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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om skiljeförfarande samt vissa lagar som har samband 
med den 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att en ny lag om 
skiljeförfarande skall stiftas. I den föreslagna 
lagen skall även ingå stadganden om skiljeför
farande som äger rum i en främmande stat. 
Dessa stadganden skall gälla skiljeavtal som 
avser skiljeförfarande som äger rum i en 
främmande stat samt erkännande och verkstäl-

311727J 

lighet av en skiljedom som meddelats i en 
sådan stat. Dessutom föreslås att vissa närmast 
tekniska ändringar görs i utsökningslagen och 
lagen om aktiebolag. Ändringarna föranleds av 
den föreslagna nya lagen. 

Lagarna avses träda i kraft så snart de har 
antagits och blivit stadfästa. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

l. Allmänt 

1.1. Propositionens samhälleliga betydelse 

Privaträttsliga tvister kan genom avtal mel
lan parterna hänskjutas till slutligt avgörande 
av privatpersoner, skiljemän, som har utsetts 
för detta uppdrag, i stället för att tvisterna 
avgörs genom domstolsförfarande. skiljeförfa
randet bygger sålunda på avtalsfrihet: parterna 
i tvisten kan reda ut sina meningsskiljaktigheter 
på överenskommet sätt. skiljeförfarandet kan 
sålunda komma i fråga endast i sådana frågor 
i vilka förlikning är tillåten. T.ex. i brottmål 
och mål som faller under offentlig rätt kan 
skiljeförfarande däremot i allmänhet inte an
vändas. Också en del privaträttsliga frågor är 
sådana i vilka förlikning inte är tillåten. 

skiljeförfarandet är ett gammalt sätt att 
avgöra tvister. Det var känt hos oss redan före 
1734 års lag. I dag används skiljeförfarandet i 
stor utsträckning i synnerhet inom näringslivet. 
I avtal som ingås inom handeln, industrin och 
byggnadsbranschen intas sålunda ofta en skil
jeklausul, enligt vilken tvister som föranleds av 
avtalet skall avgöras av en skiljenämnd. För
farandet har betydelse också inom arbetslivet 
då tvister som föranleds av kollektivavtal av
görs. 

skiljemännen får avgöra frågor som är både 
omfattande och svåra. Tvisternas ekonomiska 
betydelse kan vara synnerligen stor. Utanför 
näringslivet är behovet av skiljeförfarande dä
remot rätt litet och dess betydelse likaså rätt 
liten. I vissa frågor kan skiljeförfarandet ofta 
inte ens anses lämpligt. Sådana fall är t.ex. 
tvister mellan en enskild konsument och en 
näringsidkare samt tvister som föranleds av 
enskilda arbetsavtal. 

skiljeförfarandet har flera beaktansvärda 
fördelar. 

- Det är ett snabbt och smidigt förfarande. 
I skiljeförfarandet kan både sakens speciella 
natur och det som parterna har överenskommit 
om förfarandet samt deras önskemål i detta 
avseende beaktas i högre grad än vid de statliga 
domstolarna. I en skiljedom kan ändring inte 
sökas, utan domen är slutgiltig. Detta bidrar 
också till att målen kan avgöras snabbt. 

- Det finns tillgång till sådan speciell sak
kunskap som avgörandet av en tvist kräver. 
F ör skiljeförfarandet har parterna möjlighet att 

välja sådana personer att avgöra tvisten som 
har speciell erfarenhet av och kompetens på 
området i fråga. 

- Förfarandet är offentligt endast i begrän
sad omfattning. stadgandena om rättegångars 
offentlighet gäller inte skiljeförfarandet, varken 
hos oss eller på annat håll. Att en tvist avgörs 
vid en offentlig rättegång upplevs ofta redan i 
och för sig som skadligt. Då meningsskiljaktig
heter behandlas måste också ofta affärs- eller 
yrkeshemligheter eller andra företagsuppgifter 
yppas. Att sådana uppgifter kommer till offent
ligheten kan skada partens näringsverksamhet 

- skiljeförfarandet är nödvändigt och an
vändbart i tvister av internationell natur. skil
jeförfarandet har fått en särskilt stor betydelse 
i tvister med internationella inslag. skiljedomar 
erkänns och kan verkställas i stor omfattning 
även i en främmande stat i motsats till vad som 
är fallet med domar som utländska domstolar 
meddelar. Många sådana faktorer, t.ex. suve
ränitets- och immunitetssynpunkter, som kan 
hindra en stat och andra offentliga samman
slutningar att vara part vid en domstol i en 
främmande stat utgör inte något hinder för att 
skiljeförfarande skall kunna tillgripas. Om skil
jenämndens sammansättning kan även överen
skommas så att neutralitets- och ojävighetssyn
punkterna får tillräcklig tyngd. En tvist där 
parterna är från olika stater avgörs också ofta 
genom skiljeförfarande. Härvid avtalas ofta att 
skiljeförfarandet skall äga rum i en tredje stat. 

Redan Nationernas förbund försökte främja 
användningen av skiljeförfarande i tvister av 
internationell natur och i synnerhet inom Fö
renta Nationerna har man fortsatt i samma 
riktning. Ett resultat av detta arbete var kon
ventionen om erkännande och verkställighet av 
utländska skiljedomar, som kom till stånd i 
New York 1958, nedan konventionen. För 
närvarande är c:a 80 stater part i denna 
konvention. Till dem hör alla våra viktigaste 
handelspartner och de mest betydande stater 
som bedriver internationell handel, bl.a. Ame
rikas Förenta Stater, Sovjetunionen och Fol
krepubliken Kina. Finland har ratificerat kon
ventionen och den trädde i kraft 1962 (FördrS 
8/62). FN:s kommission för internationell han
delsrätt (UNCITRAL) har dessutom för sin del 
försökt utveckla skiljeförfarandet inom den 
internationella handeln. UNCITRAL:s regler 
om skiljeförfarandet (UNCITRAL Arbitration 
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Rules) blev klara 1976 och 1985 fick UN
CITRAL till stånd en modeHag om skiljeför
farandet inom den internationella handeln, 
nedan UNCITRAL:s modellag. Också i slutak
ten från KSSE i Helsingfors av den l augusti 
1975 rekommenderas användningen av skilje
förfarande då det gäller att avgöra tvister som 
föranleds av handeln med varor och tjänster 
samt av avtal om industriellt samarbete. 

Dessutom har internationella handelskam
maren främjat användningen av skiljeförfaran
de i kommersiella tvister av internationell 
natur. 

1.2. Nuläget och reformbehovet 

Den gällande lagen om skiljemannaförfaran
de ( 46/28) är från år 1928. Till sakinnehållet 
baserar sig lagen huvudsakligen på ett förslag 
till författning om skiljemän (Förslag till lag 
om rättegången i tvistemål jämte Motiv. Hel
singfors 1900), som blev klart redan vid sekel
skiftet och ingick i ett betänkande av den s.k. 
rättegångskommitten. Kommitten leddes av 
professor R. A. Wrede. Sålunda är det förstå
eligt att lagen inte längre till alla delar motsva
rar de krav som det moderna samhället ställer 
på skiljeförfarandeL 

Ändringsbehoven har uppkommit på grund 
av den samhälleliga, tekniska och ekonomiska 
utveckling som skett i vårt land. Också inter
nationaliseringen, som ökar hela tiden, och den 
expanderande utrikeshandeln förutsätter att 
vår lagstiftning om skiljeförfarandet motsvarar 
tidens krav och samtidigt även de internatio
nellt godtagna strävandena efter ensartad lag
stiftning. Bl.a. behöver stadgandena om skil
jeavtalets form, jäv mot skiljeman, förfarandet 
vid skiljenämnd samt meddelandet av skilje
dom och skiljedoms ogiltighet ändras och 
kompletteras. 

I lagförslaget har också intagits stadganden 
om verkningarna av ett skiljeavtal som gäller 
skiljeförfarande som äger rum utomlands och 
av en utländsk skiljedom i Finland. De gällan
de stadgandena, som ingår konventionen, har 
visat sig vara svårtolkade och delvis oklara. 

Den gällande lagen om skiljemannaförfaran
de är i grunden en lyckad lag och den erbjuder 
sålunda en användbar grund för reformen. De 
föreslagna ändringarna och tilläggen är dock så 

många att det har ansetts ändamålsenligt att 
föreslå att en helt ny lag om skiljeförfarandet 
stiftas. 

Den senaste tiden har flera stater reviderat 
de lagar som reglerar skiljeförfarandet, bl.a. 
Holland (1986), Frankrike (1980-1981), Eng
land (1975 och 1979) och Danmark (1972). 

2. Reformens huvudriktlinjer 

Skiljeförfarande i Finland 

Tillämpningsområde (l §): Enligt lagens l § 
skulle stadgandena i 2-49 §§ gälla skiljeförfa
rande som skall äga rum i Finland. Detta 
innebär att den s.k. territorialprincipen godtas 
och att den nuvarande situationen förändras. 
Tillämpningen av den gällande lagen förutsät
ter inte att skiljeförfarandet äger rum i Finland. 
I praktiken förekommer det dock knappast 
några sådana fall där avsikten är att ett 
skiljeförfarande som äger rum i en främmande 
stat skall lyda under finsk lag. De utländska 
lagarna om skiljeförfarande har i allt högre 
grad utvecklats i riktning mot ett godkännande 
av territorialprincipen. På denna princip bygger 
också UNCITRAL:s modellag. 

