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Sammanfattning

Utredningen har haft tvâ huvuduppgifter under denna del sitt arbete,av
nämligen vilkaöverväga åtgärder behöver vidtasatt för öka deattsom
allmänna domstolarnas konkurrenskraft såvitt näringslivets tvisteravser
och vissaöver rättsskyddsfrågor iatt anslutning till skiljeförfarandet.se

En slagkrafiigare rättegång

Det framförär allt bristen prejudikat det förmögenhetsrättsliga
området ligger bakom idet direktiven uttalade önskemålet flersom att
tvister skall domstol iavgöras stället för skiljemän. Det har därförav av
funnits anledning inte bara försöka öka allmän domstolsatt attraktions-
kraft allmänt också detrent gårutan främjaatt sättannatse om att
prejudikatbildningen.

Utredningen har inte haft fria händer lämna förslag huratt man
kan domstolarna attraktivaregöra det gällernär lösa näringslivetsatt
tvister. Det har sålunda inte önskvärt med särskilda handelsdom-ansetts
stolar. Lösningarna har i fåttstället inomsökas för den nuvaranderamen
domstolsorganisationen.

Utredningen avvisar i huvudsak tanken vidatt parter, som
skiljeförfarande, skall välja domare. dockDet möjligtbör förvara

vid samtycke tillparter att avgörande ensamdomare kunna villkoraav
detta till den domare sitter i vid förberedelsenatt ellerrättenavse som
till ordinarie domare skallatt tvisten. Utredningenavgöra ocksåen tar
avstånd från tankar meddomare särskildaanlitaatt ellersom experter
sakkunniga, pekar den nuvarande möjligheten adjungeramen att t.ex.

advokat vid avgörande näringslivstvist och föreslår åtgärder fören av en
främja sådan medverkan.att

För stärka domstolarnas kompetensatt näringslivstvisteravgöraatt
föreslår utredningen beträffande vissa tingsrätter specialiseringen av
sådana mål till eller par avdelningar. Vid dessa bör finnas minstetten
två avdelningen särskilt utnämnda domare. Parter skall kunna

sina tvister till sådana avdelningar därigenomochprorogera garanteras
få del deras kompetens detatt när gäller näringslivets tvister. Någonav

begränsning i andra tingsrätters behörighet handlägga näringslivs-att
tvister innebär förslaget inte. Utredningen föreslår särskildaatt av-
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tingsrätterna i Stockholm,näringslivstvister inrättas viddelningar för
ÄvenUmeå. iNorrköping, hovrättSundsvall ochGöteborg, Malmö,

näringslivstvister tilldelasspecialisering så endastföreslås viss ske atten
vice ordförande.hovrättsrådinnehasrotel ärettav somsomen

verkande åtgärder förföreslår dessutom generelltUtredningen att
näringslivstvister i formförtrogenhet meddomstolarnasstärka av

tillföra domstolarna kunskaperutbildningsinsatser. Intresset att omav
domarkårenvid rekrytering till ochnäringslivsförhållanden bör beaktas

tjänstgöring inom näringslivet.möjlighet tilldomare bör gesyngre
skiljeförfarande snabbheten.medviktigaste fördelenDen anses vara
handläggning föreslår utredningentingsrättensskyndaFör attatt

tidsplan församrådåläggs i med upprättarätten parternaatt en
anståndförTidsplanen medförahandläggningen. att utrymmetavses

onödigt uppehållfortgårhandläggningen hela tidenminskar och utanatt
preklusionsregelVidare föreslås generellmålets avgörande.tillfram en

bevisåberopa omständigheter ochinnebär förbud mot att nyanyasom
inte haftharmålet förklarats avslutad,förberedelsen isedan partom

dröjsmål.sittgiltig ursäkt för
innefattarsammanfattningHar rätten upprättat parternassomen

omständigheter dessa grundasinvändningar deochyrkanden samt som
hänvisa tillhuvudförhandlingen kunnaföreslås vidparterna samman-

sakframställning. En huvud-muntligförfattningen i stället göraatt en
bevisupptagningdirekt börja medsålunda närförhandling kan parterna

huvudförhandlingen. Påsammanfattningskriftlig företillställtshar en
vidtill domhänvisa underrättensföreslås kunnasätt parterna ensamma

förhandling i överrätt.
sigriktarockså åtgärder i första handföreslårUtredningen som

i dispositiva tvister. De nämndaprejudikatbildningenökning nyssaven
tillräckliga förnämligen intetordeåtgärderna attvaraensamma

prejudikatbildning.ökadintressettillgodose av en
till domstolenfråga direkt Högstatingsrätt hänskjutadag kanI enen

tingsrättens avgörande.inte överklagaträffat avtal attparterna omom
såmöjlighet utökas kravetföreslår dennaUtredningen attattatt
tingsrättensinte domavtal överklagaträffatskall ha tasattparterna om

bort.
emellertidarbetsbörda kanHögsta domstolenssådan utökningEn av

iför domstolenintegenomföras det skapasknappast attutrymmeom
verksamhet.sig prejudikatskapandei daggrad ägnahögre än

införa generella reglerbörUtredningen det övervägas attatt omanser
tänktadomar. Denventil hovrätternasöverklagaförbud med s.k. att

tvistemål, andradispositivainte enbartomfatta ävenreformen bör utan
utredningens uppdrag läggautanförmål. ligger dockDet atttyper av

i denna del.förslagfram konkreta
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Det kunde ligga till handsnära föreslå krav generellt prövnings-att
tillstånd för få tvist prövad hovrätt. Därigenom skulle tidenatt en av

tillfram slutligt avgörande minska. Det har emellertid framkommitett
sådan åtgärd troligen inte ägnad öka domstolarnasär attrak-att atten

tionskraft. Inte heller några andra ändringar i överklaga tings-rätten att
domar föreslås.rätternas

Rättsskydd

Det förekommer mindre näringsidkare bundnaäratt parter t.ex. som- -
skiljeavtal kostnadsskäl avstår från hävda sin Denett rätt.av attav

möjlighet frigöra sig från skiljeavtal 36 § avtalslagenatt ärett som ger
inte tillräcklig för fullt tillgodose ekonomisktatt rättut parts atten svag
kunna få sin rättsligtsak prövad.

Ett förbättra rättsskyddetsätt enligt utredningenär dom-att göraatt
stolsprocessen attraktiv och därigenom minska användningenmera av
skiljeklausuler vid tvist inte sig ha råd fullfölja ipart attsom en anser

Ävenskiljeförfarande. andra åtgärder bör emellertid vidtas förett att
underlätta för ekonomiskt komma till sin rätt.parter attsvaga

Skiljeavtal framtida tvister godtas i intedag mellansom avser
näringsidkare och konsument tvisten kan smâmåls.k.prövasom som
vid domstol. sigDet här tvister interör uppenbart överstigerom som ett
halvt basbelopp, f.n. 850 Utredningen föreslår17 kr. skiljeavtalatt som

framtida tvister näringsidkaremellan och konsument inte skallavser
godtas, tvisteföremålets värde.oavsett

Ett tillgodoseallmäntsätt befogade kravatt partsmera en svag att
kunna sin gällande öka möjlighetengöra rätt jämka bortatt attvore
skiljeklausuler, ändringar i avtalslagen. Utredningen36 §t.ex. genom
har emellertid i första hand inriktat sig försöka lösa problemenatt
inom för skiljeförfarandet.ramen

Den kostnad tillkommer i skiljeförfarande ersättningen tillärettsom
skiljemännen. Utredningen föreslår särskild kostnadsregelen som
begränsar underlägsen ersättningen tillför skiljemännenpartsen ansvar
till basbelopp f.n. 35 700 kr. För regeln skall bli tillämpligett att
mellan näringsidkare krävs ojämbördiga och denäratt parterna att
underlägsne så ekonomiskt inteär skäligenhan kan bäraparten attsvag
den kostnad skiljeförfarande medför.ettsom

Godtas de framlagda förslagen finns enligtdet utredningens mening
inte behov öka möjligheterna för frigöra sig frånatt part attav ett
skiljeavtal.

Sekretess
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enskilds affärs-uppgiftförföreslår förstärkt skyddUtredningen ett om
övrigt föreslåsskiljetvister. lidriftförhållanden i domstolsförhöreller

domstolsoffentligheten.begränsningnågoninte av

Finansiering

visstill kost-kan ledaförstärkning domstolarnaFörslagen enavom
utredningenföreslårfinansiera dennanadsökning för För att enstaten.

mål med undantagansökningsavgifterna ihöjninggenerell avav -
till 700 kr.tvistemålförenkladefamiljemål och -



Summary

Following Govermnent resolution 1992, Commissiona a was
appointed order other things review Swedish arbitrationamong to
law. The Commissioner appointed Appeal Court President Bowas
Broomé, assisted by special advisers.

In June 1994, the Commission submitted interim outliningreportan
Arbitration Act. That draft, together with short presentation,a new a

has been published English The Draft New Swedish Arbitrationas
Act. A Presentation. Two main tasks remained for the Commis-now
sion, namely consider what need be taken into ordertomeasures to
make the general competitive option for the determinationcourts a more
of commercial disputes, and review certain of justiceto aspects toaccess
connected with arbitration procedure.

Improving the trial option

The desire, expressed in the remit, for disputes be determinedtomore
by of law instead of by arbitrators,courts prompted above all bywas
the lack of precedent the field of commercial law. There was reason,
accordingly, only make the generalnot attractiveto try to courts a more
alternative purely general but consideralso other ofa tosense means
promoting the future development Swedishof law through judicial
precedent.

The Commission did have free hand recommendingnot ofa ways
making the general attractive alternative for the determi-courts a more
nation of commercial disputes. Specialised commercial forcourts,
example, have been considered desirable. Instead solutions have hadnot

be looked for within the framework of existing judicialto the organisa-
tion.

The Commission basically rejects the idea partiesof being allowed to
choose judges, the practice in arbitration proceedings. ought,as
however, be possible for the parties, when consenting adjudicationto to
by single judge, limit this judgethe thetoa consent to at preparatory
hearing stipulate that the dispute be determinedto byor to a

judge. The Commission also rejects ideas ofpermanent special experts
special advisers being engaged co-judges, while drawing attentionor as
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withco-opting, example, lawyerpossibility of forexistingthe ato
commercial dispute, anddetermination offorexperience thespecial a

participation.promotingof suchwaysproposes
dealing withforof thetheorder enhanceIn courtscompetenceto

certain districtwhereCommissiondisputes, thecommercial proposes,
specialise indivisions shouldor moreconcerned, thatcourts oneare

judgesleastdivision should havesuchthis kind. Everyof at twocases
their disputesParties be ableappointedspecially tomustto prorogue

theirbenefits ofensured of thethis bedivisions inandsuchto way
implyproposal doesdisputes. Thiscommercialin not anycompetence

ofcognisancetakedistrictability of otherrestriction of the courts to
establishmentCommission recommends thedisputes. Thecommercial

within Stockholm,thecommercial disputesdivisions forspecialof
Umeå district AandNorrköping, SundsvallMalmö,Goteborg, courts.

ofrecommended forspecialisation alsoofcertain courtsmeasure
exclusivelyassignedbeingcommercial disputesoftheappeal, sense

chairman.viceactingjudge of appealbysection led asto aa
the formrecommends generalCommissionFurther, the measures,

commercialwithcloselyfamiliarise thetraining,of courtsto more
expertise thecommercialofadditionThedisputes. courtsto an

andjudiciary,of therecruitmentinto thebe takeninterest accountto
theopportunity of secondmentgiven theshould bejudges toyounger

business sector.
rapidity. Toitsarbitrationascribedmain advantageThe to

recommends thatCommissionproceedings, thedistrictaccelerate court
parties, drawwith theconsultationrequired, inbe tothe up acourt

this timetableforintentionproceedings. Thefor the totimetable
finalimpedingunnecessarilyadjournmentsforreduce the scope

generalrecommendsCommission alsoissue. Thedetermination of the a
andof factssubmissionforbiddingpreclusion, theofrule newnew
declaredhave beeninproceedings theevidence preparatory caseonce

his delay.forhad goodhasunlessclosed, party excusea
points ofparties’including thehas drawnthe court summaryup a

based,which thesewith factsobjections, together theclaim and areon
should be ablepartiesmain hearing, thein theproposed that, to

presentation oforalgiving fullofinsteadtherefer to asummary
oftakingdirectly with thebeginthenmain hearing couldAmatters.

writtensupplied withparties had beensince theevidence, summarya
ableparties should betherecommended thatsimilarlybeforehand.

proceedings induringof the lowerjudgementtherefer court antoto
appellate court.

withprimarilyconcernedrecommendsCommission alsoThe measures
out-of-amenabledisputesinformation of precedentaugmenting the to
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settlement, since the referred above unlikely, ofcourt tomeasures are
themselves, make adequate allowance futurefor the development ofto
Swedish law through judicial precedent.

currently possible for district refer directlycourt to matter toa a
Supreme Courtthe partiesthe have agreed appeal against thenot to

district judgement.court’s The Commission recommends extending this
option, by eliminating the prerequisite of existing betweenagreementan
the parties appeal against the district court’s judgement.not to

increaseiof thisAn kind the Supreme Court’s workload will hardly
be feasible, however, unless provided for the devotecourt toscope
itself than the development of precedent. Theat present tomore
Commission believes that consideration should be given introduc-theto
tion of general rules of prohibition combined with safety valve fora
appealing against judgements by the of appeal. This reformcourts
should embrace only disputes amenable out-of-court settlement butnot to
also other of proceedings. presentationThe of proposalstypes concrete
in this however, does fall within the Commission’s remit.respect, not

might natural recommend the stipulation of generaltoseem a
review dispensation disputebefore be brought before ofcourta can a

Thisappeal. would, of reduce the time needed for finalcourse, a
determination. has become however, that of thisapparent, a measure
kind unlikely attractivenessenhance the of the general Norto courts.
does the Commission recommend other changes in the right ofany

against judgements districtappeal by courts.

Legal Guarantees concerning Access Justiceto

Under Section 36 of Contracts arbitrationthe beAct, agreementan can
aside found kind,be of thisunreasonable. Inset to assessmentan

arbitration clauses between businessmen usually upheld,contracts are
while the opposite applies businessmenbetween andto agreements
consumers.

There instances of parties businessmen, forsmall exampleare — -
who bound arbitrationby refraining, because ofagreement costs,are an
from the assertion of their rights. affordedThe possibility by Section 36
of the Contracts of settingAct aside arbitration doesagreement notan

far enough make full provision entitlement economi-for the oftogo an
disadvantagedcally his adjudicated.haveparty to case

One of improving of justice, in Commis-theguarantees toway access
sion’s opinion, make the judicial attractive optionto a moreprocess
and, this reduce the of arbitration clauses which, in thetoway, use

dispute,of feels afford implementthat he byevent party tocannota a
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of arbitration proceedings. Other should also be taken,means measures
however, facilitate the assertion of their rights by economicallyto
disadvantaged parties.

At arbitration between businessmen andpresent, agreements
referring future disputes judicially approved theto notconsumers are

dispute be adjudicated small claim. The referencecourtcan as a
disputeshere manifestly involving than half nationalto not more a

insurance base basbelopp, SEK 17,850. Theamount at present
Commission recommends that arbitration referring futureagreements to
disputes between businessman and should be approved,nota a consumer
whatever the dispute.value at

One of catering generally the justified needs oftoway more a
disadvantaged his rights could be theparty to assert to augment
possibility of setting aside arbitration through amend-agreements, e.

Section 36 of the Contracts Primarily,Act. however, thetoments
Commission has concentrated trying solve these withinproblemstoon
the framework of arbitration proceedings.

additionalThe involved by arbitration proceedings comprisesexpense
arbitrators’ fees. Commissionthe The recommends special rulecostsa

limiting inferior liabilityparty’s for the arbitrators’ fees basetoan one
35,700.at SEK In order for this rule apply betweenamount present to

businessmen, the parties will have be inferiorunequal and theto party
economically disadvantaged such degree that he beto cannota reaso-

requirednably bear the which arbitration proceedings entail.to costs
If these recommendations accepted, the Commission believes thatare

willthere be need the possibilities of setting asideto augmentno an
arbitration agreement.

Secrecy

Proceedings before general public. The documents submittedcourta are
in the also public domain and, accordingly, accessiblecase are to any

wishing study them. These principles, however, subjecttoperson toare
exceptions, regarding particulars concerning the businesse. or
operations of individual.an

CommissionThe recommends safeguards for particularsstrong
concerning the individual person’s business operating conditions inor
judicial hearings during arbitration disputes. Secrecy will apply, a

unless clear that informationthe be divulgedparty requests,so can
without harm the whom refers. Thisto thattoany person means

general rule, will be available desiringsecrecy, as a to partya
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No other restrictions concerningproposed principles of publicare
proceedings.to courtaccess

Funding

The proposals concerning reinforcement of the leadcourts tocan a
certain increase State expenditure. To finance this, Commissionthe
recommends general increase application fees for judiciala pro-
ceedings family and small claims from SEK 350 SEKapartcases to— —
700.





Författningsförslag

ändring i1 Lag rättegångsbalkenom

Härigenom föreskrivs i fråga rättegångsbalken 5 kap. 1 10attom
16kap. 14 kap. 7 42 kap. och 16 §§, 4315 kap. 7 och 10 §§,

50 kap. 18 § 56 kap. 13 § följandeskall ha lydelse.samt

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

offentlighet ordning vid5 kap. Om och domstol

offentlig.Förhandling vid domstol skall vara
vid KanKan det för- det vid för-attantagas antagas att

förebringas handlinghandling kommer förebringaskommer att att
uppgift,uppgift, vilken hos domstolen för vilkenför hos domstolen

i gäller sekretessgäller sekretess isom avses som avses
må1980:100, sekretesslagen 1980:100,sekretesslagen må

bedömesdet rätten, det bedömesrätten, omvara avom vara av
synnerligsynnerlig vikt uppgiften vikt uppgiftenatt att

röjes, förordna förhandlingenförhandlingen röjes, förordnaatt att
angåri vad den uppgiften angår uppgiftenskall i skallvad den

Även Ävenhållas inom stängda dörrar. hållas inom stängda dörrar.
i fall må förhandling måhållas i fall förhandling hållasannat annat
inom dörrar,stängda sekre- inom stängda dörrar, sekre-om om

enligt enligtgäller 7 kap. 22 8 gäller 7 kap. 22 8tessen tessen
kap. l7§ eller 9 24 § 9kap. 15 eller kap. 17 eller eller kap. 15
16 § i §sekretesslagen eller, vad 16 sekretesslagen eller, ieller

domstolsförhandling domstolsförhandlingunder vadavser avser
förundersökning i brottmål förundersökning ieller brottmålunder

likställt måldärmed likställt måleller ärende, eller därmed eller
enligt 5 kap. § eller 9 enligt1 kap. ärende, 5 kap. § eller 91

§17 lag. Förhandling 17 §kap. lag. Förhand-samma samma
alltid hållas inomskall stängda ling skall alltid hållas inom stäng-

dörrar, sekretessen gäller da dörrar, sekretessen gällerom om
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

enligt 9 kap. 3 § andra stycket enligt 9 kap. 3 § andra stycket
stridalag och det skulle lag stridaoch det skullesamma samma

avtal där avtal därmot att mot attsom avses upp- som avses upp-
giften röjes vid förhandlingen. giften röjes vid förhandlingen.

Förhör med den under femton år eller lider psykiskärsom av en
störning får hållas inom stängda dörrar.

eljest för särskilt fall föreskrivet, förhandling må hållas inomAr att
stängda dörrar, det gällande.vare

10 Omkap. laga domstol

l6§

Har sknjtligt avtal slutits därom, Om inte föreskrivetär ärannat
skriftligtuppkommen tvist eller fram- avtalatt ett attom en upp-

fårtida tvist, härflytande angivet kommen tvist prövasur av en
rättsförhâllande, má väckas vid viss domstol bindande. Ett sådant
viss domstol eller för tvisten avtal kan framtida tvisteratt avse

rättsfärhállandeviss domstol skall angående ett somensam vara
fårAvtaletbehörig, lände det till efterrät- angivet i avtalet.är

ocksåtelse, stadgat. innebära domstolenär attannatom
behörig.skallensam vara

Om regeringen har utfärdat
föreskrijier mål vissattom av
beskaflenhet skall handläggas på

domstolen,särskild avdelning i
får stycketavtal enligt första som

sådan tviströr även attange
på denprövningen skall ske

Omangivna avdelningen. inte
avtalet, skall detiannat anges

domstoleninnebära attanses
skall behörig.ensam vara
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

14 kap. Om förening mål och i rättegångtredje deltagandeav mans

7 §

I fall i 1-6 får mål förenas målen videndast väcktssom avses om
domstol och denna rättegångsformbehörigär ärsamtsamma samma

tillämplig för målen.
iVäcks talan 3-5 §§ iVäcks talan 3-5 §§som avses som avses

huvudförhandling påbörjatssedan huvudförhandling påbörjatssedan
huvudkäromåleteller huvudkäromåletellerannat amiat

företagits till avgörande, får företagits till fåravgörande,sätt sätt
handlägga målen särskilt, handlägga målen särskilt,rätten rätten

intede olägenhet kan de inte olägenhet kanutan utanom om
i rättegång.handläggas handläggas i rättegång.samma samma

Detsamma gäller, väcker Detsamma gäller, väckerpart partom om
i 3 eller 5 § efter italan talan 3 eller 5 § eftersomsom avses avses

för 42 dendet tiden yttrande enligt det i 42 § förstakap. J5att att
gåttkap. 15 § har stycket angivna gåtttiden harut. ut

och invändninggörmotparten
handläggning dåmot gemensam

han första gången har att yttra
sig denna fidga.över

stämning42 Om och förberedelse och målkap. avgörande utanom av
huvudförhandling

Utfärdas stämning, skall förberedelse i målet äga rum.
Förberedelsen tillhar syfte klarläggaatt

omständigheteryrkanden och invändningar departernas samt som
åberopar till grund för sin talan,parterna

i män2. vad sakförhâllanden,åberopadeärparterna oense om
vilka bevis medskall förebringas vad skall styrkasochsom som

varje bevis,
ytterligare målets4. utredning föreeller andra åtgärder behövsom

avgörande och
finnsdet förutsättningar för förlikning.om

Rätten drivaskall förberedel- driva förberedel-Rätten skall
inriktningmed snabbt inriktning snabbtmedett ettsen sen

målet.avgörande Så målet.det avgörande Så detsnart snartav av
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lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

lämpligen lämpligen kan ske hörakan ske bör höra bör rättenrätten
angående måletsangående målets hand- hand-parternaparterna

detläggning. läggning och, inte ärom
obehövligt, plan förupprätta en
denna.

ÄrÄr sådan förlikningförlikning sakensådansaken attatt
tillåten, fårtillåten, får däromdärom ärär partpart enen

viss dagslutligt bestämma föreläggasföreläggas att senastatt
sin ochbevis slutligt talande han bestämmasin talan och uppge

bevis åberopar,påkallat med de hanåberopar, det är omuppgeom
tillsin påkallat med hänsyntill utfört dethur ärhänsyn parten

tidigareutfört sin talanmålets hand- hurtidigare undertalan parten
handläggning.måletsdet tiden för underläggning. Efter att

får sakenfårgått Tingsrättensådant yttrande har ärut, om
alltidsådanåberopa någoninte nämntsparten som nyssny

förberedel-eller något meddelaomständighet attparternanytt
målet kommer avslutassannolikt ihan intebevis, gör attsenom

för viss dag.har haft giltig ursäkthanatt
tid har gåttEfter det dennaunderlåtenhet åberopasin attatt

in-fåreller bevisetomständigheten motpartenspart motut
åberopavändning omstän-tidigare. en ny

endasteller bevisdighet nyttett
sannolikt hangörparten attom

för intehaft giltig ursäkthar att
skalltidigare. Partdetgöra

verkan i före-erinras dennaom
meddelandet.läggandet och

invändningVill göra motpart
åberoparandraatt parten ny

skallomständighet eller bevisnytt
åbero-han detgöra genast, om

vidpandet framställs sammanträ-
veckainomde, och enannars

då fick delfrån den dag han av
åberopandet.
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Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen

Är Ärtilldet fördel för handlägg- tilldet fördel för handlägg-
ningen målet, bör innan målet,rätten ningen bör rätten göraav av
förberedelsen avslutas göra skriftlig sammanfattningen en av
skriftlig sammanfattning yrkanden och invänd-parternasav par-

stândpunkter, så de ningar de omständigheterternas samtsom
uppfattas Parterna skallrätten. dessa grundas på. Parternaav som
beredas tillfälle sig skall beredas tillfälleöver sigatt yttra att yttra
sammanfattningen. sammanfattningen.över

43 kap. Om huvudförhandling

Vid förhandlingen skall käranden Vid förhandlingen skall käranden
framställa sitt yrkande och framställa sitt yrkande ochsva- sva-
randen angiva, huruvida han randen angiva, huruvida han
medgiver eller bestrider medgiverdet. eller bestrider det.
Parterna skola vidare i sin Parterna skola vidare i sinvar var
ordning sinutveckla talan och ordning utveckla sin talan och

sig sigvadöver vadöveryttra motparten yttra motparten
anfört. anfört. Har rätten upprättat en

sammanfattning parternasav
ståndpunkter får i ställetpart
hänvisa till vad där,som anges

olämpligt.det inte ärom
Då omständigheterna föranleda därtill, vid förhandlingens börjanmå

kort redogörarätten för tvisteläget.
Vad anfört under förberedelsen uppläsas imå icke fall,part änannat

då hans vid förhandlingen tidigareavviker från den ellerutsaga utsagan
han underlåter sig eller eljest skäl därtill.särskilda äroatt yttra

Äger förhandling ehuru icke tillstädes, skallärpartenrum, ena
försorg, irättens den mån erfordras, handlingarnadetgenom ur

framläggas vad han anfört.

10§

Om under huvudförhandlingen ändrar eller tillägg tillgörparten
tidigare lämnade uppgifter eller han åberopar omständigheter ellerom



26 Födattningsförslag SOU 1995:65

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

förhandlingens fårbevis han inte före början, detuppgettsom nya
materialet lämnas avseende, det kanutan antas att partenom genom

förfarande försöker förhala rättegången eller överrumpladetta motparten
otillbörligt vårdslös-eller handlar syfte elleratt parten grovannars av

het.
redan före huvud-Att parten

förhandlingen kan ha förlorat sin
åberopa omständig-rätt att en ny

eller bevis följer 42het nyttett av
15kap.

i tvistemål50 kap. Om överklagande domarav

§18

redovisas i denVid huvudförhandlingen skall den överklagade domen
i vilken del domenomfattning behövs. Klaganden skalldet ange

ändring i han yrkar. Motparten skallöverklagas och den domen ange om
bestrider yrkandet.han medger eller

inteinte Därefter skall, hovrät-Därefter skall, hovrät- omom
lämpligare,lämpligare, någotnågot annatannat tenten anseranser

klaganden och sedanoch sedan förstförst klaganden mot-mot-
sin VarjeVarje utveckla talan.utveckla sin talan. partenparten

sig vad densig vad den skallskall överöver part yttrapart yttra
anfört. Om förhand-anfört. Om förhand- andraandra partenparten

lingen klagan-lingen klagan- ägeräger trots atttrots att rumrum
uteblivit,uteblivit, skallskall densdens motpartmotpart

tilltill hovrätten det dennehovrätten det denne attatt somsese som
handlingarnahandlingarna anfört framanfört fram läggsläggs urur

utsträckning behövs. utsträckning det behövs. Ii den det i den
för muntligen utvecklastället att

får hänvisa tillsin talan parterna
ivad underrättensangettssom

inte olämpligt.dom, det ärom
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

56 kap. Om överklagande beslut hänskjutandeoch prejudikat-av om av
frågor

13§

Om har ingått sådant En tingsrätt får medpanema ett parternas
avtal i 49 kap. 2 § samtycke hänskjuta viss frågasom avses om en

inte överklaga tingsrättens i målet till prövningatt Högstaav
dom, får tingsrätten med domstolen, förlikningparter- om om

samtycke hänskjuta viss tillåten.saken ärnas en
fråga i målet till prövning Tingsrättens beslut bifallaav att
Högsta domstolen. eller avslå begäran atten om

hänskjuta fråga till prövningen
Högsta domstolen får inteav

överklagas.

Denna ilag träder kraft den januari1 1996.
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1995:000ändring i lagen2 Lag omom

skiljeförfarande

skiljeförfarande1995:000i frågaföreskrivs lagenHärigenom omom
följande lydelse.43 skall ha38, 40 och37,att

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

näringsidkaretvist mellannäringsidkare Rörtvist mellanKan enen
tjänst ellerkonsumentochtings-och konsument prövas vara,av

tillhanda-nyttighettjänsttvistenoch rörrätt somannanvara,
enskilthuvudsakligenhållits förtill-nyttigheteller somannan

tvistensfår förebruk,huvudsakligenhandahâllits för ett upp-
skiljeavtal inteträffattvistens komst gö-får föreenskilt bruk, ett

sådanaDock gällergällande.tvistträffat avtaluppkomst att ras
arrendeför-elleravtal i hyres-skiljemäntillskall hänskjutas

därigenom hyres-hällandenförförbehåll rätt paner- omutan om
tillarrendenämndellerskiljedomenklandra göras utsettsattna

inte följerskiljenämnd och3 d §1 kap.endastgällande annatom
8 28 §bestämmelserna i kap.rättegångsbalkenstycketförsta av

66 § jordabalken.12 kap.ellervidtillämpligtskulleinte vara
i tingsrätt.tvistenprövning av

försäkringsgivaretvisten avtal mellangäller rörstycketFörsta om
kollektivavtal ellerförsäkring grundasförsäkringstagareoch somom

ochföreträdare förgruppavtal och handhaspågrundas gruppenavsom
förpliktelser.Sveriges internationellaföljerheller annat avom

37§

skiljedom avgöraförfarandetavslutatskiljemännenHar attutangenom
hosdomenfår överklagahänskjutits till demfrågorde partsom

dåfrånmånader den daginomväckasskallTalantingsrätten. partentre
hänvisning vadtydliginnehållaskallSkiljedomendel domen.fick omav

skallöverklaga domen göra.villpart som
medförstycketFörsta rättmedförstycket rätt attFörsta att

ibeslutsärskild talani förabeslutsärskild talanföra motmot
i 43 §frågai 43 § endast attfråga utanangessomomangessom

styckettillämpning andrabeslutet gällai vilkenskiljedomden av
skilje-denskilje- § endasti nämndainnebärtagitshar att om

tagits inhari vilken beslutetdom



SOU 1995:65 F örfattningsförslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

har sigmännen obehöriga innebär skiljemännen haransett att
tvisten.pröva sig obehörigaatt prövaansett att

tvisten.

Parterna solidarisktskall betala skälig ersättning till skiljemännen för
arbete och utlägg. Har skiljemännen i skiljedomen förklarat de äratt
obehöriga tvisten dockpröva den inte pâkalladeäratt part som
skiljeförfarandet betalningsansvarig i månendast den det föranleds av
särskilda omständigheter.

Skiljemännen får i slutlig skiljedom förplikta betalaparterna att
ersättning till jämtedem från den dag infallerränta månad eftersom en

dåden dag skiljedomen meddelades. Ersättningen skall särskilt föranges
varje skiljeman.

Om i egenskapparten av
konsument eller intarannars en
underlägsen ställning i förhållan-
de till han dock inteärmotparten
skyldig betala högre beloppatt
än basbeloppmotsvarar ettsom
enligt lagen 1962:381 all-om

försäkring vid tidpunkten förmän
skiljeförfarandets inledande.
Detta gäller inte tvisten rörom

näringsverksamhet ochparts
skäligen kan bära kostna-parten

Vid denna bedömning skallden.
särskilt beaktas antalet anställda
i rörelsen dess omsättningsamt

balansomslutning.och
Tredje stycket tillämpas endast

begär det.partom

Bestämmelserna i 38 och 39 Bestämmelserna i 38 §första och
gäller inte något har andra styckena 39 § gällerannat samtom
bestämts inte något har bestämtsparterna gemensamt annatav om

sättparterna gemensamt ettav
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

bindande för bindandesätt är för skiljemän-ärett som som
skiljemännen. nen.

angåendeAvtal ersättningen till skiljemännen inte träffas medsom
ogiltigt. Har ställt hela säkerheten fårärparterna gemensamt partenena

dockhan medge skiljemännen säkerheten i anspråk föratt tar attensam
täcka ersättningupplupen för arbete.

43§

Om inte har överenskommit något får skiljemännen päparterna annat
begäran förplikta ersättningbetala för hanspart motparten attav
kostnader och bestämma hur ersättningen till skiljemännen slutligt skall
fördelas mellan Skiljemännens fårförordnande omfattaävenparterna.

har yrkat det.ränta partom
Om i egenskapparten av

konsument eller intarannars en
underlägsen ställning förhål-i
lande till skall han intemotparten
bära högre belopp ersättning-av

till skiljemännen än mot-en som
basbelopp enligt lagenettsvarar

1962:381 allmän försäkringom
vid tidpunkten för skiljeföñaran-
dets inledande. Detta gäller dock
inte tvisten närings-rör partsom
verksamhet och skäligenparten
kan bära kostnaden. Vid denna
bedömning skall särskilt beaktas
antalet anställda i rörelsen samt
dess omsättning och balansom-
slutning.

Andra stycket tillämpas endast
begär det.partom

Skiljedømen får över-partav
klagas hos tingsrätten såvitt
gäller tillämpningen andraav
stycket. Därvid gäller 42 § första
stycket.

iDenna lag träder kraft den l januari 1996.
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De bestämmelsernatillämpas skiljeavtalet ingåttsäven förenya om
ikraftträdandet. Aldre bestämmelserna dockgäller skiljeavtaletsom
tillämpning har påkallats före ikraftträdandet.
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sekretesslagenändring i3 Lag om

1980:100

införas1980: 100 skallsekretesslagenföreskrivs iHärigenom en nyatt
följande lydelse.24paragraf, 8 kap. av

ekonomiskaenskildsförtill skyddetfrämstmed hänsynSekretess8 kap.
förhållanden

24§

affars- ellerenskildsuppgiftdomstol förgäller hosSekretess om
26 § lagenenligtvid förhörframkommerdriftförhâllanden som

stårinte klartoch detdetbegärskiljeförfarande,1995:000 partomom
lider skada.uppgiften rördenröjaskanuppgiften attutan somatt

år.i tjugohögsthandling gäller sekretessenuppgift i allmänFör

januari 1996.den 1i kraftträderlagDenna



1 Utredningsuppdraget

Utredningsuppdraget framgår direktiv Dir. 1992:22 Förmögen-av
hetsrättsliga tvister i skiljeförfarande och rättegång. Det har två delar.
Den första gäller bl.a. skiljemamialagstiftningen.översynen av
Utredningen har redovisat den delen iuppdraget delbetänkandet SOUav
1994:81 Ny lag skiljeförfarande. Detta betänkande omfattar denom
andra Avsnitt innehållerdelen. 1.1 redogörelse förnärmare uppdra-en

i denna del.get
Tillgången till aktuella fakta domstolarnas verkliga roll iom

tvistelösningen näringslivets område begränsad. På flera olikaär sätt
har utredningen därför undersökt faktiskade förhållanden i frågor som
hänger med uppdraget. Avsnitt 1.2 dessa under-tarsamman upp
sökningar frågoroch andra metoden för arbetet.om

Arbetet mycket brett fält. Påöver flera områdenspänner harett som
anknytning till de frågor uppdraget omfattar pågår för närvarande utred-
ningsarbete eller har tidigare omfattande lagstiftningsarbete skett. Avsnitt
1.3 innehåller därför översikt sådantöver utrednings- och lag-annaten
stiftningsarbete.

1.1 Direktiven

Bilaga innehåller1 direktiven i Denna deldess andrahelhet. av
omfattaruppdraget att
frågor till skiljeförfarande.rättsskydd anknytningöver medse omo

vilka ändringar ilagstiftaren behöva reglernaöverväga kan görasomo
förfarandet i de allmänna för domstolamasdomstolarna ökaattom

konkurrenskraft såvitt näringslivets tvister.avser
möjligheter förbättra prejudikatbildningen på förmögen-överväga atto

område.hetsrättens
finansiera eventuella reformer.o
När det gäller rättsskyddet utredningen enligt direktivenskall

undersöka
i vilkenoch utsträckning i skiljeförfarandet ikostnadernaom-

praktiken hindrar från rättsligt utkräva vissa anspråk ellerpart att
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ekonomiskafinns hinder slagdet görannat attt.ex. somom av ---
sinföretag inte gällande.vissa eller kan göra rättpersoner

lämpligautredningenföreligger sådana hinder skallOm det överväga
i skiljeförfa-anspråken gällandeskall kunnaåtgärder för göraatt parter

Inriktningen söka stärka rättsskyddeti börrande eller domstol. attvara
förbättringaranspråkeller för vissaför utsatta typer genomavgrupper

alternativ utredningenskiljeförfarandet eller Ettinom sätt.annat som
frånmöjlighet frigöra sigskall fåundersökabör störreär attparterom

skiljeklausuler.
skiljenämnder i för domstolarDirektiven utgår från stället avgöratt

näringslivets för-förmögenhetsrättsliga tvisterflestade som avser
näringslivets val:skäl förhållanden och pekar tre

skiljenämndensinflytandeskiljeförfarandet harI överparterna sam-
skiljemän demansättning. till ärParterna kan vetutse sompersoner

hållPå många inomförtroende för.särskilt skickliga och de harsom
inte önskvärd erfa-domstolsjuristerna harnäringslivet attmananser

affärsjuridiska frågor.medoch förtrogenhetrenhet
särskiltnäringslivet snabbhetenISkiljeförfarandet snabbare. ärär

viktig.
utomståendevill inteinte offentligt. Parternaskiljeförfarandet är att

affårsförhållanden.få insyn iskall deras
olika modellerförutsättningslös prövningtillDirektiven syftar aven

näringslivets tvister.möjligheterförbättra domstolarnasför avgöraattatt
domstolamasförsöka de allmännasåledes ökaUtredningen skall

inom för denmöjligt liggaLösningar börkonkurrenskraft. ramenom
enligtligger därfördomstolsorganisationen. Tyngdpunktennuvarande
i för-ändringar behöver skepå vilkadirektiven övervägaatt som

viktig del uppdragetallmänna domstolarna. Enfarandereglerna för de av
domstol. Deti allmänemellertid också sekretessen äröverär att se

i stället förtvister låter domstolarnaifrågan sekretess parternasomom
dåi fallockså frågan sekretess deDetskiljenämnder pröva. är om

till skiljeförfaranden,medverkardomstolarna utset.ex. attgenom
skiljeman.

områdeförmögenhetsrättens kanprejudikatbildningenförbättraAtt
fristående del uppdraget.delvis avses som en

Enviktig del uppdraget.reformFinansieringen är avenav en
mål tilltillrättegången leda antaletreformering kan strömmaratt somav

fördirektiven utgångspunkt arbetetEnligt börökar.domstolarna varaen
inte skall öka.kostnaderstatensatt
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1.2 Utredningens arbete

Arbetet har skett det sätt vanligt i kommitté.är Diskussionsom en
kring de olika delarna betänkandet såledeshar skett vidav samman-
träden då flertalet sakkunniga varit Inärvarande. den mån inte annat
framgår särskilda yttranden står också de sakkunniga bakomav
betänkandet.

I enlighet med direktiven har annorlundaen sammansatt grupp av
sakkunniga under den förstaän biträtt den särskilde utredarenetappen
under denna del arbetet.av

Ulf Franke viceär verkställande direktör i Stockholms Handelskam-
branschövergripandeär organisation bådemed ochmare, som en stora

små företag medlemmar. Han också chef för Stockholmsär Han-som
delskarnmares Skiljedomsinstitut. Lars Heuman professor iär process-

Advokaten Göranrätt. Ramberg verksam vidär advokatfirman Lindahl
i Helsingborg. Han har i omfattning verkat skiljeman. Peterstor som
Berg remissansvarig för Sverigesär Redovisningskonsulters Förbund,

branschorganisation för redovisningskonsulter. Förbundets med-en
lemmar betjänar omkring 100 000 småföretag inom områdena redovis-
ning och beskattning. Gunnar Lindgren chefsjurist vidär Byggentrepre-

organiserar såvälnörerna, små och medelstora mycketsom storasom
företag inom bygg- och anlåggningsbranschen. Michael Rask tidigarevar
också vidverksam Byggentreprenörernasjuristavdelning. Dan Ogvall är
chefsrâdman vid Göteborgs tingsrätt. Han har erfarenhetäven av
uppdrag skiljeman.som

Redan direktiven framgår tidigare utredningar arbetat medattav
många de frågor uppdraget omfattar. Parallellt med demiaav som
utredning har andra utredningar haft frågor ellerövervägaatt ettsom

harsätt samband med arbetet. Samråd därförannat har skett med
Hovrättsprocessutredningen Ju 1993:04 1993 årsoch rättshjälpsut-
redning Ju 1993:08.

Arbetet innefattathar flertal undersökningar. Utredaren ochett
sekreterarna har vidare deltagit i eller anordnat utfrågningar eller
seminarier gjort studiebesök vid Sø- Handelsretten isamt ett og
Köpenhamn.

Utredningen redovisar resultatet de olika undersökningarnaav m.m.
i anslutning till de frågor där det har betydelse. bilagorI till betänkandet
finns övergripande redovisningar avseende de omfattandemera
undersökningarna.

Utredningen har genomfört omfattande enkätundersökning fören att
kartlägga bruket skiljeklausuler,av-
belysa varför i vissa avtalsförhållanden använder skiljeklausu-man-
ler och
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för skiljeavtalensfå underlag bedöma effekter förattett partsen-
möjlighet till sinkomma rätt.att

Bilaga 2 beskriver enkätundersökningen.
skiljeförfarandetsundersökning har skett omfattning.En även av

undersökning Skiljeförfarandet i SverigeSyftet med denna bl.a.var- -
för kostnadseffekter. Bilaga 3få underlag bedöma och 4attatt ett

undersökningenbeskriver närmare.
prejudikat inom civilrätten skälBristen centrala delar är ettav

domstolsförfarandet attraktivt fördirektiven för göraatttar upp mera
fånäringslivets tvister. Utredningen har därför sökt bild huren av
från prejudikatsyn-rättskipningen inom skiljeförfarandetintressant är

intervjuer med domare harpunkt. Det har bl.a. skett somgenom
från tjänstgöring i domstolen frånerfarenheter både Högsta och uppdrag

skiljeman.som
Även många näringslivstvister före-undersökningar hurav som

handläggningi och bl.a. domstolarnas dessakommer domstolarna av -
juridiska vidDe fakulternaNâringslivstvister i domstol har skett.-

specialstudierStockholmuniversiteten i Lund och har medverkat genom
Undersökningar i övrigtvid tingsrätter i Stockholmsområdet. hartre

särskild studiestatistiska bearbetningar ochskett rätte-en avgenom
beskriverförfarande i tvâ instanser. Bilaga 5gângskostnader vid

undersökningarna.närmare
Skiljedomsföreningen i SverigeVid utfrågningar med Södra och

utredningen inhämtatSveriges Advokatsamfund harledamöter i
frågor har med de allmänna domstolarnassynpunkter göraattsom

Ävennäringslivstvister. utfrågningar medförmåga handläggaatt
tingsrätterna sådana frågor.företrädare för de harstörsta rörttre

utrednings- lagstiftningsarbete1.3 ochAnnat

fält.frågor betänkandet omfattar mycket brettDe spänner över ett
motivutta-Utredningen inte sin uppgift återge äldrehar sett attsom

detaljanalyserlanden eller gällande rätt än närannatpresentera av
materialet övervägandena.haft omedelbar betydelse för

utgångspunktbörjan Domstolskommittén medI 1970-talet arbetadeav
fått.i direktiv i liknar utredningen Därefter harmycket demsom

rättegångenlagstiftningsarbetet varit till frågorkoncentrerat allmänna om
sammansättning. översikt detta ochoch domstolarnas En över amiat

för uppdragetutrednings- lagstiftningsarbete särskild betydelseoch av
följer.
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1.3.1 Konkurrensen skiljenämndermellan domstolar och

Ända mitten 1800-talet fåsedan har frågan hur skall kunna inav man
skiljetvisterna till tilldragit sigde allmänna domstolarna mycketett stort
intresse. Rättegângsutredningens SOU 1986:1delbetänkande Högsta
domstolen och rättsbildningen innehåller redogörelse för äldreen

‘utredningsarbete.
särskiltSenast i raden de utredningar tagit sikte konkur-av som

skiljeförfarande rättegångmellan och kommer Domstolskom-rensen
mittén i Skiljedomstol föreslogslutbetänkandet SOU 1972:22 attsom

skiljeavtal tvisteravtalsparter i skulle hänskjuta till eninstans-kunna
Skiljedomstolförfarande i särskilda skiljedomstolar. skulle vara

i särskild sammansättning förutom lagfarnatingsrätten med domaretre-
Rättegången inför skiljedomstolentvâ utsedda skiljemän.parternaav-

i följa enligt rättegångsbalken.skulle förfarandet Den enda störrestort
inteoffentlighetsprincipen. Omavvikelsen gällde parterna gemensamt

offentlig, handläggningenrättegången skulle skullebegärde att vara
Handlingarna ocksåinom stängda i målet skullenämligen ske dörrar.

två år efter ficksekretessbelagda under avgörandet. Förslaget ettvara -
remissinstansterna emellertid intepositivt bland Det harganska gensvar

till lagstiftning.lett

domstolens sammansättningRättegången och1.3.2

i domstolsmidigt förfarande erforderligoch medEtt snabbt en
i dennaligger det arbetet del omfattar. Främstkompetens nära som

frågor.Rättegångsutredningen med dessahar arbetat
Rättegångsutredningen omfattandegjorde således mycket översynen
rättegångsbalken. 1982:25-26 Processen iSOUI delbetänkandetav

åtskilliga ändringar blandtingsrätt föreslog Rättegångsutredningen som
kraven i enskildagällde anpassning rättegången till detannat en av

målet. till lagstiftningFörslagen ledde huvudsak prop.sedermera i
198687:89.

Rättegångsutredningens 1987:13 Expertmed-SOUdelbetänkande
särskildinnefattade förslagetverkan och specialisering bland annat att en

ingå imed ekonomisk särskild facklcunskap skulleledamot eller annan
främja prövningentingsrätt hovrätt, väsentligen skulleeller detta avom

denna tankemål. Lagstiftaren avvisade emellertid prop.ett

rättsbildningenSe SOU 1986:1 Högsta 194-197.domstolen och s.
2 Se SOU l986:1 rättsbildningen 198-200.Högsta domstolen och s.
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198990:71. Efter förslag i den särskilde utredaren Peter Fitgers
betänkande Ds 1988:66 Några processrättsliga frågor vidgades i

lagstiftningsärende möjligheten för domstolen dela hand-samma att upp
läggningen och meddela mellandom i fråga främst angåren som
rättstillämpningen. Ett förslag från Stockholms tingsrätt förenklaatt
huvudförhandlingen i tvistemål awisades.

I slutbetänkandet SOU 1987:46 Hovrättsfrâgor, sammansättnings-
frågor Rättegångsutredningen bland frågantogm.m. annat attupp om
kunna tillföra tingsrätt i kollegial sammansättning ledamöter med
juridiska specialkunskaper. Departementschefen anslöt sig till tanken

198889:95prop. vilket ledde till ändringar i tingsrättsinstruktionen
1979:572. Tingsrätterna fick därigenom möjlighet vid kollegialatt
sammansättning adjungera professor i rättsvetenskapligt ämnet.ex. etten
eller ledamot Sveriges advokatsamfund, typeren av av personer som
inte sällan förekommer skiljedomare.som

Åtskilligt arbete har skett och sker fortlöpande det gällernär att ta
tillvara domarnas kompetens renodlings.k. domarrollen. Arbetetav-
berör den interna arbetsfördelningen olikamellan personalkategorier i
domstolarna, vilka mål och ärenden domstolarna skalltyper av som
handlägga i många instanserhur skall kunna få fullständigsamt part en
prövning enklare mål eller mål mindre betydelsefullärav art.som av
Detta arbete har betydelse främst för skapa föratt ett utrymme mera
kvalificerade insatser från domstolarna i de komplicerade målen. Dom-
stolsutredningen behandlade således i betänkandet SOU 1991:106
Domstolarna inför 2000-talet Arbetsuppgifter och förfaranderegler-
frågor prövningstillstånd vid överklagande till hovrätt. Lagstiftningom

sketthar sedermera För närvarande arbetar Hovrättsprocessutredningen
1993:04.Ju Den har bland till uppgift gå igenom olika sättannat att

begränsa flödet mål till hovrätterna och underlätta flexibelatt attav en
handläggning målen.av

1.3.3 Rekrytering skickliga domareav

Medan Rättegångsutredningens arbete innefattat frågor tillföraattom
domstolen kompetens låta olika slag ingå i rättenatt expertergenom av
jämte juristdomare har flera utredningarandra gällt möjligheterna att
rekrytera skickliga jurister med bred erfarenhet till domaryrket.en

1972 års domarutredningen såledespekade i betänkandet SOU
1974:96 En domarbana vikten tillföraöppnare domstolarnaattav
erfarenheter från andra samhällsområden, från advokatverksamhet.t.ex.

3 Se 1992932216.prop.
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igällande ordningen tillsättning domare byggerDen vid avnu
1987 års betänkande SOU 1988:53huvudsak domarutrednings

Vid tillsättningen hadeDomarbanan Utbildning meritvärdering.och-
inom domstolsväsendettid tjänstgjorttidigare främst den de sökande

Riktmärkettjänsten.kommit dem fick äravgöraatt numeravem av som
faktorn.skicklighet den avgörandei stället de sökandes skallatt vara

frågorårs domarutredning blandSenast har 1993 övervägt annatom
1994:99 i SverigeSOU Domarenrekrytering domare. I betänkandetav

föreslogutgångspunkter utredningsarbeteframtiden för fortsattinför -
till domartjänsterna. Vidareutredning rekryteringbredaredenna togen

domarutredning frågor hänger med domaryr-års1993 sammanupp som
attraktivitet.kets

frågordomarutredningar har behandlat domarut-Dessa äventre om
inom domarkarriären.den skerbildningen, främst som

Prejudikatbildning1.3.4

område Rättegångs-civilrättens låg bakomprejudikat inomBristen på
ochSOU 1986:1 Högsta domstolendelbetänkandeutredningens

Rättegångsutredningens förslag i detta betänkanderättsbildningen.
prejudi-renodling Högsta domstolens rolli korthetinnebar somaven

instans.katbildande
olika fördiskuterade i betänkandet metoderRättegångsutredningen att

språngrevision,blandprejudikatbildning. Till hördedessaförbättra annat
Högstarättsförklaringar fri i domstolen. Enochfristående annanprocess

diskuterade hänskjutandeRättegångsutredningenmetod avvarsom
Allmän-tvistlösande tingsrätt,prejudikatfrågor från andra än t.ex.organ

lagstiftnings-fortsattareklamationsnämnden Deteller skiljenämnder.na
förslag tillleddeanledning Rättegångsutredningensmedarbetet av

prejudikatfrâga till Högstatingsrätt hänskjutamöjligheten för att en
dom.tingsrättensinte överklagai fall avtalatdomstolen de parterna att

ansåg lagstiftarendiskuteratRättegångsutredningenövriga metoderDe
vidtagnaiandra ärendetanstå tills effekterna deemellertid borde av

visat sig.ändringarna hade

1.3.5 Sekretess

198889:78 61 ff.Se s.prop.
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Den sekretess för närvarande gäller i domstolarnas verksamhet ärsom
i allt väsentligt resultatet det långvariga utredningsarbete med fleraav
remissomgångar efter 197980:2 med förslag till sekretesslagsom prop.

tillledde fram den gällande sekretesslagen 1980: 100.m.m. nu

1.3.6 Rättsskydd

Även frågor rättsskydd med anknytning till skiljeförfarande harom
tilldragit sig intresse under årens lopp. Arbetet har kretsat kring tvåstort
metoder för förbättra rättsskyddet.att

Den metoden har varit söka åstadkomma garantier förattena
rättssäkerhet inom skiljeförfarandet. Utredningen behandlar således i
delbetänkandet bl.a. påkrav skiljemännens opartiskhet och bundenhet till

rättgällande
Den andra metoden har varit på olika begränsasättatt parters

möjlighet få till stånd skiljeförfaranden i frågoratt ärsom annars
underkastade deras avtalsfrihet. Det har skett dels åtgärder pågenom
särskilda avtalsområden, dels allmänt verkande reglergenom som
frånkänner skiljeavtal dess verkningar.ett

På flera specialreglerade avtalsområden finns således bestämmelser
begränsar möjlighet hänskjuta tvister till skiljeförfa-parternas attsom

Bilagarande. 6 till delbetänkandet innehåller översikt sådanaöveren
regler.

Mot bakgrund promemorior upprättade inom Justitiedepartementetav
Stencil 1971:9Ju och Ds Ju 1972:6 tillkom i anslutning till 1973 års

värden°lag rättegången i tvistemål mindre småmålslagen ävenom om
3 årsa§ 71929 skiljemannalag, enligt vilken på förhand ingångna
skiljeavtal inte skall bindande i den tvister små-typvara av som
målslagen omfattade. Den kanske betydelsefulla sådanmest typen av en
här, allmänt åtgärdverkande har emellertid regeln jämkningom av
oskäliga avtalsvillkor varit. Generalklausulutredningens betänkande
SOU 1974:83 Generalklausul i förmögenhetsrätten ledde till prop.
1976772110 den allmänt tillämpliga jämkningregeln oskäligaom av
avtalsvillkor i 36 § avtalslagen.

Andra allmänt verkande åtgärder har varit lagstiftning möjliggörsom
ingripande vissa avtalsvillkor. Till skillnad från 36 § avtalsla-mot t.ex.

sådanhar lagstiftning direkt tagit sikte förebygga använd-attgen
ningen oskäliga avtalsvillkor förbud den användermotav genom som

5 Se delbetänkandet 111-122 och 153-154.s.
6 Se 1973:87.prop.
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avtalsvillkoret. Ett exempel lagstiftningsarbete innefattarsom en
kombination åtgärder lagen 1994:1512är avtalsvillkor iav om
konsumentförhållanden.7

1.3.7 Finansiering

Stämpelskatteutredningen föreslog i betänkandet Ds B 1980:7 Avgifter
vid tingsrätt den iväcker talan sådan målatt partm.m. som typen av

utredningens uppdrag skulle bidra till domstolens självkostnadsom avser
för handlägga målet. För storleken ansökningsavgift såledesatt skulleav
gälla ekonomiska mål. Avgiften skulle viss andelmotsvara en av
självkostnaden måloch utgå likamed belopp i alla Lagstiftarenstort
avvisade emellertid tankarna sådana ekonomiska målsätta förattom upp
domstolarnas målhandläggning den här typenav av

7 Se 199495:17.prop.
3 Se Ds B 1980:7 Avgifter vid tingsrätt 150-151 och 168.m.m. s.
9 Se 198182:31, bet. 198l82:SkU 15 och rskr. 198182:62.prop.
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Kapitlet förhållandet mellan tvistavtal och olika formertar samtupp av
tvistlösning med anknytning till näringslivets förhållanden. Kapitlet
behandlar också kostnader för tvist.parters en

2.1 Avtal och tvist

Avtalet spelar central roll i företagandet. Genom förvärvaravtalen
företagen produktionsresurser, såsom råvaror human- ochsamt
realkapital. Genom avtal sinade produkter tillomsätter andra företag,
till det tillallmänna eller konsumenter.

Rätten fritt sluta avtal grundläggande för effektiviteten iär detatt
enskilda företaget och för privatekonomiskadet helhet.systemet som
Den befrämjar låterkonkurrensen företaget anskaffa och användasamt

från företagetsdet synpunkt effektiva Lagstifta-sättet.mestresurser
begränsar visserligen avtalsfriheten den riskerarnär ikommaattren

konflikt imed andra värden samhället grundprincip skyddmen ger som
avtalet föreskriva avtal bindandeär och till-att att attgenom genom

handahålla instrument för ingrepp den bryter avtal.mot ettsom
hållasAtt avtal skall icke-juristerbland princip.är även väl känden

Tillsammans iblandmed diffus den brytervetskap att moten om som
avtal kan drabbas påföljder tillräckligtdet oftast för skallär att parterav
försöka uppfylla ingångna förmåga.avtal efter bästa Det förstär när
viljan eller förmågan brister uppstår.konflikt Metoderna för attsom en
lösa konflikten kan då från perspektiv.olikases

Domstolsperspektivet i sin renodlade form retrospektivt. Detär mest
inriktat slå fast mänär vad i vad prestationavtalats,att partssom en

skiljer sig från vad avtalats och påföljd förbestämmaattsom en
avtalsbrottet. Domstolsperspektivet övrigt tillämpligtför även ärsom-

skiljeförfarandet innefattar dock den inom näringslivetäven-
hävdvunna formen för lösning konflikter: avtalet förlikningen.ellerav

Inom näringslivet perspektivet framâtblickande.däremot Avtaletär är
resultatet inlettredan samarbete förgrunden fortsattett samtav
verksamhet och samarbete. successivt,Avtalet fram i fallväxer närvart

affärer,det gäller fylls och kompletteras efterstörre handsamt ut som
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från offörhållande. Vägen kan lettersfrågor dyker i parternasupp
bindande medmindre juridiskt mellanformerintent andra elleröver mer

fullgörelseförhandlingspositionerna till under denstegvis låsning aven
omförhandling skallunderförstådda förutsättningenuttryckliga eller att

skekunna
sälja ochanskaffa eller produktmedlet förAvtalet är att resurs enen

ingå transaktionskostnaden delför avtaletkostnaden äratt en av
hållagäller dennaeller produkten. Detförkostnaden attresursen

går i sinaåterverkar långtvilket hurkostnad parterna an-nere,
respektive åtagande; medvetet risktagandeför preciserasträngningar att

också avtalsslutandetgår igenföretagens vardag ochdelär aven -
medverkar juridiskt bindandeFrågan avtaljurister äräven ettomom

betydelsemindrerelationen kanskefår i den
tvister inteutsträckningeffektivitet bygger iNäringslivets attstor

ingåriakttar affärsmoral. I dennagoduppstår därför avtalsparternaatt
billigt. ii frågor snabbt och Detolösta ärkomma överens ettatt

frågorsjälva sinainte löserlitet antal fallförsvinnande parternasom
tillförhandlingar lederdvs.hävdvunnadet för dem sättet, somgenom

överenskommelse.en
flesta främman-tillhandahåller, liksom derättsordningensvenskaDen

tvistlösningjudiciell tvistlösning, dvs.två former förrättsordningar,de
rättegång i ochdomstolverkställbart avgörande:iut ettsom mynnar

långtavtalsförhållande gått såfråga iInnanskiljeförfarande. ett somen
traditionellaanvända dentvistlösning har avtalsparterna sökttill judiciell

inblandningfrågan: överenskommelselösaformen för utanatt av
följdkostnaderVanligtvis de också medharutomstående. extra som-

rådgivare, advokater.anlitat utomstående t.ex.-
avtalssituationeni sällanmotsägelsefulltdåDet kan att parternasynas

anledning avtaltvister derasvikt vid hur eventuella medfäster någon av
enkätundersökningen döma det mycketAv ärskall lösas. attsvaren

slentriamnässigt infogarregelvanligt kanske närmast att parter en--
reflektera dessi sinatvistlösningsklausul avtal övernärmareutan att
respektive prestatio-derasför avtalsparternainnebörd. Det centrala är

neddessa de läggeravtaletde delaroch det rörär av somner,
energi.

iinte. Som detföreligger dockegentlig motsägelseNågon angetts
tillliten avtalen ledermycket delföregående det endastär somen av

1989, 37-38; Avtals-2 StockholmGrönfors, Avtalslagen, uppl.,Jämför Kurt s.
Se förf., Avtal ochStockholm 1993, 74 ff.rättsfakta, ävengrundande sammes.

1995.-omfdrhandling, Stockholm

2 Förhandlingsspelet, Stockholm 1989, 139.Lindskog,StefanJämför t.ex. s.
3 1993, 13.Kommersiell Stockholmavtalsrätt, 4 uppl.,Jämför Jan Hellner, s.
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Även mångatvister. avtal inom näringslivet juristen kanom somav ses
drivbänk för tvister, näringslivetsosäkerheten förär parteren vanen

faktor, och räknar med kunna komma det skulleöverensattman om
någon särskild naturligtkrävas punkt. För det torde detmesta vara

tillbaka tilltron till hederlighetfalla eller affärsmoralatt motpartens
i stället för lägga ned på i detalj fixera avtalsförpliktelser-att attresurser

önskemåletinnehåll. få i också avhållaaffär hamn kanatt partnas en en
från föra in frågor riskerar affären i avtalsdiskussionen. Omatt partsom
gjort felaktig bedömning visar långtsig försten senare.

enkätundersökningen vanligt blandAv döma detäratt attsvar
angivnaaffärsmän tvist misslyckande. Det denärett motse en som

Ävenså samarbetsvilja intebakgrunden inte underligt. parternasom
tvisten ändå så. gjorde felaktig bedömningbrister kan upplevas De en

ingående.vilka insatser krävdes vid avtalets Vid sidan densom avav
givetvis strikt företagsekonomiskapsykologiska betydelsen härav spelar

Utredningen återkommer till tvistlösningens ekonomifaktorer in. senare
i kapitlet. tvist allvarligtDet kan här räcka betona kan störaatt att etten

således på objektivaföretags normala verksamhet och grunderäven är
misslyckande.ett

uppgift tillhandahålla instrument förLagstiftarens attsynes vara
onödiga ingrepp i avtalsfrihet. Somtvistlösning angettsutan parternas

rättsordningen två alternativ tilli föregående ställer den svenskadet
Återstoden kapitleträttegång Skiljeförfarande.förfogande: och av

bådainnehåller bakgrundsteckning bl.a. dessa tvistlösningsformer.aven
tjänar tvåBakgrundsteckningen syften. Den ligger till grund för

vilkaöverväganden förbättringarutredningens punkterom av
emellertidrättegången Den ocksåpåkallade. kan underlätta förär parter

enskilda avtalssituationen analysera vilken tvistlösningsformi denatt
deras behov bäst.som passar

Skiljeförfarande2.2

inledningsvis olikaI avsnitt behandlar de grundernadetta utredningen
områdenför skiljeförfarandet. därefter vilkaUtredningen redovisar

utredningen vilken omfattningskiljeavtal förekommer. Slutligen tar upp
upplysningar skiljeförfa-skiljeförfarandet har i Sverige. För närmare om

1994:81.randeproceduren hänvisas till SOUdelbetänkandet
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2.2.1 Avtal och andra grunder för skiljeförfarande

Att löser tvister skiljeförfarande olikakan ha orsaker.parter genom
Anledningen till skiljeförfarandet kan föreskrift i lag ellervara en annan
författning tvister gäller vissa rättsförhâllanden skallatt typerom som av

i skiljeförfarande, legalt skiljeförfarande. Betydligtavgöras vanligare är
för skiljeförfarandetgrunden avtal mellan kon-äratt ett parterna,

ventionellt skiljeförfarande. En tredje form skiljeförfarandeav som
isaknar betydelse svensk det judiciella skiljeförfaran-rättnumera var

det.‘
Föreskrifter i lag eller författning stadgar skiljemanattannan som

skiljenämndeller skall tvist mellan i vissavgöra parter typen en av
rättsförhållande grundar legalt skiljeförfarande. Föreskrifter detta slagav
förekommer olika rättsområden. Ofta innebär föreskrifterna att
skiljemän skall tvister enligt skiljemannalagen. Men det finnsavgöra
också författningar med särskilda skiljeförfarandetregler för hur skall

till. Bilaga 6 till delbetänkandet innehåller förteckning bl.a.överen
författningar föreskriver legalt skiljeförfarande. 10 kap. 17 § förstasom
stycket rättegångsbalken stadgar domstol inte får tvistatt ta upp en

omfattas legalt skiljeförfarande. Bestämmelsen tvingande.ärsom av
Konventionellt skiljeförfarande beror för det särskilt avtalmesta ett

mellan i rättsförhållande, skiljeavtal. Avsnitt i del-1parterna ett
betänkandet beskriver skiljeavtalet Några huvudpunkternanärmare. av

i det följande.tas upp
Parterna kan träffa skiljeavtal iaktta några särskilda form-ett utan att

föreskrifter. Vanligtvis skiljeavtaletde i förmögenhetsrättsligttar ett
Skiljeavtaletavtal. gäller då tvister kan uppkomma vid tillämp-som

ningen avtalet. När tvist har uppkommit kan emellertidparternaav en -
också träffa särskilt skiljeavtal. sistnämndaDet dock inte såärett
vanligt.

En grundläggande förutsättning för myndigheterdomstolar ochatt
skall skiljeavtal den fråga skiljeavtalet omfattarär äracceptera ett att
skiljedomsmässig. Det innebär rättsförhållandedet skiljeavtaletatt avser

sådantskall fritt förlikningkan träffa tvistnäratt parternavara en en
uppstått.har Lagbestämmelser särskilda områden innebär emellertid

skiljeavtal inte alltid blir gällande, tvister i föreventuella ochatt trots att
sig förlikningsbara. Exempel sådan lagbestämmelse 3 §är ären a
1929 års skiljemannalag 6 § i delbetänkandets förslag till lag om
skiljeförfarande.

Även skiljeavtal skulle bindande enligt redovisadedet kanettom vara
angripa skiljeavtalet i huvudsak grunder han kanparten samma som

Hassler-Cars, 13.s.
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angripa förmögenhetsrättsligt avtal. Reglerna i avtalslagenett annat
1915:218 rättshandlingars ogiltighet således tillämpliga ocksåärom
skiljeavtal. I domstolarnas praxis finns många exempel domstolar-att

frånbortsett skiljeavtal därför varitavtalet oskäligt enligt 36 §attna
avtalslagen.

Ett gällande skiljeavtal dispositivt hinder för rättegång iär dom-ett
stol. Utredningen har i delbetänkandet föreslagit uttryckliga lagregler om
detta 4 § lagen skiljeförfarande och 34 kap. § tredje1 stycketom
rättegångsbalken.

En ovanlig form skiljeavtal sådana i vilka förbehållitär parternaav
sig möjligheten föra talan skiljedomen på materiell grund.att mot
Reglerna i 1929 års skiljemannalag inte tillämpliga på skiljeförfarandeär

praxissenligt sådant avtal 2 §se andra stycket. I har emellertidett man
,skiljeavtalet ändå hindrar rättegång. Utredningen iharansett att

delbetänkandet föreslagit lagen skiljeförfarande skall gälla ävenatt om
skiljeavtal med förbehåll dena slag.av

2.2.2 Användningen skiljeavtalav

På många områden regelmässigt skiljeavtal denärtar parterna ett
träffar förmögenhetsrättsligt Ett målenavtal. för enkätundersök-ett av
ningen bilagase 2 kartlägga vilka.attvar

En itendens företagen undviker skiljeklausulär i avtal medattsvaren
konsumenter. iakttar iDe allmänhet också restriktivitet det gällernär
avtal med intar ställning. Med iundantag princippart som en svagare
för konsumentförhâllanden skiljeavtalförekommer enligt följande.

I byggbranschen skiljeklausuler vanliga iär alla medavtaltyper av
undantag för avtal köp fast Inom bankväsendetegendom.om av
förekommer skiljeavtal i avtal och undantagsvis i delsamarbeteom en
internationella kreditavtal. F inansbolagen använder normalt skiljeklausul
i leasingavtal betydande belopp 10 mkr i olikamer än samtsom avser
former samarbetsavtal. Inom handel industrioch använderav man
skiljeavtal i omfattning. I handelsagenteragenturverksamhet före-stor
kommer skiljeklausul i Standardavtal återförsäljareför medan standard-
avtal för handelsagentur sådan.saknar detaljhandelnInom möter man
skiljeklausuler i lokalhyresavtal ioch samarbeteavtal med t.ex.om
grossistcentraler. Skiljeklausul ingår i franchising.normalt avtal om
Licensavtal, avtal och irnmaterialrättigheterandra avtalpatentom om
brukar ha skiljeklausul. Industriföretagen skiljeklausuler ianvänder

allanästan avtal. Avtal samarbete mellan företag jointtyper av om

5 Hassler-Cars, 63.s.
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innehållaventure brukar skiljeklausul. gäller avtal mellanDetsamma
företagsöverlåtelse elleraktieägare konsortialavtal liksom avtal om

inkråmet återförsäljareöverlåtelse i ochföretag. I avtal mellanettav
inom skiljeklausuler.leverantörer motorbranschen förekommer

undviker sådana i anslutning tillKommunerna skiljeavtal mötermen
entreprenader eller inköp datorer.t.ex. av

internationellaInom sjáfartsnäringen använder mängd stan-man en
skiljeklausul. SJ.sdardavtal där det mycket vanligt med I den delär av
skiljeavtal förekomma iverksamhet kantransporter sam-som avser

Skiljeklausuler vanligaarbetsavtal med de allra godskunderna.största är
kollektiv persontrafik träffar med länstrafik-i avtal företagetom som

skiljeavtaltrafikhuvudmän. I åkerinäringen sällsynta. Debolag och är
vid godstrafik i anläggnings-förekomma samband med bygg- ochkan

entreprenader.
området sidan vanligtPâ arbetsrättsliga det den privata meddet är

organisa-skiljeavtal tvister mellan organisationer eller mellangällersom
anställnings-skiljeklausuler förekommer också itionen och medlem.en

tjänstemän. I anställningsavtal för verkställandeavtal för högre
ofta skiljeklausul. sjöfarten förekommerdirektörer Inomanvänder man

kollektivavtal villkoren förskiljeklausuler i internationella reglerarsom
Pårederiers fartyg utländsk flagg. detanställning i svenska under

några kollektivavtal med skiljeklausulerstatliga området finns som
prövning i särskilda skiljenämnder.hänvisar till

skiltförekommer avtal ganska slag. IförsäkringsbranschenInom av
inte skiljeklausul.personförsäkring använder Detsammaavtal manom

Sakförsäkringar för konsumenter företagsförsäk-i princip ochgäller
principenfrån värderingstvister. Försäkringarringar. Undantag utgör av

AMF-försäkringar, Patientskadeförsäkringenkollektiv ochslag är
lösningMiljöskadeförsäkringen. Skiljeklausuler former föroch andra av

Internationellatvister i försäk-förekommer denna försäkringar.typ av
âterförsäkring captive. Iringsavtal förekommer ochbland förannat

praxis skiljeklausul.sådana avtal alltid användaär att
finns iskiljeavtal hänvisar i normalfallet till de reglerEtt som

innebäraskiljemannalagen. Ibland tillägg kandet dockgörs t.ex. attsom
tillämpas eller tvister skallrättegängsbalkens omröstningsregler skall att

hänvisa till skiljeförfaran-slitas skiljeman. ocksåParter kanav en ensam
i ellerenligt något skiljedomsinstituts regler. Dessa regler kande större

avvika från i skiljemannalagen.mindre grad dispositiva reglernade
i förbilliga skiljeförfarandet. Såviss finns försökaEn dagsträvan att

Skiljedomsinstitut 1995 reglerStockholms Handelskammaresantog om
iskiljeförfarande. förenklade förfarandet första handförenklat Det är
för förenklatför mindre, okomplicerade tvister. Utmärkandeavsett

skiljeförfarande enligt dessa regler är att
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skiljenämnden alltid skall bestå endast skiljeman,0 av en
vardera får käromålutöver och svaromål endastparten ino ge en- -
enda skrift. Skriften skall kortfattad och inom tio dagar,vara avges
muntlig förhandling skall endastäga begär det och0 partrum om
skiljemannen det erforderligt,anser
skiljedomen skall meddelas inom månader och saknar domskältreo om
inte begär sådana,part
skiljemannens arvode och Skiljedomsinstitutets ersättning utgår efter0
omtvistat värde.
Det bör påpekas det krävs själva har kommitatt överensatt parterna

skiljeförfarande enligt dessa regler för det förenklade förfarandetom att
skall aktualiseras.

2.2.3 Förekomsten skiljeförfarandenav

Mot bakgrund den åtminstone i vissa branscher utbreddaav - -
användningen skiljeklausuler skulle kunna ocksåav tro attman
skiljeförfaranden mycket vanliga.är Bruket skiljeklausuler dockärav
inte direkt spegel antalet skiljeförfaranden faktiskt före-en av som
kommer. Det finns flera orsaker. En den normalt harär strävan man
inom näringslivet söka lösningar i samförstånd, jämför avsnitt 2.1.att
En orsak skiljeklausuler i vissär omfattning tjänar syftetattannan att
förhindra judiciellt förfarande. I enkätundersökningen fråganställdesett
varför vanligtdet med skiljeklausulerär eller undvikervarför man
sådana. fleraI med varierande ordval önskemålet attsvar anger man - -
undvika rättslig prövning skäl för använda skiljeklausul. Detett attsom

då kostnaderna för skiljeförfarandetär sigför med inte föratt partsom
tilltvist prövning. Just kostnaderna skiljeförfarandetför ävenen anger

flera de tillfrågade skiljeklausul. Utredningenskälett motav som
iåterkommer avsnitt 2.6 föroch 8.1 jämförelse kostnadermed aven

tvistlösning inom skiljeförfarande rättegång.respektive i Det kan här
med konstaterandeträcka många näringslivets aktörer hyseratt av

uppfattningen skiljeförfarandet dyr tvistlösningsform ochäratt atten
uppfattningdenna motverkar användningen skiljeförfarandet.av

många fall utgårI skiljeförfarandet från flestadeattresonemang om
förmögenhetsrättsliga tvister näringslivets förhållanden prövassom avser

skiljeförfarande.i Underlaget för denna utgångspunkt bräckligt,dockär
helt enkelt därför skiljeförfarandets omfattning i varit okänt.att stort

Professorn P. O. Bolding m.fl. undersökte i slutet 1960-talet hurav
omfattande konfliktlösning skiljedom Bilaga till Dom-Aär.genom
stolskommitténs betänkande innehåller några frånhuvudpunkter
undersökningen. I undersökningen ingick enkät till urval advo-etten
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bolagsjuristerkater, och domare. Bolding uppskattade det i Sverigeatt
årligen förekom omkring 200 skiljeförfaranden med karaktär av
tvistemål Uppskattningen vilade dock på i vissa delar ofullständigtett
underlag.

förekommer inteDet sällan dock främst i internationellavtal med-
skiljeklausuleranknytning hänvisar till skiljeförfarande enligtatt-

något skiljedomsinstitut. Sverigereglemente I dominerarantaget av
Stockholms Skiljedomsinstitut.Handelskammares Till detta inkom
följande åren 1990-1994:antal ärenden under

År Svenska Internationella Totalt
1990 lO 25 35
1991 17 45 62

161992 47 63
1993 22 89 11l
1994 l l 89 100

Bland ärendena ingår sådana ytterligare åtgärdavslutatsäven utansom
Ärendenpåkallat skiljeförfarande. med internationellän att parten an-

bådaknytning, dvs. där inte dominerarsvenska,parterna var som synes
skiljedomsinstitutets verksamhet.

utredningen återkommer iSom till kapitel 4 skiljeförfaranden medär
internationell anknytning begränsat intresse för utredningsuppdraget.av
Institutets befattning inhemskamed ärenden uppenbarligen inte hellerger
någon rättvisande bild skiljeförfarandets omfattning i Sverige.

Undersökningen2.2.4 Skiljeförfarandet i Sverige

våren StatistiskaUnder 1995 lät utredningen centralbyrån SCB
genomföra undersökningen Skiljeförfarandet Sverige.i

Bilaga 3 innehåller beskrivning undersökningens uppläggning,en av
genomförande resultat. SCB:s tekniska återfinns bilagaoch i 4.rapport
Den i detalj vill undersökningsresultatet tilldel hänvisastasom av
bilagorna. I det följande lämnar utredningen beskrivning.korten

Undersökningen skedde med enkäter i två omgångar. I den första
omgången fick biträdandealla landets advokater och jurister på

ordinarie bolagsjuristeradvokatkontor, domare, och professorer i ett
rättsvetenskapligt såsom skiljeman ide deltagit underämne ettange om
1992 1993 påkallat skiljeförfarande. tillfrågades omkringeller Totalt

° Bilaga till Domstolskommitténs Skiljedomstol,A betänkande SOU 1972:122
särskilt 100 vänsterspalten.s.
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5005 De ñck isvarade de deltagit andra enkätom-attpersoner. som en
gång i vilken omfattning skiljeman under periodende verkatange som

lämna uppgifter skiljeförfarandena.samt om
Andelen förhållandevissvarade enkäterna hög ochsom var

undersökningsresultatet därför tillförlitligt.är
undersökningen årligenResultatet vid det före-handen attav ger

300-400 konventionella skiljeförfaranden i vidkommer landetmestsom
sidan arvodesprövning enligt Advokatsamfundets stadgar. Det ärav en
uppskattning från 250-270 förfaranden året undersökningende om som
direkt visade.

skiljeman förekom i 13 förfarandena. övrigaEn Iprocentensam av
skiljenämnden,fall bestod med några enstaka undantag, skilje-treav

män.
skiljeförfarandenaEn femtedel gällde internationella avtal, dvs.av

minst utlänning utländskt företag.ellerparterna varen av
prövning iSkiljedom meddelades efter saklig 55-60 procent av

tvisterna.
från påkallelsen hälften8% månad hade alla förfarandenaEfter av

månader i inhemska internationella8 de och 1112 ideavslutats. Det tog
tvisterna. förfaranden avslutades med Skiljedom efterI de sak-som

omkring tid.prövning l månad längredettog
omkringEntreprenadtvisterna svarade för 17 förfarandena.procent av

bolagsordningarKollektivavtalstvister, tvister i aktiebolag ellerom om
få. 80föreningsstadgar Nästan tvisterna gälldemycket procent avvar

avtal.andra typer av
tvistemål förekommerkaraktär således iSkiljeförfarande med av

omfattning.tämligen begränsad
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2.3 Rättegång

avsnitt utredningen till fråganI detta början olika sätttar atten upp om
rättegångens skiljeförfarandets ställning judicielloch tvistlös-mäta som

näringslivstvister. Därefter följer beskrivningningsform i kort huren av
rättegång går utredningentvistlösning i till. Slutligen vilkentar upp

omfattning tvistlösning rättegång i Sverige.kan haantasgenom

Några mått konkurrenskraften2.3.1

innefattar allmänna domstolarna konkur-Uppdraget degöraatt mer
näringslivets tvister. måttrenskraftiga för Som domstolarnasett

konkurrenskraft skulle i dagsläget den omfattning i vilkenkunnaman se
skiljeavtal rättegång.näringslivets väljer bort Av redovis-parter genom

påningen i avsnitt 2.2 skulle då följa domstolarnas ställningatt
Som emellertid användningenmarknaden där kanär antyttssvag. av

inte alltid förklaras val från sidaskiljeavtal med medvetetett parternas
tvistlösningsform. mindre gi-få möjliga I grad kanbästa ännuattom

skiljeklausul någotvetvis frånvaron utflöde medvetetettses som avav
skiljeklausuler ovanliga inom visst områdeställningstagande. Att är ett

judiciella tvistlösningen, i mån någon sådanden dentyder däremot att
inom området, ihuvud förekommer sker domstolarna.över

mått objektiviserad analysEtt skulle kunna sortsannat vara en av
rättegångens visavi skiljeförfarandet. Som iför- och nackdelar angetts
avsnitt 2.1 syfte med framställningen i detta kapitel underlättaär ett att

i enskilda avtalssituationen analysera vilken tvistlös-för denparter att
ningsform Rättegång tvistlösningsformderas behov bäst.som passar som

relativt företeelse,inom många delar näringslivet okändtorde av vara en
någrai fall det omfattande bruket skiljeklausuler inomtalarvart av

områden för avsnitt 2.3.2 utredningen därför kortfattaddet. I lämnar en
till rättegång. Beskrivningenbeskrivning tvistens lösning ivägenav

till jämförandetjänar syftet del bakgrunden denäven utgöraatt en av
utredningen i avsnitt 2.4 avsnitt 2.6.analys ochgörsom

sådan emellertid tillräcklig för bedömaInte heller analys är atten
konkurrenskraft. tillförlitligaste måttetdomstolarnas Det kanske är att

sig på hurdomstolarna hävdar marknaden, dvs. helt enkelthur välse
många näringslivstvister domstolarna faktiskt handlägger. En uppskatt-

inte minst vilka effekterning därav får betydelse för bedöma enbartatt
måletför i direktiven uttaladeförstärkt konkurrenskraft kan det atten

utredningen sådanprejudikatbildningen. I avsnitt 2.3.3förbättra gör en
uppskattning.
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rättegångtill tvistens lösning2.3.2 Vägen i en

självai avtalsförhållande misslyckats med eller medNär attparter ett
utomstående, tvistefråga,biträde advokater, kan denlösa partt.ex. enav

mångasig förfördelad olika I fall kanskesätt. partensom anser agera
besväret förasig därför han och medlägger kostnaderna attatt anser

judiciellt stå i proportion tillvidare till förfarande inte vad hansaken ett
sådant. återkommer till i avsnittvinna Som utredningenkan ettgenom

judiciell i skiljeför-2.6, nämligen tvistlösning den skerär oavsett om-
i rättegång kostnadskrävande.farande eller -

håller innefallen avtalspart betalningDe allra enklaste kan gälla att en
i förhoppningen påegentligen ha någon grund för det attutan att men

står summariskaviset slippa utgift. För dem dendet kunna processenen
tillförfogande. Genom enkelt utformad ansökantill borgenärens en

inte aktivtkronofogdemyndigheten gäldenärenkan borgenären om-
billigtindrivning gjord för honomsig fåkravet sätt.motsätter ett-

integrerad rättegången imed allmänDen summariska ärprocessen
intedärför han kan uteslutakandomstol. Borgenären även attom-

sigaktivt krav använda sig dengäldenären kommer motsätta ettatt av-
rättegången.förstadium till den egentligasummariska ettsomprocessen

vidockså direkt talan tingsrätten.väckaHan emellertidkan
i till skiljeförfarandetmotsvarigheten domstolarna ärDen närmaste

dispositiva tvistemål. tvistemålför Ettkallasrättegång i vad ärsom
mellan i själva tvistefråganöverenskommelsedispositivt parternaom en

tvisterSå alla ochdomstolen. avtalför rörbindandeär gott som som
dispositiva.deras fullgörelse är

tvistemål det tvisten understigervärdetDispositiva där rör ettom
småmål, särställningintar det gällers.k.basbelopp, närhalvt partsen

sammansättning vidtill ersättning för rättegångskostnader, rättensrätt
dom. Förfarandetmöjligheten tingsrättensavgörandet och överklagaatt

tvistendet gäller.emellertid i övrigt oberoende värdetär av
förfarandet till detTingsrätten kan i utsträckningstor anpassanumera

följande.måletsenskilda karaktär. Huvuddragen är
vidväcker talanstämningsansökan denI skall käranden somen

detta yrkande, dvs. desitt fördomstolen yrkande och grundernaange
förelägger därefterTingsrättentill stöd för yrkandet.skäl käranden har

stämningsansökningen,sigsvaranden överatt yttramotparten
Tredskodom innebärvanligtvis skriftligen vid risk tredskodom.s.k.av
sitttill yrkande intevanligtvis får bifalli fallet kärandendet att om

skriftligt bestridande. Ommotiverat,in medsvaranden kommer ett
tingsrätten omedelbartgår utfärdarmed kärandens talan,svaranden

i tingsrätternatvistemåleni målet. En andel avgörsdom mycket stor av
på förenkladedessa sätt.
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mål lite komplicerad hållerI beskaffenhet tingsrätten ettav mera
för muntlig förberedelsesammanträde med eller deras ombud.parterna

Den förberedelsen också skriftligen.fortsatta kan ske Förberedelsen
till tvistensyftar klarlägga talan dvs. vad egentligen gälleratt parternas
vilka sakförhällanden tvistiga och vilka bevisärsamt parternasom

åberopar i fråga dessa. Rätten ocksåskall klarlägga det finnsom om
förutsättningar för förlikning i målet, idvs. uppgörelse godoen en

Rätten skall driva förberedelsen inriktningmellan medparterna. ett
målet. skillnad förhållandesnabbt avgörande En i till vad gällerav som

inom skiljeförfarandet rättegångi princip inteär att parterna som
i tvistlösningen.bestämmer taktenöver

vanligt tvister förliks under förberedelsen. OmDet mycketär att
målet möjligtenklare beskaffenhet, det för tingsrättenär är även attav

tvisten i samband med för muntlig förberedelse.sammanträdetavgöra
tvister riktigt komplicerade emellertidl de kan förberedelsenärsom

behöva fortsätta med flera skriftväxling.sammanträden och Hur
omfattande förberedelsen blir både komplicerad tvistenberor hur är

givetvis också förmåga vilja föra målet tillochparternas att ettmen
avgörande.

målet tillräckligt förberett, tingsrätten målet. OmNär skallär avgöra
till utredningen i målet, därför muntligdet behövs med hänsyn t.ex. att

någonbevisning förekommer, eller begär det, skallparternaom av
tingsrättentingsrätten hålla huvudförhandling. I fall kanandra avgöraen

målet på handlingarna. l de komplicerade tvisterna det sällanärmer
handlingarna.avgörandet kan ske

bestårVid huvudförhandling målets beskaffenhetberoenderätten,
och önskemål, eller vidare avsnitt 5.2.2.domare separternas treav en
Under huvudförhandlingen måste för villredogöra allt departerna att
tingsrätten vid bevisningskall beakta avgörandet rättsregler. Allutom
i målet, vittnesförhör, skall läggas fram under huvudförhandlingen,t.ex.

huvudförhandlingen i fortgå uppehåll.och skall princip För-utan
handlingen offentlig vidare kapitel 6. Rättegång skiljerregel seär som
sig i väsentligt från inom skiljeförfa-dessa hänseenden vad gällersom
randet.

huvudförhandlingen Om inteEn tid efter meddelar tingsrätten dom.
någon inom vinneröverklagar domen veckor, den lagaparterna treav

emellertidkraft, blir slutlig. Så fort meddelats dendvs. domen har kan
verkställighet.princip användas för hos kronofogdemyndighet fåattsom

till till prövning i hovrättenPart kan överklaga domen hovrätt. Rätten
intedock begränsad överklagandet gäller basbelopp.är än ettom mer

sådana prövningstillståndI fall krävs hovrätten beviljar för attatt parten
överklagandet skall Efter gången i korthetöverklagandeprövas. är att

skrift fåri sin sina föryrkanden och skälen dessa,parterna var ange
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får princip intebevisning åberopar.vilken de Parternaliksom som
inte lagts fram redannågra bevisnågra grunder elleråberopa somnya

skriftväxlingen hovrätteninledandeEfter den avgörvid tingsrätten.
huvudförhandling. Om hovrätteni vissa fall skemålet. Det kan utan

ihuvudförhandling skall till sätthåller denna settstort somsamma
huvudförhandling vid tingsrätten.en

han överklaga dennakanmissnöjd med hovrättens domOm ärpart
överklagandetdock baraHögsta domstolentill domstolen. prövarHögsta

prövningstillståndfåskallfår prövningstillstånd. För att partpartenom
prejudikatsyn-frånmålet intressevissa undantag harmedkrävs att--

punkt.

i domstolNäringslivstvister2.3.3

tvistemål. Av demårligen 80 000tingsrätter handlägger änLandets mer
rättsstatistiken7officiellasmåmål.farniljemål Denellermångaär

Statistiken delartvistemål olika slag.avgjordaochredovisar inkomna av
dispositiva mål kanmål. Endastsmåmâl andrafarniljemål, ochiin dem

Även dispositivaimål torde huvudsakandrabli småmål. avsegruppen
tvistemål.

småmålen tämligen1982-1991 utgjordetioårsperiodenSett över
andelmålen. Familjemålensavgjordadeomkring 25konstant procent av

målens38 1991. De andra1982 tillfrån 45gick procentprocentner
30 till Dessafrån 36månmotsvarandeökade iandel procent procent.