I lagens 50-54§ skall ingå stadganden om 
skiljeförfarande som äger rum utomlands, i 
synnerhet om giltigheten och verkställigheten 
av en skiljedom som meddelats utomlands. 

skiljeavtalet (2-5 §§): Med tanke på skil
jeavtalet gäller den viktigaste reformen skiljeav
talets form (3 §). De stadganden som gäller 
formen har i lagförslaget reviderats så att de 
bättre än för närvarande motsvarar avtals
praxis och till buds stående tekniska hjälpme
del. Samtidigt har bestämmelserna i New 
York-konventionen och UNCITRAL:s model
lag beaktats. Det väsentliga i detta avseende är 
att kravet på att avtalet skall vara avfattat i 
skriftlig form uppfylls antingen genom att 
avtalet undertecknas eller genom att det ingår i 
en brevväxling mellan parterna. Det för skil
jeavtalet uppställda kravet på skriftlig form 
skulle bli uppfyllt även genom att parterna 
genom att utväxla telegram, teleprintermedde
landen eller genom på annat motsvarande sätt 
tillkomna handlingar kommer överens om att 
använda skiljeförfarande. I alla dessa fall har 
parterna något slag av skriftlig handling som 
bevis på att ett skiljeavtal existerar. Med ett 
skriftligt avtal skall alltjämt jämställas även en 
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sådan bestämmelse om skiljeförfarande som 
ingår i ett testamente, gåvobrev, i en samman
slutnings stadgar eller bolagsordning eller i 
någon annan motsvarande handling och som 
parterna är skyldiga att iaktta ( 4 §). 

Skiljemännen (6-19 §§): Lagförslagets stad
ganden om skiljemän baserar sig på gällande 
lag. Parterna föreslås alltjämt ha rätt att 
bestämma om skiljenämndens sammansättning. 
På samma sätt som för närvarande skall 
skiljemännen vara tre till antalet, om inte 
parterna har kommit överens om annat (6 §). 
Lagförslaget innehåller också stadganden om 
användningen av en enda skiljeman (12 och 
14 §§). Också hos oss har man i allt större 
utsträckning börjat hänskjuta en tvist till en 
enda skiljeman. 

Den skiljedom som skiljemännen meddelar 
är slutgiltig och kan verkställas omedelbart på 
samma sätt som en lagakraft vunnen dom. 
Med hänsyn till skiljeförfarandets trovärdighet 
och tillförlitlighet är det därför viktigt att 
eftersträva att skiljemännens opartiskhet och 
oavhängighet säkerställs i alla situationer. I den 
gällande lagen 6 § räknas grunderna för jäv 
mot skiljeman upp på ett kasuistiskt sätt. De 
bygger i väsentlig grad på grunderna för jäv 
mot domare i 13 kap. l § rättegångsbalken. 
Grunderna för jäv mot domare är emellertid 
redan något föråldrade. De är inte heller 
tillräckliga för att förebygga flera sådana jäv
situationer som är typiska uttryckligen för 
skiljeförfarandeL En omständighet som även
tyrar en skiljemans opartiskhet och oavhängig
het har oftast sin grund i förhållandet mellan 
parten och skiljemannen. 

Lagförslagets stadgande om jäv (9 §) inne
håller en hänvisning till grunderna för jäv mot 
domare. De speciella behov som reglerna för 
jäv ställer när det gäller skiljeförfarandet skulle 
bli beaktade genom en viktig tilläggsbestäm
melse, enligt vilken en skiljeman kunde förkla
ras jävig även på grund av någon annan sådan 
omständighet som är ägnad att ge befogad 
anledning till tvivel angående skiljemannens 
opartiskhet eller oavhängighet. I enlighet med 
vissa nya utländska lagar om skiljeförfarandet 
samt den förebild som UNCITRAL:s modellag 
utgör föreslås att den som har ombetts att bli 
skiljeman uttryckligen skall vara skyldig att 
uppge alla sådana omständigheter som är 
ägnade att äventyra hans opartiskhet eller ge 
anledning till befogade misstankar i detta 
avseende. Samma skyldighet skall också under 

hela den tid skiljeförfarandet pågår gälla den 
som har åtagit sig ett skiljemannauppdrag 
(8 §). 

I den nya lagen föreslås den principen ingå 
oförändrad enligt vilken grunderna för jäv mot 
skiljeman inte är ovillkorliga, utan de beaktas 
endast om en part i behörig ordning gör 
invändning om jävet. En part vars rätt att 
åberopa jäv inte har förfallit eller vars jävsin
vändning har förkastats av skiljemännen skall 
genom att väcka talan kunna yrka att skilje
domen upphävs (40 §). 

I motsats till vad som är fallet för närvaran
de kan en skiljeman enligt lagförslaget inte med 
tvång åläggas att fullgöra sitt uppdrag. I 
praktiken har tvångsmedel vidtagits endast i 
enstaka fall och sanktioner kan inte heller 
anses vara förenliga med skiljemannauppdra
gets natur. Om en skiljeman obefogat avsäger 
sig uppdraget skall detta bedömas enligt all
männa avtalsrättsliga principer. En skiljeman 
kan sålunda bli tvungen att ersätta en skada 
som uppkommit på grund av obefogad avsä
gelse. 

Förfarandet (20-29 §§): Det föreslås att 
förfarandet vid skiljenämnd skall regleras nå
got mera detaljerat än för närvarande. Största 
delen av stadgandena skulle dock vara dispo
sitiva. Parterna skulle sålunda fortfarande ha 
rätt att komma överens om det förfarande som 
skall iakttas, om inte annat följer av stadgan
dena i den föreslagna lagen (22 §). Också enligt 
den nya lagen skall skiljemännen i alla situa
tioner följa den kontradiktoriska principen: 
skiljemännen skall i tillräcklig mån bereda 
parterna möjlighet att utföra sin talan (21 §). 
För tydlighetens skull har i lagförslagets 26 § 
2 mom. tagits in ett stadgande enligt vilket 
skiljemännen inte har rätt att förelägga vite 
eller förordna om andra tvångsmedel eller rätt 
att ta emot ed eller motsvarande försäkran. 

I den gällande lagen ingår inget stadgande 
om när skiljeförfarandet blir anhängigt. Att 
den tidpunkt då förfarandet blir anhängigt kan 
fastställas kan vara av betydelse bl.a. med 
tanke på uträknandet av ränta och tidsfrister. 
Därför föreslås att ett stadgande om när 
förfarandet blir anhängigt tas in i lagen (20 §). 
Den tidpunkt då förfarandet blir anhängigt 
föreslås bundet vid den tidpunkt då en part får 
ett i lagförslagets 11 § avsett meddelande av 
motparten om att motparten vill hänskjuta en 
tvist till skiljemän. 

Det har också ansetts nödvändigt att i lagen 
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intas ett stadgande om när skiljemännens upp
drag anses slutfört. F ör närvarande regleras 
inte heller detta i lag, vilket har gett upphov till 
oklarheter. Det föreslås att stadgandet placeras 
i slutet av den del som gäller förfarandet, i 
29 §. Samtidigt föreslås i samma lagrum även 
ett stadgande om att skiljeförfarandet kan 
avslutas genom särskilt beslut i sådana fall då 
förfarandet inte kan fortgå på grund av par
ternas avtal i saken eller av någon annan orsak. 

Skiljedomen (30-38 §§): Enligt 18 § i den 
gällande lagen skall skiljemännen grunda sitt 
beslut på "vad de anse rätt och billighet 
fordra". stadgandet är svårt att tolka och det 
har lett till ovisshet och i vissa fall även till 
missförstånd. Rättsutvecklingen har lett till att 
billighetshänsyn i stor utsträckning har beak
tats i lagstiftningen. Oskäliga avtalsvillkor kan, 
om det finns anledning till det, jämkas eller 
lämnas obeaktade. Också i fråga om ersätt
ningsmål ger flera stadganden rum för skälig
hetsprövning. Något särskilt behov av en mera 
omfattande skälighetsprövning kan inte heller 
påvisas i skiljeförfarandet I praktiken torde 
skiljemännen inte, åtminstone inte på senare 
tid, ha grundat sina avgöranden på skälighet
sprövning i någon större utsträckning än vad 
som hade varit möjligt även vid domstolarna. 
skiljemännen har, åtminstone i de fall då 
medlemmarna i skiljedomstolen är jurister, 
försökt fatta sina avgöranden på samma grun
der som används vid de statliga domstolarna. 
Detta gör att avgörandena lättare kan förutses, 
vilket är av stor betydelse speciellt i affärslivet. 

Det har därför ansetts motiverat att föreslå 
att skiljemännen skall grunda sin dom på lag 
(30 §). Ett motsvarande stadgande ingår i 
UNCITRAL:s modellag och i flera nationella 
lagar (t.ex. den franska och holländska). I 
Sverige, Danmark och Norge har man också 
intagit samma principiella ståndpunkt, även 
om det inte finns något uttryckligt stadgande 
om saken i dessa länders lagar. 

Allmänt taget kan man inte anta att parter
na, då de ingår ett skiljeavtal, avser att en 
eventuell tvist skall avgöras med iakttagande 
av andra principer än de som en statlig domstol 
skulle vara skyldig att följa i motsvarande fall. 
skiljeförfarandet uppfattas i regel som ett 
alternativ till domstolsförfarandet. skiljeförfa
randet föredras på grund av de förmåner 
förfarandet medför, t.ex. smidigheten, skilje
männens speciella sakkunskap och förfarandets 
begränsade offentlighet och inte på grund av 

att saken skulle avgöras på andra grunder än 
de som iakttas vid domstolarna. 

Det finns dock inte några hinder för att 
parterna kommer överens om att skiljedomen 
skall grundas på vad skiljemännen finner skä
ligt och inte på lag (ex aequo et bono). Det 
föreslås att ett stadgande om detta tas in i 30 § 
3 mom. 

För den händelse att skiljemännen inte kan 
enas om hur saken skall avgöras föreslås ett 
stadgande om omröstning vid skiljedomstolen 
bli intaget i 31 §. Enligt 18 § i gällande lag skall 
vid bestämmandet av omröstningsresultatet 
iakttas vad som stadgas i 23 kap. 3 och 4 § 
rättegångsbalken. stadgandena om omröstning 
i rättegångsbalken är dock mycket komplicera
de och svårtolkade. Tillämpningen av dem i ett 
skiljeförfarande kan ibland medföra svårighe
ter. Eftersom skiljemännen inte nödvändigtvis 
behöver ha juridisk utbildning kan de kanske 
inte alltid motivera sina åsikter på samma sätt 
som en domare vid en statlig domstol. 

Också i skiljeförfarandet bör den huvudregel 
som följer av majoritetsprincipen iakttas: do
men ges i enlighet med den mening som 
flertalet omfattar. Eftersom det inte föreslås att 
skiljemännen skall vara skyldiga att motivera 
sina åsikter skulle det slut som varje skiljeman 
kommit fram till anses vara avgörande då 
flertalet räknas ut i motsats till vad som är 
fallet vid en domstolsprocess. 

Om ingen mening har fått flertalets stöd kan 
man tänka sig två alternativ: a) skiljedom kan 
inte meddelas och skiljemännens uppdrag upp
hör eller b) ordförandens mening gäller. I 
förslaget har man gått in för det senare 
alternativet (b) av praktiska skäl. Det är skäl 
att förebygga en sådan möjlighet att skiljemän
nens uppdrag i sådana situationer upphör på 
grund av någon meningsskiljaktighet; då par
terna hänskjuter en tvist till avgörande av 
skiljemän utgår de troligen i allmänhet från att 
saken skall kunna avgöras skäligen snabbt 
också i sådana fall då skiljemännen inte kan 
enas om avgörandet. Enligt förslaget blir av
görandet beroende av ordförandens mening i 
de fall då ingen av de framförda åsikterna får 
majoritetens stöd. Ordföranden kan beakta de 
andra skiljemännens ställningstaganden, men 
de binder honom inte utan han skall fatta sitt 
beslut enligt sin egen övertygelse. stadgandet 
skulle dock inte vara tvingande. Om parterna 
t.ex. har kommit överens om att vissa skilje
domsregler skall iakttas skall också de omröst-
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ningsregler som eventuellt ingår i dem tilläm
pas. 

I lagförslagets 32 § föreslås ett stadgande om 
att om parterna ingår förlikning i en tvist som 
har hänskjutits till skiljemän, kan skiljemännen 
på parternas begäran fastställa förlikningen 
med iakttagande av vad som i 35 § stadgas om 
avfattandet av en skiljedom. skiljemännen skall 
således ge en skiljedom som motsvarar förlik
ningen. Det föreslagna arrangemanget motsva
rar UNCITRAL:s modellag. Sålunda säker
ställs att en förlikning som på detta sätt 
fastställs genom skiljedom i Finland betraktas 
som en sådan skiljedom som avses i New 
York-konventionen. 

Lagförslagets stadganden om s.k. deldom 
och mellandom är också nya. Enligt lagförs
lagets 33 § kan skiljemännen i ett mål, där flera 
yrkanden har framställts, skilt för sig genom 
skiljedom avgöra ett självständigt yrkande och 
likaså en sådan del av ett yrkande som har 
medgivits (de/dom). Om parterna har kommit 
överens därom kan skiljemännen enligt försla
gets 34 § likaså skilt för sig avgöra en sådan 
tvistefråga av vilken målets avgörande i övrigt 
är beroende ( mellandom). Framförallt i omfat
tande mål kan det ibland vara ändamålsenligt 
att ge en del- eller mellandom. Också i sam
band med revisionen av rättegångsförfarandet i 
tvistemål har genom lagen om ändring av 
rättegångsbalken (1064/91) i denna balk inta
gits stadganden om del- och mellandom (24 
kap. 16 och 17 §§ rättegångsbalken). 

En skiljedom skall, på samma sätt som för 
närvarande, alltid avfattas skriftligen och do
men skall undertecknas av samtliga skiljemän; 
i skiljedomen skall även anges datum för 
domen och den ort på vilken den meddelats 
(35 §). Av lagförslagets 36 §, som gäller delgiv
ning av skiljedom, framgår att skiljedomen inte 
längre, såsom fallet är enligt gällande lag, 
muntligen behöver avkunnas för parterna. Att 
hålla ett särskilt sammanträde enbart för av
kunnande av skiljedomen är ofta en onödig 
formalitet, som medför merkostnader och tids
förlust både för parterna och skiljemännen. 
Sålunda anses det enligt 36 § vara tillräckligt 
att ett på behörigt sätt undertecknat exemplar 
av skiljedomen ges till var och en part vid 
skiljemännens sammanträde eller tillställs dem 
på något annat bevisligt sätt. 

Enligt gällande lag skall skiljemännen inom 
en viss tid sända skiljedomen till den allmänna 
underrätten på den ort där domen avkunnats, 

för att bevaras i dess arkiv. stadgandet har 
tagits in i lagen i syfte att trygga parternas 
intresse för den händelse att skiljedomen kan
ske inte hittas vid ett senare tillfälle då den 
skulle behövas. stadgandet har veterligen inte 
haft någon betydelse i detta avseende. Något 
motsvarande stadgande har inte just påträffats 
i främmande staters lagstiftning och något 
sådant togs inte heller in i UNCITRAL:s 
modellag. I synnerhet utländska parter har 
ibland känt sig främmande för att avgörandet 
i ett mål blir offentligt i och med deponerings
förfarandet. A v ovan nämnda orsaker och 
eftersom insändarrdet av skiljedomen till under
rättens kansli inte har någon betydelse för 
parterna och just inte heller eljest någon rättslig 
betydelse är det inte nödvändigt att ta in 
stadgandet i den nya lagen. 

I den gällande lagen finns ingenting stadgat 
om skiljemännen får rätta ett skriv- eller 
räknefel i skiljedomen på det sätt som i 24 kap. 
10 § rättegångsbalken stadgas om rättelse av 
ett motsvarande fel i en domstols dom. Skilje
männens uppdrag har betraktats som slutfört i 
och med att skiljedomen har givits. Därför har 
det ifrågasatts om skiljemännen efteråt får rätta 
ens tekniska fel. Eftersom det av praktiska skäl 
är nödvändigt att skiljemännen får sådan be
hörighet att göra rättelser föreslås att ett 
stadgande om rättelse tas in i lagens 37 §. 
Möjligheten att göra rättelser skall utöver 
egentliga skriv- och räknefel gälla även andra 
liknande fel. 

Eftersom skiljemännens uppdrag i regel är 
slutfört då skiljedomen har givits har det 
ansetts ändamålsenligt att fastställa en relativt 
kort tid för rättelsen. Parterna kan dock avvika 
från den fastställda tiden enligt överenskom
melse. Eftersom skriv- och räknefel o.a.dyl. fel 
normalt upptäcks ganska snart föreslås att en 
part skall begära rättelse hos skiljemännen 
inom 30 dagar från det han fick ett exemplar 
av skiljedomen, om inte någon annan tid har 
överenskommits. Den som yrkar rättelse skall 
meddela motparten därom innan han begär 
rättelse. Skiljemännen skall omedelbart göra 
rättelsen, om de anser begäran om rättelse vara 
befogad, dock i mån av möjlighet inom 30 
dagar från det begäran om rättelse inkom till 
ordföranden för skiljemännen. En rättelse skall 
inte kräva ett yrkande av en part, utan skilje
männen skall ha rätt att rätta ett dylikt fel även 
på eget initiativ. Enligt förslaget skall skilje-
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männen kunna göra rättelsen inom 30 dagar 
från den dag skiljedomen gavs. 

Om skiljemännen i sin dom har förbigått 
någon fråga som har hänskjutits till dem för 
avgörande, har parterna enligt 22 § gällande 
lag rätt att hänskjuta frågan till domstol. 
Eftersom parterna har ingått ett skiljeavtal och 
felet inte beror på dem utan på skiljemännen 
verkar regleringen inte ändamålsenlig. I enlig
het med utländska förebilder föreslås därför att 
ett stadgande om att tilläggsdom kan ges i 
sådana fall tas in i lagen (38 §). Skiljemännen 
skall dock inte kunna ge en tilläggsdom på eget 
initiativ utan endast på begäran av en part. 

Till en väl avfattad skiljedom hör också en 
sakenligt avfattad motivering, som i vissa 
länder förutsätts redan i lag. Också parterna 
väntar sig i allmänhet ett motiverat avgörande 
av skiljemännen, i synnerhet om skiljemännen 
är jurister. I den gällande lagen ingår inga 
stadganden om skyldighet att motivera en 
skiljedom, och några sådana stadganden före
slås inte heller bli intagna i den nya lagen. För 
att ett stadgande som förpliktar till motivering 
inte skall bli en död bokstav borde det stadgas 
att som påföljd av försummelse av motivering
en följer en möjlighet att få skiljedomen upp
hävd. Detta kunde leda till onödiga rättegång
ar under förevändning att en part anser att 
skiljedomen inte har motiverats tillräckligt. 
Också den möjligheten måste beaktas att par
terna eventuellt väntar sig ett snabbt avgörande 
av skiljemännen, varvid skiljedomen kan ges 
utan detaljerad motivering. 

Skiljedomens ogiltighet (39-41 §§): Till skil
jeförfarandets kännetecken hör att skiljemän
nens skiljedom är slutgiltig i den mening att 
skiljedomen inte kan ändras genom beslut av 
en statlig domstol och inte heller upphävas på 
den grund att innehållet i den är felaktigt. 

A v gammalt har utgångspunkten dock varit 
den att skiljeförfarandet skall uppfylla vissa, 
närmast formella krav, som garanterar att 
rättssäkerheten uppfylls, för att skiljedomen 
skall vara förpliktande för parterna på samma 
sätt som en domstols slutliga avgörande. J 
annat fall är skiljedomen ogiltig. I den gällande 
lagen stadgas å ena sidan om självverkande 
ogiltighet och å andra sidan om ogiltighet som 
är beroende av klander och som kan bringas i 
kraft endast genom klandertalan som utförs vid 
domstol inom utsatt tid. I andra länders 
lagstiftning - med undantag för Sveriges -

nämns knappast alls några grunder för själv
verkande ogiltighet. 