Omkringi tingsrätternas verksamhet.relativ tyngdsåledesfick störreen
tioårsperiodentingsrätterna undertvistemålen vid60 varprocent av

småmål.mål ochtvistemål andradispositiva
någrainte närmarerättsstatistiken innehållerpubliceradeDen

ingår såledesgällt. Därsmåmålen eller målenuppgifter vad de andraom
näringsidkareochprivatpersoner, målmål mellan mellan konsument

näringsidkare båda sidorna.mål medsamt
underlagnågot säkertalltså intepublicerade rättsstatistikenDen ger

inäringslivstvister domsto-ärvanligt förekommandebedöma hurför att
olikaflertallåtiteller göraUtredningen har därför utförtlarna. ett

bilagafinns iför dessaredogörelseundersökningar. En närmare

Årsbok,7 .3-5.4.2.1Rättsstatistisk främst tabellernaSe
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Vilka tvister näringslivstvisterär

Det finns inte någon given definition vad näringslivs-ärav som en
tvist. Vid undersökningarna valde utredningen i görligaste månatt

kriterieranvända skulle enkla konstatera och överför-attsom vara vara
bara på uppgifter kunde hämtas rättsstatistiken. Undersökningar-som ur

tvister vid tingsrätterna utgår därför från sådana faktorerna av som
vid målens registrering utvisaroch målet i princip ärattanges ettsom

ordinärt dispositivt tvistemål. För undan mål någondäratt ta parternaav
kunde privatperson begränsades undersökningsmaterialetantas vara en
vidare till mål där ingen haft allmän rättshjälp. Iatt parternaavse av
denna mål torde dispositiva tvistemålallanästan mellangrupp av
näringsidkare fmna. Tvister anledningmed hyresförhållandenattvara av
faller utanför.dock I ingår del ordinära dispositivaävengruppen en
tvistemål med någon privatperson part.som

I vilka tvister skiljefödarandet alternativär ett

bakomliggandeDet rättsförhållandet avtalstypen har betydelse därför
enkätundersökningen visade skiljeavtalavtalstyper där huvudregel.äratt

också intressant förDet skilja tvister skiljeförfarandede där inteär att ut
varit verkligt alternativ tvisten gällt utomobligatorisktdärett t.ex.—
skadestånd.

Det finns i enkätundersökningen undvikatendens attsvaren en
skiljeförfarande mindre nämligenvärden. Enkätsvaren klartgör attom

inom näringslivet för det driver tvist först efter hamesta attman en
förväntade kostnader och intäkter tvisten. undvikerövervägt Manav

Äventvister bara kan utdelning i form rättvisa. tvisteföre-som ge av
målets därför kriterium.värde skulle kumia användas ettsom

Det förekommer naturligtvis enskilda bedriver närings-att personer
flestaverksamhet. I de allra fall sig emellertid i så falldetrör om

mindreverksamhet omfattning. Sverige juridiskaI det baraär nästanav
bedriver omfattande näringsverksamhet. kriteriumEttpersoner som som

lätt och med träffar tvister företagkonstatera säkerhet därär äratt parter
således mål båda ekonomiskadär bolag eller föreningar.är ärparterna

många näringslivstvisterrza domstolarnaHur iär

i föregåendeSom det ordinära dispositiva tvistemål där ingenärangetts
haft allmän rättshjälp mål i vilkenden allanästanparternaav grupp av

näringsidkaretvister mellan från hyrestvisterna stårbortsett att- -
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finna. Av rättsstatistiska specialundersökningar se bilaga tabell 5
framgår tingsrätterna under de tvâ åren handlagt iatt runda talsenaste
29 000 sådana mål året.om

I denna mål finns emellertid tvister där inte bådaävengrupp av
näringsidkare. Vidär detaljstudier tvistemål vid Stockholms,parterna av

Nacka och Sollentuna tingsrätter se bilaga avsnitt5 1.2 och 1.3 visade
sigdet andelen tvister mellan näringsidkare i detatt undersökta

materialet utgjorde 39 målen vid två avdelningar i Stock-procent av
tingsrätt.holms Undersökningen omfattade där endast mål i den aktuella

Stockholms tingsrätts regler fördelning allmännagruppen. om av
tvistemål mellan avdelningarna i tingsrätten inte i sig förunderlagger
antagandet just näringslivstvisterna skulle vidatt överrepresenteradevara
de båda avdelningarna. Ett flertal faktorer däribland undersökning-att-

begränsad kan dock ha spelat in. Av det totala antalet ordinäraen var -
tvistemål vid de båda avdelningarna under perioden motsvarade fumtade
näringslivstvisterna 12 procent.

Undersökningen mål vid Nacka och Sollentuna tingsrätterav
omfattade småmâl. Detäven undersökta materialet i övrigtävenvar
mindre vid undersökningenavgränsat än i Stockholms tingsrätt.
Undersökningen vid Nacka Sollentunaoch tingsrätter emellertidgav en
sâ tvisterandel mellan näringsidkare 10stor procent.som

De båda undersökningarna således likartat resultat. Det finnsettger
bakgrund härav fog för den vid undersökningen imot att anta att

Stockholm funna andelen näringslivstvister inom mål utangruppen
rättshjälp representativ. Det skulle innebäraär antalet näringslivstvis-att

i de allmämia årligendomstolarna kanske kan räknas uppgå tillter
10 000.

Mot denna uppskattning kan invända tvister mellan näringsid-attman
kare kraftigtär överrepresenterade i storstadsområdenas tingsrätter.
Andelen ordinära dispositiva tvistemål i tingsrätternade största därtre
ingen har allmän rättshjälp något högre riksgenomsnit-parterna är änav

se bilaga 5 tabellerna 1-4. Avvikelsen emellertid inte såtet är stor att
det marginellt påverkarän uppskattningen. Trots detta finns givetvismer

för uppskattningen 000 årliga10 tvistemål mellanutrymme att anse
näringsidkare för Det står emellertid klart också vidstor. attvara
betydande avvikelse nedåt dominerar tingsrätterna judidicielladen
tvistlösning förekommer mellan näringsidkare.som



1995:65SOUtvisterlösningOlika former för58 av

nackdelarför- ochAlternativens2.4

skiljeförfarandeochnågra förskälsummariskt behandlasskall emotHär
frågor kommersynvinkel. Flerarättegång attrespektive sett parternasur

betänkandet.fram ilängrebehandlas närmare

för ochHuvudskälen2.4.1 emot

brukartvistlösningsmetodskiljeförfarandeväljaskäl förSom att som
Skiljeförfarandetmedklassiska fördelarnågraframhållas närmast

skiljeförfarande väljaidomstolsprövning. Parterna kanframför etten
möjlighetalltsåDetvisten. harskall att utseavgöra personervem som

särskildahardeför ellerförtroendesärskiltde har ansersomsom
i allmänhetSkiljeförfarandet ledertvistenområde rör.insikter det

enligtskiljeförfarandetvisten. Ettslutligt avgörande tartillsnabbt ett av
månadergenomsnitt 8-9ii SverigeSkiljeförfarandetundersökningen

tillmöjlighetSkiljeförfarandetmeddelande.skiljedomenstillfram ger
följainte bundnaskiljemän äreftersomhandläggning attsmidigsärskilt

muntlighet.ochomedelbarhetkoncentration,processprinciperna om
offentligt ochrättegången intefråntill skillnadSkiljeförfarandet är

tvistförekomstenslitasoftastmellanhavande kan attutan av enparternas
kändblir allmäntemellandem

skiljeförfaran-betydelse förmycketfördelarnanämndaDe är storav
näringslivet. Partinomskiljeavtalanvändningenpopularitet ochdets av
sakkunskapvilkensäkerinterättegång kanväljer somvarasom

Visserligen kantvistensakområde rör. parterinom dethardomarna som
visst avtalanledningitvister ettpå förhand komma överens att avom

avgörandet.överklagaför demtingsrätt rättskall attavgöras utanav
slutligttillframsnabbtfall ganskai sådomstol leder ettvidFörfarandet

fåmöjlighetdå ocksåtillförsäkras atttvisten. Partavgörande enenav
domstolen.till Högstadirekthänskjuteni måletprejudikatfrågaeventuell

inomtillhandahållasfördelarövrigt knappasti kan ramenMen samma
följdtilldomstolvid ärFörfarandetdomstol.rättegång vid allmänför en

kanManstelbent.någotprocessprincipernanämndatidigarede meraav
domstol denvidgående sekretessså långt attståndfå tillhellerinte en

skiljeförfarande.utifråninsynskydd ettmot somsammager
främst dedetskiljeförfarandemed ärnackdelarna extragällerDå det

i åtanke.kommermedförenatförfarandet ärkostnader somsom
helträttegång intemedjämförelsevidemellertidKostnadsbilden är en

3 68.delbetänkandetSe vidare s.
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entydig vidarese avsnitt 2.6 och ocksål. Det bl.a. inomgörs ramen
för skiljedomsinstituts verksamhet försök ned kostnadernaatt genom

förenklatregler skiljeförfarande avsnitt 2.2.2.seom
detAv sagda följer domstolarna tycks ha konkurrensfördelatt en

intedet kostar ansökningsavgiften f.n. 350än kratt attgenom mer - -
anlita tjänster.deras Man kan inte frånheller bortse garantiema föratt
rättssäkerheten vid domstol. Varje tvistlösningsmetodär större kan sägas

förenad vissamed brister. Det går inte helt sig fri frånsväraattvara
möjligheten det meddelas materiellt felaktigt avgörande. Detatt ettav
kan handla den dömande instansen missuppfattat talanatt partsom en
eller förhörsperson lämnat oriktiga uppgifter. Det ocksåkan händaatt en

såaldrig kunniga domare felaktig bedömninggör rättsläget.att en av
Risken för misstag torde allmänt minska och sak-rätts-sett om

frågorna ikan instans. Detta kan vidprövas än ske förfarandeettmer en
inför domstol inte i skiljeförfarande. Vidare finns detettmen en
rättssäkerhetsgaranti i möjligheten i efterhand angripa avgörandeatt ett

extraordinäramed rättsmedel, resning. Denna möjlighett.ex.som
saknas beträffande skiljedomar. Det bör dock uppmärksammas att
utredningen i förslaget till lag skiljeförfarande föreslår vissny om en

bevisningmöjlighet till upphävande skiljedom vid falskav en

2.4.2 ytterligare skillnaderNågra mellan rättegång och

skiljeförfarande

Den gallring sker under förberedandeden handläggningen tvistersom av
imindre kostsam för rättegång iär skiljeförfarande,änparterna etten

där tvingas skiljemännenbetala ersättning förtill derasparterna
handläggning tvisten I båda tvistlösnings-de förliks.ävenav om
alternativen uppkommer emellertid för i formkostnader parterna t.ex.

ersättning till ombud.av
Den kanske viktigasteallra sortering tvistigamekanismen för ochav

icke tvistiga fordringar den summariska Att ansökaär processen. om
betalningsföreläggande enkelt kostsamt. Lämnas ansökanär och föga
obestridd leder den till exigibelt avgörande. För kannärvarandeett
denna processform inte utnyttjas bundnaär ettparterav som av
skiljeavtal, den betalningsföreläggandeansöker riskerarutan att som om

ha avstått från skiljeavtalet. emellertid i sittUtredningen haratt anses
förslag till lag skiljeförfarande intagit särskild bestämmelseny om en

möjligtdet summariskagör nämnda risk använda denatt utansom

9 Se delbetänkandet 182 ff. och 35 § förslaget till lag skiljeförfarande.s. om
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föremåli kontraktsförhållande föräräven ett som annarsprocessen
‘°skiljeavtal.

möjligheti rättegång meddela tredskodomfinnsDet partatt mot enen
följerfrån muntlig förhandling eller inteuteblir ettsomensom

skriftligt svaromål. Tingsrätterna cirka 20föreläggande avgöratt avge
Omtvistemålen, familjemålen, tredskodom.utomprocent genom enav

i skiljeförfarandeunderlåter lojalt deltamotsvarande sätt att ettpart
ändå tvisten för kunna meddelamåste skiljemännen sakpröva ettatt

skiljenämnd,åtföljande avseendemed kostnaderexigibelt avgörande,
utredning.partsombud och

tvåriktar sig tvister mellanframför alltSkiljeförfarandet parter.
skiljemän i förfarande skallfinns inga bestämmelser hurDet ettom

står införtvå Ett företagmellan flerkunna tvister änpröva parter. som
avtalsförhållande oftasin prestation i harfel igrundkrav ettegenav

iförlust tidigare ledtäckning för sin eventuella hosanledning sökaatt
entreprenadförhållande. Föridistributionskedja eller ettettt.ex. en

ochflera andra företagingått likalydande avtal medföretag ettsom
sina detbristande uppfyllelse äränmöter motparter avavav mer en

Vidarei kan detsammanhang.talan kanvärde prövas ett vara avom
ocksåinstans tvist kan prövabetydelse den prövaratt enstor som en

mellanhavande mellanhänför sig tillkvittningsinvändning annatettsom
parterna.

enighet för fleramåttbetydandeSkiljeförfarandet kräver attett av
skiljenämnd.ihandläggas förfarandekunnatvister skall ett sammaav

kvittningsinvändning inte omfattas detFramställs annarsavsomen
inteskiljemännen inte dennaskiljeavtalet kanaktuella pröva parternaom

enligträttegång däremotfördetta. Inom ärär partramen enense om
prövningen skertillförsäkradrättegångsbalken i de flesta falliregler att

sammanhang.i endaett
säkerhetsåtgärder,civilprocessuellabeslutadomstol kanEn t.ex.om

editionsföreläggande ochVidare domstolen beslutakvarstad. kan om
tvángsátgärder skallvidförhörspersonerföreskriva äventyratt av

sannings-Bevisupptagningen kan ske undertill rättegången.inställa sig
fårvittnen avlägga ed.ochförsäkran

något Skiljeavtaletinte detta. utgörbeslutaSkiljemän kan avom
kvarstad.ansökahinder för vid domstolemellertid inte t.ex.part att om
editions-domstol förmöjlighet assistansockså begärafinnsDet att av

emellertiddetbevisupptagning. samtliga fall tordeIellerföreläggande
utomstående instans,sigomgång vändasärskild behövautgöra att enen

kostnadsökning.åtföljandemed

° skiljeförfarande.till96-100 4 § 2 förslaget lagochSe delbetänkandet st. oms.
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rättegångI domstolen detaljer praktiskmångahandtaren om av mera
Domstolen ombesörjer vittnendelgivning ochmed ävenart. parter -

utomlands planerar handläggningens förlopp. Detta skersamt utan-
något kostnadsansvar skiljeförfarande fårför Vidparterna. ett parterna
slutligen bära kostnaderna för sådana åtgärder dessa vidtasoavsett om

skiljemännenpartsombuden, eller någonav annan.
brukar framhållas skiljedom erkänns kanDet svensk ochatt en

verkställas utomlands i utsträckning svensk domstols dom.större än en
förhållande rått tidDetta har under ganska lång och accentuerades när

Sverige 1972 tillträdde 1958 års YorkkonventionNew erkännandeom
verkställighet utländska skiljedomar. Konventionen har tillträttsoch av

skiljedomar såledesfler hundra där svenska erkännsän stater,av numera
och kan verkställas.

Genom Sveriges tillträde till Luganokonventionen emellertidhar en
kommit helt ställning inomsvensk domstols domar att en annan

till i utsträckningEuropa. Med hänsyn den svenska handeln skeratt stor
tillträtt Luganokonventionen har skiljeförfarandetsmed länder som

många försvunnit.fördelar aspekt i falldennaur
tillträtt bådaVidare i länder har konventionernatorde det varasom

stånd verkställighet enligtenklare till svensk domstols domatt av en
Luganokonventionen skiljedomi svensk med stödreglerna än av en av

Yorkkonventionen. Vid ansökan verkställighet enligtNew en om
nämligen verkställighetLuganokonventionen regelmässigt innanmedges

kommuniceras och den sistnämndaansökan med motparten partens
verkställighetsärendetmöjlighet i komma med invändningar äratt

skiljedombetydligt gäller domstolsdet än det gällernärstörre när en en
dom.

tvistlösning2.5 Andra former för

fåtal rättegångEndast tvister går till judiciellt förfarande ellerett ett -
rättskraftigtskiljeförfarande avgörandeavslutas med ett avsom-

biläggertvisten. Parterna det flertalet tvister sätt.annatstora
hjälpsjälva ellerParterna mängd tvister, medgör utan externupp en

i tvistform advokater. Förlikning ofta sedansker ävent.ex.av en
skiljemän.anhängiggjorts vid hänskjutits till avgörandedomstol eller av

Avsnitt förliknings- och5.4.5 behandlar några frågor kring rättens
medlingsverksamhet.

skiljenämnderTvistlösningsverksamheten och harutanför domstolar
finns vissa områdenibland fått institutionell prägel. Deten mera

rådgivande i tvister.nämnder yttrandensom avger
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Mest känd dessa reklamationsnämnden.nämnder Allmännaärav
Nämnden tvistermängd mellan konsumenter närings-prövar ochstoren
idkare. Prövningen i rekommendation till hurutmynnar parternaen om

tvistennämnden bör lösas. Näringsidkare följer i mycketatt storanser
utsträckning utlåtanden.nämndens Rekommendationerna offentligaär

får ioch ofta uppmärksamhet massmedia. Allmänna reklamationsnämn-
rekommendationerdens kan därigenom få normbildande effekt. Enen

sinsida inriktning påsaken nämnden s.k.är attannan av genom
konsumenttvister fått tillämpahar mycket erfarenhet attstor av en

vidsträckt särreglering.ganska konsumenträttslignumera
Ett exempel rådgivande kan från för-nämnder hämtasannat

säkringsområdet, finns utlåtandendär det nämnder begäransom avger
villkorstolkningangående vid tvist försäkringstagare ochmellan

försäkringsgivare. Inom detta område finns Skadeförsäkringensbl.a.
villkorsnämnd Ansvarsförsäkringens Påoch Personskadenämnd. samma

reklamationsnämnden får efterAllmänna dessa nämnder handsätt som
erfarenhet inom respektive arbetsområde.breden

olika kostnadseffektivite-Gemensamt för de nämndlösningarna är att
hög både det allmännas synpunkt.torde ochten parternasvara ur

finns inte någon egentlig motsvarighet till dessa nämnder detDet när
näringsidkare. mån försökergäller tvister mellan I den regleraman

hjälp olikamellanhavanden mellan dessa sker det med typerav av
innehålla tvisterStandardavtal, kan särskild bestämmelse hursom en om

särskilda tvistlösningsklausulen hänvisar ofta tillskall lösas. Den
skiljemän, ibland förbehåll först skallavgörande med att parternaav om
tvisten i finns för tvisterförsöka lösa godo. Däremot det mellan

något inte någon motsvarighet tillnäringsidkare med undantag t.ex.- -
reklamationsnämnden oförbindandeAllmänna kan lämna rekom-som

angåendemendationer hur tvist Vid tvist företags-bör lösas.om en
försäkring Skadeförsäkringens villkorsnämnd utlåtande.kan dock avge

ResolutionOlika former s.k. Alternative Dispute ADR, somav
tid framför i USA, behandlasunder har utvecklats allt närmaresenare

i avsnitt 3.3.4.

2.6 Kostnader för skiljeförfarande och rättegång

väljerOavsett vilken form för tvistlösning uppkommersom man
egentligaGanska iakttagbara de s.k.kostnader för lätt ärparterna.

tillbestår i ersättning till ombud och deträttegångskostnaderna som
bevisningtvistlösande för och arbete.kostnaderorganet samt eget

praxis ersättnings-Skiljenämndernas i fråga vilka kostnader ärsomom
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gilla och hur de skall fördelas mellan med hurstämmer överensparterna
rättegångsbalken.tillämpardomstolarna 18 kap.

Förutom kostnader kostnaderuppkommer nämntsparternas egna som
för det tvistlösande målFör anhängiggöra vid allmänorganet. ettatt
domstol utgår avgift 350 skiljeförfarande tillkommerkr. I etten om

skiljemännen.kostnaden för I allmänhet skiljemännen ochär tre parterna
skall solidariskt betala skälig ersättning till fördem arbete och kostnader
23 § 2 skiljemannalagen. Detta i brist på särskiltgäller avtalst. om

ersättningenhur skall fastställas. skiljedomsinstitutDet förekommer att
mindrehar eller fasta för ersättningen. ovanligtDet ärtaxormer annars

har bestämt något ersättningen tillsärskilt skiljemännen.att parterna om
Utanför egentliga rättegângskostnadernade faller kostnader berorsom

på störningar i produktionen eller i fortlöpande affársförbindel-t.ex. en
Sistnämnda kostnader påverkas lång tid slutligtkan hur det atttarse. av

tvisten.lösa den uppkomna
såväl egentliga rättegångskostnaderDe kostnader uppkommer,som

kostnader, får slutligt tvist sålundaandra bära. En ägnadärparternasom
medföra för någon förkostnader motsvarandeatt parterna, nyttautan

utgång i tvisten.dem, oberoende av
gällande skiljeförfarande förknippatDet brukar med högagöras äratt

bestå ikostnader för Dessa kostnader framför alltparterna. uppges
framstårersättningen till skiljemännen, skillnadenden reellasom som

jämförelse skiljeförfarandevid mellan kostnader för och rättegång.en
emellertid hävdas kostnaderna för vidDet kan allmänatt en process

måletockså bli höga, särskilt instanser.domstol kan fleraprövasom av
vid kostnadsjämförelse mellan bådaMan bör de processformernaen

tvistertill början flertalet underbeakta det redangörsatt storaen upp
handläggningen vid tingsrättförberedande såväl i skiljeförfa-den som

fall kostnadrande. I dessa ersättningen skiljemännentillutgör extraen
för statistiskaAv enkätsvaren och de under-se bilaga 2parterna.
sökningarna bilaga inte mindrese 3-5 framgår domstolsförfarandetatt

till alltsåofta leder tvister frivilligt. kan konstateraMangörsatt attupp
i det flertalet tvister kostnaden förmedför skiljeförfarandestora attett

tidigttvisten blirlösa högre för Förliksatt parterna ettparterna.
stadium skiljeförfarandet merkostnaden ofta be-blir faktiskadock denav

ställa säkerhet medgränsad. Men i sådana tvingatsfall kan haäven part
skiljeförfarande.betydande belopp för få till ståndatt ett
kostnadsjämförelsen iGår tvisten till domstolsdom utfaller stort

överklagas.tingsrättens inteavgörandesätt,samma om

Priem, andGillis och Charl CostsDelbetänkandet 200 med Wetternots.
Americanarbitrations, artikel i Thetheir allocation international commercial

Arbitration, 267-277.Review of International 1991, s.
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blir komplicerad tingsrättensKostnadsjämförelsen avgörandenärmera
rättvisande kostnadsjäm-överklagas till hovrätten. För kunna göraatt en

måste ökningen kostnader påförelse i dessa fall beakta parternasman av
i relation tillförfarandet i hovrätten ställa den hur höggrund ochav

ocksåför skiljenämnden normalt Här tillkommerkostnaden är. ett annat
till kostnadsjämförelse, nämligen tidsut-vidhänsynmoment att ta en

vid tingsrättenintresse hur vanligt detdräkten. Av är även är att en
tillanhängiggjord tvist till överklagas hovrätt.leder dom somen

överklagningsfrek-redovisas i bilaga 5Enligt statistikden ärsom
dispositiva tvistemål5% ordinär avgjordaantalet domav genomvensen

21,9%målen ochi tingsrätt domarevisst slag närnär prövats av enav
undersökningar vid Nacka och Sollentu-målen domare. Iprövats treav

fullföljdfrekvensen isig genomsnittligatingsrätter visade denna
%6,6 antaletdispositiva tvistemål mellan juridiska avpersoner vara

i tingsrättermål. mål gick till dom dessainkomna Av de över-som
tvâ avdelningar vidundersökning vidungefär hälften. Enklagades

till slutligtmål gicktingsrätt visade 59 inkomnaStockholms att sexav
materialet tillundersökning begränsadesI dennaavgörande dom.genom

tvisteföremâletjuridiska där värdedispositiva tvister mellan personer
tillöverklagades fem200 000 domarnauppgick till minst kr. Av de sex

hovrätten.
i näringslivstvisterkostnader deUtredningen undersökthar parternas

år 1992.Blekinge under SomSkåne ochinkom till Hovrätten översom
juridiskadärvid mål bådanäringslivstvist därhar parternaansetts var

beviljats prövnings-mål,sig totalt 34Det rör ettom varavpersoner.
undersökningen.utanför Avtillstånd i Högsta domstolen och lämnats

isedvanlig självamål med dom33 mål har 12 avslutatsresterande en
ijämföra kostnadermål försaken. Dessa har använts att parternas

mål avslutades medi hovrätten. Etttingsrätten med kostnaderna en
handläggningmåli dom. I 15 har hovrättensförlikning stadfästessom

åter-överklagandetavskrivningsbeslut talan ellersedanavslutats med ett
förlikts. deavskrivningsfallen ha AviParterna tordekallats. även

självatvå överklagandetmålen rörde i fall änåterstående fem annat
kommunikation vadeinlagan,i mål meddelades domsaken, utanett av

uteblivit frånvadekärandensedani mål förföll överklagandetett
tingsrätten. I 12återförvisades till demålhuvudförhandlingen och ett

isedvanligmed domhandläggningen i avslutadesmål hovrättendär en
%genomsnitt till 61i iuppgick partskostnaderna hovrättensaken av

framgångmålen söktei tingsrätten. I fyrakostnaderna attpart utanav
redovisade underlagetDetHögsta domstolen. ärfå tvisten prövad av -

ändå för slutsatsenunderlagvisserligen begränsat att parternasmen ger
väsentligt derasi lägrehovrätten änkostnaderna för ärprocessen

företagsledareni tingsrätten. arbeteförfarandet Detkostnader för som
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någon ieller företaget lägger ned tvist torde regelannan en som vara
mindre omfattandeavsevärt ombudets och ökar sannolikt inteän arbete

i någon utsträckning för tvistenstörre skall ytterligareprövasatt av en
instans.

Skiljeförfarandets konfidentiella karaktär det svårt fastställagör att
hur hög kostnaden för skiljenämnden Utredningen har ändå försöktär.

undersöka hur skiljenämndskostnadernärmare i all-att stora partsom
mänhet har räkna med. I enkätsvaren Skiljenämn-kostnaden föratt anges
den ofta till l,5-2 gånger ombudskostnader.partensena

Utredningen har bett några erfarna skiljemän undersöka skilje-att
nämndskostnaderna i förfaranden deltagitde Resultat dennasom av
förfrågan istöder den enkäten uppskattningennämnda 1,5-2 gånger ena
vinnande ombudskostnader. Det därvidbör anmärkaspartens att
skillnaden i kostnader påkallandemellan och ganskaärpart motpart

Den angivna relationen l,5-2 gånger huvudsakligenstora. avser
påkallande kostnader. Skiljenämndskostnaden torde enligtpartens
tillfrågade skiljemän i normalfallet kunna uppskattas till motsvarande

samlade ombudskostnader.parternas
Utredningen vidare skiljedomarnahar undersökt i klandermålde som

inkommit till Stockholms tingsrätt årenunder 1990-1994. Underlaget
så skiljedomarhar begränsats med minst ickesätt svenskatt parten

och skiljedomar i inlösentvister enligt kap.s.k. 14 aktiebolagslagen läm-
utanför. begränsningar bestårMed dessa skilje-underlaget 20nats av

framgår intedomar. I dessa ombudskostnader. I departernasen av
tvisterna uppgår skiljenämndskostnadenresterande 19 till i genomsnitt

2 gånger vimrande ombudskostnader. Relationen enskildai departens
frånmålen varierar 0,53 tillganska mycket, 6,03.

jämförelsealltså vid mellan de olikaMan bör iprocessformernaen
fall då förfarandet har till genomsnittliglett meddom kunna räkna en

skiljenämndenkostnad för uppgåri till totaladet närmaste parternassom
ombudskostnader i skiljeförfarandet. utgångspunktenVidare är att

kostnader lika skiljeför-i tingsrätten iärparternas ettstoraegna som
farande, låt skiljenämndentorde utföra sin inför medtalanatt partvara

noggrannhet, åtföljandestörre med vid tingsrättenhögre kostnader, än
just för skiljenämndens inte överklagas materiellavgörande kanatt
grund. Med de angivna utgångspunkterna någotkan förenklat sägaman

kostnader skiljeförfarande jämförtfördubblas inästanatt parternas ett
eninstansförfarandemed återstårvid allmän Detdomstol.ett att se, om

de strävanden förenkla förbilliga har inlettsoch skiljeförfarandeatt som
tid kommer i kostnadsbilden.förändraatt stortsenare
domstolstvistNär förs vidare till sakprövning i ökarhovrätten en

visserligen kostnader, fördubblas inte. börde normalt Detparternas men
också uppmärksammas tidigareden nämnda undersökningenatt av
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näringslivstvister vid Hovrätten Skåne Blekinge vidoch handenöver gav
tredjedel tvisternaendast sakprövades. I resterande antaletatt ca en av

mål tillöverklagats hovrätten, två tredjedelar det totalasom ca av
ha varitantalet, bör kostnaderna lägre.

Utanför hittills fördadet handlat de egentligaresonemanget, som om
rättegångskostnaderna, faller ekonomiskaden betydelsen det kanattav

tid fâ tvist i fålängre prövad domstol den slutligt avgjordänta att atten
skiljenämnd. En sådan tidsutdräkt uppkommer alltid, närav en en

instans.domstolstvist förs till högre En pågående tvist hindrakan
slutförandet inlett projekt. Ovissheten, hävningsförklaringettav om en
godtas beträffande för produktionen viktig maskin, medför kanske atten
företaget inte investera ikan bättre maskin så länge tvistenochen amian
pågår. Tidsutdräkten kan tänkas medföra företaget får dras medatt
likviditetsproblem längre tid. pågående tvist ocksåunder En kan verka
störande eller förlamande affärsrelation. Personer i ledanderent av en

splittraställning kan tvingas sin uppmärksamhet mellan sina normala
arbetsuppgifter i företaget pågående tvisten. emellertidoch den Det är

vilka ekonomiskahögst osäkert värden det kan handla I desom om.
tvistarflesta fall penningbelopp. Den begärparter ett partom som

får vissbetalning yrkar i allmänhet beloppet och dettaränta sätt
kompensation för tidsutdräkten. I fall detandra kan utomordent-vara av
ligt ekonomisk betydelse tvist därföruppkommen löses snabbtattstor en

fortgående riskerar tills tvistenarbete haratt att avstannaett annars
lösts, vid byggprojekt.störret.ex. ett

Tidsutdräktens varierande betydelse medför det inte går gångatt att en
ekonomiskför slå fast vilken tvistlösningsformalla rentsom ur

synvinkel föredra. Sammanfattningsvis dock drabör kunnaär att man
tvist går till i såslutsatsen sakprövas och dom hovrättenävenatt om en

i allmänhet förkostnader lägre för domstolsalternativetär änparternas
skiljeförfarandet.

prövningstillstånd inteEn ansökan i Högsta domstolen påverkarom
kostnadsjämförelse. Först målet går vidare tilldennanämnvärt när

prövning domstolen något före-Högsta ganska sällanärav som-
kommande kostnaderna för domstolsalternativetkommer att genom--
snittligt nå till eller överstiga för skiljeförfa-kostnadernasett ettupp

också skiljeförfaranderande. Här bör dock uppmärksammas kanatt ett
efterföljandefördyras klanderprocess.genom en

alltså slå fast skiljeförfarande undantagsvis medförMan kan endastatt
rättegång vidlägre kostnader för allmän domstol.änparterna en

Rättegångens kostnadsfördel för övrigt bli detskulle uttaladmera om
infördes alltid eller i flertalet fall måste haregler pröv-att partom

få sinningstillstånd för sak hovrätt, reform inteprövadatt av en som
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bilaga 3199495:l00osannolik i framtidenframstår se s.som prop.
4 f..

bådafinns mellan deskillnad sålundai kostnaderFörutom den som
skiljeförfarande ställa säkerhetmåstetvistlösningsformerna ipart etten

också krävatill skiljemännen. harför ersättningen Dessa rätt att
helstslutliga ersättningenbetalning avseende den avav vem som

parterna.





3 internationella perspektivetDet

kapitel inledningsvis in-I detta redovisar utredningen Sveriges
ternationella åtaganden utredningsuppdraget.betydelse förav

Kapitlet innehåller redovisning organi-därefter domstolarnasen av
i några industriländersation och förfarandet i domstolarna större

i vår Redovisningen siktei några länder omvärld.närmaste tarsamt
tvistlösningen går till i mål med anknytning till näringslivetshur

förhållanden.

internationella3.1 Sveriges åtaganden

sidaavsnitt 2.4 Sveriges internationellaSom framgår är en avav
skiljenämndersåtaganden svenska domstolars och avgöranden kanatt

för utredningsuppdrageti andra länder. Inomverkställas ärramen nu
åtagandensådana reglerar olika formerfrämst intresse som avav

rättegång skiljeförfarande,och landetjudiciell tvistlösning, dvs. inom
möjligheterna försåledes svensk del gestaltaoch begränsar attsom

möjligheten anlita skiljeför-i eller inskränkaförfarandet domstolar att
farande.

rättegång3.1.1 Rätten till offentlig opartiskoch

Artikel i universella mänskliga rättigheterna10 FN:s deklaration deom
berättigad till rättvis ochföreskriver under full likställdhetäratt envar

offentlig prövning inför domstol vid fastställan-oavhängig opartiskoch
varjesåväl rättigheter skyldigheter anklagelsedet hans och motsomav

konventionenInternationellahonom för brott. Artikel 14.1 i den om
i Europeiskamedborgerliga politiska rättigheter artikel 6.1 denoch och

rättigheterna och dekonventionen angående skydd för de mänskliga
innehåller liknande,grundläggande friheterna Europakonventionen en

Europakonventionendetaljerad reglering. Artikel 6.1men mera
civila rättigheterföreskriver: Envar hansskall, det gällernär prövaatt
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skyldigheteroch berättigad till rättvis och offentlig rättegångvara
inom skälig tid införoch oavhängig opartiskoch domstol, som

enligt lag.... Något hinder för avståupprättats avtalparter att genom
från rättighetdenna föreligger inte. Däremot det förenligtknappastär
med Europakonventionen i lag föreskriva skiljemän slutligt skallatt att

tvist.avgöra en
Europakonventionens krav domstolens oberoende och opartiskhet

har möjlighet påverka vilka kommer döma i tvistennär parter att attsom
Malmströmblev föremål för prövning i fallet Bramelid Det gällde

skiljeförfarande enligt 14 kap. 9 § aktiebolagslagen i dess lydelse före
juli Sådantden 1984. skiljeförfarande till stånd i1 kan komma tvister

minoritetsaktieägaremellan moderbolag och i inlösendotterbolag om av
minoritetsaktieägarnas aktier i falletdotterbolaget. I fanns det flera
minoritetsaktieägare. Europakommissionen i frågakonstaterade detatt

skiljemänutseende förelåg viss olikhet mellan parterna.om av en
självModerbolaget kunde sin skiljeman. Minoritetsaktieägarnautse

saknade praktisk denna möjlighet. De kom därför i sådantsett ett
i förhållandeunderläge till moderbolaget kravet oberoende ochatt

opartiskhet inte uppfyllt. innanFallet ledde redan domstolen prövatvar
till ändring idet lagrummet den juli 1984. Part missnöjd1en som var

grundskiljedomen fick möjlighetmed klandra den materiellatt
Kommissionens bedömning får för möjligheten låtabetydelseäven att

i rättegång domare avsnitt 5.2.1.separter utseen
rättEuropakonventionen har införlivats med svensk Inumera

lagstiftningsärendet genomgång föreskrifter,skedde svenska t.ex.en av
sekretess i domstol. Regeringen vid översiktligkonstateradeom en

bedömning lagstiftning isvensk allmänhet torde kon-att motsvara
krav.‘ventionens

3.1.2 Rätten till skiljeförfarande

Sverige internationellahar det förbundit sigplanet respekteraäven att
skiljeavtal och skiljedomar. Internationella överenskommelser detta

Decisions Reports 38 l8; Hans Danelius, Mänskliga rättigheter,and 5 uppl.,s.
Stockholm 1993, behandlar 156.avgörandet på s.

2 Se SFS 1984:342, 198384:184.prop.
Se lagen 1994:1219 den europeiska konventionen angående skydd för deom
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

‘ Se 199394:l17 40 ff.prop. s.
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område emellertid huvudsakligen förhållandensikte därtar parter
från olika berörda.ärstater

Under 1920-talet Nationernas tvåförbund överenskommelserantog
angående internationelladet skiljedomsväsendet. Det Geneve-pro-s.k.
tokollet angående skiljedomsklausuler tillkom 1923. Fyra är senare
tillkom Genevekonventionen angående verkställighet utländskaav

Överenskommelsernaskiljedomar. anslutning drygt tjugotalettvann av
däribland Sverige. De innebär båda förpliktelse för ratificerandestater,

inom sitt område skiljeavtal inomrespektera i fall detstat att vart
kommersiella området mellan jurisdiktionenunderkastadeärparter som

stateri olika fördragsslutande
praktiskStörre betydelse har års1958 New Yorkkonventionnumera

erkännande och verkställighet skiljedomar, mellan de staterom av som
konventionen binder de båda Genêveöverenskommelserna.ersätter
Sverige tillträtt konventionen. åläggerhar Den fördragsslutande part att
inom sitt område respektera skiljedomar, meddelats i någonsom annan

inte inländsk.eller skall Konventionsstat ärstat som anses som
skyldig skiljeavtal,dessutom erkänna under-även när äratt parterna

jurisdiktion, låta sinakastade och dvs. domstolar beaktaen samma
rättegångshinder.skiljeavtal som

61Delbetänkandet innehåller se ff. utförlig redovisnings. en mera
skiljedomsrätten i det internationella perspektivet.av

betydelseUtländska rättsordningars3.2

meningFöretagandet i oberoende nationsgränser. Vadär en av som
skiljer företagande i rättsliga infrastrukturolika länder bl.a. denär

de olika länderna förhar. formernaEn del infrastrukturdenna ärsom av
tvistlösning.

olikaFöretagens behov tvistlösning lika i länder.i mycketärav
Andra länders lösningar det gällerkan därför ha mycket närävenatt ge

näringslivetssöka täcka Näringslivet kanskebehov i vårt land. äratt
också inomden sektor flest förbindelsersamhällslivet har översom
nationsgränserna. Det intern regleringsjälvklarhetär närmast atten en

inte alltför skiljermycket sig från i utlandetvad företagen mötersom
dem.gagnar

Återstoden detta kapitel innehåller genomgång någradärförav en av
utländska i de delar betydelse för utrednings-kan harättssystem som

Redovisningen utgår olika rättsord-uppdraget. från indelning deaven

5 vidareSe 1971:131.prop.
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ningarna i rättsfamiljer. Det praktiskaär skäl. Det välkäntär ettav
faktum den engelska i mycketrätten grad kommit påverkaatt stor att
rättsordningarna i de tidigare kolonierna och rättsordningarna i deatt
kontinentaleuropeiska uppvisar många drag.staterna gemensamma
Indelningen kan därför förenkla genomgång. Delade meningar råderen

grupperingen.°inom rättsvetenskapen Det inte nödvändigtär attom nu
analysera sådana frågor.

Redogörelsen omfattar de grundläggande dragen i olikade ländernas
rättegångsförfarande Syftet finna inslag tjänaär kanattm.m. som som
inspiration. Det kan inslag i domstolsorganisationen ellert.ex.vara
domarrekryteringen. Det kan också fråga rättensvara om samman-
sättning, inslag i domstolen. Det gäller vidare i frågat.ex. experterav

sekretess och avgifter vid domstolarna. Redovisningen bara sikteom tar
på det svensk känner dispositiva tvistemål näringsidkare.rätt mellansom

Hur rättegången skall till med de undantag följerär desom av-
i avsnitt l anmärkta åtagandena i huvudsak nationell angelägen-en-
het. Trots detta kan många områden skönja dragman gemensamma
i olikade ländernas processordningar. Särskilda domstolar eller
förfaranden för tvister mindre värden för sjömåleller går igent.ex.om
i många Liksomländer. i Sverige sker fortlöpande förändringar av
värdegränser och i övrigt internaäven det gäller dennär kompetensför-
delningen i domstolsorganisationen.

Regler förfarandet i domstolarna och domstolarnas organisa-om om
tion står i samband med regler fördelningnäraett t.ex.m.m. om av
rättegångskostnader. Kostnadsansvaret inverkar givetvis också på parters

Ävenbenägenhet föra tvister till domstol. andra faktorer haratt
betydelse för hur i verkligheten sina tvister.löser Tvâng anlitaparter att
advokat för föra talan vid domstol har säkerligen den effektenatt t.ex.

benägna sina tvisterär ellergöra rättaatt parter att utom attmer upp
tvister i övrigt blir uppgjorda domstols bildenmedverkan. I kanutan

ingå kulturella särdrag.även
Enskilda inslag i främmande rättsordninglands kan vid ytligtett ett

sigbetraktande attraktiva. måsteMan emellertid hålla i minnet dete att
ingår i sammanhang det främmandestörre landets samhällssystem,ett -
rättsordning, sociala struktur fullständig utvärderingEn ettm.m. av
sådant inslag skulle därför kräva mycket ingående Redovis-analyser.
ningen i följandedet emellertid nödvändighet tämligenmedär summa-
risk. iDen bygger omfattning på sekundärmaterial. I detaljfrâgor,stor

mindre intresse ihar detta sammanhang, ändringar hunnitkan hasom
ske.

° Se Bogdan, kap. 7 med hänvisningar.t.ex.
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Vid genomgången förekommer del svenska processuella begrepp,en
såsom förberedelse. Det innebär inte begreppet har motsvarandeatt
funktion i den behandlade delEn rättsordningar skiljerstatens system.

inte så den svenska mellan förberedande åtgärdert.ex. ochsom
huvudförhandling och i vissa länder förberedelsenär proceduren som

i utsträckning själva sköter.parterna stor

3.3 Anglo-amerikanska rättssystem

Ungefär tredjedel mänskligheten ilever länder med rättssystemen av
rätt.7i utsträckning bygger engelsk Tillstor dessa länder hörsom

flera världens ledande industrinationer: England, Australien, Kanadaav
och USA. Mellan rättsordningarna finns förvisso betydande skillnader.
Begreppsapparaten och de ledande principerna emellertidär gemensam-
ma.

En vanlig beteckning de anglo-amerikanska rättssystemen ärannan
law-systemen. Efter det normandiska maktövertagandetcommon

omkring år 1100 utvecklade domarna vid de kungliga domstolarna i
London landsrätt law tidigareen gemensam ersattecommon som- -
lokala sedvänjor. Ett parallellt regelsystem mindre procedurfixerat och-

inriktat materiell rättvisa sedermera fram iväxte form s.k.mera av-
equity.

Gemensamma idrag law-systemen skiljer fråndemcommon som
de kontinentaleuropeiska bland discovery,ärt.ex. systemen annat

bundenheten till prejudikat och intedet finns någon egentligatt
domarkarriär. Det vanligtvis frånär advokatkâren rekryterarsom man
domare.

Discovery är samlande olika aktiviteterbeteckning underen
förberedelsen mål gär bevisfakta, oftafinna främstettav ut attsom

skriftliga bevis. Omfattningen varierardiscovery från tilllandgenom av
land. I vissa länder går den inte tillmycket längre än ställeratt parterna

bevisuppgifter ungefär i svensk I andrasätt rätt.samman samma som
länder går discovery mycket längre innebär omfattande skyldig-och en
het för utreda alla sakomständigheter kan ha betydelseparterna att som
i tvisten.

Som framgår det föregående ihar law utsträckningstorav common
fram domstolarnasväxt Tidigareavgöranden. iavgöranden ärgenom

princip bindande inte bara för lägre domstolar för den domstolävenutan
från vilket avgörandet härrör. Detta påverkar ibland instansordningen.

7 Bogdan, 144.s.
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och3.3.1 England Wales

inte nödvändigt med akademiskdet formelltI England är sett en
få villjuristexamen för arbeta advokat eller domare. Denatt somsom

särskildaemellertid genomgåbarrister eller solicitor måstebli advokat
särskilda förorganiserade klaraadvokatsamfunden kurser, avav

föreskriven tidrespektive solicitor och underbarrister avsedda prov
solicitor frånbarrister Domare rekryteraspraktisera hos äldre elleren

barristers.kåren av
traditionellt haft olikakategoriernabåda advokater harDe av

Solicitornsig till.solicitor vänderbehörigheter. En denär partensom
barrister utför eller kanskei sin medkontakttar tur snarareen som

ställningi Barristern hartalan domstolen.lägger fram partens avmer
uppluckring° skeddemonopolenförtroendeman. Enrättens än partens av

1990.

Domstolar

domstolsorganisationencivilrättskipningen finns i engelskadenFör
CourtCourt Justice,grevskapsdomstolar, Highcourtscounty en

antingen grevskaps-instansoch House Lords. FörstaAppeal är en
of AppealCourt of Justice CourtHigh meddomstol eller som gemen-

aldrig.instans. Jury förekommerandra nästansam
tvistemål. i dessai Domaredömer flertaletGrevskapsdomstolarna

årsminst sjubarristers medCircuit judges rekryteras blanddomstolar
liknar i detinför grevskapsdomstolenpraktik. Förfarandet mesta

i High Court of Justice.förfarandet
Domstolen kan dockinstans.Court of Justice den förstaHigh är även

i High Courtgrevskapsdomstol. Domaresmâmål tillöverlämna en
praktik. Vanligtvisminst tio årsbarristers med avgörhämtas bland en

flera assesso-High ellermålet. Court kan dockdomare utse enensam
bevisningen det gällerhjälpa förståuppgift domaren närrer med att

tekniska frågor.
High ochfrån Courtöverklagandenof AppealCourt prövar

i High Courtofta domaregrevskapsdomstolarna. Det blandär mansom
deltarCourt of Appealtill Court of Appeal. Idomarerekryterar tre

i avgörandena.domare

8 136-137.Bogdan, s.
9 356.i Advokaten 1992,Göran LuterkortSe bl.a. s.
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House of Lords högsta instans.är ditFullföljd kräver prövningstill-
stånd. I vissa fall går det överklaga avgörande High Courtatt ett av
direkt till House of Lords s.k. leap-frogging. Det gäller Court ofom
Appeal förhindratär ändra High Courts avgörande därföratt att en
ändring skulle strida tidigare avgörande Court of Appeal.mot ett av

När det gäller näringslivets tvister fördet det i Highär Courtmesta
väcker talan. Domstolen indelad i avdelningar:är Chancerypartsom

Division, Family Division och Queens Division.Bench
Mål irnmaterialrättigheter, fastigheterbolag och hör till Chanceryom

Division. Men Chancery Division och Queens Bench ihar viss mån
överlappande kompetens. För näringslivets tilldrardel sig Admiralty
Court och Commercial Court inom Queens Bench intresse.störst

Admiralty Court handlägger mål sjöfart och luftfart. Commercialom
Court egentligen bara lottningsgrupp inom Queens Bench hand-en
lägger tvisterandra med anknytning till näringslivet. Den fåtthar stor
popularitet i internationelladen handeln. Skäl för populariteten blandär

domarkaderns skicklighet och flexibilitet domarenannat samt att som
slutligt måletskall prelirninärfrågor.avgöra även Sådanprövar prövning
sker s.k. dvs. slags biträdande domare. På detmasters, ettannars av
förberedande finnsstadiet möjlighetäven meddela efteravgörandeatt

°summarisk prövning.
Prorogation tillkan ske Commercial Court.

Förfarande

Förfarandet i High Court börjar med skriftligen redovisaratt parterna
sina yrkanden och grunder. Först därefter övergår förberedelsen till att
gälla bevisningen. Parterna bevisningensammanställer under det som
den engelska känner discovery.processen som

I normal näringslivstvist skyldig såär vardera partenen att snart
yrkanden och grunder blivit fastställda uppgiftlämna handlingarom som

har eller haft tillgång till och betydelse för tvistefrågor-harparten som
Skyldigheten omfattar alla dokument betydelse sådana medävenna. av -
för ofördelaktigt innehåll. Omett för-parten motparten attanser

teckningen ofullständigär kan han få till stånd förfarande där denett
förteckningen måste beediga Motpartendenna. har medpart avgettsom

vissa undantag fårätt del Undantagendokumenten. bl.a.att ta av avser
skriftväxling mellan och hans ombud eller handlingarparten vars
innehåll skulle röja begått brott.att parten

° Cromie-Park, 125-126.s.
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variti åtskilliga år praxis domstolen beordrarDet har parterna attatt
vittnen skriftliga utlåtanden ochlåta sina sakkunniga sammanställa

huvudförhandlingen. Omutlåtanden månader före deflerautväxla dessa
domstolen samlar demsakkunniga vittnena förekommer detär attoense

vari och iför få preciserat desärskilt sammanträdevid ärattett ense
skiljaktigheterna består.vilka delar

också brukligt domstolen beordrarår blivitunderDet har attsenare
skriftligahuvudförhandlingen utväxlaflera månader föreparterna att

skrifternaVittnenavanliga vittnen. upprättarberättelser parternasav
inte andra vittnenfår normalt hörabistånd ombud. Partmed partensav
i förväghuvudförhandlingen från vilka hanvid demän presenterat en

får inteVid huvudförhandlingen dessutomskriftlig berättelse. parten
omständigheter demtillstånd vittnet andrahöra änrättensutan somom

omfattar.skriftliga berättelsenden
till någotintemålet för detskall kännerdomareDen pröva mestasom

mål i vilkahuvudförhandlingen börjar. Undantag utgördetta när enom
prelirninärfråga undervid Commercial Courtdomare prövat en

domstolen meddå förser partsombudenDå ochförberedelsen. en
huvudförhandlingen.föresammanfattning talanskriftlig parternasav

förhuvudförhandlingengår ändå underåtskillig tidMen argumente-
intarmaterialet. Domarensakombudensring. Det är att presentera

huvuduppgiften övervakapassiv roll medoftadäremot attatten
Huvudförhandlingenföljer processuella spelreglerna.departsombuden

partsombuden medanaffär för domaren ochnågot tillspetsatär en--
till åskådarplats.hänvisadeärparterna

ovanligtförhållandenrättegången för svenskavidOmbuden har en
biträdenpraktik verkar deBåde i teori ochställning.stark som

underlätta försin huvuduppgiftkanskeochdomstolen attser som
kan inledamålet riktigt Domarensätt.domstolen avgöra ettatt som-

imaterialet förlitar sigsig ii förväg haförhandlingen att sattutan -
för honomrättslägetutsträckning ombuden ävenatt presenterarstor

sätt.korrektett
bevisning yrkandefram sin kanhar lagt rättenNär käranden av

tillbevisningen stödtalan den grundogilla kärandenssvaranden att
onödigundvikaPâ kanotillräcklig. dettakärandens talan sättför är man

motbevisning.upptagning av

125-126.Cromie-Park, s.
2 128—l29.Cromie—Park, s.
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Kostnader

Principen den förlorandeär betala vinnandeskall denatt parten partens
rättegångskostnader självoch får stå för sina Den vinnande partenegna.
i kommersiell tvist kan dock inte fåräkna med iänatten mer genom-
snitt två tredjedelar sina verkliga kostnader ersatta.av

Skiljeförfarande

Skiljeförfarande vanligt imycket kommersiella tvister, bådeär inhemska
internationella.och Skiljeklausuler särskilt vanliga i inomär avtal

ibyggnadsbranschen, lokalhyresavtal och avtal återförsäkring samtom
i inom sjöfartenavtal och råvarumarknaden. Konsumenter endastär

skiljeavtal.i månbegränsad bundna av

3.3.2 Australien

Australiska statsförbundet i praktiken federal förbundsrepublikär en
fast formelltmed den engelska monarken statsöverhuvud. Landetsom

indelat i territorier. olikadelstater och De delstaternaär har egna
i vissparlament och stiftar utsträckning sina lagar.egna

Liksom i England advokatkåren indelad i barristersär och solicitors.
Förhållandena varierar mellandock delstaterna.

Domstolar

Domstolsorganisationen instansordningen varieraroch från tilldelstat
delstat. Huvuddragen följande. territoriernaAlla delstaterna och harär
i botten domstolsorganisationen domstolarlokala local eller
magistrates courts behörighet begränsad tillmed hänsynärvars
tvisteföremålets värde. I delstatliga domstolsorganisatio-dentoppen

finns i varje delstat Supreme i principCourt med obegränsadnen en en
behörighet. Den federala rättsskipningen Federal Court ofutövar
Australia och sista instans High Court of Australia. Försom- -
kommersiella tvister delstaternas Supreme Court ofta första instansär
med Federal Court of Australia appellationsdomstol och undersom -
förutsättning prövningstillstånd High Court of Australiaav som-

3 Underhandsuppgifter från V. V. Veeder, QC, London.
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slutinstans. praktiken huvudsakligen erfarna barristers blirI detär som
till domare.utsedda

värdemässig begränsningPå grund de lokala domstolarnasen avav
ibehörighet blir oftast Supreme Court första instansdet prövaren som

inäringslivstvist. Supreme Court för indeladEn detär mestaen
Commercialavdelningar särskild Commercial Division ellermed en

List. består domare vid avgörandet. I några delstaternaRätten en avav
hjälpaSupreme Court assessorer för domarenkan dock attutse att

förstå bevisningen.

Förfarande

i Supreme CourtEfter inledande skriftväxling övergår förfarandet enen
införinte ovanligt flera sammanträdentill discovery. Det med rättenär

förberedelsen.under fortsattaden
idiscovery avslöja dokument följerSkyldigheten för underpart att

normalti Parterna skall dockEngland.mönsterstort sett samma som
edlig förpliktelse. flesta delstaternaförteckningen under I de äravge

i tid före huvudför-vidare skyldiga låta godatt motpartenparterna
utlåtanden. förekommerfå sina expertvittnens Dethandlingen del attav

frågorsakkunnigt vittne andra deminte får höra änettpart somomen
vittnens berättelserNågot vanligautlåtandet allmänt utbytetar upp. av

förekommer inte.före huvudförhandlingen dock

Kostnader

framgångsrike få ersättning förvanliga den skallDen regeln är partenatt
Fördelningen förrättegångskostnadersina ansvaretmotparten. avav

liksom ersättning skallrättegângskostnaderna storleken den partav-
utgår från tariffer.till sitt ombudbetala -

3.3.3 Kanada

territorier.provinser ochförbundsstat bestårKanada är som aven
regering. Den reellasitt ochparlamentProvinserna har egenvar

detta utseddochförbundsparlamentetfederala makten utövar en av
områdetsärställning rättsligaintar detProvinsen Quebecregering. en

i följandeRedovisningen detinflytande från franskstarktmed rätt.ett
övriga delar landet.siktetar av
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Någon formell uppdelning advokatkåren i olika kategorierav
förekommer inte i Kanada.

Domstolar

I allmänhet har den delstatliga domstolsorganisationen bortsett från-
särskilda domstolar för mindre tvåvärden instanser: Trial Division vid-
Superior eller Supreme Court Court Appeal för provinsen ellersamt
territoriet. Den federala Supreme Court Canadaof överinstans.är
Delstatens Supreme Court ihar viss mån lokal förankring grunden

domarna i införlivade lokala domstolar boratt kvar ochav numera
verkar där den lokala domstolen hade sitt Den federalasäte. domstolsor-
ganisationen består i botten Federal Court Trial Division och Federalav
Court of Appeal Den federala behörigheten omfattar bl.a. tvister mellan.
privata rättssubjekt immaterialrättigheter och sjömål admiraltyom
matters. Supreme Court Canada överklaganden frånprövar appella-
tionsdomstolarna under förutsättning domstolen meddelar pröv-att
ningstillstånd. Domare rekryteras i utsträckning från advokatkåren.stor

Trial Division vid Supreme Court handlägger således i första instans
vanligtvis ordinära tvistemål inte helt bagatellartade Trialvärden. Enom
Division typiskt inte indelad iär avdelningar faktisksett men en
specialisering förekommer ofta.

Förfarande

Förfarandet bygger förhandlingsprincipen inriktatär attmen
förebygga överraskning. Efter inledande skriftväxling discoverytaren
vid. Discovery kan dra tiden. brukligtDet särskilt utseddärut att en
domare övervakar förberedelsen. Förlikning särskiltoch denuppmuntras
utsedde domaren som inte deltar i det slutliga avgörandet kan ellermer
mindre formaliserat uttryck för preliminär bedömning tvisten.ge en av
Om tvisten består bestämmer domstolen förberedelsen avslutad tidnär är
för huvudförhandling trial. Om målet får förturinte kan det dröja upp
till år innan huvudförhandlingen stånd.kommer tillett

Discovery går i Kanada längre i Australien Englandän ocht.ex. men
inte så långt i USA.som



internationella perspektivet SOU 1995:6580 Det

Kostnader

förlorande vinnandeHuvudregeln den skall betala denär att parten
Tariffer ersättningenrättegångskostnader. bestämmer hur storpartens

tvâuppgår vanligtvis till hälften ochskall Den bara mellanvara.
verkligatredjedelar kostnader.partensav

3.3.4 USA

lagstiftningsmakt civilrättensDelstaterna har parlament ochegna egen
Louisiana allaomrâde. för delstaten bygger dockMed undantag

law-traditionen. samtligapå Dendelstaters rättssystem avcommon
Uniform Commercial Code 1951 täcker delardelstater storaantagna

affarsrätten.av
Juristerna750 000 jurister i USA.Man uppskattar verksammaäratt

politiken.viktig i inte minst inomspelar mycket roll samhället,en
i olika kategorier. DetAdvokatkåren inte formellt uppdelad ärär

blirhuvudsakligen erfarna advokater domare.som

Domstolar

distrikts- eller grevskaps-varje domstolsorganisationenI delstat har
ii delstatens högsta domstoltrial courts botten ochdomstolar en

också appellationsdomstolarflesta delstaterna harI detoppen. somman
Särskilda småmål small claims courtmellaninstans. domstolar för

bestårfederala domstolsorganisationenförekommer Denäven. av
distriktsdomstolar, dussintal appellationsdomstolar USA:ssamtett

frågorCourt States. I vissa harHögsta domstol Supreme the United
patentmålexklusiv behörighet. gäller ide federala domstolarna Det t.ex.

och sjörättsmål. vanliga tvistemål kan både federal domstol ochI enen
behöriga.eller flera delstatliga domstolar vara

består vid Partl första instans avgörandet enda domare.rätten av en
bevisfrâgor jury.i flesta fall prövade Dethar dock de rätt att av en

uppgift blir i såvanligt jury fallmycket deltar. Domarensär attatt
rättsfrågorna. Vid sidan i federaladomare arbetar depröva t.ex.om

‘ Bogdan, 148.s.
5 Bogdan, 150.s.
’ Bogdan, 158-159.s.
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distriktsdomstolarna särskilda magistrates från domstolens sidasom
sköter förberedelsen.

Endast i begränsad omfattning kan prorogationsavtalparter genom
tvist till viss domstol. Någonstyra möjlighet för väljaen en parter att

vilken domare i domstolen skall tvist finns inte.prövasom en

F örfarande

Huvuddragen i förfarandet desamma iär de engelska domstolarna.som
Det finns dock flera väsentliga skillnader. Discovery startar ett

Övertidigare stadium och blikan mycket omfattande procedur.en
huvud tenderar ohanterliga proportioner. Domstolarnaattprocesserna
använder därför särskilda verktyg för få till stånd förlikningatt
Alternative dispute resolution, ADR och det inte ovanligtär att
domstolarna tillgriper sanktioner ombud ochmot parter.

Discovery kan börja redan det finns mål.när Hur discovery skallett
till följer i regler i federalade domstolarna och i destort samma

delstatliga domstolarna. Många domstolar har dock utvecklat oftaegna -
mycket detaljerade bestämmelser. Parterna sköter i princip själva-
discovery och domstolens roll trädaär inte kannäratt parterna
komma i frågaöverens gäller denna. Discovery omfattar alltingen som

reasonably calculatedär lead the discovery admissableofto tosom
evidence, således inte tillåtnabara bevismedel i sig in-ävenutan
formation sådanakan leda till bevismedel upptäcks.attsom

Discovery dokument innebär skyldighet tillhandahållaav atten
dokument. Det allagäller dokument fördelaktiga ofördelaktigaeller för-

Vissa undantag gäller kommunikation mellanparten. och hansparten
ombud. Skyldigheten omfattar i princip alla dokument. Partentyper av

tillhandahållaskall även utkast, mellanprodukter ochandrat.ex.
skrivbordskalendrar.

En form discovery interrogatories.written En kanär partav
skriftligen frågorställa till den dennes expertvittnen.andra ellerparten
Frågorna skall besvaras skriftligen edlig förpliktelse.och under

En liksom vittnen vidarekan någotbli förhörda underpart som- -
kallas oral deposition. Det sker vanligtvis advokat. Videoinspel-hos en
ning eller form dokumentering förhöret sker.annan av av

Discovery kan slutligen omfatta tekniska eller läkarunder-testersyn,
sökning av personer.

En allmän uppfattning bland domare och advokater i USA är att
ofta okontrollerade former. Domstolarna har möttantarprocessen

Cromie—Park, 221.s.



1995:65SOUperspektivetinternationellaDet82

och ombudsanktionertillämpabl.a.problemet partermotattgenom
kanspelreglerna. Domarenuppfattning bryterenligt domarens motsom

Ett exempeli saken.ogilla talanbötesstraff ellerutdöma annatpartens
till sinautbildning elleriålägger advokaten deltadomaren attär attatt

uppfattningför sinuttryckskrift vari domarenspridaklienter gett omen
domarenvad denPraxis varierande;förmåga. dockadvokatens är ene

såandreuppfattar dentankeväckande argumentett somanser vara
bestraffning. sanktionssystemetutslagförtjänar Ettgrundlöst detatt av

sanktionerfrångrogrund för yrkandendet motär parternaatt omger
förslag ingripandetillförekommerI debattenandraden parten. mera

reformer.
storstadsområdenahårt ansträngda. Iamerikanska domstolarna ärDe

till huvudför-väckandetill år från talanstvådröjer normaltdet tre
handling.

Kostnader

rättegångskost-sinaersättning förvinnandefårallmänhet denI parten
föremellertid inte ersättningutgårsärskilda föreskrifterbristnader. I

ansökningsavgifter ochhuvudsakligensåledesombudskostnader. Det är
ersätta. isärdragfå Ettkanden vinnandeutläggandra partensom

debiteraadvokatertillåtet förlagstiftning detamerikansk är är attatt
rättegångförlikning ellervad advokatenandelklientersina genomaven

påframför alltfee. Detcontingentklienten s.k. ärförutverkakan
vinnandeMed dendebiteringsnorm förekommer.sådankärandesidan en
till detkostnader leder dettaersättning förtillbegränsade atträttpartens
talan ochekonomisk risk väckaegentligmed någonförenatsällan attär

isamhälletprocesslystnakanskeUSA dettillbidrar är mestatt
världen. också blygsamma.Domstolsavgifterna lär vara

å Cromie-Park, 226.s.
S 354-355.1992,i AdvokatenGöran LuterkortSe t.ex. s.
2° Cromie-Park, 218.s.
2 Cromie-Park, 253.s.
22 161.Bogdan, s.
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ADR

Alternative dispute resolution, ADR, i USA samlande beteckningär en
former för tvistlösning alternativa till rättegång iär domstol.som

Inom ADR finner således sådana former tvistlösningävenman av som
Övergår igen i svensk medling skiljeförfarande.rätt, och huvudt.ex.

kan vad kallas får sinsäga ADR prägel ståatt attman som av som
alternativ till just den ordinära rättegången eller kanske detsnarare-

svensk terminologi skulle kalla huvudförhandlingen med dess isom -
amerikansk tämligen formellarätt prägel. ADR innefattar således

Äventvistlösningsmetoder där sker från bevisreglerna.avsteg t.ex.
sådana inslag normalt förekommer under förberedelsen i svensksom en
rättegång får bära ADR. En del tvistlösningsmetoderna ärnamn av av
inte judiciell tvistlösning i betydelsen de leder till verkställbartatt ett
avgörande.

Pâ utredningens initiativ har genomgång skett det tämligenen av
ADR.omfattande material finns beträffande Sakuppgifterna i detsom

rapportföljande bygger i väsentligtallt från genomgången.en
Följande former tvistlösning inom ADR förekommer:av

Primära processero
Förhandling-
Medling-
Skiljeförfarande-
Summary Jury Trial-

Hybrider0
Mediation-Arbitration-
Mini-trial-
Rent-A-Judge-
Early Neutral Evaluation—
Neutral Expert Fact-Finding—

Övriga typero
Special Masters-
Magistrates-
Ombudsman-

Genomgången har utförts jur. stud. Per handledningJohanssonunder prof.av av
Gunnar Bergholtz.

2‘ Se Per Johansson, Alternative Dispute Resolution Universalbotemedel eller-
förbannelse, stencil Juridiska Fakulteten vid Universitet,Lunds november 1994.
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början hänförttillbegreppsbildningen kring ADR harTill enman en
avsikt träffaimed ombudvanlig förhandling mellan att ettparterna

tvistefråga.avtal i uppkommenen
förhandlingarmisslyckadefortsättning efterMedlingen kan som enses

nåfåförsökerutomstående, neutraldär parterna att enpersonen
exekutionstitel.inteavtal,Resultatetöverenskommelse. är ett en

bindandeståndtillfrivillig eller kommaMedlingen kan ettgenomvara
mediation.court-annexedsistnämnda kallasDetdomstolsbeslut.

får oftastParternamedlaren.själva,ellerDomstolen, utserparterna
frivillig medling, medan detvidförutgifterna medlarensjälva betala

medling.förordnatdomstolstår kostnadenallmänna när om
ipii USAförekommer sättskiljeförfarandeVanligt somsamma

domstolarna harsärskilt intresseSverige. Därom nedan. Av är attmera
Court orderedtill skiljeförfarandehänskjuta tvistmöjlighet att en

före-i äldre svenskjämföras med det rättvilket kanarbitration,
olikapraktisk betydelseskiljeförfarandet. Störstjudiciellakommande av

förfarande främstordered arbitration harCourtformer ett somav
understigertvisteföremålets värdefordringstvister därvidanvänds ett

vilkenberoendetill 150 000 USDfrån 000varierande 1visst belopp,
självakanarbitration. Parternaannexedgäller courtdelstat det ta

ellerobligatoriskt. Domstolenförfarandetinitiativet, ibland är utser en
prövninginnefattarFörfarandetvanligtvis advokater.skiljemän entre ,

domSkiljemännensinte offentligt.underlag. Detpå begränsat ärett
skiljemännensinteeller förkasta. Accepterarkan partaccepteraparterna

från domen. Denbortseendei domstolen medförfarandetdom fortsätter
låtit sig nöja medintesåpifå betydelsekan dock sätt partatt som

mindreavgörandedomstolensför vilken ärskiljemännens avgörande och
sig särskilt kostnadsansvar.fördelaktigt kan dra ett

rättegång ipreliminärformförenkladJury TrialSummary är aven
huvudförhandling.vanligvidmindre juryinfördomstolen, änen

till bindandeinte helleroffentligt lederinte ochFörfarandet är ett
förfogandetill sitttidfår endast kortRespektive ombudavgörande. parts

inte.bevisning förekommerMuntligtalan.utföraför partensatt
förhandlingeninte. När ärtillåtna bevis gällerSedvanliga regler om
bindande utslag.ickemeddelarjuryn ochavslutad överlägger ett

juryn hur denfrågor tillmöjlighet ställadärefterOmbuden har att om
fick jurynvadbevisning ochochuppfattat derashar attargument som

syfta tillsig i tvisten. Förfarandet närmastslutligt bestämma attsynes
rättegångriktigvadförhandsbeskedoförbindadeparterna ett enomge
träffamöjlighetockså bättredärmed demtill ochskulle leda att enge

förlikning.
ingår blandprimäraformer s.k.fyraVid sidan dessa processeravom

från eller flerainslagförenarockså förfarandenADRformer ensomav
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primäradessa sådan hybridEn form Mediation-Ar-ärav processer. av
bitration. Som medlingfrågan inslag idetärnamnet ettanger somom
skiljeförfarande, antingen skiljemannen under delattgenom en av
förfarandet söker medla mellan särskiltellerparterna attgenom en

fårutsedd medlare denna uppgift.
S.k. mini-trial förfarande till siganknytning rättegångär ett utan vare

skiljeförfarande.eller Det sig form tvistlösningavtalad förrör om en
rättegångsliknandemed i falldrag där resultatet bästa ärmen en- -

överenskommelse. Parterna väljer själv domare, uppgift är atten vars
rådgivare.samordnare och pensioneradDet kan domarevara envara

eller det sakområde tvisten En form frivilligrör.experten av
discovery Huvudförhandlingensker under förfarandet. motsvaras ettav
sammanträde där partsombuden inför domaren och panelen av

för vanligtvis företagsledningarnarepresentanter parterna ur
tid fram respektive och bevisning. Efterbegränsad lägger parts argument

förhandlingen företagens med den uttalade målsätt-möts representanter
ningen nå överenskommelse medverkan advokater.att utanen av

reference procedure till skillnad frånRent—A-Judge eller är
innefattarmini-trial förfarande judiciell tvistlösninglagregleratett som

i åtminstone i vissa delstater bindandeden meningen ettatt av-- -
Ärbli resultatet. kan de själva bestämmagörande kan parterna ense

in. Den inhyrdevilken skall hyras domaren fårdomare parternasom
själva i huvudsak befogenheterför. Han harbetala samma som en

materiellskyldig följa pådomare i domstol, kanrättär att parternasmen
bevisregler.från och Förfarandet intebegäran bortse ärprocess-

bindande, skalloffentligt. dock registreras vidUtslaget, är rättensom
materiell grund.överklagasoch kan

ENE förfarandeNeutral Evaluation, kopplat till inleddEarly är ett en
rättegång. Syftet stadiumtidigt skallär att parterna ett av processen
få sakkunnig bedömning kan hamna itvisten. dennaEn tvist typen av

förfarande antingen fall automatisktdärför skallvissaatt typerav av
hänskjutas till ENE eller därför begär det. Domstolensjälvaatt parterna

också diskretionärtkan hänskjuta tvist. skyldigaParterna är atten
inställa sig till utvärderingsmöte sakkunnige. Dettainför den ärett
inte offentligt. En före meddela vilkavecka skallmötet parterna
sakfrågor vill diskutera, vilkade vilka bevis vill lägga fram ochde

från sida vill skall närvarande domstolendemotpartenspersoner vara
föreläggandemeddelar inställelse. Vid lägger varderamötet partenom

sinkortfattat fram sak. Vanliga bevisregler tillämpas inte.ochprocess-
Efter presentationen olikakan den sakkunnige hjälpa sätt;parterna
han kan peka vilka fakta ostridiga, uttala sig styrkan ellerärut som om

isvagheten och bevisning, ansvarsfördelning ochbedömaargument
uppskatta storleken skadestånd. Syftet liksomeventuellaav synes vara -
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vid Summary Jury Trial skall komma i tvisten.att överensparterna-
Experten kan dock hjälpaäven inför fortsattparterna en process genom

planera discoveryn eller hjälpa dem utforma sinatt talan.
Neutral Expert Fact-Finding går redanamnet ut attsom anger ut

bevisfakta. Förfarandet sker inför utseddrätten sakkunnig, i denen av
innebörd begrepp har i Sverige, här kallad Expertenssamma expert.
uppgift, formulerasnärmare rätten, emellertid i förstaär handsom av

fungera rådgivare informationsamlaratt från ellersom en parternasom
utför undersökningar. Det förekommer även rollatt experten tar som
medlare. Experten för oförbindande utlåtande.ett parternaavger

Bland de övriga förfaranden faller in under beteckning ADRsom
återfinns bruketäven Special Domstolen tillsätter Specialmasters.av en

i komplicerade tvister och särskilt uppgiftermaster i detmasternsanger
aktuella målet. Mastern har i utsträckning befogenheterstor samma som

domare. Uppdraget vanligtvisär samla fakta och bevisen att samt att
hålla förhör med Att medla kan också inslag.parterna. ettvara

En s.k. magistrate har ställning Enänen svagare master.en
magistrate domarensär närmast medhjälpare skall hålla förhören som

samla faktasätt och bevis föreslåsamt även domaren vilkaannat men
rättsregler denne skall lägga till grund för bedömningen. Det före-
kommer magistrateäven har till uppgift förlikaatt en att parterna.

Ombudsman förekommer i USA för lösaäven arbetsrelateradeatt
tvistefrågor inom företag. En företaget utsedd ombudsman kan t.ex.av
ha till uppgift och behandla klagomål frånatt ta anställdaemot anonyma

brister i arbetsmiljön och liknande missförhållanden inom företaget.

Skiljeförfarande

Skiljeklausuler mycket vanligaär i textilavtal,entreprenadavtal,
försäkringsavtal och andra inomavtal industrin. Ganska nyligen har
banker försäkringsbolagoch börjat skiljeklausuler i sina standardav-ta
tal. Detsamma gäller arbetsgivare i förhållande till icke organiserade
anställda. Skiljeklausuler förekommer också inom många speciella
områden, såsom inom handeln med spannmål råvaror.och andra
Skiljeförfarande förekommer således också i omfattning vid sidanstor

ADR. T.ex. administrerade American Arbitration Associationav
omkring 1994.2560 000 inhemska skiljeförfaranden under

25 Underhandsuppgifter från American Arbitration Association, New York.
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Kontinentaleuropiska3.4 rättssystem

vilka de nordiskakontinentaleuropeiska tillDe ävenrättssystemen -
anglo-amerikanska. Gemen-ibland räknas inbördes olika deär änmer-

rättskällor ochförfattningarsdrag betydelseär stora ensomsamma
likhetEn mellanbetoning domarens roll rättstillämpare. annansomav

domarkarriären sluten.är ärattsystemen
också romansk-kontinentaleuropeiska kallasDe rättssystemen

inomfått betydelsebåda rättsordningargermanska. De störstsom
civillagenDen franskaområde den franska och den tyska.civilrättens är

Frankrikei harNapoleon således inte gällande baraCode rättär utan
i BENELUX-län-i rättsordningarnakommit införlivasi delar attstora

Latinamerika. MotsvarandeiItalien, Portugal och Spanienderna, samt
kommit ståsin sidaBürgerliches Gesetzbuch harlagverktyska att

troligenochi sydostasiatiska länder harförebild flera ett stortsom
sovjetimperiet.omdaning i det förrai skerinflytande den som

Frankrike3.4.1

juridiskefter universitetsexamendomaraspiranten inlederfranskaDen
cirka 2‘2domarutbildning pågår underkarriär med centralsin somen

Karriären många dragtill harblir utsedd domare.år varefter han
perioder då densvenska domarkarriären,denmed t.ex.gemensamma

lagstiftningsarbetet.idomaren deltarunge
inte indeladprincip i kategorier medadvokatkåren iDen franska är

skiftande behörighet.

Domstolar

tvistemål ifinns förden franska domstolsorganisationenI botten
Tribunalochmindre värdenmålallmänhet Tribunal d’instance för om
särskildafinnsVidaremålde grande instance för värden.störreom

Tribunal d’instanceIhandelsdomstolar Tribunal de commerce.
enenbart yrkesdomareinstancerespektive Tribunal de grande dömer

icke-pro-i ställetrespektive I Tribunal de verkartre. trecommerce
tvåperioderväljer försjälvafessionella affärsmannendomare omsom

Tribunal deharcommerçantsår. båda affärsmänOm ärparterna

2° Bogdan, 183.s.
27 198.Bogdan, s.
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i regel exklusiv behörighet. Mål vissa imaterialrättighetercommerce om
dock Tribunal pröva.år de grande instance behörig Talanattensam

avgöranden dessa domstolar någonmot prövar appellations-av av
domstolarna Cour d ’appel dömer i sammansättning medsom tre
yrkesdomare. Specialiserade avdelningar för kommersiella mål före-
kommer. Ett avgörande Cour dappel kan angripapartav en attgenom
ansöka kassation närmast extraordinärt rättsmedel till den högstaettom
instansen: Cour de cassation. Denna domstol dock kassations-är en ren
domstol; vid bifall till ansökningen hänvisar Cour de cassation målet till

Cour d’appel for omprövning.en annan
I Tribunal de instancegrande måste låta advokat företrädapart en

honom. I Tribunal de den för näringslivets tvisteren commerce -
viktigaste domstolen råder däremot inte advokattvång. I Cour dappel-

ioch Cour cassationde råder advokattvâng och vissaendast advokater
behöriga företräda.är att
Parterna har inte någon möjlighet välja domare.att

Förfarande

Förfarandet i Tribunal de instancegrande ioch Tribunal deen en
följer i huvudsak ofta mindre formelltmönster ärCommerce samma men

snabbare.i Tribunal de Det går i regel också KärandenCommerce.
väcker talan stämningsansökan i skallatt stort settgenom ge en som
ha innehåll motsvarande handling i Sverige kärandensamma som -
behöver dock endast skriftlig bevisning. Efter skriftligt svaromålange
kan särskild referenträtten i målet juge de la mise étatutse en en som
har för förberedelsen. Förberedelsen innehåller både muntligaansvaret

skriftligaoch inslag. Bland dem ingår söka förlikaäven Attatt parterna.
åstadkomma förlikning för övrigt uppgiftär domaren underen en som

rummet.3°alla iskeden förfarandet skall i förstasätta Parterna har också
möjlighet till domaren överlämna målet amiableavgöraatt att som en
compositeur, dvs. skiljemannärmast med domsto-som en ensam men
lens bl.a. för insamling bevis, iresurser, av ryggen.

Reglerna utgår visserligen från det i första hand äratt parterna som
skall till målet blir I praktiken har emellertid referentenatt utrett.se stor
makt under förberedelsen tillföra målet bevisning och bevisupptag-att
ningen sker huvudsakligen inför referenten. Domstolen kallar således

2‘ Se Per Karlsson iäven Advokaten 1992, 362-363.s.
2° Se bl.a. Per Karlsson i Advokaten 1992, 361.s.
3° Cromie—Park, 154.s.
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och vittnenhör under förberedelsen. Parterna har inte självarätt att
ställa frågor till vittnena inte utanför rätten.ens-

Om målet är omfattningstörre avslutar referenten förberedelsenav
med skriftligen sammanställaatt talan, utredningen och departernas
frågor harrätten ställning till.attsom ta

När hållerrätten huvudförhandling ingår juge de mise étaten
inte nödvändigtvis i domstolen. Har han gjort sammanställning ien
målet föredrar han denna. Därefter kan förhandlingen ofta direkt övergå
till ombuden slutför talan.att parternas

Kostnader

Som regel får den förlorande betala vinnandedenparten partens
rättegångskostnader. De ersättningsgilla kostnaderna omfattar utgifter för
utredningen reglerade utlägg till vittnen, sakkunniga, notarier och
ombud däremot inte utgifter för rättsutlåtanden ellermen t.ex. partens

reskostnader. Domstolsavgifter utgår med obetydliga belopp.egna

Oflentlighet

Som princip domstolsförhandlingarär alltid offentliga. Allmänheten är
dock inte ofta närvarande.

Skiljefötfarande

inhemskaI tvister spelar skiljeförfarandet mindre roll. Anledningenen
delssägs skiljeavtal enbart gällande i kommersiellaatt är för-vara

hållanden, dels landet har särskilda handelsdomstolar. Skiljeavtalatt är
vanliga i avtal samarbete mellan företag i konsortialavtaloch mellanom
aktieägare.

3.4.2 Tyskland

Sin federala karaktär till har Tyskland reglertrots gemensamma
civilrättens och civilprocessrättens områden, främst Bürgerliches
Gesetzbuch, Handelsgesetzbuch och Zivilprocessordnung.

3‘ Underhandsuppgifter från advokatfirman Jeantet Associés, Paris.
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fullgöradvokatellerkarriär domareaspirerarDen somensom
praktik Referendartreårigvid universitetjuridiskefter somenexamen

AssessorsprüfungstatligtOberlandesgericht. Etti hägn provenav
sigmöjlighet skapaAspiranten därefterharpraktiken.avslutar att en

eller advokat.karriär domaresom
behörighetavgränsadlokaltadvokatkåren har atttyskaDen en

i-tvång råderAdvokatrnonopol ochdomstol.inför storuppträda
omfattning.

Domstolar

i ochbottendelstatliga domstolarbestårDomstolsorganisationen av
förfrån domstolarBortsettslutinstans.endastdomstolarfederala som

obegränsadmedLandgerichtedomstolsorganisationens bassmämål är
i varje Landinstanstvistemål. Andra utgörbehörighet pröva enatt

Oberlandesgericht kanavgörandeTalanOberlandesgericht. mot ett av en
bestårhuvudregelSomBundesgerichtshof.federalatill denförapart

Oberlandes-iellerLandgerichtiavgörandetvid tre,rätten enenaven
Föryrkesdomare.femBundesgerichtshofiochgericht tre avav

i mångaspecialavdelningaremellertidförekommerhandelsmålen
sammansättning.medLandgerichte annanen

specialavdelningar förharstädernai deLandgerichte störreAlla
deEndastHandelssachen.fürKammer trehandelstvister aven

Handelsrichtertvå andrade ärmedanyrkesdomaredomarna är —
handelskamma-lokalarekommendation denutseddahandelsmän av

ellerHandelssachenfürKammerpåverkakanParterna enenomren.
målet. MenhandläggaLandgericht skallavdelning ivanlig man anser

fürKammerprövning domareföredraregeldet är att avatt ensom
appreciation ofwhosecivil judgesby therather thanHandelssachen

be.33wishwouldwhatalwayscommercial tonotmatters one
till visstvistprorogationsavtalNäringsidkare kan styra enengenom

tvisten.skall prövavälja vilken domareintedomstol. De kan som

Förfarande

dettill deti fallliknardomstoli tysk yttreFörfarandet vart somen --
straffbe-processbedrägeri äravvikelserNågra äri svensk.gäller atten

192.3’ i SvJT 1976NagelHeinrichJämför s.
33 164.Cromie-Park, s.
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lagt och harrätten benägenhet initiativatt sakkun-att egeten utse
niga. Ett särskilt inslag under förberedelsen är bevisbesluträttens
Beveisbeschlufl. I detta beslut vilkabl.a. tvistigarätten sakfrågoranger

bevisning.kräver Muntlighets- och koncentrationsprincipernasom är
lagfästa. Men i tillämpningen det vanligtär partsombuden enbartatt
hänvisar till innehållervad handlingarna och huvudförhandlingenatt
pågår under flertal mindre sammanträden.ioch tiden åtskildavälett
Några avvikelserandra domstolenär skyldigär uppmärksammaatt att

lagregel uppenbarligen harpart förbisett innanpartenen som
domstolen lägger avgöranderegeln till grund sitt och interättenatt

meningar.redovisar skiljaktiga

Kostnader

Förlorande skall den vinnandeersätta alla nödvändigapart parten
rättegångskostnader. Tvisteföremålets värde bestämmer storleken av
ersättningen för ombudsarvode enligt Det sällsynt detärtaxor. att
verkliga ombudsarvodet överstiger taxebeloppen. Ersättning utgår också
för den vinnande kostnader för domstolsavgifter och andrapartens
utlägg.

Ansökningsavgift vid domstol utgår efter tvisteföremâlets värde
Streitwert. Avgiften enligtökar degressiv skala. Följande tabellen
innehåller några exempel alla belopp i DEM:

Streitwert Avgift Avgift i % Streitwertav
10 000 705 7,05
20 000 1 155 5,78
50 000 9651 3,93

100 000 2 865 2,87
500 000 10 635 2,13
000 0001 17 715 1,77

3‘ Cromie—Park, 173.s.
35 Heinrich Nagel i SvJT 1976 200.s.
3° Heinrich iNagel SvJT 1976 198; Cromie-Park, 167.s. s.
37 Cromie-Park, 167 och 171-172.s.
3‘ Heinrich iNagel SvJT 1976 196; Gunnar RatioBergholtz, Auctoritas,ets.

Lund 1987, 230-231.s.
39 Cromie-Park, 164-165; Gunnar Bergholtz, Ratio Auctoritas, Lund 1987,ets.

230-232.s.
° Cromie-Park, 239 och 270-271.s.
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Skiljeförfarande

entreprenadavtal, bolagsavtalregelmässigt iSkiljeklausuler förekommer
vanliga. Enområden skiljeklausulerandraagenturavtal. Aven äroch

skiljeklausulfinnehållerbeloppbetydandeavtaltendens rörär att som

länderNågra andra3.4.3

inteharParternasärskilda handelsdomstolar.finns ingaItalienI
utgår storlekenDomstolsavgifter eftervälja domare.möjlighet avatt

vanliga iSkiljeavtalsidor.10 USD 4 ärcirkainlagorparts per -
råvarumarkna-i avtalfinansiella avtaloch ientreprenadkontrakt samt

kommersiella avtal.skiljeavtal iinfogainte regelövrigt detIden. är att
sådana relativtskiljeförfarandenuppgiftertillgängliga ärEnligt om

nyligenEndock okänd.hoc-förfarandenas förekomst ärovanliga. Ad
andelenvisademålen vid domstolarnaundersökninggenomförd attav

liten. EnmycketUSDmiljonvärden mer 1tvister änstörre varom
skiljeförfaranden.islitsvärdentvisterbedömning störreär att om

ihandelsdomstolar,finns särskildaSchweizivissa kantonerI t.ex.
Domstolsavgifternamöjlighet välja domare.inteharZürich. Parter att

vidavgift klanderlåga. Ett undantag utgörregel mycketär avsom
Somföretagshemligheter.till förfinns sekretessMöjlighetskiljedom.

haroffentliga. Allmänhetenemellertiddomstolsförhandlingarnaregel är
därför sällanNågon allmänhetuppropslistor. årtillgång tillintedock

ivanligaskiljeklausulerförhållandeninhemskaI ärnärvarande. -
avseende före-anställningsavtalhyresavtal ochentreprenadkontrakt,

Skiljeförfa-råvarumarknaden.i avtal påbefattningartagsledande samt
hyrestvister. I allmänhetentreprenadtvister ochifrekventrandet är mera

domstol.förhållanden tilltvister i inhemskanäringslivetsgår
ÖsterrikeÄven inteharhandelsdomstolar. Partersärskildafinns deti

proportion tillutgår iDomstolsavgifternavälja domare.möjlighet att
instansen.beroendeolika högatvisteföremålets värde,

Schiedsgerichtsbarkeit, Bonn.Institution fürUnderhandsuppgifter från Deutsche
intemazionale dinazionale‘Z arbitraleUnderhandsuppgifter från Camera e

Milano.
Zürich.Pesalozzi, Patry,‘3 GmuerUnderhandsuppgifter från advokatbyrån

Österreich, Wien.4 WirtschaftskammerUnderhandsuppgifter från



SOU 1995:65 internationellaDet perspektivet 93

3.5 nordiskaDe länderna

Efter reform domstolsväsendet i Finland 1993 föreligger mycketen av
likheter i fråga domstolsorganisationen och förfarandet medstora om

den ordningen.svenska
En reform gjorde 1992 i Island åtskillnad mellan den verkställande

och den dömande makten i landet. Allmänna domstolar i första instans
åttade häradsdomstolarnaår dömer med enda häradsdomaresom en

héraásdámari ieller mycket omfattande speciellteller viktiga mål- -
med domare. Häradsdomaren tvåkan juridisktre utse experter utan
utbildning döma i målet tillsammans med honom måletsnäratt
slutförande avhängigt specialkunskaper juridisktär slag.änannatav av
Högsta Hwstiréttur landets enda appellationsdomstol.rätten är Den

under villkor prövningstillståndprövar från häradsdomstolarnaav- -
domare.överklagade avgöranden med fem eller sjutre,

Av intresse för svenskt vidkommandestörre förhållandena iär
Danmark och Norge. En redovisning dessa följernärmare därför.av

3.5.1 Danmark

principl råder advokatmonopol inte -tvång. Rätten kan dock åläggamen
låta företrädaadvokat honom inte finner deträttenpart atten en om

sättfmöjligt behandla målet försvarligtatt ettannars

Domstolar

Den danska allmänna bestårdomstolsorganisationen de 82 byretterna,av
østre och Vestre landsret i civilmålHøjesteret. Byretten domförärsamt
med lagfaren domare med minstoch landsretten Højesterettre.en
dömer avdelning minstmed fem Sø- Handelsretten idomare. og
Köpenhamn ocksåär den allmän i meningdomstol lagens skulleen men
med vårt det betecknas specialdomstolsätt förnärmastatt se som en
bland mål näringsidkare.mellan HandelsrettenSø- domförärannat og
med lagfaren domare och vanligtvis retsmedlemmertvå meden
sakkunskap inom sjöfart eller handel. Ett branschorganisationerantal

‘5 Det isländska domstolsväsendet, Institutet offentlig internationellför och rätt nr.
101, Rättvik 1994, ISBN 91-87112-lOl-7.