De gällande stadgandena om ogiltighet har 
blivit föremål för befogad kritik. I lagen ingår 
bl.a. sådana ogiltighetsgrunder som leder till 
att frågan om skiljedomens giltighet kan förbli 
oavgjord t.o.m. en längre tid. När det gäller 
grunderna för klander är den största bristen 
igen att redan ett litet procedurfel räcker som 
grund för klander, vilket kan leda till att en 
sakligt obefogad klandertalan väcks. Därför 
föreslås att gränsen mellan ogiltighetsgrunder 
och grunder för klander dras så att det är fråga 
om ogiltighet endast då skiljedomen belastas av 
grova och väsentliga brister. I sådana fall följer 
redan av sakens natur att skiljedomen inte kan 
få samma verkan som en dom. Sålunda föreslås 
enligt 39 § att en skiljedom är ogiltig l) till den 
del skiljemännen i skiljedomen har avgjort en 
sådan fråga som enligt finsk lag inte kan 
avgöras genom skiljeförfarande, 2) till den del 
skiljedomen skall anses strida mot grunderna 
för Finlands rättsordning, 3) om skiljedomen 
är så oklar eller ofullständig att det inte av den 
framgår hur i saken har dömts eller 4) om 
skiljedomen inte har avfattats skriftligen eller 
undertecknats av skiljemännen. 

I lagförslaget har en del av ogiltighetsgrun
derna i den gällande lagen överförts till de 
ogiltighetsgrunder som är beroende av klander. 
Utgångspunkten har varit att en skiljedom inte 
skall vara ogiltig på en sådan grund till vilken 
något offentligt intresse inte hänför sig. Det 
föreslås att en skiljedom kan upphävas genom 
talan l) om skiljemännen har överskridit sin 
befogenhet, 2) om en skiljeman inte har blivit 
utsedd i behörig ordning, 3) om en skiljeman 
har varit jävig och en part inte har förverkat 
sin rätt att åberopa jävigheten eller 4) om 
skiljemännen inte i tillräcklig mån har berett 
parterna tillfälle att utföra sin talan (40 §). I 
dessa fall finns det inte skäl att utan vidare 
anse en skiljedom vara utan verkan på grund 
av offentligt intresse. 

Ibland kan en ogiltighetsgrund som behäftar 
skiljedomen vara sådan att det utan att rätts
säkerheten äventyras skulle vara ändamålsen
ligt att skiljemännen rättade felet. På detta sätt 
kunde syftet med skiljeförfarandet uppnås, 
trots att ett fel har gjorts, och nackdelarna i 
samband med att skiljedomen förklaras ogiltig 
eller upphävs minskas. I enlighet med vissa 
utländska förebilder föreslås därför att en 
domstol, där en talan om ogiltigförklarande 
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eller upphävande av en skiljedom är anhängig, 
på begäran av en part kan uppskjuta sakens 
behandling och bereda skiljemännen tillfälle att 
fortsätta skiljeförfarandet eller vidta någon 
annan åtgärd för undanröjande av ogiltighets
grunden (41 §). Detta förfarande påminner om 
återförvisningsinstitutet som är bekant från 
rättegångsförfarandet. 

Verkställighet av en skiljedom (42-44 §§): 
Om verkställigheten av en skiljedom stadgas 
för närvarande i 3 kap. 16 § utsökningslagen. 
A v systematiska skäl föreslås att ett sådant 
system införs att det i lagen om skiljeförfarande 
stadgas om förutsättningarna för verkställighe
ten av en skiljedom och i utsökningslagen om 
verkställighetsförfarandeL Det är således när
mast fråga om tekniska ändringar av den 
gällande lagen. Samtidigt har man dock försökt 
förtydliga förutsättningarna för verkställighe
ten av en skiljedom. Emedan överexekutorerna 
avses bli avskaffade under de närmaste åren, 
skulle frågan om en skiljedom kan verkställas 
prövas av allmän underrätt och inte som för 
närvarande av överexekutor. Själva verkställig
heten skall ske på det sätt som stadgas om 
verkställigheten av en lagakraftvunnen dom, 
dvs. verkställigheten skall i allmänhet skötas av 
en utmätningsman. 

Kostnaderna för skiljeförfarande (45-48 §§): 
I lagförslaget föreslås att det hävdvunna system 
som har gällt hos oss skall kvarstå. Enligt det 
får skiljemännen i skiljedomen fastställa ersätt
ningens belopp för varje skiljeman och ålägga 
parterna betalningsskyldighet (46 § l mom.). 
Till denna del skall skiljemännens beslut dock 
inte vara slutligt, utan parterna skall, på 
samma sätt som för närvarande, ha rätt att 
söka ändring hos en domstol i de ersättnings
belopp som fastställts i skiljedomen ( 46 § 
2 mom.). Man har försökt göra ändringssökan
det klarare och enklare än vad det är nu: det 
skall inte längre krävas talan som anhängiggörs 
genom stämning utan en ansökan från partens 
sida hos domstolen skall räcka. 

I enlighet med allmänna ersättningsrättsliga 
principer skall parterna vara solidariskt skyldi
ga att betala ersättning till skiljemännen, om 
inte annat har överenskommits eller bestämts 
(45 § l mom.). För klarhetens skulle föreslås 
att i lagen intas ett stadgande om skiljemän
nens rätt att av parterna kräva förskott på de 
ersättningsbelopp som de har rätt till ( 45 § 2 
mom.) Skiljemännen kan likaså i skiljedomen 
fastställa den slutliga fördelningen av kostna-
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derna mellan parterna, om inte parterna har 
kommit överens om annat (48 §). 

Behörig domstol (49 §): I 25 § l mom. gällan
de lag ingår ett stadgande om behörig domstol 
för de frågor som enligt lagen i fråga kan 
hänskjutas till domstol. Enligt nämnda stad
gande skall frågorna i regel behandlas vid den 
domstol som vore behörig domstol för den till 
skiljemännen överlämnade tvisten. stadgandet 
är invecklat. I praktiken har det medfört 
tolkningsproblem och överraskningar för par
terna. Därför föreslås att talan om ogiltigförk
larande eller upphävande av en skiljedom skall 
föras vid allmänna underrätten på den ort där 
skiljedomen har meddelats, och att andra 
tvistemål samt ansökningsärenden enligt denna 
lag skall behandlas vid allmänna underrätten 
på den ort där någon av parterna har hemvist. 
Om ingen av parterna har hemvist i Finland, 
skall målet eller ärendet behandlas vid Helsing
fors rådstuvurätt. Ifrågavarande stadgande om 
behörig domstol skall inte vara tvingande, utan 
parterna skall också kunna komma överens om 
att frågan skall behandlas vid någon annan 
underrätt. 

Om skiljeförfarande i en främmande stat 

I stadgandena i lagförslagets 50-54§§ ingår 
i huvudsak vad som i konventionen bestämts 
om erkännande och verkställighet av utländska 
skiljedomar. Finland är part i konventionen 
och den trädde i kraft i Finland 1962. I enlighet 
härmed skall lagen innehålla stadganden om 
under vilka förutsättningar ett skiljeavtal, en
ligt vilket en tvist skall avgöras genom skilje
förfarande som äger rum utomlands, skall 
anses giltigt i Finland och under vilka förut
sättningar en skiljedom som har givits i utlan
det skall kunna verkställas i Finland. För 
närvarande framgår ifrågavarande stadganden 
av New York-konventionen och den lag som 
gäller godkännande av den. Det har ansetts 
vara tydligare om dessa stadganden ingår i den 
lag som reglerar skiljeförfarandeL Enligt för
slaget kan en utländsk skiljedom av praktiska 
skäl i vissa fall erkännas och verkställas på 
något lindrigare villkor än vad som New 
York-konventionen förutsätter. 

3. Ärendets beredning 

Den föreslagna lagstiftningen har beretts av 
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en arbetsgrupp som justitieministeriet har till
satt. 

Arbetsgruppens förslag har varit på remiss 
till följande myndigheter och organisationer: 
Åbo hovrätt, Helsingfors hovrätt, Länsstyrel
sen i Nylands län, Magistraten i Helsingfors, 
Finlands Advokatförbund, Industrins Central
förbund r.f., Centralhandelskammaren och 
Finlands Utrikeshandelsförbund r.f. Av dessa 
har alla andra än Helsingfors hovrätt givit 
utlåtande. Därutöver har Snomen Lakimiesliit
to - Finlands Juristförbund r.y. på eget 
initiativ tillställt justitieministeriet sitt utlåtande 
angående arbetsgruppens förslag. 

En reform av lagstiftningen om skiljeförfa
randet ansågs allmänt taget påkallad och till 
arbetsgruppens förslag förhöll man sig i hu
vudsak positivt. Endast Åbo hovrätt ansåg att 
anledning inte förelåg att genomföra reformen 
innan lagstiftningen om rättegångsförfarandet i 
tvistemål och lagstiftningen om ändringssökan
de i utsökningsärenden reviderats. I anledning 
av utlåtandena har vissa justeringar gjorts i 
propositionen. 

4. Propositionens organisatoriska 
och ekonomiska verkningar 

Proposition har inte några statsekonomiska 
eller organisatoriska verkningar. 

5. Andra omständigheter som in
verkat på propositionens inne
håll 

5.1. Propositionens förhållande till lagstift
ningen om revision av rättegångsförfa
randet i underrätterna 

Angående ikraftträdandet av de lagar som 

hänför sig till revisionen av rättegångsförfaran
det i allmän underrätt (1052-1 067/91) stadgas 
särskilt genom lag. Dessa lagar har dock inte 
någon betydelse med tanke på den lag som 
nedan föreslås. En av utgångspunkterna för 
skiljeförfarandet är ju att parterna får efter eget 
förgottfinnande själv komma överens om för
farandets gång. Parternas avtalsfrihet begrän
sas endast av tvingande stadganden om skilje
förfarande. I den mån parterna får komma 
överens om förfarandet, men någon sådan 
överenskommelse inte föreligger, ankommer 
det på skiljemännen att med iakttagande av 
lagstiftningen om skiljeförfarande besluta om 
det förfarande som skall iakttas vid sakens 
behandling. De lagar som hänför sig till refor
men av lagstiftningen om rättegången i tviste
mål gäller sålunda, i likhet med vad som är 
fallet i fråga om gällande stadganden om 
rättegången i tvistemål, inte skiljeförfarande. 
Den föreslagna nya lagen om skiljeförfarande 
kan sålunda träda i kraft även före de ovan 
angivna lagarna, som hänför sig till revisionen 
av rättegångsförfarandet 

5.2. Propositionens förhållande till revisio
nen av utsökningslagstiftningen 

Vid justitieministeriet pågår arbetet på en 
totalrevision av utsökningslagstiftningen. Den
na revision har man för avsikt att förverkliga 
genom delrevisioner och i samband med denna 
har man för avsikt att under de närmaste åren 
avskaffa överexekutorerna. Därför är det inte 
anledning att längre i detta skede anförtro 
överexekutor uppgifter som inom kort måste 
överföras på andra myndigheter. På grund 
härav föreslås redan i detta sammanhang att 
meddelande av beslut om verkställighet av 
skiljedom skall ankomma på allmän underrätt 
och inte såsom nu på överexekutor. 

DETALJMOTIVERING 

l. Lagar 

1.1. Lag om skiljeförfarande 

Skiljeförfarande i Finland 

l §. stadgandena i lagförslagets 2-49 §§ 

ersätter de stadganden som ingår i gällande lag 
om skiljeförfarande. I dessa stadganden ingår 
utöver stadganden om skiljeavtalet och skilje
domen även stadganden om skiljemännen och 
det förfarande som skall iakttas vid sakens 
behandling. 



1991 rd - RP 202 11 

Lagens 2-49 §§ skall tillämpas om det har 
bestämts eller avsetts att skiljeförfarandet skall 
äga rum i Finland. Så som nämndes i allmänna 
motiveringen har utvecklingen utomlands i 
lagstiftningen om skiljeförfarandet gått i en 
riktning mot ett godkännande av den s.k. 
territorialprincipen. Också UNCITRAL:s mo
dellag bygger på denna princip. I praktiken är 
det endast sällan som parterna kommer öve
rens om att skiljeförfarandet skall lyda under 
någon annan stats lag än den där skiljeförfa
randet skall äga rum. Däremot är det mycket 
vanligt att i avtalet uttryckligen hänvisas till 
den lag som gäller skiljeförfarande i den stat 
där förfarandet avses äga rum. Sålunda är det 
inte nödvändigt att möjliggöra att de stadgan
den som föreslås ingå i 2-41 §§ kan tillämpas 
på sådant skiljeförfarande som skall äga rum i 
en främmande stat. Tillämpningen av stadgan
dena i 2-49 §§ förutsätter dock inte att skil
jeförfarandet i själva verket äger rum i Finland. 
Det måste anses tillräckligt om det har överen
skommits eller bestämts att förfarandet skall 
äga rum här. Då skiljemännen skall behandla 
en tvistefråga med internationell anknytning 
kan de vid behov sammankomma och uppta 
bevis eller t.o.m. hålla sammanträde i en annan 
stat än den där skiljeförfarandet avses äga rum. 

I paragrafens andra mening skall hänvisas 
till 50-54§§, i vilka stadgas om skiljeförfaran
de som avses äga rum i en främmande stat. 

2 §. Paragrafen motsvarar i sak l § l mom. 
gällande lag. På samma sätt som enligt det 
sistnämnda lagrummet skall en privaträttslig 
tvistefråga eller framtida tvister som kan här
Iedas till ett visst rättsförhållande fortfarande 
genom avtal mellan parterna kunna hänskjutas 
till slutligt avgörande av en eller flera skilje
män, förutsatt att förlikning är tillåten i dessa 
frågor. Sålunda föreslås varken att skiljeförfa
randets tillämpningsområde skall utvidgas eller 
än mindre att det skall inskränkas. Det om
nämnande i l § l mom. gällande lag om att 
även en fråga om skadestånd i brottmål kan 
hänskjutas till avgörande av skiljemän har 
blivit obehövligt då ett privaträttsligt yrkande, 
som baserar sig på ett brott men inte framförs 
i samband med åtal, för närvarande skall 
behandlas i den ordning som stadgas om 
rättegång i tvistemål. 

På samma sätt som enligt gällande lag skall 
en skiljedom inte kunna överklagas vid en 
statlig domstol. Det är detta som avses då i 
lagen föreslås stadgat att en tvist får hänskjutas 

till slutligt avgörande av en eller flera skilje
män. Detta framgår indirekt också av lagför
slagets 40 §. 

3 §. I paragrafen föreslås bli intaget ett 
stadgande om skiljeavtalets form. Enligt para
grafens l mom. skall ett skiljeavtal alltjämt 
avfattas skriftligen. I paragrafens 2 mom. har 
tagits in ett stadgande om när ett skiljeavtal 
skall anses skriftligen avfattat. 

På samma sätt som för närvarande skall ett 
skiljeavtal anses skriftligen avfattat om avtalet 
ingår i en handling som har undertecknats av 
parterna eller om det ingår i en brevväxling 
mellan parterna. Dessutom skall ett skiljeavtal 
avses skriftligen avfattat även då parterna 
genom att utväxla telegram eller teleprinter
meddelanden eller i andra på motsvarande sätt 
tillkomna handlingar har bestämt att en tvist 
skall avgöras av skiljemän. Så som ovan 
nämndes i allmänna motiveringen är avsikten 
med det sistnämnda stadgandet att de krav 
som ställs på skiljeavtalets form inte i något 
avseende skall vara strängare än den bestäm
melse i artikel II i New York-konventionen 
som gäller ett skiljeavtals form. Det kan inte 
anses motiverat att det skall finnas olika 
föreskrifter om skiljeavtalets form beroende på 
om förfarandet skall äga rum i Finland eller i 
en främmande stat. 

En betydande del av alla avtal i affärslivet 
ingås på standardvillkor. Mycket ofta ingår i 
ett avtal mellan olika parter endast en hänvis
ning till dessa standardvillkor, dvs. till allmän
na avtalsvillkor. I dessa villkor fastställs att de 
skall iakttas i förhållandet mellan parterna. I 
dylika bestämmelser ingår rätt ofta en skilje
klausul. I rättspraxis har det ansetts att det 
krav på att skiljeavtalet skall avfattas skriftli
gen som ingår i 3 § gällande lag inte utgör 
något hinder för att ett giltigt skiljeavtal kan 
uppkomma genom att det i det avtal som 
parterna har undertecknat eller i deras brev
växling endast allmänt hänvisas till allmänna 
avtalsvillkor eller till någon annan handling 
som innehåller en bestämmelse om skiljeförfa
rande. 

För tydlighetens skull har det ansetts nöd
vändigt att i paragrafens 3 mom. ta in ett 
stadgande om att skiljeavtalet likaså anses vara 
skriftligen avfattat om det i ett avtal som 
ingåtts på ett i 2 mom. avsett sätt hänvisas till 
en annan handling som innehåller en bestäm
melse om skiljeförfarande. Detta innebär dock 
inte att en skiljeklausul, som ingår i allmänna 
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avtalsvillkor eller andra bestämmelser som par
terna hänvisar till, i enskilda fall utan vidare 
skulle utgöra en del av avtalet mellan parterna. 
Man måste nämligen skilja på två frågor, å ena 
sidan frågan om huruvida kravet på att skil
jeavtalet skall avfattas skriftligen utgör ett 
hinder för att ett skiljeavtal kan uppkomma på 
ifrågavarande sätt och å andra sidan frågan om 
under vilka förutsättningar en sådan hänvis
ning innebär att en skiljeklausul, som ingår i de 
allmänna avtalsvillkoren eller i andra bestäm
melser, kommer att utgöra en del av avtalet 
mellan parterna. 

4 §. A v 26 § gällande lag om skiljeförfarande 
har ansetts framgå att en bestämmelse om 
skiljeförfarande som ingår i ett testamente, 
gåvobrev, konossement eller en med dessa 
jämförbar handling skall jämställas med ett 
skiljeavtal. Av gammalt har likaså ansetts att 
en bestämmelse om skiljeförfarande som ingår 
i en sammanslutnings eller stiftelses stadgar 
skall jämställas med ett skiljeavtal. I 171 § 
lagen om andelslag (371/81) stadgas att om ett 
andelslags stadgar innehåller förbehåll om att 
tvister mellan å ena sidan andelslaget och å 
andra sidan en styrelseledamot eller annan i 
75 § nämnda lag avsedd företrädare för andel
slaget, likvidator eller medlem i andelslaget 
skall avgöras av skiljemän, har detta förbehåll 
samma verkan som skiljeavtal. I 16 kap. 4 § 
lagen om aktiebolag (794/178) stadgas likaså att 
en bestämmelse i bolagsordningen enligt vilken 
en tvist emllan å ena sidan bolaget och å andra 
sidan en styrelsemedlem, verkställande direktö
ren, revisor eller aktieägare skall avgöras av 
skiljemän har samma verkan som skiljeavtal. I 
de lagar som gäller andra sammanslutningar 
eller stiftelser ingår inte några motsvarande 
stadganden. Trots det har bestämmelser om 
skiljeförfarande, som ingår i deras stadgar eller 
bolagsordning, jämställts med ett skiljeavtal. 