6 Retsplejeloven § 259 § 260.och
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Ävendomare.viddeltar nominering dessa sakkunniga byretnärav
eller landsret handlägger handelsmål kan sakkunniga domare ingå i
rätten.

Byret behörig handlägga i princip tvistemål.alla Kärandenär kanatt
direkt i tvisteföremåletsdock väcka talan landsret överstigervärdeom

500 000 PåDKK. begäran kan byretten i så fall överlämnaävenpartav
målet till landsretten. Byretten kan begäran överlämnaävenpartav
mål principfråga,gäller har betydelse för eller förstor partensom en
någon inte i målet tillämpningeller gäller EU-rätt ellerär partsom av
främmande rätt.

Sø- Handelsretten handlägger mål fackkunskap sjö-där ellerog om
handelsförhållanden Särskild vikthar betydelse. har därvid parternas
önskemål sakkunniga domare skall delta i Domstolen harrätten.attom

både sakligt behörighet. ilokalt och avgränsad Inom domskretsarnaen
Storköpenhamn handlägger Sø- Handelsretten i princip sjö- ochog
handelsmål tvisteföremålets överstiger sådanadär värde 100 000 DKK. I
mål till någon fårhör del landet bestämmaparterna attavsom annan

Överklagandetvisten. Sø-Sø- Handelsretten skall prövaog av og
Handelsrettens avgöranden till Højesteret.sker

Förfarande

skiljerdanska mellan förberedelse sagsforberedelse ochDen processen
huvudförhandling domsforhandling. Gemensamma regler gäller för
förfarandet i första instans, inför byret,detta ägeroavsett om rum

Sø-landsret eller Handelsretten.og
Efter inledande utväxling rättegángsskrifter övergår förberedelsenav

till muntlig förberedelsesammanträden. Rättenmed eller fleraettatt vara
särskilt beslut det gått fåi punkt för förberedelsensätter närett att

klarhet i grunder och bevisning. Part har därefter endastparternas
begränsad möjlighet bestridande anföraandraatt mot partens nya

bevis.åberopagrunder eller nya
Domsforhandlingen huvudprinciper svenskpräglas av samma som en

huvudförhandling.

‘7 Retsplejelov 9b.kap. 1 och

43 Retsplejelov § 6 och § 18.
° Retsplejelov § 6 och §
5° Retsplejelov 356, §§ 357 och § 363.
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Rätten skall i högreäven söka åstadkommarätt förlikningen- -
mellan Rätten kan dörrarna förlikningsförhandlingstänga vidparterna.

det skulle främja förlikning.möjligheterna nåom att en
Ett isärdrag den danska rättegången bruket Dommertilkendegi-är av

velser eller tillkännagivanden. Därmed muntligt ellerettmenar man
skriftligt uttalande rätten hur den bör lösa sinattav parternaom anser
tvist antingen utifrån billighetsskäl eller från strikt rättsliga utgångs--

Tillkännagivandetpunkter. såledesär avsett att parterna accepterarom-
liggadet till förgrund domen och sker efter tagit delrättenatt av-

bevisning och argumentering, vanligtvis ocksåparternas efter votering
i Avslårrätten. tillkännagivandet dömer domstolen i vanligparterna
ordning. Den exakta omfattningen mål förliks efter till-ettav som
kännagivande inte heltär klar. Enligt undersökning för tio år sedanen
sker förlikning i omkring tredjedel de mål går till huvudför-en av som
handling. Frekvensen högst iär storstäderna. Att tillkännagivande sker

mål.torde iregel alla dispositivavara

Kostnader

Tappande skall vinnandedenersätta för rättegångskostnaderpart parten
i huvudsak enligt vad gäller också i Sverige.som

civilmålI utgår ansökningsavgift i första instans med 500 DKK. Om
tvisteföremålets värde överstiger 6 000 DKK utgår ytterligare procenten

det överskjutande beloppet i avgift. En särskild tilläggsavgift med 20av
detta belopp utgår för huvudförhandling. Ny avgift utgårprocent av

enligt grunder vid överklagande till landsret, dock minstasamma att
Ävenavgiften 750 DKK. vidär överklagande till Höjesteret får part

betala särskild fullföljdsavgift, i dubbladetta fall beloppet jämförten
med i första instansen DKK.och minst 5001

Oflentlighet

Rättens förhandlingar i principär offentliga. Rätten kan dock stänga
dörrarna bland i det fall målet gäller affärs- driftför-ellerannat att

5 Retsplejelov § 268 och § 269.
52 Se vidare W. E. Eyben, Dommertilkendegivelser, Köpenhamn 1987, ISBNvan

87-12-01780-9.
5’ Lov retsavgifter 1969 460.om nr.
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hållanden eller vid förlikningsförhandlingar Någon intese ovan. som
måleti har få utskrift handlingar vid baraär rätt rättenpart att av om

det.retligt interesse motiverarhan har ett som

Sø-Särskilt Handelsrettenom og

iHandelsretten har ställning näringslivets domstolSø- starkog en som
bidragande inslaget de egna,Damnark. Ett skäl för detta dvs.är av

sakkunniga meddomarna. vissa Standardavtal förekommerde I pro-
tvister anledningrogationsklausuler eventuella medatt avsom anger

skall domstolen.avtalet prövas av
ordinarie handläggningenSø- Handelsretten har domare förtre avog

mål. Ytterligare några icke ordinarie tjänstgör vid behovdomare som
Någon specialrekrytering till domstolen sker inte.ordförande. domareav

årligen omkring 450 mål betecknasDomstolen handlägger kansom
näringslivstvister. Mellan tredjedel och hälften dessa harsom en av

internationell anknytning.
Någon materiellDommerfuldmagtige sköter förberedelsen. pro-

Förberedelsencessledning förekommer inte under förberedelsen. är
princip skriftlig. Följden del dethelt lär att av somvara ennumera som

huvudförhand-förberedelsen i stället sker underbort klaras underav
får anståndlingen. Parterna alla de är om.ense

bevis kan inträda efter förbe-preklusion grunder ochDen av som
i målen vid domstolen.spelar liten rollredelsens avslutande mycket

ini mål vid sig sällan förOmbud domstolen motsätter att motparten nytt
fåtal frågan sin intar domstolenmaterial. I det fall ställs ävenspets

föra in materialet.inställning önskar detgenerös mot part nyaen som
förliktamålstock, omkring 600 år, blir 400domstolens totalaAv per

huvudförhandlinghuvudförhandling. 200 mål går tillföre Av de som
förlikning förhandlingen i ungefär 80 stycken.sker under

ocksåpresident i utsträckningDomstolens verkar mycket stor som
lika lång tidskiljeman. Enligt målen ungefär oberoendehonom tar av

tvistlösningen i skiljeförfarande i domstolen.sker ellerom
i praktiken aldrig.Förhandling inom förekommerstängda dörrar

5‘ Retsplejelov § 29.

55 Retsplejelov § 41.
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Skiljeförfarande

Skiljeförfarandet har enligt uppgift inte så ställningstark i Danmark. En
uppskattning talar hundratal förfaranden året.ettom om

3.5.2 Norge

Såvitt intresse bestårär den norska domstolsorganisationennu av av
forliksraaden i princip i varje kommun, herreds- eller byrettene,ett
lagmandsrettene och Høyesteret. forliksraadI tjänstgör kommunenav
utsedda domare krav juridisk utbildning. Herreds-utan eller byret

mål medprövar lagfaren domare, lagmansret med och Høyestereten tre
fem.med Vid huvudförhandling i herreds- eller byret skall partom-

begär det tvåäven meddommere och i landsret fyra eller tvâ med--
dommere delta. Särskilt sakkunniga meddommere finns för mål som

insikterkräver ihandel, m.m.57sjöfart, industri
Innan får väcka italan herreds- eller byretten måste tvistenpart i

vissa fall bli föremål för medling i forliksraad. Undantag gäller
emellertid bland för saker varumärken ochannat patent, mönster.om

bådaOm har advokater ombud medling inteärparterna hellersom
obligatorisk.

Förberedelsen i herreds- eller byretten kan endera muntlig ellervara
skriftlig. Enligt särskild föreskrift bör rätten, förberedelsen skallen om

muntlig, kalla till inomsammanträde veckor.parternavara tre
Domstolsavgifter utgår multipler rettsgebyr f.n. 485ettsom av

NKK. För ansökan stämning vid herreds- eller byret avgiftenärom sex
gånger rettsgebyret, dvs. 2 910 NKK. Om tvisten förliks innan dom
faller, utgår dock endast hälften beloppet. Särskild avgift utgår ävenav
vid överklagande anke till lagmansretten. Avgiften 25 gångerär

Ävenrettsgebyret, dvs. 12 125 NKK. i blir avgiftenlagmansretten
Återkallarmindre, överklagandet inte leder till dom. sittklagandenom

överklagande inom fyra veckor, blir avgiften endast tvâ gånger
retsgebyret. Sker återkallelsen dock under huvudför-senastsenare,
handlingen ankeforhandling, halveras avgiften.

5‘ Lov domstolene 13 1915 5 §§ 1,5, 12, 21, 54, 56 och 57.om aug. nr
57 Tvistemålsloven §§ 323-325; Lov domstolene § 72 och § 76.om
5‘ Tvistemälsloven § 273 och § 274.
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JapanKinesiska3.6 rättssystem -

påverkadi mycketkonfliktlösningjuridik och ärkinesiskaDen synen
påtvingadeli ochmoraliska regleriindelning reglerKonfucius avav

intekrävermellanhavandenmänniskorsHederligafa.rättsregler
tvister. Densinasjälva lösaenskilda skallrättskipningdomare och utan
domstoltvist inför störförlikning drargår medinte utan enensom

drabbarövrigtnågot föransiktet ävensamhällsfriden och förlorar som-
i detspridning inte barafåtttankegångar harsläkt. Dessahela hans som
ländernaindustrialiseradei deKinafolkrepubliken äveni dag utgör utan

Hongengelsk rättområden harI dessadärom.sydostochöster annars
Taiwan ochJapan,kontinentaleuropeisk rättSingapore ellerKong och

formellt[d]eMen:inflytande.hafttill detSydkorea stortettyttre
konfucianskadenriktigtinteharrättsreglernagällande penetrerat

eftersommänniskors liv,irollunderordnadspelarDeskölden. en
59förlikningar.kompromisser ocholika slagskonflikterna löses genom
åromkringtidenfall underintog istatsmaktenjapanskaDen vart

till lösainställningnegativsekelskiftet atttill det1600 senaste en
i vissi daginställning änDenna sätteri domstol.tvisterenskildas

Japan.irättslivetsin prägelutsträckning
inriktad påtill delendastjuristutbildningen ärakademiskaDen en

därförmåsteeller advokatbli domareaspirerarjuridik. Den attsom
utbildning itvåårigtillbliförsärskildaavlägga antagenatt enprov

Även Densvårforcerademedden avslutasregi.domstolarnas prov.
tilluppgårjuristertingsmeriteradeproduktionen detta sättårliga av

000 medlemmar.omkring 171992Advokatkåren räknar500.kanske
såledesråderadvokattvångNågotinför domstol.självuppträdafårPart
godtardomstolarnaadvokatmonopol;praktikenigällerinte. Däremot

denVid sidanadvokater.ombudandraundantagsfall äniendast om
betydelsefulladockförekommer numerärtadvokatkårenegentliga mer

avtal, verkarupprättandevidyrkesmässigt deltar somavsomgrupper
patent.hanteringpåspecialiserat sigskattejurister eller av

59 218.citatet från211-220;Bogdan, s.s.
i247-249; Johnny Sågänger°° Hagiwara i SvJT 1992KaneyoshiSe s.t.ex.

70.1993Advokaten s.
274; JohnnyCromie-Park,6 244-245;i 1992Kaneyoshi Hagiwara SvJT s.s.

72.i 1993AdvokatenSågänger s.
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Domstolar

japanskaDen domstolsorganisationen specialdomstolar.saknar I botten
förekommer domstolar för småmål 1990 värdegränsen 900 000var
JPY och summarisk I övrigt ingår distriktsdomstolar Chihoprocess.
saibansho, överdomstolar Kötö saibansho och högsta domstolen
Saikö saibansho. Det finns ungefär inklusive2 000 domare biträdande

slutenfdomare. Domarkarriären är
De japanska distriktsdomstolarna handlägger omkring 130 00 mål

året. En distriktsdomstol består normalt enda domare vidom av en
avgörandet ikan komplicerade mål döma med domare. Detremen

distriktsdomstolarna indelade i avdelningar. Särskildastörre är av-
förekommer.delningar för handelsmâl

Förfarande

Det finns två förfaranden inför japansk domstol ityper ettav en
tvistemål: avg6randef6rfarande f6r1ikningsf6rfarande.ochett ett

Avg6randef6rfarandet skriftväxlingmed övergåroch sedanstartar
till serie förhandlingar. hålla förhandlingarRätten kan i målet meden av
någon månads Vid förhandlingstillfällenamellanrum. lägger parterna
fram sina ståndpunkter och bevisning.rätten I praktikentar upp

söker fåförekommer nå vidäven rätten uppgörelseattatt parterna en
falldessa sammanträden. I enkla kan det omkring år innan rättenta ett

komplicerade åtskilligamålet i kan det år.avgör Part kan itamera-
förlikningsförfarandestället för talan inledaväcka Châtei.att ett

avgörandeförfarandetRätten kan också under hänskjuta tvisten till
förlikningsförfarande. införParterna får då särskildmöjlighet att en
förlikningskommitté nåövervakad söka överenskom-rätten enav- -
melse. Förlikningsförfarandet till från avgörandeförfarandetskillnadär

insyn.undandraget allmänhetens

Kostnader

Principen den förlorande den vinnandeär skall ersättaatt parten parten
för rättegångskostnader. Ersättningsskyldigheten innefattar olika utlägg

6’ Cromie—Park, 186-187.s.
63 Kaneyoshi Hagiwara i SvJT 1992, 247.s.
6‘ Cromie—Park, 188-189.s.
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emellertidOmbudsarvodedomstolsavgifter vittneslöner.såsom och utgör
kanmål kontraktsbrottenligt japansk lrättegångskostnadinte rätt. om

del skadani bliombudsarvode ställetutgifter för ersatta omavsom en
utgiften.ochkausalitet kontraktsbrottetföreligger mellandet

S Cromie—Park, 243-245.s.



4 Allmänna utgångspunkter för

övervägandena

Två former rättsligt tvistlösning,verksam rättegång skiljeför-ochav
farande, med sin huvudkaraktär, bestå.börvar

Förstärkning rättsskyddet för och bör i förstautsattaav partersvaga
hand komma till stånd förbättrad rättegång. En förbättringgenom av
rättegången bör öka dess attraktionskraft så tvistlösning i domstolatt
blir det naturliga alternativet i avtalsförhâllanden där rättsskydds-
aspekterna sig gällande. Samtidigt måstegör hållas föröppet
behovet i frågaregler skiljeförfarandet söka stärkaatt genom om
rättsskyddet för vissa parter.grupper av

Förbättringar i rättegången bör sikte avtalsförhâllanden därta
avtal skiljeförfarande skulle användas. Den viktigasteettannars om

målgruppen för förslag med denna inriktning detär svenska närings-
livet. avtalsförhâllandenI med internationell anknytning spelar
andra faktorer in rättegång mindregör tilltalande försom part.

Åtgärder för stimulera prejudikatbildningen främst aktuellaäratt
de områden näringslivstvisterna bör också irörsom ettmen ses
vidare perspektiv.

4.1 Rättegång kontra skiljeförfarande

Utredningen har i detta skede arbetet undersöka rättsskyddetattav om
i skiljeförfarandena tillräckligt förär ekonomiskt ellerpartersvaga

vilkas anspråk har mindre ekonomiskt Vidareparter värde. skallett
utredningen vilka åtgärderöverväga vidtaskan för öka deattsom
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allmänna domstolarnas konkurrenskraft såvitt näringslivets tvisteravser
i förhållande till skiljeförfarandet. Det finns anledning först skänkaatt
några relationen itankar allmänhet mellan skiljeförfarande och
rättegång.

grundade skiljeförfarandet form privat rättskip-Det avtal är en av
ning förmögenhetsrättens område. summarisktMan kan uttryckt- -

syftar till slutligt tvisterdet snabbt och avgörandesäga att ett utanav
insyn utifrån. Det förekommer visserligen andra mekanismer i samhället

tvisterför lösning utanför domstol, medverkan olikat.ex.av genom av
Det emellertid skiljeförfarandenämnder. bara avgörandenär genom som

får rättsverkningar domstols dom.samma som en
påsålunda från sitt rättskipningAtt undantag monopolgörstaten ett

åtminstone nutida föras tillbaka ikan med densynsättett- -
rådande principen avtalsfrihetvästerländska rättssamhällen mellanom

rättsordningenenskilda. Om godtar överenskommelserparters om
ocksåreglering deras mellanhavanden, det konsekventär att accep-av

låta någon utomstående slita tvist emellan.deras avtal demtera att en
vilket tvisterRättegång det förfarande domstolarna löserär genom

förmögenhetsrättens område. Förfarandet utförligt lagregle-bl.a. är
innefattar användning tvångsmedel, står i huvudsakdet detrat, av

kostnadsfritt i princip möjlighettill förfogande och det medförparternas
till överprövning i eller två instanser.en

utifrånSå sig läget vid kort beskrivning gällande svensk rätt.ter en
för sig skillnaderna rättegång ochMan bör dock ha klart mellanatt

teoretiskt jämnasskiljeförfarande mycket väl skulle kunnasett ut.
legitimeratSkiljeförfarande måste för rättslig relevansatt genomvara

mindre utförlig detlagstiftning. Denna kan ellergöras närt.ex.mer
förfarandet skiljetvister. Också befogenheternagäller regler iatt ge om

skiljedom i lagstiftningen. Ingetangripa vid domstol kan varieraatt en
hindrar heller rättshjälp mildrar kostnadsan-att staten parternasgenom

skiljemännen. Skiljenämnden tillerkännaskan kompetensgentemotsvar
lagregleringenbruka vissa tvångsmedel. Tekniskt kanävenatt om

iskiljeförfarande föras domstolsprocessmed reglerna ettsamman om
lagkomplex.

Å olikasidan kan regleringenandra domstolsprocessen sättav
till skiljeförfarande. tänkasvad gäller för Parterna kannärmas t.ex.som

få vidsträcktinflytande sammansättning, kanderättens utrymmeges
få befogenhet kräva sekretessbestämma proceduren och de kanatt att

kring rättegången. I viss utsträck-Rätten överklaga kan begränsas.att
ning också kostnadsbidrag för domsto-kan säkert avkrävasparterna ett
lens med tvisten.arbete
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Även det riktigt, praktisk aktualitetsagda saknar detär attom mera
skillnaderna skiljeförfarande.radikalt lösa ochmellan rättegångupp

Såvitt skiljeförfarandet utgångspunktengäller självklara fördenär
utredningen institut i utredningensdet förordatsslag harett av som

visserligenförsta betänkande. I fråga rättegången huvuduppgiftärom en
utredningenför undersöka, olika kan reglernasätt närmaatt om man

för skiljeförfarande. förutsätter emellertidtill vad gäller Direktivensom
inriktas lösningar inomarbetet för den nuvarande domstols-att ramen

Utredningen utgår hybridlösningarstrukturen. också från attatt som
skiljedomstolar inom tingsrättsorganisationentillskapa se förslag av

Domstolskommittén i aktualitet.SOU 1972:22 saknar
Förutsättningen för det fortsatta med andra ordärresonemanget att

bestå två rättsligt tvistlösning,former verksamdet kommer att av
rättegång skiljeförfarande, med sin huvudkaraktär.och var

förbättrad bör4.2 Frågan rättegångom

förstbehandlas

deluppgifter skydda främstutredningens avtalsparterMellan att svaga-
skiljeavtal förbättra domstolarnas möjligheterträffat och attattsom

tvister finns, framgår direktiven,näringslivetshandlägga ettsom av-
intryck stårDirektiven rättsskyddsfrågornasamband. närmast attavger

Lämplighetenbehandling. emellertidi för detta kanförst tur av
ifrågasättas.

enskildas rättsskydd måste medGäller det räknavärnaatt om man
igriperpå eller möjlighet frittåtgärder sättannat partersett attsom

i anspråk skiljeförfarande De skälför lösa sina tvister.ta att annanav
tillskiljeförfarande dom-kan tala för överströmning frånart som en

det kommerstolsprocess har däremot inte sådan angelägenhetsgrad att
framgår redanfråga försvåra deti anlitandet skiljeförfarande;att avav

åtgärderuppgiftsformuleringen i handlardet denna endastdelatt om
domstolssidan.

frihetingrepp iAllmänt det önskvärt hålla tillbakaärsett partersatt
träffa skall lösas. Detta haravtal hur deras ekonomiska tvister attatt om

för marknadseko-avtalsfrihetensmed grundläggande betydelsegöra en
avtalsreglering inomnomi och med den vidsträckta användningen av

iblir befogataffärsvärlden. Utifrån sådant detbetraktelsesätt attett
kapacitetfråga domstolarnasförsta hand efter metoder förbättra attatt

näringslivets tvister. räkna medhandlägga Lyckas detta, kan att enman
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Åtskilligadel fårrättsskyddsproblem lösning så köpet.sägaatten
slentrian eller mindre misstroeller välgrundadparter, motsom av mer

domstolarnas handläggning tvistemål har brukat skiljeklausul itaav
sina kan avstå frånavtal, komma detta. Saken kan särskildatt

i direktivenbetydelse för de berörda fallen i för sigdär ochparterna
ekonomiskkanske har möjlighet genomföra skiljeförfarandeatt ett men

ändock avstår från det därför tvisten värden sig alltförröratt tersom
begränsade i relation till skiljedomskostnaderna.satta

Utredningen anförda först till behandling fråganskältar av upp om
öka domstolsprocessens attraktionskraft för tvistlösning inom främstatt

önskemålet indirekt tillgodosenäringslivet. Det kan hävdasrent att attav
billigare tvistlösningrättsskyddsaspekten det starkasteär omgenom en -

inte motivet åtgärder dispositivaenda för i syfte förbättra denän att-
rättegången. Samtidigt måste hållas för behovet regleröppet att genom
i fråga skiljeförfarandet för vissasöka stärka rättsskyddetom grupper av
parter.

judiciellt4.3 Kärnområdet avtalär ettom

förfarande

olika formerinte syfta till rättegång skall deFörslagen bör ersättaatt av
skiljeförfarandet.vid sidantvistlösning sker utanför domstolarna omsom

rättegång skiljeförfarande judiciell konfliktlösningFörutom och
lösning tvister jämför avsnittförekommer åtskilliga andra former för av

med skiljeförfarandet2.5. andra former har detDessa attgemensamt
skillnadenprincip samtycke. Den avgörandede förutsätter parternassom

interättegång skiljeförfarande statsmakten verkställeroch ärmot att
tvistlösningen.resultatet av

amerikanskdå utveckling enligt modellEn fråga är t.ex. avom - -
mål för utred-för lösning tvister böralternativa former ettvaraav

förekommande formernafrån många de i utlandetningen. Bortsett att av
brister itvistlösning kommit till grundalternativ närmast avav

står utvecklingsvenska saknar,domstolsförfarande detlandets ensom
direktiven måletdelvis i strid i uttaladesådana former med det attav

billiga ochprejudikatbildningen. invändasförstärka Häremot kan att
i såförstärka rättsskyddetför tvistlösning ägnadeenkla former är att

för tvistlösningen Dehåller kostnadermåtto de parternasatt nere.
förofta kritiktvistlösningsmetoderna drabbas dockalternativa även av

meningenrättsskyddsintresset iinte tillgodose ettatt parternaatt ge
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materiellt riktigt avgörande. Utredningen går inte vidare med tankar om
åstadkommasöka regleradeatt former för alternativ tvistlösningnya,

koncentrerar sitt arbete tillutan skapa alternativ inom dom-att ett
stolsorganisationen till skiljeförfarandet.

Skiljeförfarande kommer till stånd antingen därför det finnsatt
särskilda föreskrifter skiljenämnd skall tvisteravgöra visstattom ett
område, legalt skiljeförfarande, eller därför avtalat det,att parterna om
konventionellt Skiljeförfarande jämför avsnitt 2.2. Utredningen har
tolkat direktiven så arbetet i första hand skall sikte påatt kon-ta
ventionella skiljeförfaranden.

Förslagen gäller domstolarnas attraktivitet bör skiljeförfa-som avse
randen, ingått skiljeavtal föreoavsett eller efter tvistensparternaom
uppkomst. I det fallet lär dock inte förslagen få några effekter.senare
Teoretiskt kan två träffa avtal skiljeförfarandesett förparter attom

tvist mellanpröva dem inte har något samband med avtalsför-en som ett
hållande mellan Det således möjligtär för iparterna. tvistparter en om
utomobligatoriskt skadestånd låta skiljemän tvisten. latt avgöra
praktiken det mycket sällsynt.är

Även i fråga åtgärder särskilt sikte rättsskydd bör dentarom som
gjorda avgränsningen i princip vägledande. Behovet rättsskyddvara av

emellertid olikaär beroende ingår skiljeavtalstort föreparterom
eller efter uppkomsten tvist.av en

4.4 Målgruppen det svenskaär näringslivet

Den viktigaste målgruppen för åtgärder syftar till degörasom att
allmänna domstolarna till tvistlösningsorganattraktivt svenskaärett
företag.

När det gäller tvister internationellmed anknytning, därt.ex. ena
utländsktär företag,parten förett sannolikhetenär bättreatt ett

förfarande i svenska domstolar skall effekternågra ganska liten. En
orsakerna till användningen skiljeavtal i internationella för-av av

hållanden är vill åstadkomma mellan sigatt balans ochparterna t.ex.
få garantier för tvistlösning sker enligt känd rättsordningatt och utanen
otillbörliga nationella hänsynstaganden. I förhållanden internationellutan
anknytning valetär mellan tvistlösning i domstol eller i skiljenämnd
däremot i huvudsak grundat sådana faktorer går påverka inomattsom

för utredningsuppdraget.ramen
En avgränsning till icke internationella förhållanden kan från en

synpunkt motiveradsägas i frågaäven rättsskyddet; det skullevara om
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något rättsordningenknappast finnas omedelbart skäl för den svenska att
avtalsförhållanden ingetingripa rättsskyddsregler i där svensktmed

åtgärder internationellaintresse berört. Tvärtom skulle denär som
affärsvärlden uppfatta riktade skiljeförfaranden kunnakan motsom

popularitet Sverige fått för skiljeförfarandenskada forumden stora som
Åinternationella sidan åtskillnad i rättsskyddi tvister. andra kan deten

stå i strid med Sverigesden rättsordningen erbjuder kommasvenska att
förlegatinternationella åtagande och i övrigt byggaäven sägas ett

Riktmärket i denna del sökaprotektionistiskt börsynsätt. attvara
samtidigt inte Sverigesåstadkomma likabehandling skadarsomen

internationellaforum i tvister.anseende som

i vidare4.5 Prejudikatstimulansen bör ettses

perspektiv

rättegången attraktiv förEtt ofta anförs för sökaskäl göraatt merasom
bristen på prejudikat inom centrala delarnäringslivets tvister är av

åtgärder fördock enbartförmögenhetsrätten. Det tveksamtär attom
någraattraktivitet kommaförbättra domstolarnas skulle störreatt

domine-prejudikatbildningen. föreffekter Detomedelbara parterna
tillinte efter lång tid ochfå tvisten löst, ofta förstrande är storaattatt -

därför lämpligtbidra till prejudikatbildningen. Detkostnader är att-
i övrigtfrån uppdragetmöjligheten med särskilda,undersöka att

vägledandefristående åtgärder underlätta framväxtensöka av-av
göranden.

prejudikatstirnu-i för sig främst sikteArbetet skulle och kunna ta
anknytningförmögenhetsrätten medlans gäller delar den centralaavsom

Å åtgärdertill kommersiella förhållanden. sidan skulle medandra en
sådan strida principensärskild inriktning kunna komma att mot omanses

generelltolika behandling. Samtidigt detmåls lika kan attantas
bristenområden däråtgärder får effekt deverkande störst

således till resultatprejudikat besvärande och lederär mest samma som
åtgärder.vissa mål inriktadetveksamma, typermera av



5 En slagkraftigare rättegång

Detta kapitel behandlar frågor gäller domstolarnas konkurrenskraftsom
konfliktlösande Frågor gäller sekretess i domstolarnasom organ. som

utredningen dock i kapiteltar upp

5.1 Motiv, medel och mål

De skälen för söka få till stånd ökad användningtyngsta att en av
rättegång för näringslivets tvister önskemåletär ökaatt parternas
rättsskydd underlätta prejudikatbildningen det kommer-samt att
siella området och stärka domstolarnas kompetens tvisteravgöraatt

detta område. Samtidigt talar önskemålet undvikaattom en
överbelastning domstolarnas kapacitet motsvarande förutan nyttaav

viss återhållsamhet med stimulera användningen dom-atten av
stolsprocessen.

Hela området för rättskipningens organisation och bedrivande skulle
i och för sig kunna ställas under prövning. Direktverkande åtgärder
för domstolsalternativet konkurrenskraftigtgöra liggeratt mera
emellertid tillnärmare hands. Lämpliga åtgärder förbättrarär som
rättegången de punkter skiljeförfarandet idär allmänhet haanses

försteg: kompetensen, flexibiliteten.snabbheten ochett

Målet således ökaär frihet den tvistlösningsformväljaatt parters att
dem bäst. För åstadkomma denna valfrihet detärsom attpassar

önskvärt förbättra rättegången. tvingasParterna därigenom inteatt
välja mellan god och dålig tvistlösningsmetod harutanen en
tillgång till två goda, med sin karaktär.var

Det givetvis inte något självändamålär få tillförsöka stånd ökningatt en
antalet näringslivstvister i domstolarna, det skerav oavsett om genom
överströmning från skiljeförfarande eller ökad användningen genom en
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judiciell tvistlösning inom näringslivet. måsteFör detta föreliggaav
fårvägande skäl. Mot dessa ställas de nackdelar kan tänkassom vara

förenade sådan överföring. genomgångmed Mot bakgrund dennaen av
motiven förändringar fårför sedan bedömas radikalahurav pass

åtgärder kan komma i fråga för anlitandet dom-attsom avgynna
därvidDet vissa tvisterstolsprocess. märka medel attraheraär att att att

till önskemåldomstolarna kan komma i konflikt med andra om
rättskipningens utformning processprinciper.eller med grundläggande

ungefärlig bedömningEn bör den framtida inbördes rollfördel-göras av
ningen skiljeförfarande rättegång.mellan och

Utredningens undersökningar förekomsten näringslivstvister iom av
bilaga 5 frekvensen skiljeförfaranden bilaga 3-4domstol och om av
bakgrund till visar många näringslivs-Övervägandena. Deutgör atten

tvister skiljeförfa-redan i dag allmän domstol medan antaletavgörs av
sådan Tvisterranden relativt litet. En jämförelse haltar dock.är som

statistiken,tidigt stadium redovisas i högre grad iavvecklas ett om
går till i skiljeförfarande. Mångade domstol de skall behandlasän om

redovisade målen ide domstol avgjordes domare se tabellav enav
bilaga vilket sig mål värde5, tyder det med begränsatröratt ettom

förtvisteföremâlet eller mål enklare beskaffenhet. Stödom av an-
tvisterna vid domstol begränsadetagandet gäller värden ävenatt ger

idetaljstudien vid Stockholms tingsrätt 13, bilaga Detse tabell 5. är
mål skiljeförfarande realistiskthög grad där knappast ärtyp etten av

vissa inomalternativ. I gengäld slags tvister affärsvärldenär nästan
skiljeförfaranden; utredningen återkommerenbart representerade bland

till detta.

Varför konkurrenskraftig rättegång5.1.1 mera

inte betingade mindreSkiljeavtal torde sällan ellervara av en mer
föreställning tvistlösning vid domstolarna mindremedveten ärattom

Sådana skiljeavtal ingås ocksåeffektiv och kompetent. kan ekono-av
miskt tvister mindreeller komma träffa gäller ellerparter attsvaga som

någon rättslig prövning intemåttliga värden. Konsekvensen kan bli att
stånd sig i fallkommer till i skiljeförfarande, ellerär vart tervare som

avsnitt i rättegång. isig för härom 8.1, eller Det har redandyrt se
framhållitsavsnitt 4.2 viktigt skäl förbättra domstolarnasettatt att

tvistlösningsmekanism i nämnda fallendeär att uppmuntra parter att
domstolsprövning, låtavstå från skiljeförfarande och i lita tillstället vara

hindersamt Pâ detta kandenna kan kostnadskrävande. sättävenatt vara
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det processuella rättsskyddet, tillgången till rättvisa access justiceto
i verkligheten stärkas någon regel griper in i avtalsfrihetenutan att som
har behövt tillämpas.

Det kan emellertid åberopas för näringslivets tvister iargument att
omfattningstörre förän närvarande borde domstol, iprövas deävenav

fall då i och för sig fullt tillfredsställande skiljeförfarandeett kan
Ågenomföras. andra sidan finns också talarargument motsom en

alltför ökning måltillströmningen till domstolarna. Argumentstor av av
dessa slag kan punktvis gällasägas

Den handlingsdirigerande funktioneno
Den normbildande funktioneno
Intresset bredd i domstolarnas verksamheto av
Intresset insyn i rättskipningenavo
Intresset hushålla med domstolarnasattavo resurser m.m.
I det följande diskuteras dessa vidare. En sammanfattandeargument

bedömning i slutet avsnittet.görs av

Den handlingsdirigerande funktionen

Ett huvudsyfte med tvistemålsprocessen givetvis åstadkommaär att
konfliktlösning såeller, vill, reparation. För i tvistom parternaman en

denna funktion intressanta.är den När skiljeförfarande väl kommer till
stånd i vårt land uppfyller det, allmänt högt ställda kravsett,
rättssäkerhet kvalitet ioch handläggning och avgörande. Från denna
synpunkt finns inte skäl förverka minskad användningatt en av
skiljeförfarande.

Processen emellertid ha även funktion, nämligenanses en annan en
styrande, handlingsdirigerande uppgifteller preventiv Genom deatt
tvistlösande konsekvent tillämpar gällande skapasrätt ärorganen -
tanken respekt i det praktiska rättslivet materiellaför de reglerna som-
får det önskvärda genomslaget. Betydelsen denna funktion dockärav
omstridd.

Om skiljetvister i betydande omfattning avgjordes efter skälighetsbe-
dömning eller efter rättsliga kriterier, kundeän befarasannatannars en
uppluckring i vissa lägen i vilja följa lagstiftning och avtal.parternas att

vårtl land det emellertidär vedertaget skiljetvister bör enligtavgörasatt

Se SOU 1994:99 39 ff., och 42 ff., Per Henrik Lindblom, Allmänt.ex. samts.
domstol alternativt tvistlösningsorgan, i tillFestskrift Per Olof Bolding, 263som s.
med hänvisningar i not
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annatlag, inte står dåKvar kunskapenär överensparterna attom om
privata skiljedomarna inte nåde kan de önskvärdasättom samma

målgrupperna informationen offentliga domstolsdomarna.desom om
Den försvagning tvistemålsavgörandenas handlingsdirigerande effektav

föra sig emellertid marginell.detta kan med torde ganskasom vara

Den norrnbildande funktionen

inte i rättstillämpande uppgiftDomstolarna har bara meningsnäv utanen
också rättsutfyllande funktioner. sittoch rättsskapande Dessa tar
tydligaste i prejudikatbildning uppgiftenuttryck den den främstaärsom

våra Regeringsrätten.för domstolar, Högsta domstolen och Denhögsta
lagstiftningens komplexitet användningmoderna och dess av ram-

rättsligaföreskrifter mâlsättningsbestämmelser behovetoch har ökat av
principavgöranden.

Tvistlösning skiljeförfarande tillgodosekan knappast behovetgenom
prejudikat. given följdnormbildning Det är attgenom en avav

överprövningskiljeförfarandena inte offentliga någon materiellochär att
mindre, såinte skiljedomarna. Detta skulle visserligen betydasker av

viss tvistemålen allmänna domstolarnaslänge andel kom under deen av
emellertid uppfattning på delarbedömning. Det utbredd detär atten av

prejudikattor-förmögenhetsrättsliga området råder besvärandedet en
inom Högstaka. uppfattning tycks delas arbetsgruppDenna enav

till Justitiedepartemen-nyligen hardomstolen överlämnatsrapportvars
avsnitt visat skiljeavtalEnkätundersökningen se 2.2.2 har nästanatttet.

företagsöverlåtelser medalltid förekommer i avtal eller avtalt.ex. om
mellamnansrättsliga franchisingdrag agenturavtal, avtal eller andraom

inom näringslivet konsortialavtal, jointavtal samarbete venture-av-om
domstolsprejudikat ital. I motsvarande mån torde saknas dessa ämnen.

framgår utredningen gjortVisserligen de intervjuer med en gruppav
prejudikatfrâgor skiljetvisternaanlitade skiljemän inslaget imycket att av

inte i tvister förekommer vid allmän domstol. Men,deär större än som
rättsomrâdeneftersom skiljetvisterna delvis sådana sällan ellerrör som

prövning, ökadaldrig kommer under de allmänna domstolarna skulle en
för prejudikat-tvistlösning i domstol kunna viktig grund ökadvara en en

bildning.
tydligtbristen prejudikat inom rättsomrâde olägligAtt är ärett

till splittrad rättstillämpning, till antal tvisterDen leder ökatettnog. en

2 SOU 1994:8l 153s.
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och till osäkerhet i beslutsfattande för enskilda och företag. sådanEn
osäkerhet kan negativa ekonomiska konsekvenser eftersom den är
ägnad försämra effektiviteten inom bl.a. handel industri.ochatt

Intresset bredd i domstolamas verksamhetav

tvistlösningenAtt vissa rättsområden i dominerande grad försiggår
utanför domstolarna leder till dessa kommer sakna förtrogenhetatt att
med förhållandena inom dessa områden ståroch rustade sigsämre att ta

de mål ändock kommer under deras bedömande. Detta skaparan som
ond cirkel: domstolarnas brist erfarenhet orsak tillären atten

skiljeavtal kommer till användning, vilket leder till domstolarna inteatt
får den erfarenhet behövs för sådem attraktivagöraattsom att parter

Ävenavstår från skiljeförfarande. domstolarnas påverkasanseende i
negativ riktning; ide kan fallvärsta allmänt komma spelaattmera
rollen i fråga dispositiva tvister i huvudsak endastav organ som om
anförtros mål.enklare

Det samhällsintresseär den statliga domstolsorganisationen kanett att
erbjuda kvalitativt högtstående tvistemålsprövning. Detta tjänar ocksåen
den rättskipning sker inom för skiljefarande. I längden tordesom ramen
den standard domstolarna upprätthåller bli bestämmande också försom
kvaliteten i skiljeförfarandet. Ger domstolsprocessen otillfredsställande

skiljeförfarandetresultat, fims risk för negativa reflexer inom

Intresset insyn i rättskipningenav

Från samhällelig synpunkt finns följadet intresse kunnaattett av
rättskipningen också det förmögenhetsrättsliga området. Det gäller
inte minst de rättspolitiskt färgade rättsutfyllande och rättsskapande

i dömandet. Iakttagelserna upphov tillkan fruktbarmomenten ge en
debatt och leda till lagstiftningsinitiativ, till skydd för partert.ex. svaga
eller för tredjemansintressen. Behovet sig iinsyn gällandegör ävenav

marknadsekonomi ioch fråga avtalsbestämmelser iträtten om som
stället för dispositiva lagregler.

En viss insyn i skiljenämndernas verksamhetdömande kan erhållas
bl.a. rättsvetenskapens försorg. Domstolsprocessens offentligagenom

3 SOU 1994:99 47.s.
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insyn ochtillgänglig för denemellertid klart lättaredenkaraktär gör
önskvärd.enligt sagdadetgranskning ärnysssom

hushålla med dorrzstolamasIntresset m.m.att resurserav

ocharbetsbelastadevarit hårtlång tidunderhardomstolarnasvenskaDe
besparingskrav utsätterNu aktuellatillräckligalidit brist resurser.

går f.n.Reformsträvandenapåfrestningar.betydandefördomstolarna ut
verkligttill dearbetsinsatserdomarnasförsöka koncentrerapå att

antaletsynpunktendenOfta framförsuppgifterna.kvalificerade att
domstolar-möjligt fördet skallminskas,domarbefattningar bör varaom

kvalifice-till sig dearbetsgivare dramed andrai konkurrens mestattna
juristerna.rade

domstolar-riskabelt utsättadet tyckassagda kanbelysning detI attav
förrättegångarfrekvenspåfrestning högreytterligareför den som enna

undergällerinnebära. Detta äventvister skullenäringslivetslösaatt
domstolsväsendetstäckning förreform innefattarförutsättning att en

överbelastatvistemål kantillströmningkostnader. Attökade stor aven
tvistlösningenprivatiseringentilloch leda uppmuntrasdomstolarna att av

USA.‘ samhällsekonomiskFrånfrånerfarenhetfinns det t.ex.av
utanförjuristerskickligafördelaktigt kunnakan detsynpunkt taattvara

avgörande.tvistersanspråk fördomarkåren i
intebevisbedömning harochi huvudsakskiljetvister gällerMånga

domstol.tvistemål inför allmänmedliksom falletinslag ärprincipiella -
finnaskulleprejudikatfallenjustgarantier föringafinns hellerDet att

mål skulledeandelbetydandedomstolarna. Entillväg över somav
skulleskiljemäni stället förvid domstolhandläggaskomma avatt

harsynpunkterfrån allmännaintresse desaknaantagligen därför som
iantal delpostermål gällasådana kanVissaredovisats stortettovan.

tidsödandedomstol krävaioch allmänentreprenad merent.ex. en
samhälleligfrånvinsternaåsyftadeDei skiljeförfarande.behandling än
ord osäkraandrarättegång medanvändning ärökadsynpunkt avav en

denmedjämförelsesärskilt vidsmå,blivisa sig ganskaoch kan en
belastningen.ökade

itvistlösningsorgan,alternativt‘ domstolHenrik Lindblom, AllmänSe Per som
Bolding, 263till OlofFestskrift Per s.
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En sammanfattande bedömning

Åtskilliga bärande skäl kan åberopas till förstöd åtgärder görsom
rättegång till i jämförelse skiljeförfarandemedett lockandemera
alternativ den förän är närvarande. Alla har emellertid inte samma
styrka, och dem kan ha ganska teoretisksägasett anstrykning.par av en
Tyngst dels önskemåletväger öka användningen rättegång i vissaatt av
tvister inte bär skiljeförfarande och därmed förbättraettsom upp

rättsskydd, dels underlätta prejudikatbildningensträvanparternas att
det kommersiella området och stärka domstolarnas kompetens avgöraatt
tvister detta område. Samtidigt talar önskemålet undvikaattom en
överbelastning domstolarnas kapacitet, motsvarande förutanav nytta,

viss återhållsamhet med stimulera användningen domstolspro-atten av
cessen.

5.1.2 Allmänt medlen för öka konkurrenskraftenattom

Avsnitt 5.2 och följande innehåller analyser olika åtgärder för attav
rättegång tilltalandegöra för näringslivets Den naturligaparter.mera

utgångspunkten fasta faktorerär specifika för skiljeför-äratt ta som
farandet och upplevs dess särskilda fördelar undersökasom samt attsom

liknande införlivaskan med domstolsförfarandet.om arrangemang
I detta avsnitt anlägger utredningen några allmänna synpunktermera

åtgärderde fråga.kan komma i Vissa dessa kan mötassom av av
invändningar på principielladet eller praktiska planet, de i ochäven om
för sig skulle effektiva.vara

Så länge tilltänkta åtgärdernade inte syftar till komma åtänamiat att
missförhållanden eller förbättra möjligheter effektivtdomstolarnas att

rationelltoch handlägga tvistemål i allmänhet knappast habehöver man
några dubier. En viss återhållsamhet påkallad. Hela området förlikvälär
rättskipningens organisation och nämligenbedrivande skulle kunna
ställas under prövning. Domstolarnas funktionsduglighet intepåverkas
bara förfarandereglerna i mening andraradsnävav utanmera av en
faktorer. Hit hör förutom resurstillgången tingsrättsorganisa-t.ex.- -
tionen, hovrätternas i instanskedjan,roll utbildning och rekrytering av
domare, domarnas ställning i bl.a. lönehänseende inredensamt
organisationen domstolarnas arbete. En granskningnärmareav av
rättegångsbalkens regler skulle antagligen också kunna åtskilligage
uppslag till förenklingar och andra ändringar.
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i särskild ordning.berörda behandlas T.ex.Flera de ämnena serav
rättegången iHovrättsprocessutredningen för hovrätt,närvarande över

föremål förårs Domarutrednings betänkande övervägande1993och är
Från aviseratsremissbehandling. Justitiedepartementet harefter en
domstolsorganisationen Stora delarövergripande översyn avm.m.av

reformering undervidare genomgått omfattaderättegångsbalken har en
decenniet utredningens behandlingDetta påverkar givetvisdet senaste

Även inriktathärifrån arbetetfrågor. bortsettdessa är meraav
domstolsalternativetåtgärderdirektverkande förnärliggande och göraatt

därvid åtgärderkonkurrenskraftigt. Lämpliga medel är sommera
skiljeförfarandet i allmänheträttegången de punkter därförbättrar

flexibiliteten.ochförsteg: kompetensen, snabbhetenha ettanses
specifiktfrågan lämpliga medel dessakänslig blirMera närom

vågartvister. radikalt här framnäringslivets Hurinriktas man
angelägenhetsgrad semed hänsyn till reformensdelvis bedömasskall

får alltsåavvägning mellan mål och medelavsnitt 5.1.1. En göras.
åtgärd kan ägnadbörjan bör observera göraTill attatt varaman enen

någon desamtidigt motverkarpopulär, denrättegång avsommera
främjastidigare borderättegången enligt det sagdafunktioner hos som

från skiljeförfarande.överflyttningsynpunktallmän genom enur
införa ökad domstols-särskiltmärksDilemmat övervägernär attman

kapitel 6.affárstvister härom vidarei sesekretess
också frågornäringslivets hursärbehandling tvister väckerEn omav

grundläggandei konflikt medkommalångt kan utan attman
likabehandling inom rättsväsendet.principer om

anledningfinnasförhåller sig med detta kan detOavsett hur det att
sig negativaåtgärder. direktiven ställeromvälvande Redanundvika mera

Även gällerdetlångtgående förändringar i domstolsstrukturen.till när
utredningen vissvid enligtförfarandet domstolarnareglerna är enom

iinte befogatåtgärdsförslagen motiverad. Detmoderation i är att
den svenskanäringslivstvister processprinciperöverge som ger

bevisome-muntlighet,grundsatsernarättegången dess prägel, t.ex. om
modifikationer ihindrarkoncentration, något intedelbarhet och som

Över det styrkahuvud kandessa grundsatser. att partertaget envara
utsträckning förutse huri kansig till domstol betydandevändersom

tvisten; häri ligger viss rättssäker-handläggadomstolen kommer att en
hetsgaranti.

5 avsnitt 1.3.Jämför
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Det sagda innebär, utredningen varitredan har inne på, ävensom att
efter reform rättegång och skiljeförfarande i näringslivstvisteren
kommer behålla sin profil.att var

5.1.3 Målet: konkurrens och komplettering

Som framgår det föregående utredningens målär öka frihetav att parters
välja den tvistlösningsform dem bäst. För åstadkommaatt attsom passar

denna valfrihet det Önskvärt förbättraär rättegången. Parterna tvingasatt
därigenom inte välja mellan god och dålig tvistlösningsmetoden utanen
har tillgång till två goda, med sin karaktär.var

Målet således inteär domstolarna skall konkurrera skiljeförfa-att ut
randet. Det i ställetär domstolarna skall kunna erbjuda lika godatt en
tvistlösningsform. Förslagen kommer med all sannolikhet inte ledaatt
till skiljeförfarandet tvistlösningsmekanism radikaltatt trängssom
tillbaka och syftar inte tillheller det. Skiljeförfarandetsagtsom var-
har särskilt viktig uppgift det konfliktlösninggällernär mellanen parter

olika nationalitet. Att den svenska rättsordningen här understödjerav
skiljeförfarandet handelsutbytet och svensk företagsamhet.gynnar
Tvistlösning skiljeförfarande har vidare stark tradition inomgenom en

Ävenvissa branscher, tradition inte ibryts första i övrigttaget.en som
kommer säkerligen skiljeförfarande anlitas i icke oväsentligatt ut-
sträckning.

Det i rättslivet tillgångstyrka haär till två väl fungerandeatten
Äventvistlösningsmetoder. det förekommer viss konkurrensom en

mellan dem, kompletterar de samtidigt Vadvarandra. reformen bör syfta
till förskjutningendast iär balansen mellan skiljeförfarande ochen
rättegång i näringslivstvister till tvistlösningsmetodensden senare
förmån.

Först efter genomgången olika rättegångensätt göraattav mera
attraktiv det möjligtär bedöma den effekten. Hänsynatt sammantagna
får då också till betydelsen bättre information domstolsalterna-tas av om
tivet till näringslivets aktörer. Den återhållsamhet har förespråkatssom
i det föregående kan emellertid preliminärt förtala begränsade verk-
ningar frekvensen näringslivstvister vid domstolarna. Till detta är att

desäga ändamål allmän reform syftar tillatt artav mera attsom en
främja, prejudikatbildningen, kan tillgodoses rimligtt.ex. sättett
redan vid måttlig strömkantring tvister till domstolarna, i fallen vartav
i kombination med särskild åtgärder för stimulera prejudikatbild-att
ningen vidarese kapitel 7. Tvistemålsrättegången kan i denna del fylla



1995:65SOUrättegångslagkraftigare116 En

flitig användning;till mycketsin funktion kommaallmänna utan att en
gällerdet däremotkvantiteten. Närbetydakvaliteten torde än attmer

förhållandenekonomiskaförrättsskyddtillgodose intresset parter varsav
alternativrealistiskt detskiljeförfarandet ärsådanainte ärär ettatt

möjligheten till judiciellhuvudfrågan öppnaöverattsnarast om
tillfrån skiljeförfarandetvistlösningenföratvistlösning, inte överatt

rättegång.
skall blikraftdomstolarnasåledesUtgångspunkten är att egenav
följandei dekonfliktlösning. Förslagennäringslivetsattraktiva förorgan

domstolarnas kompetensförbättradärför sikte allmäntavsnitten atttar
förhållandennäringslivetsanknytning tilltvister medhandlägga samtatt

snabbare,detförfarandetsjälva göraförbättra att meraatt genom
måletenskilda kräver.till detvadbättreserviceinriktat och anpassat

särskildför skapaemellertid också åtgärderinnefattarFörslagen att en
domstolsorganisation mednuvarandeinom förkompetens menramen

handelindustri ochkoncentrationenfaktiskadenbeaktande somavav
kring städerna.i och deförekommer största

näringslivetsvalfriheten hosavsedda ökamedelDessa parterär att
judiciellt förfarande.konfliktlösning ivälja form förgällerdetnär ettatt

domarevälja5.2 Rätt att

generelltvist fåi skallföreslår inteUtredningen att parterna enen
skall handläggavid domstolenvälja vilken domaremöjlighet att som

välja domareförmålet. Det tveksamt rättär parterna attom en
attraktiv konfliktlös-rättegång blevmedföraskulle att sommera

grund-ingrepp i fleraockså medföraValrätten skulleningsform.
svårigheterpraktiskatill görprinciper eller upphovläggande somge

olämplig.den

möjlighetförtydligande denföreslår utredningenDäremot ett enav
medtill avgörandesamtyckevillkorai dag harredan attpart

förberedelsensköttblirdet den domareensamdomare att avsomav
i målet. Syftetdömer ärordinarie domaremålet eller attsomen

imed domarehuvudförhandlingar sker rättenminska antalet tresom
målets svårighetsgrad.motiverati intede fall det är av
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5.2.1 Ingen generell väljarätt domareatt

frågorEn de utredningen direktivenenligt bör överväga ärav som
inflytande domstolens sammansättning. Bakgrundenöver ärparternas

givetvis skiljeförfarandets popularitet delvis på tillberoratt att parterna
skiljemän kan de särskilt skickliga och deärutse vetpersoner som som

förtroende för.har
enkätundersökningen fickI tillfrågade vilken viktde de fästerange

vid möjlighetenbland välja skiljemän skäl för användaannat att attsom
skiljeförfarande i stället för rättegång. Svaren varierar. Allmänt ärsett
emellertid just möjligheten välja skiljemän det framhålleratt som man

det för skiljeförfarande. En isvaghet enkätsva-tyngsta argumentetsom
del de tillfrågade har tämligen erfarenhetbegränsadär attren en av en

tvistlösning i skiljeförfarande och rättegång eller huvudsakligen harav
erfarenheter från tvistlösningsformen.bara den Advokaterna dockärena

från båda formerna.med erfarenhet De fäster etten grupp som-
genomsnitt vikt vid snabbheten möjligheten väljastörre än att-
skiljeman.

inrymmerDenna skillnad intressant. Den nämligen viktigadenär
förmåga tilltrofrågan förhållandet mellan och till förmågan. Avsnittom

förmågan,5.3 dvs. kompetensen.behandlar Kanskenärmare större
verkliga kompetensen emellertid tillden har den tilltrobetydelse än

näringslivets Blandförmågan har. skillnaderna iparter annatsom
för detta.enkätsvaren talar

olika förtroende.många skäl förDet finns Ett rationellt skäl för
erfarenhet. I läge därförtroende god avtal inom delarär ett stora av

regelmässigt innehåller skiljeklausulernäringslivet det mindre troligtär
godnäringslivet får någon erfarenhet, eller dålig, förmågan hosatt av

idomare allmänhet näringslivets tvister.i domstol Domarensprövaatt
dåkompetens risktagandeokänd faktor innebärutgör och etten som

kan undvika påverka konflikt-i skiljeförfarandet detattman genom
lösande sammansättning.organets

I utlandet förekommer många håll särskilda handelsdomstolar där
meddomare från näringslivets kapitel 3. Oftaled deltar i serättenegna
åtnjuter de anseende. Ett näraliggande exempel Sø- Handels-ärgott og

i Köpenhamn. En till popularitet inom danskt närings-orsak dessretten
liv just i prövningennäringslivets folk deltaratt egetanger man vara av
tvisterna och detta skapar förtroende för domstolen, annorlundaatt ett
uttryckt undanröja domstolens kompetens.osäkerhetenattgenom om
Även koncentrationen näringslivstvister till denna domstol och detav
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mycket begränsade juristdomareantalet vid domstolen faktorerär som
näringslivet erfarenhet domstolen och verkar i riktning.ger av samma

Mot denna bakgrund sannolikt näringslivets begränsadeär erfarenhet
konfliktlösning i domstol bidragande orsak till fäster sådanattav en man

vikt vid möjligheten i skiljeförfarandet skiljeman. Enatt utse amian
naturligtvisorsak kan negativa erfarenheter från domstolarna.vara egna

Under utfrågningarna har framfört fruktaratt parterna attman
domstolen skall låta mindre skicklig eller erfaren domare handläggaen
tvisten. Domarutbildningen innebär relativt oerfarna domareatt yngre
kan komma handlägga komplicerade mål. Cirkulationenäven mellanatt
specialiserade avdelningar i tingsrätt kan leda tillstörre även atten en
ordinarie domare under flera år bara handlagt brottmål plötsligt ärsom
placerad tvistemålsavdelning. Parternas rädsla således inteären
obefogad. I enkätsvar och vid utfrågningarna med advokater har man
också fört fram kritik sikte på idomare många fall inte hartar attsom
tillräcklig förtrogenhet näringslivetsmed förhållanden. Förslagen i
avsnitt 5.3 komma till med detta problem. Trots deträtta skulleattavser

för i domstol välja domarerätt sätt göraparter att ett atten vara
konfliktlösning i domstol attraktiv näringslivet.för Oavsettmera

tillorsakerna näringslivets bristande förtroende för domstolarna är
just möjligheten påverka det tvistlösande sammansättningatt organets
enligt enkätsvaren det allmänt för användasett tyngsta argumentet att
skiljeavtal.

Man kan tänka sig olika modeller för hur med förrättett system
välja domare skulle kunna Efter förebild frånparterna att ut.se

skiljeförfarandet skulle vardera kunna få sin viddomareparten utse var
tingsrätten vilka i sin utsåg tredje.den En variant ärtur attannan

alla domarna i tvåeller fall departerna gemensamt utser tre vart som
förutom lotten tilldelad referent i mâletsskulle delta avgörande.en av

Det finns emellertid både principiella och praktiska skäl talar motsom
för välja domare.rätt parterna atten

Domarens opartiskhet den viktigastekanske grunden för tilltron tillär
rättskipningen. riskenRedan för uppfattningen domarens opartiskhetatt
inte står varje tvivel liggeröver bakom reglerna domarjäv. gårDeom
alltså längre vad bara krav faktisk opartiskhet egentligenän kräver.
För jäv det nämligen enligt 4 13är kap. § 10 rättegångsbalkenp.
tillräckligt det beträffande domare föreligger särskildatt en en om-
ständighet ägnad rubba förtroendet till opartiskhet iär hansattsom
målet. likalydandeEn jävsgrund finns visserligen i års skiljeman-1929
nalag. Om den innebördhar rättegångsbalkens regel dockärsamma som
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klart skillnadenväsentligaOavsett råderinte helt detta den att parter
i skiljeförfaran-rättegång inte disponerar jäv. däremoti Det deöver gör

Utredningens förslagframgår 21 1929 års skiljemannalag.§de. Det av
punkt.innebär inte någon ändring dennai delbetänkandet

möjlighetfårnaturligt i allmänhetDet ganskaär attatt part somnog
påverkasammansättning dettapåverka domstolens sättett attsomser

möjlighetför närvarandemålet. finnsutgången i I den svenska processen
sammansättning enbart i tryck-påverka domstolensför attparter

tilltänkta jurymedlemmar,frihetsmål. i sådana målParter kan utesluta
tryckfrihetsförordningen. Parterna§sina, 12 kap. 10vardera parten se

politiskauteslutningsrätten för vad deutnyttjalär att ser som
Även iförhållandena speciella tryck-i juryn.meningsfränder ärom

självklara måletvarjefrihetsmålen exemplet det hosspeglar attpart
troligti sin Detframgång sak.inom söka ärde attsystemetramar ger

välja med avsiktenutnyttja domareskulle sätt rätt attpart ensamma
ocksåsammansättning ifå kompetent rätteninte enbart utanatt enen

skulle sak.ellersammansättning sätt partensannatett gynnasom
vänligt inställdintepekat tordedomareDen utpart vara merasom en

såledesValrätt skulle knappastden andraden än parten.parten motmot
jävssituationer. väsentliga i sammanhangetverkliga Dettill någraleda

antagligen skullei och allmänhetensemellertid det ögonär parternasatt
respektive den domare,den andratankarframväxa partensenaom

till opartiskhet.tilltron domarensrubbaägnadetankar är attsom
i inte någotskiljeförfarandetsituationerjävsliknande utgörRisken för

skiljenämndens sammansättning ochinflytandehinder övermot parternas
kritikern.i domstol,probleminte heller sägerborde därför ettvara

förhållanden.i princip endast dispositivatvisterSkiljedomsmässiga rör
tvistlösning iellerträffa avtal avtalafritt rättaKan utomparterna om

frågorrättegången iavtal iskiljeförfarande borde väl också få träffade
har med domstolen.göraattsom

intressenmånga fler äniRättegången domstolarna tillgodoser
oberoendeskiljeförfarandet. Förtroendet ärför domstolarnas en av

dendelför sarnhällsordningen.grunderna Domstolarna är aven
verksamhetoffentliga maktapparaten och sinutövar attutan vara

dentvisten. Jämföri enskildaberoende samtycke den t.ex.parternasav
idisponeramöjlighetskillnaden i frågaberörda attparternasomovan

uteslutandesin kompetensSkiljenämndenjävsfrågor. grundar däremot
innebärdomareför väljapå avtal. Rätt ett avstegparterna attparternas

sådant låtprincipen Ettfrån domstolens oberoende. avsteg, varaom

6 113.Se delbetänkandet s.
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i dispositivaenbart mål, riskerar påverka den allmännaatt synen
domstolarna.

Europakommissionens bedömning i fallet Brainelid Malmström se
avsnitt 3.1.1 innebär för väljarätt domare skulle kunnaatt parter atten
komma strida Europakonventionen i mål med fler tvåatt mot än parter.
Man skulle då kunna sigtänka bara fick valrätt iutövaatt parter
tvåpartsmål eller valrätt bara förelåg det i mål fleramedatt parter,om

med bara två partssidor, båda sidor rådde enighet vilkenmen om
domare respektive sida skulle välja. En välja domarerätt skulleatt
emellertid skapa svårighetermängd vid subjektiv kumulation ochen

handläggning. Som framgår avsnitt 2.4.2 domstolensärgemensam av
möjlighet i sammanhang erbjuda konfliktlösningatt ett trots sammansatta
partskonstellationer just rättegångens fördelar skiljeförfa-gentemoten av
randet. Det möjligt valrätt skulleär kunna föreligga i dessa fallävenatt

kränkning Europakonventionen medger oinskränktutan av om man en
överklaga tingsrättensrätt avgörande och få fullständigatt att en

sakprövning till stånd i hovrätten. En sådan lösning ligger emellertid inte
i linje med genomförda och pågående reformer rörande överrättsproces-
sen.

Redan direktiven innebär någon särskild inte avsedd föräratt process
just näringslivets tvister. När det gäller åtgärder inom rättegången tar
utredningens förslag också sikte dispositiva tvistemål eller tvistemål
i allmänhet. brottmålI indispositivaoch tvistemål valrätt utesluten.är
En valrätt skulle med utredningens inriktning visserligen komma att
gälla i dispositivaalla tvistemål. Den skulle emellertid kunna få effekten

endast de skickligaste domarna fick handlägga dispositivadeatt
tvistemålen. I fall skulle det så i allmänhetens Detögon. ärvart utse
inte rimligt hålla lägre på rättskipningenstandard i brottmål ochatt en
indispositiva tvistemål eller tillskapa ordning intrycketatt atten som ger
så fallet. Inslaget offentligär maktutövning i den mål ärtypenav av
framträdande

Om sedan till de praktiska problemen skulle valrätt ledaman ser mer
till väljer vissa domare oftare andra. Syftet med valrättenänatt parter

fåskall välja just sinär favorit. En välja domarerättatt parterna att
innebär påtaglig risk för vissa domare skulle få handläggaatten
betydligt målfler sina kolleger. Praktisktän skulle det kunnasett
innebära målen längre tid helt enkelt därföravgöra, deatt tog att att
populära domarna fick för mycket Valrätten såledesskullegöra.att
motverka syftet rättegången snabbare.göraatt
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Det tänkbartär de tingsrätternastörsta skulle kunna hanteraatt dessa
praktiska svårigheter. De allra minsta tingsrätterna med bara domareen
skulle inte kunna erbjuda någon valrätt alls.

Det såledesär tveksamt för väljarätt domareparterna attom en
skulle medföra rättegång blev attraktiv konfliktlösnings-att mera som
form. Redan därför utredningen inteär beredd föreslå sådan rätt.att en
Valrätten skulle också medföra ingrepp i flera grundläggande principer
eller upphov till praktiska svårigheter den olämplig.görge som

5.2.2 Ett förtydligande tillsamtyckeom
ensamdomaravgörande

Som huvudregel gäller enligt 1 kap. 3 § rättegångsbalken tingsrättatta
vid huvudförhandling i tvistemål skall bestå lagfarna domare.treav
Från finnsregeln flera undantag. Gemensamt för dem kan sägas vara
önskemålet den kollegiala sammansättningen skall förbehållenatt vara
mål sådan svårighetsgrad det motiverar särskilt kvalificeradattav en
sammansättning. Ett undantagen dågäller tillräckligträtten detav anser

domare sitter i ochrätten samtycker tillatt det. Dennaparternaen
möjlighet till ensamdomaravgörande tillkom 1984 års domför-genom
hetsreform.7 Ett undantag, det byggeräven förslagannat som av
Rättegångsutredningenf 19899infördes och gäller målet enkelärom av
beskaffenhet. bådaDe undantagens förhållande till målets svårighetsgrad
kan enkelt uttryckt innebärasägas samtycke från vidgaratt ett parterna
möjligheten till ensamdomaravgörande i förhållande till vad ärsom
tillåtet beträffande mål enkel beskaffenhet; mål inteäven ärav som av
så enkel beskaffenhet tingsrätten samtycke domföräratt utan parternas
vid huvudförhandling med endast domare i kanrätten ensamdomareen
pröva går med det.parternaom

Redan lagtexten framgår samtycke till ensamdomareatt parternasav
måste föreligga vid huvudförhandlingen. praktiska inhämtarAv skäl
tingsrätten samtycke tidigare stadium, vanligtvis vidparternas ett
sammanträde för muntlig förberedelse. denOm domare ledersom
sammanträdet finner det lämpligt målet hör efteravgöra hanatt ensam
med de samtycker till huvudförhandling med endastparterna om en

7 Se 198384:78.prop.
8 Se SOU 1982:25 14 SOU 1982:26 173-176 350.ochsamtS. s.
9 Se 198889:95.prop.
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domarejust denavseendefråganuppfattar oftaParternadomare. som
den.ställersom

inte sällanframkommitutfrågningarna har det parterUnder att
ensamdomare,huvudförhandling medtillsamtycka trotsunderlåter att

dettalämpligen kan sätt.målet prövassigi och förde attatt anser
målet obekantmedföribland rädslahärtillAnledningen sägs att envara

handläggakommeroerfaren domareocheller attdomare yngreen
förlikaaktivitet förockså fram hansförthardomare attmålet. En att

förförtroende honom.rubbakanförberedelsenunder partsparterna
fåfrånönskemåli allmänhethar stött attparterTingsrätterna om

målet underhandlagtdomaretill gälla densitt samtyckevillkora att som
praxis detDeras närordinarie domare.någonellerförberedelsen annan,

emellertid.varierarmedgivandenvillkoradegäller accepteraatt
åstad-praktikenimedgivande kansittvillkoraönskarEn part som

huvudförhandlingensamtyckesittåterkalla närdettakomma attgenom
tillhandahållertingsrättendomaredenintehaninledas,skall attanserom
samtycke kanåtertaförmålet. Skälbör ettlämpligen avgöra attensam

sittlämnadesedankaraktärmålet ändratocksågivetvis partattvara
förberedelsen.undersamtycke

huvudförhandling medhållatingsrättenförmöjlighetmedSyftet att
med domstolarnashushållai nämnts,domare är,endast rätten attsomen

kvalificera-bör ha denverkligen kräver detmåldeendast somresurser;
gåridagtvisterMånga desammansättningen.juristkollegialade somav

juristkollegialde kräverkaraktärsådantordeskiljenämndtill attavvara
huvudförhandling medtillsamtyckeUteblivetsammansättning.

huvudförhandlingfördröjamål kankompliceradei mindreensamdomare
främjaanledning försökadärförUtredningen harmålen.svårare attide

i deensamdomarehuvudförhandling medtillsamtycketillkomsten av
beskaffenhet.måletstillmed hänsynbefogatfall det är

markeringsamtycke ärfrämja tillkomstenenklasteDet sättet enatt av
i hardagredantingsrättsinstruktionen den rätt atti 21 § part genomav

få vissamarkering börsådanEnverkningar.samtycketsvillkor begränsa
uttryckså detutformasFörtydligandet böreffekter.pedagogiska att ger

rättegångs-3 §kap.ldelegationsprincip ligger bakomför den asom
antaletinflytande överavseddPrincipen därbalken. är partatt ge

partsinflytandeförstödavseddintedenDäremot ärdomare. somatt ge
namngiven domareviss,villkorställaförinnebär atträtt part att enom

målet.skall pröva
regeringentingsrättsinstruktionen kani 21 §siststyckeI nyttett

tvistemål domförhuvudförhandling i ärvidtingsrättenföreskriva, näratt
samtycke rätten,med stöddomarelagfarenmed parternas omaven
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särskilt begärt detta, skall bestå denparterna domareav ansvaratsom
för målets förberedelse eller domare innehar eller innehaftav som en
ordinarie domartjänst eller, efter förordnande regeringen,ett av
uppehåller eller har uppehållit tjänst lagman eller râdman.en som

Ett förtydligande detta slag skulle direkt sikte falletav ta att
samtycke villkorär förparternas ensamdomare. Däremot skulleett det

inte beröra de andra fall då tingsrätten kan domför med domare,vara en
då målet enkelär beskaffenhett.ex. eller huvudförhandling ägerav rum

i förenklad form.
Utredningens avsikt inteär ändra den praxis för närvarandeatt som

gäller: tingsrätten under förberedelsen hör efteratt parternaom -
ovillkorat samtycker till avgörande med ensamdomare. Däremot detär-
lämpligt tingsrätten, i de fall rätten det tillräckligtatt attanser en
domare sitter i rätten inte vill lämna något ovillkoratparternamen
samtycke, undersöker kan samtycka under förutsättningparternaom av
något sådant sakligt villkorgrundat i det föregående.angettssom

5.3 förstärktEn kompetens i domstolarna

I detta avsnitt behandlar utredningen domstolarnas kompetens att
handlägga mål med anknytning till näringslivets förhållanden. Avsnittet

således behovet de lagfarna domarnas kunskaper,tar organisato-upp av
riska förutsättningar för hög kompetens möjligheten tillföraen samt att
domstolen kompetens utifrån.

5.3.1 Kompetensförstärkningens roll och funktion

En förstärkning domstolarnas kompetens nödvändig förär deav att
skall kunna lösa näringslivets tvister lika bra tvister från andrasom
sektorer i samhället.

Inom näringslivet och bland advokater sig affarsjuridikägnar harsom
lag begränsatöver förtroende för de allmänna domstolarnasettman

förmåga hantera tvister gäller näringslivetsatt förhållanden. Mansom
tingsrätterna inte alltid tillräckligahart.ex. att kunskaper. Uranser

domstolarnas och samhällets synvinkel detta den kanskeär allvarligaste
erfarenheten enkätundersökningen.av
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ligga bakom detolika kanbehandlar orsakerAvsnitt 5.2.1 som
näringslivet förinom detorsakförtroendet. Enbristande är att man

konfliktlösning i domstol.erfarenhetbegränsadharmesta avegennog
faktisktdomstolarnanäringslivstvisterorsak deEn är att somannan

svårt få ochhari allmänhetså få domarehandlägger är attatt enpass
tvister.sådanatillräcklig erfarenhetvidmakthålla av

konfliktlösnings-attraktivadomstolarnaMålet är göraatt sommera
låtanäringslivet skall domstolartillsyftarnäringslivet ochför attorgan

Skiljeförfarandetkonflikter. ärutsträckning desslösai ökad ett
Lösningarkonfliktlösningsmetoderna.inslag blandvärdefullt som

med stödförmöjlighetenbegränsninginnebär parter att avaven
intedärförkonfliktlösningsformockså äravtalsfriheten bestämma

slagkraftigtblikraftdomstolarnastället börlämpliga. I ettegenav
alternativ.

konfliktlösningsform.redan förstegi vissa delarDomstolarna har som
statliga maktapparatentilltillgången denomedelbaradengällerDet t.ex.

idomstolarna bör välförkonkurrensfördelarSådanaavsnitt 2.4.se
konfliktlösningform förvilkenbestämmerinallmänhet spela när parter

näringsli-inte till fördeuppenbarligen räckerutnyttja. Menskall attde
efterfrågarnäringslivetsrättegång. Vad årväljaskall partervets parter

smidigtochi snabbtochförtroendevilka de harfördomare ettsom
konflikter.derasförfarande löser

rättegången snabbareförolika åtgärder göraAvsnitt 5.4 atttar upp
konkurrera medrättegången skall kunnasmidigare. Föroch att

verklig ochockså åstadkommanödvändigtskiljeförfarandet detär att en
tillräckligtnäringslivet fårsåi domstolarnakompetenskänd att

denverkliga kompetensenförmåga. Den ärför domstolarnasförtroende
domstolarna kaninformation vadMengrundläggande faktorn. även om

informationsfrågornaAvsnitt 5.6 behandlarnödvändig.tillhandahålla är
närmare.

måstedomstolsalternativkonkurrenskraftigttrovärdigt ochEtt
tillräckligharrättegång med domaregarantier förinnefatta somen

Möjlighet förnäringslivets förhållanden.medförtrogenhet attparterna
Garanti-avsnitt 5.2.framkomlig seinte vägvälja domaresjälva är en

tvistlösandeisåledes finnas detmåste organet.erna
iingårtvisterklara allauppgiftDomstolarnas är typeratt somav

någon tvekanråder knappastbehörighet. Detsakliga attderas om
indispositivabrottmål ochförmåga hanteragodhardomstolarna att

tvistemål i allmänhet hardispositivaOckså gällertvistemål. detnär
handläggerstå på. Domstolarnagod grundmycketdomstolarna atten

komplicera-medorsakssamband,tekniskainvecklademål meddagligen
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bevisvärderingsfrågorde eller med svårlösta juridiska problem. mångaI
dessa hade de så önskat, i stället kunnat låta skilje-parterna,av om

nämnd tvisten. Menavgöra domstolarna har den till-attman anser
räckliga kompetensen. Ett frånexempel enkätundersökningen är
Byggentreprenörerna; vid avtal fastköp egendom använderom av man
inte skiljeklausul eftersom bedömer domstolarna har denattman
erforderliga specialkompetensen.

För domstolarna skall klara sin uppgift kunna hantera allaatt att typer
tvister ingår i deras sakliga behörighet kan det beträffande vissaav som

mål nödvändigt förstärka kompetensen. Närtyper attav vara ny
lagstiftning eller mål ställer krav domstolarna mötertypernya av

utbildningdet med och organisatoriska åtgärder. På sättman samma
behöver domstolarna förstärka sin kompetens klara näringsli-ävenatt av

tvister, för kunna hantera dessa mål lika målbravets att annatsom av
slag.

Övervägandena i frågan kompetensförstärkning utgår således inteom
från domstolarna i första hand skall bli för näringslivetsatt ett organ
konfliktlösning. Utgångspunkten i stället domstolarna skall kunnaär att

kraven från denna sektor samhällslivet likamöta bra detnärav som
mål frångäller andra sektorer. Detta kräver förstärkning domsto-en av

larnas kompetens.

5.3.2 Kompetensförstärkningens huvudsakliga inriktning

Kompetensförstärkningen bör huvudsakligen sikte rättsliga frâ-ta
speciella för näringslivet och företagsekonomi.ärgor som

näringslivetsVad efterfrågar skickliga jurister harärparter som en mera
allmän förtrogenhet näringslivets förhållanden.med Man ifrågasätter
sällan ordinarie domares allmänjuridiska kompetens. Däremot framhåller

bristande erfarenhet förståelse sådantoch för speciellt förärman som
näringslivet. Det kan gälla Byggentreprenörerna ocht.ex. som-
Svenska Franchiseföreningen i sina enkätsvar de speciellaanger -
avtalstyper förekommer olika områden inom näringslivet. Likasom
viktig säkerligen erfarenhet tvister tolkningär avtal växtav om av som
fram successivt under förhandlingar. intervjuernaAv med domare för

få bild skiljetvisternas prejudikatvärde framgår justatt attaven
avtalstolkning viktigt inslag i skiljetvisterna.är ett
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näringslivets förhållanden företags-anknytning till harI tvister med
tillgångar,frågor given Bedömningar skulderekonomiska plats.en av

grundläggande för bedöma före-i företagoch resultat är attt.ex.
intäktsresone-tagsöverlåtelser. exempel kostnads- ochEtt ärannat att

inverkar vid beräkning på grund kontraktsbrott ellerskada avmang av
från principenimmateriella rättigheter. Någotintrång i avsteg att

vila inte avsnittför utredningen skall aktuellt seäransvaret parterna
företagsekonomiskaallmänna5.3.9. Men förtrogenhet med mera

tillägna sigförstå och denprinciper underlättar för rätten parternaatt av
utredningen.presenterade

skiljenämndområden efterfrågarfinns naturligtvis därDet enman
Skiljeförfarandet i SverigeUndersökningenmed teknisk sakkunskap.
tekniker förekommeringenjörer och andravisade inte oväntat att som

frekventai entreprenadtvister. För deskiljemän baranästan mera
tänka siginom anläggningsbranschen kantvisterna bygg- och man

någrakoncentration till endastmöjligheten i kombination medatt -
få till ståndfrån fastighetsdomstolarnadomstolar eller efter modell en-
Vid sidaninom domstolsorganisationen.sakkunskapmotsvarande om

fältsig emellertid mycket brett ochområde detdetta rör ettom
åstadkommainom organisationen sakkunskapmöjligheten äratt

adjungera särskildafickDet skulle kunna domstolarnabegränsad. om
avsnitt det dock sällansakkunniga vidare 5.3.9. Menledamöter se är

tvistlösandeefterfrågar teknisk i detnäringslivets kompetensparter
organet.

Tidigare5.3.3 använda metoder

vissa målhandläggaNär domstolarnas kompetens typeratt av
internutbildning,förstärkningtidigare har det skettbehövt genomen

vissa inom domstol,koncentration målen till domstolar eller enav
specialdomstolar. I vissa fall harinrättandeibland avgenom

åtgärder harfått ingå i Kombinationer dessarätten.experter av
också förekommit.

olika rättsliga frågor ochsig itill domarens vardagDet hör sättaatt
domaresakfrågor målen aktualiserar. Den arbetar ärsomsomsom

försig in i sakförhållanden obekanta honom.tränad ärsättaatt som
vidareutbildning. inomi sig NärfortlöpandeDomaryrket är en
vidareutbildningnågot uppkommerallmänt behovdomstolarna mera av
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det brukligt medär särskilda kurser, ibland lokalt i vissa domstolar och
ibland centralt anordnade.

När eftersträvat särskild kompetens hos domstolen i vissman typen
mål har det hittills lagstiftningsvägen skett specialiseringav genom- -

eller det tvistlösande fått möjlighet till sig knytaattgenom organet att
Ävenmeddomare med särskild sakkunskap. kombinationer dessaav

åtgärder förekommer.
För vissa mål har således skapat särskildatyper domstolarav man

t.ex. Arbetsdomstolen eller domstolsliknande nämnder såsom hyres-
och arrendenämnderna. En variant varithar koncentreraattannan
handläggningen vissa mâltyper till endast vissa tingsrätter, såsomav
sjörättsmâl till vissa sjörättsdomstolar. Inslag ledamöter med särskildav

fall.°sakkunskap på området förekommer oftast i dessa
Kompetensförstärkningen har i de berörda fallen således skett både

specialisering och fått särskilträtten sakkunnigagenom attgenom
meddomare. Kompetensförstärkning inslag specialiseringutan av
förekommer i tingsrätterna med stöd lagbestämmelser ibara s.k.av
EKO-mål, dvs. särskilt krävande brottmål i vilka bedömningen av
ekonomiska eller skatterättsliga förhållanden har väsentlig betydelse. I
sådana mål kan i tingsrätten ingå ekonomisk eller lagfarenexperten en

förvaltningsdomstol.idomare allmän Hovrätt har motsvarande
möjlighet.

Sedan några år tillbaka har tingsrätterna, liksom hovrätterna,
möjlighet vid kollegial sammansättning adjungera professoratt t.ex. en

advokat.i Syftetjuridiskt ellerämneett med införa dennaatten
möjlighet skapa för i mål där det uppstår behovatt utrymme attvar av
kunskaper inom något särskilt, rättsligt område kunna tillföra domstolen
den behövliga juridiska kompetensen. För tingsrätternas del föreligger
denna möjlighet bara vid huvudförhandling.

Ett skapasätt god kompetens hos de domare arbetar vidatt en som
domstolen specialisering.är Huvudskälet för specialisering torde
nämligen eftersträvan specialkunnande inom Manrätten.ettvara en
vinner snabbare billigareoch förfarande fåroch bättre garantierett för

‘° vidareSe SOU 1987:13 Expertmedverkan specialiseringoch 31-50.s.
Se l kap. 8 § rättegångsbalken.

1 Se 2 kap. 4 § rättegångsbalken.a
3 Se 22 § förordningen 1979:572 med tingsrättsinstruktion 62och § förordningen

1979:569 med hovrättsinstruktion.

Se 198889:95 67prop. s.
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avgöranden. det rättsligaförtrogenhet medriktiga Domarensmateriellt
lätt kantill han ganskaområdet ledaaktuella kanmaterialet det att

skulle uppfattadomarefrågajuridisklösa somsom en annanen
invecklad.

lagreglerade formernavid sidan detill detorsakDetta är att aven
skerhovrätter. Dettingsrätter ochspecialisering inomförekommer

målhandläggeravdelningarrotlar ellervissaendast avattgenom
ifinnsgrundläggande reglernaspecialmål. Des.k.särskild karaktär,

domstolsinstruktionerna,16 iför sig sin arbets-varje domstolmedan
specialmål. I demålvilka störstaärordning bestämmernärmare som

ganskaenligt denna modelldrivit specialiseringhartingsrätterna man
itvistemålsavdelningar Stockholmsvissahandlägger endastlångt. T.ex.

eller klanderassociationsrätt,mål gäller transporträtttingsrätt avsom
Över specialiseringen.långt imindregåtthovrätternalag harskiljedom.

irnmate-mål gällerhandläggningenSvea hovrätti ärMen somt.ex. av
avdelningar.till tvåkoncentreradskiljerättrialrätt eller

ledertingsrätterna och hovrätternainomspecialisering skettDen som
fårspecialmålavdelning medrotel ellertjänstgörtill domareatt som

rättsligasamhällslivet detellermed den delsärskild förtrogenhet av
specialise-fårmål. Framför alltkaraktäriserarområde typen enavsom

brukarmaterialsådantvid hanterarad domare parternaattstor somvana
då fråganfrämstgäller. Detmål det ärspeciellai den typpresentera av

Exempel kanfrågor.rättsligamaterial än rentannat varaavsersomom
tillSer detbeskrivningar.tekniskaolikabokföring eller typer manav

medtid förtrogenheteftervinner domarenmaterialeträttsliga en
återkommerfrågordelprinciper ochallmänna även merasomen

pépekar, sigdetRättegångsutredningen rörnärfrekvent. Men, omsom
oftastmed det ärfrågor måste räknaverkligt invecklade attman

tidigare förvärvadeutnyttjadomare kanmedförslumpen att ensom
utredningsmaterialet och de allmännavidVanansärskilda kunskaper.

domaren,emellertid till ävenområdet lederprincipernarättsliga att
frågan, harsärskildamed denkommit i kontakttidigareintehanom

effektivtoch lösasnabbtförutsättningar förbetydligt bättre att pro-
blemet.

specialisering 62.‘5 och1987:13 ExpertmedverkanSOUSe s.
§förordningentingsrättsinstruktion 13och° förordningen 1979:572 medSe §ll

hovrättsinstruktion.1979:569 med

66.specialisering7 Expertmedverkan och1987:13Se SOU s.
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specialisering inom tingsrätt eller hovrätt enligt de tidigare valda
modellerna innebär emellertid inte alltid garanti för domaren i detatten
konkreta fallet skall ha den erfarenhet specialiseringen tänktärsom att
skapa. Det finns två orsaker. Den icke ordinarieär domare förattena -
sin utbildnings skull tjänstgör specialavdelningaräven eller rotlar—
för specialmâl. Den andra orsaken är ordinarieäven domareatt
vanligtvis bara tjänstgör några år i på rotel eller avdelning.taget samma
Den cirkulationen,s.k. bygger föreskrifter i tingsrättsinstruktio-som
nen,8 innebär domare några år kan sysslaatt med tvistemål fören att
därefter under lika lång tid endast handlägga brottmål med fortsatt

Ävenväxling. i hovrätterna, där specialiseringen visserligen gått mindre
långt i deän tingsrätterna,största cirkulerar ledamöterna mellan
avdelningarna enligt föreskrifter i varje hovrätts arbetsordning.

Domstolarna använder regel cirkulationmed ävensystemet närsom
domstolarna uppträder särskilda domstolar, fastig-som t.ex. som
hetsdomstolar. I dessa fall ingår emellertid teknisk ledamot inteen som
cirkulerar, i exemplet fastighetsråd. Man vinner därigenomett en
kontinuitet det gällernär kunskap bland det sakliga området.annatom
Cirkulation bland juristdomare kan dock fortfarande ha negativa
konsekvenser för domstolens förtrogenhet med det aktuella rättsomrâdet.

Lagstiftaren uppmärksammade svårigheterna cirkulationmed och de
icke ordinarie domarnas tillfälliga tjänstgöring i samband med reformen

i patentmâl. Stockholms tingsrätt i vissa fallär exklusivtav processen
behörig mål medpröva patenträttslig anknytningatt med Svea hovrätt

överinstans. Prövningen sker i kollegium juristdomaresom ochett av
ledamöter.tekniska Under reformarbetet departemenschefenuttalade

bland i dessa domstolar bordeannat haatt begränsadman en mera
cirkulation på avdelningar handlägger patentrnål och endastsom att
ordinarie domare borde tjänstgöra referent i målen.som

3 Se 15 § förordningen 1979:572 tingsrättsinstruktion.med
9 Se bland 65-67 §§ patentlagen 1967:837.annat
2° Se 198586:86 21.prop. s.
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lämpliga metoderna5.3.4 De nu

specialdomstolar inrättas.börInga

höja förmå-föreslår i åtgärder förUtredningen stället generella att
domstolar handlägga tvisteri landets allmännahos domare attgan

från näringslivet.

komplicerade närings-i omfattande ochkravenFör mötaatt mera
särskild förstärkning i vissa tingsrätter.livstvister skebör en

särlösning för näringslivs-inteFrågan expertledamöter bör enom
tvisternas del.

åtskilliga olika kommiti avsnitt 5.3.3 framgår metoderöversiktenAv att
uppstått inom domstolsorgani-särskildbehov kompetenstill bruk när av

inte något unikt förjuridisk specialkompetenssationen. Behovet ärav
inledningsvissåledesnaturlig utgångspunktnäringslivstvisterna. En är att

något inslag itidigare eller dem kannågon de modellernapröva om av
näringslivstvisterna.förresultatbra ävenettge

specialiseringför ochutnyttjar många metoderPatentprocessen
utredningendiskussionen knyterkompetensförstärkning. den följandeI

vilkaundersöker metoder börtill processformen ochdärför den soman
följandenäringslivstvisternas del. Detill användning förkomma

utförligt valda metoderna.behandlar sedan deavsnitten mera
ifrån skullespecialisering enligt modellEn patentprocessen -

till tillräcklig förstärk-kombination åtgärder kunna ledamed andra en-
ocksåemellertidModellen harning juristdomarnas kompetens.av

svagheter.
cirkulationenspecialisering inom domstolen blandEtt skäl är attmot
behålla allmänför de skall kunnagrundläggandedomarna är att en
juridiska områdeträttsordningen. detöverblick Ju avgränsatöver mera

Patentavdelningarna i Stockholmstyngddesto harär, större argumentet.
dispositivaemellertidhandläggertingsrätt och Svea hovrätt även

ämnesområdet kanrelativt avgränsadetvistemål i allmänhet. Trots det
gäller specialiseringbehålla sin helhetssyn. När detdärfördomarna av

tyngd. En sådan tvist harnäringslivstvistef mindrehar argumentet
civilrätt, ochfrån olika delar allmäninslag transporträttoftast avav

immaterialrätt.
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Många domare positivt på den omväxling i arbetsuppgifternaser som
cirkulationen medför. En allmän begränsning cirkulationenmera av som
inte bygger frivillighet skulle troligen få negativa effekter
domaryrkets attraktivitet, vilket i sin motverkar syftet få skickligatur att
domare. Begränsning enligt modell från innebärt.ex. patentprocessen
inte någraheller garantier för just domare intressemed och fallenhetatt
för det aktuella rättsområdet kommer sitta patentavdelning, ävenatt

de berörda domstolarna säkerligen beaktar domarnas personligaom
videgenskaper indelningen ledamöterna i domstolen.av

Patentprocessens modell bygger det gäller specialprocess.att en
Under följd år har lagstiftaren sökt begränsa inslaget special-en av av
domstolar. Enligt direktiven det inteär heller önskvärt någramed
långtgående förändringar i domstolsstrukturen, inrätta särskildat.ex. att
handelsdomstolar för näringslivstvisterna.