Det föreslås inga ändringar i ifrågavarande 
avseende. För undvikande av eventuella oklar
heter föreslås att i paragrafen intas ett uttryck
ligt stadgande om att med skiljeavtal jämställs 
en sådan bestämmelse om skiljeförfarande som 
ingår i ett testamente, gåvobrev, konossement 
eller med dessa jämförbara handlingar, i en 
förenings eller stiftelses stadgar eller i ett 
aktiebolags, annat bolags eller en sammanslut
nings bolagsordning och som parterna, eller 
den mot vilken ett yrkande riktas, är skyldiga 
att iaktta. 

5 §. I paragrafens l mom. föreslås bli intaget 

ett stadgande som motsvarar l § 2 mom. l 
meningen i gällande lag. Enligt det föreslagna 
stadgandet får talan i en fråga som skall 
avgöras av en eller flera skiljemän inte upptas 
till prövning av domstol, om motparten gör 
invändning därom innan han svarar i huvuds
aken. Ett skiljeavtals existens skulle, på samma 
sätt som enligt gällande lag, fortfarande utgöra 
ett hinder för prövning av talan vid domstol, 
om invändning angående skiljeavtalet görs in
nan svar ges i huvudsaken. I vår juridiska 
litteratur har gjorts gällande att domstol eller 
överexekutor i vissa fall självmant skall beakta 
förekomsten av ett skiljeavtal och i enlighet 
med detta avvisar talan. Så vore fallet då 
svaranden uteblivit från rätten samt i lagsök
nings- och betalningsorderförfarandet Något 
sådant stadgande enligt vilket ett skiljeavtal i 
dessa fall skall självmant beaktas av myndighet 
och målet i enlighet med avtalet avvisas ingår 
dock inte i vår gällande lag. Inte heller i detta 
sammanhang föreslås att ett sådant stadgande 
skall intas i lagen. 

Då en svarande som har blivit lagligen 
instämd utan laga skäl uteblivit från domsto
len, beror detta i allmänhet på att svaranden 
inte bestrider käromålet. Att en borgenär trots 
förefintligheten av ett skiljeavtal försöker indri
va en fordran i ett rättegångs-, lagsöknings
eller betalningsorderförfarande kan väl bero på 
att borgenären tror eller måhända rentav vet 
att svaranden inte kommer att bestrida ford
ran. Indrivandet av en fordran på detta sätt har 
endast berott på att man velat få en exekutions
titel mot gäldenären. Ett skiljeförfarande är 
knappast något ändamålsenligt medel att indri
va ostridiga fordringar. Utverkande av en 
tredskodom, ett lagsökningsutslag, eller en be
talningsorder är i sådana fall ofta ett betydligt 
ändamålsenligare och billigare sätt att erhålla 
en exekutionstiteL Varken gäldenärens intresse 
eller något allmänt intresse kräver att före
komsten av ett skiljeavtal i dessa fall beaktas 
självmant av domstol eller överexekutor. Inte 
ens i dessa fall föreligger tillräcklig anledning 
att avvika från regeln enligt vilken förekomsten 
av ett skiljeavtal beaktas endast i det fall 
invändning om avtalet görs. 

A v 7 kap. Il § utsökningslagen framgår att 
ett skiljeavtal inte hindrar en part att göra 
framställning om kvarstad eller någon annan i 
nämnda kapitel avsedd säkerhetsåtgärd hos 
överexekutor. En sådan möjlighet att göra 
framställning om dessa säkerhetsåtgärder hos 
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överexekutor utan hinder av ett skiljeavtal är 
nödvändig eftersom skiljemännen inte får med
dela förordnanden om säkerhetsåtgärder. Det 
kan också vara påkallat att vissa förbud av 
annat slag, om vilka endast en myndighet kan 
besluta, meddelas i sådana fall då en tvist 
behandlas av skiljemän. skiljemännen har t.ex. 
inte rätt att meddela ett i 16 kap. 3 § lagen om 
aktiebolag avsett förordnande om att ett beslut 
av bolagsstämman inte får verkställas. Om ett 
mål som gäller klander av bolagsstämmas 
beslut likväl med stöd av en skiljeklausul i 
bolagsordningen skall avgöras genom skiljeför
farande, är det oklart om käranden utan hinder 
av denna bestämmelse hos domstolen kan 
anhålla om ett förordnande att beslutet inte får 
verkställas tillsvidare. På grund av detta och 
eftersom rätten att besluta om sådana säker
hetsåtgärder som avses i 7 kap. utsöknings
lagen i en nära framtid skall överföras på 
domstolarna, har det ansetts nödvändigt att i 
paragrafens 2 mom. ta in ett uttryckligt stad
gande om att en domstol eller annan myndig
het utan hinder av skiljeavtalet, medan saken 
behandlas av skiljemännen eller därförinnan, 
kan meddela sådana förordnanden och förbud 
av tillfällig natur som myndigheten enligt lag är 
behörig att meddela. 

6 §. På samma sätt som enligt den gällande 
lagen skall parterna alltjämt ha rätt att komma 
överens om antalet skiljemän. I paragrafen 
föreslås ingå ett stadgande om att skiljemän
nen, på samma sätt som för närvarande, skall 
vara tre till antalet, om inte parterna har 
bestämt annat. 

7 §. Enligt paragrafens l mom. kan var och 
en som råder över sig själv och sin egendom 
vara skiljeman, om inte parterna har bestämt 
annat. Med detta avses att var och en som inte 
står under förmynderskap eller har avträtt sin 
egendom till konkurs kan vara skiljeman. 
Detta gäller dock endast förutsatt att parterna 
inte har kommit överens om att en skiljeman 
även skall uppfylla vissa andra behörighetsvill
kor. Parterna kan t.ex. komma överens om att 
skiljemännen skall vara jurister. 

I motsats till den gällande lagen har det inte 
ansetts befogat att i lagförslaget ta in ett sådant 
stadgande enligt vilket endast en oförvitlig 
person som fyllt 25 år kan vara skiljeman. Ett 
liknande ålderskrav som överstiger myndighets
åldern finns veterligen inte i något annat lands 
lag om skiljeförfarande. Kravet har ingen 
större praktisk betydelse, eftersom en person 

under 25 år sällan utses till skiljeman. A v en 
skiljeman förutsätts även i allmänhet sådan 
sakkunskap som en person under 25 år endast 
sällan förfogar över. 

Det har inte ansetts nödvändigt att i lagför
slaget ta in ett stadgande om att en skiljeman 
skall vara oförvitlig. Begreppet "oförvitlig" är 
inte helt entydigt och kan ge upphov till 
onödiga tvister om en skiljemans behörighet. 
Veterligen ingår inte heller något liknande 
stadgande i någon annan stats lag. 

I den gällande lagen finns inte något stad
gande om att en skiljeman skall vara finsk 
medborgare. Bl.a. på dessa grunder har det av 
hävd ansetts att också en utlänning kan vara 
skiljeman i Finland. Detta måste anses ända
målsenligt, i synnerhet med tanke på tvister av 
internationell natur. För tydlighetens skull 
föreslås att i paragrafens 2 mom. intas ett 
uttryckligt stadgande om att även den som inte 
är finsk medborgare kan vara skiljeman i 
Finland. 

8 §. Enligt 18 § gällande lag handlar skilje
männen "under domaran svar". Denna ordaly
delse har ibland gett anledning till den miss
uppfattningen att en skiljeman har samma 
tjänsteansvar som en domare. Avsikten med 
stadgandet torde dock endast vara att betona 
att en skiljeman även i det fall att endast en 
part har utsett honom för uppdraget inte får 
fungera som partens ombud utan är skyldig att 
sköta sitt uppdrag objektivt och opartiskt på 
samma sätt som en ämbetsdomare. 

Med tanke på skiljeförfarandets trovärdighet 
har kravet på en skiljemans opartiskhet och 
oavhängighet stor betydelse. Då en skiljeman 
inte verkar under tjänsteansvar och i flera fall 
utsetts av ena parten ensam föreslås att i 
lagrummets l mom. intas ett stadgande om att 
en skiljeman skall vara opartisk och oavhängig. 

Det kan i allmänhet inte anses sakenligt att 
en person verkar som domare eller skiljeman 
även om sådana omständigheter föreligger som 
är ägnade att äventyra hans opartiskhet eller 
oavhängighet som skiljeman eller ge anledning 
till befogade misstankar i detta avseende. En 
person kan dock vara skiljeman utan hinder av 
sådana omständigheter, om alla parter medvet
na om ifrågavarande omständigheter samtycker 
till detta. Därför föreslås i paragrafens 2 mom. 
stadgat att den som ombetts att åta sig ett 
skiljemannauppdrag genast, om han inte avsä
ger sig uppdraget, skall uppge alla sådana 
omständigheter som är ägnade att äventyra 
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hans opartiskhet eller oavhängighet som skilje
man eller ge anledning till befogade misstankar 
i detta avseende. skiljemannens här avsedda 
upplysningsplikt begränsar sig emellertid inte 
endast till sådana omständigheter på grund av 
vilka han kan förklaras jävig. Också sådana 
omständigheter som eventuellt inte är tillräck
liga för att skiljemannen skall kunna förklaras 
jävig måste uppges, om det kan antas att dessa 
omständigheter kan ge upphov till misstankar 
hos en part beträffande skiljemannens opartisk
het eller oavhängighet. Också för närvarande 
betraktas det som sakenligt att meddela om 
jäv. 

Det kan hända att en omständighet som är 
ägnad att äventyra en skiljemans opartiskhet 
eller oavhängighet som skiljeman eller ge an
ledning till befogade misstankar i detta avseen
de uppkommer först efter att skiljemannen har 
åtagit sig uppdraget. Det är också möjligt att 
en skiljeman har åtagit sig uppdraget utan att 
uppge en sådan omständighet. Därför föreslås 
att i paragrafens 3 mom. tas in ett stadgande 
enligt vilket en skiljeman ända tills skiljeförfa
randet har slutförts är skyldig att uppge alla 
sådana ovan avsedda omständigheter som inte 
tidigare tillkännagetts parterna. 