En förstärkningen domstolarnas juridiska kompetens ibör förstaav
hand ske några förändringar i domstolsstrukturen. Detutan inte hellerär
önskvärt inskränka iden princip oinskränkta sakligaatt behörighet som
tingsrätterna i dag har handlägga olika dispositiva tvistemål.att typer av
Inriktningen bör därför kunskapsuppbyggnad sker generelltattvara en
ide allmänna domstolarna. Avsnitt 5.3.5 behandlar hur det börnärmare

till.
De omfattande och komplicerade näringslivstvisterna ställermera

särskilda krav det kan svårt tillgodose i liten domstol.attsom vara en
Av organisatoriska skäl det bekymmersamtär för liten tingsrätt atten
hantera de omfattande målen. Det i näringslivstvisterär intemera
ovanligt med huvudförhandlingar pågår under flera dagar. Det ärsom
givetvis svårt för tingsrätt, inte har domfören som ens en egen
besättning tre lagfarna domare, sådan förhandling. Inteatt arrangera en
heller kan räkna med näringslivstvisterantalet vid litenattman en
domstol tillräckligtär för domare verkar där skall kunnastort att som

och vidmakthålla sådana särskilt ingående kunskaper domaresom
relativt får avdelning i tingsrätt med speciallottningsnart storen en

avdelningar eller rotlar. Detta talar i för sigoch för den sammanslag-
ning mindrede tingsrätterna motiverad andraäven skälav av som- -
förts vid åtskilligatal tillfällen.

Utredningen söker emellertid finna lösning tillämpligären annan som
också tingsrätterna i framtid slås till färre antal. Förom en ettsamman
de omfattande och komplicerade näringslivstvisterna kan i ställetmera

särskild förstärkning kompetensen ske främst i sådana tingsrätteren av
där det finns organisatoriska förutsättningar och där antalet komplicerade
näringslivstvister tillräckligtär för domarna skall kunna få ochstort att
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förhållanden. Detnäringslivets ärtillräcklig förtrogenhet medbibehålla
omfattandemedfinnstingsrätterna. Dessaalltså vid de större orter en

behovetockså dessaindustri. Detoch ärhandel orter enavsom
viktigtdockSamtidigt detkonfliktlösning ärförbättrad är störst. att

förbättradeservice i form denoffentliggodkravettillgodose aven
landet. inte bara deinnebärDeti olika delarkonfliktlösningen attav

Avsnitt 5.3.6 behandlarblir närmareaktuella.tingsrätternaallra största
kompetensförstärkning.särskildadenna

Enkätundersök-i tingsrätterna.råttskipningen liggeriTyngdpunkten
överklagamöjlighetenvisar klartutfrågningarnaningen och attatt en

attraktiviteträttegångensförbetydelseavgörande hartingsrätts stor som
f.n. bl.a.Hovrättsprocessutredningen utrederkonfliktlösningsform.

överklagande. Den längsttillmöjlighetenbegränsningareventuella av
prövningstill-kravbli aktuell tordekanbegränsninggående varasom

lederHovrättsprocessutredningens arbeteOavsett vadstånd i hovrätten.
medsärskild kompetensbehovi hovrättsåledestill finns det även ett av
börhurAvsnitt 5.3.7näringslivstvisterna. närmarepåsikte tar upp man

sådan.åstadkomma
tillsammansbördomstolarnas kompetensförstärkningEn allmän av

irättegången detförbättringarna innebäraövriga föreslagnademed att
näringslivet.förkonfliktlösningsformattraktivblirflertalet fallstora en

följdemellertidåtgärdernaverkandegenerellt ärdeTrots aven
attraktivaframstår-typiskttingsrättervissaförslagen settatt som mer-

krav detsärskiltförhållanden ställerAvtalsparterandra. storaän vars
iliksom dagförmåga kankonfliktlösande pro-organets genom--

anledning rättsför-tvister medbringa eventuellarogationsavtal av
särskilda kompetens-prövning. Denviss domstolshållandet under en

landethelafår pá kommatingsrätter dettaförstärkningen vid vissa sätt
prorogations-utformningenvidareAvsnitt 5.3.8 behandlartill godo. av

alternativet.
skiljenämndenspåverkamöjlighetskiljeförfarandet harI attparterna

skiljemanmöjlighet föranvända dennasammansättning. Part kan att som
civilingenjörtvisten gäller,sakområdedetfå t.ex. enexpert somen

sakkunnigaFrågan s.k.entreprenadtvist.iskiljeman omensom
Avsnittlösning.isoleradnäringslivstvisterförintemeddomare bör en

med-sakkunnigamedfrågor hänger5.3.9 behandlar sammansom
domare.

särskilda utredare2‘ ochtill kommittéerKommittédirektiv Dir. 1992:50 attSe om
regionalpolitiska konsekvenser.redovisa
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5.3.5 En allmän kompetensförstärkning

En allmän förstärkning förmågan hos domare i allmän domstolav
handlägga näringslivstvister bör ske.att

Utredningen föreslår utbildning domaraspiranteralla domare ochav
i allmän domstol. Utredningen föreslår också vidgad möjligheten

tillföra särskild juridisk expertis frågorrätten översynatt samt en av
ersättning till advokater tjänstgör adjungerade ledamö-om som som
i domstol.ter

Utredningen pekar vikten iredan dag beakta erfarenheterattav
från näringslivet vid rekrytering domaraspiranter.av

Vidare åtgärder föröverväganden bredare rekrytering tillom en
domaryrket och för möjligheter tillskapa utbytestjänstgöringatt
under domarkarriären bör ske.

Utredningen i avsnitt 5.3.2 några områdenhar berört vilka det kan
finnas kompetensbrister domare i allmänhet.hos Det gäller:

särskildAllmän med inriktningavtalsrätt de former avtalsslut0 av
i affårsförhållanden.förekommersom

för näringslivet,unikaAvtalstyper franchisingär och andrat.ex.somo
mellan företag.avtal samarbeteom

företagsekonomiska ochAllmänna redovisningstekniska principer.o
sammanfattande beteckning förtrogenhetEn näringslivetsär med

förhållanden. Sådan förtrogenhet inte bara teoretiska kunskaperavser
i näringslivets juridik eller i företagsekonomi. Det gäller även sättet att

i näringslivetarbeta med starkt kostnadsmedvetande, medvetetett
risktagande stark tidspressunder Miljön i domstolarna skiljer sigetc.

frånganska mycket näringslivets vardag.
förstärkningEn kompetensen hosi allmänhet domare kan ske medav

åtgärder sikte rekrytering domare och utbildningentarsom av
inom domarbanan. 1993 års domarutredning redovisathar nuläget

utförligt.tämligen Huvuddragen följande.är
Den grundläggande domarutbildningen vid då domaraspirantentar

efter akademisk fullgjort notarietjänstgörings.k. i tingsrätt ellerexamen
länsrätt. Endast fåtal dem söker in blirdomarbananett av som

22 Se SOU 1994:99 Domaren i Sverige inför framtiden 103-113.s.
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Vid antagningen fäster viktbl.a. vid betyg från juristexa-antagna. man
och notarietjänstgöring. Den sökandes personliga egenskaper ärmen

också viktiga bedömningsgrunder, liksom erfarenheter från andra
områden. Den fortsatta utbildningen domaraspiranter i de allmännaav
domstolarna inriktad praktisktär arbete med de måltyper av som
förekommer vid domstolen under handledning erfarna kolleger.av mera

bedrivenLokalt utbildning vid förekomma ikanöverrätterna ämnen av
allmän karaktär eller beträffande vanligt förekommande typermera av

mål. Domstolsverket anordnar centralt i främstkurser formell och
materiell processledning för domaraspiranter i allmän domstol.

Efter några år blirdomarbanan domaraspiranten i allmän domstol
vanligtvis hovrättsassessor. Assessorn får sedan ytterligare någravänta
år kunna komma i fråga för ordinarie domartjänst. Under tidenatt en

fåkan tillfälle i lagstiftningsarbetet,delta såsomatt t.exassessorn
isekreterare statlig utredning, eller fullgöra utbytestjänstgöring, t.exen

vid åklagarmyndighet. Tjänstgöring revisionssekreterare i Högstasom
domstolen vanlig sysselsättningär för Tjänstgöringen annan assessorer.

advokatkontor förekommer också det mindre vanligt.ärmen
Regeringen ordinarie domare. Vid tillsättning sådana fästerutser av

främst vikt vid de sökandes skicklighet. sidomeriter,S.k. dvs.man
från lagstiftningsarbeteterfarenheter har betydelse vidstorm.m.,

skicklighetsbedömningen. föreliggerDet visserligen inte något formellt
krav på genomgången domarutbildning. praktikenI det dock mycketär
ovanligt andra sökande från domarkarriären blir utsedda tillänatt
domare. Under perioden juliden 1 1990 30 juni 1993 utsåg regeringen-
till ordinarie domare endast fyra inte hade fullständigpersoner som en
domarutbildning bakom sig tvávarav blev domare i de högsta in-
stanserna.

De ordinarie domarna och vanligtvis tjänstgör iäven assessorer som
tingsrätt ikan delta efterutbildning i form kurser, seminarier ellerav
utbildningsdagar Domstolsverket enskildaeller de domstolarnasom
anordnar. I Domstolsverkets utbildningsprogram ingår f.n. fyrat.ex.
kurser i företagsekonomi 2-3vardera dagar.om

Domarkarriären innehåller således inslag där den blivande domaren
kan få erfarenhet från verksamhet utanför domstolsväsendet. Som
framgår det emellertid mindre ofta från näringslivet. Domare får sittär i
arbete med mål från olika sektorer samhällslivet visserligen inblickav
i de förhållanden råder inom dessa sektorer. En domare intesom som
före inträdet domarbanan i näringslivetverkat har emellertid sällan
någon erfarenhet förhållandena i sådan miljö. finnsDetegen av en
därför starka skäl tillföra domarkåren sådan erfarenhet och ävenatt att
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i övrigt höja inom domarkårenmedvetenheten näringslivetsom
förhållanden. Det bör ske genom:

rekrytering till domarkåren.Bredareo
utbildningFörstärkt domare domaraspiranter.ochavo

möjligheter domarkarriären tillfälligtFörbättrade under tjänstgöraatt0
näringslivet.inom

Ett ökat utnyttjande möjligheten vid kollegial sammansättningattavo
i tingsrätt adjungera advokater eller rättsvetenskapsmän.
Det ligger utanför uppdraget allmänt in på frågoratt mera om

rekrytering till domaryrket. Senast har 1993 års domarutredning
domaryrket.föreslagit rekrytering till sådan breddningbreddad Enen

ägnad tillföra domstolsväsendet erfarenheter sikteär att tarsom
näringslivets förhållanden. Denna synpunkt bör beakta under detman
fortsatta utredningsarbete Domarutredningens direktiv Dir.som

följa utredningens1993:47 förutsätter skall betänkande.
framhåller traditionellaSom Domarutredningen kommer den

i framtiden grund fördomarbanan spela rollävenatt storen som
rekrytering ordinarie domare. Det därför viktigtär överrätternaattav

också vidvid domaraspiranter fäster viktredan antagning storav
vid sidan juristutbildning notarieme-kunskaper och erfarenheter ochom

ritering. Särskilda i sådana ligger före-kunskaper näraämnen som
företagsekonomi, från näringslivettagandet, och erfarenheter ärt.ex.

väsentliga i detta sammanhang.
bredRegeringen bör uppdra Domstolsverket anordnaatt en

domaraspiranter sådanakursverksarrthet för domare och i harämnen som
tvistlösning inom näringslivet. Någraanknytning till aktuellanära

ämnesområden framgår föregående. Vid utform-det den närmareav
näringsli-jurister frånningen verket anlita med särskild erfarenhetbör

affärsjuri-såsom bolagsjurister huvudsakligenmedeller advokatervet,
disk inriktning. Utbildningen de kurseromfattandebör än t.ex.mervara

handi företagsekonomi Utredningen har underverket f.n. erbjuder.som
samrâtt utbildningssektion med kursmed Domstolsverkets räknat ensom
omfattande 15 dagar.

näringslivets förhållanden består inte enbartFörtrogenhet med av
teoretiska åstad-kunskaper. Förutom i erfarenhet kanden bredd man

vid antagning domaraspiranter i huvudsakligenkomma dagärav
möjligheten tjänstgöra i verksamhetför under tidattassessorer en annan

juridiskatillföra erfarenheter från andradet kan domstolsväsendetsom

23 Se SOU 1994:99 Domaren i Sverige inför framtiden 232s.
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områden. Det har hittills sådanvarit svårt ordna utbytestj£z‘nstg¢ringatt
vid advokatkontor, inom i övrigtbankväsendet eller där kontakten med
näringslivets förhållanden företagandeteller villkor präglarde ärsom

Ävenframträdande. på finns anledningdenna punkt det stor attmera
reformer under det Domarutredningens betänkande fortsattaöverväga

utredningsarbetet.
Slutligen omfattning fåbör domstolarna i för närvarandestörre är

vid kollegialmöjlighet adjungera advokat rättsvetenskapsmanelleratt en
sammansättning. ändringDetta bör ske två För det första börsätt. en

tingsrättsinstruktionen adjunktionsmöjligheten. Förske i 22 § ökarsom
ersättningen till tjänstgör idet andra bör advokat domstolen bättresom

till i sin sedvanligaden förlust intäkter advokaten göranpassas av
verksamhet.

får adjunktiontingsrätt till skillnad hovrätt advokaterI mot av- -
vid huvudförhandling. Enligt kap. 3 § rättegångs-m.fl. endast ske l

tingsrätten bestå domare. Vid sidan den särskildabalken skall omav en
tredomarsammansättning vid huvudförhandlingar iregeln om mera

tingsrätten beståkomplicerade tvistemål får flera lagfarna domareav
rättegångsbalken. Enligtreglerna i kap. 3 § dettamed stöd 1av c

får tingsrätten den för huvudförhandling föreskrivnahalagrum
mål huvudförhandling vidsammansättningen vid avgörande ochutanav

till rättegången, föreligger särskildaprövning frågor dethör omav som
fråganstill målets eller beskaffenhet. Det torde främstmed hänsynskäl

mål tingsrätterna särskilti komplicerade använder densomvara mera
sammansättningen. Det torde typiskt också i dessakvalificerade sett vara

särskilt rättsområde oftamål behov kunskaper ettom meraavsom
tingsrättsinstruktionen 1979:572 bör därför ändras så22 §framträder.

adjungeras inte vidoch rättsvetenskapsmän kan baraadvokateratt
handläggning flera lagfarnahuvudförhandling också därvidutan annan

domare deltar.
sitttjänstgör får ersättning för arbeteEn advokat i domstolen f.n.som

Ersättningsnivåernaenligt överenskommelse domstolschefen.med
lågt. En utbreddvarierar ligga ganskalagöver merasynesmen

användning möjligheten adjungera advokater förutsätter dessaattattav
utsträckning intäkts-ersättning i rimlig täcker deterbjudaskan en som

tid måstefår under den dei sin advokatverksamhetbortfall advokaterna
Utredningen föreslår därföriförbereda och delta domstolsarbetet. att

påreglering överenskom-ersättningsbeloppen regleras. En bör bygga
Ersättningensföreträdare för advokatkåren ochmelse mellan staten.

rimlig utgångspunkt kanfår därvid Enstorlek bestämmas närmare. vara
tillämpas iersättningen skall tirnkostnadsnormen taxormotsvaraatt som
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för advokatersättning och beräknas efter förhandlingstid med ett
schablontillägg för förberedelsetid.

5.3.6 En särskild förstärkning i tingsrättersex

Med näringslivstvist utredningen tvist mellan demavser ellerärsom
har varit näringsidkare, tvisten har uppkommit i deras närings-om
verksamhet.

Sex tingsrätter bör få särskilda avdelningar för handläggning allaav
näringslivstvister i tingsrätten. Det bör ske i Stockholm, Göteborg,
Malmö, Norrköping, Sundsvall och Umeå. Chefsrâdmannen och en
eller flera andra ordinarie domare specialister bör utsedda ivara
särskild ordning och fast knutna till avdelningen för näringslivstvis-

Härutöver kan andra ordinarieter. domare tjänstgöra avdel-
ningen.

Ansvaret för handläggningen näringslivstvisterna bör regelav som
ligga ordinarie domare. Icke ordinarie domare bören kunna
medverka i frågor inte kräver specialistens ellersom en annan
ordinarie domares kompetens.

För de omfattande och komplicerade näringslivstvisternamera bör, som
utredningen i avsnitt 5.3.4, särskildangett kompetensförstärkningen
ske. Koncentrationen industri och handel till storstadsomrädenaav för

sigmed behoven där typisktatt är Denstörst. särskilda kompetens-sett
förstärkningen bör därför ske i tingsrätterna i Göteborg, Malmö och
Stockholm. Samtidigt det viktigtär tillgodose kravetatt goden
offentlig service i alla delar landet. Den särskilda uppbyggnaden börav
därför också omfatta andra tingsrätter.

En utgångspunkt detnär gäller bestämma vilka tingsrätteratt utanför
de storstadsomrádena börtre omfattas kompetensförstärkningensom av
är det i varje hovrättsomrâdeatt bör finnas i fall sådan tingsrätt.vart en
Den koncentration näringslivstvister den särskilda kompetens-av som
förstärkningen kan väntas resultera i riskerar leda tillattannars en
olycklig utarmning några hovrätter. En utgångspunktav ärannan att
kompetensförstärkningen bör ske vid den tingsrätt inom respektive
hovrättsområde redan i dag har flest tvistemål och där förut-som
sättningarna för kompetensförstärkningenatt skall långsiktiga effekter
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särskilda kompetens-föreslår därför denUtredningenbäst.således attär
Norrköping, Sundsvallitingsrätternaomfattaockså fårförstärkningen

Umeå.och
sigkantingsrätter mätafinns fleralandetdelarnasödraI de somav

Umeå det gälleroch närSundsvallNorrköping,itingsrätternamed
tingsrätter,dessaintefråga sigdå äventvistemål. kanManantalet om

förslagetSyftet med äromfattas.Helsingborg, böritingsrättent.ex.
möjligt för högförutsättningarså godaskapaemellertid ensomatt

Koncentrationentingsråtter.antalnäringslivstvister vidikompetens ett
nås. Förskall kunnaspecialkompetensenförförutsättningär atten

behörighettingsrättersövrigafrågan begränsaintedetövrigt är attom
mål.dispositivai

kompetensförstärkning vidsärskildföreslår såledesUtredningen en
ochSundsvallNorrköping,Malmö,Göteborg,i Stockholm,tingsrätterna

inäringslivstvister dessahandläggningeninnebärUmeå. Förslaget att av
avdelning ellertillförfattningsmässigt koncentrerastingsrätter ensex -

medavdelningar och skerfleratingsrätternaallrai de största -
5.3.8 huri avsnittUtredningenordinarie domare.specialiserade, tar upp

på det kon-särskilt kravställerförhållanden storaavtalsparter, vars
sigförsäkraprorogationsavtal kanförmåga,fliktlösande organets genom

någon devidhandläggaskommerdemtvister mellan att avattom
tvistemålsavdelningarna.angivna

utredningenbehandlar närmare:följandeI det
näringslivstvist.Avgränsning av

tingsrätterna.i berördaAvdelningsindelning de
tingsrätten.inomnäringslivstvisternaKoncentration av

specialisering.Domarnas
medverkan.ordinarie domaresickeFrågor om

näringslivstvistAvgränsning av

bör,domstoleninomnäringslivstvisterKoncentrationen somav
därförförfattning. Bl.a.iförankrasföljande,i detutvecklarutredningen
tvisteraktuelladenhurbehandlanödvändigt typendet närmare avär att

skall avgränsas.
särskildadenskulle kunnaavgränsningengrund för attEn vara

iavtalfrånhärrörtvisterdesiktekompetensförstårkningen tar som
inteemellertidingår. Detregelmässigt åri dagskiljeklausulvilka

Behovsvårtillämpad.ochdetaljeradbliskulleRegleringenlämpligt. av
rättsförhållandeni mångafinnastorde ävensärskilda kompetensenden
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Överdär skiljeförfarandet i dag inte spelar någon roll. huvud har
domarens förtrogenhet näringslivetsmed förhållanden betydelse i så gott

varje tvist mellan näringsidkare i deras egenskap sådana.som av
En avgränsning sikte tvister mellan näringsidkare i derastarsom

egenskap sådana emellertidär den föräven Tvistersnäv. medav
anledning överlåtelse rörelse skulle riskera hamna utanför.av t.ex.av att
Det därför naturligtär knyta till den vidare definition finnsatt an som
i 8 § första stycket 3 rättshjälpslagen 1972:429: tvist mellan dem som

eller harär varit näringsidkare, tvisten har uppkommit i derasom
näringsverksamhet.

En så vid definition omfattar inte bara komplicerade tvister utanmera
också enklare kravmål i vilka intedet behövs någon speciell kompetens
hos domstolen. Detta bör emellertid inte hindra definitionen i ställetutan
spela in vid överväganden kraven den handläggande domarensom
kompetens.

Utredningen återkommer till definitionen i anslutning till den
författningsreglering utredningen föreslår i avsnittet koncentrationenom

näringslivstvisterna inom tingsrätten.av

Avdelningsindelning i de berörda tingsrättema

För åstadkomma den önskvärda koncentrationen näringslivstvisteratt av
och domarnas specialisering bör näringslivstvisterna handläggas
bestämda avdelningar med den grad specialisering respektiveav som
tingsrätts storlek föranleder.

Tingsrätterna i Göteborg, Malmö och Stockholm indelade iär
avdelningar och har, och flera avdelningar specialiseradeärvar en, som
på tvistemål. I dessa tingsrätter möjligtdet med befintligär organisa-att
tion åstadkomma den önskvärda kompetensförstärkningen.

Norrköpings tingsrätt indelad i tvåär avdelningar. Avdelning 2 är
tvistemålsavdelning och består chefsrådman, rådmän ochtreav en en
fiskal. Fiskalen har blandad rotel med både brottmål tvistemål.och De
ordinarie ledamöterna har bara tvistemål. På avdelningen ligger också

för inskrivningsmyndigheten och konkurser. Allmänna tvistemålansvaret
lottas i huvudsak jämnt de ordinarieöver ledamöternas rotlar, fiskals-

fårroteln mindre tilldelning. I denna tingsrätt finns den organisatoriska
förutsättningen för kompetensförstärkningen, kan skesom genom
specialisering inom tvistemålsavdelningen.

Sundsvalls tingsrätt har åtta rotlar, med ordinarie domare och tvåsex
fiskal.med Allmänna tvistemål lottas rakt rådmansrotlarnaöver och
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reduktion På lagmannens rotel lottasmed defiskalsrotlarna, senare.
ordförande vidmål. dock regelinga sådana Lagmannen är som

huvudförhandlingar med domare.tre
ordinarie ochsju fem med domareUmeå tingsrätt har rotlar, varav

medtvistemål lottas rakt alla rotlartvå med fiskal. Allmänna över
Tingsrätten vattendomstol harreduktion fiskalsrotlarna. är även som

två rotlar.
i grundläggandeUmeå tingsrätter dag denSundsvalls och saknasI
särskild tvistemålsavdel-förutsättning består iorganisatoriska som en

i avdelningar bör därförindela tingsrätterFrågan dessaning. tasattom
upp.

avdelningar utreddesindelning iFrågan tingsrätternas avom
1980-talet. Fråganförsta hälftenDomstolsverket under togs uppav

84.25riksmötet 1983budgetpropositionen underbehandlingenunder av
då tingsrättens storlekDepartementschefen uttalade bl.a. att var

avdelningsindelningfrågan börvid bedömningenutgångspunkten av om
vid vilken avdelningsin-tio rotlar den nedreske och gränsatt envar

betydelse bl.a. detTingsrättens storlek hardelning bör övervägas.
tingsrätten fårföljeravdelningsindelningviset med även attatt en

ledningsansvaret.delchefsrâdman avlastar lagmannen avensom
såUmeå tingsrättSundsvalls tingsrätt ellerVarken är stora att en

motiverad. Sedan dedärför skulleavdelningsindelning redan vara
delegationemellertid omfattandegjordesredovisade uttalandena har en
Domstols-inom domstolsväsendet.administrativa skettdet ansvaretav

tidigareadministrativa arbetsuppgifter. Detfått betydligt flerchefen har
riktigt rättvisande.tio således inte längreriktvärdet rotlarnämnda ärom

Ökningen arbetsuppgifteradministrativa bör kunnalagmannensav
chefsrådmanstjänst i tingsrätter med färremotivera inrättande ävenenav

tio rotlar.än
mål tilltill tillströmningförslag bör leda ökadUtredningens aven

nuvarande arbetsbe-Umeå tingsrätter. TingsrätternasSundsvalls och
till utgångspunkt för bedömningendärför inte hellerlastning bör tas av

indelning i avdelningar skall ske.om
attraktiva fördomstolarnaUtredningens förslag för göraatt mera

ingårbestår flera olika åtgärder. Bland demtvistlösningnäringslivets av
förerbjuda domstolarinom domstolsväsendet kunna parteratt vars

konfliktlösandesärskilt detförhållanden ställer krav organetsstora

2‘ Avdelningsindelning tingsrätterdelrapport 198226Se Domstolsverkets av -
avdelningsindelade tingsrätter.avseende 13delrapport

25 Bilagal98384:l0O 4 71-73.Se s.prop.



1995:65SOU En slagkraftigare rättegång 141

förmåga. utredningenSom specialisering inomredan anfört är en
avdelning i tingsrätten i sig Visserligenbestämd kompetensförstärkande.

båda tingsrätteri dessa i form näringslivstvister intetorde underlaget av
vad rotel. En indelningkanskestörre än motsvararvara som en av

tingsrätt i avdelningar i innebärabör emellertid normalfallet att
itingsrätten delas brottmålsavdelning och tvistemålsavdelning.upp en en

tillskapa tvistemålsavdelning vinnerRedan ökadattgenom en man
frågai den mål avdelningen sköter.kompetens Man kantypom av

inte från rekryteringsfrämjandeheller bortse den effekt den medsom
avdelningsindelningen hörande chefsrådmanstjänsten I avsnitt 5.3.8har.
föreslår utredningen de näringslivets förhållanden ställeratt parter vars
särskilt konfliktlösande förmågakrav det skall kunnastora organets

till avdelningen näringslivstvister i någonför deprorogera av sex
tingsrätterna. regeringenberörda Förslaget förutsätter föreskrivitatt om

sådana avdelningar. avdelningsindelning i Sundsvall UmeåUtan ochen
utredningen prorogationsalternati-tingsrätter kommer det föreslagnaav

inte stå till i Norrland. Som utredningen tidigare framhållitbudsattvet
offentligmåste service i landets alla delar tillgodoses.kraven god

Utredningen således för indelaövervägande skäl talaratt attmenar
tingsrätterna i Sundsvall och Umeå i avdelningar föreslårochäven en
indelning.sådan

utredningen inte nödvändigtMot denna bakgrund har funnit det att
utforma alternativa modeller för särskild kompetensförstärkning ien

Umeå tingsrätter. till liggandeSundsvall och Det handsnärmast
alternativet utredningens avdelningsin-skulle dock förslagom om-
delning inte i båda tingsrättergodtas dessa koncentreraattvara-
handläggningen näringslivstvister till viss rotel.av

Koncentration näringslivstvistema tingsrätteninomav

särskildaDen kompetensförstärkningen kräver handläggningenatt av
näringslivstvister koncentreras inom tingsrätten. l mindre dede av sex
tingsrätterna kan det nödvändigt koncentrera handläggningen tillattvara
viss vissa inomeller rotlar avdelningen.

Koncentration vissa måltyper viss itill avdelning eller rotelav en
tingsrätt sker f.n. speciallottning enligt föreskrifter i domstolensgenom
arbetsordning. avsnitt utredningen fram tilll 5.4.8 lägger förslag hurett

utnyttja prorogationsavtal för sina tvister tillskall kunnaparter att styra
tingsrätterna.någon de Förslaget kräver speciallottningenattav sex



142 En slagkraftigare rättegång SOU 1995:65

förankras författningsnivå i enskilda tingsrättenshögre denänen
arbetsordning.

Under regeringens restkompetens faller detaljregleringen dom-av
stolsorganisationen. ingår skallI denna bland domstolannat varaom en

avdelningar.indelad i Regeringen stödkan med restkompetensenav
föreskriva handläggningen vissa mål skall ankommaäven att typerav av

rotlarvissa avdelningar.eller vissa
såUtredningen föreslår tingsrättsinstruktionen 1979:572 ändrasatt

framgår i tingsrätterna näringslivstvisterna skalldet de nämndaattatt
avdelningar. sådant tillägghandläggas eller flera bestämda Etten -

lämpligen i § innehålla reservation för mål skall11 bör en som-
rättegången ii särskild ordning, enligt reglernahandläggas t.ex. om

patentmål. vidDet kan i huvudsak Stockholms, Göteborgs,ut att
Norrköpings, Sundsvalls Umeå tingsrätter mål,Malmö, och som avser

tvist varit näringsidkare harmellan dem eller har ochär somsom
uppkommit i näringsverksamhet, skall, målet inte skallderas om

i särskild ordning, tilldelas avdelning för näringslivs-handläggas rotel
tvist.

arbetsordningYtterligare precisering därefter i tingsrättenskan ske
särskilda organisatoriska förutsättningarnaoch kan där beakta deman

respektive tingsrätt. Riktmärket emellertid närings-vid bör allaattvara
månlivstvisterna speciallottas till rotlar med ordinarie domare. l den det

tilldelning i första hand ske medbehövs bör eventuell kompletterande
dispositiva tvistemål.allmänna,

specialiseringDomamas

åstadkomma ochFör den kompetens de omfattandeatt som mera
komplicerade näringslivstvisterna det inte medkräver räcker en
koncentration näringslivstvisterna avdelning tingsrätten.till inomav en

måsteHärutöver det avdelningen finnas domare kunnatsom
specialisera sig på tvister.den aktuella typen av

På varje näringslivstvister finnasavdelning för bör det därför
åtminstone specialiserad ordinarie sådandomare. En domareen -
specialisten vinna tillräckligkan, han eller hon skall kunnaom-

inte ingå i vanliga cirkulationen fasterfarenhet, den börutan vara

2° 139.Strömberg, Normgivningsmakten, 2 uppl., Lund 1989,Se Håkan s.
27 § förordningen 1994:1763 särskilda bestämmelserSe exempel 4 med omsom

lagöverträdare.unga
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knuten till avdelningen. Visserligen kan försiktigt begränsningen av
cirkulationen enligtske den modell ianvänder Denpatentprocessen.man

emellertid,är utredningen framhållit i det föregående, intesom
invändningsfri.

En begränsning cirkulationen frivillig,bör eftersom mångaav vara
domare positivt möjligheten växla arbetsuppgifter och fåattser att
syssla olikamed mål. Specialistbefattningarna ställer krav påtyper av
andra bakgrundskunskaper och erfarenheter vad idomare allmänhetän
kanske har. För urvalet bli såskall bra möjligt vidaredetäratt som
väsentligt prövning sker dem intresserade.äratt en av som

Särskilda befattningar för ordinarie domare bör därför inrättas och
ledigförklaras vid de berörda tingsrätterna. Utnämningen deav
specialiserade domarna bör ske domare isättsamma som av
specialdomstolarna. En domare näringslivstvisternasom anser mer
intressanta andra måltyper kan väljaän söka de särskilda befatt-att
ningarna, och prövningden vidsker utnämningen fårgenom som man
de domare bäst skickade handlägga näringslivstvister.är attsom

De särskilda befattningarna inrättasbör vid ikraftträdandet av
utredningens förslag i övrigt. På längre sikt finns det skäl beakta denatt

betänkandediskussion 1993 års domarutredning för i sitt be-om
fordringstjänster chefsansvar för särskilt skickliga Blirdomare. detutan
i framtiden sådanaaktuellt skapa befattningar finns givetvis fleradetatt
olika mål motiverar särskilt skickliga domare. Det kantyper av som

gälla omfattande brottmål måleller vårdnadgäller barn.t.ex. som om
Näringslivstvisterna också måltyp ställerär kravstoraen som
domarens skicklighet.

Att anställningarantal specialiserad rådman tillsätts viden nya som
de tingsrätterna betyder inte vidare nettoökning domar-utansex en av
personalen; i flertalet fall kan de anställningarna växlas motnya
äldre. Utredningen återkommer i kapitel till9 behovet av en resurs-
mässig nettoförstärkning vid tingsrätterna för måltill-ökadmötaatt en
strömning.

På avdelningen för näringslivstvister alltså någonbör eller ett par av
de ordinarie domarna sådana specialister efter särskiltutnämntsvara som
tillsättningsförfarande. Vid sidan dessa kan ordinarie domare,av som
ingår i cirkulationssystemet vanligt tjänstgöra. Ansvaret försätt,
handläggningen näringslivstvisterna såledeskommer regelattav som
ligga ordinarie domare. frågorNär kräver specialistsen som en
kompetens uppkommer finns sådan till hands, och i fallvarten en

23 Se SOU 1994:99 Del A 267.s.



SOU 1995:65rättegångslagkrafiigareEn144

Tillmålet med flera domare.ingå ispecialist torde när avgörsrätten
viddeltaravdelningen normaltchefsrâdmannendetta kommer att

sammansättning och därförkollegialmedhuvudförhandling skersom
intenäringslivstvisterna, hanerfarenhet ävenvinner storsnart omav

avdelningen.särskilt utnämndskulle vara
chefsrâdmannenockså böremellertid intefrågasärskildEn är om

princip sånäringslivstvister. börIavdelningen förtillfastknytas vara
näringslivstvister böravdelningen förChefsrådmannenfallet. vara en

näringslivstvisternajuridikinsikter i densärskilt godameddomare som
avdelningsindelningföregåendeföreslår iUtredningen detaktualiserar.

Avdelningsindelningen för medUmeå.i Sundsvall ochtingsrätternaav
respektive tingsrätt. Detchefsrådman i ärbefattningar försig ennya

tillinrättandetvidbåda befattningar redan görslämpligt dessaatt
motsvarandetingsrätterna börandraspecialistbefattningar. I de fyra en

uppstårvakanschefsrådmanstjänst skeförändring när enav en
Även såledeschefsrâdmannen kommerbefattning.befintlig att vara

förfarande.särskiltefterutsedd ett
domartjänstersärskildalösningen medandrahandsalternativ tillEtt

fråncirkulation enligt modellbegränsningskulle kunna avvara en
dåtingsrättsinstruktionen börFöreskrifternai §15 sespatentprocessen.

over.

medverkanordinarie domaresickeFrågor om

Även ideltaomfattning kunnai vissordinarie bördomareicke
iutredningen berört detnäringslivstvisterna. Somhandläggningen av

relativt mål.finnas enklatvisterbland dessaföregående kommer även att
specialistordinarie domaremotiveratinte alltiddärförDet är att ta en

intetvister.anspråk för alla Detavdelningen i ärdomareeller annan
rutinartadeanspråk föriordinariede domarnarimligtheller att ta mera

tillvara ochviktigtdetenskilda målet. Tvärtomisysslor det är taatt
ordinarie domares kunskaperoch andrautnyttja specialiserad domaresen

tillföranödvändigt kunnaocksåDetverkligen behövs.det ärnär att
skickliga domare.specialistkadern yngre

förberedelsenunderåtgärderSchematiskt kan säga att somman
så krav domarensprocessledning ställermateriellinnefattar stora

påordinarie domarenågonspecialisten ellerskicklighet att annan
viktigadenåtgärderna. Det gällerföravdelningen bör ha t.ex.ansvaret

hållandestämningsansökningen ochgranskningeninledande avav
formell karaktär,harInslagmuntlig förberedelse. t.ex. attmerasom
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förutsättningarpröva föreligger för meddela tredskodom efterom att
uteblivet skriftligt svaromål, kräver däremot inte specialistkompetens.

Det viktigt målenär konsekvent iatt avgörande sak.styrs mot ett
Förutsättningarna för sådan styrning bästär enda domare haren om en

för målet från det tilltalan väcks måletansvaret Härtillatt avgörs.
kommer givetvis användning instrument tidsplanering,för undvikandeav

uppskov för förlikningsförsök Det för här för långt i detaljav attm.m.
hur den enskilda tingsrätten bör organisera arbetet avdelningenange

för näringslivstvister. En modell kan emellertid till den ordinarieattvara
domarens rotel eller flera sådana rotlar knyta icke ordinarieäven en
domare.

När det gäller icke ordinarie domares befattning med näringslivstvis-
vidarebör följande riktlinjer kunna tjäna utgångspunkt.terna Detsom

fråga utgångspunkt;är i enkla mål kan ordningom en en annan vara
motiverad.

Att efter utbyte stämningsansökan och skriftligt svaromål hållaav
muntlig förberedelse i dispositivt tvistemål från näringslivet typisktett är

sådan arbetsuppgift kräver särskild erfarenhetsett och därfören som
enligt 13 § tingsrättsinstruktionen inte får tilldelas fiskal. Det kan
däremot lämpligt ñskal tjänstgör protokollförare vidattvara en som en
sådan förberedelse.

Utredningen behandlar i avsnitt 5.4.7 skriftligarättens samman-
fattning ståndpunkter. Det sig omfattanderörparternasav om en mera
produkt får vissa rättsligaäven effekter och regelmässigt kommersom

behövas i mål intealla förliks under förberedelsen.att Det kansom vara
lämpligt inte minst från utbildningssynpunkt icke ordinarieatt en- -
domare biträder sådan sammanfattningnär skall göras.en

Som regel torde tingsrätten, vid huvudförhandling med lagfarnatre
domare i näringslivstvist, bestå tvåi fall ordinarie domare.varten av
Den tredje ledamoten kan eller, det förbehövs attvara en assessor om
kunskaper särskilt rättsområde finnas iskall advokaträtten,ettom en
eller rättsvetenskapsman, adjungeras enligt 22 § tingsrättsinstruktio-som

1979:572. Regler vilken ingå idomare fårnen typom av som
tingsrätten vid handläggning finns isker med domare 21 §tresom
tingsrättsinstruktionen. Dessa regler såledesgäller tingsrätten hållernär
huvudförhandling med lagfarna domare. Minimikraven kan enkelttre
uttryckt innebära tingsrättensägas kan bestå ordinarie domare,att av en

och fiskal. För vissa undantagssituationer är ävenen assessor en en
mindre kvalificerad sammansättning tillåten. sammansättningen ordinarie
domare, och fiska] knappast lämplig iär den aktuella typenassessor nu

mål. Som utredningen anfört i föregåendedet har målende aktuellaav
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tilldelasfårintetingsrättsinstruktionenenligt 13 §dekaraktärden att
fiska]tingsrättsinstruktionenenligt 21 §följer attRedan däravfiskal. en

tredomarsammansättningen.iingåinte får
fiskallämpligtdetförberedelse kanmuntligvid attLiksom envara

huvudförhandling.vidprotokollföraretjänstgör som

i hovrätternakompetensFörstärkt även5.3.7

näringslivstvisterberedningenförbörI hovrätterna ansvaret av
målet skallblir referentockså närordförande,viceligga somen

näringslivs-handläggningsärskilda rotlar förGenomavgöras. att av
fåtaltill ellerhandläggningen ettinrättas, koncentrerastvister en

specia-nödvändigadenDärigenom skapasiavdelningar hovrätten.
listkompetensen.

inriktningformellberedningen, hari hovrätt,Förberedelsen meraen
tingsrättensi hovrättenrättegången ärförUnderlageti tingsrätten.än

En väldomskäl.kritik tingsrättensochavgörande genom-parternas av
så kravintetypisktdärförställerrättegång i tingsrätten storasettförd

iprocessledning hovrätten.materiell
komplice-inslagemellertid fleraförekommerhovrättsprocessenI som

begränsningar i rättentilltrosbevisning och attReglerbilden. omomrar
ingåendekräverofta ochaktualiserasbevisochgrunderåberopa nya

rättsområdetpåregleringenmateriellakan denVid dessaöverväganden.
kommatorde ävenbetydelse. Detsamma attmålet gäller ha storsom

föromfattningi änellerprövning generellt störrehovrättensgälla om
prövningstillstånd.meddelarhovrättenberoendenärvarande görs attav

i hovrättsåledesi 5.3.4 fimis det ävenanfört ettutredningenSom
näringslivstvisterna.förspecialistkompetensbehov av

avdelningarfrån 16storlekvarierandemycketharLandets hovrätter
Övre Norrland.föri Hovrättenavdelningartill 2i Svea hovrätt

i Svea hovrätt.baratvistemålsavdelning förekommermedSpecialisering
mellanstoraitroligen definnssådanåstadkommaför treUnderlag att

BlekingeSkåne ochHovrättenhovrätt, över samtGötahovrätterna
Sverige.för VästraHovrätten

hovrättslagmanbestår normalthovrättsavdelningEn somav en
hovrättsrådtvåordförande,tillika vicehovrättsråd, samtordförande, ett

cirkulerarledamöternaordinariedeAvledamöter.två adjungeradeoch
tidsintervallungefarligen medhovrättsråden,vanligtvis somsamma
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rådmän i tingsrätt, medan hovrättslagmännen kvarstannar av-
delningen och vice ordföranden kanske byter avdelning mindre ofta än
hovrättsráden. Lokala variationer förekommer naturligtvis. Men -
typiskt förutsättningarnaär försett avdelning bygga denatt en upp-
specialkompetens utredningen eftersträvar bättre i tingsrätterna.än

Koncentrationen näringslivstvister ikan hovrätten åstadkommasav
speciallottning till eller flera rotlar. Det bör skegenom en ettgenom

tillägg i 13 § hovrättsinstruktionen 1979:569 enligt vilket mål mellan
dem eller harär varit näringsidkare tvist uppkommit isom om som
deras näringsverksamhet specialmål skall fördelas eller flerasom en
näringslivsrotlar.

Innehavaren den rotel tilldelats mål i hovrätten, referenten,av ettsom
för beredningen målet. Referenten ocksåansvarar är denav av

hovrättens ledamöter först sin meningsäger och utkastsättersom upp
till avgörande. Liksom i tingsrätt bör referenten ordinarievara en
domare.

Hovrättslagmannen intehar någon rotel. Det hovrättsråd viceärsom
ordförande avdelningen har rotel och inta särställning blandanses en
hovrättsrâden det gäller juridisknär skicklighet. Detta skälär ett att
koncentrera näringslivstvisterna till vice ordförandens rotel. Lottningen

vice ordförandens rotel emellertid iär alla hovrätter reducerad. Mera
omfattande mål tilldelas vanligen inte heller vice ordförandens rotel. Det
hänger med vice ordföranden har delatt andra arbets-samman en
uppgifter övriga hovrättsråd.än Detta får lösas respektive hovrätt såav

inte de omfattande målen,att där specialistkompetensen särskiltmera är
viktig, lottas någon vice ordföranden.änannan

De skäl utredningen anfört för utnämna särskilda domareatt vid
tingsrätterna inte likaväger det gällernär domare itungt hovrätt. I
hovrätten bör domarnas kompetens generell i tingsrätt.änvara mera
Detta hindrar dock inte specialisering inom hovrätten sä vissaen att
avdelningar eller rotlar tilldelas dispositivaendast tvistemål. Eftersom
cirkulationen begränsadär det igäller fallnär lagmän, medförvart
koncentrationen sådana mål erfarenheter bl.a. näringslivstvisterattav av
utvecklas.

hovrättenNär målavgör i sak skall den enligt 2 kap. 4 §ett
rättegångsbalken bestå lagfarna Omdomare. tingsrätten har beståtttreav

lagfarna domare skall dock fyra domaretre delta i hovrättensav
avgörande. Kompletterande regler finns 26i § hovrättsinstruktionen
1979:569. De innebär förenklat uttryckt lagmannen eller viceatt
ordföranden skall ingå i Därutöverrätten. skall minst domareen vara
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tjänstgörhovrättslagmannenbrukligtDetordinarie domare. är somatt
referent.ordförandenvice ärmålhuvudförhandling i därvidordförande

vilken5.3.6avsnittiredovisatutredningenvadbakgrundMot omav
medavgörandevidhanormalt kommertingsrättensammansättning att

redovisadedenhävdasvisserligendetkanlagfarna domare att nutre
så inteändras,sammansättning borde attt.ex.hovrättensregleringen av

Ävenfyrdomarsammansättning.itvâ platserintakant.f. enassessorer
mållämplig kanmindretypisktsammansättning är ettsådan settom en

fråga förtsenstakanågonendastkaraktär, uppändratha attt.ex. genom
förutomavgörandei hovrättensdeltarhovrättslagmanAtti hovrätten. en

Utredningenbetydelse.ocksåhovrättsrådet harspecialiserade stordet
villhovrättsinstruktionenändringnågonintedärförföreslår menav

fåravgörandesittvidhovrättenviktenframhålla samman-enattav
skallprövning ännuhovrättensmarkerar merasättning varaattsom

tingsrätt.iskerdenkvalificerad än som

Prorogationsaltemativet3 85
. .

avtalsinaimöjlighetfåskall taNäringslivets att enparter
avtaletitvistinnebärtvistl6sningsklausul, att avsersomsom

iavdelning desådanskallrättsförhållande prövasangivet sex
näringslivstvister.handläggertingsrätterna som

huvudregelavseddtvistlösningsklausulen är attDen somnya
tvistbehörigexklusivt prövabliravdelning attdennainnebära att

summariskanvändafrånintehindrarDen attmellan partparterna.
ochbetalningsföreläggandekronofogdemyndighetvidprocess

handräckning.

skriftligen avtalakan atträttegångsbalken16 §10 kap.Enligt parter
handläggasskalldemmellanrättsförhållandevissttvister ettsom avser

angivnadeninnebäraAvtalet kanprorogation.domstol attvissvid en
svarandenstingsrätt,behörigsidanvid t.ex.domstolen en annarsav

denendastockså innebärabehörig kan attskallhemvistforum, menvara
medprorogationtvistenskalltingsrätten prövaangivnai avtalet

derogativ verkan.
särskild kompetens-föreslagitutredningenavsnitt 5.3.6 harI en

tillgodoseavseddDentingsrätter. ärlandets attförstärkning i avsex
kravsärskiltställerförhållanden storasådana avtalsparterhosbehov vars
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på det tvistlösande förmåga och innebär handläggningenorganets att av
näringslivstvister i de angivna tingsrätterna skall ske vissa av-
delningar.

Även de generellt verkande åtgärder utredningen föreslår iom som
avsnitt 5.3.5 kan förväntas tillleda många väljer låta övrigaatt parter att
tingsrätter deras tvister,pröva kommer dock många andra vilja fåatt
sina eventuella tvister prövade i någon de tingsrätter harav sex som en
avdelning för näringslivstvister. För deras behov bör bestämmelserna om
prorogation över.ses

Prorogation till viss tingsrätt enligt gällande regler inverkar inteen nu
på frågan vilken avdelning inom tingsrätten skall handlägga tvistom som
mellan Skälet för till någon departerna. parterna att prorogera av sex
tingsrätterna däremot just tvistär skall handläggas den särskildaatt
avdelningen. Prorogationen skulle enligt gällande regler inte hellernu
ha derogativ verkan. Till skillnad från vad vidgäller skiljeavtalsom
skulle prorogationen därför inte utesluta andra tingsrätters kompetens

mindremed särskilt detta i avtalet. En enkelt utformadparterna angav
prorogationsklausul skulle därmed inte leda till förutsebarhet.

Mot denna bakgrund bör ändring ske i bestämmelsernaen om
prorogation. Det bör möjligt för tillparterna attvara prorogera
avdelning näringslivstvisterför och prorogationsavtalet bör presumeras
innebära den utpekade avdelningen exklusivt skall behörigatt attvara

tvister mellanpröva parterna.
Enligt 10 kap. 16 § rättegångsbalken har prorogationsavtalett

derogativ verkan bara det särskilt i Vidareavtalet. krävsangettsom att
avtalet skriftligt. Bestämmelsen skiljerär sig i dessa båda hänseenden
från vad enligtgäller Brysselkonventionen och Luganokonventio-som
nen. En allmän prorogationsbestämmelsenöversyn kan därförmera av
i och för sig motiverad. Det finns övrigtför skäl talar förvara attsom

reglernaöver de allmänna domstolarnas lokala behörighet ise om
tvistemål. Inom för utredningsuppdraget särregleringär förramen en
näringslivstvisternas del i 10 kap. 16 § rättegångsbalken tillräcklig.
Utredningen föreslår sådan. Förslaget frånutgår tingsrätternaävenatten
i Sundsvall och Umeå indelas i avdelningar. Utredningen lägger således
inte fram något förslag alternativetomfattar specialisering iattsom
dessa båda tingsrätter sker något sätt.annat

79 vidareSe Lennart Pålsson, Luganokonventionen, Stockholm 1992.
3° Jämför departementspromemorian En ärendelag Ju92323 52.ny s.
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författningskommentarenitill förslagetUtredningen återkommer
kan dockrättegångsbalken. Det16 §vid 10 kap.avsnitt 10.1 vara

förhållandet mellanfrågoravslutningsvis kort beröralämpligt häratt om
ikumulationsidanåderogativ verkanprorogation med samtena

å andra.respektive summarisk denrättegång process
kumulationsubjektivpå fallsikteSärskilda forumregler tar avsom

prorogations-Etträttegångsbalken.i 10 14 §genkäromål finns kap.och
särskilda forumregler.inverkar dessaavtal

skall detnågotinteenligt förslagetprorogationsavtalOm annatanger
någonkumulation endastsubjektivOm vidderogativ verkan.haanses

utpekadei avtaletdeningått prorogationsavtal ärsvarandeparterfleraav
tvisten såvitt gällerbehörigavdelningen inte prövadomstolen att

någotidentisk medråkarinte tingsrättenövriga svarandeparter, varaom
påtingsrättenrättegångsbalken anvisat forum,i 10 kap. t.ex. varaannat

ocksåhemvist. Tingsrätten kansittsvarandeparter hardessaden därort
svaromåliingår görabehörig därför svarandeparternabli attutanatt

rättegångs-18 §10 kap.behörigheten sebristandeinvändning denom
balken.

kvittningsinvändningar ochviktig frågapraktiskt rörEn annan
andradenväckt talankärandengenkäromål. Antag motpartatt en

prorogationsavtalomfattasfråga inteisvaranden avparten somen
kvittningsinvändningar ellerframställavillSvarandenmellan parterna.

omfattas mellanrättsförhållandegenkäromål iväcka ettett avsom
Kvittningsin-derogativ verkan.prorogationsavtal medingångetparterna

bestridandekärandensgenkäromålet intekanvändningen eller tasmot
isammanfaller med detinte dettahuvudmålets forum,vid omupp

forum.utpekadeprorogationsavtalet
handräckning ochvanligbetalningsföreläggande,Summarisk process

åstadkommaförpraktiskthandräckning sättsärskild är attett en
tillåten. Kronofog-förlikning sakenexekutionstitel i mål där ärom

summariska Närmaremål idenhandläggerdemyndigheterna processen.
handräck-betalningsföreläggande och1990:746finns iregler lagen om

ning.
forumbestämmelserandra änsummariska gällerInom den processen

kronofogdemyndighet ansökanvilkenrättegång. Regler hosi omom
i 6finns lagenshandräckning skall skebetalningsföreläggande eller

sigsvarandenförelägger överKronofogdemyndigheten att yttra
vanligellerbetalningsföreläggandemåletOm gälleransökningen.

m.fl.,Gullnäs3‘ sitt bestridandeframställatid käranden skallbeträffande den dåSe
18 rättegångsbalken.vid 10 kap. §Rättegångsbalken
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handräckning leder bestridande från svarandens sida till någonett att
exekutionstitel inte utfärdas. Sökanden kan emellertid begära att
Kronofogdemyndigheten skall tillmålet tingsrätt.överlämna Omen

intesvaranden bestrider ansökningen, utfärdar kronofogdemyndigheten
utslag. Svaranden har därefter möjlighet ansöka återvinningett att om

Ävenutslaget. i detta fall skall Kronofogdemyndigheten överlämnaav
målet till tingsrätt. Kronofogdemyndigheten skall överlämna målet tillen

tingsrätt enligt vad handlingarna visar underförstått enligten som -
rättegångsbalkens forumregler behörig handläggaär det, 36 ochatt se-
54 §§ lagen betalningsföreläggande och handräckning. Enligt 61 §om
sammalag skall den tingsrätt får målet, det inte handlingarnasom om av
framgår tingsrätten behörigär handlägga det, överlämna målet tillatt att

tingsrätt kan behörig. Tingsrättens handläggning skeren annan som vara
enligtsedan allmänna regler rättegången.om

Eftersom rättegångsbalkens forumregler inte gäller vid kronofog-
demyndigheten inverkar prorogationsavtal enligt 10 §kap. 16ett
rättegångsbalken inte vilken kronofogdemyndighet skall tasom upp
ansökningen. invändningEn från svaranden i målet hos kronofog-
demyndigheten denna saknar behörighet ansökningenatt prövaattom
därför prorogationsavtal med derogativ verkan enligt rättegångs-att ett
balkens tvistregler gäller för med anledning rättsförhållandet saknarav
således relevans. En sak praxis vid tolkningär bestridandenattannan av
inom summariskaden är generös svaranden. Sökandenmotprocessen
bör emellertid för undvika risken för målet överlämnas till felatt att
tingsrätt redan i ansökningen till kronofogdemyndigheten uppgiftlämna

prorogationsavtalet.om
Mål särskild handräckning skiljer sig från de båda andraom typerna
summarisk sådanaI mål går kronofogdemyndigheten inav process.
begränsad sakprövning dåoch utslag i fallmeddelar deävenen

svaranden bestritt ansökningen. iExempel vad kan förekommasom
mål särskild handräckning förpliktande för svarandenär attom
återlämna hyrd egendom efter missnöjdhyrestidens utgång. Den ärsom
med utslaget kan överklaga det då tingsrättentill tingsrätten. Det blir
inom domkrets kronofogdemyndigheten sitthar säte prövarvars som
överklagandet se 58 § lagen betalningsföreläggande handräck-ochom
ning 18 kap. §1 utsökningsbalken. alltså bli fråganDet kansamt om

tingsrätt denän i prorogationsavtal meden annan parterna angett ettsom
derogativ verkan. I regelteknisk mening föreligger inte någon konflikt
mellan prorogationsavtalet och forumregleringen för särskild handräck-

ning.
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En fråga emellertid prorogationsavtal derogativär med verkanettom
hindra särskildbör handräckning. prorogationsavtaletMed har

i rättsförhållandet sinuttryck för vilja få särskiltparterna gett att en
kvalificerad prövning till stånd. prövningDen sker i den summaris-som
ka skall emellertid princip inte innefatta det bakom-processen som
liggande rättsförhållandet. Följaktligen får utslag i mål särskildett om
handräckning inte heller rättskraft i frågor det bakomligganderörsom
rättsförhållandet, 65 § lagen betalningsföreläggande och handräck-se om
ning. Det finns därför inte några målskäl undan där det bakom-att ta
liggande rättsförhållandet omfattas prorogationsavtal frånettav
tillämpningsområdet för särskild handräckning. tillgången tillTvärtom är
summarisk värdefull för de situationer då någon egentlig tvistprocess
inte föreligger.

5.3.9 Experter och sakkunniga

näringslivstvisternas förändringar påkalladeFör del inga detär när
möjligheten låtagäller på något juridisktänatt expert annat etten

område ingå i frågai eller sakkunnigbevis.rätten om

i skiljeförfarandet rättegång möjligheten förEtt drag saknar ärsom
få insiktersin tvist prövad domare med särskilda detparter att av

tvistensakliga område gäller. skiljeförfaranden inom bygg- ochI
Ävenanläggningsväsendet förekommer tekniker skiljemän.som

dårevisorer anlitas då och skiljemän, främst i tvister be-som om
inlösen enligt 14 aktiebolagslagen.stämmande kap.av

fråga liknande möjlighet tillföraEn därför domstolär attom en
vid sidan förstärkningönskvärd den domstolarnasärexperter av av

juridiska utredningen föreslår.kompetens som
Rättegångsutredningen tingsrätternaföreslog och hovrätterna skulleatt

möjlighet låta särskild ekonomisk,generell ledamot medattges en en
teknisk särskild ingå ieller sakkunskap expert Expertensrätten.annan
viktigaste uppgift hjälpa övriga ledamöterskulle rättens attattvara
tillägna sig framlagda processmaterialet. Experten skulledet parternaav

rätten. fickbli tolk mellan Förslaget blandatoch ettparternaen
departementschefen.remissinstanserna avvisadesmottagande och avav

3’ SOU 1987:13 specialisering.Se betänkandet Expertmedverkan och

33 198990:71 32-36.Se s.prop.
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Ett viktigt skäl för inte godta förslaget risken föratt kanatt parternavar
misstänka expertledamot under överläggningenatt tillför rättenen
viktiga sakupplysningar inte fått tillfälle bemöta. Detparternasom att

inte önskvärt tilltron till domstolsväsendet rubbas sådanattvar av
anledning.

Utredningen har inte funnit anledning inta ståndpunkt.att nu en annan
Tvärtom har företrädare för partsintressen vid sammanträffanden med
utredningen så enstämmigt varit negativa till expertledamötergott som
i domstolen.

Frågorna tillföra kunskaprätten sakområdeatt ettom genom
expertledamöter och det sakkunnigbevisninggöra hängeratt genom
intimt I det redovisade lagstiftningsärendet kom ävensamman. nyss
Sakkunnigbeviset till diskussion. Flera remissinstanser pekadeupp ett
behov öka användningen sakkunnigbevisning. Departements-attav av

Justitieutskottetchefen och sedermera även sköt frågorna framtiden
med hänvisning till pågående rättsvetenskapligt forskningsarbete.ett

avslutats.Detta har numera
Utredningen har inte funnit några förändringar beträffande sakkunnig-

beviset påkallade för näringslivstvisternas del.

34 Se bet. l989l90zJuU32 6.s.
35 Henrik Edelstam, Sakkunnigbeviset studie rörande användningen experteren av-

inom rättsväsendet, Uppsala 1991.
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handläggningsmidigaresnabbare och5.4 En

i samråd medåläggsföreslårUtredningen rätten parternaattatt
medföraTidsplanenför handläggningen.tidsplanupprätta avsesen

tidenhandläggningen helaanstånd minskar ochför attatt utrymmet
avgörande.uppehåll till måletsonödigt framfortgår utan

preklusionsbestämmelseinförs generellföreslås detVidare att en
omständigheter ochåberopaförbudinnebär mot att nyanyasom

Preklusionsbestämmel-i måletförberedelsen avslutats.bevis sedan
sinförgiltig ursäkthaftventil förmedförses part somensen

beviset. En nyheteller äråberopa omständighetenunderlåtenhet att
domstolsjälvmanttillämpasinte skallpreklusionsregeln utanatt av

materialet.detinvändningmåste framställa motatt motparten nya
närvarande.fördärigenomPartsautonomin betonas änmera

innefattarsammanfattningHar parternasupprättaträtten somen
dessaomständigheterinvändningar deochyrkanden samt som

isammanfattningentillhänvisakunnabörgrundas parterna
huvudförhand-sakframställning. Enmuntligstället för göraatt en

harbevisupptagningbörjadirekt med närling sålundakan parterna
Påhuvudförhandlingen.sammanfattning föreskriftligtillställts en

viddomtill underrättenshänvisakunnabörsätt parterna ensamma
förhandling i överrätt.

utgångspunkterNågra5.4. l

framhållasfördelar brukarskiljeförfarandets främstaSom atten av
avgörande. Förutomtill slutligtförfarandet snabbt leder attett en

berogrund dettamateriellöverklagasskiljedom inte kan attanses
medsmidigastvadmed beaktande ärförfarandet utformaskan somav

tvistsåväl aktuellhänsyn till parter.som
omfattandeföremål förvaritsin tillkomstsedanRättegångsbalken har

underrättsprocessenändringenreformarbeten. Den störresenaste av
reformerat198687:89januari 1988 seden 1genomfördes ettomprop.
smidigare.tvistemål gjorts alltharFörfarandet förtingsrättsförfarande.

mjukatskoncentration haromedelbarhet ochmuntlighet,Principerna om
meddelaochhandläggningentill delaMöjligheterna t.ex.att uppupp.

Över irättegångsbalkenerbjuderhuvudhar utökats.mellandom taget
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dag mycket flexibelt kanett med hänsyn till densystem som anpassas
aktuella tvistens omfattning och art.

Trots rättegångsbalken sålunda möjligheteratt till flexibilitetstorager
i förfarandet kan handläggningen tvistemål dra långtganskaett utav
tiden. Problemen med tidsutdräkten i första hand hänförliga tillär
handläggningen i tingsrätt. Enligt utredningens undersökning Närings-
livstvister i domstol se bilaga 5 visserligen 70avgörs allaprocent av
mål slutligt tingsrätt inom månader och ända till 85av procentsex upp
inom år se tabell 5. I de fall målet går till avgörande iett sak är pro-

60 respektive 79 se tabell 7. Dessa siffror intecentsatserna torde dock
representativa för tvistemål den förekommer ityngrevara typav som

skiljeförfaranden. Antagandet bekräftas undersökningarna. Detaljstu-av
dien vid Stockholms tingsrätt vid handen de där direktt.ex. att ut-ger
sorterade näringslivstvisterna tid.längre Genomsnittstiden förtar av
tingsrätten materiellt prövade tvister i denna undersökning 474var
dagar. Detta kan jämföras med uppgifterna från undersökningen om
skiljeförfarandet, vid handen skiljedom efter prövning i sakattsom ger
meddelades i genomsnitt 8-9 månader efter påkallelsen.

svårtDet frigöra sig frånär intrycket de dispositiva tvistemålenatt att
blir styvmoderligt behandlade vid domstolarna. Flera kategorier av
brottmål har enligt lag förtur med frister för handläggningen.utsatta
Allmänhetens mediernasoch intresse för domstolarnas arbete oftastär
riktat brottmålen påskyndandeoch kan verka Tilldessa. dettamot
kommer brottmålen sällan kräver något förberedelsearbeteatt utan snart
kan till huvudförhandling;sättas snabb avverkning ganska enklaut en av
brottmål det lättare bemästra den siffermässigagör målbalansen. Alltatt
detta samverkar till främst de dispositiva tvistemålen tenderaratt att
komma efterkälken i domstolarna. Detta olyckligt.är

En given målsättning det gäller rättegång vidnär allmängöraatt
domstol attraktiv för tvister idag löses skiljeförfarandemera genomsom

i görligasteär mån förkorta tiden från anhängiggörandetatt ettav
tvistemål till dess tvisten blir avgjord. Just snabbheten nämligenäratt

viktigt för välja skiljeförfarande framför allmänett argument parter att
domstol. För uppnå detta mål effektiviserabör söka handlägg-att man
ningen tvistemål i allmän domstol. Skall det möjligt förkortaav attvara
handläggningstiderna krävs självfallet domstolarna tillräckligaharatt
personella Utredningen förutsätter de besparingskravattresurser. som
till följd det ansträngda statsfmansiella riktasläget domstolar-av motnu

inte drivs så långt kapaciteten i den dömande verksamheten liderattna
nämnvärda avbräck. Resursfrågorna i allmänhet emellertid inteär
utredningens sak in på. Däremot bör undersökas möjligheternaatt att
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tvistemål främsthandläggningenpåskyndaregelförändringar avgenom
vid tingsrätterna.

väntetider i tings-1989:8 Kortarei sinharDomstolsverket rapport
handläggningstider. Ilångamedproblemetbehandlaträtterna m.m.

förhållandetparadoxaladet kanske attbl.a.pekas enrapporten
rättegångsreglernaligga ihandläggningstider kanlångaförklaring till att

brottmålsproces-förfrån reglernaskillnadtilltvistemålsprocessenför -
Stöd39.tydliga semindredärigenomochflexiblamycketär s.sen -

tings-besökfått vidutredningenriktig harståndpunkt ärdennaför att
flexibla hand-nuvarandeDeMalmö.ochGöteborgStockholm,irätterna

tillomfattning lettobetydliginteiharläggningsreglerna an-enen
iavdelningens arbetssättellerenskilde domarensefter denpassning

karaktär.omfattning ochmålensolikatill degradhögre än
tillförslagmeduppgift kommainte tillUtredningen har meraenatt

inriktasframställningenfortsattarättegângsreform. Dengenomgripande
dispositivahandläggningenförsökaalltframför strama avatt upp

handläggningen.förreglertydligaretvistemål genom
skiljeförfa-1994:81 Ny lagSOUdelbetänkandetiharUtredningen om

iförhållandenfaktiskafastställafåskallskiljemänföreslagit enrande att
föreslåtänkbart86 ff.. Detin fine;§ attl enskiljedom 1 vorest. s.

vid allmänfastställelsetalantillmöjlighetenutökningliknande av
be-skiljedomframhållitsdelbetänkandetihar attDetdomstol. en

tänkbaraandraförrättskraftfårförhållanden ävenfaktiskaträffande
betydelse.prejudiciellfaktafrågandär ärmellanrättstvister parterna av

avgränsningnaturligemellertidskerskiljedomargällerdetNär en
rättsförhållandedetutanförverkanskiljedom inte kanatt gesengenom

domstols-intebegränsning harsådanEnomfattar.skiljeavtalet ensom
liknandefastställelsetalanföramöjligheternautökningEndom. attav

därför mycketdel kräverskiljeförfarandetsföreslagits fördem som
förRiskenrättskraftsproblematiken. attbl.a.övervägandengrundliga av

fårreformgenomföraändå inte kanundersökningsådanefter enenman
hosattraktionskraftenTill detta kommerbetydande. attbedömas vara

sådanskulle ökagenerelltintedomstolsprocessen engenommera
övervägatanken närmaredärför släpptUtredningen har attreform.

domstol.vidfastställelsetalantillmöjligheterändrade
dispositivasiktehandi förstaframställningenfortsattaDen tar

tillåten,förlikning därom ärsådanmål sakendär ärtvistemål, dvs. att
reglerändradebehövsFrågan deti tingsrätt.handläggningoch deras om

avgörandeslutligttillnå framsnabbarei syfteöverklagande ettför att
domstolenstill HögstatillgångEnavsnitt 5.5. störreidiskuteras
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kompetens kan också öka attraktionskraften rättegången.hos Tankar om
redovisasdetta i kapitel

5.4.2 Tidsplan

Enligt 42 kap. 6 § 3 rättegångsbalken skall driva förberedelsenrättenst.
inriktningmed snabbt målet.avgörande Vidare bör sårättenett av
det lämpligen kan ske höra angående målets handläggning.snart parterna

Bestämmelsen siggrundar Rättegångsutredningens betänkandesom-
71987.35SOU 1982:25-26 fick sin nuvarande lydelse-

handläggningAv första meningen följer för målets vilaratt ansvaret
och handläggningenrätten skall inriktas snabbt avgörandeatt ett

tvisten. Andra meningen pekar behovet tidsaspekten ochattav av
målets handläggning dryftas med under förberedelsen.parterna

Rättegångsutredningen föreslog uttrycklig bestämmelse atten om
efter samråd medrätten möjligt skulle planupprättaparterna snarast en

för målets handläggning, intedet obehövligt måletsgrundom var av
beskaffenhet. Departementschefen delade utredningens uppfattning om
vikten det upprättades tidsplan för målets handläggning,attav en men

lagtexten.han lät det inte komma till direkt iuttryck
Såvitt utredningen har kunnat det inteutröna är särskilt vanligt detatt

tidsplan för handläggningenupprättas mål fram till huvudför-etten av
handlingen. De skäl Rättegångsutredningen hade för föreslåattsom en
särskild alltjämtlagregel har bärkraft SOUse 1982:26 495 ff.. Förs.

uppnå tids- och effektivitetsvinsterde förknippadeär med detatt attsom
på tidigt stadium målets handläggning tidsplan bör detett upprättasav en

ikomma till direkt uttryck lagtexten tidsplan skallatt upprättasen om
intedet särskilda skäl obehövligt.ärav

Den normala ordningen i dag svaranden föreläggs inkommaär att att
med skriftligt svaromâl. Sedan svaromål inkommit målet tillsätts ut
muntlig förberedelse. Det inte ovanligt den muntliga förberedelsenär att
inträffar flera månader efter svaromålet kommit till Redanrätten.att
häri ligger tidsutdräkt framstår onödig.en som som

Rätten bör i normalfallet stämningredan utfärdas inte baranär
förelägga svaranden inkomma skriftligtmed svaromâl, ocksåatt utan
samtidigt bestämma dag för imuntlig förberedelse målet. Det bör dåen

3‘ Se SFS 1987:747 och l98687:89.prop.
37 Se 198687:89 85 och 193 ff.prop. s. s.
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tidsplan.muntliga förberedelsen medanstå till den upprättakunna att
ändå lämpligti målet skriftlig kan detförberedelsenSkall attvaravara

tidsplan Ingetnågonsvaromålet innan upprättas.avvakta närmare
inkommitstämningsansökanemellertid redanhindrar rätten när taratt

handläggning.för måletstidsplanochkontakt med upprättarparterna en
bör uppmärksammaanmärkasi sammanhangetDet kan rättenatt

skriftligtin medskäligt rådrum för kommasvarandens behov ettattav
svaromål.

vidplanennågot UpprättasTidsplanen bör dokumenteras sätt. en
från denna. Iåterspeglas i protokolletdenmuntlig förberedelse bör annat

Detta tordei akten.den dokumenteras sättfall bör annat vara
också förbl.a. detminneerforderligt inte för domarensbara utaneget

domare.någonför måletfall övertasansvaretatt annanav

Anstånd5.4.3

olikaanstånd med företaofta begärganskaDet förekommer attatt parter
§enligt 32 kap. 3anstånd skallprocesshandlingar. En begäran om

rådrum företainte fått skäligtbifallasrättegångsbalken attpartom
förlängning dentillfinns skälprocesshandlingen eller det avannarsom

några bärandeanståndbegärantiden. Ofta godtas utan attutsatta omen
onödigtvis dröjer.medför avgörandetföreligger. Dettaskäl att

uppstramning ochmedförakunnaupprättad tidsplan skulleEn en
samrådidomstol. Harvid allmän rätteneffektivisering förberedelsenav
anståndhandläggning börmåletstidsplan förmed upprättatparterna en

hänförligthinderuppkommit någothar ärmedges detinte utan att som
Sedanskäl till det.föreligger särskildamålet eller dettill enannars

medsålunda myckettidsplan bör rätten attupprättats sparsamvara
allmäntinte godtaanstånd ochbevilja begäran t.ex. ettpartenav ena

tillfällig arbetsanhopning.påstående om
anstånd framställsdå fråga sig begärankanMan avsomomom en

välvilligt just förbehandlasbör parternaattgemensamtparterna mera
förföljerrättegångsbalken42 6 § 3Av kap. ansvaretär överens. attst.

alltjämtDet börfortskrider liggerhandläggning rätten.måletsatt
upprättad plan börTrotshar deträtten ansvaret.yttersta ensomvara

framställsanståndlyhörd för begärandockrätten avsomomenvara
måste ändras.tidsplanenmedfördettaäven attgemensamtparterna om

fördagenändringar i tidsplanen kan görasakEn är attattannan
framtiden.långtskjutas ganskamålethuvudförhandling i kommer att
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Detta i sig kommer säkert ha avhållande effektatt en parternas
benägenhet begära och anstånd.att medatt

En självklar utgångspunkt bör anstånd intenormaltattvara utanges
beretts tillfälleatt motparten sig ansökan.överatt yttra

Användningen tidsplaner kommer sålunda påverka anståndsin-av att
stitutet. Det finns inte behov därutöver föreslå några förändradeattav
regler.

5.4.4 Tid för förlikningsförhandlingar

Det inte ovanligtär blir intresseradeatt diskuteraparterna mera attav
uppgörelse tiden förnär huvudförhandling sig.en närmar Det före-

kommer då begär huvudförhandlingenatt parterna skall ställas in föratt
de skall tillfälle till förlikningsförhandlingar.att ges

En tillorsak förlikningsförhandlingar försatt detta stadiumsena
handläggningen kan målet inte från början varitav föremålatt förvara

någon planering fram till huvudförhandlingen. Det därför förstär när
kanskerätten efter det målet varit klart föratt avgörande sedan länge-

kallat till huvudförhandling, förlikningsdiskussionen tagitssom- upp av
Ävenoch deras ombud.parterna denna synvinkel kan tidsplan,ur en

medför huvudförhandling kan hållas relativtatt eftersom detsnart att
förberedelsen avslutats, förväntas medföra fördelar.

Rätten bör hänsyn tillta stor uppfattningparternas gemensammma
inte bunden följaär deras begäran huvudförhandlingenattmen skallatt

ställas in. Det bör inte förekomma rätten godtar begäranatt atten om
ställa huvudförhandling grund i allmänt hållnaen att parternaav
ordalag hoppas nå förlikning eller skall försöka ihop något.en sy
För huvudförhandlingen skallatt ställas bör det krävas något
godtagbart skäl till varför allt haft ganska tidgodparterna trotssom-

sig göra tvisten inteatt kan förlikningträffa inom tiddenupp som-
återstår till huvudförhandlingen och begärasedan stadfästelse eller
återkalla talan. Har bärandeparterna skäl förgemensamt presenterat att
förhandlingen skall ställas bör ställa in förhandlingenrätten även om
detta framstår olägligt synvinkel.rättenssom ur

Om begäran inställelse huvudförhandlingen innebären om attav
domstolen måletutsätter till huvudförhandlinggenast vid visstettny

tillfälle behöver inte något beslut träffas. Isenare fall måsteannat annat
rätten besluta målet skall vila. I detta sammanhangt.ex. att finns det
anledning vad Justitieombudsmannenatt uttalade i ämbetsbe-upprepa

Ävenrättelsen 197576 109: det hänsyn till iblands. parternaom av
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förekommahandläggningvidareanstånd medlåtalämpligtkan attvara
pågår mellanförlikningsförhandlingar parterna,tvistemål näri ordinära

harrättegångsförfarandet rättenhuvudprincip för attattdockgäller som
uppskovenuppskjutes ochi onödanmål ickeförekommande atttillse att

måletslåterIfallerfordras. rättenoundgängligenblir längre än som
isigavhänder rättenanmälanbli beroendeâterupptagande partavav

kanvilandeförklaring stundomEhuruledningenmånviss processen.av
beroendeförlikningsförhandlingarna ärsåsomlämplig, när avvara

föremål förfråga, ärmedhörtvist ellerutgången i somsammanannan
lämpligt rättenoftasttorde det attordning,iprövning meravaraannan

medinkommaharvilken detid, inomviss attföreläggerdirekt parterna
meningminEnligtförhandlingar.sinaresultatetrörandebesked av

sällanhandläggningtvistemålsordinärtmeduppskovârslângaborde ett
förliknings-hinder blott ärföreliggandebörjanfrån attförekomma, om

pågår.förhandlingar
skallmåletmåste närvilande tasmålet uppFörklarar rätten anges

attvilandemåletförklarafrågaiinte kommasåledesbör attDetnytt.
hand-datum närdetpart ettbegäranåterupptas attutan angesav

återupptas.skallläggningen
tillhänsynalltså parternasSammanfattningsvis bör rätten storta

inställasskallhuvudförhandlinguppfattning att t.ex. engemensamma
förDetförlikningsförhandlingar. ansvarettill ytterstatiddemför att ge

42enligt kap.pådockligger rättenfortskriderhandläggningmåletsatt
föreslås inte.härvidlagändringNågonrättegångsbalken.6 § 3 st.

medlingsverksamhetochförliknings-Rättens5.4.5

förut-finnsdetklarläggatillsyftabl.a.skallFörberedelsen att om
Rättenrättegångsbalken.56 § 242 kap.förlikningsättningar för st. p.
detförliks, ärtvistemåldispositivaiförverka omskall parternaatt

omständigheterövrigaochbeskaffenhetmåletstillmed hänsynlämpligt
måletstillmed hänsyndetOmrättegångsbalken.§17 142 kap. st.

kan rättenmedlingsärskild ägerlämpligarebeskaffenhet rumär att
införförlikningssannnanträdetillsiginställa en avförelägga attparterna

Derättegångsbalken.§ 21742 kap.medlareförordnad st.rätten

198182 37.ämbetsberättelseJOs194 och38 l98687:89 s.Se s.prop.
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angivna bestämmelserna fick sin nuvarande lydelse 1987 se prop.
198687:89 reformerat tingsrättsförfarande.ettom

Förlikning

Rätten har alltså skyldighet verka för förliks ien att att parterna
dispositiva tvistemål. I vilka fall och i hur omfattning detta bör skestor
diskuteras utförligt i förarbetena se 1986 87:89 110 ff.. Någraprop. s.

distinkta riktlinjer emellertid inte. Sammanfattningsvismer ges attanges
domaren i allmänhet skall frågan förlikningta medupp om parterna men

han inte bör driva frågan någonatt sigmotsätterparternaom av att
diskutera förlikning s. 110.

Det viktigtär undersökerrätten det finnsatt förutsättningarom att
bilägga tvist frivillig Det kanväg. positivt för såvälen vara parterna

för domstolens arbetsbörda och finanser tvistsom statens görsatt en upp
i stället för kanske drivas flera domstolar.att genom

I vilken omfattning skallrätten verka för förliks ärsom att parterna
däremot intill omöjligtnäst gårsätt tillämpaatt ettange attsom
generellt. Förlikningsverksamheten torde emellertid sina hållnumera
ha drivits alltför långt. Det förekommer mycket hårtatt parter pressas

domaren i syfte tvisten skall görasattav upp.
När utredningen i olika sammanhang efterhört vad kan förgörassom
öka domstolsalternativets attraktivitet har detatt inte sällan riktats kritik

omfattningen intensitetenoch i den förlikningsverksamhetmot av som
förekommer i dispositiva tvistemål. Det har hävdatst.o.m. att parter

eller mindre förvägras sin sak rättsligtatt prövad.mer
När det formernagäller för förlikningsverksamheten framhålls i för-

arbetena till de nuvarande reglerna vikten domaren inte utsätterattav
sig för risken verka partisk förlikningsförsökenatt han,utan att om
misslyckas, kan fortsätta handlägga målet jävig. Ettatt utan att anses
exempel på förlikningsverksamhet framstår olämplig är attsom som
domaren med förbigående ombuden talar enskilt med varje förav part
sig. Detta gäller även ombuden fråga från domaren inteom motsatt
sig sådant Ettett exempel på fall gåttdär förarrangemang. annat man
långt domarenär före muntlig förberedelseatt försöker få framen
uppgifter ekonomiska iställning syfteparternas använda dessa vidom att
förlikningsdiskussioner.

Ett viktigt detnär gäller göra domstolarna tillmoment att ett
attraktivare alternativ till skiljeförfarande ståndpunkterär att parternas
till de vill delta i förlikningsförhandlingar eller inte respekteras. Detom
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uttryckliga vilja tvingassingivetvis inte förekommabör motatt parter
tordeförlikningsdiskussioner. Respekten föridelta parternaatt vara

i domstolarnaFörlikningsverksamheteni skiljeförfarande.större ett
förarbetsbördatillsyfta lättai del fall att tungenmerasynes en

föreslår inte någraUtredningenbästa.tjänadomaren än parternasatt
inteändå viktenområdet, vill pekareglersärskilda attavmen

för långt.förlikningsverksamhetendriva

Medling

i framför USAtid utvecklats alltOlika medlingsformer har under senare
Resolution vidareAlternative Dispute seADR,metoder för s.k.genom

i landet. Detutveckling inte härMotsvarande haravsnitt 3.3.4. ägt rum
skullemedlingsformeremellertid ibland framförts tankarhar att nyaom

effektiv och tilltalandedomstolsproeessensvenskadenkunna göra mera
tvistlösningsmetod.som

medlingtill s.k. särskildfinns möjlighettidigare detSom nämnts
medling skallFörbestämmelser.rättegångsbalkensinom för attramen

enligtförlikning delämpligt förmåletförutsätts bl.a. äräga attrum
någoninteVidare krävsi förarbetena.riktlinjer attangetts avsom

reglerNågrasig medlingsförfarandet. närmaremotsätter omparterna
sålunda i hög gradinte. tordetill finns Parternamedlingen skallhur

medlingsför-i så fall hurmedling ochskallpåverkakunna äga rumom
för medlarensig. Något hindergestaltaskallfarandet närmare att t.ex.

vadsig på grundvalvarje för ochenskilt med part somprata av
skillnad från domarenfinns inte. Tillförlikningsbudframkommit lägga

förlikningsansträngningarnainte tvistensakprövaskall medlaren om
misslyckas.

i finns betydandedet redan dagalltså konstateraMan kan utrymmeatt
gårvid tingsrätterna. Detförberedelseförfarandetmedling underför

medlingsförfarandetsärskildasig detinte användadock att om enav
fårsjälva bäratillsig medling. Med hänsynmotsätter parternaattpart

påtvingamöjligtintemedlingen bör det hellerförkostnaden att envara
medlingVill få till ståndvilja.förfarande hanssådant motpart ett man
frivilligåstadkommastroligenomfattning skulle detta kunnai större

medlingsförfarandet.förkostnadernalyftaväg parternaatt avgenom
198687:89tidigare avvisats seriktning hari dennaFörslag s.prop.

intestatsñnansiella lägetframstår beaktande detmed114 f. och av
användandeutveckling ökatgenomförbara. Enheller mot ett avnu som

antagligen åstadkommasmedlingsinstitutet skulle kunna rättenattgenom
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under förberedelsen uppmärksammade möjlighetenparterna att
använda sig särskild medlare. Någon särskild lagändring erfordrasav en
inte för detta.

Ett medlingsförfarande kan utformas många olika Medsätt.
beaktande särskilt medling framdeles bör förutsättaävenattav parternas

såvälsamtycke, till medling inleds till viss för-att attsom en person
ordnas till medlare, finns intedet skäl reglera formernanärmare föratt
hur medlingsförfarande bör till. fårDet iett stället anses vara
lämpligast medlingsförfarande i varje enskilt fall kanatt ges en
individuell utformning. Detta hindrar inte det kan värdefulltatt attvara
i olika sammanhang förän närvarande uppmärksamma ochmera
använda sig medlingsinstitutet.av

5.4.6 Preklusion under handläggningen i tingsrätt

Handläggningen mål kan dra tiden så uppgjordett utav att en
tidsplan inte håller på grund stadiumatt parten ettav sentena
åberopar omständigheter eller bevis. Det finns endast begränsadenya
möjligheter i dag motverka sådan processföring.att en

Om under huvudförhandlingen ändrar eller tillägg tillpart gören
tidigare lämnade uppgifter eller åberoparhan omständigheter ellerom
bevis intehan före förhandlingens början, får detuppgettsom nya
materialet enligt 43 kap. 10 § rättegångsbalken lämnas avseende,utan

det kan detta förfarande försöker förhalaantas att partenom genom
rättegången eller överrumpla eller handlarmotparten att parten annars
i otillbörligt syfte eller vårdslöshet. Det torde emellertidav grov vara

sällan kan konstatera sådant syfte ellermera som man ett att partenanse
varit vårdslös. Visserligen finns enligt 42 kap.det 15 § rättegångs-grovt
balken möjlighet förelägga slutligt bestämma sin talan ochatt part att

de bevis han åberopar, varefter giltigdet krävs ursäkt föruppge att
därefter skall åberopa någon omständighetparten eller något nyttny

bevis. För sådant föreläggande skall utfärdas krävs emellertidatt ett att
det påkallat hänsynär med till hur sinutfört talan tidigare underparten
målets handläggning. Härmed sådana fall där det finns skäl attavses
förmoda söker fördröja i måletavgörande godtagbaratt parten ett utan
anledning eller inte driver tillbörligt Inteatt part sätt.etten processen
någon de nämnda bestämmelserna ämnade komma tillärav att mera
generell användning för effektivisera tvistemålsprocessen.att

Parts i högre åberoparätt rätt omständigheter och bevisatt ärnya
begränsad i dispositiva tvistemål. För få det krävsgöra göratt att parten



1995:65SOUrättegångslagkraftigare164 En

vidbevisetelleromständighetenåberopainte kunnatsannolikt hanatt
50 kap.detintegiltig ursäkt görahafthaneller attlägre rätt att annars

rättegångsbalken.13 §55 kap.och§ 325 st.
SOUskiljeförfarandetill lagsitt förslagiUtredningen har omny

föreläggamöjlighetskiljemän bör ha attparterna1994:81 attattansett
villbevis dedeochsin talanslutligt bestämmaviss tidinom somuppge

försöktskall haNågot krav280.277 och partåberopa se att ens.
sådantförsumligt förförfarithandläggningen eller att ettobstruera

inte.uppställsutfärdasfåskallföreläggande
rättegångsbalkenreglering denmycket generös typEn somav

underredanförincitamentinget starkarei attinnehåller dag partger
bevisningdentvisten ochinställning isinförberedelsen noggrant ange

införredandetvärdeåberopa. DetÖnskarhan omvore avsom
effektiv spärrfannsvid tingsrätt attmothuvudförhandlingen meraen

lämnadetidigaretilltilläggellerändrarstadium görsentettpart
intebevis hanomständigheter eller uppgettåberoparuppgifter eller som

någonmöjligtDet börförberedelsen. utanattundertidigare vara -
nuvarandedenskärparättsförlusterrisken förökningnämnvärd av -

regleringen.
klartbör görabestämmelsernautformningenFör den närmare manav

Utred-tillgodose.eftersträvarregleringensyftenvilka attsigför som
Det kanattraktiv förrättegångenmål parterna.göraningens är att mera

Ärpartsautonomin.vidviktläggaanledningfinnasdärför storatt
fåbevis skallnågotelleromständighet nyttatt nyparterna enense om
Ådem detta.förskäl vägragodakrävasmålet bör detin i attföras

inleddmedföratvistenutökningsådan attsidan kanandra enaven
måletsärskiltdå närharParternamåste avbrytas.huvudförhandling -

anspråkitagitfullsutten rätt annarsskall prövas resurser somav -
andraföljaktligen harmål, ochandratill hanterafrigöraskunnat att

talarintresseallmäntsålundafinnstillbaka. Detfått stå ett somparter
tvisten.få utökafrittheltbegränsning rättför attparternasaven

preklusionsutfärdamöjligtnärvarande bör det ettLiksom för attvara
förhalaförsökerförberedelsenföreläggande under partmot somen

förändringnågonföreslåskäldärvid intefinnsDeträttegången. avatt
rättegångsbalken.§15i42 kap.preklusionsbestämmelsennuvarandeden

åberopaförbegränsninggenerellfinnas part attbör detDärutöver en
Nå-målet avslutats.förberedelsenbevis sedanelleromständigheternya

otillbörligthaftkonstateradet skall ettpå partattkrav attattgot
tillämplig börskallregelnförvarit vårdslössyfte eller att varaannars

förtillkännagein börträda rättenskallregelnFöruppställas.inte att
Regleringenviss dag.avslutadskallförberedelsen enatt ansesparterna
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vidarebör förses med säkerhetsventil i 42 kap.sätten samma som nu
§ rättegångsbalken.15 realitetenI innebär modell detdenna generellaatt

förbud åberopa bevisomständigheter och vidgällermot att nya som
tillöverklagande hovrätt och Högsta domstolen kommer gälla redanatt

inför huvudförhandlingen vid tingsrätten.
De angivna preklusionsreglerna framför allt avsedda tillvarataär att

intresse inte förhala rättegången.skall Mankunnaparts att motpartenav
bör därför det inte skallöverväga krävas att part protesterar motom en

utökning tvisten för preklusionsregel skall tillämpas.attsenare av en
Vad sådantalar lösning inte fåbör utnyttjaäremot att parternasom en

Åbegränsade till för vidrättens andra domstolen.parterresurser, men
sidanandra behöver uppskjutande inteavgörandet medföra någraett av
effektivitetsförluster för utökningen inte sker vidstörre rätten om

huvudförhandlingen eller alldeles dessförinnan, inställdmed för-en
handling följd.som

En lämplig avvägning behålla 43 10 ikan kap. § oförändradattvara
utformning. intressetDet allmänna betydligt det gällerär närtyngre
denna bestämmelse de tidigare diskuterade preklusionsreglerna.än
Typiskt innebär nämligen utökning tvisten vid huvudförhand-sett en av
lingen domstolseffektivitetenrisk för drabbas utökningstörre änatt en

dessförinnan.sker Däremot partsintresset det gälleröverväger närsom
tidigare stadium utöka tvisten. Det bör därför irätten dettaatt ett

utökningfall tvistenkrävas för rättenpart protesteraratt mot atten av
utvidgningenskall i någon sakprövning skall tillåtas.av om

sålunda utformade bestämmelsernaDe medför in-det krävsatt
för preklusionsreglernavändning skall tillämpas vid tings-part attav

inte fordras i högremedan detta Något sådanträtt. kravrätten
Iinvändning inte heller uppställas. högrebör träder nämligen andrarätt

intressen in, instansordningens enligt vilken överinstansenprincipt.ex.
i princip inte skall underinstansenandra omständigheterpröva än som
gjort.

nyapåpekasDet bör framställa inteyrkandenrättatt parts att
begränsas de Påbehandlade preklusionsreglerna. förhållersättav samma

sigdet enligt den nuvarande preklusionsbestämmelsen i 42 kap. 15 §
rättegångsbalken. När denna ansågs iregel infördes bestämmelsen 13
kap. 3 § rättegångsbalken tillräckligt för avvisautrymme attge nya
yrkanden från käranden. Däremot särskilt tillägg tillföreslogs ett
reglerna förening mål medförde sedan tiden föratt part,om av som
yttrande preklusionsföreläggande gått miste ovillkorligadenöver ett ut,

enligt 14 kap. 3 och 5 rättegångsbalken fårätten genkäromålatt ett
eller regresstalan handlagd huvudkäromålet;med 14gemensamten se
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rättegångsbalken. reglering utredningen7 § 2 Denna harkap. st.
preklusionsbestämmelsen blivit tandlösveterligen inte medfört elleratt

till svårigheter hantera yrkan-upphov det gällernär attgett nyaannars
inte nödvändigt låta preklusionenDet därförden. är att en annannu

särskilt framställa yrkanden.verkan och begränsa rättt.ex. parts att nya
föreliggabör kongruensDet sak det allmäntär att setten annan

åberopa relevantaframställa yrkanden ochmellan rättenrätten attatt nya
till framstår obefogat haromständigheter stöd för dessa. Det att partsom

möjlighet han interelativt vidsträckt framställa yrkandenatt omnyaen
till Möjlig-samtidigt åberopa omständigheter stöd för dessa.har rätt att

obefintlig.till framgång med yrkande kanheten ett nytt annars vara
innehållet i 13 3 §vid översiktlig jämförelse mellan kap.Redan en
i §preklusionsbestämmelsen 42 kap. 15 lagrättegångsbalken och samma

diskrepans mellan ändraframgår finns betydandedet rätten attatt en
sinomständigheter till stöd förmöjligheterna åberopaochtalan att nya

preklusionsföreläggande.talan efter ett
från Parthovrättsprocessen.Ett exempel det sagda kanannat tas

13endast med stöd kap.får i hovrätten framställa yrkandeett nytt av
påEnligt får kärandenrättegångsbalken. detta lagrum3 § 1 1st.

rättegången först dåinträffat elleromständighet, undergrund somav
vilken talankänd, fullgörelse den,blivit för honom kräva än omannan

också höjningfullgörelse i praxis jämställtsMed annan harväckts. en
enligtVidare harrättsfallet NJA 1971 317.yrkat belopp se s.av

godtagits fastställelse ändratsför talangrunderna lagrummet att omen
rättsfalletursprungligen yrkade sefastställelse dentill änatt avse annan

ifår alltså i fall ändra yrkande1984 807. Part dessaNJA etts.
rättegångenomständighet inträffat underhovrätten grund av en som

inteenligt lagtextenförst då blivit känd för honom. Det krävseller att
först efter tings-omständigheten inträffat eller blivit känd för honom

ändring tordeframgång med sinFör skall kunnadom.rättens att part
omständighetåberopa någonfall erfordras han också fåri de flesta att ny

i 50 25 §i avseende regleras kap.till för sin talan. Hans dettastöd rätt
får åberoparättegångsbalken. Enligt detta lagrum3 partst. en ny

åberopasannolikt han inte kunnatomständighet hanendast gör attom
intehaft giltig ursäktvid tingsrätten hanomständigheten eller attannars

får ändrasålunda sig fall där välMan kan tänkadet.göra part ett
inte får åberopa relevantai medan hanyrkande hovrätten nya om-

intemedför yrkandet kanständigheter till för sin vilketstöd talan, att
fallet harvinna bifall. Ett uppenbart exempel det rättutgör partatt en

omständighet inträffatiändra yrkande hovrätt grundatt ett en somav
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rättegångenunder vid tingsrätten intehan får åberopaattmen nya
omständigheter tingsrätten.han kunnat åberopa vidsom

Utredningen vid allmän rättegångs-översynattanser man en mera av
balkens regler bör uppmärksamma frågan. Bestämmelsen i 13 3 §kap.
rättegångsbalken grundläggande betydelse för omfattningenär t.ex.av

avgörandes rättskraft. omfattande ingåendeDet krävs därför ochettav
överväganden i flera tillhänseenden innan förslag ändring dennaett av
bestämmelse kan läggas fram. En sådan ändring torde medföra behov av
flera följdändringar. såEtt omfattande arbete, i först hand syftar tillsom

harmoniseraallmänt i rättegångsbalken, fallerreglerna utanföratt rent
utredningsdemia ram.