9 §. I paragrafen föreslås bli intaget ett 
stadgande om de grunder på vilka en skiljeman 
kan förklaras jävig. Enligt detta stadgande kan 
detta, såsom fallet också är enligt den gällande 
lagen, ske endast på yrkande av en part. 

A v lagrummet framgår att en skiljeman alltid 
kar: förklaras jävig om han hade varit jävig att 
behandla saken såsom domare. Detta stadgan
de kommer uppenbarligen inte att ha någon 
större praktisk betydelse, åtminstone inte för
rän stadgandena i rättegångsbalken 13 kap. om 
domares jäv revideras. 

A v praktisk betydelse och principiellt viktigt 
är däremot det stadgande i paragrafen enligt 
vilket en skiljeman kan förklaras jävig på 
grund av en sådan omständighet som är ägnad 
att ge befogad anledning till tvivel angående 
skiljemannens opartiskhet eller oavhängighet. 
Avsikten med detta stadgande av allmän natur 
är att kraftigare än tidigare betona den opar
tiskhet och oavhängighet som förutsätts av en 
skiljeman. Med stöd av detta stadgande kan en 
skiljeman förklaras jävig också på sådana 
grunder som äventyrar hans opartiskhet och 
oavhängighet men som endast sällan eller 
aldrig har betydelse när det är fråga om en 
domare. Då detta stadgande tillämpas bör det 

dock inte lämnas rum för obefogade misstan
kar och godtyckliga jävsanmärkningar. En 
skiljeman kunde med stöd av detta förklaras 
jävig endast på grund av en sådan omständig
het som objektivt sett är ägnad att inge befogat 
tvivel i fråga om skiljemannens opartiskhet och 
oavhängighet. Det kommer sannolikt i prakti
ken att uppkomma sådana regler enligt vilka en 
skiljemans jäv kunde bedömas på ett sakligt 
sätt. 

En sådan omständighet som kan väcka 
befogat tvivel angående en skiljemans opartisk
het kan t.ex. vara att han upprepade gånger 
och utan någon särskild godtagbar grund har 
åtagit sig ett uppdrag som skiljeman på begä
ran av någon viss part. Misstankar angående 
opartiskheten och oavhängigheten kan likaså 
väckas i sådana fall då det konstateras att den 
som utsetts till skiljeman och partens ombud 
eller biträde turvis brukar utses till skiljemän 
av den part som den ena av dem företräder i ett 
skiljeförfarande. Med stöd av detta lagrum kan 
även en sådan skiljeman förklaras jävig som är 
medlem i ledningsorganen för eller anställd vid 
en sammanslutning eller inrättning i vilken den 
ena parten ensam är medlem eller intressent. 
Vissa misstankar angående opartiskheten och 
oavhängigheten kan också väckas av en sådan 
omständighet att flera olika huvudmän för den 
jurist som företräder eller biträder en part i 
skiljeförfarandet eller för hans byrå upprepade 
gånger eller samtidigt har utsett samma person 
till skiljeman. 

JO §. Om en överenskommelse har träffats 
om att skiljeförfarandet skall ske enligt vissa 
fastställda regler, kan i dessa regler ingå en 
bestämmelse om i vilken ordning ett yrkande 
om att en skiljeman skall förklaras jävig skall 
prövas. En sådan överenskommelse mellan 
parterna är visserligen giltig, men om en parts 
i behörig ordning framförda yrkande om att en 
skiljeman skall förklars jävig inte har godkänts 
förrän skiljedomen meddelas, skall parten det 
oaktat ha rätt att kräva att skiljedomen upp
hävs av domstol på grund av skiljemannens 
jäv. Det kan inte anses lämpligt att en part inte 
i någon form skulle kunna hänskjuta frågan 
om en skiljemans jäv till en statlig domstol för 
prövning. Därför föreslås att i paragrafen intas 
uttryckliga stadganden om att parterna kan 
komma överens om i vilken ordning ett yr
kande om att en skiljeman skall förklaras jävig 
skall prövas, men att en part utan hinder av 
detta skall ha rätt att kräva att skiljedomen 
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upphävs på grund av en skiljemans jäv. Par
terna kan dock, efter att de fått uppgifter om 
en skiljemans identitet och jävighetsgrunder, 
komma överens om att frågan om skiljeman
nens jäv på ett slutgiltigt sätt som binder 
parterna skall avgöras av någon annan än en 
domstol. Parterna har ju rätt att godta en 
sådan person som skiljeman som de vet att är 
jävig. 

I paragrafens 2 mom. föreslås bli intagna 
stadganden om framförandet av yrkande om 
att en skiljeman skall förklaras jävig i det fall 
att parterna inte har träffat en sådan överen
skommelse som avses i paragrafens l mom. Ett 
sådant yrkande skall framställas hos skiljemän
nen och i det skall anges grunderna för det. 
Enligt den gällande lagens 8 § skall jäv mot en 
skiljeman framställas av en part innan han tar 
sig talan i huvudsaken eller också, om jävet 
senare uppstått eller blivit parten kunnigt, 
omedelbart därefter. Eftersom skiljeförfarandet 
i allt större utsträckning används i samband 
med sådana frågor där parterna är från skilda 
stater, har det ansetts ändamålsenligt att före
slå att en part skall framställa sitt yrkande om 
att en skiljeman skall förklaras jävig inom en 
fastställd tid som räknas i dagar. Tiden föreslås 
fastställd till 15 dagar från det parten har fått 
kännedom om att alla skiljemän tillsatts. Om 
en part, då han fick kännedom om att skilje
männen tillsatts, inte hade kännedom om den 
omständighet med anledning av vilken han 
yrkar att skiljemannen skall förklaras jävig, 
räknas tiden dock först från det parten fick 
denna uppgift. Innehållet i det föreslagna stad
gandet motsvarar innehållet i ett stadgande i 
UNCITRAL:s modellag. 

I paragrafens 3 mom. föreslås intaget ett 
stadgande om prövning av ett yrkande om att 
en skiljeman skall förklaras jävig. På samma 
sätt som för närvarande skall det ankomma på 
skiljemännen att pröva ett sådant yrkande. 
Ä ven den skiljeman som yrkandet gäller skall 
delta i avgörandet av frågan om jäv. stadgan
det skall tillämpas endast i det fall att parterna 
inte i enlighet med paragrafens l mom. har 
kommit överens om annat. 

Så som nämndes i allmänna motiveringen 
kan en skiljeman inte med tvång åläggas att 
fullgöra sitt uppdrag. Därför föreslås inte heller 
något sådant stadgande som motsvarar 14 § 
gällande lag om skiljeförfarande bli intaget i 
lagförslaget. Enligt det sistnämnda stadgandet 
kan den som åtagit sig ett skiljemannauppdrag 

avsäga sig det endast med domstols samtycke. 
Om en part har yrkat att en skiljeman skall 
förklaras jävig, är det under sådana förhållan
den sannolikt att skiljemannen ofta frivilligt 
avstår från uppdraget, oberoende av om han 
anser att yrkandet om att han skall förklaras 
jävig är befogat eller inte. Och även om en part 
har yrkat att en skiljeman skall förklaras jävig 
och skiljemannen inte frivilligt avstår från 
uppdraget kan han inte fortsätta med det om 
en annan part har godkänt yrkandet om att 
skiljemannen skall förklaras jävig (18 § 
l mom.). Sålunda kommer det mera sällan att 
uppstå sådana situationer att skiljemännen blir 
tvungna att avgöra ett yrkande som gäller jäv 
mot skiljeman. 

För närvarande kan parterna inte hänskjuta 
frågan om jäv mot skiljeman till domstols 
prövning förrän skiljedomen meddelats. En 
sådan möjlighet kunde lätt leda till att skilje
männen avbryter sakens behandling för att 
fortsätta behandlingen först efter att domstolen 
har avgjort frågan om jäv mot skiljeman. Detta 
kan i sin tur innebära att sakens behandling 
oskäligt drar ut på tiden. Därför har det inte 
ansetts motiverat att rådande förhållanden 
ändras i detta avseende. Däremot har det för 
tydlighetens skull ansetts motiverat att föreslå 
att i detta moment intas ett uttryckligt stad
gande om att frågan om jäv mot skiljeman kan 
hänskjutas till domstol för prövning endast då 
den utgör grund för talan angående upphävan
de av en skiljedom. 

11 §. Det föreslås att stadganden om inle
dande av skiljeförfarande intas i denna para
graf. Enligt l mom. skall en part som vill 
hänskjuta en tvist till avgörande av skiljemän 
skriftligen meddela motparten detta. I medde
landet skall ingå en hänvisning till skiljeavtalet 
och i det skall anges den tvistefråga som avses 
bli överlämnad till skiljemäns avgörande. Om 
skiljeavtalet gäller en enda tvistefråga, framgår 
den redan av skiljeavtalet. I sädana fall behövs 
det enbart en hänvisning till skiljeavtalet. 

Enligt lagförslagets 20 § blir skiljeförfarandet 
anhängigt då en part har mottagit ett medde
lande som avses i 11 § l mom. 

Enligt paragrafens 2 mom. skall i ovannämn
da meddelande även anges de skiljemän som 
den part som påkallar skiljeförfarande skall 
utse. Samtidigt skall den andra parten uppma
nas ange den skiljeman eller de skiljemän som 
det ankommer på honom att utse. 

Om parterna skall komma överens om skil-
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jemannen i de fall då endast en skiljeman skall 
användas, skall i meddelandet anges även den 
person som den part som påkallar skiljeförfa
rande föreslår som skiljeman. Parten kan också 
alternativt föreslå flera än en person för skil
jemannauppdraget, varvid det slutliga utnäm
nandet sker om motparten godkänner någon 
av de föreslagna personerna och meddelar den 
andra parten detta. 