Sammanfattning5.4.7 ståndpunkterparternasav

enligt rättegångsbalkenRätten bör 42 kap. 16 § skriftliggöra en
sammanfattning ståndpunkter innan förberedelsen avslutas.parternasav

förutsättning tillEn dock det skall fördel för utredningen iär att vara
målet. därigenom i sammanfattningenRedan domstolen klargör huratt

har uppfattat talan det knappast i något fall kanrätten görparternas att
sammanfattning inte skulle tillhävdas fördel för hand-att en vara

läggningen målet.av
möjlighetI praktiken används denna under förberedelsenatt samman-

fatta uppfattning talan mycket sällan. Detta torderättens parternasom
kräverframför allt bero det ganska arbetsinsats från rättensatt storen

någonsida, alltid synbardet effekt. Förliksutan att parternager
så sammanfattningenuppfattas onödig.det Detta behöveratt varnog

fallet. Sammanfattningenemellertid inte i bidragit tillkan stället havara
kunnat förlikas.parternaatt

huvudför-Däremot vanligt det infördet förekommandeär att en
sammanfattninghandling skall med fullsuttenske upprättasrättsom en

omständig-innehåller invändningar deyrkanden och samtparternassom
heter åberopar sammanfattningde till för sin talan. Dennastödsom
delas till avgörandet någon tid innande domare skall ideltaut som
huvudförhandlingen till 16skall 42 kap. §I förarbetenaäga rätte-rum.
gångsbalken omfattasammanfattningen framför allt skallattanges

grunder.åberopade lagstiftningen framgåyrkanden och Det bör attav
ikan sådan sammanfattning till dagsändarätten även parterna somen

39 Se 198687:89 206.prop. s.
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framför interntallt för sammanfattningbruk. Denna tordeupprättas
nämligen kunna värdefull flera den sedansätt även upprättasvara om
förberedelsen i målet har avslutats.

En sammanfattning bör kunna bidra till effektivisera huvudför-att
handlingen huvudförhandlingen fårbl.a. före klartatt parternagenom
för sig uppfattat deras möjligt tilläggahur talan. Det börrätten attvara
sammanfattningen rättslig relevans i vissa avseenden.

fåttSedan har möjlighet sig över rättensparterna att yttra samman-
fattning minskar påstående inteför under hanutrymmet part att, attav
varit vårdslös, vid huvudförhandlingen få åberopa omständig-t.ex. nya

sammanfattningen bör dessutom leda till vinster iheter. kunna även
nämligenhögre avgörandet överklagas. Part torde knappast harätt, om

i omständigheternågot för högre åberopa ellerrättattutrymme nya
bevis påstående han egentligen inte har fört in någotunder nyttatt
material, så fått sammanfattning underdet han delär attom nu av en

i tingsrätten.förfarandet
underlåta vid huvudförhandlingenVidare bör kunna att upprepaman

sammanfattningen. huvudförhandling fåttstår i En därvad parternasom
således börja bevisupptag-sammanfattning bör direkt kunna meden

särskilddet. En regelningen. Detta förutsätter dock begäratt part som
införas i rättegångsbalken. Bestämmelsenuttryckligen medger detta bör

låterför serviceorganuttryck domstolenbör partattett somses som
lämpligast någrasin på det hanframställa sak sätt utansom anser

också incitament förpekpinnar. Regelnbestämda rätten görautgör attett
tillståndpunkter. Den tveksamhetsammanfattning parternas enaven

stå198990:7l 76 ff. börsådan bestämmelse framfördes isom prop. s.
effektivare attraktivare.intresset domstolarna ochtillbaka för göraattav

sammanfattningframhållas upprättadSlutligen bör det att somen
rättegångs-på recit enligt 17 kap. 7 § 1 4kraven st.motsvarar p.en

domskrivningeninnebär underlättas.balken att

iSärskilt5.4.8 överrättom processen

sin enligthuvudförhandling i utveckla talanVid skallöverrätt parterna
§ rättegångsbalken. Det bör,50 18 2 sättkap. sagtsst. somsamma

möjligt förmål sammanfattningbeträffande där upprättats, varaenovan
muntlig sakframställningavstå frånHögsta domstolenhovrätten och att

framgår underrättsdomarna.talan som avav en
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5.4.9 Bevisning

finnsDet i rättegångsbalken principiellt förbud åberopaett mot att
skriftliga vittnesattester 35 kap. 14 Vidare§. föreskrivs i rättegångs-
balken bevis skall vid huvudförhandlingen 35att kap. 8 §. Dockupptas

vissa möjligheter bevisning huvudförhandling se 36attges uppta utom
kap. 19 37 kap. 3 38 kap. 6 39 2kap. § och 5 40 kap. 5 §
och 11 §.

Några motsvarande bestämmelser finns inte för skiljeförfarandets del.
Trots det inte råder något principiellt förbudatt åberopamot att
vittnesattester inom skiljeförfarande det sällan förekommande.ärett
Detta torde följd vittnesattest inte tillmäts särskiltattvara en av en stort
bevisvärde. Inte heller möjligheten till bevisupptagning vadutom som

huvudförhandlingennärmast vid domstolmotsvarar används iänmer
enstaka fall.

Ändringar de nuvarande reglerna för bevisning såledestorde inteav
böra i syfteövervägas domstolsprocessengöra attraktivare. Inteatt
heller andra skäl finns det anledning närmare denövervägaav att
gränsdragning gäller i dag.som

Ändrade5.5 regler för överklagande

Utredningen föreslår inte några ändringar i överklagningsrätten för
allmän domstol attraktivaregöra för näringslivets tvister.att

5.5.1 Gällande rätt

För närvarande kan tingsrätternas dispositivadomar i tvistemål fritt
överklagas till hovrätt krav prövningstillstånd tvisteföre-utan om
målets värde överstiger basbelopp. Understiger tvisteföremålet dettaett
värde krävs prövningstillstånd för hovrätten skall ingå i materiellatt
prövning överklagandet målmed undantag för skall handläggasav som

tingsrätt i särskild sammansättning 49 kap. 12 § rättegångsbalken.av
Till sist nämnda kategori räknas patentrnål, tryckfrihetsmål ocht.ex.
familjemål. Prövningstillstând får meddelas endast det vikt förärom av
ledning rättstillämpningen överklagandet högreprövas rätt,attav av
anledning förekommer till ändring i tingsrättendet slut kommit till eller
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14 §49 kap.överklagandetsynnerliga skälfinns prövadet attannars
rättegångsbalken.

Högstaundertvistemål kommakandispositivaidomarHovrätternas
tilltillståndmeddelardomstolenHögstaprövning endastdomstolens om
detmeddelastillstånd kanSådanträttegångsbalken.9 §det 54 kap. om

överklagandet prövasrättstillämpningenledningenvikt för attär avav
prövning,till sådanskälsynnerligafinnsdetdomstolen ellerHögstaav

förekommit ellerdomvillaresning ellerförfinns grundsåsom det attatt
förbiseendeuppenbarligen berorutgång i hovrätten grovtmåletsatt

rättegångsbalken. Ett pröv-10§kap. 1misstag 54eller st.grovt
dendomviss del dentillfår begränsasningstillstånd somatt avavse

Särskildarättegångsbalken.§11 154 kap.fullföljda talan st.avser
hovrättsdomöverklagaförgäller rättbegränsningar omattparts en

18föräldrabalkenoch 7 kap.äktenskapsbalken6underhåll enligt kap.
föräldrabalken.§12respektive 20 kap.äktenskapsbalken§4kap.

sålundafinnsDetfullföljdsrätten.påverkaavtalkanParter genom
rättegångsbalken komma2 § lenligt 49 kap.möjlighet för dem st.att

sådant avtal kanEtttingsrättens dom.inte överklaga avseöverens attom
tillhärledaskanframtida tvisttvist ettuppkommensåväl somensomen

tvistensingåtts föreEtt avtalrättsförhållande.angivetvisst upp-som
rättegångs-§3 d 1i kap.1i målinte st.dockgällerkomst som avses

överstigerinteuppenbarttvisteföremålets värde ettmål därdvs.balken,
rättegångsbalken§ 12enligt 54 kap.finnsDet st.basbelopp.halvt

hovrättensöverklagainteträffa avtalmöjlighetermotsvarande attatt om
dom.

domtingsrättensöverklagainteavtalträffatHar attettparterna om
måletfråga ivisshänskjutasamtyckemedfår tingsrätten parternas en

Förrättegångsbalken.13 §56 kap. attdomstolentill Högstadirekt
Högstadetfrågan krävshänskjutnadenskall attdomstolen prövaHögsta

rättegångsbalken.§14 ltill 56 kap.tillstånd detbeviljardomstolen st.
fråga det ärmån gälleri detdenfår endasttillståndSådant somenges

domstolen prövar.Högstarättstillämpningenledningenvikt för attavav
inte förfinnshänskjutandemöjlighettill dennamotsvarighetNågon

del.hovrätternas

Överväganden5.5.2

näringslivstvisterhandläggaföreslår kompetensenUtredningen attatt
föreslåsParteravsnitt 5.3.vidaredomstolar sevissavidförstärks

därfördomstolartilltvister dessa attavtal kunna varaprorogeragenom
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garanterade särskilt kompetent handläggningatt tvisten. Tankenen av
är skall kunna ingåatt sådantparterna avtalett sätt ettsamma som
skiljeavtal, dvs. vanligen bestämmelse i avtal. Detsom etten annat
kunde övervägas utforma denna möjlighet tillatt prorogation så att

avtalet ocksåparterna avsade sig överklaga tingsrättensrättengenom att
avgörande eller föreskriva tingsrättensatt t.ex. avgörande skulleatt
överklagas direkt till Högsta domstolen. En möjlighet förkortaattannan
tiden till slutligt avgörande dispositivett tvist införaärav atten ett
generellt krav prövningstillstånd till hovrätt.

Utredningens mål är domstolgöra attraktivareatt alternativ tillsom
skiljeförfarande. Det är denna bakgrund behovetmot för-som av

Ändringarändringar fullföljdsreglerna skall övervägas.av enbartnu som
syftar till öka prejudikatbildningen diskuterasatt i avsnitt

Den möjlighet träffa avtal inte överklagaatt tingsrätts domattom en
tidigare såvittnämnts har utredningen kunnat barasom utröna utnyttjats

i något enstaka fall. Avtal inte överklaga hovrätts domatt tordeom en
förekomma än sällan förekommerde alls. Redan härav kanmera om

dra slutsatsen i allmänhet inteatt fördelenparterman medatt attanser
på detta snabbt nåsätt slutligt avgörande tvistett denövervägerav en
nackdel kan följa med avgörandet inte kanatt överklagassom
materiell grund. Det har vidare vid utredningens kontakter bl.a. med
företrädare för Sveriges Advokatsamfund framkommit det oftastatt ses

fördel för domstolsvägen kan få till stånd materiellsom en att man
prövning i instans.än Den kritik riktats domstolarnamer en som mot tar
inte heller i första hand sikte tvist kan iatt prövas änen mer en
instans handläggningen i de olika instansernautan att för lång tid.tar
Att koppla förbud föra talan tingsrättensett att avgörande tillmot pro-
rogationsmöjligheten skulle sålunda inte öka attraktiviteten hos dom-
stolsprocessen. Det framstår dessutom obefogat med särskildsom en
inskränkning i fullföljdsrätten för tvisterprorogerade inteom samma
inskränkning skall gälla i likadana tvister väcks vid domstolen utansom
stöd prorogationsavtal.ettav

Instanskedjan blir kortare och det slutliga avgörandet nås snabbare om
tingsrättens avgörande överklagas direkt till Högsta domstolen. En
förutsättning för detta skulle upplevas fördelatt tillär rättenattsom en
materiell prövning i Högsta domstolen inte inskränker sig till prejudikat-

Ävenfrågor. generell tillrätt materiell prövning i domstolenom en vore
föredra denna synvinkel bordeatt åtminstone kunna få till ståndur part
prövning i Högsta domstolen det fanns anledning tillen ändring iom

tingsrättens avgörande. Att detta utöka Högstasätt domstolens
arbetsbörda intetorde kunna komma i fråga. Dessutom skulle det krävas
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tvistemål idispositiva domstolen änhandläggningbetydligt snabbare av
domstols-instanskedja skulleför denna görai dagfalletvad är attsom

attraktivare.alternativet
huvudöveranförts begränsa rättskälDe attparternasattemotsom
gällerbärkraft dettingsrättsavgörande har även näröverklaga etttaget

tillprövningstillstånd hovrätt.generellt kravinföratanken ettatt
prövningstillstånd medfåkanhävdasVisserligen kan det att part

i tingsrättensändringanledning tillföreliggerregler detnuvarande om
för sittgrundgodEn harändringsdispens.s.k.domslut, part som

prövningtillstånd tillfåmeddärigenom räknaöverklagande kan att av
skyddaprövningstillstånd kunnaVidare skulle kravetmålet i hovrätt.

defrån drabbasöverklagaså goda skälinte har attatt avpart somen
överklagande.fruktlöstbli följdenkanytterligare kostnader ettavsom

dom-företräder deemellertid bland dem parterDet somsomsynes
utbreddfinnasattraktivare förskallstolsalternativet göras upp-ennu

imateriell prövningtillmöjligheteninskränkningfattning att avom en
attraktivt. Dennamindredomstolsalternativetinstans görän enmer

inte skulleför hovrätternaiuppfattning torde bottna att georoen
domslut.i tingsrättenstill ändringskälfannsfall där deti alladispens

näringslivstvisterförprövningstillstånd till hovrättgenerellt kravEtt
attraktionskraften hosökaomedelbarti falldärför inte ägnatär att vart

närvarandeförtillprövningstillstånd hovrätt ärFrågandomstolarna. om
Med hänsynHovrättsprocessutredningen.övervägandeföremål för av

redovisats finns detuppfattningbakgrund denhärtill och mot somav
förslagnågra pröv-medutredning kommaför dennaskälinte att om

ningstillstând.
inte börförändringar görasnågrafunnitsålundaUtredningen har att

attraktivare fördomstolsprocessenföröverklagningsrätten görai att
ökaförändringar börsådana görasFrågantvister.näringslivets attom

i avsnitt7.prejudikatbildningen tas upp
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5.6 Genomförande informationoch

Inriktningen de förslag utredningen lägger fram i kapiteldetta är
rättegången effektivare,göra snabbare och serviceinriktad.att mera

Resultatet beror emellertid både den målmedvetenhet vilkenmed
domstolarna genomför reformen informationoch nyheter-att om

får spridning inom företagsvärlden.na

Informationsinsatserna bör i första hand bli uppgift för Domstols-en
verket.

Förslagen i detta kapitel rättegång i domstol tillgöraattavser en mera
attraktiv form lösningför näringslivets tvister. Förslagens inriktningav

rättegången effektivare, snabbareär göra och serviceinriktad.att mera
I avsnitt 5.3 föreslagna åtgärder bör undanröja grunden för den tvekan

näringslivets tillhar domares förmåga förstå och hanteraparter att
frånproblem näringslivet. Omfattande utbildningsinsatser, beaktande av

näringslivets förhållandenkunskaper vid rekrytering domare ochom av
förbättrade möjligheter tillföra särskild juridisk sakkunskaprätten äratt
generella åtgärder bör leda till effektiv hantering isom en mera
tingsrätter och hovrätter.

föreslagna avdelningarna förDe näringslivstvister i tingsrätter börsex
leda till avdelningarkompetens hos dessa kan jämföras med vaden som
inrättande särskilda handelsdomstolar skulle ha inneburit. Dennaav
kompetensförstärkning näringslivetskan alla få delparter attav genom

tvistlösningsklausulin särskild i sina kontrakt. Eftersom tings-ta en
i derätterna storstadsområdena få avdelningarföreslås för närings-tre

livstvister kommer mångakompetensförstärkningen till del ävenparter
sådan tvistlösningsklausul.utan en

Ett förväntat indirekt kompetensförstärkningenresultat är attav
tingsrätternas hantering näringslivstvisterna skall snabbare.av
Särskilda, direktverkande åtgärder tvistlösningenför skyndaatt
föreslås i avsnitt 5.4. Som tingsrättenhuvudregel skall tidsplangöra en
för målets handläggning fram till Obefogade anståndavgörandet. eller

Övervägandenalångrotning skall inte förekomma. i denna del tar -
liksom förslaget preklusion handläggningen i tingsrättunder sikteom -

stärka imedverkan snabbt föra målet tillatt parternas att ett
avgörande.
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ståndpunkterskriftliga sammanfattningDen parternas somav
innebär ökadföreslår tingsrätten regel skallutredningen göraatt ensom

handläggning,också till snabbarebör ledaservice parterna enmen
effektivaretillståndpunkter fixeras, ochatt parternas engenom

koppling till avskaffandetSammanfattningenshuvudförhandling. av
redovisa sinamuntligen skallvid huvudförhandlingenkravet att parterna

förinte oväsentlig lättnad dem.innebärståndpunkter en
åtgärdernaföreslagnadå avslutningsvis deFrågan blir gerom

handlägger fleri domstolarnatillräcklig effekt resulteraroch att
näringslivstvister.

idomstolsprocessenförgångna presenterade förslagI det att enge
vunnitinteställning hartill skiljeförfarandet starkareförhållande

måsteåtgärder betecknasanslutning. Nu föreslagnalagstiftarens som
ochvisst omtänkandefordrar likvälåterhållsamma. Deganska ett en

hand-i domstolarnaspå angelägenhetsgradennågot förändrad syn
tvistemål.dispositivaläggning av

genomförs,devidare med förslagen,inte räknaMan kan attutan om
pågående resursnerdrag-förutsättning dentill framgång. Enleder är att

ikapacitet denförsämraddomstolsväsendet inte medförningen inom
påockså beroende denMen resultatetverksamheten.dömande är
reform.genomför eventuellmed vilken domstolarnamålmedvetenhet en

förverkligagod viljaregeländringar ochinte medDet är attennog
processuellaexempelintedomstolarna. Det saknasinomdem

i väsentlig grad harreformer papperet.stannatsom
effekt torde krävasåtgärderna få önskvärdhär föreslagnaSkall de en

Dennainom företagsvärlden.informationsspridning nyheternaaktiv om
Verket tordeDomstolsverket.bli uppgift föri första handbör en

Advokatsamfundfrån Sverigesmed medverkanemellertid räknakunna
Enföretagskonsulter.organisationer företagare ochfrånoch av

val mellanförmå till medvetethuvudsträvan bör ettparterattvara
därigenomavtal ochvid slutanderättegång och skiljeförfarande av

skiljeklausuler.slentrianmässiga användningenminska den av
inte erfarenheterna hosinformation hjälper dock,välvilligIngen om

tvistlösningför domstolarnasbeläggoch advokater att svararparter ger
förförtroendetkvalitet. Att stärkai fråga snabbhet ochkravenmot om

tvister därförnäringslivetshandläggning ärdomstolarnas processenav
rättsväsendetsi växelverkan mellanlång sikt,på ganska egna an-

fallerinformation hur dessainformellsträngningar ochoch öppen om
tvisthantering tordefördelaktigInställningen till vad ärut. som en

sigvisarreformi brådrasket. Verkaninte sigmånga håll ändra av en
år.efter antalsannolikt först ett
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Slutsatsen kan enligt följande. Rätt skött bör reform enligtanges en
förslaget tillleda ökning antalet näringslivstvister vid domstolarna,en av
dels sådana skulle ha i skiljeförfarande,handlagts delssom annars
sådana inte skulle ha underkastats något judiciellt förfarande alls.som
Ökningen torde emellertid bli måttlig, och säkert resultat kan avläsasett
först antal år. En kommande förändring skall också iett relationom ses
till domstolarna redan betydandeprövar antal näringslivstvis-att ettnu

till antalet inhemska skiljetvister f.n. ganska begränsatter, är tillatt och
syftet med reformen inte skiljeförfarandetatt är att utarma som

tvistlösningsmetod.





6 Offentlighet och sekretess

Detta kapitel behandlar frågor offentlighet och isekretess närings-om
livstvister i mål och ärenden med anknytning till skiljeförfarandetsamt
i domstol.

6.1 Vilken betydelse har sekretess

Rättegångens offentliga karaktär har begränsad betydelse för parters
val tvistlösningsform. En ökad sekretess i rättegången kanav
visserligen få betydelse för möjligheten rättegångensöka attrakti-att
vitet tvistlösningsform riskerar måletmotverkasom att attmen
stimulera prejudikatbildningen.

Ett klassiskt för skiljeförfarandeanvända i stället förargument att
rättegång har varit skiljeförfarandets icke offentliga karaktär. Något
förenklat sekretess i skiljeförfarandet.säger gällerattman

I enkätundersökningen fick tillfrågadede vilken vikt fästerdeange
vid möjlighet välja domare, snabbhet respektive sekretess skälatt som
för skiljeförfarandeanvända i stället för rättegång. Svaren varieraratt
naturligtvis. Men i allmänhet sekretess tillfrågadeden faktor deär som

minst viktig, många tillmäter litenden betydelse.anser
Även rättegångens offentliga således ikaraktär allmänhet harom

ganska begränsad betydelse för valet tvistlösningsform denspelarav
dock viss roll. I enkätsvaren framhåller intressetbl.a. atten man av
skydda företagshemlighetef. I något pekar offentlig-attsvar man
heten i allmän domstol inverkakan negativt på i tvisten indragetett
företags Frånanseende. advokathåll för fram det blandattman
affärsmän vanligt tvistär misslyckande någotochatt ettse en som som

inte vill skall få offentlighetens ljus. arbetstagarorganisa-gärna Enman
tion någondetnämner enstaka gång varit önskemål hosatt ett en
arbetstagare i sitt anställningsavtal få skiljeklausul just medatt en
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tillhänvisning sekretessen. Som förklaring till varför skiljeförfaran-en
snabbhet har betydelse i valet tvistlösningsform för i någradets av man

fram viktenenkätsvar dock vid avtalstyper, leasing,även att t.ex.av nya
snabbt få praxis området. Det således förär närmast ett argument
offentlighet. Kommunförbundet sin bristenför del offentlig-attanser

i skiljeförfarandet skäl för undvika skiljeavtal i förhållandenhet är ett att
där kommun berörd.ären

utredningens huvuduppgifter rättegången tillEn är göraattav en
attraktiv tvistlösningsform för näringslivet. emellertid inte någotDet är
självändamål. attraktivare rättegång främstEn medel förär ettsnarare

förverkliga målen förbättra för ochrättsskyddetatt att parter attsvagare
prejudikatbildningen.underlätta

i rättegången antagligenöka sekretessen skulle dennaAtt göra mera
i vissa tvister således bidra till nå måletattraktiv ochtyper att attav

emellertid förenligtförbättra rättsskyddet. Det skulle inte medvara
prejudikatbildningen, i intemålet öka fall med de former för attatt vart

står tilloffentliggöra vägledande rättsfall i dag buds.som
kapitel 5 föreslår utredningen åtskilliga åtgärder förI sättatt annat

åtgärderrättegångens attraktivitet, medan kapitel 8 medöka tar upp
särskild direkt inriktning på rättsskyddet. När det gällerstärkaatt

rättegång alternativ till skiljeförfarandeisekretess är ärettsom
iutgångspunkten därför motiverad bara denstarkare sekretess äratt en

mån ytterligare bidra till förstärka rättsskyddet ökadet kan attatt genom
rättegångens attraktivitet. Mot den vinst starkare sekretess kanen

i fråga står förlust sekretesseninnebära rättsskyddet den kanom
prejudikatbildandeinnebära i fråga den effekten.om

egentliga tvistlös-sikte på rättegången denDet sagda närtar avsernu
olika tillningen. Vid sidan härav medverkar domstolarna sätt att

realisera skiljeavtal. Det då frågan tvistlösningen enligtär attom
skall ske i skiljeförfarande. Domstolarna medverkar tillavtalparternas

realisera skiljeavtal rättegångshinder,beakta dematt utseatt somgenom
skiljeman, bistå bevisupptagning Man kan domstolar-med ävenm.m. se

sådantskiljeförfarandetkontroll klanderprocessen ettsomnas av
inslag. förfaranden i domstol sigrealiserande I den här görtypen av

i egentligai fråga sekretess gällande denandra synpunkter änom
i fall ägnadtvistlösningen. Man kan sekretess dessa närmast ärsäga att

ingår skiljeav-attraktivitet förbidra till skiljeförfarandets parteratt som
avsikt undvika offentligheten i domstol.tal i att

framgår påverkar offentlighetanförda åtgärder ochdetAv att som
konflikt ivid leda till mellan dedomstolarna lätt kansekretess en

direktiven utstakade målen.
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6.2 Sekretess i de båda tvistlösningsformerna

Vid domstolarna råder offentlighet. Sekretess kan dock gälla för
uppgift enskilds affärs- eller driftförhällanden.om en

skiljeförfarandetI råder ingen offentlighet. Genom avtal det möj-är
ligt åstadkomma tystnadsplikt gäller i huvudsakatt som typsamma

uppgifter dem för vilka sekretess kan gälla i domstol.av som

praktiskaDet resultatet itorde allmänhet tvist inte kom-attvara en
till allmänhetens kännedom den i skiljeförfarandenär prövasmer

medan fallet i rättegång.är Skiljeförfarandets konfidenti-motsatsen
karaktär vilarella dock ganska rättslig grund.en svag

6.2.1 Offentligheten huvudregel i domstol

Hos domstolarna gäller regel offentlighet, dvs. alla uppgiftersom som
tillgängliga iär domstolen tillgängligaocksåär för allmänheten.

Offentlighetsprincipen kan spegelbildsägas den i 2 kap. §1vara en av
regeringsformen grundlagsskyddade informationsfriheten: friheten för
varje medborgare inhämta och upplysningar i övrigtatt mottaga samt att

del andras yttranden. Offentligheten i domstolarnata har två former:av
handlingsoffentlighet förhandlingsoffentlighet.och

Närmare regler handlingsojfentligheten finns i tryckfrihetsför-om
ordningen. De går i korthet helst har delut rättatt vern som att ta av
handlingar finns hos domstolarna, domstolens register översom t.ex.
mål eller ärenden inlagor från ioch domen mål.samt ettparterna
Handlingsoffentligheten begränsas bestämmelserna i sekretesslagenav
1980:100 föreskriver sekretess för vissa uppgifter.som typer av
Sekretesslagen således i vilka fall gäller för uppgiftersekretessanger

finns hos myndighet eller Sekretessen innebärdomstol.som en att
uppgifterna inte får röjas för enskilda inteoch i princip heller för andra
myndigheter, 1 kap. 2§ sekretesslagen. handlingEn innehållersom
sekretessbelagda uppgifter får således inte Delämnas sekretessbelag-ut.

uppgifternada får inte heller röjas något någonsätt anställdannat av
hos myndigheten eller domstolen; den anställde har tystnadsplikt.

Ffirhandlingsoflentligheten vid åtnjuterdomstolarna grundlagsskydd
Ävenenligt 2 kap. 11 § regeringsformen. artikel 6 i den i svensk rätt
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inkorporerade konventionen angående skydd för deeuropeiska
föreskriverfriheternarättigheterna och de grundläggandemänskliga som

Ävenoffentlig.rättegång i tvistemål skallbl.a.princip att vara
Om vidsekretesslagen. detförhandlingsoffentligheten begränsas enav

kanvilka sekretess gäller,uppgifter förförhandling förekommer
hållasrättegångsbalkeni 5 kap. 1 §enligt reglerförhandlingen närmare

inom stängda dörrar.

i domstolsekretessenNärmare6.2.2 om

i domstolarna.tämligen utförligt sekretessenreglerarSekretesslagen
enligt § sekretesslagen12 kap. 1regel gällerSom allmän atten

hemligafrån myndighet där de är ävenuppgifter kommer en annansom
bestämmelserflertalDet finns dessutomhemliga i domstolen.år ett om

domstol. Bland dessauppgifter hosdirekt siktesekretess tar ensom
justföreskriveringa sekretessfinnssekretessbestämmelsersärskilda som

finnsskiljeförfarandet. Detanknytning tillmål ärenden medi eller
mål ellertillämpliga i allasekretessregler ärdäremot typer avom som

näringlivstvist iellerfå särskild betydelse ioch kanärenden ettensom
till skiljeförfarandet.anknytningmedärende

paragrafEnligt denna8 kap. 17 § sekretesslagen.sådan regelEn är
rättskipandemål ärende i domstolensdomstol i ellerhosgäller sekretess

enskildsmyndighets ellerför uppgifträttsvårdande verksamheteller om
uppgiftendenkandriftförhållanden, detaffärs- eller attantas somom

Bestämmelsen skall dockuppgiften röjs.lider avsevärd skadarör om
till skydd försekretessbestämmelsetillämpas,inte sammaannanom

skallsekretess inteuppgiften innebärtillämplig ochintresse är att
i högsthandling gäller sekretessenuppgift ifråga allmängälla. l om

uppgifterintehindrarMeddelarfrihet råder, sekretessentjugo år. dvs. att
massmedia.publicering iförlämnas ut

näringsid-tvistemål mellantillämplig iparagrafenDen här är t.ex.
bevisupptagning vid allmänbli iockså aktuellDen kankare. t.ex.

uppgift affärs-Föremål förskiljenämnd. sekretessen ärdomstol omen
överlåtelser,förvärv,uttryckdriftförhållanden. Med dettaeller avses

tjänster elleranvändning egendom,upplåtelser eller annat, t.ex.av
affårshemlig-ditVidare hördylikt.ellerelektricitet, värmevatten,gas,

‘ 199394:ll7.Se prop.
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heter allmänt slag verksamhetsriktlinjer, marknadsunder-meraav som
sökningar, marknadsplaneringar, prissättningkalkyler och planerför

datorprogramrörande reklamkampanjer Förvissa sekretessattsamt
för uppgiften måste uppgiftenskall gälla dendet kunna attantas som

dvs. normalt i målet, lider skada uppgiften röjs.avsevärdrör, parten om
Det innebär uppgiften hemlig röjande kan fådessäratt antasom

ekonomiska näringsidkaren. företagnämnvärda konsekvenser för Att ett
vill hemligdäremot allmänt hålla uppgift räcker inte förmera en

sekretess.
tvister mellan företagI och deras anställda kan även en annan

bli §sekretessbestämmelse aktuell. Enligt 9 kap. 20 sekretesslagen gäller
nämligen i mål tillämpningensekretess hos domstol lagenom av

uppgift enskilds personliga1982:80 anställningsskydd för ellerom om
förhållanden, enskilde någonekonomiska det kan den ellerantas attom

närstående lider avsevärd skada eller betydandehonom men om
i måluppgiften röjs. Sekretessen gäller deläven rörsom en annan

uppgift iarbetsrättslig lagstiftning. I fråga allmän handling gällerom
Meddelarfrihet råder.i tjugo år.högstsekretessen

8 § kanförhållande till kap. 17 sekretesslagen 9 kap.I säga attman
anställdehuvudsakligen tillför skydd för den20 § ett

intarsärställning i sekretesshänseende uppgifter iEn domstolens
§ sekretesslagen uppgifter iEnligt 12 kap. 4 är avgörandetavgörande.

uppgift vilkaoffentliga. Domslutet och parterregel om varsomsom
inäringsidkare kantvistemål två praktiken aldrig hållasi mellanett

svensk åstadkommaMöjligheten i ihemligt. sekretess dessarättatt
artikel 6 i denbl.a. europeiska konventionenhänseenden begränsas av

mänskliga rättigheternaför ochangående skydd de de grundläggande
iidomstolen domen, redovisarfriheterna. Om domskälen,t.ex.

hållitsuppgifter förekommit hemliga, kani målet och tidigaresom som
fortsättningenemellertid förordna i skalldomstolen uppgifterna ävenatt

föremål för sekretess. domstolarnaLagstiftaren dockhar avsett attvara
restriktiva sådanaskall med förordnanden.vara

uppsåtligen ellerDomare och andra vidanställda domstolen avsom
röjer lämnaoaktsamhet hemlig uppgift, att utt.ex. genom enen

enligthandling hemliga straffansvar 20 kap.med uppgifter, drar sig
brottsbalken § rättegångs-kap. 43 § Domstolen kan också enligt 5

2 Se bl.a. Corell m.fl., 128.s.
3 Se Corell m.fl., 314.s.

Se 197980:2 Del 402-404.A,prop. s.
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förbjuda varitbalken dem vid förhandlingnärvarande inomsom en
stängda dörrar, avslöja de sekretessbelagda uppgifter-t.ex. parterna, att

Den bryter sådant förbud kan straffas enligt 9 kap. §6mot ettna. som
rättegångsbalken.

det påföljder förNär gäller och ombud avslöjar hemligaparter som
uppgifter kan harandra regler betydelse försäga störreattman nog
möjligheten hålla uppgifter från offentligheten. Dessa regler gälleratt

vilken lösningform för tvist anlitar. Det gälleroavsett parternaav en
vissa i lagen skydd för företagshemligheterregler reglernasamtom om
tystnadsplikt för advokater. Dessa bestämmelser kan i skiljeförfarande

betydelse för skiljemännens möjligheter röjaha uppgifter.även att
Utredningen därför ibehandlar dem avsnitt.närmare nästa

Skiljeförfarandets konfidentiella6.2.3 karaktär

Skiljenämnder inte domstolar eller myndigheter i grundlagarnasär
mening. Offentlighetsprincipen inte i skiljenämnd.gäller därför Meden

följer emellertid inte automatiskt någon sekretess, någondet dvs.
sanktionerad skyldighet för de inblandade hemlighålla uppgifter.att
Sekretesslagen gäller inte heller i skiljenämnd. Begreppet sekretessen
bör kanske för sådant förbud röja uppgifterattnumera reserveras som

inom område. därför lämpligt igäller sekretesslagens Det kan attvara
stället tala skiljeförfarandets konfidentiella karaktär eller tystnads-om
plikt inom skiljeförfarandet. skiljeförfarandetDet inteär närmast äratt
offentligt kan det sådan karaktär. Utanför den allmännasägassom ge en

emellertid skyldighetsektorn kan hålla uppgifter hemliga följaatt av
Ävenså också i skiljeförfarande. således inteandra regler, det ärom

frågan i vanligtsekretess sekretesslagens mening det betecknaär attom
sådan skyldighet, vanligtvis för måstegrundad avtal, sekretess. Man
emellertid hålla vanligtvisi minnet sanktionsformerna annorlunda,äratt

skadestånddet frågan kan bli reaktionkontraktsbrottär om p. g.a. som
brott skyldigheten hemlighålla. För anställd kan blidetett mot att en

frågan anställningsförhållandet bryts.attom
Förhållandena privata således något komplice-den sektorn är mera

i skiss i följande.rade det allmännas verksamhet. En kort lämnas detän
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litteraturenFör utförlig beskrivning hänvisas till I deten mera
följande berör utredningen inte anställningsförhállanden.

Man kan utgångspunkten tystnadspliktsäga följakanäratt att av
avtal. Avtalsfriheten beskärs något i 1990:409lagen skydd förom
företagshemligheter. Lagen sanktiondock samtidigt åt avtalsför-ger
pliktelserna.

Lagen skydd för företagshemligheter innehåller vid sidan vissaom av
straffbestämmelser regler skadeståndsskyldighet. Enligt 6 § skall denom

uppsåtligen eller oaktsamhet utnyttjar röjereller företagshem-som av en
lighet hos näringsidkare han i förtroende fåtthar del ien som av
samband med affärsförbindelse med denne den skadaersättaen som
uppkommer hans förfarande. I kravet uppgifterna skall haattgenom

ilämnats förtroende ligger också krav avtal inte utnyttjaett attom
eller röja uppgiften. Kraven avtal tystnadsplikt inteom synes

för ilängre avtal allmänhet och skulle således kunna omfattaän anses
alltifrån uttryckliga klausuler isekretess skriftliga tillavtal s.k.om

neg0tii.°naturliga avtalsvillkor naturale
§ innehåller definition företagshemlighet.l begreppet Det skallen av

till början information affärs- eller driftförhållanden ien vara om en
näringsidkares rörelse. Det således uppgifter 8är typsamma av som

på.7§ sikte Enkap. 17 sekretesslagen andra förutsättning ärtar att
näringsidkaren håller uppgiften hemlig. Slutligen skall röjandedess vara

medföra skada för honom i konkurrenshänseende. Enligt 2 §ägnat att
obehörigagäller lagen endast företagshemligheter. Iangrepp

definieras också vilkalagrummet obehöriga inärmare ärangrepp som
tvingande. Avtallagens mening. 1-2 §§ tystnadspliktanses vara om som
gällandeintegår såledeslängre kan göras

skadeståndsskyldighet i 6 § lagenReglerna skydd för före-om om
tagshemligheter förutsätter föregåendeinämnts det att parternasom

inte tystnadspliktavtalat avslöja företagshemligheter. Avtalattom om
sådana villrörande uppgifter i näringsverksamheten företagarensom

5 Se Reinhold Fahlbeck, konkurrensklausuler ochFöretagshemligheter,
yttrandefrihet, Stockholm 1992.

° Se Fahlbeck, 226.s.
7 Se 198788:155 Corell35, jämför § sekretesslagen,6 kap. lprop. s.

m.fl., 128, och Fahlbeck, 48.s. s.
3 Se SOU 1983:52 198889:KU2yFöretagshemligheter 348, yttr. s.s.

1~2, bet. 198990:LU37 jämför 56.45, Fahlbeck,s. s.
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hålla hemliga faller 1-2 §§ rättsligutanför torde saknamen som
verkan mån tystnadsplikt föreliggerI den gällande avtal kanett om

tillämpliga i skiljeförfarandeti 6 § typisktreglerna närsett partvara
uppgiftersådana fått i samband med det avtal ellerdet gäller parten

rättsförhållande tvisten Bestämmelsen sikte just på sådanarör. tarsom
i företag.uppgifter lämnas förtroende under samarbete mellansom

skadeståndsskyldighet för iDäremot lär regeln knappast grunda part
skiljeförfarande avslöjar sin tvist med motparten.som

skiljeman iha betydelse både för och för ombudRegler kansom
skiljeförfarandet föreskriver tystnadsplikt för advokater. Fördeär som

advokatbyrå enligt 9 9§uppgift vid allmän gäller sekretess kap.
privatpraktiserande enligt 8 4§sekretesslagen. En advokat kap.är

skyldig förtiga får kännedom i sinrättegångsbalken vad hanatt om
bådayrkesutövning god detta. I fallenadvokatsed kräver ärnär

Äventystnadsplikten sanktionerad i 20 kap. 3 § brottsbalken. denom
skiljer sigförfattningsmässiga regleringen tystnadsplikten mellanav

någon skillnad i frågabåda advokatkategorierna det knappastde är om
tystnadsplikten enligthållas hemligt. börskall Brottvad motsom

disciplinärttillkomst i första beivrasvid lagens handuttalanden genom
advokatsamfundet.‘°inomförfarande

tystnadsplikt träffarnämnda regleringen advokatersDen enavnu
före judicielltdet skerföreträderadvokat ettpart, oavsett omsom

sådant det sigunder ochförfarande eller rör ettoavsettett omom
omdiskuterad frågarättegång.skiljeförfarande eller En ärmera omen

skiljeman.uppträderträffar advokat hanreglerna näräven somen
fullgörsin uppfattning fram advokatWiklund för att somensom

advokat.inte i sin egenskapskiljeman verksamuppdrag är avsom
anledningenligt uppgift inte haftAdvokatsamfundet har prövaatt

frågan.
skadeståndsskyldighet i skydd för före-lagenFöreskrifterna omom

föregåendeframgår för dentagshemligheter gäller det trättsomsom av
frågahemligheter det gäller. Enaffärsförbindelse med deni är omvars

skiljeman grundtillämpligabestämmelser kandessa enanses vara
innebörden iskiljemannauppdraget. När det gäller den närmareav

viddepartementschefen lagensaffärsförbindelse uttaladebegreppet
kommersiella förhållanden. detParagrafen hänför sig till Atttillkomst:

° 229.Fahlbeck, s.
‘° 197980:2 Del A 397.Se s.prop.

1973, 24-26.Wiklund, God advokatsed, StockholmSe Holger s.
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frågaskall affärsförbindelse innebär i praktikenvara om en att mottaga-
företagshemligheten måste näringsidkare någonellerren av vara en som

anställd hosär näringsidkare. Affärsförbindelsen sådan kanen som vara
vilket slag helst. Det kan fråga samarbete mellan tvåav som ettvara om

företag eller förhållande mellan näringsidkare ochettom en en
utomstående konsult något slag. Begreppet näringsidkare skulleav
fattas i vidsträckt bemärkelsen och inbegripa varje fysisk eller juridisk

yrkesmässigt driver verksamhet ekonomiskperson som art, oavsettav
inte.verksamheten inriktad vinstär eller l den juridiskaom

litteraturen har beträffande skiljemän förts fram civilrättsliga regleratt
iuppdrag princip tillämpliga rättsförhållandetär mellanom parterna

3skiljemannen.och Det skulle kunna innebära skadeståndssanktionenatt
i lagen skydd för företagshemligheter gäller för skiljemanävenom en

i strid med under förfarandet förutsatt förtroende avslöjarettsom en
företagshemligheter. Som i det föregående förut-parts ärangetts en

sättning för detta skyldigheten inte avslöja uppgifterna kanatt att anses
avtalad.vara

Utredningen intehar kartlagt bruket uttryckliga förbehållav om
tystnadsplikt i anslutning till skiljeförfarande. Det lär dock mycketvara
ovanligt. En förklaring kan det bland skiljemän självklartattvara anses

iaktta diskretion angående vad förekommer under sakensatt som
skiljedom.behandling och särskilt under överläggningen till

I Internationella iHandelskammarens Paris ICC reglemente för
skiljeförfarandet finns vissa bestämmelser kan gälla sekretess.sägassom
Artikel föreskriver således15 deendast iär engageradeatt som
förfarandet tillträde tillhar sammanträde, inte ellerparternaom
skiljemannen bestämmer något Artikel 23 föreskriverannat. att
skiljedomen får lämnas tillendast l ICC:s reglemente förut parterna.
medling conciliation ingår föreskriftuttrycklig sekretessen mera om
i artikel The Confidential conciliationof the shall benature process
respected by involvedwho whatever capacity.every person

Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut iakttar alltid sträng
sekretess och lämnar inte någon pågåendeinformation ellerut om
avslutade förfaranden existensdess utan parternasens om- -
medgivande. Några regler skyldighet iaktta sekretess för demattom

deltar i förfarandet ingår dock inte i reglementet.som

2 Se 1987882155 34 och 42.prop. s.
3 Se Hassler-Cars, 78-79 imed hänvisningar 2.nots.
‘ Se Hassler—Cars, 79.s.
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Sammanfattning6.2.4

skyddframgårredovisningenföregåendeAv den mot attatt partsen
judiciella förfarandetutanför detnågot ombudenellermotparten av

i bådaprincip lika starkt deiföretagshemligheteravslöjar hans är
åstadkommas förskyddkanNär det gällertvistlösningsformerna. parten

fråga ombudi förtroende. I ärlämnatsföretagshemlighet om somsom
inom uppdragetinformation lämnatstystnadsplikt förföljeradvokat som

biträda parten.att
uppgifter följer sekre-avslöjar hemligaskydd domareEtt attmot av

skiljemanskyddgällerbrottsbalken. När detochtesslagen attmot en
lika För detinte klart.företagshemligheter kanskerättslägetavslöjar är

företagshemligheterskydd för ärskadestândsregeln i lagenfall om
sekretessreglernaemellertid skyddstarkare äntillämplig den ett omger

förutsättning för8 17 § sekretesslageneftersom kap.i domstol, som en
Äavsevärd. andrarisken för skada skallföreskriversekretess att vara
visakunnaföretagshemligheter det gällermåstesidan den attpart vars

föreligger.tystnadspliktavtal om
tystnads-planskillnaden ligger änavgörandeDen annatettnog

offentligheten hargrundläggandeverksamheti domstolarnasplikt. Den
offentlighetenskiljemännen. Man kanmotsvarighet sägahosingen att

övrigt syftenavilket föruppgifter sprids, ärfår effektenden ettatt av
inte på domareberorSpridningseffektenoffentlighetsprincipen.med att

målinformationaktivt spridervid domstolarnaandra anställdaeller om
massmediaochallmänhetenintresseradedenvid domstolen utan att

vid domstolen.handlingarnauppgifterinhämtarsystematisktofta ur--
i tystnadsplikteninteligger hellerskillnadenavgörandeDen omnog

skiljeförfarandetsskulle kunnaeller inte. Man sägasanktionerad attär
samförstånd, därberördasvilar dei huvudsakkonfidentiella karaktär

sanktionsmekanis-rättsligastarkare rollspelar änkanske hederskodex en
intekansådant hederskodexbryterEn skiljeman mot ett nogsommer.

fler uppdrag.fåräkna med att
tvist inte kommertorde i allmänhetpraktiska resultatetDet attvara en

medani skiljeförfarandekännedom dentill allmänhetens när prövas
emellertid hålla i minnetmåsterättegång. Manfallet i attärmotsatsen

rättsligganskavilarkonfidentiella karaktärskiljeförfarandets svagen
tvistenoffentlighetvill ärnågon anledninggrund. En part geavsom

skiljedomen kanVid klander ävendet.oförhindrad göra t.ex.att av
tvisten.domstolsoffentligheten röja
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överväganden3

Utredningen inte frågoröver avtalad tystnadsplikt.rörser som

Utredningen föreslår förstärkt uppgiftskydd för enskildsett om
affärs- eller driftförhâllanden i domstolsförhör i skiljetvister.

Utredningen föreslår inte i övrigt någon begränsning domstols-av
offentligheten.

Några1 utgångspunkter

Redovisningen i avsnitt 6.2 vid handen frågor skydd förattger om
uppgifter vill hålla hemliga uppkommer på olika plan.parternasom

Till främst det privaträttsliga planet hör avtal tystnadspliktom som
generellt berör skiljemänsoch möjlighet offentlighetparternas att ge

mellanhavanden. På det offentligrättsliga planet ligger frågorparternas
sekretess i domstolarna.om

Utredningen inte sin uppgift frågoröveratt rörser som se som
tystnadsplikt.avtalad Styrkan i den privata sekretessen inverkar dock

på bedömningen vilken effekt åtgärder det offentligrättsliga planetav
kan få. månI den inte har något skydd uppgifter departer mot att som
vill hålla hemliga röjs privatpersoner utanför domstolarna kanav man

uppgiftensekretess försäga den finns hosnär domstol inte tillatt ären
så Samtidigt kan hävda sekretessen i det allmännasstor nytta. attman

sikteverksamhet begränsa för dende rättssökande negativatar att
verkningarna den grundläggande råderoffentlighet inom detav som
allmänna och vid utnyttjanär enskilda den offentligamåstetarsom

Ett sådant torde ligga till försynsätt grund sekretesslagen.apparaten.
Det framgår inte uppgifter offentligi verksamhetannatom attav ensom
inte sekretessbelagdaär kan det i verksamhet.vara en annan

Utredningen därför sin uppgift i handförsta undersökaser attsom om
åtgärder påkallade i frågaär offentlighet sekretess vidoch domsto-om
larna och sådan undersökninggöra fristående från hur starkt elleratt en

skydd kan ha för sina hemligheter det civilrättsligasvagt parter
planet. Vid undersökningen spelar de allmänna grunderna förmera
regleringen offentlighet och isekretess vårt land huvudroll. Dessaav en

kangrunder sammanfattas enligt följande.
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till sekretessföreskrifter tillställning önskemålNär har att ta omman
måste avvägning förskydd för enskilda mellan grundernagörasen

offentlighetsprincipen liggaoch det behov sekretess kan bakomav som
avvägningen måste fråga sig vilket offentlig-önskemålet. Vid förstman

hetsintresse råder inom den aktuella verksamheten, däreftersom
känsliga uppgifter och finnsundersöka det förekommer detomom

risk leder till skada förnågon för de kan användas sättatt ett som
olika i olikaenskilde. Offentlighetsintresset sig starkt gällandeden gör

verksamhet i vårtallmän verksamhet. Det allmännas ärtyper av
Genom myndig-angelägenhet för alla medborgare.samhälle atten

föremål får möjlighetåtgärder för insyn allmänhetenheternas är att
ambitionmyndigheternas handläggningsrutiner, ochkontrollera

bli föremål förFelaktigt eller olämpligt handlande kaneffektivitet.
kritikOvederhäftig illa korrekt arbetandekritik. och underbyggd mot

vinna tilltro allmänhetmyndigheter får svårare hosatt genomen som
sanningshalten i gjordasjälv möjlighet kontrolleraoffentligheten har att

informationslägetförbättrar också huvudpåståenden. Insynen över taget,
organisation,demokrati vitala debatten samhälletsföroch den omen

tillförlitligaretillstånd föras underlaguppgifter och kan med änett om
material inte till förfogande. De anfördamyndigheternas stod syn-

risken isin utformning förgenerellapunkterna är utsatta attgenom
till motståendeåsido med hänsynavvägningsfallkonkreta sättas

i särskilda frågan engagerade talesmän.sekretessintressen har densom
myndigheternas handlägga sina ärendeni första handDet sättär att-

bli föremål för insynmedel bör ochförvalta allmännaoch att som
påkallad iinsyn i särskilt hög grad angelägen-Allmäntdebatt. ärsett

offentligmyndigheter framträder såsom bärare makt ellerdärheter av
rättstillämpning. Offentlighetsprincipen skall inteförsom organ -

finns anledning befarai fall det grundadandrabegränsas än när att att
något intressen iskada de 2 kap.offentlighet skulle kunna av som anges

tryckfrihetsförordningen. måste alltså finnas behovDet2 § ett av
måste påtagligt. En första förutsättningbehovsekretess och detta vara -

uppgifter känsligföreskriva det förekommerför sekretess är attatt av
emellertid känsligakrävaviss verksamhet. Dessutom böri attart manen

omfattning. känsliga uppgifteri Att enstakauppgifter förekommer större
inte tillräckligt; sekretess för säkerhets skull börkan förekomma är
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undvikas. En andra förutsättning måste känsliga uppgifterattvara
påanvänds enskilde.kan ledasätt till skada för denett som

6.3.2 Generellt starkare sekretess

Som framgår det föregående vad kan bli föremålär för sekretessav som
såväl i domstol i skiljeförfarande uppgift enskilds affärs- ellersom om
driftförhållanden. Den tvingande karaktären hos 1 § lagen 1990:409

skydd för företagshemligheter för sigmed det inte hellerom att
avtalsvägen möjligt utvidgaär området för vilken informationatt som

hållasskall hemlig. Utredningen framgåröverväger detsom av-
föregående inte några ändringar i fråga avtalad tystnadsplikt.om-
Kravet i 8 kap. 17 § sekretesslagen skadan röjande skallatt ettav

avsevärd saknar visserligen motsvarighet det privata området.vara
Å andra sidan begränsar kravet avtal det praktiska värdet av
möjligheten till inomsekretess det privata området. Samtidigt dock,är

utredningen framhållit, praktiskadet resultatet oftast tvist blirsom att en
offentlig den i rättegångnär medanprövas fallet iärmotsatsen
skiljeförfarandet.

En viktig fråga därför förstärkningallmänär sekretessen iom en av
Ävendomstolarna i näringslivstvister bör ske. det uteslutetär attom

föreskriva så stark sekretess inte uppgift har tvistatt att parterens om en
vid domstolen blir offentlig, idet och för sigär tänkbart förstärkaatt
skyddet för det företagen vill hålla hemligt. En förstärkning skullesom
kunna ske fler uppgifter blev föremål för sekretess enligtatt attgenom
8 kap. 17 § sekretesslagen under mindre strängt krav på skaderisk.ett

Diskussion förstärkt börsekretess således till början sikteom taen en
på vilken uppgifter kan föremål för sekretess, sekretes-typ av som vara

föremål. Man kommer då inte ifrån lagen skydd försens att om
företagshemligheter tillkommit efter ingåendemycket överväganden om
förhållandet mellan å sidan näringsidkarens intresse skydd förena av
sina hemligheter åoch andra sidan flera grundläggandede fri- ochav
rättigheter följer 2 kap. regeringsformen. Som i detnämntssom av
föregående lagen skydd för företagshemligheter skydd förger om samma

uppgifter 8 kap. 17 § sekretesslagen. Utredningentyp av som motanser
den bakgrunden inte någon allmän utvidgning föremålet föratt att av

5 Se bl.a. SOU 1975:22 87-88, SOU 1975:102 169-183, Ds JUs. s.
1977:1 bilaga l 42-60, 197980:2 Del A 63 och Del B 135,s. prop. s. s.

198788:41 12.prop. s.
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låtasåledes inte aktuellti domstolarna bör ske. Detsekretess är att
uppgifteri allmänhet omfatta andradomstolssekretessen äntyper av

sikte på.för företagshemlighetersådana skyddlagen tarsom om
8 §fråga enligt kap. 17 sekretesslagenEn andra sekretessenär om

sänkning skadakravetbör starkaregöras attavgenom en av
dåfrågan Det skulleuppgiften röjs, dvs. skaderekvisitet. närmastom

iavsevärd. Som detskadan skallgälla bort kravet angettsta attatt vara
särskilt gällande isig emellertid insynsintresset starktföregående gör

möjlighetenTill kommerrättskipande verksamhet. dettadomstolarnas att
enkätundersökningen för i litensåvitt framgår dettill sekretess mestaav

tvistlösningsform. En sekretesspåverkar ökadomfattning valparters av
prejudikat-i konflikt med intresset ökadkommariskerar även att av en

därförområde. Utredningenförmögenhetsrättensbildning attanser
ändring.någoninte denna punkt bör skedet heller

ärendeni vissa mål och6.3.3 Starkare sekretess

Förhållandeticke-offentlighet.råder i praktikenskiljeförfarandetInom
får tilldomstol medverkai samband med allmängenombryts attatt

fårfrågan domstolskiljeavtalet. Det kan prövarealisera attomvara
någotskiljeman ellerskiljedomen, sätttalan klander annatutseom av

skiljeförfarandet.bistå i
förmål eller ärendenrättstillämpning i dessa ärInslaget typer avav

således gällande.intresset insyn sig starktpåtagligt ochdet görmesta av
få uppgifterdet ganskade aktuella ärendenI flera är parttyperna avav

känsliga uppgifter kommerRisken förtill domstolen.behöver lämna att
Å sidan kansåledes regel begränsad. andratill domstolen är som

skiljeförfarandetdomstolsoffentligheten återverka negativt som
skiljeförfarandetkonfidentiella hostvistlösningsform. Den karaktären

skiljeförfarandet attraktivt.faktor bland andrakan görsomvara en
dåundantag fall detemellertid medMålen eller ärendena ettavser --

samförståndet mellanskiljeförfarandet grundläggandeför parterna
avsnitt 6.2.4framgår densådant samförståndbrister. Ett är avsom --

offentlig-hålla tvisten undanfaktorn förstarkast verkandekanske att
förstärkningsamförståndet inte sekretessenljus. Brister kanhetens aven

skydd eftersträvar.i domstolarna det partge
inte någon allmän förstärk-föreslår bakgrundUtredningen dennamot
anknytning till skiljeförfa-i mål eller ärenden medning sekretessenav

bevisupptagningemellertidsärställning intar ärendenEnrandet. om
skiljenämnd.
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Part i skiljeförfarande vill vittne sakkunnig skalleller hörasattsom
eller förhör skall hållas med sanningsförsäkranatt under kan enligtpart
15 § 1929 års skiljemannalag vid domstol såansöka skall vidskeattom
domstolen. Parten kan också till stånd editionsföreläggande. Underett
vissa förutsättningarnärmare i lagrummet biträder domstolen attgenom
hålla förhöret eller meddela föreläggandet. Därvid tillämpas reglerna om
bevisupptagning i rättegång huvudförhandling. En iutom stort motsva-
rande reglering ingår i 26 § utredningens förslag till lagny om

6skiljeförfarande.
Reglerna domstolsförhör tillämpliga också dåär skiljeförfarandetom

äger riket, 12 § lagen 1929:147 utländska skiljeavtalutomrum se om
skiljedomaroch 51 § utredningens förslag till lag skiljeförfa-samt om

rande.
Allmän domstols handläggning ärenden bevisupptagning skiljerav om

sig från de andra former biträde eller rättshjälp skiljeförfarandetav
förekommer i domstolarna. Det utmärkande uppgifterärsom att om

mellanhavande flyter i domstolen i omfattningparternas änen annan
det gällernär ärenden utseende skiljeman. Bevisupptag-t.ex. om av

ningen syftar till skiljenämnden tillgång till bevisfakta iatt denge
tvist skiljenämnden skall Domstolensavgöra. befattning med dessasom
bevisfakta inskränker sig något tillspetsat till registrera ochatt- -
vidarebefordra tilldem skiljenämnden. Däremot skall domstolen -
typiskt inte själv lägga tilluppgifterna grund för något beslut.sett Det-

bär intresset insyn i domstolarnas verksamhet saknassom annars upp av
således i utsträckning. finnsDet därförstor större förett utrymme att
föreskriva sekretess för uppgifterna vadän normalt gäller uppgiftsom
i domstol.

Det går skiljelinje mellan editionsföreläggande och förhör detnären
gäller omfattningen de uppgifter flyta iinbehöver domstolen.av som

När skiljenämnd tillstånd domstolhos ansöka editions-part attger om
föreläggande torde skiljenämnden editionsföreläggandetkunna begära att
skall lämna handlingen till någon domstolen.att änutavse t.ex.annan

skiljenämnden.direkt till skiljenämnden så kraftigtkan sätt

Se vidare Lars Heuman, skiljetvister,Domstolsförhör i i Svensk och
Internationell Skiljedom 1987, 29-47; Heuman, Editionsföre-Larss.
lägganden i civilprocesser skiljetvister, iJuridisk Tidskriftoch 198990,

251-260.s.
7 Se 38 kap. 5 § rättegångsbalken, jämför Lars Heuman, Editionsföre-

iIägganden civilprocesser och skiljetvister, i Juridisk Tidskrift 198990,
257 vid 123.nots.
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blirmellanhavandenuppgifter rörandemängdenbegränsa parternas som
Motanlitas editionsföreläggandet.domstolen föroffentliga attgenom

iföreslå starkare sekretessinte befogatdetbakgrunddenna är att en
editionsföreläggande.gällerärenden som

princip offentligt.idomstolssammanträdevid ärskerFörhör ett som
vanligtvisvilket skerförhöret,skyldig dokumenteraRätten är att genom

uppgiftervilkasvårt förutseOftaband. kan detinspelning attvara
i vilka avseendenlämna ochkommer ävenförhörspersonen att somsom

sig. Detlåtavälja förhörspersonenförhöret kanunder yttraattparten
skiljemännenochoffentligheten avhållerinte uteslutaskan parternaatt

till förhörspersonen.frågorfrån ställaatt
skiljeförfa-idomstolsförhörgällerVisserligen antalet ärendenär som

därföruppgifter i domstolarnakänsligamängdenlitet. Attranden ganska
Å sidanandrasekretess.föreskrivatalar strängarebegränsatär mot att

materiellti formrättssäkerhetenförbättrasekretesskan strängare aven
skiljenämndenskiljeförfarandetiriktiga avgöranden ettatt gegenom

underlag.säkrare
föreskriftsärskildbakgrundUtredningen föreslår dennamot omen

anslutning till skiljeförfaran-ivid domstolsförhöruppgifterförsekretess
de.

driftför-affärs- elleruppgiftsikte enbartRegleringen bör ta om
uppgiftersådanatillocksåbör begränsashållanden. Sekretessen att avse

enskilde.för dentill skadaröjande kan ledavars
handläggningsärskilt snabbintressetillMed hänsyn parternas enav

sekretessfråganprövningså tingsrättensföreskriften utformasbör att av
befattning medbegränsadetiden. Domstolensonödigtvisinte drar ut

särskiltdetskallförhöret göri tvisten och detsakfrågorna avsesom
det kommer rörainför förhöret bedömadomstolensvårt för attatt om

till förleda skadaröjande kanvilkasdriftförhållandenaffärs- eller
begärdärförbörförutsättning för sekretessenskild. En att partvara

skaderekvisitemellertidbör omväntsekretesssådan. Har begärt ettpart
gälla.

iparagrafuttryck itillregleringen kommasärskilda börDen nyen
rättegångs-§i kap. lske 5Ett tillägg bör8 sekretesslagen. ävenkap.

stängda dörrarförhandlingen inomhållamöjlighetendärbalken att
regleras.



Ökad7 prejudikatbildning

7. 1 Nuvarande ordning

Förmögenhetsrättsliga tvistemål kan komma under Högsta domstolens
prövning antingen hovrättsavgörande överklagas tillatt ettgenom
domstolen eller tingsrätt hänskjuter fråga direktatt tillgenom en en
Högsta domstolen vidarese avsnitt 5.5.1. Den sist möjlighetennämnda
tillkom 1989 förutsätteroch har träffat avtal inteatt parterna attom

dom.överklaga tingsrättens Det har emellertid fram till januari 1995
inte i tvâ fall förekommitän fråga har hänskjutits frånattmer en en
tingsrätt direkt till Högsta domstolen.

7.2 Rättegângsutredningens tankar

Rättegângsutredningen diskuterade i sitt delbetänkande Högsta domstolen
och rättsbildningen SOU 1986: olikal sätt föra fram prejudikat-attnya
frågor till Högsta domstolen. Delbetänkandet ledde i denna del endast
till begränsad reform se 1988 89:78 medgav tingsrätten prop. som att
kunde hänskjuta fråga direkt till Högsta domstolen hadeen parternaom
träffat avtal inte överklaga tingsrättens dom. Trots den be-attom
gränsade reformen uttalade departementschefen sig positivt fleraom av
förslagen, hon ansåg det tidigt ordningför skapamen attvara en som
skulle kunna Högsta domstolen ytterligare krävande arbetsuppgifterge
innan konsekvenserna övriga framlagda överblickas.förslag kundeav

7.2.1 Hänskjutande prejudikatfrågor till Högsta domstolenav

Rättegângsutredningen lanserade tanken införa regler gjordeatt som
det möjligt för tingsrätt under pågående handläggning hänskjutaatt en

Se 198889:78 Högsta domstolen och rättsbildningen.prop.



Ökad 1995:65SOUprejudikatbildning194

såförslagetanammadeRiksdagendomstolen.prejudikatfråga till Högsta
hänskjutamöjlighetennämndatidigareinförde dentill vida attatt man

träffathadedomstolen,till Högstafrån tingsrättfråga parternaomen
tingsrättens dom.överklagainteavtal att

tingsrätternainte baraidéskiss omfattadeRättegångsutredningens utan
Allmännasåsomtvistlösandeoch andraskiljenämnderockså t.ex.organ

försäkringsväsendet.inomolika nämnderreklamationsnämnden och
i dennaförslagetsitt gillande ävenDepartementchefen uttryckte över

övriga förslagenhur deochansåg bordehon väntadel, att semanmen
iarbetssituationen Högstapåverkapropositionen skulleiframladessom

från tingsrätt skullehänskjutandei frågareformenoch hurdomstolen om
slå.

Språngrevision7.2.2

i vissa fall skulleframförde tankarRättegångsutredningen att partom
domsto-direkt till Högstatingsrättfrånavgörandeöverklagakunna ett

sorteringsmekanismnågon formskulle krävasådantlen. Ett system av
då undermåltyper ochvissai fråga förkunna kommaendastoch

lagstiftning,inte tillleddeförutsättningar. Förslagetsärskilda men
inriktningmed dennareformville inte uteslutadepartementschefen att en

sikt.på lite längregenomföraskunnaskulle

rättsförklaringarFristående7.2.3

prejudi-enligt vilkenordningRättegångutredningen skisserade enen
rättsför-fördomstolenunderställas Högstaskulle kunnakatfråga en

ansågDepartementschefentvist.anknytning till konkretklaring utan en
frågor krävdekomplicerademångainnehöllsådan reform somatt en

inte föranlettskiss harUtredningensutredning och analys.ytterligare
lagstiftning.någon

Överklaganderätt myndigheterstatligaför7.2.4

myndig-statligamöjlighetendiskuteradeRättegångsutredningen att ge
skapaTankenbeslut.domstolsöverklagagenerell attheter rätt varatt

allmännaskyddsvärdaförekommerområden där detprejudikat
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intressen framföroch allt i s.k. Diskussionen inteenpartsärenden. har
tilllett någon lagstiftning.

7.2.5 Ekonomiska bidrag till parterna

Även frågan ekonomiska bidrag till medel främjaom parterna attsom
prejudikathildningen Rättegångsutredningen konstateradetogs upp. att
det för vissa situationer framstod befogat helt eller delvisatt statensom
svarade för kostnader för i Högsta domstolenparternas processen men

inte beredd då förorda reform. Departementschefen anslöt sigattvar en
i likhet med flestade remissinstanserna till Rättegångsutredningens
uppfattning.

7.3 En fortsatt utveckling

7.3. l Allmänna överväganden

En tingsrätt ikan dag hänskjuta fråga direkt till Högsta dom-en
stolen träffat avtal inte överklaga tingsrättensparterna attom om
dom. Utredningen föreslår denna möjlighet utökas så kravetatt att
på skall ha träffat avtal inteatt överklaga tings-parterna attom

dom bort.rättens tas

Högsta domstolens avgöranden syftar inte tillenbart slita tvist näratt en
den uppkommit framför allt till åstadkomma enhetlig lagtolk-utan att en
ning och rättstillämpning. I direktiven råderframhålls det bristatt
prejudikat kan rättsutvecklingen centrala områdenstyrasom av
civilrätten. Att det föreligger brist inomprejudikat områden där
sådana värdefulla framhålls också i promemoria utarbetatsvore somen
inom Högsta domstolen och Justitiedepartementetöverlämnats tillsom
i april 1995. Behovet prejudikat utförligarebehandlas i avsnitt 5.1.1av
Den normbildande funktionen.

En ökad prejudikatbildning åstadkommaskan domstolspro-attgenom
i allmänhet tillgörs slagkraftigt alternativ till skiljeförfa-cessen ett mera

rande för lösa näringslivets tvister. Ett viktigtatt kan ökamoment som
domstolsprocessens attraktivitet tillgång tillär bättre Högstaen
domstolen det gällernär prövningen rättsfrågor. Det dock inteärav
tillräckligt med faktisk möjlighet till prövning Högsta domsto-renten av
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till ståndsådan prövning kan kommaockså viktigtdetlen är attutan en
visstattraktionskraft sålundahänger sättDomstolarnasrelativt snabbt.

verksamhet.prejudikatskapandedomstolensmed Högstasamman
prejudikat-hurflera förslagRättegângsutredningen lämnade om

sig naturligt fortsättastimuleras. Detbildningen skulle kunna attter nu
domstolentillgången till Högstautökningförsiktigadenmed somav

198889:78i ochförslagetantagandetskedde somprop.avgenom
rättegångsutredningens tankar.tillanknyter

tvåjanuari 1995 endast i falltilldet framtidigare harSom nämnts
direkt tillfråga Högstahänskjutittingsrätt harförekommit att enen

ihänskjutits till Högsta domstolenfrågor intetillSkälendomstolen. att
föraMöjligheten dettaflera. sättomfattning kanstörre att envara

handläggningen iprövning underdomstolensHögstafråga under en
frånavstårVidareinte särskilt känd.troligentingsrätt är parter

ingåri två instanser deprövadfå tvisten i dess helhet närmöjligheten att
finnas obe-Det kantingsrättens dom.inte överklagaavtal enattett om

ochfrån möjlighetenavstå rätts-förhandnägenhet hos attattparter
avsnitt 5.5.2.ytterligare instans se häromi ävensakfrågor prövade en

tingsrätten kommerinte förutse hurminst de kanintegällerDetta som
frågor.dessabedömaatt

träffatskall hanaturligt slopa kravetEtt är att parterattsteg nu
förutsättning förtingsrättens dominte överklagaavtal attatt somom

relativt lättförändringEn sådanskall kunna ske. ärhänskjutande att
kunnaprocessordning och den börnuvarandeinom förgenomföra ramen

rättsfrâgorflerfår möjlighetdomstolentill Högsta prövaleda attatt
ocksåVidare åtgärdenområden. börcivilrättensinom centraladenbl.a.

tvistlös-attraktivaretilldomstolsprocessentillbidrakunna göraatt en
näringslivstvister.ningsform för

föreslagit åtgärder för ökatidigare avsnitt 5.3Utredningen sehar att
stärkaförslagsådantvid vissa tingsrätter. Ett är ägnatkompetensen att

i tings-liggai rättskipningen skalltyngdpunktengrundsatsen attom
tings-kompetensförstärkning läggertill förslagetOmrätten. attomman

till Högstarättsfråga direkthänskjutaskall kunnai fler fallrätten en
ytterligare grundsats.dennaunderstryksdomstolen

språngrevi-tankarnautvecklaalternativ skulleEtt att omannars vara
emellertid betydligt be-sigmöjlighet ställerinföra sådansion. Att en

möjlig-utnyttjarNärteknisk synpunkt.juridisksvärligare bl.a. partur
går hantill domstolendirekt Högstafrån tingsrättöverklagaheten att

itvisten hovrätt.överprövning helamaterielltillförlustig rätten aven
benägenhetantagits göravadbakgrundMot attpartsomovanom som

utsträckningi hurtvivelavstående kan hysasådant ettstorett omman
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språngrevisionsinstitut skulle utnyttjas allmänhet. Omiparterav man
för låta tingsrätt direkt tillhänskjuta fråga Högstastannar att en

domstolen krav bort fullföljdsrättenskall ha avtalatutan att parterna
finns det någotknappast heller självständigt värde i också tillåtaatt
språngrevision. Utredningen sålunda införafrågan attattanser om en
möjlighet till språngrevision i tillsfall får anstå den föreslagnavart
reformen har utvärderats.

Som departementschefen innehåller också förslaget tillnämnde
fristående rättsförklaringar många frågorkomplicerade kräversom
ytterligare utredning och analys. finns inteDet skäl utredanärmareatt
dessa frågor innan resultatet den föreslagna reformen föreligger.av

Rättegângsutredningen tänkte sig sammansmältning skiljeförfa-en av
randet och domstolsprocessen så skiljenämnder skullesätt att ges
möjlighet hänskjuta fråga till Högsta domstolen. Det framståratt en
emellertid i vilken omfattning sådanttveksamt institut skulleettsom
användas regler. Tvisten skulle bli offentligmed nuvarande i de delar

Vidareöverlämnades till Högsta domstolen. har låtden be-som vara-
handläggningen hänskjutandefrågorgränsade erfarenhet förav av som-

långfinns visat det kan ganska tid innannärvarande Högstaatt ta
hänskjuten fråga, justdomstolen avgjort och tidsaspekten tillmäts storen

skiljeförfarandesigbetydelse använder möjlighetEnparter som avav
reklamationsnämnden hänskjutaför Allmänna frågor till Högstaatt

skulle däremot komma i inte obetydligdomstolen användasattnog
utvidgning tillgången till Högstaomfattning. En domstolen bordeav
fall för skiljenämnder och Allmännai reklamationsnämn-övervägas vart

domstolensutökning Högstaden, denna arbetsbörda bör anståavmen
utvärderats.tills föreslagna reformen harden

till föra framförslag olikaAv de sätt prejudikatfrågor tillattnya
Högsta domstolen sigrättegångsutredningen diskuterade över-tersom en
klagningsrätt för statliga finnsmyndigheter angelägen. Detminstsom
inte heller skäl ekonomiska bidrag tillfrågannärmare övervägaatt om

för främja prejudikatbildningen.parterna att
Hänskjutandemöjligheten för hovrätternasskulle kunna ävenöppnas

del. Rättegângsutredningen ansågdiskuterade frågan, hovrätter-attmen
i fall inledningsvis finns intehållas reform. Detskulle utanförvartna en

tillräckliga låtaskäl försiktiga hänskjutandemöjlig-den utvidgningatt av
utredningenheten föreslår omfatta hovrätterna.ävensom

2 Högsta domstolen avgjorde april Stockholmsden 5 1995 fråga hänskötssom aven
tingsrätt l2 1993.den oktober
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7.3.2 Några avgränsningsfrågor

utökningenDen föreslagna föreslås omfatta dispositivaalla tviste-
mål. Utanför faller indispositivabestämmelsen fortfarande tvistemål

brottmål.och

möjligheten till hänskjutande från tillDen nuvarande tingsrätt Högsta
domstolen förutsätter träffat intehar avtal överklagaatt parterna attom
tingsrättens Sådana träffasdom. avtal kan endast det sigrörom om en
dispositiv tvist. i för sig sigMan skulle och kunna tänka utökaatt
möjligheten till samtliga måltyper, dvs. indispositivaävenatt avse

brottmål.tvistemål och En sådan utökning ytterligarekräver dock
överväganden ligger utanför utredningsdenna uppdrag. Den före-som

utökningen föreslås således sig till prejudikatfrågorslagna begränsa i
dispositiva tvister.

I övrigt bör det gälla regler för närvarande sesamma som prop.
82 sålunda198889:78 67 ff. och f.. Det skall krävas samtyckes. av

för hänskjutande i fråga. Detskall kunna komma skall röraparterna att
sig fråga prövning viktHögsta domstolen förärom en vars av av
ledning rättstillämpningen, prejudikatfråga. Frågandvs. skallav en

tingsrätten i samrådformuleras med För Högstaparterna. attav
frågandomstolen skall krävs domstolen lämnar tillstånd tillpröva att

Tingsrättens bifalla avslådet. beslut eller begäranattom en om
hänskjutande får inte överklagas. Slutligen fråga iskall det gälla etten
mål efter vanlig fullföljd skulle handläggas Högsta domstolensom av
och inte Arbetsdomstolen.av

framhållas viktigt tingsrättenDet bör det ochäratt att parterna
formulerar frågan sådanmed Högsta domstolen inte behöverattomsorg
hålla muntlig förhandling i målet eller utreda för-närmareannars
hållandena. Frågor inte formuleras tillräcklig medförmedsom omsorg

från tingsrättenavsevärd arbetsbörda övervältras till Högstaatt en
domstolen det för sakprövning i Högstaoch totalaatt utrymmet

i anspråk för liknas viddomstolen vad kan förbe-närmast etttas som
vid tingsrätten. givetvis också riskenredelsesammanträde Parter löper

otydligtHögsta domstolen helt enkelt inte formuleradatt tar upp en
fråga.
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prejudikatskapande7.4 Högsta domstolens

verksamhet bör betonas

förbud med s.k.införaDet bör generella reglerövervägas att om
sådan reform intebörventil överklaga hovrätternas domar. Enatt

mål.dispositiva tvistemål, andrainnefatta enbart även typerutan av

till väljasinadomstolen i dag delHögsta ägnar attstor resurseren av
inkomUnder 1994fåtaliga mål sakprövas.relativt sedande settut som

år sakprövademål till domstolen. Bland de underomkring 5 900 samma
från målet ingenomsnittliga tiden komdenmålen 237 stycken attvar

tvistemål 713brottmål 360 ifram till avgörandet, i dagar,till domstolen
Ö-mål 312i s.k. dagar.dagar och

utökningen tingsrätternas möjlighetden föreslagnaFör attatt av
domstolen skall domstolspro-fråga direkt till Högstahänskjuta göraen

relativtinomHögsta domstolenattraktivare det angelägetär attcessen
frågan. därförhänskjutna börställning till den Mantid kankort ta

snabbaremöjligt skapa medgerdet äröverväga att utrymme som enom
Även i sådanövrigt skulledomstolens kompetens.tillgång till Högsta en

prejudikatbildningen.reform gagna
itill de långa handläggningstiderna HögstaförklaringendelEn stor av

revisionssekreterarna tvingasinte minst läggatiddendomstolen är som
frågan,dispensansökningar. Just prövningstill-mängdenpå den stora om

del totalai anspråk domstolensmeddelas,stånd skall stortar en av
Högstafinns i bordedomstolenspeciella kompetenskapacitet. Den som

verksamhet.prejudikatskapandei stället ägnas
88 ff. bl.a.1986:1Rättegångsutredningen föreslog SOU attse s.

domstolen endasträttshjälpallmän skulle omfatta rättegång i Högsta om
Ävenprövning.tillHögsta delvis måletdomstolen helt eller omtog upp

särskilda skäldomstolen,dispens inte beviljades, skulle dock Högsta om
rättshjälpslagenenligtförelåg, bevilja biträdekunna den varitsom

tillöverklagandetsjälvaersättning allmänna medel för arbetet medav
minska antalet över-Reformen tillHögsta domstolen. syftade att

domstolensminskatill därigenomklaganden Högsta domstolen och
Departementschefeninte till lagstiftning.arbetsbörda. Förslaget ledde

förnegativa konsekvensersådanansåg reform kundeatt rent aven
skälfinns inteff.. Det198889:78prejudikatbildningen se 46prop. s.

bedömning.göraatt en annannu
arbetsgrupppromemorian, utarbetatstidigareden nämndaI av ensom

Justitiedepartementettillinom domstolen och överlämnatsHögsta som
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aprili 1995, framförs förslag hur Högsta domstolens rollom som
prejudikatinstans kan renodlas. Högsta domstolen sådan inteharsom
uttryckligen tagit ställning till förslagen. Dessa har emellertid tagits upp

utredningen enligt det följande.av
naturligt frigöraEtt i Högsta domstolensätt att attresurser vore

tidigare inslagnavidare den fullföljdsförbudmed med s.k.vägen
ventil införa generella regler förbud överklagaatt attgenom om

förhovrätternas domar, med hovrätterna tillståndrätt att parterna attge
iöverklaga domarna de fall hovrätterna bedömer det finnsattsom

rättsfrågor i målet intresse från prejudikatsynpunkt.har En sådansom
visserligenreform skulle innebära visst merarbete för hovrätternasett

del arbetsbesparing för såvälHögsta domstolen, före-stormen en
dragandenivå bland ledamöterna. Det ökade skulleutrymmesom som

för prejudikatbildning i anspråk inteskapas kunde bara för prövningtas
från tingsrätterna hänskjutna frågor också för prövning målutanav av

frånöverklagas hovrätt.som
Generella fullföljdsförbud sådanaregler kan komma träffa fallattom

i vilka extraordinär dispens beviljats.skulle ha Part kommerannars
emellertid möjlighetenha kvar angripa hovrättsavgörande medatt att ett

extraordinärt Nuvarande möjlighet få extraordinärrättsmedel.ett att
dispens något möjligheten vinna ändringär större än att ettgenom
extraordinärt rättsmedel, skillnaden i praktiken intetordemen vara av

Skulle skillnadenbetydelse. betydelse bör den dockstörre anses vara av
hinder i renodlinginte lägga för angelägen Högsta domsto-vägen en av

arbetsuppgifter. I stället bör bestämmelserna kunna sammanjämkas.lens
fullföljdsförbud integenerellt medför risk för denEtt att som

ordinär får angriperöverklaga hovrättens avgörande detta underväg
åberopande extraordinärt Därigenom vinstenrättsmedel. skulleettav

fullföljdsförbud väsentligen intet. Principenmed kunnaett om om
sista instans bör därför utsträckas till gällahovrätten be-ävenattsom

träffande extraordinära rättsmedel, ansökan avgörandennärutom avser
i har meddelats Högsta domstolen. För Högstasak domstolenattsom av

angripssakprövning hovrättsavgörande medskall ett somen av
extraordinärt sålunda hovrättenrättsmedel bör det krävas prövatattett

ansökan och Högsta domstolen efter överklagande har meddelatatt
prövningstillstånd.

principiellanförts andra betänkligheter reglerDet har natur motav
ventil, prövningfullföljdsförbud med hovrätternast.ex. att av omom

tvåinstansjävventil företer likheter med ochskall medges attett
intryck rättsfrågan tveksam fullföljdhovrätten närärattger av

iDessa invändningar har bemötts departementschefenmedges. av prop.
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198889:78 34 Där anförs det lagstiftaren inteoch hovrättenärs. att
för principielladet fullföljdsförbudet. Vidaretar ansvaret sägssom att

hovrättens bedömning det finns prejudikatfråga i målet inteatt en
innebär denna måste svårbedömbar eller komplicerad. Dessaatt vara
uttalanden har fortfarande bärkraft.

Det ligger utanför denna utrednings lämna förslagattram som
omfattar inte bara dispositiva tvistemål flera mål. Detutan typer av
framstår vidare angeläget frågan ibedöms sin helhet, dvs.attsom
beträffande samtliga måltyper i Någotsammanhang. närmareett
utformat förslag framläggs därför inte, frågan bör bli föremål förmen

överväganden inomnärmare Justitiedepartementet. Under detta arbete
bör det också uppmärksammas ventilgenerell skall utformasom en mera
på desätt nuvarande eller ventilen skall vidare.görassamma som om

Skulle tanken generella regler fullföljdsförbud förom anses vara
djärv bör överväga andra minska omloppstidernasätt i Högstaattman
domstolen. I dagsläget ligger balanserna framför påallt föredragandeni-
vå. Detta beror de föredragande tjänstgörendast kortare tid vidatt en
domstolen, f.n. medeltiden två år,är och de för få. Enäratt
utökning antalet föredragande minskaär sätt omloppstiderna.ett attav
Ett försöka behålla de föredragandesätt är under längre tid vidamiat att
domstolen. Här ligger särskilt problem i de skatterättsliga avdrags-ett
regler förgäller föredragande veckopendlar till Stockholm ochsom som

medger avdrag för ökade levnadskostnader under tvâ år.högst Ensom
finnsbegränsning ide regler fyra år principiellannan som anger som en

längsta tjänstgöringstid revisionssekreterare.som
Utredningen i första hand bör regleratt övervägaanser man om

fullföljdsförbud. inteDetta utesluter dock föredragandesituationenatt ses
over.





8 Förstärkt rättsskydd

8.1 Skiljeförfarandets brister

Det förekommer kostnadsskäl avstår från sinhävdaatt parter attav
Detta händer oftarerätt. bundennär skiljeavtalär än närpart ettav

saken kan allmän domstol.prövas av

Skiljeförfarandet syftar till snabbt och insyn utifrån avgöraatt utan en
tvist. Det går inte inom för detta förfarandeatt ramen ge samma
garantier för materiellt riktigt avgörande vid införett som en process
allmän domstol med för frågarätt prövad i flerapart att samma
instanser. Förfarandet vid domstol vilar grundsatserna kon-om
centration, omedelbarhet och muntlighet medan Skiljemän friaär mera

gestalta förfarandet efter önskemål och tvistens karaktär;att parternas
de vittnesattester.kan finnsDet i lagstiftningent.ex. acceptera om
skiljeförfarande inte på tvister skallkrav med tillämpningavgörasatt av

går följaktligen intelag. Det skiljedom upphävd med hän-att en
visning till skiljemännen har tillämpat gällande felaktigträttatt ett

oriktig bevisvärderingInte hellersätt. grundutgör för upphävande av en
skiljedom. Skiljemän övrigt inteför skyldigaär motivera sittatt

Detavgörande. finns huvud på iöver det skilje-inget krav atttaget en
nämnd skall ingå någon juridisk utbildninghar ellerperson som som

har kännedom innehållet i gällande rätt.annars om
Det emellertidär sällan kritiserasskiljeförfarandet medmera som

hänvisning till tvisterna får oriktigtmateriellt avgörande ellert.ex. att ett
rättssäkerheten i fara. torde iär Skiljemän allmänhet välatt annars vara

kvalificerade för sitt uppdrag. Den kritik förekommer handlar isom
stället de höga kostnader förknippade medärom ettsom man menar
skiljeförfarande. I skiljeförfarande nämligentillkommer ersättningenett
till skiljemännen kostnad. Denna kostnad kan uppgå tillextrasom en

belopp och den omfattas inte allmännaden rättshjälpen.stora av
Kostnaderna för skiljeförfarandet sålundakan förbördautgöra tungen

ekonomiskt Man tänker ikanske första hand på konsumen-part.en svag



SOU 1995:65Förstärkt rättsskydd204

gäller mindresig också gällande detförhållande närgörter, sammamen
vid skiljeavtalekonomiskt bundennäringsidkare. En är ettpart somsvag

sigkostnader ellerdrabbastill riskenmed hänsynkan storaatt se merav
avstå från sin gällande.mindre nödsakad rättgöraatt att

avsnitt 2.6. Som framgåriKostnadsfrågorna behandlatshar närmare
kostnader förrättegång vid allmän domstolvisserligendär drar även en

skiljeförfarandeslåemellertid fastUtredningen kunnathar attpart.
rättegångskostnader föregentligaundantagsvis medför lägreendast

rättegång vid domstol.allmänänparterna en
Även tvist kanvinna desig goda chanserha attpart enen anserom

fåtvistlösningen medför honompåfrestningarnaekonomiska attsom
bilaga 2i sinUtredningen enkät sesin harfrån hävdaavstå rätt.att

enskildaellervanligt företagfrågan detställtbl.a. är att personer avom
råd driva sinainte harmeningsfullt ellerinte finner detkostnadsskäl att

beroende denvarierar ganska mycketSvarenanspråk fråga 5.
frågan det skerdet gäller när ärerfarenhet. Närsvarandes partomegen

FöretagarnasFöretagarnafråga 5askiljeavtalbunden ett svararav
återkommerOrganisationenvanligt.Riksorganisation mycketdet äratt

ochutredningens delbetänkandei remissvaretproblematikentill över
förlikningåtgärd ellerrättmätiga krav lämnaspåpekar där attutanatt

omfattastvist skulletidigtuppnås i skedetvångsvis närett annarsen
oftasker detKöpmannaförbundetskiljeavtal. Enligt partatt somettav

sin kostnadsskäl.avstår från hävdaskiljeavtal rättbundenär attett avav
Även frågan. Man kan dessaobetingatFranchisetagarna avsvarar

kostnadsskälinte sällandra slutsatsenenkätsvaroch andra parteratt av
Detta händerskiljeförfarande.sin ifrån hävdaavstår rätt ettatt

rättegång vidi allmäntvisten haskullevisserligen prövatsäven när en
avstår frånoftareviddock handenSvarendomstol. attparterattger

tvisten skallskiljeavtalbundna närde änsinhävda när ärrätt ettav
rättegång vid allmän domstol.iprövas en

sammanträffat medi olika sammanhangUtredningen har personer
skiljeförfa-erfarenhetharombud elleregenskapi stor avannarsavsom

skiljeklausuleruppfattningutbreddfinns bland demDetranden. atten
särskildatill demed hänsyninte befogatdeti avtal där ärintas

Även via dennaskiljeförfarande.förknippade medkostnader är ettsom
bundnaframkommit det händer ärkanal har ettparterattatt avsom

sinavstår från hävdakostnadsskäl rätt.skiljeavtal attav
direkta kost-tala deinte bara kandet hävdasNu kan att omman

ekonomiska fördelfrånbortse denskiljeförfarandet ochförnaderna som
obestridligenSkiljeförfarandet harsnabbt.tvistmedföljer avgörsatt en

slutligtochfå tvist prövadvillför snabbtfördelar part enstora som
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avgjord. Denna tidsvinst kan ekonomiskt attraktivaredetgöra med
skiljeförfarande med rättegångän inför domstol för mångaallmänen

vidarese avsnitt 2.4 och 2.6. förhållande hjälperDetta dock inteparter
sig ha rättmätigt saknar ekonomiskkravpart etten som anser men

förmåga betala det förskott skiljemännen begär för inledaatt ens attsom
skiljeförfarande. Han riskerar i åtnjutandevarken kommaett att av

skiljeförfarandets snabbhet eller relativträttegångens billigaresett
förfarande, kan tvingas avstå från sinhävda En ekonomiskträtt.utan att

svarandepart kan känna sig tvingad medge krav med hänsynatt ettsvag
till intehan sig ha råd den kostnadsrisk skiljeför-att att ta ettanser som
farande medför. Snabbheten i skiljeförfarandet, kan minska desom
indirekta partskostnaderna, alltså föga intetröst partger en som anser
sig rådha bära den direkta kostnaden för förfarandet.att

självklarEn utgångspunkt det allmännagäller förmögenhets-när
rättsliga avtal fria ingåär avtal inteär de alltidävenatt parter äratt om
välgrundade och för När det gäller skiljeavtal görparten.gynnsamma
sig emellertid särskilda värderingargrundläggande gällande. Det bör

intehuvud möjligt avtalaöver bort till dom-rättentaget attvara
stolsprövning rimlig faktisk möjlighetutan att part attges en annan
hävda sin Det således inte godtagbarträtt. är att part ettgenom
skiljeavtal hindrasskall från få sin sak prövad allmän domstolatt av
samtidigt inte råd sinhan har hävda i skiljeförfarande.rättatt ettsom
En sak domstolsprocess förenadär även är såmedatt storaannan en
kostnadsrisker sig tvingadekan känna avstå från drivaatt parter att att
sina anspråk i rättegång förloraroch därmed sin tillgång tillen

utredningensrättvisa. faller dock utanförDet denna kommaattram
förslag kan undanröja sådana ekonomiskamed hinder.som

långtviktigt lagstiftningenDet alltså möjligtär att garanterar part
något fåkunna sin avsnittsätt 5 och 7 diskuterarsak prövad. Iatt

utredningen hur domstolsprocessen attraktivkan göras mera som
tvistlösningsmetod. Ett viktigt förslag såsyfte dessamed ärannat att att

automatiskt komma ifrånsäga rättsskyddssynpunktproblem från som
den utbredda användningen skiljeklausuler i nuläget kan upphovav ge
till. Utredningen emellertid ökninggör den bedömningen denatt av
rättegångens attraktionskraft medföra inteförslagen kan ärsom
tillräcklig för fullt tillfredsställa underlägsen krav påatt ut partsen
rättsskydd. Andra åtgärder behövs komplettering.som

Lagstiftaren hittillshar försökt tillgodose behovet rättsskyddav
framför allt möjligheten lämna skiljeavtal avseende medatt utangenom

36 §stöd avtalslagen.av



206 Förstärkt rättsskydd SOU 1995:65

8.2 skiljeavtal oskäligtNär ettanses vara

skiljeavtal såsomEtt kan oskäligt lämnas avseende medutan
tillämpning 36 § Vid sådan prövning står sig iavtalslagen.av en

skiljeklausuler i näringsidkareregel avtal mellan medan motsatsen
näringsidkaregäller i avtal mellan och konsumenter.

i skiljeklausulHögsta domstolen har flertal rättsfall prövatett om en
skall lämnas avseende med tillämpning 36 § avtalslagen. Deutan av
flesta frågan skiljeklausulen oskäligavgörandena behandlar kan ansesom

skiljeförfaran-till de kostnader förknippade medmed hänsyn är ettsom
Även haft fråga. Dende. Arbetsdomstolen har bedöma dennaatt

siktefortsatta framställningen i första hand domstolarnastar
skiljeavtals giltighet till kostnadsrisken.bedömning med hänsyn Detav

skiljeklausulens utformningfinns några rättsfall där hardock närmare
frågan skiljeavtalethaft betydelse för avgörande skulle lämnasav om

avseendeutan
rättstillämpning skiljeavtalHuvudprincipen i Högsta domstolens är att

åtminstonestår sig i näringsidkare, deregel avtal mellan är attomsom
i förhållande tilljämställda, medan gäller konsu-motsatsenanse som

villor tillSkiljeklausuler intagits i avtal uppförandementer. avsom om
sålunda oskäliga lämnats avseendekonsumenter har och seutanansetts

800. Skälet1981 711 och C 57 NJA 1982 för dennaNJA not samt s.s.
rättstillämpning till riskenden med hänsynär att parten attsvagare

avstååsamkas sig eller mindre nödsakadkostnader kan attstora merse
ocksåfrån sin gällande i skiljeförfarande. Detta harrättgöraatt ett

1974:83 187 ff.påpekats i förarbetena till 36 § SOUavtalslagen se s.
197576:81 146 f.. Högsta domstolen har däremotoch s.prop.

småhusentreprenadskiljeklausul i avtal mellanaccepterat omen
näringsidkare kostnadsansvarkonsumenter och konsumenternasnären

förhållande till skiljemännensåväl mellan ibegränsats parterna som
1983 510. Skiljeavtal också godtagits i försäkringsavtalNJA hars.

ställning från ekonomisk synpunkt inte i avsevärdmed part meravars
från 1984 229. I sistnämndaskiljde sig konsuments NJAgrad en s.

anlitasi skiljetvisträttsfall betonade Högsta domstolen det kanatt en
sakkunnigbevisningförsakkunniga skiljemän minskar kostnadensom

hänvisaspraxis 1980-1987 till Lars WelamsonsFör genomgångnärmare aven
Juristtidningöversikt i Svensk 1989 637 ff.s.
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och prövning vid domstol kan ikomma ske flera instanser.att en att
Med hänsyn bl.a. härtill ansågs inte kostnadsaspekten medföra att
skiljeklausulen skulle lämnas tillämpningmedavseende 36 §utan av
avtalslagen.

När det gäller skiljeavtal mellan näringsidkare har ståttdessa sig i de
flesta fall. I NJA 1987 639 hade skiljeklausul intagits i avtaletts. en
mellan näringsidkare. Avtalet bedömdes skilja sig väsentligt från ett

jämställdaavtal mellan näringsidkare ansågsoch i stället vissaha
likheter med anställningsförhållande. Den underlägsnaett parten
bedömdes i behov skydd konsumentvara mot ettav samma som en
skiljeavtal med åtföljande kostnadsrisker. Skiljeklausulen lämnades
därför såsom oskälig avseende. Giltigheten skiljeklausul iutan ettav en

Ävenfranchiseavtal prövades i NJA 1992 290. det i självas. om
franchiseavtalets ligger franchisetagaren i vissa intaravseendennatur att

underlägsen ställning förelåg det enligt Högsta domstolen inte skälen att
generellt lämna skiljeklausul i franchiseavtal avseende.etten utan
Domstolen påpekade dock det i enskilt fall kan påkallatatt ett attvara
lämna skiljeklausul i franchiseavtal avseende, avtaletett utanen t.ex. om
har likheter med anställningsförhållande eller dåett en resurssvag
franchisetagare behöver skydd konsument kostnads-motsamma som en
riskerna med skiljeavtal. I rättsfallet ansåg Högsta domstolen detett att
inte fanns tillräckliga skäl frångå regeln skiljeklausuls giltighet.att om

Skiljeavtal ihar några fall lämnats avseende grund derasutan av
innehåll enskildai det fallet. inteDet har godtagbart medansetts
skiljeavtal föreskriver skiljenämnden skallatt sättutsessom ett som
typiskt missgynnar 1982NJA 853; jfr NJA 1992sett partenena s. s.
143. fritt får väljaAtt mellan rättegång vid allmän domstolpartenena

skiljeförfarandeoch har tala för skiljeavtalet oskäligt NJAansetts äratt
1979 666.s.

Arbetsdomstolen har i flera ställningtagit till skiljeklausu-avgöranden
ler varit intagna i anställningsavtal. har i flertaletUtgången fallsom
blivit skiljeklausulen inte bedömts flestaoskälig. I de fallen haratt vara
Arbetsdomstolen skälig skiljemännenersättning till i aktuellansett att
tvist inte skulle uppgå till så betydande enbart riskbelopp denatt som
arbetstagaren löper helt eller delvis slutligtbehöva för dennaatt svara
kostnad föranledde tillämpningen skiljeklausulen bedömaatt attav var

oskäligt honom se AD 1987 165 1988 95 ochmot t.ex.som samtnr nr
Även96. arbetstagarennär obestritt han saknade medeluppgett att att

betala förskott till skiljemännen vilket i praktiken antagligen ärens en-
förutsättning för han huvud fåskall kunna sin sak rättsligtöveratt taget
prövad skiljemän har skiljeklausulen stått sig se AD 1995 34.av nr-
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något fall inte ha intagit underlägsenI har arbetstagaren ansetts en
anställningsavtalets ingående 1988 181. Endastställning vid AD nr

skiljeklausul i anställningsavtal bedömtundantagsvis har ett varaen
oskälig 1994 120.se AD nr

sig från ingångetredovisade möjligheterna frigörasålundaDe ettatt
framgårtillämpning 36§ avtalslagenskiljeavtal med är,av som av

tillräckliga tillgodose ekonomisktavsnitt 8.1, inte för fulltatt ut svagen
tillgodosesin rättsligt prövad. För bättrekunna sakrätt attparts att

föreslåsig naturligt allmänbehov kunde detdetta att genastte en mera
frigörandemöjligheten. första hand dockutvidgning I bör närmareav

går något eventuellt mindreproblemet lösaundersökas att annat,om
Samtidigt värde reglerna föringripande, det närsätt. är ettstortav om

möjligt. förså Det kan denskiljeavtal inte klaragörsaccepteras som
någotanledning eftersträva fastare bestämmelserskull finnassakens att

36 § avtalslagen.än

skiljeförfarandebegränsningar8.3 Generella av

till rättsskyddsintressetmed hänsyn

interättsskydd kanekonomiskt underlägsen behovEn parts av
skiljeavtalområde inom vilketutökning dettillgodoses avgenom en

skilje-förbudeller generella reglerinte alls godtas motgenom om
skiljeav-Utredningen föreslår docktvist uppkommit.innanavtal att

intetvister visst undantag skall godtasframtida medtal som avser
näringsidkare och konsumenter.mellan

två olika vissai huvudsak Inomfinns skyddsreglerDet typer.av
tillinte hänskjutas avgörandeområden tvister huvudkan över taget av

skiljedomsmässigaområden sålunda inteskiljemän. Tvister dessa är
Även området fårskiljedomsmässigatvist faller inom detenom

uppkommit. Skiljeavtalingås tvist hari vissa fall inte förränskiljeavtal
då inte.framtida tvister gällersom avser

2 i utredningens delbetänkandeskiljedomsmässighet behandlas närmareBegreppet
ff.skiljeförfarande SOU 1994:81, 77Ny lag s.om
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3.1 Icke skiljedomsmässiga tvister

Utanför det skiljedomsmässiga området tvister varifaller inteparterna
kan träffa förlikning, s.k. indispositiva Vidare enligttvister. kap.lär
3 § 1974:371lagen rättegången i vissaarbetstvister tvister rörandeom
kollektivavtals giltighet eller befrielse från sådant avtal 31 § 1 och 3 st.
lagen 1976:580 medbestämmande i arbetslivet undantagna från detom
skiljedomsmässiga området.

Vilka tvister respektive inteär, förlikningsbara bestäms medär,som
ledning de materiella bestämmelserna området. Det krävsav
beaktansvärda tredje eller intressenallmänna för tvister skallattmans

indispositiva, dvs. icke förlikningsbara. Exempel tvisteranses vara
inte förlikningsbara fastställande faderskap vårdnadär är ochsom av om

barn. Det knappast framkomlig utöka områdeär detta förväg att atten
tillvarata ekonomiskt underlägsen behov rättsskydd. Intepartsen av
heller förbjuda skiljeavtal inom vissa områden där tvister i förochatt
sig förlikningsbara framstår möjlig lösning.är Det tordesom en
nämligen inom de allra flesta områden förekomma skiljeavtal mellan
starka och parter.svaga

Inskränkningar i8.3.2 träffa skiljeavtal angåenderätten att
framtida tvister

finnsI 3 § 1929:145 skiljemänlagen allmänt förbudett mot atta om
uppkommitskiljeavtali vissa fall innan tvistträffa Demia bestämmelse

ihar oförändrad överförts till 6 § utredningens förslag till lagny om
skiljeförfarande.

Förbudet i 3 skiljemannalagen§ näringsidkaremellangäller tvistera
och konsumenter småmål enligt kap. 3 d §kan 1s.k.prövassom som
rättegångsbalken. Som småmål visstmed undantag,handläggs,
dispositiva tvister inte överstigerdär värdet uppenbartvad yrkasav som
hälften basbeloppet enligt försäkring. Iallmänlagen 1962:381av om
denna mål gäller enligt 18 rättegångsbalken särskildakap. 8 §typ av a
regler till ersättning för Parträttegångskostnader. harrättparts t.ex.om
inte till ersättning för småmål.rätt ombudsarvode i En konsument

3 § skiljemannalagen tillgång till smämålsförfarandetgaranteras genom a

3 Bestämmelsen infördes 1973:87. Den ändratshar sedermeragenom prop. genom
l97677:llO 197980:9.ochprop. prop.
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hinder skiljeklausul.vid allmän domstol I dessa fall behöverutan av en
således inte avstå från få sinkonsument sak prövad kost-atten av

tvist väl uppkommit oförhindradnadsskäl. När har konsumenten dockär
skiljeavtal.ingåatt

Enligt 16 28 § och 21 kap. 4 § sjölagen 1994:1009 får skiljeav-kap.
ansvarighetangående grund avtal befordrantal av om av passagerare

uppstått. Skiljeavtalinte träffas förrän tvisteller resgods som avser
angående förhållanden i järnvägstrafiklagenframtida tvister reglerassom

får i fråga tvister godsbefordran 2 §gällande endast rörgöras om som
järnvägstrafildagenl985z2 192. 38 § lagen befordran med luft-st. om

1937:73 och 9 38 § luftfartslagen 1957:297 innehållerfartyg kap.
begränsningar i träffa skiljeavtal innan tvist uppstått. 11 kap.rätten att

1991:614 innehåller begränsningar i6 § bostadsrättslagen stadgarnaatt
förbehåll jämställs skiljeavtal beträffandeinta med bostadsrättshava-som

skyldighet tillträda behållaeller eller lägenhet eller be-rätt attres
hyresvillkor i visst fall. 8 kap. 28 § 12träffande fastställande ochav

jordabalken innehåller begränsningar i träffakap. 66 § rätten att
skiljeavtal i arrende- och hyresförhållanden.

angåendeInskränkningarna i träffa skiljeavtal framtidarätten att
underlägsen De angivnatvister bl.a. avsedda skyddaär att part.en

inskränkningarna effektivt inom sitt område.skydd ochutgör ett var en
Sådana inskränkningar bör dock med beaktande deövervägasnoga av

tillämpningsområdetfmateriella reglerna inom Varken dengenom
enkätundersökning utredningen genomfört eller har detsättannatsom
framkommit visar beträffande vissa andraunderlag det avtalsty-attsom

sådana motiverar förbudfinns starka skyddsbehov ett motsomper
skiljeavtal avseende framtida tvister.

skiljeavtal ojämbördiga kan innehålla föreskriftEtt mellan parter en
utgång i tvisten skallden starkare bära delenstörreparten oavsettattom

Utredningen till skiljeförfa-har i förslaget lagkostnaderna. ny omav
avtal1994:81 ingå sådana Irande SOU skall kunnaansett att parter

mån kostnadsfördelningen medför denden även partenatt svagare anser
möjlighet sin i skiljeförfarande finnssig gällande detha göra rätt ettatt

framtidainte förbjuda sådant skiljeavtal detskäl ävenatt ett om avser
precisiontvister. dock inte med rimlig utformaDet torde att en

förbud skiljeavtal framtida tvistergenerell regel avseendemot somom
skiljeavtal ojämbördiga särskildgäller mellan be-endast parter utan

4 Franchising,SOU 1987:17 175Se t.ex. s.
5 Se 195s.
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stämmelse kostnadsfördelningen skiljeklausulersådanaochom vars
kostnadsfördelning inte undanröjer möjlighetden partens attsvagare

sin gällande. En särskiltgöra rätt sak överenskommenär attannan en
kostnadsfördelning kan medföra skiljeklausul skulleatt somen annars

Sig.ha lämnats avseende med tillämpning 36 står§ avtalslagenutan av
Förbud skiljeavtal tvisterframtida inte någonärmot som avser

framkomlig metod använda för generellt skyddaatt att mera en
underlägsen i förmögenhetsrättsligt vilketavtal, helst. Manpart ett som
kan knappast tänka sig allmänt förbud skiljeavtalett mot som avser
framtida tvister. Vad utredningen eftersträvar i stället generellaär
skyddsregler i enskildadet fallet ikan träda funktion närsom en
underlägsen kan tvingas avstå från få sin sak prövad.part attannars

När det gäller allmänna förmögenhetsrättsliga egentligenavtal detär
i relationenendast mellan konsument näringsidkareoch deten en som

kan föreligga tillräckliga skäl generellt inte skiljeavtalgodtaatt som
framtida tvister. Som tidigare utgångspunkten redan inämnts äravser

viddag tillämpning 36 § avtalslagen skiljeklausuler inte står sigattav
mellan näringsidkare och konsument.

Tillämpningen dock vissakan oklar områden.sägas Kantexvara
skiljeklausul i försäkringsavtal gällande konsumentgörasett moten en

i skiljemannalagenDen nuvarande bestämmelsen 3 a§ träffar inte
försäkringstvister där omtvistat högrebelopp är halvt basbelopp.än ett
Departementschefen uttalade i 197980:9 konsumentförsäk-prop. om
ringslag, 96, skiljeklausuler torde i frågaanvändas ickeattm.m., s. om

tvisterkollektiva konsumentförsäkringar videndast värdet skadaom av
ansågs skiljeförfarandepå dessa fallbyggnad. I många gånger vara en

lämplig anordning. det förkastadesAv skälet tanken generelltett
icke kollektivaförbud skiljeklausuler avseende konsumentförsäk-mot

ringar. Högsta domstolen 1984 229 ihar i visst fallrättsfallet NJA etts.
godtagit sådant skiljeavtal ställning frånnäringsidkareett mot en vars
ekonomisk intesynpunkt i skiljde sig frångradavsevärdmera en
konsuments. Vilken bedömning intagithade gjorts partenom ensom ren
konsumentställning ovisst.är

Denna osäkerhet minskar direktivinte oskäligasedan EGs om
avtalsvillkor i konsumentförhållanden medinförlivats svensk serätt
11-12 lagen 1994: 1512 konsumentförhållanden;avtalsvillkor iom

199495:17 47 ff.. 36En viss skärpning § avtalslagen kanprop s. av
nämligen blivit följdenha denna I bilaga till direktivetlagstiftning.av en

6 Jfr rättsfallet NJA 1983 510.s.
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villkor kanlistauttömmandeintevägledande, ansessomges en
inskränker konsumentens rättvillkorbl.a.bilaganoskäliga. I nämns som

Lagrådet medlagstiftningenföljdEndomstol.till angeravatt -
måstebilagan kunnaochdirektivetregeringeninstämmande attvaraav -

nämndase36 § avtalslagentillämpningenförbetydelse även av
bilagan endastdirektivet ochpåpekasdockDet bör49. attprop. s.

individuell för-föremål förvaritinteavtalsvillkorbehandlar som
handling.

i konsumentför-skiljeklausulerFörsäkringsförbundet har uppgett att
värderingangåendetvisterbeträffandeanvändssäkringsavtal endast av

ersättnings-ochvid rättsskyddarvodeadvokatsbyggnad,skada
värderingangåendeSkiljeförfarandebåtförsäkring.vidskyldighet av

förbundetsig enligtdetmycket sällan, rörtillämpasbyggnadpåskada
sådana skiljeklausu-år, och behovetförfarandemindre än ett avperom

rättsskyddsförsäkringiEnligt villkorlitet.relativtler gesuppges vara
skälighetenrörandeskiljedompåkallaförsäkringsbolaget rätt enavatt

förfarande kanför dettaGrundenkostnader.ocharvodeadvokats
MöjlighetenAdvokatsamfund.Sverigesför§ i stadgarnatill 33hänföras

försäkringsbranschen.ivärdefullskiljeförfarandesådanttill varaanses
bestämmelseföljerskiljeförfarandetanvändasjöförsäkringvidDet av en
angåendetvist1994:1009 där det sägssjölagen9 § atti 17 kap. en

sjöförsäk-avtalgrundersättningsskyldighetförsäkringsgivares omav
dispaschavgörandeutredning ochtillhänskjutasskallring genom

försäkringsförbundetenligtföreliggerpartikulärdispasch. Det stor
allmänmisstänkervarförregel,tvingandedenna attokunskap manom

rättegångs-vetskapi dagärendendennadomstol prövar utantyp omav
behållaiingenFörsäkringsbranschensjölagen.i nytta atthindret ser

regeln.
försäkringsbranschenframhållitFörsäkringsförbundet har ävenatt om

iskiljeklausulerbehovnågotinte störrekannärvaradeför avse
sådana.förbudgenerelltinförainte motkonsumentavtal bör ettman

utvecklingsituation kan hämmaskapainteförDetta somenatt somen
önskvärd.perspektiv kanisedd längreett vara

värdefulltförutsebarhetssynpunktfrån atttidigare nämntsDet är som
respektivestår sigskiljeklausulmöjligt klart närså långt enangesom

inte klardärförprövning. Man bör övervägarättsligvidfaller enomen
skiljeavtalförbudgenerelltEttkring konsumenter.dras motkangräns

utsträckning rubbai någonintetvister skulle störreframtidaavseende
skiljeklausulergällerdetskapatdomstolen närHögstarättslägedet som

generelltinföraAttkonsument.näringsidkare och ettmellan enen
linjeockså iliggerkonsumentförhållandeniskiljeklausulerförbud mot
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med den grundsyn bär det oskäliga villkor iEG-direktivsom upp om
konsumentavtal införlivatshar med den nämndasvensk rättsom genom
lagen 1994:1512 avtalsvillkor konsumentförhållanden.iom

Frågan de försäkringsbranschen använda skiljeklausulernaär om av
sådan betydelse dessaär bör från generellt förbudundantasatt ettav

eller denna orsak bör avstå från ochklar enkel regel.om man av en
När det först gäller skiljeklausuler angående värdering skadaav

byggnad så används dessa mycket sällan och behovet denna typav av
klausuler branschen själv Vidare intelitet. kan bortseanses av vara man
från förekomsten skiljeklausul konsument mindrekan göraatt av en en
benägen hävda sin ståndpunkt det gäller sådan värdering. Dennäratt
aktuella skiljeklausulen omfattar dessutom bara del fråga;störreen av en
utanför skiljeförfarandet faller frågan försäkringsfall föreligger.t.ex. om
Skiljemännens därför slitaavgörande kan komma endast begränsadatt en
del tvist. Det sig allmänt opraktiskt behöva anlitater sett attenav som
såväl skiljemän allmän domstol för vad kannärmastattsom som

tvist i sinbetraktas prövad helhet.som en
Försäkringsbolags och konsumenters enligt 33 § i stadgarnarätt att

skiljedom iför Sveriges Advokatsamfund begära tvist advokatsen om en
träffas inte förbudarvode och kostnader skiljeavtalett motav som avser

framtida Enligt regeltvister. nämnda advokat skyldigär ingåatten
sådan tvist inomskiljeavtal för lösa det viss tid begärsatt omen av

anlitatdenne rättsskyddsförsäkringhuvudmannen eller försäk-om- -
sålunda skiljeavtalringsbolaget. sigDet ingåsrör först närettom som

uppkommit. Vidare innebär villkoret itvist väl rättsskyddsförsäkringen,
skiljedompåkallaförsäkringsbolaget har rätt rörande skälighetenattatt

intearvode och kostnader, skiljeavtaladvokats ingås mellanatt ettav
försäkringsgivare. Villkoretförsäkringstagare och medför bara att

försäkringsbolaget efter dengottfinnande begärda advokat-kan ersätta
kostnaden eller bindandebegära skiljedom. mellanVillkoret torde vara

i försäkringsavtalet vid tvistså allmändomstolsättparterna att
mellan försäkringstagaren bestridandeoch försäkringsgivaren mot parts
inte får skiljemännen ivad skälighetenöverpröva fastställt om en
skiljedom.

skiljeförfarandeDet sjöförsäkring regleras i sjölagengäller vidsom
och grundar sig bestämmelse i allmänt förbudlag. Ett moten
skiljeavtal framtida tvister inte denna reglering. Detträffarsom avser
ändamålsenliga i bestämmelsen försäkringsförbundet.har ifrågasätts av
Det faller dock utanför idenna utredningens sakkompetens att ta
ställning till ibestämmelsen sjölagen.
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invändningarSammanfattningsvis framstår förbudde ettmot som
framfört inte sådan tyngd dennaförsäkringsförbundet ha att man av

finns intereglering. Detavstå från klar och generellanledning bör en
frånförsäkringsavtal i allmänhet bestämmelsen.undantaheller skäl att

skiljeavtal angående framtidai framtiden uppkomma behovSkulle det av
då ställning tillkonsumentförsäkringsavtal börtvister i vissa ta omman

tillåtas.sådana bör
finna, någotsåvitt inominte utredningen har kunnatfinns heller,Det

skiljeavtal konsumentkunna träffa medområde behov attannat enav
rättsförluster följeruppkommit. Den risk förinnan tvistredan som av
avstå från sintvingad hävdakänna sig rättkonsument kan attattatt en

undanröjassåledesskiljeavtal börhan bundeni vissa fall när är ettav
föreslår därförUtredningen denbestämmelse.generell attengenom

skiljeavtal angående framtidai träffainskränkningennuvarande rätten att
till i principutökasnäringsidkare och konsumentertvister mellan att

tvisteföremålets värde. Denna regel börtvistersamtliga oavsettavse
intei regeln gäller fördag, dvs.förses med undantagdock somsamma

följer Sverigesförsäkringar inte hellervissa kollektiva och annat avom
skiljeavtalförbudetförpliktelser. Det påpekasinternationella bör att mot

sjukvârdshuvudmän ochförsäkringar ingås mellaninte träffar t.ex. som
patienter, inte avtalsparter,försäkringsgivare där rättär attgessom

tvister enligt för-eventuellaersättning försäkringen ochbegära ur
övrigtföreligger förskiljemän. Detsäkringsvillkoren skall lösas ettav

tvist hänvisas föra talanpatienter vidpatientskadelag därförslag till att
Patientskadelag.SOU 1994:75vid domstol seallmän

huvudregeln ochdiskutera ytterligare förfiningarMan skulle kunna av
åtar signäringsidkareni skiljeavtaletfrån dennaundantagmedge attom

i tvisten. sådanutgång Enskiljenämndskostnadenför hela oavsettsvara
skallför konsumentenundanröjer riskenfördelning kostnaderna attav

Så inte andra villkorsin kostnadsskäl. längeavstå från hävda rättatt av
näringsidkaren in-till skiljeavtalet, störrekopplas t.ex. att gessom

sammansättning konsumenten ellerskiljenämndensflytande änöver att
näringsidkarensskiljemäni skiljeavtalet utpekarredanparterna
sådan ordning.invändninginte någonförslag, kan mottyngre resas en

huvudregelnmodifikation den föreslagnaEn att gevoreavannan
påkalla skiljeförfa-inte näringsidkaren rättkonsumenten attmen --

rättegångfritt välja mellanregelrande. En rätt attpartensom ger ena
mekanismmedmåste emellertid kompletterasskiljeförfarandeoch en

hanmöjlighet framtvinga val när attettattmotparten avsersom ger
rättsligt förfarande.inleda ett
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Båda tankegångarna kan ha visst En enkel regel harfog sig.sägas för
emellertid i sig. ocksåvärde Med beaktande det, såvittett attav
utredningen kunnat finna, inte finns något praktiskt behov kunnaattav

skiljeavtalträffa näringsidkare innanmellan tvistoch konsument
uppkommit utredningenhar för den tidigare nämnda regelnstannat om

skiljeavtalförbud näringsidkare innan tvistmellan och konsumentmot
uppkommit.

självaI detta sammanhang bör uppmärksammas kan kommaparteratt
särskild tvister skall lösasbeloppsgräns föröverens attenom genom

skiljeförfarande i för Så utgångspunkten istället allmän domstol. ärav
AB 92 tvister skall skiljemän 9 kap. 1 §. Oberoen-avgörasattt.ex. av

får vid anhängiggörade denna bestämmelse allmän domstol talanpartav
uppenbarligen inte tio 9högre belopp basbelopp kap.änsom avser

2 §.

Åtgärder inom skiljeförfarandet8.4 för stärkaatt

rättsskyddet

föreslår särskild kostnadsregelUtredningen begränsaren som en
ersättningen tillför skiljemännen tillunderlägsen parts ettansvar

bli tillämpligregeln skall näringsidkarebasbelopp. För mellanatt
såden underlägsne ekonomisktkrävs dessutom ärpartenatt attsvag

kostnadbära den skiljeförfarandehan inte skäligen kan ettsom
medför.

skiljeförfarande riktigtSom tidigare kan i inte fånämnts ett sammaman
vid införgarantier för materiellt riktigt avgörandeett processensom

införaallmän domstol till domen. Attmed materiell överprövningrätt av
överprövningför materiell ståndgrund tillrätt part att aven en

sådanskiljedomar i fråga. Enför stärka rättsskyddet kan inte kommaatt
skiljeförfarandet,möjlighet skulle nämligen innebära grundskott motett

nå tillfördelar offentlig insyn framfrämsta snabbt ochär att utanvars
slutligt tvist.avgörandeett av en

inteskiljeförfarandeUtredningen i sitt förslag tillhar lagny om
skiljemännen ellerfunnit juridiskskäl uppställa krav kunskap hosatt
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skiljeförfarandeU finns intereglera själva Det skälnärmareatt att nu
bedömning i dessa avseenden.göra en annan

direktiven främst inriktat sigandra rättsskyddsaspekten, harDen som
sin rättsligtpå, inte behöva avstå från få sak prövadskallär att part att

finns anledningrisken drabbas kostnader. Detgrund attatt avav
något minska kostnadsrisken förgårdet sättöverväga att enom

skiljeförfarandet. Det finns i huvudsakinom förunderlägsen part ramen
sådana låtatvå gå; minska kostnaderna eller den starkarevägar att som

utgången i tvisten.för del kostnadernastörre oavsettparten avsvara en
i skiljeförfarandeSåväl i rättegång vid allmän domstol ett upp-somen

såsomolika former direkta partskostnader arvodekommer t.ex.av
ersättningen till skilje-skiljeförfarande tillkommerombud. I ettparternas

tidigarekostnad kankostnad. Denna nämntsmännen extra somsom en
inte rättshjäl-till och den omfattas den allmämiauppgå beloppstora av

framställningen sistnämnda kostnad,fortsatta fokuserasDen sompen.
tvistlösnings-bådadiskrepansen mellan deframstår den reellasom

sin avstå.hävda ellerhan skallformerna rättövervägernär part om

skiljeförfarandetMinskade kostnader för8.4.1

intari mål därkan begränsasför förfarandetKostnaderna partenena en
tvister alltidföreskrift sådanaställningunderlägsen attomgenom en

sig mindreskiljeman. Typiskt detskall röravgöras sett omensamav en
skiljeman.sådan inte bäratvisten kantvister där änsägas mer ensom

viktig faktor förskiljemanförRätten utsepart att anses vara enen
för betakrävas starka skältvistlösningsform. Det börvalhans attav

bestämmelse. Kantvingandemöjlighetdenna parternapart genom en
någontill skiljeman kommerskallinte utom-utsessomenas om vem

få skiljemannen. Parternatingsrättenstående såsom utseattt.ex.
Inågot avgörande inflytande personvalet.då inte hakommer vartatt

stå delen kost-åtagit sig förharfall då den starkare störreattparten av
obefogati tvisten framstår detutgångennaderna attoavsett genomsom

tvister ändåföreskriva vissa skall avgörastvingande bestämmelse atten
skiljeavtalundantaskiljeman. regel skulleEn somsomensamav en

svårkostnadsfördelning blirvisst snedsådaninnehåller sätt atten
gränsdragningssvårigheter.tillledaoch kommerutarbeta att

7 skiljeförfarande, 1531994:81 Ny lagSe SOU t.ex. s.om
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Om den tänkta regeln i stället gjordes skulledispositiv del dessaen av
betänkligheter undanröjas. Värdet rättsskyddsregel fritt kanav en som
avtalas bort redan skiljeavtalnär ingås emellertid tveksamt. Man kanår
inte heller bortse från träffasavgörandeatt ett som av en ensam
skiljeman typiskt innebär för materiellt riktigtsämre garantiersett ett
slut än avgörande skiljemän.ett treav

En möjlighet minska kostnaderna införa förärattannan att taxaen
skiljemän i småmål eller någon form förtak hur högt arvodeav som
skiljemännen får betinga sig och idetta tak relationsätta tillt.ex.
tvisteföremâlets värde. En sådan regel skulle emellertid innebära detatt
i vissa tvister skulle kunna bli svårt skickliga skiljemän.att engagera
Vidare det inte rimligt skiljemännenär tvingas avstå från vadatt som
kan skälig ersättning i fall förmåganär harvartanses vara parten attena
bära fullt kostnadsansvar.ett

Utredningen föreslår således inte inför några särskilda regleratt man
för minska kostnaderna för skiljeförfarande. Däremot står detatt

fritt olika begränsasätt kostnaderna för skiljeförfarandet.parterna att
Parterna kan framtida eller uppkommen tvist skallattenas om en

skiljemän. De ocksåavgöras kan i skiljeavtalet, medt.ex.av en ensam
avvikelse från dispositivade föreskrivalagreglerna, hur ersättningen till
skiljemännen skall bestämmas. Den vanligaste formen sådan särskildav
överenskommelse hänvisar tillär skiljedomsreglementeatt parterna ett

innehåller särskilda bestämmelser ersättningen till skiljemännen.som om
Det finns skiljedomsregler institut möjlighet bestämmaettsom attger

skiljemantvist skall avgöras i stället föratt en av en ensam treav
skiljemän. också direktParterna kan hänvisa till tvistlösning enligt
förenklade skiljedomsregler avsnitt 2.2.2.se

8.4.2 Minskat kostnadsansvar för underlägsen part

Ett minskasätt kostnadsrisken underlägsenförannat äratt part atten
föreskriva han utgången i skall åläggastvisten inte kunnaatt oavsett att

för viss mindreän del till skiljemännen.ersättningensvara mer en av
När skiljeavtal ingåttshar ojämlikamellan och denett parter

underlägsne så ekonomiskt inteär han kan denparten att tasvag
kostnadsrisk skiljeförfarande skiljeavtaletmedför fårettsom antas vara
tillkommet i den starkare intresse. framstår dåDet rimligarepartens som

övervältra del kostnaderna honom utgången i tvistenatt oavsetten av
inskränkaän tvisten skilje-prövadrättatt t.ex. parternas att treav

Det börmän. det gårövervägas formulera sådan bestämmelse.attom en
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särskilt den skallutformningen börVid den överväga närnärmare man
fördelas i dessa fall.tillämplig hur kostnaderna skallochvara

intartillämplig skiljeförfaranden därRegeln bör partenenavara
intefog han kanställning och med kanunderlägsen taanta attmanen

utgå frånmedför. Man börkostnadsrisk skiljeförfarandeden attettsom
näringsidkaretillämplig på förhållandet mellanalltid skallregeln envara

tidigaremed detSådana skiljeförfaranden kanoch konsument. ävenen
näringsidkare ochskiljeavtal mellantill förbudbehandlade förslaget mot

tvistingås först sedannämligen skiljeavtalförekomma,konsumenter om
bli tillämplignäringsidkare bestämmelsenuppkommit. bör närMellan

näringsidkare. Däremot innebär detmindreden underlägsne ärparten en
automatisktekonomiskt intesig starkareförhållandet i ärpartenatt ena

dånämligen endast de fall dentillämplig.bli Detregeln bör äratt
avstå frånsig tvingadskulle göraunderlägsne attattparten annars anse

bestämmelsenskiljeförfarandeinom försin gällanderätt ett somramen
utformas medlydelsen kunnapå. Lämpligen bör densikte närmaretar

förebild.avtalslagen36 § 2 st. som
tillkommer ikostnadbehandla denBestämmelsen bör endast ettsom

skiljemännen. Parternasersättningen tillnämligenskiljeförfarande, egna
slutligtdomstol kunnaliksom vid allmänrättegångskostnader bör

kost-Lämpligen denkanfördelas mellan partensparterna. svagare
enligt lagenbasbelopptill motsvarandebegränsasnadsansvar ett
begränsningförsäkring f.n. 35 700 kr. Denna1962:381 allmänom

skiljemännen. Genomsåväl emellangällabör attgentemotparterna som
räckviddregelnshålls utanförrättegångskostnaderparternas egna

tillräckligt incitament förfortsättningen finnasidetkommer även att ett
omfattningenunderlägsne begränsaden attparten processen.av

överlämnasregleringen innebär detskisseradesålundaDen att
försärskilda skyddsreglernadeskiljemännen fatta beslut,att svagareom

intressefinns allmänti enskilda fallet. Dettillämpas detskall ettparter
situation dei därfrån hamnaskydda parter attatt anserensvagareav

till intressethärtill ochsin Medråd hävda hänsynsig inte ha rätt.att av
tillämpningskiljemännens beslutenhetlig rättsbildning bör avomen

materielldomstol för över-underställas allmänregleringen kunna
utflödeinteskyddsreglernapåpekas ärprövning. Det bör ettatt av

föreligger hinderanledningensåledes inte denskiljeavtalet och det av
överklagningsrätt.materiellmot en

regeln kan kom-skiljemännen med den föreslagnakan hävdasDet att
flerasärskilt skiljemanstarkarei beroende den parten, somenavma

fårFarhågornaviss starkareskiljemangånger har part.utsetts av ensom
tillutredningen i förslaget lagöverdrivna. Man bör beakta att nyanses
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skiljeförfarande har det iacceptabelt avtalansett att parternaom
kommer överens längre gåendeskall kost-haatt parten ettom ena

Ävennadsansvarf‘ särskild torde skiljemännenkostnadsregel iutan
praktiken vända sig till den starkare sin ersättning.för attparten ut

detAtt kan tvivel skiljemans opartiskhet partresas en om samma
gång gång honom sin skiljeman problemärutser ett annatsom

inte kan lösas i detta sammanhang.som
En invändning regleringen svårtkan det draärmot att attannan vara

de för tillämpningsområdetnärmare gränserna och utländskaattupp
blir tveksamma till förlägga internationella skiljeförfarandenparter att

till Sverige. Denna invändning i för sig befogad,ochär men samma
sig iproblem dag gällande det gäller tillämpningengör 36 §när av

dåavtalslagen. Och skall uppmärksamma tillämpningattman en av
denna bestämmelse kan leda till skiljedomenhela blir ogiltig.att
Utredningen visserligenhar i förslaget till lag skiljeförfarandeny om

brister ihänfört skiljeavtalet till klandergrund i stället fören en
ogiltighetsgrund. Detta medför skiljedom inte automatiskt bliratt utanen
verkan det föreligger brister i skiljeavtalet, måste angripautan partom
skiljedomen inom viss tid för brist skall denna effekt. Men ävenatt en

skiljedommed detta förslag kan komma upphävas hänvisningmedatten
såsomtill skiljeavtalet oskäligt skall lämnas avseende enligt 36 §att utan

inteavtalslagen. Den föreslagna regleringen medför några så drastiska
konsekvenser; i stället ökar förutsebarheten det frågannär gäller ettom

vidskiljeavtal står sig prövning enligt 36 § avtalslagen. De olägen-en
sålundaförknippade förslagetheter med bör i ljusetär vadsom ses av

alternativet nämligen utvidgningkan 36 § avtalslagen ellervara, en av
vidarejämkningsregel skiljeavtalsärskild för se avsnitt 8.5.en

möjligtFrågan det undantasedan de internationellaär är attom rent
förfarandena från den särskilda tillämpningsområde.kostnadsregelns

bådaT.ex. isaknar hemvist driftställe Sverige kundeoch fastparterom
uttrycklig bestämmelse i skiljeförfarande framgålagen attgenom en om

reglerna jämkning tillämpliga.kostnadsersättningen inte Vidärom av
utformningen sådan bestämmelse måste emellertidav en man upp-
märksamma det förbud diskriminering grund nationalitetmot av som
följer Maastrichtfördraget artikel artikel ibetecknad 7 Romför-av
draget och EES-avtalet artikel begränsning den särskilda4. En av
kostnadsregeln till endast hemvistomfatta medunderlägsnaatt parter

driftställeeller i Sverige kan diskrimine-tänkas strida nämndadetmot

8 Se SOU 1994:81 195; jfr rättsfallet NJA 1983 510.s. s.
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internationellasärskilt undantag förringsförbudet. Behovet ettav
i konfliktrisken kommaskiljeförfaranden måste därför vägas mot attav

dåinternationella åtaganden. Man kan konstateraSverigesmed att parter
någonsinskiljetvist till tredje land knappastförläggavalt ettatt ensom

särskilda kommerkostnadsregelnså ekonomiskt denär attattsvaga
för reglerrealiteten det såledesaktualiseras. I handlar oromera om en

verkligt ingrepp ipartsautonominlägger band än ettomsom
internationella skiljeförfarandenas del. Dennaavtalsfriheten för de oro

iundantag laginformation i stället förlindrasbör somgenomgenom
åtaganden. Någotinternationellaoförenliga med Sverigeskan vara

därför inte försärskilda kostnadsregeln börfrån den görasundantag
skiljeförfaranden.internationella

säkerhet kundemed hög gradvärdeDet stort en avom manvore av
slår till i visst fall. Dettasärskilda kostnadsregelndenbedöma ettom

hanekonomisktminst för övervägerintegäller part omsvag somen
sinavstå från hävdaskiljeförfarande ellerpåkalla rätt.skall attett

36 avtalslagen bygga§måste emellertidRegeln sätt somsamma
bestå någramedför den inte enbart kanhelhetsbedömning att avsomen

förutsebarheten ökasrekvisit. kaniakttagbara Däremotklartenkla och
be-utgångspunkter för dennaangivnanågra i bestämmelsengenom

tillåterkommer detta.dömning. Utredningen strax
redanförutsebarhet skulle skapasytterligareEtt partmoment omav

förhandsbeskedfå bindandeinledsförfarandet kundeinnan ett om
särskildaskiljemännens beslut dentillämplighet. Eftersomregelns om

skall kunnatidigaretillämplighet, över-kostnadsregelns nämnts,som
möjlighet väckadå i första handdomstol, tänkerprövas attenmanav

svårigheterna medvid domstol.fastställelsetalannågon form enav
praktisk bordedenna skalldock flera. Försådan talan vägär att vara

såväl för det skall kunnainstans. Detta gällerfrågan i baraprövas atten
inteprocesskostnadernaförrelativt snabbt beskedlämnas attett som

viktigt inte minstsistnämndaoproportionerligt höga. Detbli ärskall
denbli begränsadtill avgörandets betydelse kanmed hänsyn t.ex.att om

frågan regelnsvinner skiljetvisten. Vidare börunderlägsne parten om
ställningekonomiskaberoende närtillämplighet partensavvara

tidenvid förinte rimligtskiljetvisten Det äravgörs. partatt en som
tillämplighetförinom kriterierna regelnsinledande föllskiljeförfarandets

fortfarande skulleekonomiskuppnått högredärefter statusenmen
således mycket väl tänkasDet kanåtnjuta regelns beskydd. partsatt en

förhandsbeskedet intetiden såställning förändrasekonomiska över att
avgörande regelnsförtill grundkan läggaslängre ett omsenare

så förutsebarblir regelntillämplighet. Slutsatsen bör göraatt somman
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möjligt hjälpmed några iakttagbara medan möjlighetenrekvisit, attav
kunna utverka någon form förhandsbesked får avvisas.av

Det finns iredan dag olika variabler tillämpas det gällernär attsom
med hänsyn tillsätta gränser näringsverksamhets storlek elleren

omfattning. I förarbetena till rättshjälpslagenbestämmelsen i om
beviljande allmän rättshjälp näringsidkare rättshjälp iattav anges
princip inte bör beviljas näringsidkare med omsättning 200 000en en av

i dåvarandekr penningvärde 8 § rättshjälslagenl 3 l972:429;st.
197879:90 161 f.. Vidare näringsidkaren intedär attse prop. s. anges

fåbör ha fler två anställda, vill anspråkän han rättshjälp.göraom
I 10 3 § aktiebolagslagenkap. 1975: 1385 regleras auktoriseradnär en
revisor anlitasskall med användande variablerna medeltal anställdaav
och balansomslutning för tvåde räkenskapsåren. I EGs fjärdesenaste
bolagsdirektiv variablernaanvänds balansomslutning, nettoomsättning

kriterieroch medeltal anställda för storlekenmäta bolagatt ettsom
artiklarnase och 27 återges i SOU 1994:1711 348 respektivesom s.

360. När överskridit två angivnabolaget de gränsvärdena faller detav
enligt dessa artiklar kategorin.under den större

möjligtDet bör motsvarande vissa omständig-sättattvara ange
vidheter särskilt skall beaktas bedömande den underlägsnesom av om

ställningekonomiska sådan den särskildaär kostnadsregelnpartens att
tillämplig i det enskilda fallet. Man bör lämpligen utgåär från de

bolagsdirektiv.kriterier i EGs fjärde Eftersom det alltid skallangessom
intehelhetsbedömning bör i bestämmelsendet någragöras en anges

inteföreskrift regelnexakta gränsvärden med är tillämplig tvåatt om av
Ävenöverskridits. andra omständigheterdessa har angivnadeän

kriterierna beaktas, särskilt det framstårkan när tveksamtsom om
eller inte. Enligtomfattas bestämmelsen utredningens meningparten av

kan det rimlig utgångspunkt vilkaför bedömningen kostnadervara en av
näringsidkare kunna näringsverksamhetenbör bära så falletären att om

överskrider två följande anställda, omsättningfemgränser:av en om
etthundrafemtio basbelopp femtiooch balansomslutning basbeloppomen
enligt lagen 1962:381 allmän försäkring. Som underlag börom man
använda medeltalen räkenskapsåren.under de två senaste

Slutligen kan invändningenden regleringen den kanattmot resas
medföra det blir fler skiljeförfaranden. slutsats riktig i såDenna äratt
måtto färre avtal kommer avseendekunna lämnas medatt att utansom
tillämpning 36 § dåavtalslagen. Men det förutsätts starkaatt parterav
kommer lika skiljeavtalangelägna träffaatt attvara om som nu,

kommeroberoende de få stå för delen ersättningenstörreatt attav av
till skiljemännen. Det skulle mycket väl kunna hävdas starkaäven att
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vid avtalsförhandlingarnai överlägeantasparter varasom --
skiljeavtal eftersom derasingåbli mindre benägnakommer attatt

Oavsett hur dettvistlösning öka.kommerkostnader för denna atttyp av
minnet förviktigt hålla i skäletdetförhåller sig med detta är attattatt

förhindra kännersärskild kostnadsregelinföra är att parteratt svagaen
inte skiljeför-från sin motverkatvingade avstå hävdasig rätt, attatt att

Även regleringen bli mindrebieffekt skullefaranden. enom en av
skiljeförfaranden bör dettaskiljeavtalfrekvensen ochinverkan av

så mycketnågon gällertillmätas betydelse. Dettadärför inte mera som
framstår högst osäker.effektdenna som

till nyligenväljer hänvisa debli sålikaDet kan gärna attatt parter
avsnitt 2.2.2 ellerskiljeförfarande seförenklatreglernaantagna om

i allt för hög gradde görliknande regler. Parterandra attsom anser
riktigt avgörandematerielltrimliga garantier föravkall ettett genom

tingsrätttvister skalli stället avtala avgörassådant val kan att avom
dåkommeravgörandet. Parternaför överklagarätt part attutan

juristdomare.få sin prövadi fall kunna sakfortfarande flertalet treatt av
kostnadsregelnsärskildaden föreslagnaskulle kunna hävdaMan att

förhållandetjämnaFörslår hårt den starkareför utattparten.mot
erbjuda sinstarkare kunnaskulle denmellan motpartpartenparterna

underlägsneskiljeförfarande. Om denrättegång i stället för trotsparten
skiljeförfarandeividhöll tvisten skulle lösaserbjudandesådant attett

tillämplig. En sådankostnadsregeln inte längresärskildaborde den vara
regleringen komplicerasmedför dockutjämningsbestämmelse att
bestämmelsersärskildaförses med närytterligare. Den behöver ettom

skallskiljeförfaranderättegång i stället förerbjudande senastom
skallpåbörjat skiljeförfarandeförkostnadernaframställas och hur ett

frågor måste lösas gällerAndrafördelas mellan ettparterna. omsom
frågor omfattasrättegång skall allaerbjudande ettavsomavseom
fråga. Slutligen kanviss specificeradenbartskiljeavtal eller partsenen

såpågående skiljeförfarandeförsämrasställning underekonomiska ett
förrän tvisten klarinte aktualiserassärskilda kostnadsregeln ärdenatt

alternativ. Isig dyrarevarvid rättegångför avgörande, ettter som
utpressningsliknande lägeisistnämda fall hamnar den parten ettsvagare

låtafrån kostnadsregeln ochantingen avståtvingasskulledär han att
erbjudandemedtvisten ellerskiljemän avgöra motpartens om

bli följden. Ut-kundeytterligare kostnaderrättegång med de som
någon särskild bestämmelseför inte utvecklaredningen har stannat att

verkningarnaundkommamöjlighetstarkareden attparten avsom ger
irättegångerbjudasärskilda kostnadsregelnden motpartenattgenom

skiljeförfarande.förstället
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Man kan också hävda den föreslagna regeln alltför fyrkantig.äratt
Ett alternativ inte fixera den underlägsne kostnadsansvarattvore partens
till högst basbelopp låta detta flytandeett och hänsynutan tavara mera
inte bara till hans ekonomiska ställning tillockså bl.a. hur fogutan stort
han hade för sin talan. En sådan bestämmelse kan ettsynas ge mera

utfall. Den är emellertid betydligt svårare tillämpanyanserat ochatt -
inte minst förutse tillämpningen En flexibelatt reglering ärav. mera-
också ägnad leda till tvister, inte bara huruvidaatt regeln huvudöverom

tillämplig,är också hurtaget den tillämpasskall i det enskildautan om
övervägandefallet. skäl får förtala handfast regel däranses en mera

den underlägsne maximala kostnadsansvar fixerat.partens är
Avslutningsvis bör det påpekas det iredan dag förekommeratt

skiljeavtal mellan ojämlika där den starkare har åtagit sigparter parten
längre gående kostnadsansvar. Träffas i framtidenett skiljeavtal mellan

sådana kan de, i skiljeavtalet intaparter klausul läggerattgenom en som
till basbeloppet begränsat kostnadsansvarett eller lägre den- -

underlägsne undgå risken behöva tvista denparten, särskildaatt om
kostnadsregelns tillämplighet. Detta incitament för självaparterna att
reglera kostnadsansvaret viktig bieffektär regeln.en av

Övergångsbestämmelser8.4.3

Lagar påverkar materielladet innehållet i avtal brukar verkansom ges
endast beträffande avtal träffas ikraftträdandet.efter De särskildasom
kostnadsregler utredningen föreslår får onekligen påverkasom anses
innehållet i skiljeavtal. Detta talar för ändringarnaett inte böratt ges
verkan beträffande bestående avtal.

Undantag från den principennämna emellertid gjortshar det gälltnär
införa generalklausuleratt oskäliga avtalsvillkor. Så 36§mot gavs

avtalslagen verkan även beträffande ingåtts före ikraftträdandetavtal som
se 197576:81 149. Vid införandet lagen 1994:1512prop. s. av om
avtalsvillkor i konsumentförhållanden och samband härmedde i gjorda
ändringarna i 36 § avtalslagen jämkningreglerna verkan ävengavs om
beträffande bestående avtal.

De särskilda kostnadsreglerna har tillkommit för tillgodose vissaatt
rättsskyddsintressen. Ett alternativ till de föreslagna reglerna utökaär att
36 § avtalslagens regler just beträffande skiljeavtal. Det handlar alltså

regler syftar komma till avtalsvillkormedrätta harom attsom som
bedömts oskäliga. I enlighet med principerde tidigare harvara som
tillämpats vid införande generalklausuler oskäliga avtalsvillkormotav
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ingåtts föreskiljeavtalgällakostnadsreglerna ävenföreslagnabör de som
ikraftträdandet.

inte ökasFrigörandemöjligheterna behöver8.5

såvittskiljeavtalföreslagit förbudUtredningen har motett avser
sär-näringsidkare och konsumentertvister mellanframtida samt en
förunderlägsengällerdetkostnadsregelskild när parts ansvaren

intefinns detförslagGodtas dessaskiljemännen.tillersättningen
frånsigfrigöraförmöjligheterna ettökabehov part attattav

skiljeavtal.

har lämnatsskiljeavtalexempelrättspraxis flera utanifinnsDet att
tillhänvisningmedavtalslagentillämpning 36 §medavseende enav

utökningenkostnadsrisken. Omoförmåga bäraunderlägsen avattparts
särskildadenkonsumentförhållanden ochiskiljeavtalförbudet mot

inte behovfinns detföreslagit godtasutredningen harkostnadsregel som
möjligheten förökaeller sättavtalslagen36 §skärpa annatattattav

honomskiljeavtal förfrån ingångna attsigfrigöra garanteraattpart att
ikostnadsrisk daghinder densinhävdaalltid kunna rätt somutan av

med högfallallra flestai deskiljeavtal. Det kommer attföljer med ett
står sigskiljeavtalförhand kunna konstaterassäkerhetgrad ettomav
tvisterframtidaSkiljeavtalprövning ellerrättsligvid avsersomen

konsumentrelationer. Utanförigällandekunnainte göraskommer att
kostnads-enbartbeaktarskiljeavtalområdet kommerdetta ett manom-

falli vissa36 § avtalslagen;enligtprövningvidstå sigrisken att en-
kostnadsregeln.särskildaföljd deninnehåll tilljämkatmeddock ett av

ha36 § avtalslagenskärpningvisskantidigareSom nämnts aven
EG-direktivettidigare nämndadetinförlivandetföljt omavgenom

199495:17.konsumentförhållanden seiavtalsvillkoroskäliga prop.
tvister iframtidaskiljeavtalförslagutredningensMed att avsersom

emellertid nå-konsumentområdet kommerinomskall godtasprincip inte
konsumentförhållanden.igällervadrådainteosäkerhet att somomgon

återstårgodtasskulleintekostnadsregelsärskild atttillOm förslaget
Detta kanskiljeavtal.frånsigfrigöraförmöjligheten ettöka part att

hänsynoskälighetsbedömning medskärptåstadkommas t.ex. engenom
särskilddå införamöjlighetEn äromständigheter.samtliga atttill en

sådanskiljeavtal. Engällerbara36 § avtalslagentillmotsvarighet som
särskildadenförutsebar änemellertid knappast görasregel kan mer
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kostnadsregeln. Ett alternativ schematiskinföraärannat att en mera
regel förbjuder skiljeavtal tvister tvisteföre-framtidasom som avser om
målet inte uppgår till visst tjugovärde, tio basbelopp.eller Enett t.ex.
sådan osmidigregel eftersomär den till tvisteföremåletsbara hänsyntar
värde den åökar sidanandra förutsebarheten. Enligt utredningensmen
ståndpunkt den särskildaär kostnadsregeln föredra, varföratt ut-
formningen frigöranderegel inte behandlas.närmareav en ny

Den tillämpning 36 § avtalslagen har fått det gäller skiljeavtalnärsom
rubbar partsbalansen vid skiljemänutseende detoch gällernärsom av

för fritt väljarätten mellan skiljeförfarande rättegångochparten attena
finnsvälgrundad. Det inte skäl någonär föreslå ändring i dettaatt

avseende heller.





9 Finansiering reformernaav

I detta kapitel redovisar utredningen vilka kostnader och besparingar
förslagen kan leda tillväntas hur kostnadstäckning sker.samt

9.1 Vad kostar reformerna

Utredningen uppskattar domstolsväsendets kostnader till följdatt av
utredningens förslag kommer öka med 8,7 miljoner kronoratt om
året åren.under de närmaste

Utredningen enligt direktivenskall bedöma de kostnader förslagensom
kan leda till. I det följande sker därför uppskattning dessa.en av

till förtydligande möjlighetenFörslaget villkora tillsamtyckeattav
ensaxndomare avsnitt 5.2.2avgörande med se beräknas inte någradra

tillkostnader. Däremot bör förslaget leda ökad andel målatt en som
huvudförhandlingefter endastmedavgörs prövas domare i ochrättenen

således leda till besparingar.
i frågautredningen lägger framAv de förslag allmän kompe-om en

avsnitt leder detensförstärkning 5.3.3se gäller utbildning ochsom
ersättning till advokater vid utgiftsökningar.adjunktion till

När det gäller utbildningen samråtthar utredningen under hand med
Domstolsverkets utbildningssektion. utgångspunktmedVerket har räknat
från kurs 15 utbildadagar. ambitionen 100Med atten som varar
domare året beräknar verket för internatde direkta utläggenom resor,

självaoch kursen till 2,5 miljoner kronor året.om
Till direktade utläggen kommer produktionsbortfallet under kurs-

dagarna. Den genomsnittliga lönen i tingsrätt förför domare ären
månadencirkanärvarande 28 600 kr i lönekostnad inklusiveDet ger en

Domstolsverkets löneregister, uppgifterna 1995-01-31förhållanden ochavser avser
viktat medelvärde tilllöner ordinarie icke ordinarie exklusiveoch domareav
notarier.
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vilket föruppgår till cirka 2 160 kr,faktisk arbetsdagavgifter som per
produktionsbortfallet000 verkligainnebär 3 240 kr. Detårs kurserett

uppgifter från omfattandemindre. Enligt preliminäratorde dock envara
Hovrättsprocess-gjort i samarbete medundersökning Statskontoretsom

domare icentralbyrån, SCB,Statistiskautredningen och ägnar en
målegentligt arbete med medanarbetstidenhovrätt 71 procent av

till visst mål,inte direkt relateratgår för sådantåterstoden är ettsom
relationstal tordeadministrativt Dessautbildning arbete.och varat.ex.

arbetstid.tingsrättsdomaresfördelningenrepresentativa också för av en
målför mistat arbete medårliga kostnadendenDet betyder att som

till omkringtill uppskattasskulle leda kanutbildningen i har falletdet
miljoner2,3 kronor.

förårliga kostnaden desåledes den totalaUtredningen uppskattar
omkring 4,8 miljoner kronor.tillutbildningsinsatsernaföreslagna

initial utbildningsinsats,600.drygt Efterberörda domareAntalet är en
till endastår, minskar utbildningsbehovetmotsvarande drygt att avsesex

nyrekryterade domare.
skall lättareutbildningsinsatserna domareSyftet med är attatt

förhållanden.näringslivetsanknytning tilltvistemål medhandlägga
effektivaretill besparingar i formdärför ledaUtbildningen bör av en

svår uppskatta.besparingar dockdessahandläggning. Storleken är attav
vidersättning till advokaterhöjdockså förordatUtredningen har en
videndastbetydelsefår praktiskt nämnvärdadjunktion. Förslaget

lagfarna ledamöter. Avhuvudförhandlingar i tingsrätten med tre
i den därframgår tingsrätternatabell 8i bilaga 5 seuppgifterna att

itvistemål årligen meddelar domundersökta samman-gruppen av
Långt ifrån alla dessai 900 mål.lagfarna ledamöter drygtsättningen tre

föradjunktion advokat behövssådanamål kan attattantas avvara
mångal-Iurrättsområde finnas isärskilt skall rätten.kunskaper ettom

således ovisst. Blandbli aktuelladjunktion advokat kanfall ärdär av
fråganutredningenockså för lämnar ersätt-därför, attannat ommen

utredningenfinneri sammanhang,till övervägandeningens storlek annat
höjdvilka kostnadseffekteruppskattainte erforderligt sökaatt ennu

framhållasfå. dockDet börersättning till advokater kan väntas att
vid tingsrätten.frigör domarresursadjunktion advokat enav en
kompetensförstärkningsärskildföreslår utredningenavsnitt 5.3.6I en

5.3.8 fram förslagi avsnittUtredningen läggeri tingsrätter. ett somsex
tilltillströmning mål dessatillförväntas leda ökadkandetäven aven

troligt ökning iinteprorogation. Det docktingsrätter, är att engenom
utredningenseftertid förflutitmåltillströmningen inträffar förrän atten

såtillvidaFörutsättningen reformernai kraft.förslag har ärträtt att
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slår igenom avstår från skiljeklau-marknaden näringslivetsatt parter
i sinasul kontrakt. Domstolarna måste emellertid ha beredskap för att

tillkommandede tvisterna detoch behöver äventa emot mer
praktiska planet ha möjlighet med reformerna.förverkliga syftetatt
Utredningen räknar därför förstärkning.med omedelbaren

Uppskattningen blir Tillmed nödvändighet schablonartad. detta
kommer förändringar leda till deandra områden berördakanatt att
domstolarna disponerar sina faktorer någoteller andraattom resurser

tillanslagen Utredningen beräknar behovetpåverkar domstolarna.sätt
förstärkning till ordinarie i Stockholms,domareav envar aven

tingsrätter. Norrköpings tingsrättGöteborgs och Malmö l räknar
utredningen sådan anställning.med behov motsvarande halv Iett en

Umeå tingsrätter chefsrådmanstjänsterSundsvalls och de bådatorde som
indelningen avdelningarden föreslagna i föranleder kunna ske med

respektive tingsrätt.bibehåller ordinarie vidantal domare
årliga för befattning rådman beräknasDen lönekostnaden kansomen

anställningarna såledestill omkring 490 000 De 3,5 skullekr. nya
omkring 000föranleda årlig ökad lönekostnad l 715 kr. Denen

chefsrådmanårliga för ungefär 563 000 kr.lönekostnaden Attären
anställningar enligt utredningens förslag innebärinrätta två sådana

kostnadsökning cirka 146 000 visssåledes årlig kr. Med av-en
lönekostnaderna bli omkringrundning ökade domarsidanskulle de

domaranställningarnadå också innebärI fall de860 000 de1 kr. attnya
givetvisfinnsvid tingsrätten ökar, behov ökaävenantalet domare attav

målensdeltar ijämte domarna handläggning,personal dvs.den som
Sådan personalnotariepersonalen. ungefär likabiträdes- och kostar

domaren totala kostnadsökningeninnebär den blirDetmycket attsom
miljoneromkring 3,6 kr.

avsnitt för hand-I 5.4 har utredningen föreslagit åtgärder göraatt
Åtgärder få direktaläggningen smidigare. kansnabbare och som

skallkostnadseffekter huvudregelförslaget tidsplanär att somen
i varje mål, domstolenupprättas skall underrätta motpart partsatt om

särskiltanstånd, efter med-begäran preklusion inträdaskallattom
tilldetdelande förberedelsen avslutats rätten när äratt attsamtom

sammanfattningskriftligfördel för handläggningen målet, bör göraav en
emellertidkommeryrkanden Flera åtgärderdessaparternas attav m.m.

följandeockså handläggningen billigare. I deti domstolengöraatt
åtgärd sig.varje förbehandlar utredningen kostnadseffekterna avseende

3 bilaga 2:3 förhållandetSe Domstolsverkets bokslut för budgetåret 199394 om
för domare i tvistemål.mellan löner och personalannan
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tidsplanNär det gäller dokumenterad visserligen eftersom sådana förkan deten -
närvarande mycket sällsynt förekommande förslaget innebärär hävdas heltatt ett-

i emellertidarbetsmoment målen. Det frågan förärnytt att parternasnarare om
redovisa interna planering rimligtvis iden måste ske domstolen. I många fallsom

tidsplanendokumentation kunna i protokoll från förtorde även ske sammanträdeav
således inte innebära någon ytterligare skriftväxling iförberedelse och målet. Enens

viss hantering bli frågan Tidsplanen emellertidkan det allt är ettextra trots om.
ingår bland åtgärderna för snabbare. En snabbaregöramoment att processensom

handläggning målen leder till färre inläsningstillfállen minskaroch den arbets-ävenav
biträdessidan i måste administreramängd dag åt balansen. Deägnas attsom s.a.s.

besparingar på vis i tingsrätternasdetta uppkommer verksamhet torde välänsom mer
kostnadsökning användningeneventuelladen dokumenteradmotsvara som av en

till.tidsplan leder
till innanregel översända ansökan anstånd ansökningenAtt motpartensom en om

praxis beviljabifalls avsnitt 5.4.2 skulle med nuvarande det gäller anståndnär att
Ävenarbetsinsatser.relativt tekniska hjälpmedel efterkomma kräva betydandeatt om

ihand införs domstolarna kan schablonartat räkna med underrättelse,attman
minuter arbetstid biträde,bevakning hantering yttrande drar 10 föroch uppemot ettav

portoutgift hanteringen.vilket- inklusive innebär kostnad 30 kr för Denrunt aven-
utredningen föreslagna tidsplanen innebär emellertid för anståndatt utrymmet

bliminskar. Kostnadsökningen bör därför marginell.
särskiltStörre ekonomisk betydelse skulle däremot förslaget meddelandeettom

Utredningenenligt tillägget i 42 15 § rättegångsbalken få. föreslår intekap. kunna
delgivning blir imeddelandet. Det alltså normalfallet frågan två enklakrav omav

dispositiva tvistemål.till Förslaget gäller enbart Småmålenförsändelser parterna.
emellertid intesig 30 000 mål året. Det fråganoräknade det drygt ärrör om om om

obligatorisk åtgärd i alla sådana mål. En andel målen avslutasnågon stor utanav
Ävenbilagaegentlig förberedelse 5 5-7. i andra mål kan detnågon se tabellt.ex.

särskilda omotiverat. i del därför intemeddelandet framstå Förslaget denna tordesom
enligttill kostnadsökningar. Preklusionen det föreslagnaleda några totalastörre

till besparingar.tillägget i 42 15 § rättegångsbalken bör också kunna ledakap. 1 st.
huvudförhandlingFixeringen omständigheter bevis i tid föreoch god börutsattenav

till minskning förhandlingar ellerleda avsevärd det antal måste ställassomen av
omständighet bevis. Samman-flyttas åberopar ellergrund att part nyttav ny

fattningsvis förslaget i del inte till för det allmänna.lär denna leda ökade kostnader
Som utredningen framhållit i avsnitt 5.4.6 föreslagna sammanfattningenhar den

tilli motsvarighet internt i mål företas avgörande införredan dag för bruk alla somen
tidigareläggaFörslaget i går således delvisfullsutten denna delrätt. ut att en

kvalitetarbetsuppgift utförs i Något ställs dock förredan dag. krav änstörresom
Sammanfattningarna i något fler fall förnärvarande. kommer även upprättas änatt
Samtidigt bidrar sammanfattningarna emellertid till förlikningar ingås.närvarande. att

koncentrationsammanfattningen enligt utredningens förslag också tillleder större av
Utredningenhuvudförhandlingen tidsbesparingar följd. bedömer därförmed attsom

tillsammanfattningar inte någon merkostnad.förslaget beträffande kommer ledaatt

avsnitt inte tillUtredningen således förslagen i 5.4 lederbedömer att
sådana.kostnadsökningar eller till marginellaenbart
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informationavsnitt 5.6 utredningenI pekar behovet omav
lnformationsspridningen bör i förstatill näringslivetsreformerna aktörer.

områdedetta börbli uppgift för Domstolsverket. För insatserhand en
engångsinsatser.emellertidmedel Det i frågaär stort omreserveras. en

utgift omkringUtredningen reservationsvis 1räknar totalmed en
omkring 0,3innebärmiljon vilket femårsperiodkronor, utslaget en

året.miljoner kr om
viss ökning måli avsnitt tillFörslagen 7.3 och 7.4 bör leda en av

kostnad förHögsta Högsta domstolensdomstolen. etttas upp avsom
svår eftersom den alldelesmycket bedöma,refererat avgörande är att

hanteringför HD:s verksamhetdelen kostnadernaövervägande avserav
möjligt förutseprövning. inte hellerinte till Detmål leder är attav som

hänskjuta prejudikatfrågoromfattning tingsrätterna kommeri vilken att
ocksåmåstebedömningen kostnadernautredningens förslag. Ienligt av

tillprejudikatfråga typiskt bör ledahänskjuteningå sett attatt en
Utredningen bedömer kost-i tvisten.faller borthovrättsförfarandet

marginella.nadseffekterna som
effekter på föringa omedelbara kostnadernai kapitel 8 fårFörslagen
till mål tillförsdock leda domsto-Indirekt kan dedomstolsväsendet. att

framtiden från skiljeklausuli avståravtalsparterstarkarelarna attgenom
till risken för bära kost-hänsynavtalsparteri avtal med attavsvagare
effekter målantalet.vilka det fårmycket osäkertdocknaderna. Det är

rättegång, därföre denuppgörelsersâllningsfaktorEn är partensvagare
Ävenförhandlingsposition. antaletfår starkareförslaget omengenom

hävdadet knappast förökar finns underlagvid tingsrätternatvistemål att
genomsnitt fråni skilja sig andratvistemål skullejust dessaatt --

krav frångäller arbetsinsatsdettingsrätternatvistemål vid när
domstolsväsendet uppgår denbokslut förEnligtsida.tingsrättens senaste

målexklusivegenomsnittliga tvistemålförlönekostnaden omett
3 223 kr.äktenskapsskillnad enbartansökan tillgemensam om

vidpersonalförDe beräknade kostnaderna utbildning, sexny
miljoner konortotalt 8,7informationsinsatser uppgårtingsrätter och till

fårreformeneffekterkostnadsbildenåret. I övrigt beror vilkaom av
måltillströmningen.

finansiering ske9.2 kanHur

från hittillskostnadernaTäckning för de ökade kan avstegutan
frånavgiftsuttagtillämpade principer ske ökat parterna.ettgenom
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Det enligt direktiven rimligtär i rättegången själva får bäraatt parterna
de kostnader den förbättrade rättegången leder till. utgångspunktEnsom
för arbetet i denna del bör enligt direktiven reform inte skallattvara en
medföra några ökade kostnader för staten.

Systemet med avgifter vid de allmänna domstolarna reformerades bl.a
1947. En omfattande reform avgiftsplikten vid domstolarna ochmera av
andra statsmyndigheter skedde 1964, varefter avgifter för ansökan vid
domstol ansökningsavgift för expeditionoch vid domstol eller annan
statsmyndighet expeditionsavgzfi kom regleras i expeditionskungö-att
relsen 1964:618. Avgiftsplikten vilade grundsatsen denatt som

sig tillvänder domstol och dess arbetskraft i anspråk också skalltar
bidra till täckande den kostnad han därigenom förorsakar detav som
allmänna

Stämpelskatteutredningen B 1977:06 fråganövervägde ansök-om
ningsavgifter och föreslog i betänkandet Ds B 1980:7 Avgifter vid
tingsrätt bl.a. ekonomiska mål skulle ställas för avgifterna.att upp
Ekonomiska mål betyder i sammanhanget avgifterna skulleatt motsvara

viss, bestämd grad kostnadstäckning. Departementschefen anslöten av
sig inte till förslaget ansåg i stället schablomnässigt regering-utan att av

bestämda avgifter borde Beträffande nivån skulle den begräns-tas ut.en
självkostnadenf Riksdagen5ningen avgifterna inte fickgälla överstigaatt

departementschefens ståndpunkter.godtog
Föreskrifter avgifter vid de allmänna finnsdomstolarnaom numera

i förordningen 1987:452 avgifter vid de allmänna domstolarna ochom
i avgiftsförordningen 1992: 191.

1987 års förordning innehåller i huvudsak ansöknings-regler om
avgifter och avgifter för bevis i vissa mål och ärenden vid domstol.
Förordningen tillkom efter utredning Domstolsverket genomför-en som

uppdragregeringensde Utredningsuppdraget gick förenklaut att
schabloniseraoch avgifter för ikungörelser domstolarnas måluttag av

och ärenden avskaffa kvarstående lösenskyldighet församt att rester av
domar beslut. Enligt regeringensoch uppdrag beslut den 22 november

3 1964:75 308-309,Se bet. l964:BevU42 35, 1974:171 27, bet.s.prop. s. prop. s.
198182:311974:SkU6l, 7.s.prop.

‘ 198182:31 10.3.Se s.prop.
5 Se bet. 198182:SkU15 S.
6 198522 ansökningsavgifterSe Domstolsverkets Kungörelsekostnader ochrapport

i domstol.m.m.
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1984 skulle de ansökningsavgifterna med utgångspunktberäknas inya
dåvarande kostnadstäckningsgrad.

1992 års Avgiftsförordning innehåller för statsförvaltningenbl.a. i
princip generella föreskrifter avgifter för kopiorom m.m. som
tillhandahålls efter särskild begäran. Avgiftsförordningen bygger att
domstolen skall avgift täcker självkostnaden förta prestatio-ut en som

inte kostnadennär för stor.7avgift blir oproportionerligtnen att ta ut
För avgiftsuttag i tvistemål vid de allmänna domstolarna kan således

följande principer gälla:sägas Ansökningsavgiften bidrag till kost-är ett
naderna för domstolens handläggning Någonmålet. i egentlig meningav
fastställd grad kostnadstäckning avgiftsuttag föreligger inte.av genom
Det hindrar inte kostnadstäckningsgraden skall oförändradatt närvara

kostnader uppkommer. Expeditionsavgift utgår för sådantnya som s.a.s.
ligger vid sidan det inormala domstolens arbete målet;medav part som
önskar kopior får betala för det. Avgiften bestäms dåextra enligt
självkostnadsprincipen. En mellanform kungörandeavgifterutgör i
ärenden konkurs eller ackord. Avgiften schabloniseradärom men avser

full kostnadstäckning. Kungörandeavgifterna skall erläggasatt förstge
sedan beslut fattats konkursen eller ackordsförhandling. Det alltsåärom
frågan särskild avgift när ärendet så långttas utom en som avancerat att
särskilda kostnader uppkommer. En motsvarighet inom tvistemålsrätte-
gången skulle särskilda avgifter för huvudförhandling ellert.ex.vara
överklagande.

höjaAtt ansökningsavgiften för undvika domstolsväsendetsatt att
kostnader ökar således inte någon nyhet iär svensk Inte hellerrätt.
skulle successiva avgifter, beroende långthur målets handläggning
fortskrider, innebära något från de principer hittillsavsteg som
tillämpats.

såledesMan kan tänka sig särskildi avgiftdansk rätt närsom en- -
mål företas till huvudförhandling. fråganett Det ställaär närmast attom

hanteringskostnaden för avgiftsuttaget tilli den förväntaderelation in-
komstökning sådan avgift kan till. utredningensleda En uppgifteren av

stimulera prejudikatbildningen.är utgårEn avgiftatt sökernär partsom
få avgörande till stånd inte stimulera prejudikatbild-ett är ägnad att
ningen.

Det i och förär sig också möjligt i Norgeatt ta utsom en- -
särskild avgift för överklagande. En sådan avgift bidrag tillutgör ett

Överklagandeav-kostnaderna för överinstansens målet.handläggning av

7 Se 1989902138 9-12.prop. s.
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effektervadepenning har dockgift förr talade ävenman om --
Samtidigtprejudikatbildning.överklaga och motverkarbenägenheten att

till minskaöverklagandeavgift skulle bidrahävdakan attattman en
således tillinte motiverade och ledaöverklagandenantalet är attsom

målutnyttjas för de bäst behöverbättre kundehovrätternas somresurser
Hovrättsprocessutredningenfrågor föremellertidDettadet. är som

närvarande överväger.
går få täckning för merkost-framgått föregående detSom det attav

förfrångå principer för närvarande gällerdenader partersutan att som
inte konstruerastill Avgiftsuttaget bör helstkostnadsbidrag domstolarna.

successivasaken motverkas,så avgörande t.ex.att ett genomav
avgifter.

kostnadernaAvgiftshöjning för täcka9.3 att

ansökningsavgiften i ordinäraökningföreslårUtredningen aven
oför-Ansökningsavgiften blir med förslagettill 700tvistemål kr.

farniljemål.småmål ii s.k. ochändrad

årlig ökninghöjningen tillbör ledaföreslagnaDen statensaven
utredningens förslag.förkostnadernainkomster motsvararsom

tillmöjlighetendirektiven i första handUtredningen bör enligt överväga
Utredningen skallnäringslivstvisternas del.avgiftsfinansiering för

ochvilket kostnaderna kanredovisa och på sätt parternatas ut avom
lämpligenavgränsning kanhur görasmellan dem ochfördelas moten

mål vid domstolarna.kategorierandra av
itvistemål betala 350 kr ansök-måste ikärandenFör närvarande ett

tvistemål. Denför allaningsavgift. Avgiften densammaär typer av
mål vattendomstol. Om käranden harfastighetsmål vidi ochgäller även

for rättshjälpen.ansökningsavgiften kostnadrättshjälpallmän är en
fram harutredningen läggerförslagKostnadsökningen grund deav

året. En deltill 8,7 miljoner kronori avsnitt 9.1 uppskattats avom
direkt siktetill åtgärderkan hänföraskostnaddenna tarsom
i fall den delendå hävdatvister. Man skulle kunnanäringslivets att vart

Ånäringslivstvisterna.ikostnadsökningen borde bäras parternaavav
föreslår för förbättrautredningenåtgärdersidan deandra är att

tvister betingadenäringslivetsmöjligheter handläggadomstolarnas att av
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Åtgärdernadessa tvisters tidigarebehovatt sidan. syftar,satts som
i avsnitt 5.3.1, inte längre till domstolarna skallän kunnaangetts att

hantera näringslivets tvister lika bra fråntvister andra delarsom av
samhällslivet. En modell för finansiering inte bara omfattar justsom
näringslivstvisterna står därför knappast någrai strid med övergripande
rättviseprinciper.

Vid sidan direkta utbildningsinsatser organisatoriskaoch åtgärderav
direktmed syfte näringslivstvisterna omfattar utredningens förslag

åtgärder för förbättra hanteringen dispositiva tvistemål i allmän-att av
het. En del de förslag direkt sikte näringslivstvister-tarav som mera

utbildningen, kan förväntas indirekta positiva effektert.ex. ävenna,
för målkategoriersandra del.

Den nuvarande ordningen med enhetlig ansökningsavgift i mål haren
fördelar,uppenbara inte minst det gäller hållanär hanteringskost-att

inaderna tingsrätterna rimlig nivå. Synpunkten talar fören en
generell höjning avgiften i tvistemål.allaav

Hanteringskostnaden blir emellertid inte något problem det ärom
möjligt enkelt urskilja sådana mål inte i förstaatt typer parterav vars
hand tvingas bidra tillbör kostnaderna för reformen.

Genom successiva åtgärder lagstiftarenhar velat underlätta tvistlös-
ning gäller mindre intevärden, minst för tillgodose konsumen-attsom

intressen få anspråk näringsidkare rättsligt prövade. Detters att motav
sig därför mindre befogat låta denna kategori mål, dvs. de s.k.ter att av

smämålen, finansiera reformerna,med och allttrotsvara som
huvudsakligen komplicerade tvisterna.beror de Småmålen, ellermer
FT-målen, kategori mål redan vidär ankomsten till tings-en av som

skiljs från mål enligtvärdenrätten större enkla rutiner.ut om
Familjemålen mâlkategori därär särskilda hänsyn siggören annan

gällande. I mål äktenskapsskillnad, vårdnad ärom m.m. omsorgen om
barns välfärd det kanske viktigaste uppgörelserskälet för rättensutanatt

intemedverkan godtas. De familjerättsliga målen således iär stor
utsträckning indispositiva. Reformförslagen får endast marginella
verkningar för indispositiva mål. familjerättsligBland mål med
anknytning ingår visserligen mål.del dispositiva Det gälleräven t.ex.en
mål underhållsbidrag till barn vissa tvister med anledningochom av
upplösning hushållsgemenskap partnerskapseller eller äktenskapsav om
rättsverkningar. En detaljreglering emellertidskulle föra sigmed
betydande hanteringskostnader. Utredningen därför förstannar att
generellt undanta mål enligt äktenskapsbalken, partnerskapslagen,
sambolagarna, föräldrabalken och ärvdabalken.
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kvarstår dispositiva tvistemålen.de ordinära AvMed detta synsätt
sådana mål årligenframgår 30 000bilaga 5 se tabell 1 änatt mer

rättshjälp blirfall allrnänin till tingsrätterna. I de käranden harkommer
rättshjälpen. Statens inkomsteransökningsavgiften kostnad fören

höjd ansökningsavgift.påverkas då inte fullt ut av en
ordinära dispositivaframgår inkomnabilaga 5 tabell l antaletAv att

39tvistemål 1994 uppgick till 33 600. Av dessa hadeunder procent
dispositiva tvistemålsummariska ordinärabörjat i Antaletden processen.

rättshjälp uppgick till knapptingen hade allmäni vilka parternaav
börjat i summariskamål den29 000. Förutsatt andelenatt som

rättshjälptvistemål ingen harlika i de därär parternastor avprocessen
mål ingenavgiftshöjning träffa omkring 18 000 därskulle parternaaven

till verkligaavgiftshöjning leder vidarerättshjälp. Enhar allmän
målrättshjälp. I däri mål där endast svaranden har allmäninkomster de

förloranderättshjälp neutraliserar denkäranden har allmän motpartens
i bilaganinkomstbortfallet. Förutom deersättningsansvar del aven

någrafastighetsmålmålen inkommer vidare någraredovisade samttusen
Utredningenarbetstvister vattenmål varje år. uppskattarochhundratal

itill verkliga inkomsterhöjning avgiften ledakommer attatt aven
då på 350 kr.mål året. Avgiftshöjningen kanomkring 25 000 stannaom

i mål skallalltså ansökningsavgiftenUtredningen föreslår att som
tillämpningrättegångsbalken medenligt 3 d § eller1 kap.handläggas av

1987:232 samborsi äktenskapsbalken, lagenbestämmelser om
sambor, lagen1987:813 homosexuellahem, lagen omgemensamma

registrerat föräldrabalken eller ärvdabalkenpartnerskap,1994: 1117 om
tvistemålansökningsavgiften i övriga skalloförändrad medanskall vara

1987:452till förordningeninnebär ändring den700 kr. Det en avvara
avgiftslistan.avgifter vid allmänna domstolarna fogadedeom

avgiftshöjningen avsedd täcka deföreslagna enbartDen är att
till.i förväntas ledakostnadsökningar förslagen nuläget kansom

höjasåledes inte allmäntAvgiftshöjningen avseddär statensatt mera
utredningens till tillström-På sikt förslag leda ökadinkomster. bör en

dåmål till Det finns skälning domstolarna. övervägaatt nyttav
nivå.avgifternas



Författningskommentar10

till ändring i10.1 Förslaget lag om

rättegångsbalken

16Utredningen föreslår ändringar i 5 kap. 10 kap. 14 kap. 7l
16 §§, 43 10 §§, 50 kap. 18 § 5642 15 och kap. 7 ochkap. samt

Ändringarnarättegångsbalken. föreslås träda i kraft denkap. 13 § 1
januari 1996.

5kap.1§

meningen har den utredningen föreslagnaandraI andra stycket av nya
till.sekretesslagen lagts8 24 §kap.

6.3.3.avsnittiTillägget behandlatshar

16 §10 kap.

behandlats iTillägget har avsnitt 5.3.8.Andra stycket är nytt.
varigenomsikte avtalandra stycketDet partertar prorogerarnya

utredningentill sådan avdelning behandlatför näringslivstvisteren som
i avsnitt 5.3.6.

näringslivetsmeningen i såledesFörsta andra stycket innebär att
tvist anledningi sina medavtal kan in klausulparter ta att aven om

någoni deavtalet skall avdelning för näringslivstvisterprövas sexavav
utredningens förslagtingsrätter skalldär sådana avdelningar enligt

till stånd.komma
måldet gällerEn förutsättning för avtal enligt andra stycket är att av

utfärdade föreskrifter skallviss beskaffenhet enligt regeringensom av
i avsnitt 5.3.6på särskild avdelning. Utredningen harhandläggas en

föreskrifter i tingsrättsinstruk-föreslagit regeringen sådanameddelaratt
nivå, arbetsordning,tionen. Föreskrifter lägre i tingsrättst.ex. omen
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speciallottning inom således inte någon fördomstolen grund avtalger av
avsedda slaget.det nu

prorogation till avdelningutnyttjar möjligheten till tordeParter som
till stånd vidsitt avtal regel prövning skall kommamed attsom avse

frånangivna domstolen. Till skillnad vad normalt gällerendast den som
prorogation i meningen tagits särskild regelvid har andra därför en

innebära behörighet för den angivnaavtalet skallatt anses ensamom
prorogation derogativ Därigenom förmed verkan. kommerdomstolen

behörighetsuteslutandeprorogationsavtal gälladenna atttyp sammaav
vid skiljeavtal.effekt som

tingsrättnågon vid denOm väcker talan änparterna annan somav en
tingsrätten enligt 10 18 § rättegångs-i avtalet beaktar avtalet kap.anges

invändningi sådana fall svarandenbalken. Normalt krävs göratt om
således,gången föra i målet. Parterna kanförsta han skall talanavtalet

låta i inte utpekadfrån avtaletde bortse avtalet ochär överens, enom
möjlighet i sitt avtaltingsrätt tvisten. Parterna har görapröva även att

övrigt modifieramindre och iför tvister värdenundantag ävenom
möjligt det beträffandeprorogationen på det görasätt är attsamma som

skiljeklausul.en
vissenligt domstolLiksom prorogationsavtal första stycket angersom

flera exklusivtbehörig avtal enligt andra stycketkan angesom ensam
kärandentingsrätter förbehöriga med valrätt

utformas ungefärProrogationsavtal enligt det andra stycket börnya
anledningskiljeklausuler, Tvist med dettasätt t.ex. avsamma som

näringslivstvister i Norrköpingsavdelning föravtal skall prövas av
utformning fårmindre klar skall tolkastingsrätt.. Hur avtal med

rättspraxis.tillöverlämnas
rättegångsbalkenenligt 2 § bl.a.stämningsansökan skall 42 kap.En

behörig,sådaninnehålla uppgift omständighet gör rätten omsomom
innebärframgår i övrigt. Dettabehörigheten vad anförsinte attav som

tingsrätterna medvill vid någon dekärande väcka talan av sexen som
inteprorogationsavtalet, hade kunnat sökasstöd svarandennär annarsav

stämningsansökningen.åberopa ivid tingsrätten, skall avtaletden
invändning bristande behörig-möjlighetSvarandens göra rättensatt om

vilket§ rättegångsbalken,enligt reglerna i 34 kap. 2het utsläcks
invänd-i svaromålet måste framställainnebär svarandennormalt att

ningen.

I lO:35öx.Jämför Gullnäs m.fl. Rättegångsbalken s.
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14 kap. 7 §

Om förelagts slutligt bestämma enligtsin talan 42nuvarandepart atten
kap. l5§ rättegångsbalken och tiden för yttrande detta före-över
läggande har gått har inte ovillkorliglängreut, rättparten att etten
genkäromål eller regresstalan handlagd med huvud-gemensamten
käromålet. Som behandlats inärmare avsnitt 5.4.6 föreslås det utöveratt
den nuvarande preklusionsregeln införasskall generell möjlighetmeraen

få till stånd preklusion i dispositivt tvistemål. Parts ovillkorligaatt ett
få till ståndrätt handläggning föreslås i båda fallenatt gemensam

förlorad sedan preklusion inträtt.
För domstolen skall förlorat åberopapröva rättenatt part att nyttom

material i bådakrävs fallen invändning På motsvarandemotparten.av
föreslås härsätt ovillkorliga tillrätt hand-att parts annars gemensam

läggning inte ifrågasätts mindremed invändninggörmotparten mot
handläggning.gemensam

42 kap. 6 §

I tredje stycket har tillagts skallrätten upprätta plan för måletsatt en
handläggning, inte obehövligt.det Tilläggetär har behandlats iom
avsnitt 5.4.2-5.4.4.

Tidsplanen skall skriftligen Upprättasdokumenteras. tidsplanen vid
muntlig förberedelse lämpligenkan den i protokollet. Tids-tasen

fullständig planeringplanen bör innefatta enligt måletvilken drivsen
framåt tvistenavgörande och förhindrar hand-mot ett som attav
läggningen Givetvis tidsplanenskall innehålla dag föravstannar.
huvudförhandling i målet. Vidare kan tidsplan när parternaangeen

kommaskall in med slutliga bevisuppgifter eller komplette-andrasenast
uppgifter.rande Tidsplanen såsyftar till komprime-åstadkommaatt en

rad handläggning möjligt, medförvilket i såvälsin att parts-som tur
domaren slipper målet flera gånger.inläsarepresentanterna som att

Följaktligen bör tidsplan bidra till minskade ombudskostnader.ävenen
tidsplanEn skall inte obehövligt.det Enbart det för-upprättas ärom

hållandet målet enkel beskaffenhet emellertid inte tillär ledaböratt av
underlåter tidsplan bestämma dag förupprätta ochatt attman t.ex.en

huvudförhandling vid den muntliga förberedelsen. Att mål ärett av
enkel beskaffenhet innebär endast tidsplanen lättareär upprättaatt att
och den kan precis.görasatt mera
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då kan målfall goda grunderDet förekommer rätten anta att ett
fall kantredskodom. I dessa detkommer avgörasatt varagenom

tidsplan innan eventuell muntlig förbe-obehövligt upprättaatt en en
muntlig förberedelsei målet. Utrymmet för vidhållsredelse att en

tidsplan fram till målets avgörande tordeunderlåta upprättaatt en
dispositiva tvistemål.begränsad imycketdäremot vara

42 15 §kap.

i avsnitt 5.4.6.till delar Den har behandlatsBestämmelsen är stora ny.
förutsättningarEnligt första stycket kan underrätten, samma som

preklusions-utfärdai innan förberedelsen har avslutatsgäller dag, ett
också meddelaRätten kanföreläggande attparternapart.mot en

delgivningviss Något krav formellavslutas dag.förberedelsen av
framgårsådant meddelandeinte Effektenmeddelandet ställs ettavupp.

varit försumligintefortsatta lydelse. Det krävsparagrafens partattav
bådafå meddelaför tingsrätten skallnågot sätt attparternaatt

riktaviss Vill däremoti målet avslutas dag.förberedelsen rätten ett
detinnan förberedelsen avslutas krävs detföreläggande attmot parten

tidigaresin talan undertill utförtpåkallat med hänsyn hurär parten
hittillsliksom delges.sådant föreläggande börhandläggning. Ettmålets

meddelandepreklusionsföreläggande ellerFöljden attettett omav
stycketviss enligt andraförberedelsen avslutas dag rättär att parts att

i föreläggandet ellerbevis efter denomständigheter elleråberopa nya
inte självmantdockangivna tiden Rätten skallbegränsas.meddelandet

omständighetåberopa ellerfrågan har rätt ettpart attta en nyomupp
invändning Görbevis, det krävs motpartenmotparten.nytt utan av

haft giltig ursäkt förharinvändning i tid skall prövarätt rätten partom
tidigare. fråga skallbeviset Dennaomständigheten ellerinte åberopaatt

§i nuvarande 42 kap. 15motsvarande regelbedömas sätt somsamma
giltig ställas lägreursäkt börvadrättegångsbalken. Kravet utgörsom

198889:95 45. Hari jfrtingsrätt hovrätti än partens. enaprop.
förberedelsentingsrätten meddelatomständigheter sedanåberopat attnya

sig dethunnit dessa ärviss dag överavslutas yttraatt motpartenutan
omständigheter ochfå åberopai sin kannaturligt motparten turatt nya

preklusionsföre-iskallbevisning föranleds därav. Rätten ettsomny
föreläggandeterinra rättsverkani meddelandeläggande och ett avom

respektive meddelandet.
få åberopasig skallandraPart motsätter att parten nya om-som

tredje stycket framställabevis måste enligtständigheter eller en
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invändning inom tidsramar.snäva Görs inte invändning inom den
angivna tiden fâr den omständigheten åberopasbeviset ieller målet.nya

42 kap. 16 §

Bestämmelsen innehåller nägra förändringar den nuvarande lydelsen.av
Den har behandlats i avsnitt 5.4.7.

Det uppställs inte krav sammanfattningen skall innangörasatt
förberedelsen avslutas. Ett sådant krav nämligenskulle ha medfört att
sammanfattningar framför för internaallt iupprättas brukrättenssom
mål skall fler domare inte omfattatsavgöras bestämmel-änsom av en av

Visserligen det värde sammanfattningen gjordes innansen. vore av om
förberedelsen avslutats. Detta emellertidutesluter inte det bättreäratt
för sammanfattning stadium inteänparterna att ett atten senare

någon sammanfattning alls.
Vidare i paragrafen sammanfattningen omfattaratt parternasanges

yrkanden invändningar omständigheteroch de dessa grundassamt som
på, dvs. skall innehålladetsamma dom enligt §17 kap. 7 1 st.som en
4 rättegångsbalken. Avsikten inte detdock förbjudetär skulleattp. vara

mindre omfattandeoch översända sammanfattning.upprättaatt en
Rekvisitet sammanfattningen skall efterupprättas hur talanatt parternas

överflödigthar uppfattats har fått utgå.ochrätten ansettsav

43 kap. 7 §

tillagts hänvisaI första stycket har kan till isammanfattningenatt part
stället för muntligen huvudförhandlingen.utveckla sin vidtalanatt
Genom hänvisningen iblir de omständigheter som anges samman-
fattningen processmaterial vidläsasde behöversärskiltutan att upp
huvudförhandlingen. Tillägget avsnitthar 5.4.7.behandlats i

Part behöver inte sakframställninghelt avstå från kanmuntlig utan
hänvisa till vissa delar väljasammanfattningen eller görat.ex. attav en
översiktlig muntlig sakframställning.mera

För hänvisning få inte olämpligt.skall ske krävs detdet äratt att
Härmed tagit materialetledamöter delskall harättenst.ex. attavses av
och intresset offentlighet Finns åhörare börtillgodoses. detatt av
sammanfattningen finnas tillgänglig för dem.
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43 kap. 10 §

hainnehåller erinran kanstycket ochAndra är att partnytt omen
bevis redanomständighet elleråberopaförlorat sin rätt ett nyttatt en ny

ipreklusionsbestämmelsen 42 kap. 15enligthuvudförhandlingenföre

§50 kap. 18

ihänvisa till underrättsdomenstycket tillagts kanandra harI att part
huvudförhandlingen.sin vidmuntligen utveckla talanstället för att

i underrätts-omständigheterblir dehänvisningenGenom angessom
vidsärskilt behöver läsasprocessmaterial dedomen utan att upp

avsnitt 5.4.8.iTillägget har behandlatshuvudförhandlingen.
rättegångsbalkeni 7 §beträffande ändringen 43 kap.Liksom har sagts

kansakframställningavstå från muntligintebehöver helt utan t.ex.part
översiktligväljadomen ellerhänvisa till vissa delar göraatt meraenav

sakframställning.muntlig
olämpligt.intedet detfå ske krävsFör hänvisning skall ärattatt
materialettagit delskall haledamöterHärmed rättensattavses t.ex. av

Finns åhörare bördetoffentlighet tillgodoses.intressetoch att av
tillgänglig för dem.dom finnasunderrättens

§56 kap. 13

i avsnitt 7.3.behandlatsBestämmelsen har
träffat avtalpå skall haförsta stycket har kravetI attatt parterna om

hänvisningEftersom dennatingsrättens tagits bort.dominte överklaga
sist nämndadispositiva tvister harbegränsning tillockså innebar en

i lydelsen.kommit till direkt uttryck denvillkor nya
avslåbifalla ellerTingsrättens beslutstycketAndra är attnytt. en

förhänskjutande domstolen kanfråga till Högstabegäran av enom
får överklagassådant beslutöverklagas eftersomintenärvarande ett

49slutligt beslut kap.elleröverklagande dommedendast i samband av
inteträffat avtalmåste harättegångsbalken och3 § 2 attparternast. om

hänskjutande skall kunnafråganförtingsrättens domöverklaga att om
förbudbör gällaframdelesoch med detaktualiseras. I även mot attatt

skall krävasinte längredetbeslut,tingsrättensöverklaga attatttrots
särskild bestämmelsemåsteöverklaga,frånavstått rätten att enparterna

införas.härom
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10.2 Förslaget till lag i lagenändringom

1995:000 skiljeförfarandeom

Utredningen föreslår ändringar i 37, 38, 40 och 43 förslaget till
lag skiljeförfarande. Dessa ändringar rättsskyddskaraktär ochärom av

skydda underlägsna För ikraftträdande föreslåsattavser parter. samma
regler gälla vid införande den nuvarande generelklausulen i 36 §som av
avtalslagen, dvs. de reglerna skall tillämpas påäven avtalnya som
ingåtts före ikraftträdandet med undantag för det fall skiljeförfa-att ett

Övergângsbestämmelsernarande redan inletts.har har behandlats
i avsnitt 8.4.3.närmare

6§

Förbudet skiljeavtal framtida tvister i första stycket harmot som avser
till iutökats princip alla tvister mellan näringsidkare och konsu-att avse
Bestämmelsen har behandlats i 8.3.2.avsnittmenter.

Ändringen innebär den beloppsgräns följde tvistenatt attsom av
skulle kunna handläggas smâmåls.k. vid domstol bort.annars tassom

Borttagandet denna hänvisning vidareinnebär tvisterävenattav som
handläggs tingsrätt i särskild sammansättning, i egenskapt.ex.av av
fastighetsdomstol, faller inom förbjudnadet omrâdet. Ett undantag har
gjorts för tvister hyres- och arrendenämnd kan och där hyres-prövasom
eller skiljeavtaletarrendenämnden i till skiljenämnd.utsetts

37§

I 43 § har införts andra stycke. iBegränsningen andra stycketett nytt av
37 § endast beslut i frågor i förstabehandlas istycket 43 §avser som

beröra andra stycket i lagrum.utan att samma

38§

Tredje fjärdeoch styckena De iär har behandlats avsnitt 8.4.2.nya.
En underlägsen solidariska betalningsansvar enligt första stycketparts

begränsas i vissa fall tredje stycket till basbelopp. Närettgenom ett
skiljeförfarande inleds framgår 19av
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deterfordrastillämpning regelndet förpåpekasDet bör attatt av
intesåledesDetförhållande mellan ärojämbördigtråder parterna.ett

sig ekono-i och för hartillräckligt konstatera att partenatt en svagena
diskrepans mellanfråga ganskaställning. Det börmisk storenvara om

inteaktualiseras. Kanskallregelnför motparten varaansesparterna att
intebestämmelsenhänseende börekonomisktså istarkdubbelt

kunnaekonomiska styrka bör ävenFörutomtillämpas. parternas man
specialiseradEn litenställning marknaden.deras partväga t.ex.
marknadvissställninglika starktänkas hasålundakan ensomenen

ekonomiskt starkare motpart.
näringsidkare och konsument.mellanalltid tillämpligRegeln är enen

regelnockså omfattasfall äri de flestaTypiskt parter avsett somsvaga
föreningsmed-anställningsavtalet,skiljeklausul ihararbetstagare som en

tvisterförbehåll i stadgarnaharföreningilemmar attett omsomen
skiljemänskallenskild medlem avgörasföreningen ochmellan samtav

bolagsordningenförbehåll ii harsmå aktieägare bolag attomt.ex. som
skiljemän.aktieägare skalloch avgörasbolagettvister mellan av

Är dessutomnäringsidkare krävsden underlägsne partenattparten
förkostnadsansvaretdet fullakunna bäraskäligen skallinte attanses
ojäm-tillräckligt medalltså intetillämplig. Detbliskall ärregeln ett

skall tillämpaskostnadsregelnpartsförhållande förbördigt att en
sånäringsidkarennödvändigtockså ärnäringsidkare det är attutan

solidarisktfulltinte bäraskäligen kanhanekonomiskt ettattsvag
falltillämpligregeln skall ävenAvsiktenbetalningsansvar. är att vara

oskäligtskiljeavtalområde därutanför deti fallerdag ett ansessom
290.1992NJAavtalslagen seenligt 36 § t.ex. s.

näringsid-låta underlägsenskäligtBedömningen det är att enav om
till skiljemännenersättningen ändelstå förkare större ettaven

ställning. Iekonomiskanäringsidkarensutifrånskallbasbelopp göras
prövning harutgångspunkter för dennanågra handfastasyfte fåatt mera

fram i lagtexten.balansomslutning lyftsomsättning ochanställda,antal
i rörelsen,samtliga verksammainräknas äranställd börI begreppet som

utgångspunkt i demedBedömningen skall görasalltså även ägaren.
vid tid-dvs.avslutas,skiljeförfarandetgällerförhållanden närsom

förunderlagetfall börsig tveksamtRör detför beslutet.punkten ettom
deförhållandena undertillutsträckasbedömningen lämpligen att avse

utgångspunktertjänakanNågra riktvärdentvå åren. somsenaste som
8.4.2.avsnittmotiveringen sei allmännabedömningen denför anges

Är sindelinte krävaskiljemännen störretillämplig kanregeln av
underlägsneersättning den än motsvarar ettparten somsummaenav

ställaskallföljaktligen inte heller begäraDe kanbasbelopp. partenatt
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skiljedomen inte ålagtssäkerhet. Har den underlägsne istörre partenen
någonstå för del ersättningen till skiljemännen emellanatt parternaav

betalningsansvarig skiljemännen tillhan ändock i förhållande tillär upp
basbelopp.ett

Skiljemännens till tingsrättenbeslut ersättningen kan överklagasom
såväl skiljeman denna bestämmelseenligt 42 Avpartav en som en

följer tillämpningen kan överklagas tillförevarande styckeävenatt av
tingsrätten materiell skiljemännen funnitgrund. Oavsett reglernaom

vilkentillämpliga eller föras avgörande. Vidkan talan derasmot
tingsrätt italan kan väckas regleras 44som

alltid ersättningen denskiljemännen kan begära hela starkareatt av
finns anledning för skiljemanDet därför sällan attparten. mera en

solidariska betalningsan-angripa skiljedom begränsar partenssom enaen
svar.

betalningsansvarregleringen underlägsenAv begränsar partsensom
följer skyldig-för ersättningen till skiljemännen nämnts att partenssom

Ävenmån.i skiljemän-inskränks motsvarandehet ställa säkerhetatt om
sig slutligthan ha bära kanbegär högre säkerhet änpart attanseravnen

beslutet begära säkerhet.emellertid inte överklagahan attom
det krävs yrkande för skiljemän-Fjärde stycket klargör att part attav

Framställer inte någottredje stycket. yrkandetillämpaskall partnen
inte heller det efter överklagande tillinför kan hanskiljemännen göra

till 43 § 4 st..tingsrätt jfr kommentaren

40§

i 38 §kostnadsregeln 3 inte dispositiv.klargörsI första stycket äratt st.
således bestämmelsen. DäremotParterna kan inte vidare avtala bortutan

i skiljeavtalkan de föreskriva underlägsnedenett parten oavsettatt
i 38 § 3utgången i tvisten inte skall betala högre belopp än som anges

gåendeockså kostnadsbe-De kan överenskomma längrest. om en
ersättningen tillgränsning, stå för heladen starkare skallt.ex. att parten

så fall inteskiljemännen. Tillämpning i kunna38 § 3 kommer attst.av
föraktualiseras i tvisten. finns dåDet inte heller något parterutrymme

§skiljemän skiljedomen stöd 42 § eller 43 4eller överklaga medatt av
St.
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43§

införtsI paragrafen har stycken. Bestämmelserna har behandlatstre nya
i avsnitt 8.4.2.

Andra stycket reglerar underlägsen betalningsansvar förpartsen
ersättningen till skiljemännen emellan. Den innebördennärmareparterna

regeln har behandlats i den allmänna motiveringen och i kommenta-av
till 38 skiljeförfarande inledsNär framgår 19ettren av

Tredje stycket klargör det krävs yrkande för skiljemän-att part attav
tillämpaskall andra stycket.nen

följerfjärde stycket tillämpningenAv andra stycket kanatt av
överklagas till tingsrätten på materiell grund. Detta gäller oavsett om
skiljemännen funnit tillämplighar regeln eller En förutsättning för att

fåskall kunna framgång med vidtalan domstol dockärpart partatten
innan skiljedom meddelades begärt skiljemännen tillämpaskulleatt

Vid vilkenregeln. tingsrätt talan kan iväckas regleras 44som
räckviddUtanför bestämmelsens faller de partskostnadernarena

såsom ersättningen till Tingsrätten inteombud. kan medt.ex. parternas
till skiljemännenstöd denna bestämmelse ersättningen i sigprövaav om

skälig. skiljemännenHar slutligt skall stå förär ansett att partenena
ersättningen till skiljemännenhela kan domstolen givetvis inte heller

detta beslut i och för sig fram tilloch komma kostnadenompröva att
likaborde fördelas mellan Har skiljemännen ålagt under-parterna. en

gåendelägsen längre ersättningsskyldighet följeränpart en som av
andra stycket kan domstolen skiljedomen i tilländra denna del endast att

basbelopp. Har skiljemännen förklarat skiljemannakostnadenett attavse
likaborde fördelas mellan tillämpningsedan med andraparterna men av

stycket inskränkt betalningsskyldighet kan domstolen ändrapartensena
så stådomen skall halva kostnaden vardera. Domstolen kanatt parterna

alltså inte materielltdäremot det grundläggande beslutetompröva om
hur ersättningen till skiljemännen frånmed bortseende förevarande-
begränsningsregel slutligt skall fördelas mellan parterna.-

skiljemännenMenar felaktigt har ålagt honom längrepart att ett
gående kostnadsansvar han rätteligen ålagts enligt 38 §borde ha 3än st.
och 43 § 2 har han skall rikta sinhan talanövervägast. att emot.vem

ersättningenHar hans betalat hela till skiljemännen finns intedetmotpart
anledning rikta talan skiljemännen endastatt mot utan mot motparten.
l fall vill han kanske sitt solidariska betalningsan-begränsaävenannat

38 § 3 måste dåmed stöd Han dessutom väcka talanst. motsvar av
skiljemännen.
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skiljemännen begränsatMenar felaktigt har motpartenspart att
väckatillämpning han talankostnadsansvar med 43 § 2 har attst.av

kostnadsfördelningför uppnå parternamotparten attmot annanen
ersättningen till skiljemännen.emellan av

inte harI första stycket detta gäller endast parternaatt omanges
inskränkning inte iöverenskommit något Någon sådan görsannat.

inte skall kunna avtalaandra-fjärde Avsiktenstyckena. är att parterna
rättsskyddskaraktär. En saktillämpningen dessa reglerbort annanav av

intebestämmelserna hanförlorar gällanderätten göraär attatt part om
skiljedominnantillämpning reglernaframställer begäran om aven

skiljedomen inom före-han inte väcker talanmeddelas eller motom
skriven tid.

iändring sekretesslagentill lagFörslaget10.3 om

1001980:

ibestämmelse sekretesslagen sekretessföreslårUtredningen omen ny
pågående skiljeförfarande,anslutning tillivid domstolsförhör ett att

januari 1996.likraft denträda

§8 kap. 24

Paragrafen är ny.
i skiljeförfa-avsnitt 6.2 löser tvistframgår harSom parter som enav

driftför-affärs- ellermöjligheter hålla uppgifterrande goda sinaatt om
Skiljenämnderskiljenämnden.hållanden hemliga förfarandet införtrots

sakkunniga ellernågon möjlighet hållahar inte förhör med parter,att
motsvarandevidsanningsplikt föreliggervittnen under den stränga som

iförhör domstol.
§liksom enligt 26Enligt § 1929 års skiljemannalag15 andra stycket

medskiljeförfarande kanutredningens förslag tilli lag partom
muntlig bevisupptag-skiljenämndens tillstånd ansöka hos domstol om

huvudför-bevisupptagningning. i rättegångsbalkenReglerna utomom
hålls vidförhörettillämpligahandling då i delar. Det innebärgäller att

inteoffentligt, deti tingsrätten. Sammanträdetsammanträde ärett om
stängdahållas inomskallrättegångsbalkenenligt i 5 kap. l §reglerna
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dörrar. Förhörsutsagan skall protokolleras. Protokollet bevaras i
domstolens akt.

Reglerna domstolsförhör tillämpliga ocksåär då skiljeförfarandetom
riket, §äger 12 lagen 1929: 147 utländska skiljeavtalutomrum se om

skiljedomaroch 51 § i utredningens förslag till lag skiljeförfa-samt om
rande.

Den paragrafen starkare skydd 8 kap. 17 §änatt ettnya avser ge
sekretesslagen för uppgift enskilds affärs- eller driftförhâllandenom som
framkommer vid domstolsförhöret. Bakgrunden till den bestämmel-nya

redovisas i avsnitt 6.3.3. Som där sig offentlighetsintres-görangettssen
gällande för uppgifterna.set svagt

Utredningen föreslår tillägg iäven 5 kap. § rättegångsbalken1ett
möjligheten hålla förhöret inom stängda dörrar.attsom avser

Föremålet för sekretess enligt den paragrafen uppgiftärnya om
enskilds affärs- driftförhâllanden.eller Det uppgifterär typsamma av

i 8 kap. §17 sekretesslagen. Utredningen återkommert.ex.som avses
till förhållandet mellan de båda bestämmelserna. Sekretessen enligt den

föreskriften omfattar sådana uppgifter framkommer vidnya som
förhöret. Härmed främst förhörspersonens ävenutsagaavses men
uppgifter affärs- driftförhâllandeneller ingår i frågor tillom som
förhörspersonen. I valet utrycket framkommer ligger inte någotav
krav på uppgifterna korrekta jämförär motsvarande iuttryck 7 kap.att
22 § sekretesslagen. Bedömning uppgifternas bevisvärde skilje-görav
nämnden.

Sekretessen enligt den föreskriften omfattar däremot inte andranya
uppgifter förekommer i domstolen vid handläggningen ansök-som av
ningen förhöret. Behovet sekretess inte lika förärom stort t.ex.av
uppgifter i ansökningen. När det gäller tingsrättens beslut tvångsme-om
del m.fl. ibeslut anslutning till förhöret föreligger också ett stort
intresse offentlighet.av

En förutsättning för sekretess begärär det. Part måsteatt part
framställa sin begäran innan tingsrätten håller förhöret. Förhöret
kommer hållas vid offentlig förhandling, varefter uppgifter-attannars en

enligt 12 kap. 3 § sekretesslagen inte längre föremål för sekretess.ärna
Om begär sekretess vilket torde kunna skeävenpart genom en-
begäran förhör hållasskall inom stängda dörrar gäller sekretessattom -

det inte står klart uppgiften kan röjas den uppgiftenatt utan attom som
lider skada. Ett skaderekvisitrör gäller således.omvänt

Sekretesstiden för uppgift i allmän handling år.högst 20 Det denär är
tidsgräns generellt gäller enligt 8 kap. sekretesslagen. Hursom
tidsberäkningen sker framgår l kap. 10 § sekretesslagen.av
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För uppgift enskilds affärs- eller driftförhållanden gäller i domstolom
sekretessäven enligt 8 kap. 17 § sekretesslagen. Förhållandet mellan

den föreskriften och den paragrafen beskrivaskan enligt följande.nya
Den paragrafen föreskriver under förutsättning begärnya att part-

det strängare sekretess 8 kap. Enän 17 allmän princip viden-
tillämpning sekretesslagen uppgiftär omfattas sekretessav att om en av
enligt flera särskilda sekretessbestämmelser, bestämmelseden som ger
den starkaste sekretessen skall tillämpas. innebärDet för uppgifteratt

framkommer vid förhöret sekretess gäller enligt den föreslagnasom
paragrafen. För sådana uppgifter inte framkommer vid förhöretsom men

förekommer i domstolens handläggning ärendet bevisupp-annars av om
tagning, i ansökningshandlingen, råder ingent.ex. överlappning mellan
de båda reglerna, frågan sekretess föreliggerutan skall bedömasom
enbart enligt 8 kap. 17

Sekretessen enligt 8 kap. 17 § sekretesslagen gäller inte om en
sekretessbestämmelse till skydd för intresse tillämpligärsamma
uppgiften och innebär sekretess inte skall gälla. Sekretessen enligtatt
den föreslagna paragrafen förutsätter begär sekretess; haratt part part
inte framställt någon begäran gäller någoninte sekretess för uppgiften.
Det innebär sekretess då inte heller kommer gälla enligtatt 8 kap.att
17 § sekretesslagen.

Förhörspersonen kan inte begära sekretess enligt den paragrafen.nya
Någon praktiskt behov härav torde inte föreligga vid sidan begräns-av
ningen i vittnesplikten för yrkeshemligheter jämför 36 kap. 6 §
rättegångsbalken.





Särskilt yttrande Lars Heumanav

Rättsskyddet

I syfte stärka rättsskyddet för underlägsen har utredningenatt parten
föreslagit särskild kostnadsregel innebördmed dennes fören att ansvar
skiljemännens arvodesanspråk begränsas till basbelopp. Utredningensett
analys behovet lagstzfiningsdtgdrder bygger avstårav attav parter
från hävda sin med hänsyn till riskenrätt för de måsteatt betalaatt
kostnaderna för skiljemännens arvoden och utlägg. Utredningens förslag
kommer emellertid med sannolikhet leda till den underlägsnesstor att

i många fall kommer frånavstå driva berättigade krav,motpart att att
vilket visasskall längre fram. Inom utredningen har det framkommit att
det vikt för småföretagareär tvister snabbt.yttersta avgörsattav
Likviditetspåfrestningen kan bli alltför inte tvist rörandestor om en
några hundratusen blirkronor avgjord inom till fyra månder. Mottre
denna bakgrund framstår domstolsalterantivet helt otillfredsställan-som
de; överklagas mål denna till hovrätten, vilket kan förmodasett typav
bli vanligt,mycket kan två till innandet fyra år tvisten avgjord.ta är
Ombudskostnaderna för tvåinstansprövning blir betydande. Denen nya
kostnadsregeln, blir ytterligt ofördelaktig för det företaget,störresom
kommer såsom utredningen påpekat, tillleda skiljeklausuler kom-att att

försvinna kontrakt värden.rörande mindre För småföretagattmer ur
med ekonomi leder inte sådan utveckling till något väsent-en svag en
ligen förbättrat rättsskydd. Tvistlösningen alldeleskommer för långatt ta
tid och kostnaderna kommer inte minskaskunna i tillräckligtatt stor
omfattning. Utredningens kostnadsregel tillgodoser inte småföretagarnas
krav på kunna utverka exigibelt inomavgörande några månaderatt ett

riskera ådra sig betydande kostnader. Ett flertal interna-utan att att
tionella skiljedomsinstitut har utarbetat förenklatregler skiljeförfa-om
rande. Sådana olika förenklade förfaranden fylla intekan bara kravet

tvistlösningen skall billigt också påkravet den skallatt utan attvara vara
snabb och kunna avslutas inom några månader.

I syfte undersöka behovet förbättrat rättsskydd föratt ettav svagare
har utredningen sökt jämförelsegöra kostnaderna förparter atten av

genomföra skiljeförfarande och domstolsprocess. Beräkningarnaett en
osäkra och beror tillär del domstolstvist överklagas.stor om en
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måste enligt minin i domstolsförfarandeTvingas parterna ett man
förlikta näringslivstvistermening räkna med icke ofta kommer attatt

ekonomiskti denöverklagas, synnerhet den parten t ex svagare,om ena
vinna tvisten. kan vinna,starkt beroende Han ha alltär att attsett av

med tanke det överhängande konkurshotetintet förloraatt ommen
undersökningarmålet. Utgår från de statistiskaförlorarhan somman

följandeenligt min mening jämförelse utfallagjorts kan sätt omen
antarman

tillombudskostnaden för bestämspartatt en
storleksordning vad företagsledar-kostnaderna äratt avsersammaav

effektivitetsförlusteri tvisten och företagetsnedlagda arbetenas
tvisten,grund av

intetill här beaktas dentvisterna skulle ha överklagats hovrättenatt
förlikts sigtvisterna skulle ha deandel prövatsstora avsom vareav

skiljenämnd eller domstol.

då bliskiljetvist skulleför sakprövaKostnaderna att en

Svarandens Tre skiljemanKärandens SvarandenKäranden
ombudombud

5,5-61,5-2l 11l summa-

domstolsinstansertvist i tvåförKostnaderna prövaatt en

ombudSvarandenombud DennesKäranden Dennes
HovRTR HovR TRHovR TR HovRTR
1+O,6 6,41+O,61+O,6 1+O,6 summa

skiljemanskiljetvist medKostnaderna för prövaatt en en

skiljemanSvaranden Svarandens EnKärandensKäranden
ombudombud

0,5-0,75 summa4,5—4,75l 111

Även måsteuppskattningar bedömas medsiffermässigadessa storom
tvåinstansför-visar möjlighetenolika avseenden deskepsis i ettattav

skiljeförfarande ochbliinför domstol kan dyrarefarande än ettattett
alternativet. Bortserenmansnämnd det bästaskiljeförfarande med ären

sigeffektivitetsförlusterkostnader ochfrån terpartens egnaman
vanligtfördelaktigaredomstolsalternativet 3,2 något än ettsom

kostnadskrävandeminst3,5-4, fortfarande detskiljeförfarande ärmen
skiljeman 2,5-2,75.låta tvisten avgörasatt av en
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Kostnadsregeln inte den tillräckligt skyddparten ett gottger svagare
småi riktigt och enkla tvister. Ett kan belysa detta. Det mindreexempel

påkallarföretaget skiljeförfarande skadestånd med 100 000och yrkar
kronor i anledning kontrakt leveranser för 2 miljonerettav som avser

skiljemännenskronor. De arvodeskrav uppgår tillsammanlagdatre
60 000 kronor och ombudskostnaderna vardera sidan till 40 000

Småföretagarenkronor. vinner tvisten, heltvägrarmotparten attmen
någon ersättningbetala till skiljemännen. Småföretagaren kan med stöd

solidariskaregeln det begränsade kostnadsansvaret tvingas attav om
betala hälften nämligen 35 700arvodeskravet, kronor,än utanmer av

sedan lyckas få beloppet i situationer dåhanatt ut motparten, t.ex.av
ställningdennes ekonomiska försämrats väsentligen. Dessutom kanske
får svårt tvingaden betala hansparten att motparten attsvagare egna

tillombudskostnader uppgick 40 000 kronor.som
inte något i de tvåKostnadsregeln rättsskydd fall tvisten rörger svaga

råddär ingen dem har betala skiljemännens arvoden. Detattparter, av
skiljeavtalet inte kan förklarastänkbart overksamt med stödär att av

ingen36 § eftersom intar ställningavtalslagen, underlägsenparternaav
enligt 2 lagrum. Vill skapa rättsskydd för jämställdast. ettsamma man
småföretagare enda söka upplysa dem detutvägen attvarasynes om
olämpliga i använda vanliga skiljeklausuler informeraoch dematt om

prövning enligt något skiljedomsinstitutsförenklad regler kanatt ettvara
massivaalternativ Om informationsinsatser börvärt överväga. sättasatt

omständigheter sig den särskildain kostnadsregeln,under alla ter som
interättsskyddsproblemen, oumbärlig. Ocksådelvis löser för deendast

siktesärskilda kostnadsregeln kan rättsskyddsfråganfall lösastar
väljer tvisternalåta domstol,avgörasatt parterna att t.ex.genom av av
vid tingsrätt enligtsådan avdelning förslaget skall handläggasomenen

näringslivstvister
Kostnadsregeln kommer tillämpningssvårighetermedföra och kanatt

ibland leda till sådan tvist betydande ii tvisten drar kostnaderen som
sig. tillämplighet,Regelns antal variabler,beroendeär ett stortsom av

till tillkommer upphov gränsdragningsproblem, ocksåatt attge men
tvisten utredning variablernas förmed många betydelse dedetynges om

fråganbåda ekonomi. Vid bedömningen underlägsenparternas av om en
ekonomiska ställning sådan kostnadsregeln skall tillämpasärparts att

skall enligt motiven näringsverksamheten överskrider tvåprövas om av
följande omsättning etthundrafemtiofem anställda,gränser:tre en om
basbelopp balansomslutning femtio basbelopp. Somoch underlagen om

enligt motiven tvåbör använda medeltalen under de senasteman
omständigheter enligt motiven fåräkenskapsåren. Andra betydelsekan

vid helhetsbedömning. Enligt min mening borde företagets vinsten
tillmätas Väljer sådan lösningbetydelse. har denstörre man en
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emellertid den nackdelen i viss mån kan den reellaatt part styraen
Ävenvinstens storlek bokföringsmässiga åtgärder. motpartensgenom

ekonomiska ställning kan kräva utredning. Enligt specialmotiveringen till
38 § bör kostnadsregeln inte tillämpas inte kanmotpartenom anses vara

så i ekonomisktdubbelt stark hänseende. Vid jämförelse parternasen av
ekonomiska ställning för båda vidkommandebör beakta departersman

angivna faktorerna jämte andra omständigheter kan hatre ovan som
Kostnadsregelns tillämplighetrelevans. kan aktualiseras flera olika

stadier förfarandet, nämligen skiljemännen begär säkerhet, denär närav
ytterligarebegär säkerhet och tvisten slutligtdenär avgör genom

skiljedom. Om i meningunderlägsen kostnadsregelns kanärpartenena
skiljemännen inte utkräva högre säkerhetsbelopp honom än ettav
basbelopp. l mån överstiger tvåden den begärda säkerheten basbelopp
måste således inbetaladen starkare hela det belopp överstigerparten som

basbelopp. För kan det vikt skilje-ett part stor atten svagare vara av
tillämplig.förklarar kostnadsregeln regeln inte tillämpligAnsesmännen

kan underlägsen påkallat skiljeförfarande saknarpart,en som men
förmåga finna sig tvistenbetala det begärda säkerhetsbeloppet, iatt att
enligt lagförslagets § inte skiljemän. Tillämpning5 kan prövas av av

i frågorkostnadsregeln samband med prövning säkerhetsbeloppav om
inte slutligt avgörande. Parternas ekonomi vid tidpunkten för tvistensär

blir bestämmande för bli solidarisktavgörande skallparternaom
skyldiga betala arvodena eller skallatt partsom en svagare ansvar

till Om sålunda påkallande fåttbegränsas basbelopp.ett parten svagare
från skiljemännen inte inbetalabesked han behöver störreett att

säkerhetsbelopp basbelopp kan situationen komma utveckla sigän ett att
så tvingashan betala flera hundratusen kronor i arvodesersättning tillatt
skiljemännen.

Det anförda visar tvingas lägga fram utredningkan deatt parterna om
ekonomiska förhållandena vid olika tillfällen. kan någon gångEn part

intresse fördröja förfarandet så räkenskapsåretha löper ochatt utattav
ekonomiska förhållanden får slå igenom vid kostnadsregelnsnya

tillämpning.
Några bindade förhandsbesked inte förutsebarhetenkan och blirges

mycket låg i vissa fall. Den svårtkan haparten, attsvagare som
bilda sig tillräckligt bild ekonomiskaförhand god motpartensen av

förhållanden, möjlighet i tvistsaknar säkert förutse han endastatt om en
riskerar betala arvodeskostnader 35 700 kronor eller med fleramedatt

intehundratusen kronor. På det företaget säkertkansätt störresamma
såsom vinnade tvingadet kan betalapart motparten attveta om

skiljemannaarvoden uppgår till flera hundratusen kronor ellersom om
dessa arvoden förhållanden skall betalas slutligt iunder alla allt
väsentligt företaget.av
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Kostnadsregeln medför något företag kan försättasstörre iatt ett en
utpressningsliknande situation. Om sådant svarandeföretag redanett

inledande stadium kan konstatera det under alla förhållandenett att
kommer tvingas betala arvodeskostnader någramedatt hundratusenatt

finnskronor det ingen anledning för företaget vidhålla bestridandeatt ett
i tvist 100 000rör kronor. Det spelar ingen roll hurt.ex.en som
välgrundat bestridandet företagetär; tvingas i praktiken betala detatt
begärda beloppet. Jfr SOU 1994:151 Del B 388 f. Syftet meds.
lagförslaget inteär kostnadsskäl skall hindras frånatt parten av att

sinhävda Den föreslagnarätt. regeln kan emellertid få sådana oönskade
effekteter velat undvika upphöja regeln till lag. Detsom man attgenom

intekan uteslutas de arvodeskrav i allt väsentligt skall betalasatt som av
det företaget uppgårstörre till så betydande belopp företaget medatt
framgång kan hävda skiljeavtalet bör ogiltigt enligt 36 §att anses
avtalslagen bl.a. med den motiveringen det företagetstörreatt genom
kostnadsregelns tillämpning kommit bli underlägsen Detatt part.en vore
utomordentligt olyckligt denna ogiltighetsgrund regel endastom som
kunde konstateras sedan skiljeförfarandet slutförts. Det företagetstörre
kan fåsällan skiljeavtalet ogiltigförklarat inledande stadiumett av
förfarandet innan säkert kan överblicka arvodeskostnadernasman
storlek.

Kostnadsregeln komplicerar kontraktsskrivningen då avtalspartema
Ävenmindre företag. företagsledarnautgör i och för sig skulleom

föredra förse kontraktet med skiljeklausul kan intede intaatt en
klausulen i avtalet ha skaffat sig ekonomisk utredningutan att om

ekonomisk ställning och söka bedömamotpartens denna kanutan att om
ändras så den särskilda kostnadsregeln blir tillämplig. Frågan måsteatt
också uppmärksammas vid sådana fall singularsuccession då dennoga av
kvarstående och förvärvaren blir bundna skiljeavtal.parten ettav

Kostnadsregeln kan också kritiseras utifrån grundläggande pro-
cessprinciper. Skiljemannalagen liksom modellagen bygger grundsat-

skall behandlas lika. RegeringsformenJfr kap.att parterna 1 2 §sen
och Europakonventionen 6 och principen equality of armsart. om
härledd begreppet fair hearing Denna förfarandeprincipur anses
tvingande och kan inte förhand kraftsättas parternaur av genom
avtal. Det sig då ologisk lagstiftaren skall kunna sigter sätta överatt
denna rättviseprincip och föreskriva ordning medför denatten som ena

kan tvingas betala arvodesersättning med belopp vidaparten att ett som
överstiger vad den andra kan åläggas Regeln lagfästerparten att utge.

ordning förbjuds enligt tvingande iregel 1929 års lag. Manen som en
kan goda grunder ifrågasätta inte skiljemännens opartiskhet kanom

ifråga densättas kan tvingas in i skiljeförfarandeparten ettom svagare
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skiljemännen väsentligen kommer arvoderasmåste godtadär attattman
motparten.av

kostnadsregleringen inte bör genomföras.den föreslagnaJag attanser

verksamhetprejudikatskapandedomstolensHögsta

dispensprövningenmedHögsta domstolens arbetesyfte begränsal att
regleri första hand börutredningen funnit övervägahar att omman

lösningsalternativ torde dock kunnaventil.fullföljdsförbud med Andra
frågorviktiga principiellaaktualiserar så mångaifrâgakomma. Förslaget

utredningen till budsståttbegränsade underlaginte detatt somman
dignitetsådannågon särskild lösning. Problemen ärförordabör attav
möjligtvaritundersökninggrundligare ände kräver attsomen

i sammanhang.genomföra detta



Särskilt yttrande Ulf Franke, Gunnarav

Lindgren och Göran Ramberg

Vi delar de synpunkter framförs i Lars Heumans särskilda yttrandesom
såväl i frågan den särskilda kostnadsregeln för iom partsvagare som
frågan fullföljd tilltalan Högsta domstolen. I förstnämndadenom av
frågan vill vi ytterligare utveckla några punkter.

I likhet med Lars Heuman vi de kostnadsjämförelser mellanattanser
skiljeförfarande och domstolsprocess i betänkandet brist-görs ärsom
fálliga missvisande.och Lars Heumans uppskattningar, pekar motsom

domstolsprocessen inte sällan dyrare alternativ skiljeförfa-äratt änett
framstårrandet, verklighetsnära.som mer

Ändock inte ihar dessa uppskattningar, och mindre i betänkandetsän
jämförelser, fullt beaktats den nackdel från kostnadssynpunkt ochut som

vidlåderandra aspekter domstolsalternativet på tidsfaktorn.grundur av
själva tidenI verket torde viktigastede anledningarna till attvara en av

företag i tider undvikitalla domstol till förmån för skiljeförfarande och
privata tvistlösningsmetoder.andra

Tiden både finansiell sidahar och affärsaspekt, båda meden en
väsentliga ekonomiska konsekvenser. För företag kan detett vara

årförödande flertalunder det domstolsprocess pågårofta inteatt som en
få betalt såld tjänst.för eller utförd Vi ofta företag medmöteren vara
dessa problem.

Lika allvarligt för företaget långdragendock kan,är att processen
skiljetvist, pågåendeän bryta affärsförbindelser hindraochmer en nya.

flestaDe affärer mellan företag långsiktig Många affärerkaraktär.är av
baseras långsiktiga avtal âterförsäljaravtal,agentavtal, licensavtal,-
serviceavtal någraär exempel sådana sådanaMenavtal. även utan av-
tal fortsätter ofta företag under år årtiondenoch affärer medgöraatt

Många gångervarandra. finns företag gången iförsta träder förbin-när
delse med varandra önskan hos bådaeller fortsatta affä-parteren en om

Även enstaka affärer, exempelvis byggentreprenader, oftautgörrer.
i långvariga affarsförbindelser.moment

Det svårt, många gånger omöjligt,är fortsätta sådana förbindelseratt
eller utveckla samtidigt indragna i långdragenärparternanya om en

med varandra. Kostnaderna förloradeför affärer naturligtvisärprocess
inte möjliga uppskatta generellt. Det kan bara konstateras konse-att att
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kvenserna för företag, särskilt mindre sådant med begränsatett ett ett
antal affársförbindelser, kan svåramycket och till och med äventyravara
företagets fortsatta existens. Detta torde den främsta anledningenvara
till löser flesta tvisterde och kontroverser själva och deatt parterna att
väljer skiljeförfarande intedet möjligt nånär uppgörelseär att en genom

förhandlingar.egna
Tidsaspekten också viktig anledning till den i betänkandetär atten

föreslagna intekostnadsregeln bör föranleda lagstiftning. I den mån en
sådan kostnadsregel skulle leda till avstår från skiljeklausul iatt parter
sina riskeraravtal den medföra långdragna domstolsprocesser; ochatt

vidhåller skiljeklausulen riskerar de väsentligt förlängdparterom en
tvistlösning ioch ökade kostnader förhållande till idag dengenom pro-

i kostnadsregeln kan föranleda. Som framgårcess processen som av
ocksåbetänkandet och Lars Heuman kan kostnadsregelnnoterassom av

aktualiseras flera gånger skiljeförfarandetunder och föras tilläven
domstol.

Varje gång kan omfattande utredning komma eftersomkrävas,attny
företags ekonomiska situation aldrig statisk. Man kan inte hellerärett

utesluta företags verksamhet till kostnadsregeln.att ett anpassas
Från principiella utgångspunkter finns också anledning starktatt ta

frånavstånd den inskränkning innebär såvälkostnadsregeln isom
avtalsfriheten det gäller skiljeförfarandets självständighet inärsom
förhållande till avtalsfrihetdomstolarna. Parternas beträffande kostnads-
fördelningen vid skiljeförfarande, innebär rättegångs-normalt attsom

principer följs, inte oinskränktbalkens gäller längre och möjlig-genom
heten föra kosmadsregelns tillämplighet till principendomstolen brytsatt

materiella frågor i anslutning till skiljeförfaranden skall hosatt stanna
skiljenämnden.

Vi de frånproblem kostnads- och andra synpunkterattanser som
tvister föranleda måste angripaskan flexibelt sätt änett mer genom
lagstiftning. Liksom flera andra näringslivsområden finns anledning

områdedetta dra företagens självreglerande åt-att nytta av egna,
möjligtgärder. Detta desto tvistlösningsområdet, det därär mer som

finns i näringslivettotal bland smånärmast ochstoraen samsyn -
företag och alla branscher vikten effektiva, flexiblaöver ochom av-

tvister.säkra metoder lösaatt
Tvistlösning näringslivsområdet år,har utvecklats under senare

både i Sverige och internationellt.
Under samlingsbeteckningen Alternative DisputeADR Resolution

olika förliknings- medlingssystemhar och och fått ökadpresenterats an-
vändning i iförsta hand de anglosaxiska länderna i Sverige.ävenmen
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Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut förlik-presenterade
ningsregler 1988 och arbete pågår för närvarande ytterligareett att
utveckla dessa.

Kontraktspraxis har varierandeutvecklats med tvistlösnings-även mer
klausuler ofta bådedär domstols- skiljeförfarandealternativoch ingår

omtvistatmed värde utgångspunkt. Sådana återfinnsklausuler intesom
isällan standardavtal.

Det kan ökat antal skiljeklausuler föreskrivernoteras ett som en
skiljeman, något väsentligt förbilligar förfarande. Denett ut-som
vecklingen har påskyndats Stockholms Handelskammares Skiljedoms-av
institut i sina regler detta alternativ bland sina rekommende-upptarsom

skiljeklausuler.rade
Särskilt mindre,för okomplicerade tvister har Stockholms Handels-

Skiljedomsinstitutkammares helt skiljedomsregler förpresenterat nya
förenklade skiljeförfaranden. Den maximala tiden för slutligtett av-

enligtgörande dessa regler månader inte särskilda skäl förelig-är tre om
lågaKostnaderna och kan beräknas innan förfarandet inleds.ärger.

förutsättningarDetta har utbredning särskilt blandsystem att stor
mindre och medelstora företag.

Ett aktivaexempel det sökandet inom näringslivet efterannat
förenklade förbilligandeoch tvistelösningsformer Göteborgsklausu-är

medling skiljeförfarandelerna och nyligen presenteradesom som av
fem advokatbyråer i Göteborg och framtagits tillsammansstörre som

Näringslivssekretariat. Liksommed kommunens pågåendedet arbetet
inom Stockholms SkiljedomsinstitutHandelskammares syftar dessa

till förutsättningar förenklade,regler skapa för snabba billigaochatt
tvistlösningar.

Vår bedömning flexiblade och tvistlösnings-avnämaranpassadeär att
utvecklats och kommer fortsätta utvecklas bättresystem att attsom - -

näringslivets behov önskemål tvingande lagstiftningoch änmotsvarar
med osäkra och delvis skadliga verkningar. Skulle likväl övervägaman
lagstiftning bör förnyad utredning framlagda förslagetDetgöras.en nu
beträffande den särskilda kostnadsregeln lider såför partsvagare av
grundläggande brister det enligt vår mening inte kan läggas till grundatt

Ävenlagstiftning.för frågan kan begränsad den principielltärom synas
praktisktoch mycket betydelsefull, konsekvenserna olämpligoch av en

tvingande regel detta slag i skiljemannarätten blikan be-ytterstav
svärande för företagens avtalsskrivning hanteringoch uppkomnaav
tvister.





direktivUtredningens Bilaga 1

rättegångochtvister i skiljeförfarandeFönnögenhetsrättsliga

1992:22Dir.

1992-02-27regeringssammanträdevidBeslut

Hellsvik, anför.statsrådetför Justitiedepartementet,Chefen

Mitt förslag

skiljemanna-förtillkallassärskild utredare överföreslårJag attatt seen
skiljemän.1929:145lagenlagstiftningen, främst om

skiljeklausulerförekomstenvidare undersökaskallUtredaren avom
skiljeförfa-förenade medkostnadergrund de äri vissa avtal somav

enskildagällande ellervissa anspråk intemedför görsrande parterattatt
Finneranspråksina gällande.ekonomiska möjligheter görainte har att

åtgärder förföreslå lämpligaså fallet, skall hanutredaren är attatt
eller allmäni skiljeförfarandeanspråk skall kunnasådana tas avupp

domstol.
iförfarandereglerna allmänocksåskallUtredaren överväga om

förmögenhetsrättsliga tvisterhandläggningengällerdomstol detnär av
blirrättegång i domstolområde sånäringslivets kan ändras ettatt

frågor börskiljeförfarande. Dealternativ tillslagkraftigt sommera
domstolensinflytande sammansätt-bl.a. övergällerövervägas parternas

och sekretess.i förfarandetning, snabbheten

Bakgrunden

näringslivsförhållan-förmögenhetsrättsliga tvisterflestaDe avsersom
gammaltsedanentreprenadtvister,och avgörsaffärs-, bygg-den, bl.a.

Även förmögenhetsrättsligainternationellaskiljeförfarande.genom
skiljemän.regelmässigtSverigeanknytning tilltvister med avgörs av
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Regler skiljeförfarande finns i lagen 1929: 145 skiljemän Skmlom om
och 1929:147lagen utländska skilje avtal och skiljedomar. Skmlom
reglerar hur skiljeförfarande skall till enligt svensk Lagenrätt.ett om
utländska skiljeavtal och skiljedomar reglerar bl.a. möjligheten iatt
Sverige verkställa utländsk skiljedom.en

tvistEn skall skiljemän så föreskrivs iavgöras lag ellerav om om
kommithar tvisten skallöverens lösas på det I departerna sättet.attom

flesta fall handlar det i samband med affärsuppgörelseatt parternaom en
liknandeeller avtalar eventuella tvister med anledning avtaletattom av

skall behandlas i skiljenämnd. I månden inte i avtalet regleratparterna
olika processuella frågor kan komma aktualiseras underatt ettsom
skiljeförfarande igäller reglerna Skml.

Förmögenhetsrättsliga tvister näringslivsförhållandensom avser
också allmän domstol.prövas Domstolarna emellertidavgör ettav

mycket begränsat sådana tvister.antal Den privata rättskipningen genom
skiljeförfarande understöds och kontrolleras dock i vissa hänseenden av

idomstolarna syfte bl.a. rättssäkerheten för den enskilde.att garantera
iFörfarandet allmän domstol regleras bestämmelserna i rättegångs-av

balken RB.
skiljeförfarandet enligt Skml skiljer sig i flera viktiga hänseenden från

rättegången i domstol. Några dessa skillnader brukar skälav anges som
till näringsidkareenskilda väljer skiljeförfarande i stället för drivaatt att

tvist i domstol.en
Ett skäl särskilt framhållasbrukar har inflytandeär att parternasom

skiljenämndens sammansättning.över Parterna kan till skiljemän utse
särskiltde skickligaär och de har förtroende för.vetpersoner som som

I de fall tvisten gäller specialområde, bygg- ellerett t.ex. entrepre-
nadområdet, skiljemänkan de sakkunniga på just detärutse som om-
rådet. Om tvisten i stället lämnas till domstol har ingetparterna
inflytande domstolens sammansättning.över Domstolsjuristerna påanses
många håll inom näringslivet inte ha önskvärd erfarenhet och för-av
trogenhet med affärsjuridiska frågor.

skälEtt tala till förmån för skiljeförfarande ärannat attsom anses
tvisten löses snabbt. Särskilt angeläget näringslivetsdetta områdeär
där störningar i verksamheten på tvist fågrund kan storaav en
ekonomiska konsekvenser. Om förlikning inte kan träffas mellan

skiljeförfarandet bättre förutsättningar för snabbtparterna, ettanses ge
avgörande rättegång vid domstol,än eftersom domstolsavgörandeten

överklagande tillkan leda prövning i instanser.fleragenom
Man brukar också betydelsen skiljeförfarandetpoängtera inteattav
offentligt. Parternas önskemålär sekretess grundar sig ofta deattom
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affärsförhållanden. Detutomstående få insyn i deras ärvill skallinte att
affärsförhållande tillvaraktigtstår iockså betydelse för ettparter somav

tvisten tilltvisten; drivainte så uppförstoravarandra säga attattatt
handlingovänlig bl.a.många hålluppfattasdomstol zgenomensom

domstolsförfarandet medför.offentlighetden som
Önskemålen isnabbhet dömandeteffektivitet, smidighet och görom

Även iskiljeförfarande.i frågainte gällandesig naturligtvis enbart om
ända-på snabbt ochtvister behandlasdomstolarna det angelägetär ettatt

statligasärskilda krav pä densamtidigt ställsmålsenligt detsätt, som
reformarbeteDeträttssäkerhet.domstolsorganisationen vad gällert.ex.

effektivi-tillsyftatår i hög gradbedrivits harunderhar attsenaresom
genomförtsreformer harNågra deförfarandet i domstol. somavsera

skiljeförfarande och harfördelarna meddiskuteradeligger denära nyss
inflytandei förfarandet och översnabbhetentagit siktebl.a. parternas

ingår avtaltvisten. Omdomstol skallvilken pröva ettparterna t.ex.som
dvs.49 § RB,avgörande kap. 1tingsrättensinte överklagaattom

slutligtönskemålet snabbteninstansprövning, kanavtalar ettomom
ingås redanSådana avtal kantvisten uppfyllas.avgörande numeraav

fullföljdsförbud harmålI de däruppstått mellantvistinnan har parterna.
42istöd reglermöjlighet medocksåtingsrättavtalats har att av nyaen

prejudikatfråga till högstahänskjuta§56 15 RB§ och kap.17kap. ena
överenskommelseträffaVidare kan avtalsparterprövning.fördomstolen

tillså tvistenpå16 § RB förenligt 10 kap. sättprorogation att styraom
domstolAllmänLindblomsjfr P Hviss domstol uppsats somen

Bolding, 1992.Festskrift till Olofi Pertvistlösningsorganalternativt
internationell anknyt-tvisterförmögenhetsrättsliga meddet gällerNär

skiljedomsin fördel. Enhaftskiljeförfarandet kanske störstaning har
års Yorkkon-stöd 1958 NewSverige kan medimeddelatshar avsom

verk-skiljedomarutländskaverkställighetvention erkännande och avom
medde-hardomarutsträckningiutomlands mycket änställas större som

hänseendeiförsteg dettaSkiljeförfarandetssvensk domstol.lats enav
Regeringen harframtid.sannolikt minska inomdockkommer att snaren

yttrandelagrådets överföredragning inhämtamin beslutati dag en
Luganokonventionårstill 1988Sveriges tillträderemiss omom

privaträttensdomarverkställighetbehörighet ochdomstols avom
tillträdaSverige skall kunnaförhoppningminområde. Det är att

1993.januariden l1992 ellerkonventionen under hösten senast
EG-inomförLuganokonventionen i första hand öppenär staterna

underkan dockEG-EFTA-kretsenutanförEFTA-området. Också stater
Ganskatill konventionen.siganslutaförutsättningar inbjudasvissa att
svenskaverkställighet utomlandsfrågaförändringar i avstora om
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domar, liksom verkställighet i Sverige utländska domar, kan därförav
komma inträffa.att

Även skiljeförfarandet i flera avseenden har obestridliga fördelarom
det också förenatär med svagheter. De invändningar brukar anförassom

gäller främst vad uppfattas brister i rättssäkerheten och de högasom som
kostnader förenadeär med anlita skiljenämnd.attsom en

Flera de principer ligger till förgrund förfarandet enligt RBav som
har endast i ringa utsträckning kommit till iuttryck Skml. Det finns

inga garantier för utredningen i skiljetvistt.ex. läggs fram påatt en ett
från bevisvärderingssynpunkt betryggande Inte heller finnssätt. några
garantier för skiljemännen iakttar gällande skiljemännenatt rätt; iom
syfte möjliggöra fortsatta goda relationer mellanatt väljerparterna en
kompromisslösning inte har istöd gällande de oförhindraderätt, ärsom

det. Från allmännagöra utgångspunkter vidareatt detmer anses vara en
betydande nackdel det privata skiljeförfarandet inte leder till prejudi-att
cerande avgöranden och enhetlig rättsutveckling.en

En tid alltmer uppmärksammad nackdel med skiljeförfaran-senare
det de höga kostnaderna.är Den förlorar tvisten riskerarpart attsom
betala inte bara sina och kostnader också kost-motpartens utanegna
naderna för skiljemännen. Man kan därför räkna med kostnaderna iatt

skiljetvist kan bli dubbelt så höga iän rättegång, ien mer vartsom en
fall domstolsprövningen i första instans. För ekonomisktstannatom sva-

innebär skiljeförfarandet många gånger sådana kostnadsriskerparterga
ide praktiken inte utnyttjar förfarandet för sina anspråk rättsligtatt att

prövade.

Reformbehovet

Den svenska lagstiftningen skiljedomsomrâdet årdrygt 60är nu
gammal. Vissa mindre justeringar har gjorts årenunder i huvudsakmen

reglerna desamma iär dag lagstiftningen årnär 1929. Deantogssom
flesta bedömare skiljemannalagstiftningen det hela harattmenar taget
fungerat vilketväl, får hänga med regleringenantas attsamman ger

för betydande flexibilitet vid handläggningen olikautrymme en typerav
tvister. Under år har dock i skilda sammanhang framförts för-av senare

Årsskriftslag ändringar i lagstiftningen bl.a.se från Stockholmsom
Handelskammares Skiljedomsinstitut 1986 6 ff. och 1988 37 ff..s. s.

Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut har i framställningen
till Justitiedepartementet den 23 april 1990 hemställt översynom en av
skiljemannalagen. Skiljedomsinstitutet framhåller utvecklingen påatt
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skiljedomsområdet inte minst internationelladet planet anled-ger- -
ning fråganöverväga ändringar behöver Mångagöras.att om staternaav
i Europa har under år infört lagstiftning skiljedomsområdetsenare ny
och håll inlettsandra har omfattande lagrevisioner. I flera länder har

infört speciallagar för inter nationella handelstvister baserademan
den FNzs handelsrättskommission UNCITRAL utarbetade modella-av

för internationella kommersiella skiljeförfaranden modellagen.gen
Enligt institutet det angelägetär denna utveckling beaktas medatt
särskild uppmärksamhet i Sverige vårtbakgrund land undermot attav
de två decennierna kommit inta förgrundsställningsenaste att en som

iforum internationella handelstvister.
riksdagenI behandlade Justitieutskottet under våren 1991 motionen

Skml i samband frågoröversyn med tillanslag domstols-attom av om
väsendet se bet. 199091 JuU16. Utskottet sigsade delatogs upp
motionärernas uppfattning Skml erforderligöversyn ochäratt en av
utgick från sådan skulle komma inledas inom kort. I särskiltatt atten ett

tillyttrande utskottets betänkande viktenunderströks översynattav en
till ståndkom inom framtid.en snar

Även Över-jag tiden för Skml.är översynattanser nu mogen en av
bör ha den begränsade inriktning i skiljedomsinstitutetssynen som anges

framställning. återkommerJag till innehålletdet inärmare utred-strax
ningsuppdraget.

vill iJag det här ocksåsammanhanget vissa rättsskyddsfrågorta upp
skiljedomsområdet och frågan behovet slagkraftigtettom av mera

alternativ till skiljeförfarandet inom för det allmänna domstols-ramen
Frågornaväsendet. har tidigare i olika sammanhang dettautretts utan att

till lagstiftninglett angående tidigare utredningsarbete SOU 1986:1se
191 ff.s.
Som jag tidigare nämnde näringslivets tvister regelmässigt iavgörs

privata skiljeförfaranden. Detta förfarande uppenbarligen i storsvarar
utsträckning näringslivets i fråga tvistlösning.behov Samtidigtmot om
står det klart finnsdet nackdelar skiljeförfarandetmed detgöratt som
angeläget söka skapa bättre alternativ. Det framför allt i tvåäratt
hänseenden det finns anledning ifrågasätta tvistlösningattsom om

skiljeförfarande nöjaktigahelt resultat.genom ger
sådanEn fråga gäller rättsskyddet för ekonomiskt ellerpartersvaga
vilkas rättsliga anspråk har mindre ekonomiskt Mångavärde.parter ett

näringsidkare liksom vissa arbetstagare och konsumenter hänvisadeär
till sinalösa tvister i skiljeförfarande. Skiljeklausuler finns intagnaatt
ide flesta affärsuppgörelser, bl.a. i olika Standardavtal, bolagsordningar,
föreningsstadgar liksom i del anställ ningsavtal. Ofta försm.m. en
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skiljeklausulerna i slentrianmässigt, eftertanke.avtalen närmareutan
tvist skiljenämnd innebärAvtal skall avgörasatt att parternaom en av

princip förhindrade få vid Samtidigti saken prövad domstol. detär äratt
uppgår till Mångakänt kostnaderna för skiljeförfarandet belopp.att stora

driva sina rättsliganäringsidkare m.tl. finner det inte meningsfullt att
anspråk till i skiljeförfarande, inte tvisteföremâletsavgörande värdeom

sig förhindradeuppgår till flera hundra kronor. Andra partertusen anser
ekonomiska driva anspråken grund de högaskäl kost-attav av

naderna.
skiljeklausuler framstått oskäligaDet har hänt att sattssom som

ogiltighets-sidan vid domstolsprövning med stöd allmänna ellerav
jämkningsregler NJA 1979 666 1981 711. Detta harse ocht.ex. s.s.

sådana i konsumentförhållanden eller liknan-dock främst gällt fall, t.ex.
sig ivid avtalstillfället befunnit underlägede, där den har ettpartenena

fråga fall sådana uppenbarai kunskaper, I andra närom resurser m.m.
varitmellan inte har förelegat har domstolarnaobalanser parterna mer

skiljeklausulerrestriktiva ogiltigförklara jämka semed eller t.ex.att
1991 48.AD nr

finns enligt min mening skäl undersökaMot denna bakgrund det att
i för olikai vilken utsträckning det föreligger brister rättsskyddet

små näringsidkare,avtalsparter, bl.a. och medelstora som genom
tvister i skiljeförfarande.skiljeklausuler hänvisade lösa sinaär att

såfrågan följderna för rättsväsendetDen andra gäller att gott somav
tvister i affársförhâllandenförmögenhetsrättsligaalla avgörs genom

tillfredsställandeskiljeförfarande. Det enligt min mening mindreär att
civilrätten itvistlösningen områdenade centralaett mera avav

iutanför allmänna domstolarna. Ett avgörandehuvudsak sker de
inblick iskiljenämnd inte offentligt, vilket förhindrar utveck-rättsär

naturligtvis inteområdet. Bristen prejudikat besvärandelingen är
tvistför skiljemän skallbara för och de avgöra utanparterna som en

rättstill-också finns också exempelför näringslivet i Det attstort.
lämpningen i vissa skiljetvister splittrad och beroendeärtyper avav

rådande rättsuppfattningar skiljemän har skallvilken flera de somav
tvisten.avgöra

Även prejudikat förmögenhets-i bristenandra avseenden är
köplagstiftningen byggerområde besvärande. Den svenskarättens nya

från år internationella köp. Inom detpå FN-konvention 1980 omen
UNCITRAL, tillsattskonventionen, harFN-organ har utarbetat ensom

frånviktigare avgörandenhar till uppgift samlaarbetsgrupp attsom
skadeståndspraxis. Avsiktenskilda konventionsstaterna, bl.a. ärde om

enhetligi främjapublicitet dessa avgöranden syfte rätts-attatt enge
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utveckling i konventionsstaterna. Till följd den brist prejudikat pâav
köprättens omrâde råder inte bidrakan Sverige till utvecklingensom nu

den praktiska tillämpningen konventionen.av av
Mot den angivna bakgrunden jag utredningsuppdragetattnu anser

innefattabör fråganäven vad kan för allmän domstol skallgöras attsom
bli slagkraftigt alternativ till privat rättskipning skiljeför-ett mera genom
farande. Jag kommer i det följande någrasöka riktlinjernaatt ange av
för hur jag vill arbetet skall bedrivas i det hänseendet.att

föreslårJag särskild tillkallasutredare för utreda de frågoratt atten
jag här tagithar upp.

Närmare utredningsuppdragetom

Enligt min mening kan det lämpligt inlederutredaren arbetetattvara
med skiljemannalagen.göra översyn En utgångspunkt föratt en av
arbetet bör lagstiftningen i fortsättningenäven skallatt utrymmevara ge
för flexibilitet i skiljeförfarandet. Lagen bör därför framgentävenstor

förhållandevis kortfattad och endast innehålla de regler fårvara som
nödvändiga för tillgodose kraven snabbhet och säkerhet. Enattanses

till alla fullständigdelar reglering skiljeförfarandet bör inte eftersträ-av
vas.

När internationelladet gäller förhållanden kan vissa särskilda regler
behövas. särskiltUtredaren bör fördelaröverväga och nackdelar med att
ha skiljemannalagar för nationella respektive internationella för-separata
hållanden.

våren 1989 organiseradeUnder skiljedomsinstitutet arbetsgrupp be-en
stående med anknytning till skiljedomsområdet. Arbets-av personer

redovisade sina Skml isynpunkter rörande översyngruppen en av en
promemoria bifogades institutets framställning till Justitiedeparte-som

Enligt vad i ipromemorian har arbetsgruppen sittmentet. som anges
arbete beaktat bl.a. den UNCITRAL utarbetade modellagen förav
internationella kommersiella skiljeförfaranden och reglerna för Stock-
holms Handelskammares skiljedomsinstitut SCC Reglerna. Arbets-

har vidare inhämtat synpunkter vid allmänt därmötegruppen ett
omkring 100 jurister promemoriannärvarande. l har arbetsgruppenvar
under 17 punkter frågorantal bör vidövervägasangett ett som en

Det gäller frågoröversyn. skiljeförfarandet,central betydelse förav
bl.a. reglerna ändring skiljedoms nationalitet,talan, förskottsbe-om av
talning, genkäromål kvittning.och Promemorian bör enligt min mening
överlämnas till utredaren för tjäna underlag i översynsarbetet.att som
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stå frittDet bör dock utredaren frågor såvittandra gällerävenatt ta upp
skiljemannalagstiftningen de i promemorian. De förslagän som anges

iutredaren lämnar denna del bör lämpligen kunna redovisas i ett
delbetänkande.

rättsskyddsfrågorna fråganNär det gäller och övervägaattom
alternativ till skiljeförfarandet vidareutveckling förfarandereg-genom av

för domstolarna vill jag till början erinra tidigarelerna det utred-en om
bedrivitsningsarbete har område. Senastdetta har Domstols-som

kommittén i sitt år fram tillslutbetänkande 1972 lagt förslag lagett om
skiljedomstol SOU 1972:22. går iFörslaget korthet tingsrättut att
i särskild sammansättning tjänstgöra skiljedomstol iskall tvistersom

särskildefter hänskjuter till avgörandeöverenskommelseparternasom
i sådan ordning. Kommitténs förslag remissbehandlades intehar lettmen
till lagstiftning.

Enligt min mening det friaangeläget utredaren har händerär att att
olikaförutsättningslöst kunna modeller för hur skall kunnapröva man

förutsättningarna för näringslivets tvis-förbättra domstolarna avgöraatt
Tidigare utredningsarbete området till eftertanke sådockter. manar

till vida flera ändringsförslag genomgripande karaktär haratt somav
åren inte till lagstiftning. heller ilagts fram under lett Inte dag kan det

långtgående förändringar iönskvärt med domstolsstrukturen, t.ex.anses
särskilda särskilda avdelningar förinrätta handelsdomstolar elleratt

vid verkligthandelstvister domstol, för tillgodose kravetatt etten
inriktasalternativ till skiljeförfarande. I utredarens arbetestället bör

så långt möjligt finna lösningar inom för den nuvarandedet äratt ramen
jag två huvudfrågordomstolsorganisationen. Som nämnde detärnyss

i utredningsarbetet.bör tassom upp
början i vilken utsträckningTill bör undersökas och kost-en om

i skiljeförfarandet i praktiken förhindrar vissa anspråknaderna att
finns hinderrättsligt kan utkrävas eller det slag,annat t.ex.om av

vissa inte sinekonomiska, eller företag kangör göraattsom personer
Om förhåller siggällande. det det bör utredarenrätt sättet, överväga

åtgärder anspråk ilämpliga för dessa skall kunna gällandegörasatt
iskiljeförfarande eller allmän domstol.

i vilkaFrågor bör belysas utredaren är t.ex. typer avsom av
avtalsförhållanden vanligt skiljeklausuler och tvisterdet med hurärsom

Äravtalsförhållanden vanligtsådana behandlas. dethärrör t.ex.som ur
till följd skiljeklausuler för mindrerättsförluster uppkommeratt av

inteenskilda därför timer det meningsfulltföretag eller deattpersoner
inte råd driva sina anspråk i skiljeförfarandeeller har seatt ett t.ex.

ff. för skiljeförfa-SOU 1987:17 175 Innebär de höga kostnadernas.
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rande andra nackdelar för avtalsparterna, otillbörliga påtryck-t.ex. att
ningar förekommer i samband tvister förmed äratt parten som
bunden skiljeklausul träffa uppgörelseattav

Om utredaren finner finnsdet brister rättsskyddeti beror påatt som
förekomsten skiljeklausuler, bör föreslå åtgärderutredaren deav som
kan lämpliga för komma till med dessa brister. Inrikt-rättaattvara
ningen bör här söka förbättra rättsskyddet föratt utsattavara grupper
eller för vissa anspråk förbättringar inom skiljeförfaran-typer av genom
det eller Ett alternativ bör undersökas kansätt. ärannat som om man
vidga möjligheterna frigöra sig från skiljeklausuler, antingen iatt
enskilda fall omständigheterna sådana intenär avtalspart kanär att taen
tillvara sin grund till skiljeklausulenbundenhetenrätt ellerav mera

för vissa avtalsomrâdengenerellt anspråk jfreller 3 § Skml.typer av a
I vissa branschvillkor för bygg- och entreprenadområdena finns redan i
dag undantagsbestämmelser sådant slag, AB 72, ABM 75 ocht.ex.av se
IML 91.

Den andra frågan i utredningsarbetet vilka ändringarövervägaär att
i förfarandereglernabehöver för de allmänna domstolarna förgörassom

såvittöka domstolarnas konkurrenskraft näringslivets tvister.att avser
Som jag tidigare varit inne idet hänseenden påär ett par som man
näringslivshåll förfarandet i domstolarna inte fullt deatt utanser ger
fördelar uppnår i privat skiljeförfarande. Det gällerett parter-som man

inflytande sammansättning,domstolens eninstansprövningenövernas
ekonomiskaoch önskvärdheten mellanhavanden inteatt parternasav

offentliggörs. Om vill skapa verkligt alternativ till skiljeförfaran-ettman
de inom för det allmänna domstolsväsendet, sannoliktdetärramen

modifieringarnödvändigt vissa grundprinciperöverväga föratt av
rättegångsförfarandet områden.dessa Utredaren bör därför lämna
förslag i vilken utsträckning vilkadetta ske och problem ochkanom
överväganden vill införa sådanbetydelse lagstiftarenärsom av om en
ordning.

Som jag tidigare framhöll utredningsarbetetdet iförstaangelägetär att
inriktashand lösningar naturligt tillanknyter densättettsom

rättegångsordningen.nuvarande propositionI regeringens 198889:78
Högsta domstolen och rättsbildningen frågorbehandlas flera harsom
samband med frågor jagde här 61 ff., ochse det ärt.ex.tar upp s.
enligt min mening lämpligt utredaren detöverväger äratt t.ex.om
möjligt finna lösningar knyter till de reformförslag föratt attsom an
förbättra prejudikatbildningen förmögenhetsrättens område därsom
diskuteras.
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Det finns givetvis samband sådana ändringarmellan i förfarande-ett
förreglerna de allmänna domstolarna jag här har diskuterat ochsom

sådana regler kan behövas för skydda enskilda avtalsparterattsom mot
skiljeklausuler försvårar för sin gällande. Att detgöra rättparten attsom
finns sådant samband betyder emellertid inte utredaren skulleett att vara
förhindrad bedöma frågorna fristående från varandra. Oavsett vadatt
utredaren kommer fram till vad gäller eventuellt bristande rättsskyddett
i vissa avtalsförhällanden, alltsåbör förslag kunna framläggas som

tillsyftar förbättra möjligheterna för näringslivets tvister prövasatt att
i allmän domstol.

viktigEn del utredningsarbetet finansieringengäller reform.av av en
Man kan räkna med förslag innebär förbättrade möjligheteratt ett som
för domstolarna näringslivets tvister kommer tillpröva leda ökadatt att
måltillströmning till domstolarna och därmed ökade kostnader för
domstolsväsendet. Det enligt min mening rimligt iär att parterna
rättegången själva får bära dessa kostnader. En utgångspunkt för arbetet
i denna del bör alltså reform inte skall medföra några ökadeattvara en
kostnader för staten.

En omläggning för domstolskostnader i enlighet med detansvaretav
innebärasagda skulle nyhet i svensk Med hänsyn härtillrätt. ärnu en

det angeläget principiellautredaren deöverväger synpunkter kanatt som
läggas på sådan ordning.en

utgångspunkterMed dessa bör redovisa sinutredaren bedömning av
kostnadernas omfattning, vilketoch kostnaderna kansätt tas utom av

och fördelas mellan dem och hur avgränsning lämpligen kanparterna en
andra kategorier mål vid domstolarna.göras mot av

Enligt min mening kan det lämpligt i första hand övervägaattvara
möjligheten till avgiftsfinansiering för denna mål. Utredaren börtyp av
här del vad stämpelskatteutredningen fram tillkom beträffandeta av
domstolsavgifter Ds 1980:7.se B Finner emellertid utredaren att
finansieringsfrågan lämpligen bör lösas bör han oför-sätt,annat vara
hindrad lägga fram förslag det.att om

Övrigt

gångsärskildeDen utredaren tillgångbör under arbetets ha till sakkunni-
Översynenoch området. skiljemannalagstiftningenexperterga av

emellertidkräver erfarenhet och frågornaöverväganden slag änannatav
rättsskyddet skiljedomsområdet och möjligheten skapaattom om

förutsättningarbättre i allmän för näringslivets tvister.domstol Jag
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detta också återspeglasbör i utredningens sammansättningattmenar
så vis vissa sakkunniga och tillkallas för idelta denatt experter att
allmänna skiljemannalagenöversynen och andra tillkallas för deltaav att
i det utredningsarbetet.senare

För utredaren gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och
särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning dir.
1984:05 angåendeoch beaktande EG-aspekter i utredningsverksam-av
heten dir. 1988:43.

Utredningsarbetet skall redovisas före den 1 maj 1994.

Hemställan

Med hänvisning till jagvad har anfört hemställer jag regeringenattnu
bemyndigar chefen för Justitiedepartementet tillkalla särskildatt en
utredare omfattad kommittéförordningen 1976:119 för delsattav- -

skiljemannalagstiftningenöver dels utreda vissa rättsskyddsfrågor påse
skiljemamiaområdet och föreslå regler skapar bättre förutsättningarsom
för de allmänna domstolarna förmögenhetsrättsliga tvisterpröva medatt
anknytning till näringslivet, besluta sakkunniga,att experter,om
sekreterare och biträde den särskilde utredaren.annat

Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnaderna skallatt att
belasta andra huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hennes hemställan.

Justitiedepartementet





Enkätundersökning skiljeförfarandeom Bilaga 2

och rättegång

Under våren och 1993 genomförde utredningen enkät-sommaren en
undersökning skiljeförfarande rättegång.ochom

Enkätundersökningen skulle kartlägga bruket skiljeklausuler. Syftetav
undersökningenmed också få belyst varför i vissa avtalsför-attvar man

hållanden föredrar lösning tvister skiljeförfarande framför iav genom
allmän domstol. tredjeEtt syfte undersökningenmed få underlagattvar
för bedöma skiljeavtalens effekter för möjlighetatt parts atten svagare

till sinkomma rätt.
Enkätformuläret innehöll frågor sikte bruket skiljeavtaltogsom av

och varför använder eller undviker skiljeavtal. Frågorparter om
effekterna skiljeavtal ingick också i formuläret. En närmare presenta-av
tion finnsenkätformuläret under l nedan.av

skickades tillEnkäten totalt 34 branschföreningar, fackligacentrala
myndigheter och liknande. En förteckning finnsdessa underöverorgan,

2 nedan.
Under 3 återges inedan korthet hur organisationerna valde besvaraatt

enkäten.
I betänkandets huvuddel redovisar utredningen olikadesvaren

frågorna i de sammanhang där de har betydelse.

1 Formuläret

Enkätformuläret följande innehåll:hade

Skiljedomsutredningen ihar uppdrag bl.a.att
skiljeklausulerundersöka förekomsten iom av

vissa påavtal grund de kostnader ärav som
skiljeförfarandetförenade vissamed medför att

anspråk inte görs enskildagällande eller att
inte ekonomiska möjligheterhar göraparter att

sina anspråk sågällande. Finner utredningen att
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är lämpliga åtgärder föreslåsfallet, skall för
sådana anspråk skall i skilje-kunnaatt tas upp

förfarande eller allmän domstol.av
Utredningen vidareskall överväga förfarande-om

ireglerna allmän domstol när gäller handlägg-det
påningen förmögenhetsrättsliga tvister nä-av

ringslivets område så rättegångändras ikan att
blir slagkraftigt alternativ tilldomstol mera

frågorskiljeförfarande. Bland skallannat om
inflytande över sammansätt-domstolensparternas

ning, isnabbheten förfarandet och behov av
uppmärksammas.sekretess

vidare bifogade direktiv.Se
inriktat påFör närvarande år arbetet allmänen

skiljemannalagstiftningen.översyn För attav
förbereda den del arbetet bl.a. gällerav som

frågeställningar viovannämnda har bett med-om
från sida. nämligenverkan är knappastDeter

nåmöjligt för utredningen direkt kontakt medatt
Viavtalsparterna. skulle därför tacksammavara om

påni lämpligt sätt undersökakunde och besvara
frågor. stårföljande fritt använda denDet atter

ni lämpligast.metod som anser

[- -]-

avtalsförhållanden påvilkaa I Ert1. typer av
område vanligt skiljeklausulerär det med

särskilt intresse skiljeklausulerb ärAv1. som
skiljeförfarandet hänsyn tillbegränsar med

tvisteföremålets någotellerbelopp genom
någotundantagsvillkor. Ni sågaKanannat

tillbakgrunden dessaom
vanligt skiljeklausulerc Varför är det med1.

skiljeklausulerundviker nieller varför

välja skiljeförfarandeskäl för2. Som att
rättegång tvisterframför lösaför bru-att

påverka skilje-anföraskar kanatt parterna
sammansättning, tvistennämndens lösesatt

hemligt. Vil-förfarandet ärsnabbt och att
förken betydelse har dessa faktorer ert

val

litenAvgörande Stor
skiljemanVal av

snabbhet
Sekretess
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Utveckla gärna synpunkterna

Ni vid någon faktorfäst avseendeHar annan

År ivanligt skiljeklausuler meddet tas3. att
slentrianolika avtal av

skilje-nidet hänt accepteratHar att4. en
undvikani velat detklausul fastän helst

ni misslyckats med förhandlaomvänt attHar
förmåddes niskiljeklausul Varförfram en

ståndpunktacceptera motpartens

År vanligtenligt erfarenhetdet attS. er
enskilda kostnads-företag eller personer av

meningsfullt inteinte finner ellerdetskäl
anspråkråd driva sina ellerhar att annan

ståndpunkt i
skiljeförfarandea ett

rättegångb en

i vilkenvarför ochförekommer,detOm ange
någon skillnad vederbörandeomfattning. Gör det om

ställning eller svarandekärandehar som

enligt erfarenhet hänt kost-det att6. Har er
respektiveskiljeförfarandeförnaderna

påtryckning iåberopatsrättegång har som
fåtvister församband med att part atten

idet förekommit,haruppgörelseträffa Om
förekommitutsträckning det närharvilken

skulle lösastvisten genom

AldrigSällanOfta
a skiljeförfarande

rättegångb

intaförmöjligt i ställetär att7. Det att,
träffa avtali avtal,skiljeklausul etten

itingsrättens dominte överklagaatt enom
rättsförhållan-tilltvist kan härledassom

användasmöjlighetdet. tycks ytterstDenna
sällan. Varför

förni kostnadernauppskatta hur8. Kan stora
relation till tvis-iskiljemännen år, t.ex.

teföremålets ombudskost-värde eller de egna
naderna.
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påverkas ombudskostnaderna9. Hur de avegna
valet tvistlösningsform även bortsettav
från till flerin-rättegång ledakanatt
stansförfarande

páa Förliks beroendeoftare10. parterna mn
tvisten i skiljeförfarandebehandlas

rättegångeller
såU fall, varförI

Påverkas sigC rörfrekvensen detattav om
olika tvister i respektive för-typer av
farande

[---]

Organisationerna2

följandeomfattade organisationer.Undersökningen

Industriförbundet
Svensk HandelGrossistförbundet

RiksorganisationFöretagarnas
FörbundSveriges Handelsagenters

VerkstadsindustrierSveriges
Byggentreprenörerna

KöpmannaförbundSveriges
Handelskammarförbundet ej svarSvenska
AdvokatsamfundSveriges

RevisorerAuktoriserade FARFöreningen
Franchisetagarna FRO, riksorganisation för uppdragstagare

FranchiseföreningenSvenska
Sveriges Redovisningskonsulters Förbund
Konsumentverket

ReklamationsnämndenAllmänna
Landsorganisationen i Sverige
Svenska Arbetsgivareföreningen ej svar
Tjänstemännens Centralorganisation
SACO Sveriges Akademikers Centralorganisation

FörsäkringsförbundSveriges
Svenska Bankföreningen

Riksförbund,Lantbrukarnas ejLRF svar
Svenska Trävaruexportföreningen ej svar
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Bolagsjuristernas förening ej svar
Bilindustriföreningen
Sveriges Speditörförbund
Sveriges Trafikbilägares Riksorganisation
Kommunförbundet

JärnvägarStatens
ArbetsgivarverkStatens

Kooperativa förbundet
redareforeningSveriges

Finansinspektionen
Finansbolagens förening

RiksförbundMotorbranschens

3 Allmänt om svaren

erfarenhet för-Några organisationerna har bara begränsad deavav
organisationer redovisarAndra huvud-hållanden enkäten avser.som

tvistlösning i antingen skiljeförfarande ellersakligen erfarenhet av
organisationer eller deras medlemmar kanVissaallmän domstol.

lösning tvister.båda förjämföra de formerna av
utredningen sådana uppgifter tillfråga-redovisar deföljandeI det som

ibeträffande sin verksamhet eller övrigtde lämnat utanegenorganen
organisationen inteviss fråga i enkätformuläret. Däranknytning till en

i vilken uppgifterenkätformuläret form lämnats.själv besvarat anges
vidarebefordrat enkä-Indusmförbund Industriförbundet harSveriges

branschföreningarsina medlemsföretag, delstill dels urvalettten av
utredningen.fått direkt från företag, bland deminte enkäten Artonsom

enkäten.börsnoterade företag, besvaratflera harstora
sinatill bransch-Grossiszförbundet Svensk Handel har skickat enkäten

gjortvidare till medlemsföretagenföreningar för befordran ettsamt
sju inkom. Dessa hardirektutskick till Endastantal företag.ett svar

Handel tillställt utredningen.Svensk
låtit tvåhar anslutnaFöretagarnas Riksorganisation Företagarna

Riksor-branschförbund, Rörfirmornas Riksförbund och Golvbranschens
ganisation, ställning till låtit underlagenkäten och deras utgörata svar
för sitt svar.

cirkaSveriges SHF, Handelsagentema harHandelsagenters Förbund
huvudsakligen småföretagare med 2-4 anställda.700 medlemmar. Det är

agenturföretag. TvisterdriverOfta det och hustruär ett somman som
500 OOO Ii agenturförhållanden ofta belopp under kr.uppkommer rör
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några enstaka fall kan det tvistiga beloppet uppgå till eller fleraen
miljoner. Förbundets juridiske rådgivare har besvarat enkäten.

Sveriges Verkstadsindustrier Verkstadsindustriema har grundat sitt
kontakter med medlemsföretagen det gäller skiljeklausulernärsvar

i avtal rörande affársförhållanden. En särskild promemoria med
synpunkter skiljeklausuler arbetsmarknaden har bifogats svaret.

Byggentreprenörerna inhämtathar synpunkter från bolagsjurister i ett
medlemsföretagen.par av

Juridiska byrån Köpmannaförbundet, utformat arbetarsvaret,som
självständigt och företräder mindre och medelstora detaljhandelsföretag
i tvister inom hyresrätt, avtalsrätt Förbundets jurister kommer im.m.
kontakt med olika avtal där skiljeklausuler varierar beroendetyper av
avtalsinnehâllet.

Sveriges Advokatsamfimd har enkäten vidare tillsänt urval advoka-ett
Urvalet har gjorts så skilda beroende byråstorlek,synsättter. att

Verksamhetsinriktning och lokalisering skall kunna speglas. Ett trettiotal
advokater har besvarat enkäten. Samfundet har vidarebefordrat svaren
till utredningen.

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund: Förbundet ledandeär
branschorganisation för redovisningskonsulter. Medlemmarna betjänar
cirka 100 000 småföretag inom områdena redovisning och beskattning.
Förbundet har vidarebefordrat utredningens tillenkät styrelseledamöter-

och suppleanterna i två föreningen ägda bolag, servicebyrå ochna av en
Åttautbildningsföretag. har Förbundet har gjortett getts.svar en

sammanställning.
Konsumentverket får sällan kännedom skiljeklausuler i standardav-om

tal, skälet till det kan skiljeklausuler i konsumentförhållanden ärattvara
relativt ovanliga. När standardvillkor med skiljeklausul ifrågasätts iett

tillanmälan påpekarverket verket för näringsidkaren sådana villkoratt
enligt praxis oskäliga ochär det kan bli frågan förbudsföreläggandeom
från KO. Anmälningar skiljeklausuler sällsynta. Inom boendeom-ärom
rådet förekommer sådanadock villkor då och då.

Allmänna reklamationsnämnden: Skiljeklausuler har aldrignästan
åberopats i tvisterna vid nämnden, och det förekommer knappast
skiljeklausuler i Standardavtal avsedda i konsument-är användasattsom
förhållanden. Försäkringsvillkor innehållabrukar dock regelen om
skiljeförfarande vid tvist värdet skada byggnad. Nämndenom av -
intar ibland roll har viss likhet skiljenämndens.med Deten som
förekommer nämligen näringsidkare amnodar konsumenter låtaatt att
reklamationsnämnden tvist uppstått i avtalsförhållande.pröva etten som
Samtidigt har näringsidkarens branschorganisation uttalat med-att
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avgörande t.ex.följa nämndensorganisation kommerochlemmarna att
NöjerRiksförbund.MotorbranschensKöpmannaförbund ochSveriges

tvisten kanskekannämndprövningen,också medsig konsumenten anses
förfarande.skiljenämndsliknandekostnadsfrittlöst ettgenom

sidanPå privata harTCO: denCentralorganisation,Tjänstemännen
vidtvisteröverenskommelsekollektivavtal träffatsi rad attomen

Påskiljenämnd.hänskjutas tilli fråga skallavtalettolkning enm.m. av
förskiljenämnderalltså inrättadefinnsområdenrad permanenta

innebördarbetstidsavtaletstvistergäller bl.a.tvistelösningar. Detta om
varit enigafallsamtliga harI dessalöneavtalet.tvisteroch parternaom
Eventuelladomstol.framförvarit föredraskiljenämnd har attattom
varierandebestridsförfarandetmedförenadekostnader parternaav

inteenkätenSvarentvistenavtalpå vilket rör.beroende tarsätt som
inte påverkas.enskildeseftersom den rättskiljeklausuler,sikte dessa

exempelC0, har lämnatCentralorganisation, SAAkademikersSveriges
intei övrigtområdeorganisationensfråni avtalskiljeklausuler men

enkäten.besvarat
försäkringsavtaliskiljeklausulerFrekvensenFörsäkringsförbundet: av

frågaförsäkringsomrâdet detvilket ärpâkraftigt beroendevarierar om.
skiljeav-formermed andrasighållerFörsäkringsbranschen även av

Skadeärenden kanskiljeförfarandet.sedvanligadet t.ex.göranden än
tolkningnämnder förinrättadeförsäkringsbranschentillhänvisas avav

värde-oberoendeförsäkringsbranschentill särskildavillkor eller av --
Försäkringsbolagenegendom.värderingfrågairingsmän avom -

fleraskiljedomsklausulermedi kontaktsitt dagliga arbeteikommer
olika sätt:

innehålla skiljedoms-försäkringstagaren kanmedFörsäkringsavtaleno
klausuler.

försäkringstagaresrörandeiinFörsäkringsbolag kan träda processero
mellanavtaletunderliggandeskadelidande, detdärgentemotansvar

skiljemannaförfa-föreskriverskadelidandeoch denförsäkringstagen
entreprenad-ansvarstvister underkanexempelrande. Som nämnas

huvudsakligenkontraktDessa ärtransportavtal.ellerkontrakt
bransch.respektiveinomflestatillämpas deStandardavtal som av

i bolagetsskiljeklausulermedi kontaktkanFörsäkringsbolag kommao
försäk-Bolagsjuridiken hosfrågor.skatterättsligaaffarsjuridiska och

ochköpskiljedomsklausulerkontakt medmedförringsbolag genom
Vid samarbets-fastigheter.ochvärdepapperavseende företag,avtal

ochsnabbhetenfallvanliga. I dessa ärdemellan bolag ävenavtal är
eninstansförfarandeVad gällerbetydelse,avgörandesekretessen av

följdtillfelaktigt domslutrisk förföreligga för attdet avstoranses
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det går tillse domarna har den relevanta erfarenhetenatt justatt av
det rättsområde skall behandlas.som
Försäkringsförbundet ihar på de konkreta frågorna valtsvaren att

inrikta sig tillämpning skiljeförfarandet i försäkringsvillkor. Detav
bör alla försäkringsbolag inte tillämpar villkor.noteras att För-samma
bundet har därför valt redogöra för den utbreddaatt mest typen av
villkor inom respektive försäkringsområde.

Bankföreningen: Svenska Bankföreningen har inhämtat synpunkter
från medlemsföretagen, består banker, hypoteksbolag och finans-som av
bolag. Medlemsföretagens erfarenheter skiljeförfaranden mycketärav
begränsade.

Bilindusmföreningen har låtit AB Volvo besvara enkäten.
Sveriges Speditörförbund har begränsat sitt till omfattaattsvar

frågorna 2 och i7 enkäten bifogat Standardavtal inom området.samt ett
Sveriges Trafikbilägares Riksorganisation Trafikbiläganza Företagen:

på vägtrafikområdet, såväl godstrañk, kännetecknasperson- som av
utpräglad småskalighet. Antalet få-fordonsåkerieroch mycketärett-

I betydande utsträckning småföretagensamverkar i beställnings-stort.
och lastbilscentraler i sluter avtal omfattningstörreegetsom namn av

Ävenför de deltagande trañkföretagens räkning. dessa samverkansorga-
nisationer i interegelär destörre generellt kanän betecknasatt som
små eller högst medelstora företag. Generellt kan också sägas att
skiljeklausuler inte pâfordras småföretag kunder vidstörreutanav av
avtalstecknande. För lastbilsåkeriernas del består avtalskunderna
huvudsakligen näringslivet, offentliga affársverk förvaltningar,ochav
medan privatpersoner konsumenter utpräglade sällankunder.är Tran-

småskalighet innebär också kostnaderna för skiljeför-sporternas att
farande vanligen inte står i rimlig proportion till tvisteföremålets värde.

Svenska åkeriförbundet Allmänna leveransbestämmelser förutger-
ALLÅK-86,åkerinäringen sedan 1972. Senaste versionen, hänvisar tvist

till allmän domstol inte Bestämmelserna,parterna annat.om enas om
spritts alltjämtoch sprids i omfattning, har enligt förbundetsstorsom

uppfattning medverkat till slentrianmässigt förekommande skiljeklau-att
suler successivt minskat relativaDen småskalighetenavsevärt. på-
vägtransportområdet skall dock inte undanskymma faktumdet näratt
skiljeklausul avtalas mellan medvetna så löses uppkommandeparter
tvister på förutsett.sätt Inom Svenska Taxiförbundetparternasom
förekommer branschinternt skiljeförfarande tillämpas mellanett som
beställningscentral och enskild transportörnäringsidkare.

Svenska Kommunförbundet Kommunförbundet: Kommunförbundet
har besvarat enkäten utgångspunktmed från sina erfarenheteregna
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således inhämta frånyttranden kommunerna. Inom Byggandetsutan att
Kontraktskommitté, där Kommunförbundet ingår, diskuteras för
närvarande det danska voldgiftsinstitutet modell för tvistelösningsom en
inom entreprenadsektorn.

Statens Arbetsgivarverk SAW har sittbegränsat till enkätenssvar
fråga 1 och anfört: Allmänt gäller tvister kollektivavtal och andraatt om
tvister rörande förhållandet mellan arbetsgivare och arbets-staten som

hos arbetstvister handläggs enligt lagen 1974:371tagare staten om
rättegången i arbetstvister LRA Från huvudregeln finns vissa undantag
i 1 kap. 2 och 3 LRA, det gäller tvister enligtnär avtal skallsom
hänskjutas till skiljemän.avgörande av

Finansinspektionen, tagit del Bankföreningens yttrande tillsom av
utredningen, har förklarat inte har andra erfarenheter elleratt man svar

redovisa Bankföreningen.änatt
Motorbranschens Riksförbund, MRF, har Bilindustriföreningengenom

fått del utredningens enkät och valt besvara direktden tillattav
utredningen.





Undersökningen Bilaga 3

Skiljeförfarandet Sverigei

Under våren 1995 lät utredningen Statistiska centralbyrån SCB
genomföra undersökningen Skiljefb‘rfarandet Sverige.i

Undersökningen visade det årligen förekommeratt mestsom
300400 konventionella skiljeförfaranden vid sidan av arvo-
desprövning enligt Advokatsamfundets stadgar. skilje-En ensam

förekom i förfarandena.13 övrigtI bestod skilje-procentman av
nämnden med några enstaka undantag skiljemän.treav

femtedel skiljeförfarandena gällerEn internationella avtal.av
Skiljedom efter iprövning sak meddelades i 55-60 procent av
tvistema. Efter från påkallelsen82 månad hade hälften förfa-av
randena avslutats, månader i inhemskt8 förfarande och i112ett

internationellt. sakprövningMed det omkring månadlett tog
längre tid. Entreprenadtvistema svarade för 17 skilje-procent av
förfarandena. Kollektivavtalstvister och tvister bolagsordning-om

föreningsstadgari aktiebolag eller mycket få. Nästan 80ar om var
andratvistema gällde avtal.typerprocent av av

Under våren lät1995 utredningen centralbyrånStatistiska SCB ge-
omföra undersökningen Skiljeffirfarandet Sverige. Undersökningenin

skulle främst kartlägga konventionellaantalet skiljeförfaranden med
undantag för arvodesprövning Advokatsamfundetsenligt stadgar.

denna bilaga beskriverI utredningen:
Undersökningens syfte
Målgruppen och hur denna bestämdes

undersökningenHur genomfördes
Undersökningens resultat

undersökta skiljeförfaranden
i

Bilaga innehåller tekniska från4 SCB:s undersökningen.rapport
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Undersökningens syfte1

syftade i förstaUndersökningen till hand kartlägga antalet konven-att
tionella skiljeförfaranden i vilka fäster särskild vikt vid skil-parterna
jenämndens juridiska kompetens. Konventionellt skiljeförfaran-är ett
de där grunden för förfarandet ingått avtal skil-är att parterna ett om
jeförfarande. utnyttjar sin påverka skiljenämndensAtt rättparterna att

så någon juridisksammansättning betydande yrkesgrupp äratt repre-
fästersenterad i nämnden tecken på de särskilt vikt vid skil-är ett att

jenämndens juridiska kompetens. Undersökningen syftade således in-
omfattningen skiljeförfaranden i vilkatill kartläggate att parternaav

fäst vikt vid andra egenskaper hos skiljeman just den juridiska sak-än
kunskapen.

utredningsarbetet det vidare väsentligt klarhet i hurFör attvar
inte internationell anknytning.många skiljeförfarandena harsomav

avtalsförhål-Bakgrunden det i huvudsak endast i inhemskaärär att
utredningsarbetet kan leda till förändringar betydelse ilanden avsom

val tvistlösningsform avsnitt i betän-frågan se 4.4parternas avom
huvuddel.kandets

visade enkätundersökningenrättsområden den tidigare sePå vissa
Bolding m.fl. tidigare genomförda undersök-liksom denbilaga 2, av

skiljeförfarandetavsnitt harningen huvuddelen 2.2.3, sär-se att en
därför också väsentligt kunna skilja någ-ställning.skild Det utattvar

skiljeförfaranden.olika grupperra av
entreprenad-skiljeförfaranden de s.k.viktig sådan ärEn grupp av

uppförande ellertvister med anledning avtaltvistema, dvs. av om ar-
m.fl.fast inredning. Boldings undersökningbyggnader och Ibete

skiljeförfaran-för kanske hälften deentreprenadtvistemasvarade av
det också vanligtförekommit. entreprenadtvistemaden I är attsom

juridiska bedömningar,tvistefrågoma rör än ettannat rent t.ex. om
utförts korrektarbete tekniskt sätt.

skiljeförfaranden sådana grundasviktig ärEn somannan grupp av
pekade i sinaföreskrift kollektivavtal. LO och TCOi svar en-

skiljeklausuler i kollektivavtal,kätundersökningen bilaga 2se
organisationer. Tvistlös-för prövning intressetvister mellanfrämst av

faller utanför utredningsuppdraget eftersomfrågorning i den typen av
dågäller delvisprövningen sker i Arbetsdomstolen. Detsammaannars

kollektivavtalblir bunden skiljeklausul ienskild arbetstagare aven
Reinhold Fahlbeck, Arbetsprocessrätt, Stockholm 1974,däromse

kollektivavtalsgrundade skilje-viktigt område medavsnitt 14.4.3. Ett
klausuler försäk-enskild uppträder i tvisten kollektivadär ärpartsom

anställningsförhållandet. flera fall förekom-ringar med anledning Iav
statliga området, därskiljenämnder. detInommer permanenta
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föreskrift flytande arbetsrättensmellan avtal och iblandgränsen är
legala skiljeförfaranden.område, skiljeförfarandena blikan närmast

i vissaskiljeförfaranden infor SkiljenämndengällerDet trygg-t.ex.
statlig ersättning vidhetsfrågor sker enligt lagen 1977:266 omsom

kollektivavtalsgrundade skiljeförfarandenideell skada Antaletm.m.
med hänsyn till delsfor utredningsuppdragetmindre intresseär av

endast undan-intresseprövning, dels prövningeninslaget att annarsav
allmän domstol.tagsvis ankommer

påskiljeforfarandc-n vidare de grundasspeciell ärEn somgrupp av
föreningsstadgar. Förbe-bolagsordning i aktiebolag ellerföreskrift i

till skillnad från enskilt avtal sällanhåll i bolagsordning är ett re-- —
till det bakomliggandeställningstagande i anslutningsultatet attettav

tillkommit for lång tidetableras. Förbehållet kan harättsförhållandet
Förbehåll i föreningsstadgar kanbolaget stiftades.sedan, när ett

hålla intema tvisterresultatsärskilt strävansätt attsom av enses
offentligheten.undan

enkätundersökning-nämnda visadedenVid sidan gruppernaav nu
skiftande slag.förekommer i avtal mycketskiljeklausuleratt aven

angivna kan dessa skiljeav-skillnad från de tidigareTill tre grupperna
tvist-avtalarha någottal inte änsägas att parterannat gemensamt om

rättsför-Någonskiljeförfarande. särskildlösning i form grupp avav
vill kunna tillföra det tvistlösandevilkahållanden i parterna t.ex. or-

gick inte urskilja grundvalsakkunskapteknisk attganet av en-
återstå-ytterligare finindelning deresultat. Enkätundersökningens av

be-skiljeforfarandena skulle enligt utredningenskonventionellaende
uppgift på-någon och dessutom riskeradärför inte fylladömning att

undersökningsresultatetnegativt såSvarsfrekvensen äventy-verka att
skiljeforfaranden utredningenkonventionellarades. En somgrupp av

i undersökningen skilje-nödvändig kartläggainte ansågdock att var
för prövningenligt Advokatsamfundets stadgarförfaranden av arvo-

destvist.
tid skil-kartlägga hur långsyftade undersökningen tillSlutligen att

bådafaktorer haroch vad det ijeförfarandet stortar utmynnar som—
kostnader för tvistlös-gäller bedömabetydelse detnär att parternas

betänkandets huvuddel.ningen avsnitt 2.6 ise

Undersökningspopulationen2

och professorer iväl känt advokater, domareDet är att
skiljemannakåren och det i sårättsvetenskapliga dominerarämnen att

representerade i skiljenämn-förfarande där juristervarje ärgott som
yrkesgrupper. Vid Boldingsåtminstone någon från dessaden ingår
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m.fl. framgick fastundersökning bolagsjurister, mindre ofta,ävenatt
skiljemän. Vid sidanuppträder dessa yrkeskategorier är anta-som av

skiljeförfarandetlet jurister utanför sysslar med tvistlösning ellersom
förhållanden försumbart.juridik med anknytning till näringslivets

bestämde därför undersökningspopulationen så,Utredningen att -
i praktiken allabortsett från bortfall under själva undersökningen —

juristskiljeförfaranden påkallats under viss period och där ensom en
ingått i nämnden skullefrån någon de nämnda yrkeskategoriemaav

och biträdande jurister advokatkontor,nås. Landets alla advokater
professorerbolagsjurister, alla ordinarie domare alla ialla ettsamt

rättsvetenskapligt fick således ingå i undersökningen.ämne
skiljeförfaranden påkallats underomfattadeUndersökningen som

för inBland därför också täckaåren eller 1993.1992 attannat men
sedvanlig yrkesverksam-ovanliga fallet skiljeman avslutatdet inte att

advokater inteundersökningspopulationen allahet ingick i även som
from. kalenderåretnågon verksamhet, alla 1988längre bedriver som

pensionerats frånfrån domarämbetet allapensionerats samt som en
rättsvetenskapligtprofessur i ämne.ett

Genomförandet3

två avsnitt beskri-skedde med enkäter i DettaUndersökningen steg.
undersökningspopula-uppgifter för nåhur utredningen atttogver

båda enkätema.tionen desamt

undersökningspopulationenUppgifter3.1 om

införskaffade själv adressuppgifter.Utredningen
uppgifter alla advoka-Advokatsamfundet fick utredningenFrån om
Uppgifterna grundadesvid advokatbyrå.och biträdande juristerter

omfattade därför advo-januari ochsamfundets matrikel 1995 även
svenska advo-bedriver någon verksamhetkater inte längre samtsom

vid advokatkontor ijurister med tjänstgöringkater och biträdande ut-
ingickunderlagetrörde det sig 3 870 Ilandet. Totalt personer.om

verksamhet ochlängre bedriverdock inte advokater inte22 somsom
sittanledningundanbett sig postförsändelser medhos samfundet av

Sannolikheten för det bland dessamedlemskap i samfundet. att perso-
bedöms mycketnågon verkar skiljemanskall finnas varasomner som

liten.
Bolagsjuristemasbolagsjurister fick utredningen frånUppgifter om

uppgifter omkringförening. förening organiserar enligtDenna egna
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95 landets bolagsjurister. litenGruppen ganska 262ärprocent av or-
ganiserade. Enligt Boldings m.fl. undersökning det sällsynt bo-är att
lagsjurister skiljemän. Undersökningens resultat borde in-agerar som

påverkas i någon nämnvärd mån det inte möjligt nåte att attav var
alla bolagsjurister med enkäten. Undersökningen visade sedermera att
betydligt färre bolagsjurister skiljemänagerade medlemmar iänsom
de andra grupperna.

Uppgifter yrkesverksamma ordinarie domare fick utredningenom
från Domstolsverkets löneregister januari 1995. Det rörde sig om

domare i de allmännal 027 domstolarna, i de allmänna förvaltnings-
domstolama i hyres- och arrendenämndema. Uppgiftersamt om pen-
sionerade sådana domare lämnade löne-Statens och pensionsverk
SPV. Uppgifterna omfattade avgått från befattningalla som som or-
dinarie fr.o.m.domare med pension kalenderåret 1988 256 personer.

pensionerad domare bortföllEn dock sekretess för uppgiftp.g.a. om
adress. Urvalet pensionärer innebar några välkända skiljemänattav
föll utanför. Undersökningen emellertid upplagd så sannolik-attvar
heten for detta skulle påverka resultatet det gäller det totalanäratt
antalet skiljeförfaranden liten. Utredningen sedermera direkt-är tog
kontakt med de berörda for kontrollera vilken betydelse det skulleatt
ha fått for resultatet undersökningen dessa fåttävenav om personer
enkäter.

Uppgifter professorer i rättsvetenskapliga inhämtadeämnenom
utredningen från de universitet och högskolor där sådana befattningar

Ävenfinns. emeriti ingick aktiva och 28 emeriti.65

3.2 första enkätenDen

första fick undersökningspopulationen enkätUnder det steget en som
mål-syftade i denna skilja verkat skiljemäntill vilkaatt ut somsom

möjlighetpopulationen. fanns för eller praktiskDet varken kriterier
den undersökningen skulle omfattabegränsaatt genomgrupp som

någon form statistiskt valde därför låta alla iurval. Utredningen attav
undersökningspopulationen få den första enkäten.

första enkäten skickades till omkring 500således 5Den personer.
Cirka 550 dessa hade lämnat normal yrkesverksamhet.av

tillförlitligt svarsfrekvensundersökningsresultat högFör ett var en
nödvändig, särskilt på den första enkäten.

viktig del målgruppen ordinarie domare. års do-En 1993utgörav
SOUmarutredning hade betänkande ff. tagiti sitt 1994:99, 274s.

främstdiskussion det lämpliga i domare, i de högstaattupp en om
fåinstansema, verkar skiljemän. Frågan kom sedermera attsom
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förbeslut Tjänsteförslagsnämndenytterligare aktualitet ett avgenom
bi-den februari 1995.domstolsväsendet TFN 1 TFN, prövarsom

principdomarämbetet, uttalade det iförenlighet medsysslors att var
partsutseddåta sig uppdragmed domarämbetetoförenligt att som

sig medföra tämligenSkiljemannauppdrag har rykteskiljeman. attom
undersök-kunde upplevaekonomiska fördelar ochbetydande man

ocksådärförinledda debatten.inslag i den Främstningen ett mensom
skulle befarabortfall grund skiljemänför inte riskera attattatt av

genomföra enkä-valde utredningenavslöjades,skiljeförfaranden att
således avidentifieras SCB.skulleAlla enkätsvaranonymt.ten av

normalt påverkarundersökningen, vilketintresse förväckaFör att
utredningens sekreterareverkade denpositivt,svarsbenägenheten av

notiser i fack-genomförandet aktivt för införansvarade attsom
undersökningen.pressen om

första enkäten.besvarade dende tillfrågade85Drygt procent av
för svarsfrekvens 92 procent.stod domarnaandelStörst svar

i bilaga 4enkätfonnuläret finns intagetenkätenförstaDen upptog
tillfrågadeandra frågan skulle denfrågor. denendast Itre omange

skiljeförfa-påkallatunder eller 1993deltagit i 1992eller honhan ett
frågan jakandebesvaradeskiljeman. Derande i egenskap om-somav

såskiljeförfarandet,grunden förtredje frågaibads ävenatt angeen
Advokatsam-arvodesprövning enligtmedendast sysslatdeatt som

inte skulle få denskiljeförfarandenmed legalafundets stadgar eller
skulle nämligen inteundersökningenfortsattaenkäten.andra Den om-

förfaranden.fatta sådana
bilaga Flest hadeenkäten framgår 4.förstaResultatet den er-av

arvodesprövning enligt Advokatsam-förskiljeförfarandefarenhet av
stadgar.fundets

enkätenandra3.3 Den

omfatta 466kornandra enkätenDen att personer.
kännedomi frågan medenkätredan besvarattillfrågade hadeDe en
höjabör typisktenkät.få ytterligare Detde skulle settatt svars-enom
emellertidandra enkätenuppföljningsenkäten. Denpåfrekvensen var
hafi fleraskiljemänförsta.omfattande den Förbetydligt än sommera

utfor-Frågorna sådel arbete.leda till helskulle denuppdrag varen
förarkivhandlingartillden tillfrågademade attatttvungenatt var
andrapå denmån stimulera tilli någon ävendem.besvara För att svar

särskilt intres-kundede tillfrågadeenkäten erbjöds antas varasom—
undersökningensexemplarskiljeförfarande därförserade ett avav -

resultat.
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de till-flöt långsamt. Sexandra enkäten in ganskapå denSvaren av
möjligheteller hadede inte villeförklarade hos SCBfrågade attatt

skriftliga påminnelser ochuppföljning medEfterenkäten.besvara -
från 389telefonpåminnelser inkomåtgärdsista svar perso-ensom -

ner.
i bilagafinns intagetEnkätforrnuläret

resultatUndersökningens4

uppgifier enkätsvarendeutredningenanalyseraravsnittdettaI om
i formoch redovisatdatorkömingartagit framharSCB genomsom

utredningen.tilltabellerav
begrepp.genomgående vissa EnutredningenannvänderanalysenI

utredning-redovisaravsnitt 4.2avsnittfinns i 4.1 Idessadefinition av
visa-undersökningenskiljemänantaletsvarsfrekvensen samt somen

ordför-fördelningenSkiljemannakârens sammansättningde. samt av
i avsnitt 4.3.föremål för analys Anta-blirskiljenämndemaiandeskap

ingårskiljemänskiljenämnden och inslaget intelet skiljemän i av som
deRedovisningenavsnitt 4.4undersökningspopulationeni tar avupp.

iavslutasundersökningenresultateninriktadekvantitativt av-avmer
skiljeförfaranden.antaletuppskattningmedsnitt 4.5 aven

frånskiljetvistemagällerfrågorinnehöllEnkäten även merasom
behandlar inslaget internatio-Avsnitt 4.6perspektiv.kvalitativt avett

avslutades. Av-hur förfarandetAvsnitt 4.7nella skiljetvister. tar upp
behandlardet Slutligenlång tidhurfrågansnitt 4.8 tog.ger svar

gällde.tvisternaavtalstypervilkaavsnitt 4.9

begreppNågra4.1

underlättaföljande förgenomgående i detanvändsNågra begrepp att
förståelsen. Det är

Beskrivning-
Ordförandebeskrivning-
Uppdrag-

fleraellerlämnaenkät kunnasitt 2har iVarje ensvarperson
intebeskrivningskiljeförfaranden. Varje motbeskrivningar svararav

lämnatflera hatillfrågade kanBland deskiljeförfarande.ett personer
förfarande.siktebeskrivning tar sammasomen

i vilkabeskrivningaremellertid deställning intarEn upp-annan
skiljenämndensvarithonhan ellergiftslämnaren angett att
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ordförande. Sådana s.k. ordfdrandebeskrivningar finns det rimligtvis
bara från forfarande.etten av

Den besvarat enkäten har i varje beskrivning också kunnatsom
uppgiftlämna de andra i skiljeförfarande engageradeom samma per-

Med utgångspunkt från dessa uppgifter kan antal uppdragettsonerna.
beräknas. Varje uppdrag skiljemän i förfaran-l lmot ettsvarar en
de.

Ordförandebeskrivningama har särskild betydelse det gällernären
uppskatta antalet skiljeförfaranden se vidare avsnitt det4.5. Näratt

gäller de kvalitativt inriktade frågorna i enkäten detär närmastmera
relationer intresse. Redovisningen i avsnitt utgårär 4.6~4.9som av

regel från alla beskrivningar. framräknade relationerna harDesom
emellertid motsvarande uppgifter i ordförandebeskriv-stämts motav
ningarna. Någon nämnvärd skillnad bådade beräknasätten attgav
relationerna inte.

Svarsfrekvens och skiljemän4.2 antal

Enkät besvarades 3892 83,5 procent.av personer
Tabell antalet inkom enkät för-la Svaren ärupptar svar som

delade mellan fyrade yrkeskategoriema.

Tabell 1a
Inkomna och Svarsfrekvens,uppdelat på yrkeskategori.svar

Antal Svarsfrekvens iSvar gruppen
Yrkeskategori

Advokater 81,0 %282

Domare 93 94,9 %

Bolagsjurister 100,06 %

Professorer 8 57,1 %

Totalt 389 83,5 %

Källa: SCB

framgår tekniska hade antal läm-Som SCB:s ettrapportav personer
felaktiga på enkät Sedan dessa bort från73 st.nat rensatssvar an-

talet fick enkät återstod det gäller bedö-2 466 När attsom personer.
undersökningens tillförlitlighet med svarsfrekvens finns detmättma

fog för andelen felsvar på den första i fallenkätenatt attanta vartvar
huvudlika bland dem inte besvarade enkätöver Svars-stor som

frekvensen enkät blir med det omkring2 86synsättet Detprocent.
kan hävdas felsvar enkät bidrog särskilt till1 intet.o.m. att att svar
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lämnades enkät och2 andelen från dem borde ha be-att svar som
därförenkäten högre.ännusvarat var

bedömadet gäller hur många har verkatNär att personer som som
skiljemän den aktuella tvåårsperioden kan anmärkas vid deunder att

för enligt uppgift tvåpåminnelser SCB gjorde in enkät 2att svar
fyra skilje-advokater och domare förklarade de visserligen varitatt

hade möjlighet besvara enkäten.intemän attmen
advokater den yrkeskategori inom vilken flest skil-Inte oväntat är

förekommit. Advokaterna utgjorde också den delenjemän största av
innehåller jämförelseundersökningspopulationen. Tabell lb mel-en

lan antalet individer i de olika yrkeskategorier ingick i undersök-som
skiljemän.ningspopulationen och antalet svarade de varitattsom

för dem visserligen varit skiljemän inteTillägg har gjorts som men
ville besvara enkät

Tabell lb
undersökningspopulationen, uppdelat yrkeskategori.Skiljemän inom

Antal i Antal Andel i populationen
populationenYrkeskalegori skiljemän skiljemänsom var

Advokater 3 843 284 %7,4

271 97 7,6 %Domare l

%Bolagsjurister 258 6 2,3

Professorer 88 8 9,1 %

460 389 %Totalt 5 7,1

storlek hämtats frånhar bilaga 2 tabellenUndersökningspopulationens 4 Re-s.
Övenäckning.Brutto med avdrag förfrån fassultat och beräknatsl som

advokater mindre ofta professorerframgå äntabell 1b verkarAv att
skiljemän. emellertid inte korrekt.och domare verkar Detta ärsom

avgränsade påyrkeskategoriemaframgår avsnitt 3.1Som deär treav
också biträdandesåledesAdvokater ingårnågot olika Isätt. gruppen

ursprungligen be-advokatbyråer ellerjurister 700 18 procent av
förSannolikhetenindivider biträdande jurister.räknade 3 870 attvar

ganska liten. Påjuristema verkat skiljemände biträdande är om-som
beträffande bolagsjuristema.måste reservation även görasvänt sätt en
ingick endast yrkesverk-enda yrkeskategori i vilkendenDetta nuvar

samma.
frågoralltid allabesvarade enkät lämnade inteDe 2 svarsom

förfarande. Annorlunda uttryckt lämnade de ellerbeskrivetettom en
enkätfonnuläret obesvarad svarade påflera frågor i kolumn i menen

någon fråga i kolumn beskrivning. Sådanaannan samma
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ofullständiga beskrivningar ingår i det redovisade resultatet. Antalet
redovisade på viss fråga kan därför mindre detän totalasvar en vara
antalet beskrivningar. bortfallDet enskilda frågor detta inne-som
bär för detär mycket litet och torde sakna betydelse.mesta

4.3 Skiljemannakåren

Enkätsvaren innehöll totalt 136 beskrivningar.1 Varje sådan beskriv-
ning uppdrag den besvarat enkäten hade fått.mot ettsvarar som som

Antalet förfaranden under tvåårsperioden skiljemannen delta-som
git i varierade. Mindre hälften demän svarade hade deltagit iav som
fler två förfaranden.än En del skiljemän beskrev emellertid ganska
många förfaranden.

Hur antalet beskrivningar från och skiljeman fördeladeen samma
sig framgår tabell 2a.av

Tabell 2a
Antalet förfaranden skiljemannen beskrivit.som

Antal 1:2, L—§ Q-LQ Ll;2Q Totalt
Yrkeskategori

Advokater 179 73 2 l 9 282

Domare 47 25 18 933
Bolagsjurister 4 2 0 0 6
Professorer 5 l l l 8

Totalt 235 101 40 l 3 389

Källa: SCB

tabell framgårAv 2a 179 advokaters innehöll be-1-2t.ex. att svar
skrivningar. Tabellen visar i vilken mån uppdragen koncentreradevar
till enskilda skiljemän inom respektive yrkeskategori. skiljemanDen

beskrev flest uppdrag hade haft sådana under den15 aktuellasom pe-
rioden. Hur koncentrerade uppdragen varit framgår tydligare tabellav
2b, där i stället för antal har andelen inom yrkeskategorin.angetts
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2bTabell
yrkeskategori.andel inomskiljemannen beskrivit,förfarandenAntalet som

11;;Q§193:5Antal L-2
Yrkeskategori

% 3,2 %25,9 7,463,5 % %Advokater
19,4 % 3,2 %26,9 %50,5 %Domare

33,3 %66,7 %Bolagsjurister
12,5 %12,5 12,5 %% %62,5Professorer

10,3 3,3 °o26,0 % %Totalt 60,4 %

förekomyrkeskategoriuppdragen inomkoncentrationStörst enav
bolagsjurister,liksomprofessorema. Denna är,bland gruppengrupp

koncentra-emellertid konstateratabell kanjämför 1. Manliten att
blandfrån domarkåren änär störrebland skiljemänuppdragtionen av

advokatbyråer.biträdande juristeradvokater ellerskiljemän ärsom
genomsnittliga antaletdetnaturligtvis ävenåterspeglasDetta

yrkeskategoriema beskrivit. Ende olikaskiljemän iförfaranden som
från respektivebeskrivningarmed antalettabell lsammanställning av

tabell 2c.finns iyrkeskategori

Tabell 2c
yrkeskategoriema.beskrivningar inomlämnadeGenomsnittlig antal

BeskrivningarSvar,BeskrivningarSvar
genomsnittYrkeskategori

2,74773282Advokater
3,4732393Domare
1,67106Bolagsjurister
3,75308Professorer
2,92136lTotalt 389

Källa: SCB

för-beträffande varjeskulle skiljemannenfrågaenkätfonnulärets lI
besva-ordförande. Fråganskiljenämndensvarithanfarande ange om

tabellframgårbeskrivningar. Svarenirades 1131 av
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Tabell 3
Fråga Ni ordförandel.Var i skiljenämnen uppdelat på yrkeskategori

Svar på fråga OrdförandeI ordförande Totalt
Grupp

Advokater 120 630 75 l
Domare 268 55 323
Bolagsjurister l 9 l0
Professorer 9 21 30

Alla 398 715 l l 13
Källa: SCB

Knappt 400 beskrivningar 36 avsåg såledesprocent förfaranden i
vilka uppgiftslämnaren han eller hon varit skiljenämndensangett att
ordförande. tabell 3 framgårAv domare deltar i skiljeförfa-att som
rande oftast det igör egenskap ordförande i skiljenämnden 83av

de totala antalet beskrivningar domare lämnade. Förprocent av som
advokater det däremot ungefär lika vanligt 84 procent inteattvar

ordförande.vara
Utöver de uppdrag inom målpopulationen antalet beskrivnasom

förfaranden visar, förekom också uppdrag skiljemän inte till-som
hörde någon fyrade kategorierna. En redogörelsenärmare för in-av
slaget sådana skiljemän finns i avsnitt 4.4.av

4.4 Skiljenämndens sammansättning

Skiljemannen fick i frågorna 2 och i3 enkäten lämna uppgifter om
antalet skiljemän i nämnden och vilken eller vilka kategorier deom
andra skiljemännen i förfarandet tillhörde. Svaren dessa frågor
speglar således skiljenämndens sammansättning.

fråga fickI 2 den tillfrågade hur många skiljemän ingått iange som
skiljenämnden. Totalt 1124 beskrivningar innehöll frågan.svar
Svaren redovisas i tabell
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Tabell 4
skiljenämnden.skiljemän iAntalFråga

AntalBeskrivningar
skiljemänAntal

65skiljemanEn
12skiljemänTvå

l 034skiljemänTre
12skiljemänFyra

lskiljemänFem

Källa: SCB

skiljemanmedförfarandenbeskrivningarAntalet svararensamenav
skil-fleramedbeskrivningarintegällerförfaranden. Detantaletmot

teoretiskttremannanämnder kanfråganämnden. Iijemän t.ex.om
Antaletförfarande.beskrivitha treman-olika sammasett tre personer

tabellinte läsaskan såledestvåårsperiodenunder utnaförfaranden av
med äntlermannanämndertabellen annatframgår4. Däremot attav

ovanliga.mycketskiljemän ärtre
skilje-de andrayrkeskategoriervilka olikafickfråga 3I angeman

detmellanjämförelsegjordtillhörde. Enförfarandetimännen senare
antaloch deti fråga 2beskrivningi angettsskiljemänantal ensom

denemellertidvisadei fråga 3beskrivning atti angavssammasom
begränsning-uppfattatfall intemångaganskaienkätenbesvaratsom
Motsvarandeskiljemännen.andragälla deendasttillfrågai 3 atten

frånskiljemäninslagetgällerdetdock inte närfannsfelkälla enav
undersökningspopulatio-tillhördeinteyrkeskategori eller somannan

inomuppdragantaletreduktion skettdärförhartabell 5a enI avnen.
frågaenligtskiljemänantaletfall därför deyrkeskategorioch samma

antalet.redovisadefrågandet i 3lika2 stort somvar

Tabell 5a
skiljemän fråga 3.till andraAntal uppdrag

TotaltProf. AnnanBol.jur.Dom.Adv.skiljemanAnnan
Uppgiftslämnaren

428l1526026454736Advokat
l 796 521884308Domare
180069Bolagsjurist
5240 82119Professor

201589 25237565Totalt 1072

Källa: SCB
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beskrivningarna innehöll fallAv 199 någon skiljemannärst. som
inte tillhörde undersökningspopulationen deltagit. Om någon person
utanför undersökningspopulationen hade ingått i skiljenämnden fick
den besvarade ocksåenkäten summariskt vilken typsom ange av per-

det frågan lämnade uppgifterna sådana skiljemänDeson var om. om
klassificerades i fem Några emellertid så oklara attgrupper. svar var
det inte gick hänföra den beskrivna till någonatt personen av grupper-

Totalt innefattade beskrivningarna 252 uppdrag till skiljemänna.
utanför undersökningspopulationen gick tolka. redo-230 Deattvarav
visas i tabell 5b.

Tabell 5b
skiljemän inte ingick i undersökningspopulationenUppdrag till kompletteringsom

till fråga 3.svar
Antal Andel

Typ av person
Utländsk advokat, bolagsjurist, domare eller juristprofessor, 18 7,8 °0

fåttdvs. utlänning motsvarande de enkäten.grupper som
jurist eller ämbetsman.Annan 38 16,5 %

Till denna räknadesjur kand, f.d. domare ejgrupp pen-
sionsavgång ämbetsman med trolig juristbakgrund,samt t.ex.
kansliråd och landshövding.

Ekonom, revisor och bankman. °o17 7,4t.ex.
Ingenjör och tekniker. %34 14,8annan

Även fick i dennalantmätare ingå grupp.
123 53,5 %Annan typ av person:

Direktör, lantbrukare, intresseledamot i arrendenämnd, hästex-
inte kunnatläkare, facklig ombudsman ochpen, annan som

föregåendehänföras till någon deav grupperna.
Totalt %230 100,0

Källa: SCB

i tabell 5b med nödvändighet scha-Grupperingen skiljemän ärav
således ingåperson kanblonartad. 5 AnnanI typ per-gruppen av

till skiljemän främst sina insikter i eko-t.ex.utsetts p.g.a.soner som
ju-och vidare huvudsakligenteknik. Grupperna 1 2nomi eller avser

Även skiljemänkan ingå flertal sådana. Inslagetrister. i 5 ett avgrupp
således mindre i skiljenämndema vadjuridisk kompetens änärutan

skiljemän utanför undersökningspopulationen iantalet uppdrag till
förstone kan tyda på.synas
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inslaget skiljemäntillåterkommer utredningenavsnitt 4.9I av
bakomliggandeberoende detundersökningspopulationenutanför

rättsförhållandets typ.

skiljeförfarandenAntalet4.5

beräk-utgångspunkt i enkätsvarenkan medskiljeförfarandenAntalet
på två olika sätt.nas

beskrivningartill antaletendast hänsynOrdförandemetoden tar-
metod fångarMed dennaordförande.tillfrågade varitdär den

utanförordföranden hämtatsvilkaförfaranden iin deinteman
undersökningspopulationen.

och debeskrivningarfrån allautgår i ställetUppdragsmetoden-
Metoden tordeinnefattar.beskrivningardessauppdrag gesom

bortfall.mindreett

ordförandemetodenenligtBeräknat

uppgiftsläm-beskrivningar där398lämnadesframgår tabell 3Som av
ordförande.varit skiljenämndenshonellerhanangett attnaren

pensioneradeurvaletgrund hurhar berörtsavsnitt 3.1I att avav
vid under-föll harskiljemän bort. Devälkändanågragjordesdomare
båda årenvilka under deuppgifter enligt dehandskontakter lämnat

varitskiljeförfarandenhundratali totaltordförandevarit ett avsom
bortfallMed korrigering för dettaomfattade.undersökningenden typ

skulleundersökningspopulationenuppgifterframtagningvid omav
uppgått tillunder de tvâ åren haskiljeförfaranden to-således antalet

talt omkring 500 st.
det intefunnitbilaga 4tekniska sei denSCB har attrapporten

i nå-bortfallseffektereventuellaanledning misstänkafinns någon att
sådanresultatet. Utanpåverkatomfattning skulle hanämnvärdgon
tillordförandemetoden ledauppskattning medskullepåverkan atten

skiljeförfa-konventionellaendast omkring 250årligen förekomdet
randen.

skiljeförfarandeiengagerade ägnatvaritTroligen har personer som
skilje-erfarenhetintresseundersökningen änstörre utan avpersoner

detta ochenkäten. Omocksåoch därför besvaratförfarande trotsman
träffatundersökningenunderbortfalletbedömningSCB:s antar att
årligadeomfattning kan 250likaicke skiljemän iskiljemän och stor
85,6svarsfrekvensemautgångspunkt iMedförfarandena räknas upp.

i avsnitt 4.2korrigeringenenligtfas och 86under 1 procentprocent
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två enkätomgångama bli omkringbortfallet under deskulle det totala
uppräkningsvarsfrekvensen således 74 Enoch26 procent.procent

årligadå leda till uppskattningen 340bortfallet skulleför täckaatt
skiljeförfaranden.

uppdragsmetodenBeräknat enligt

uppgifternautgår frånuppdragsmetodenberäkning enligtEn anta-om
kategorier de andra skilje-skiljenämnden och vilkailet skiljemän

tillhörde.männen
llermannaförfarandenbeskrivningarantaletTabell 6 översätter av

förfaranden.till

Tabell 6
skiljemän.förfaranden med fleraAntal

Antal Antal
beskrivningar förfarandenAntal skiljemän

6,0l2Två skiljemän

344,7l 034skiljemänTre

3,012skiljemänFyra

0,2lskiljemänFem

353,9Totalt 059l

medflermannaförfaranden blirinämndstorlekengenomsnittligaDen
totalt 136 be-2,99. ltabell 059 353,9 Avutgångspunkt från 6 l

Åter-skiljeman.förfaranden medavsågskrivningar 65 st. ensamen
utanförtill skiljemänuppdragbeskrivningar och 252stående 071l
denskulle meduppdrag,undersökningspopulationen, totalt 3231 ge-

442flerrnannafdrfarandeninämndstorlekennomsnittliga motsvara
förfaran-det sig alltså 507dettaförfaranden. Beräknat sätt rör om

skiljeman.medtvåårsperioden, 13den under procent en ensamvarav
tillanslutningbeskrivningar de iomkring 100för deMed tillägg som
in-lämnat deskulle haskiljemännennämndaordförandemetoden om

förfaran-totalt omkring 540fråganblir detundersökningengått i om
i ordföran-Uppräknattvåårsperioden. sättunderden samma som

till 370bortfall leder dettaeventuelltdemetoden för kompenseraatt
förfaranden året.om
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Sammanfattande uppskattning

bortfall under undersökningen ledertagits till eventuellthänsynInnan
omkring skilje-till årligen förekommit 250ordförandemetoden detatt

omfattade. i för sigundersökningen En ochförfaranden det slagav
Svarsfrekvensen le-bortfall iuppräkning förtveksam kompenseraatt

årliga förfaranden.uppskattningen omkring 340der till
nämndstorlekenutifrån alla beskrivningar ochuppskattningEn

förfaranden.årligt antal omkring 270uppdragsmetoden ettger
innebä-undersökningen skulle detför bortfall underuppräkningEfter

förfaranden året.370 omra
skiljeförfarandendeltagitinte alla skiljemän,givetDet är att som

tillhör till de yrkeskategorierperioden ochaktuellaunder den som
därförstår klartbesvarat enkätema. Detvilka enkätema sänts attut,

detframhållits iöverstigit året. Somskiljeförfaranden 270antalet om
skulleskiljemäninte sannolikt över-föregående det dockär att vara

antagandetenkätema, ärinte besvaratbland demrepresenterade som
torde därförrimlig uppskattningEndet attmotsatta. an-varasnarare

året. Tillmellan ochuppgått till 300 400skiljeförfarandentalet om
Advo-arvodesprövning enligtförfarandendessa kommer avsettsom

avsnitt 5.stadgarkatsamfundets se

tvistinternationellellerSvensk4.6

någoneller Nejmedskiljemannen Jafråga fick parter-I 4 avange om
tolk-utländskt företag. 079eller lutlänningskiljetvisteni varna

dessa eller 19,4frågan. 209lämnades Avningsbara st.varsvar
Återstoden. nej-svar.eller870 80,6ja-svar. procentst.procent var

blev den-alltså omkring 20tvister,internationellaAndelen procent,
ordförandebeskrivningama.isamma

20således omkringavsågförfarandenabeskrivnade procentAv
före-utländsktutlänning ellernågontvister därsådana parterna varav

tag.
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l Internationell

Inhemsk

Fördelning mellan internationella och inhemskatvisterav

avslutades förfarandet4.7 Hur

Fråga avsåg skiljeförfarandet hade avslutats.hur svarsaltema-5 Fem
fannstiv fanns. beskrivningar tolkningsbaraI l 089 svar.

Tabell 7
Förfarandets avslutande.Fråga

Beskrivningar Antal Andel
för avslutandeSätt

Förfarandet har inte avslutats. 33 3,0 %

Skiljeavtalet förföll. 33 3,0 %

förliktes förlik-Talan återkallades eller även 366 33,6 %parterna om
ningen stadfástes i skiljedom.

sakprövningörfarandet avslutades på t.ex. 36 3,34. F sätt %annat utan
avvisning.genom

meddelades efter prövning i sak.Skiljedom 621 57,0 %

Totalt 089 100,0 %l

Källa: SCB

återkallades förlikningtabell framgår talan eller träffades iAv 7 att en
Skiljedom efter prövning itredjedel tvistema. sak meddelades iav

tvistema.55-60 procent av
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förfarandetlång tid4.8 Hur tog

då förfaran-år och månadfick skiljemannenfrågorna 6 och 7I ange
felaktiga;uppenbartrespektive avslutats. deldet påkallats En svar var

Sedan felaktigapåkallats efter de avslutats.förfaranden skulle ha att
vilka tidsåtgångenåterstod beskrivningartagits undan 962 avsvar

kunde läsas ut.
tiderna i allahandläggningstidema. FörstTabell innehåller8 anges

frå-skiljemannen också besvaratbeskrivningar därbeskrivningar. De
därefter.avsnitt 4.64 se angesga

Tabell 8
avslutades.skiljeförfarandet påkallades tills detfrån detTid i månader att

Internationella lnhemskaAllaFörfarande

Antal Antal %Antal %Handläggningstid %

85 1,29,7 5 2,9 193månader0-3
20,11,8 152179 18,6 20 1månader4—6

352 46,669 40,6430 44,7månader7-12

38,2 154 20,424,3 65234månader13-24

6,5 13 1,72,7 1l26månader24

Källa: SCB

framgåravslutade förfarandena. Somendast deTabell ta-8 upptar av
1993förfarandena påkallade underbell hade 37 senastprocent av

gjordes våren 1995. Denundersökningen underinte avslutats när
på.vad tabell tydernågot längre 8således äntidsåtgångenverkliga är

tagitunderliggande tabeller SCBomfattandeFrån de sommera
hälften tvisternaden tid det innanfram kan vidare nämnas togatt av

månad i de in-förfaranden, ll‘2månad i alladrygt 82avslutats var
inhemska. Somi de ävenmånaderoch exakt 8ternationella nästan

handläggningstid 27återstod efter årstabell 8framgår procentettav
deochinternationella 22dealla tvister, 45 procentprocent avavav

inhemska.
avslutatsihandläggningstidemasärgranskning tvisterEn somav

det drygtvisadeskett.skiljedom saken har Denmed även togi att en
isakprövningefterledde till dom äntid i tvistermånad längre som

Överfört tilldet tideninnebärnorrnaltidemaalla tvister. attovan
internationellmånad iomkring 12‘2efter sakprövningdom envar

påavslutadesförfarandetinhemsk tvist.månad i Närtvist och 92 en
må-det ungefär tvåsakprövning gickefterdomänsättannat genom

sakprövning meddelades.efterdomnader snabbare än när
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Vilken avtal tvisten4.9 rördetyp av

Fråga avsåg vilken avtal i vilket skiljeklausulen ingick.8 Fyratyp av
alternativ framgår tabellSvarengavs. av

Tabell 9
ingickVilken beskrivning det avtal i vilket skiljeavtalet bästFråga passarav

Andelavtal AntalTyp av
Entreprenadavtal eller konsultavtal inom bygg- eller anlägg- 189 17,0 %

ellerningssektom, 92, ABM 92, AFU 92T.ex. AB mot-
svarande äldre avtal.

Kollektivavtal. 25 2,3 %

aktiebolag eller i föreningsstad- 19 %Förbehåll i bolagsordning i 1,7
gar.

877 79,0 %avtal.Annat

Totalt 1110 l00,0%

Källa: SCB

förfarande i vilka målpopula-framgår detabell 9 17Av procentatt av
kollektivavtal, bo-entreprenadtvister. Tvisterdeltagit gällttionen om

sällsynta. Domi-eller foreningsstadgari aktiebolaglagsordningar var
avtal.nerade gjorde tvister Annatom

Entreprenadavtal

B Kollektivavtal

Förbehåll

avtalAnnat

entreprenadförfarandena rörde17procent av

inte ingick i under-inslaget skiljemänTabell 5b redovisar av som
och andra tekniker. be-sökningspopulationen, ingenjörer I 229t.ex.

och inslag sådanafanns uppgift både avtalstypskrivningar om av
framgår tabell 10.skiljemän. Fördelningen av
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10Tabell
undersökningspopulationenutanförAvtalstyp och uppdrag uppdrag till skiljemän

fråga och 8.3

TotaltYrkeskategori j2 i 5l
vtalsrypA

25 3 36Entreprenad 7l

3635Kollektivavtal l

llBolagsordning etc.
9 84 l5630 17avtal 16Annat

l23 229Totalt 38 l7 34l7

Yrkeskategoriema avser:
ellerjuristprofessor,bolagsjurist, domareUtländsk advokat,

fått enkäten.motsvarande dedvs. utlänning somgrupper
Annanjurist eller ämbetsman.

pensionsavgång ämbets-f.d. domare ejräknadesjur kand,Till denna samtgrupp
landshövding.kansliråd ochtroligjuristbakgrund,med t.ex.man

bankman.revisor ochEkonom, t.ex.
Ingenjör och tekniker.annan

Även ifick ingå dennalantmätare grupp.
Annan typ av person:

fackligläkare,i arrendenämnd,hästexpert,intresseledamotlantbrukare,Direktör,
till föregåendehänföras någon deinte kunnatochombudsman grup-avannan som

pema.
Källa: SCB

huvudsakligen och yrkeska-juristeroch 2Yrkeskategoriema 1 avser
lederi tabell 10Sammanställningensvårbestämbar.någottegori 5 är

tekniker före-första inslagärDenbara till två slutsatser.därför att av
iskiljemänentreprenadtvister. andra stör-Deni ärkommer främst att

iundersökningspopulationenutanförhämtasutsträckning än annarsre
kollektivavtal.tvister rörsom

skiljeförfarandenundersökta5

legala skil-omfattade inteSkiljeförfarandet SverigeUndersökningen i
skiljeforfaranden pröv-ingickjeförfaranden. hellerInte avsettsom

avsnittdettastadgar. Ienligt Advokatsamfundetsarvodening re-av
skilje-undersöktadel sådanautredningen uppgifterdovisar om en

förfaranden.
erfarenhethadevisade flest demenkätSvaren 1 att avsomav

Advokat-enligtarvodesprövninghade fått sådan vidskiljeforfarande
dem56stadgar. 715samfundets Det procent somavpersonervar
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deltagit arvodesprövningar.frågan i första enkäten ibesvarade 3 som
omfattade och slutbe-båda år undersökningen 1992 1993Under de

arvodesprövning. dessarespektive ärendenhandlades 173 184 Avom
sak.’ Skiljeförfaran-respektive ärenden till avgörande iledde 154141

Advokatsamfundets torde såle-arvodesprövning enligt stadgarde for
skiljeförfarande medvanligaste konventionelltdes den typen avvara

skiljenämnden.sakkunskap ijuridisk
skiljeforfaranden har betydelsenumerärtEn storsomannan grupp

trygghetsfrågor.Skiljenämnden Dennahandläggsde i vissaär som av
i anslutning till de statliga trygghetsavtalenskiljenämnd inrättades

januari 1986 ersättningavtalet den 31sedermera1972, ersatta omav
tvistefrågor tillämpningenNämndenvid personskada. rörprövar som

statlig ersättning vid ide-och lagen 1977:266bl.a. detta avtal omav
skilje-till dennaAntalet inkomna ärendenell skada. permanenta

strespektive och 244under åren 1992 och 1993 334nämnd var

Advokatsamfund.Underhandsuppgifter från Sveriges
2 skiljenämndens kansli.Underhandsuppgifter frän
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Undersökning skiljefdrfarandets omfattningav

Enkätfunktionen centralbyrånvid Statistiska SCB har uppdrag Skilje-av
domsutredningen genomfört postenkätundersökning syfte har varit atten vars
undersöka skiljedomsförfaranden Sverige åreni under 1992 och 1993. Denna

beskriver i korthet vissa grundläggande begrepp derapport samt moment som
SCB huvudsakligen medverkat

målpopulationUndersökningspopulation och

Med undersökningspopulation den mängd elementära enheteravses som man
Målpopulationenundersöka. den mängd elementära enheterattavser avser

åtgärderkan omfattas de undersöker. Undersökningspopula-som av man
tionen i denna undersökning advokater, domare, bolagsjurister profes-är och

Målpopulationenmed juridiskt iämne. undersökningen kansorer anses vara
de i enlighet med definition varit 1992skiljemän underuppsattpersoner som
och 1993.

Urvalsram urvalsförfarandeoch

Något urvalsförfarande i egentlig mening har inte varit aktuellt eftersom un-
dersökningen genomförtshar totalundersökning. medSamtligasom personer

tillfråga-rimlig möjlighet kunna i ingåttmedverka skiljedom har bland deatt
de. förstaDessa skulle klar-grundläggande enkät med syfte attpersoner en

de factode medverkat vid skiljedom fördelade katego-göra och de sigom
rier enligt nedan:

Antal
Advokater 8703
Domare 283l
Bolagsjurister 262
Professorer 93
Totalt 5085

Till fråga viddem skiljemände under 1992 och 1993 varitsvarat attsom
Övriga skiljeförfaranden, sedvanligtdvs skiljeförfaranden grundassom
skiljeavtal på förbehåll skulleeller föreningsstadgari bolagsordning, m.,m.
sändas frågor skiljeförfaran-ytterligare enkät med antal respektiveetten om
de.



306 Bilaga 4 SOU 1995:65

CENTRALBYRÅNSTATISTISKA TEKNISK RAPPORT 23
VEnkätfunktionen 1995-07-04
Michael Nilsson

Datainsamlingsmetod och -resultat

Datainsamlingen har genomförts formi postenkäter under våren 1995; fasav
underl veckorna 7 10 och fas 2 under veckorna 19. bådall I faserna har- -
påminnelse till dem inte eftersänts dryg frånveckauten svaratsom ut-en

frågeblankett.sändning Telefonkontakt har tagits med dem inteav svaratsom
den skriftliga enkäten fasi i de fall detta varit möjligt.

Från Skiljedomsutredningen levererades etiketter och listor de 5085över
ingåskulle undersökningen. I skede klargjordes 29ettpersoner som attsenare

dessa inte tillhörde undersökningspopulationen och de utgick därför innanav
utsändning enkäten i fasav

frånResultat fas l

Oven.Brutto Bortfall Svar Svar i enkät l
Antal Proc Fr.2: Fr.3:3l

Advokater 3 855 629 12 3 214 83,6 877 348
Domare l 273 103 2 l 168 91,9 104 98
Bolagsjurister 262 41 4 2l 7 84,1 7 6

89Professorer l l 1 77 87,5 16 14
TOTALT 5 479 784 19 6764 85,6 466l 004

Det slutligaurvaletBrutto för utsändning enkät lav
Svarharinte erhållitsBortfall från dessapersoner

Övert. Personer slutat sitt arbete jurister, flyttat utomlands ochsom som som
intearbetar svenskaadvokatbyråer, pensioneratsoch upphörtsom
medsinverksamhet, avlidit eller omfattasinte skallsättsom annatsom

undersökningenövenäckningav
Fråga2:1 såsom fleraHar skiljeman deltagit i eller skiljeföifarandenett som

kallats 1992eller 1993under
ÖvrigaFråga 3:3 skiljeförfaranden....l-larvarit skiljeman i

Ovanstående modifierad samband med fas dåtabell i fleraär av upp-
giftslämnarna, eller 73 upptäckte de lämnat felaktig upplysningattpersoner,

frågorna fråganhade inte skiljemän2 och De varit under den period som
avsåg. Av 16övriga svarande de inte någontillhördeattuppgav personer av
kategorierna ovanståen-Advokater, domare, o.s.v bilagase 2. De har iav
de tabell medräknatsbland de respektivesvarande i kategori. Deursprunglig
har i inget fall de varit skiljemän under den aktuella perioden.svarat att

fas återstodFör 2 efter erhållitskorrigeringar 466 Av dessaharpersoner. svar
från 389 83,5motsvarande Detta i undersöknings-ärprocent.personer, en
sammanhang god svarsandel, vilken kunnat vidhögre eftersom flertalettvara
telefonkontakt de deklarationsåtaganden haftgrund hadeinteattuppgav av
eller hade tid besvara enkäten.att
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CENTRALBYRÅNSTATISTISKA TEKNISK RAPPORT 33
VEnkätfunktionen 1995-07-04
Michael Nilsson

Kvalitet och säkerhet

målpopulationenProblem identifieramed har kunnat minimerasatt genom
det undersökningen genomförts på. Eftersomsätt undersökningensom avsett

förekommersamtliga skiljemän inte de reservationer för eventuella slumpfel
måstenormalt i urvalsundersökningar.göras Undersökningen utförtsharsom

med noggrannhet och ansträngningar har lagts högstor stora attner en
andel Svarsfrekvensernasvarande. tidigare förhållandevisär, nämnts,som

någonhöga och det finns inte anledning misstänka eventuella bortfalls-att att
någoneffekter i nämnvärd omfattning påverkatskulle ha resultatet.

Ansvariga vid SCB

Vid SCB har Michael Nilsson varit produktansvarig för uppläggningen och
genomförandet Hårdundersökningen. Vivi-Anne af Segerstad harav ansvarat
för utsändning, insamling, telefonkontakter och dataregistrering. Leif Lemon
har för tabellframställning. Uppdragsgivaren för analys ochsvarat svarar pre-
sentation.

Bilagor

Frågeblankettl fas 1
2 Resultat i fas 1

Frågeblankett3 fas 2
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Bilaga 1

ld-nummer

SKlLJEFÖRFARANDE

yrkeskategorier tillhör Niföljande eller har tillhört1 Vilken senastav

:i advokatbyråpåbiträdande juristAdvokat eller1
D Bolagsjurist2
E Domarea
E Professor juridiskti ämneett4

ovanståendeInget av5

såsom skiljeförfarandenskiljeman deltagit i eller fleraHar Ni2 ett
årpåkallats under 1992 eller 1993som

r—. frågaJa Fortsätt med 31
T‘ Sänd . enkätenNej in~_~2

skiljemanvilken vilka skiljeförfaranden har Ni varitl eller3 typer av
markera alla tillämpliga alternativ

AdvokatsamfundetsArvodesprövning enligt stadgar1
L. skiljeförtarande, skiljeförfarandeLegalt dvs. grundassom2

på direkt lagregel tvist skall lösasattsomen anger genom
skiljeförfarande inlösentvist enligt ABL.14 kap.ex.
Övriga skiljeförfaranden skiljeförfaranden på skiljeavtalgrundas sedvanligt31.. som

på förbehåll bolagsordning, föreningsstadgareller i m.m.

fåskiljeförfaranden alternativdeltagit i övriga 3 kommerNi attsenare ensom
från SCB. Aven denna enkät kortfattad.kompletterande enkät är

Tack för hjälpen

SCB bifogadeportofria svarskuvenelVar blanketten till idelvänligskicka in
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Bilaga 2

RESULTAT FASI 1

Ni tillhörtföljande yrkeskategorier tillhör eller har1 Vilken senastav

Antal %
L] pá advokatbyråeller biträdandejurist 3 201 68,5Advokat1

211 4,5Bolagsjurist2
LJ 25,0Domare 1 1693

1,7Professor i juridiskt 79ämneett4
ovanstående 16 0.3Ingets av

100.04 676

såsom skiljeförfarandendeltagit i eller flera2 Ni skiljemanHar ett
påkallats år eller 1993under 1992som

Antal %
L] Ja frågaFortsättmed 3 1 004 21,51
D Nej Sänd enkäten 3 672 78,52

4 676 100,0

skiljemanskiljeförfaranden har Ni varit3 vilkaI vilken eller typer av
alternativtillämpligamarkera allaV.

Antal %
LJ 715 56,0Advokatsamiundetsenligt stadgarArvodesprövning1
V.LJ 7,596skiljeförfarandeskiljeiörlarande,dvs. grundasLegalt2 som

pá skalllösasdirektIagregel tvistatt genomen somanger
inlösentvistenligt kap.ABL.skiljelörtarande 14ex.

Övriga 466 36,5skiljeförlaranden páskiljeiörfaranden grundassom
förbehållpáskiljeavtaleller i bolagsordning,sedvanligt

löreningsstadgar m.m.
277 100,01

frånláskiljeförlaranden 3 kommer kompletterandeenkätNi i övriga alternativdeltagit attsenare ensom
ÄvenSCB. kortfattad.denna enkätär

Tack hjälpenför

SCB bifogadeponofria svarskuverterVar skicka blanketten till idelvänlig
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Skiljeförfarandet i Sverige enkät 2-
undersökningenSkiljeförfarandetEnkät2i i Sverigeomfattarskiljeförfar-

andenvilkai skilieman. BilagaNivarit skallalltsåintelämna 3Ni uppgifteromskiheförfarandedär ombud.Nivarit 21
Enkäten allaskilieförfarandenpåkallatsunderår elleravser 1992somTvål993. skiljeiörfarandendockär undantagna.typerav

ArvodesprövningenligtAdvokatsamfundetsstadgaromfattas- inte.
Enkätformuläretinnehålleråttafrågor skilieförfarande.varje ViberomLegalaskiljeförfarandenomfattas heller.inte Medlegaltskiljeförfarande Ervänligen besvaraallafrågorna,0 attskiljeförfarandegrundas direktlagregelenligtvilkenavses som enskalllösas skiljeförfarandetvist inlösentvist vänlig svarskoltlmnförlLex. enligt kap. använd skiljeförfarande14 Var varjegenom en somun-ABU. dersökningenomfattar vilketoch skiljeman.Nivariti

Undersökningengälleralla skiljeförfarandenövriga skiljetörfaranden Om påblanketten räckertilldärförinte Nideltagitfleriutrymmet attsompågrundas sedvanligtskiljeavtaleller förbehållbolagsordning, förfaranden,i före- än|0 ber vänligen Vivi-AnneHårdafSeger-ringa
ningsstadgarm.m.. telefonstad, 019-176708.

Förlarandenr:
8

VarNl1 ordförandei skillenämnden .la
Nej

mångaHur killemäningick i skiljenâmndentotalt En.
Tre

Annatantal god många:hurvar ange

3 Omfleraskiljemäningicki skilienämnden:Varvän-
mångalig hur skiljemän nedanangivnaange ur

kategorier förutomEringicki skiljenämnsom
Omskiemannen pensionerad, Nidenvar anger
yrkeskategorihantillhördeförepensioneringen.

Svenskadvokat påellerbitr.jurist advokatbyrå:
Svenskbolagsjurist:

Svenskdomare:
Svenskprofessori juridisktett ämne:

Inget ovanståendevar god baksidan:av se

någonVar4 i skiljetvistenparterna utlänning Jaav
ellerutländsktföretag

Nej

5 Förtarandetsavslutande
Förlarandetharinteavslutats

Skiljeavtaletlörlöll
återkalladesTalan eller törliktesparterna D DD D D DD Däven lörlikningenstadtästesi skiljedomom

Förlarandet påavslutades sättannat utan
sakprövningLex. avvisninggenom

Skiljedommeddeladesellerprövningi sak

År:påkallades6 När skiljelörtarandet
Varvänlig medsiffror. Månad:svara

År:7 Näravslutadesskilietödarandet
ll ll ll lVarvänlig Månad:medsiffror.svara

8 Vllken töljandebeskrivningar det i vilketavtalav av
skilieklausuleningick bästpassar

Entreprenadavtalellerkonsultavtalinombygg-eller
anläggningssektorn.AB ABM AFU92, 92, 92t.ex.

ellermotsvarandeäldreavtal
Kollektivavtal

Förbehålli bolagsordningi aktiebolagelleri löreningsstadgar
Annatavtal

Tack för hjälpen VarvänligskickainblankettenlillSCBi detbifogadeponolriasvarskuvertel
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2

Fråga kompletterande uppgifter3 -

Om någotdet skiljeförfarandena vilken inget5 i skiljenämnden ingick skiljeman alternativetav av
frågaovanstående tillhörde.i 3 tillämpligt, vilken eller vilka yrkeskategorier skiljemannedanvar ange

Ex: en revisor, civiiingenjörien

Förfarande
D1 .................................................................................................................................................... ..
D2 .................................................................................................................................................... ..
D3 .................................................................................................................................................... ..
D4 .................................................................................................................................................... ..
D5 .................................................................................................................................................... ..
D8 .................................................................................................................................................. ..
D7 ...................................................................... ............................................................................
D8 .................................................................................................................................................... ..
D9 .................................................................................................................................................... ..
D10 .................................................................................................................................................... ..





Bilaga 5

Näringslivstvister i domstol

För få bild bl.a. hur många näringslivstvister domstolarnaatt en av
handlägger har utredningen olika undersökningar:använt

Specialuttag rättsstatistikenur
2. En detaljstudie mål vid Stockholms tingsrättav

detaljstudieEn mål vid Nacka och Sollentuna tingsrätterav
4. detaljstudieEn mål vid Hovrätten Skåne och Blekinge.överav

1 Rättsstatistiken

Tingsrätterna för särskilda register målen. När mål försöver ett nytt
i registret får det särskild s.k. sakkod. Vidare målethänförs tillen en
viss för tvistemålens del T för ordinära tvistemål FToch förtyp,
småmål. målenBland T ingår familjemålen. De fåräventypav
emellertid sakkoder möjligtdet urskilja Uppgifterdem.gör attsom om
målets inkomstdatum och sakkod tingsrättentyp, rapporterarnummer,
vidare till Domstolsverket för dem i dataregister. tings-Närettsom

har avgjort målet, tingsrättenlämnar ytterligarerätten tillrapporten
Domstolsverket. Rapporten innehåller uppgifter målet slutligtnärom
avgjordes, avgörandets sammansättning vid avgörandet,rättensart,
antalet haft allmän rättshjälp, Domstolsverket datare-parter som m.m.
gistrerar dennaäven rapport.

På liknande tingsrätterna hovrätternasätt och Högstarapporterarsom
domstolen inkomna och avgjorda mål.

Tabellerna i detta avsnitt uppgifterbygger alla Domstolsverketsom
tagit fram utredningen.

1.1 Inkomna mål

Den följande redovisningen mål tillantalet kom tings-upptar som
Endast mål ingår. Indispositivarätterna. T familjerättsliga måltypav

ingår inte, inte heller arbetstvister eller hyrestvister. Målen redovisas i
två beroende sakkoden. Sakkoderna 21, 22, 23 och 26grupper, anger

målet inletts i den summariska Sakkod 39 målgälleratt processen. som
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anhänggigjorts direkt vid tingsrätten ansökan stämning. Engenom om
samlande beteckning målen ordinära dispositiva tvistemål.är

Tabell l
Till tingsrätterna under 1990-1994aren inkomna tvistemål handlagts i ordinärsom
rättegång, exklusive familjemål. arbetstvister och hyrestvister.

1990 1991 1992 1993 1994 Totalt

Inkomna. totalt 23 299 28 351 30 002 39 515 33 608 154 775

därav

sakkod 21, 22.-
23 eller 26 6 118 8 306 510 87111 19 14 020 59 825

sakkod 39 17 181 20 045 18 492 19 644 19 588 94 950-

Mål ingendär
haft allmän 17 474 22 260 23 197 32 922 28 982 124 835part

rättshjälp, antal

älla: Domstolsverket

innehållerTabell uppgifter1 för landets tingsrätter.alla Antalet
ordinära dispositiva tvistemål ökade kraftigt under årensom synes
1990-1994. Under 1993 finns avvikelse.markant Den itordeen
huvudsak övergångsproblembero i samband med föratt ansvaret

summariskaden överfördes till kronofogdemyndigheterna.processen
periodenUnder väcktes direkttalan vid tingsrätten i 61 procent av

målen.
omkringI 81 målen ingenhade allmänprocent parternaav av

rättshjälp 124 835 mål totalt 154 775 under perioden. Juridiskaav
inte fåkan allmän rättshjälp. Fysiska principkanpersoner personer som

inte rättshjälpallmän i tvist gäller deras näringsverksamhet.en som
praktikenl därför tvist någontorde där har allmän rättshjälpparternaav

inte tvist näringsidkare.mellan Motsatsvis integäller mål därattvara en
ingen rättshjälphar allmän också tvister mellanrörparternaav
näringsidkare. praktiskt viktigtEtt fall tvister privatpersonerdär ärav
berörda mål ifel fastighet, rättshjälpär där inte beviljas.regelom som

rättshjälpAllmän kan också utesluten på grund att parternasvara av
ekonomiska förhållanden för goda. mål ingenAntalet därär parternaav
hade allmän rättshjälp således det antalet målär närmast mellanstörsta
näringsidkare kan ha förekommit periodenunder MålT.typsom av om
mindre värden ingår emellertid inte i tabellen ovan.

följandeDe redovisartabellerna motsvarande uppgifter mål vidtre om
de tingsrätterna.störstatre
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Tabell 2
Till tingsrättStockholms under åren 1990-1994 tvistemålinkomna ihandlagtssom
ordinär rättegång, exklusive familjemál, hyrestvister.arbetstvister och

1990 1991 1992 1993 1994 Totalt

Inkomna, totalt 3 580 0074 4 455 5 840 5 516 23 398

därav

sakkod 21, 22. 23-
eller 26 866 0111 1 390 2 287 2 071 7 625

sakkod 39 2 714 2 996 3 065 3 553 3 445 15 773-
Inkomna mål där
ingen haft all- 2 778 3 163 3 493 5 056 5 046 19 536part

rättshjälpmän
Källa: Domstolsverket

Tabell 3
Till Göteborgs tingsrätt under åren 1990-1994 inkomna tvistemål handlagts isom
ordinär rättegång. exklusive familjemâl, arbetstvister och hyrestvister.

1990 1991 1992 1993 1994 Totalt

Inkomna, totalt 1 661 l 996 2 148 2 914 2 605 32411

därav

sakkod 21, 22, 23-
eller 26 456 617 781 1 435 884 4 173

sakkod 39 205 379 3671 1 l 479 7211 1 7 151-
Inkomna mâl där
ingen haft all- 361 6761 1 1 744 5042 2 305 9 590part

rättshjälpmän

alla: Domstolsverket

Tabell 4
Till Malmö tingsrätt under åren 1990-1994 inkomna tvistemål handlagts isom
ordinär rättegång, exklusive hyrestvister.familjemal, arbetstvister och

1990 1991 1993 19941992 Totalt

Inkomna, totalt 1 135 1 335 302 1 807 1 494 073l 7

därav

sakkod 21, 22, 23-
eller 26 290 418 884 638518 2 748

sakkod 39 845 917 784 923 856 3254-

Inkomna mål där
ingen haft all- 998830 965 1 459 225 4771 5part

rättshjälpmän
äIIa: Domstolsverket
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De tingsrätterna handlade under periodenstörsta drygt fjärdedeltre en
27 procent de ordinära dispositiva tvistemålen i landet Stock-av

tingsrättholms 15 Göteborgs tingsrätt 7 och Malmöprocent, procent
tingsrätt 5 procent. Andelen mål i tingsrätterdessa där ingen av

rättshjälphade 83 något högre änparterna procent,var
riksgenomsnittet. sådana målAndelen varierade mellan de störstatre
tingsrätterna Stockholm 83 Göteborg 85 och Malmöprocent, procent
77 procent.

1.2 Slutligt handlagda mål tidsåtgångoch

tidDen tingsrätternas handläggning från det målet anhängiggörstar att
tills dom eller slutligt beslut framgårmeddelas följandede treav
tabellerna. Tabellerna omfattar sådanaendast ordinära dispositiva
tvistemål ingendär haft allmän rättshjälp. Uppgifterna därigenomärpart

representativa mål där haft rättshjälp ingått.än även hadepartmer om
tabell 5 framgår omkringAv 50 målen handladesatt procent av

slutligt inom månader. Efter månader 70 ochnästantre procentsex var
inom år 85 målen slutligt handlagda. Tabellen omfattarett procent av

avgjordaalla mål, för avslutande. I tabellerna 6 ochsättet 7 haroavsett
uppdelning gjorts beroende hur målet avslutades.en

6 slutligtTabell omfattar de handlagda mål inte någondär egentlig
dom har meddelats. Förutom mål avslutats avskrivning ochsom genom

slutligaandra beslut sakprövning, ingår således också målutan som
avgjorts tredskodom. Närmare 69 målen avslutadesprocentgenom av
på framgårdetta enklare Som tabellen skedde det i 74sätt. procentav

fallen inom månader. Inom âr 88 målenett procentav sex var av
avslutade vid tingsrätten.

Tabell 7 omfattar endast de omkring 31 målen i vilkaprocent av
tingsrätten meddelade vanlig dom. Handläggningen i dessa falltogen

tid. Domlängre hade dock meddelats i 60 målen inomprocent ettav
halvår. Inom år 79 målen avgjorda.ett procentvar av
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sammansättningRättens1

tingsrätten mål tingsrätten beståNär skall huvudregelavgör ett som av
målenda domare. När huvudförhandling består tings-avgörs utanen

således Vid efterendast domare. avgörande skerrätten enav som
huvudförhandling tingsrätten beståskall regel lagfarnatresom av

för mål beskaffenhet i vilkadomare. Undantag gäller enklare ellerav
måletsamtycker till endast domare. Se vidareavgörsattparterna av en

avsnitt i5.2.2 betänkandets huvuddel.
mål vilkaTabell 8 redovisar de i tingsrättens sammansättning varit en

lagfarna Endast avgöranden i ordinära dispositivaeller domare.tre
tvistemål ingen rättshjälp ingår i tabellen.där hade allmänparternaav

egentliga ingåromfattar också endast domar. TredskodomarTabellen
således inte.

framgår perioden i genomsnitt 87Av tabell 8 under procentatt av
imålen sådan enkel beskaffenhet tingsrätten, förekommandeattvar av

sig måletfall uttryckliga samtycke, fann kunna medmed prövaparternas
i beslutade endastendast domare Andelen avgörandenrätten. enen av

tillhar ökat under perioden. Skälet detta kan andelendomare attvara
förklaringarmål också Andra reformer medenklare ökat. är att

fåttensamdomaravgöranden omsider alltinriktning öka andelenatt
möjligheten måli tingsrätterna ochgenomslag avgörastörre att utanatt

handlingarna, utnyttjats i successivt ökandehuvudförhandling, t.ex.
omfattning.

Överklagande1.4 och ändring

framgår lång tid i genomsnitt från talantabell 7 hur det detAv tog att
tills tingsrätten För bedöma hurväcktes i tingsrätten meddelade dom. att

tvistlösning i rättegång måste möjligheten överklagalång tid även atttar
tingsrättens till beaktas.dom hovrätt

innehåller uppgifter andel de meddeladeTabell 9 hur storom av
innehållertill Liksom tabell 8överklagades hovrätten.domarna som

ordinära dispositiva tvistemål i vilkauppgifter sådanatabell 9 bara om
redovisasrättshjälp. I tabelleningen hade allmän över-parternaav

respektivesärskilt förklagandefrekvensen domar beslutats treav ensom
lagfarna domare.

till9 framgår 7 domarna överklagadesAv tabell att procent av
föreligger skillnad i frekvensen överklagandenhovrätt. Det avsevärden

respektive domare.avseende domar beslutade domaretre ensamav en
lagfarnaHela 22 de domar beslutats domaretreprocent av som av
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överklagades, medan motsvarande förtal avgöranden beslutade endastav
domare 5 En bidragande orsak kanär domarprocent. atten vara som

på medgivandegrundas normalt beslutas enda domare.av en
Tabell 10 innehåller översikt vad överklagandena ledde till.överen

Liksom föregåendeden tabellen redovisas utfallet särskilt för av-
görandena beroende tingsrättens dom beslutats domare ellertreom av

enda domare.enav
Ökningen från år 1993 mål inte iandelen prövades sak tordeav som

på prövningstillståndbero krav infördes den juli 1993 i måll däratt
inte överstigerdet överklagades värde basbelopp. dåUnder 1994,ett

fåttreformen torde ha full verkan, det 34 överklagandenaprocentvar av
inte i vidareprövades sak hovrätten. Som framgår andelenärsom av

tingsrättsdomar tämligenfastställda konstant tiden med högreöver en
59 i fråga vid tingsrättenandel procent domar beslutatsom som av en

enda domare gäller vid tingsrättendet domar beslutatsän när tresom av
lagfarna 50domare procent.

framgåttSom tabell 9 det relativt begränsad andel deärav en av
i tingsrätten avgjorda ordinära dispositivadom tvistemålengenom som

går vidare till hovrätten. Den tid handläggningen i fårhovrättentar
därför lång tidganska begränsad betydelse det gäller bedöma hurnär att
tvistlösning i rättegång innehållerregel Tabell ll emellertidtar.som

i avgjorda tvistemålsuppgifter hovrätterna ålder. Uppgifterna harom
inte tagits fram särskilt för utredningen frånhärrör Domstolsverketsutan

Uppgifterna såledesbokslut. omfattar alla tvistemål, inte denbara
tidigareavgränsade de tabellernagrupp som avser.

alltså tvistemål iAv tabell ll, alla och intehovrätternasom avser
föregående avsnitt,bara den avgränsade de tabellerna i dettagrupp som

årenvid handen målen med snabbare och snabbareavgörsattger av
månI vad detta i avgränsadehovrätterna. gäller denäven mera grupp

tvistemål föregående tagit sikte inte känt.de tabellerna ärsomav



SOU 1995 :65Bilaga 5322

.m

v

mm

o
w

om

m
w

m

o
m

a

.m

m
v

mm
n.

v

m

N

w

. .



SOU 1995 :65 Bilaga 5 323

us 3 3

v m5

.x

8 o
m m

m

m m

m.

m
m o

m

ä

m
v w

3
mm.

w

m v

a

SAm C. . .



324 Bilaga 5 SM m7..% 5

o.m .m an

Eo
m

o
m wem .

w 8m

bwom .m

å å _G o

w.m .m

ä
m

åm m. E

m

O m w G.E

3 X

ä f

M

.i .U ,E2G C. . . . . . . . .



Bilaga 5 3251995 :65SOU

v3ä Ä

es

y o S äV
fl

vCS

g

mSov
H

E mS

.s

3
m

A

o2 -

ä

Sm

Z

N
mm



326 Bilaga 5 SOU 1995:65

2 Detaljstudie vid Stockholms tingsrätt

På utredningens initiativ gjorde jur. stud. Susanne Gerland under
handledning prof. Lars Heuman undersökningav mål viden av

tingsrättStockholms Undersökningen omfattade mål kommit in tillsom
tingsrätten under första halvåret 1991 och handlagts två tings-av

tvistemålsavdelningar.rättens
En första utsortering mål skedde i tingsrättens datoriserade mâl-av

register. För målen skulle gälla förutsättningar beträffandesamma
sakkoder och i tabell 1 Vidare ingicktyp i den förstasom ovan.
utsorteringen endast mål där ingen haft allmän rättshjälp.parternaav
Utsorteringen 523 mål. Dessa mål undersökte Susanne Gerlandgav
vidare och fann 205 målen 39att procent tvisterrört mellanav
näringsidkare.

Ett gjort tingsrättens mâlregister enligtuttagsenare kriterierur samma
utsorteringen den 523 mål visar det i helasom tingsrättensom gav att

under halvår kom 834l sådana mål.samma

Tabell 12
Stockholms tingsrätt.
Under första halvåret 1991 inkomna T-mål, sakkod 21, 22, 23 eller 39,
ingen rättshjälppart

Alla avdelningar Avd 2 och 3

Totalt Totalt näringslivstvist andel i %

Inkomna 834l 523 205 39,2

Till de båda avdelningarna kom det under period in l 731samma
ordinära tvistemål. Räknat andel dessa utgjorde näringsliv-som en av
stvisterna således omkring 12 procent.

l 59 målen i näringslivstvister totalt 205av st. översteggruppen
det omtvistade värdet 200 000 kr. Susanne Gerland beaktade då endast

käranden yrkat kapitalbelopp. Upplupen yrkad kvittningsin-av ränta,
vändningar och andra komplikationer vid tillämpning värdegränsenav
för vad småmälär lämnades praktiska skäl sidan.som av

SusanneGerland, Näringslivstvister i tingsrätt En detaljstudie förekomst ochav-
handläggning förmögenhetsrâttsliga tvister rörande näringslivets förhållanden,av
genomförd pá tvâ avdelningar vid Stockholms tingsrätt, stencil Juridiska fakulteten
i Stockholm 1994.vt
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uppgick iberälmingssättförenkladedettaomtvistade värdet medDet
näringslivstvisterna enligt följande.205de

13Tabell
tingsrätt funnaStockholmsdetaljstudien ividivärde deOmtvistat

näringslivstvisterna

%AndelAntalkrVärde
3 1okänt

57117000100
1326200 000000100 -
1734000000000 1200 -

7000 14000000 40001 -
511000 0004

omtvistadei vilka detmåldetaljstudera devaldeGerlandSusanne att
mål.sig 59Det rörde000 kr.200värdet översteg om

anhängiggjortshade 80målendetaljstuderadede procentAv genom
i någotbarauppträddeFysiskstämning. partansökan sompersonom

detaljstu-dehälftenIaktieöverlätelse. ängälldedetenstaka fall, avmer
kumulation merSubjektivaktiebolag.bådamålenderade parternavar

målen hade61målen. I59i 5 deförekomparter procenttvâän avav
iEndastkäranden.enbarti 37 ettombud,båda procent avparterna

ombud.bådasaknademålen parterna
utomdomavgjordes 9målendetaljstuderadede 59Av genom

Tredskodommedgivanden.grundadesdomarnatredskodom. Tre av
deAvavskrevs.procent36 målen 61målen.i 8meddelades sexavav

tillbifallinnebarprövningmateriellmeddelades efterdomar ensom
överklagades.domarnaFemkärandens talan. av

målendetaljstuderadede attinte i någotGerland fannSusanne av
hade200 dagarhandläggning. Inommåletstidsplan förgjorträtten en

83400 dagarInom procentmålen slutligt handlagts.48 varprocent av
materielleftermeddeladesmål i vilka domDeavgjorda.målen sexav

474 dagar.handläggningstidgenomsnittligprövning hade en
målentid iomfattningvilkeniundersökteGerland ävenSusanne

hänfördesTillrespektive rättentill t.ex.hänföraskunde rätten parterna.
fullständigstämningsansökningenfrån detförflötsådan tid att varsom
kommit insvaromâlkomplettfrån detellerstämning utfärdadestills att

35hänfördeHonmuntlig förberedelse. procenttillkalladetills avrätten
till5ochtill60 procenttilltidsåtgången rätten, parternaprocent

delgivningsproblem.
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I 25 de detaljstuderade 59 målen begärdeav anstånd vid totaltparter
78 tillfällen. De skäl anfördes till stöd för begäran anståndsom om var

förutom sjukdom eller ombudsparts ombudets bristsemester samt- -
på tid, höga arbetsbelastning eller militärtjänstgöring. Alla anstånd
beviljades, ibland efter hörträtten Motpartenatt sigmotparten. motsatte
inte i något fall begärt anstånd.

I 19 målen höll tingsrätten muntlig förberedelse. Detav dröjde i
genomsnitt 37 dagar från föregåendenärmast åtgärd i målet tills
kallelser utfärdades. Från utfärdandet kallelse till sammanträdetav
förflöt i genomsnitt 58 dagar. I de mål gick till huvudförhandlingsom

motsvarande tider 72 respektive 60 dagar.var

3 Detaljstudie vid Nacka och Sollentuna
tingsrätter

På utredningens initiativ gjorde jur.även stud. Anna Rosemnüller under
handledning prof. Gunnar Bergholtz undersökning vid Nackaav ochen

tingsrättenSollentuna Också denna undersökning avsåg mål hadesom
kommit in under första halvåret 1991.

Anna Rosemnüller gjorde första manuell utsortering så mål meden att
sakkoderna 21, 22, 23 och 39 valdes Till skillnad från Susanneut.
Gerland Anna Rosenmüller inte undantog FT-målen. Hon ivalde stället

i den framsöktaatt studera alla de sakkodernagruppen genom ut-
sorterade målen. Som näringslivstvister hon alla mål mellantog ut
juridiska där tvisten gällde obligationsrättsligt avtal. Honpersoner ett
fann 106 mål bland 1 084 undersökta tvistemål, dvs. omkring 10 procent

målen näringslivstvister.av var
Dessa 106 mål undersöka Anna Rosenmüller Dennärmare. genom-

snittliga värdet tvisteföremålet uppgick, beräknat de 103 mål där
det gick uppskatta, till omkring 113 000 kr.att

Käranden hade ombud i 69 målen, båda i 25procent parternaav
procent.

Av de undersökta 106 målen ledde 18 till dom. Tredskodom meddela-
des i 22 målen. I drygt 6 målen förekom överklaganden.av procent av
Genomsnittlig tid från anhängiggörande till målets avgörande 194var
dagar. I de 18 mål där dom meddelades genomsnittstiden 264 dagar.var

2 Anna Rosenmüller, Skiljedom explorativ studie, stencil Juridiska fakultetenen-
i Lund, 1993.ht
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Detaljstudie4 vid Hovrättenmål överav

Skåne och Blekinge

Utredningen Skånehar genomfört detaljstudie till hovrätten överen av
Blekinge årunder 1992 inkomna överklagade tvistemål. Allaoch

ordinära tvistemål juridiskamellan granskades.parter som var personer
sig mål. undersökningenDet rörde 34 Syftet med främst attom var
effekterna egentliga rättegångskostnader viduppskatta parternas

överklagande till i del återfinns ihovrätt. En redogörelse denna
avsnittbetänkandets huvuddel, 2.6.

någotmålen i för sig skiljedomsmässiga. IAlla de undersökta ochvar
sig utomobligatoriskt skadestånd,fall rörde det emellertid därom

skiljeförfarande ovanligt.torde mycketvara
målen till i mål,Tolv de undersökta ledde dom hovrätten. Ettav som

undersökningen praktiska ocksålämnades utanför skäl, hade detav
avgjorts överklagats till Högsta betänkan-dom domstolen. Igenom men

avsnitt 2.6 finns vidare för idets huvuddel redogörelse utfallet deen
målen.aktuella

genomsnitt anhängigatid vilken målen i varit vid tings-Den under
kraftigtuppgick till 462 Genomsnittet påverkas emellertiddagar.rätten

mål i tingsrätten 2 013 blir dendagar. Räknas detta bortett togav som
genomsnittliga handläggningstiden vid tingsrätten Någon412 dagar.

inte förelegat i något målen viddokumenterad tidsplan tycks ha av
tingsrätten.

Handläggningstiderna varierade från 20 till 619 ii hovrätten dagar,
månad,genomsnitt 260 dvs. 8% tid idet dagar, stort setttog en som

i itid det under 199293 allmänhetdenmotsvara togsynes som
tvistemål måleni hovrätt, jämför tabell I där hovrättens11. de av
handläggning till 82 månad.ledde dom tiden ocksåvar
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