I vissa fall kan av avtalet mellan parterna 
följa att någon annan än parterna skall utse en 
skiljeman. T.ex. i det skiljeförfarande som sker 
enligt Centralhandelskammarens skiljenämnds 
stadgar utser skiljenämnden sålunda skiljemän
nen, om inte parterna har kommit överens om 
annat. I sådana fall skall det meddelande som 
avses i paragrafens l mom. även sändas till den 
som skall utse skiljemännen och han skall 
ombes att fullgöra sitt uppdrag. 

12 §. Det föreslås att i paragrafen intas 
stadganden om hur skiljemännen skall utses 
om de till antalet skall vara flera än en. Dessa 
stadganden skall tillämpas endast i det fall att 
parterna inte på ett giltigt sätt har kommit 
överens vare sig om skiljemännen eller sättet på 
vilket de skall utses. I sådana fall bör vardera 
parten utse lika många skiljemän. De på detta 
sätt utsedda skiljemännen skall utse ytterligare 
en skiljeman till ordförande, om inte parterna 
har bestämt att tvisten skall avgöras av de 
skiljemän som de har utsett. Om skiljemännen 
skall vara tre till antalet, så som fallet är enligt 
lagförslagets 6 § i det fall att inte parterna har 
bestämt annat, utser vardera parten på samma 
sätt som för närvarande en skiljeman och de 
sålunda utsedda skiljemännen kallar en tredje 
till ordförande. Om parterna däremot endast 
har kommit överens om att skiljemännen till 
antalet skall vara två eller fyra eller något 
annat jämnt antal bör det anses att de har 
bestämt att tvisten skall avgöras av de skilje
män som de har utsett. 

13 §. Det föreslås att i paragrafen intas 
stadganden om val av en ny skiljeman i det fall 
att en skiljeman avlider, frånträder sitt uppdrag 
eller skiljs från det. 

Enligt paragrafens l mom. skall en ny skil
jeman utses i skiljemannens ställe i dylika fall. 
Den nya skiljemannen skall utses i samma 
ordning som hans föregångare. Om den som på 
detta sätt utsetts i stället för en skiljeman 
avlider, frånträder sitt uppdrag eller skiljs från 
det skall domstol på ansökan av någondera 
parten förordna en ny skiljeman i hans ställe. I 

11 § 2 mom. den gällande lagen ingår stadgan
den med samma innehåll. En part kan sålunda 
utse skiljeman endast två gånger. Avsikten med 
stadgandet är att motverka den möjligheten att 
en part fördröjer skiljeförfarandet genom att 
gång på gång till skiljeman utse sådana perso
ner som av en eller annan anledning frånträder 
sitt uppdrag. I motsats till det nyss nämnda 
stadgandet i gällande lag skall det föreslagna 
stadgandet dock inte endast gälla en skiljeman 
som en part har utsett. Det finns inte tillräck
liga grunder för att de skiljemän som inte har 
utsetts av en part skall bedömas olika i 
ifrågavarande avseende. 

I paragrafens 2 mom. föreslås inga stadgan
den om sådana fall att en i skiljeavtalet utsedd 
skiljeman avlider eller inte kan eller vill ta emot 
uppdraget eller frånträder sitt uppdrag eller 
skiljs från det. Enligt 4 § l mom. 2 punkten i 
den gällande lagen förfaller skiljeavtalet i så
dana fall, om inte parterna har kommit överens 
om annat. I de fall då parterna redan i 
skiljeavtalet har utsett skiljemännen har de i 
allmänhet knappast avsett att de i skiljeavtalet 
utsedda skiljemännens personlighet är så viktig 
att skiljeavtalet skall förfalla om en skiljeman 
avlider eller inte vill ta emot uppdraget eller 
frånträder sitt uppdrag eller skiljs från det. 
Därför har det inte ansetts motiverat att i lagen 
hålla kvar ett stadgande om att skiljeavtalet 
förfaller av nämnda skäl. 

I det fall att en i skiljeavtalet utsedd skilje
man avlider eller inte kan eller vill ta emot 
uppdraget eller frånträder sitt uppdrag eller 
skiljs från det, bör parterna komma överens 
om den skiljeman som skall utses i hans ställe. 
För den händelse att parterna inte har kunnat 
komma överens om denna skiljeman föreslås 
stadgat att domstol på ansökan av någondera 
parten skall utse skiljemannen, om inte parter
na har kommit överens om att skiljeavtalet 
skall förfalla i ett sådant fall. 

14 §. I paragrafens l mom. föreslås för det 
första bli intagna stadganden om utseende av 
en skiljeman i det fall att den på vilken det 
ankommer att utse skiljeman inte har fullgjort 
sin uppgift på behörigt sätt. För det andra 
föreslås att i lagrummet tas in stadganden om 
utseende av en skiljeman i det fall att de 
skiljemän som parterna har utsett inte har 
kunnat enas om ordföranden. I dessa fall kan 
en part be domstolen utse den skiljeman eller 
de skiljemän som ännu skall utses. 

För det första skall en part kunna framföra 
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en sådan begäran, om en part eller någon 
annan på vilken det ankommer att utse skilje
man inte inom 30 dagar från det han fick ett i 
11 § l mom. avsett meddelande om att en tvist 
har hänskjutits till skiljemäns avgörande har 
fullgjort sin uppgift att utse skiljeman och 
skriftligen underrättat den part som påkallat 
skiljeförfarandet därom. För det andra skall en 
part kunna be domstol utse en skiljeman som 
skall vara ordförande, om de skiljemän som 
parterna har utsett inte inom 30 dagar från det 
de blivit utsedda har enats om ordföranden. 

I paragrafens 2 mom. föreslås för det första 
stadganden för den händelse att den som har 
fått en skriftlig uppmaning att utse en skilje
man i stället för en som har avlidit, skiljts från 
sitt uppdrag eller frånträtt det inte inom 30 
dagar från det han fick uppmaningen har 
fullgjort sin uppgift att utse skiljeman. För det 
andra föreslås att i lagrummet intas ett stad
gande om utnämnandel av en skiljeman för den 
händelse att de skiljemän som parterna har 
utsett inte har enats om ordföranden inom 30 
dagar från det de fick meddelande om att 
ordföranden avlidit, frånträtt sitt uppdrag eller 
skiljts från det. I vardera fallet skall det som 
föreslås stadgat i l mom. tillämpas på motsva
rande sätt. 

J 5 §. I paragrafen föreslås bli intaget ett 
stadgande för den händelse att en tvist skall 
avgöras av en enda skiljeman, men parterna 
inte kan komma överens om denna skiljeman. 
Enligt det föreslagna stadgandet kan en part be 
domstol utse skiljemannen, om inte parterna 
har kommit överens om skiljemannen inom 30 
dagar från det den ena parten av den andra har 
fått ett i 11 § l mom. avsett meddelande om att 
en tvist har hänskjutits till en skiljemans 
avgörande. I annat fall kunde en part som inte 
vill hålla sig till det skiljeavtal han ingått lätt 
omintetgöra detta om han så vill. 

16 §. Om en part i ett fall som avses i 13, 14 
eller 15 § ber domstolen utse en skiljeman, kan 
det hända att den andra parten påstår att det 
inte finns något gällande skiljeavtal mellan 
parterna eller att det skiljeavtal som parterna 
har ingått inte gäller den tvist som den ena vill 
hänskjuta till skiljemäns avgörande. I den 
gällande lagen ingår inga stadganden om hur 
domstolen skall förfara om frågan om ett 
skiljeavtals giltighet eller lämplighet har blivit 
stridig på grund av en sådan invändning. 

I rättspraxis har sökanden ibland anmodats 
att väcka talan för att det skall bli utrett om ett 
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skiljeavtal fortfarande gäller då det har ansetts 
att frågan om skiljeavtalets giltighet har blivit 
stridig med anledning av en invändning i 
samband med ett ansökningsärende som gäller 
utseende av skiljeman. Härvid har även ansetts 
att en skiljeman kan utses först efter att frågan 
om skiljeavtalets fortsatta bestånd har avgjorts 
genom en lagakraftvunnen dom. Detta kan 
dock leda till att skiljeförfarandet fördröjs 
oskäligt. Därför föreslås att i paragrafens 
l mom. tas in ett uttryckligt stadgande om att 
domstolen, då en part i ett fall som avses i 13, 
14 eller 15 § har bett denna utse en skiljeman, 
alltid skall tillmötesgå begäran, om det inte är 
uppenbart att lagliga förutsättningar för skilje
förfarandet saknas. 

Det saknas t.ex. lagliga förutsättningar för 
skiljeförfarande, om den tvist som har hän
skjutits till skiljemännens avgörande inte alls 
kan behandlas i ett skiljeförfarande. Det kan 
inte heller bli fråga om skiljeförfarande om det 
skiljeavtal som åberopats till grund för det inte 
gäller den tvist som har hänskjutits till skilje
männens avgörande. Det är också uppenbart 
att det saknas lagliga förutsättningar för skil
jeförfarande, om ett skiljeavtal, som till formen 
är giltigt, eller en därmed jämställbar handling 
inte kan uppvisas. situationen kan likaså vara 
densamma om det framkommer sådana om
ständigheter som medför att skiljeavtalet inte 
kan anses binda parterna. Då domstolen skall 
kunna avstå från att utse en skiljeman först då 
det är uppenbart att skiljeförfarandet saknar 
lagliga förutsättningar kan en ansökan inte 
förkastas endast på den grund att domstolen 
anser det vara möjligt eller rentav troligt att 
förfarandet saknar lagliga förutsättningar. Ett 
avgörande i samband med ansökningsförfaran
det skall under inga omständigheter slutligt 
avgöra frågan om ett skiljeavtals fortsatta 
bestånd. 

I paragrafens 2 mom. har tagits in ett 
stadgande om att motparten skall höras innan 
domstolen på ansökan av en part utser en 
skiljeman. Enligt 13 § gällande lag om skilje
förfarande skall domstolen alltid höra motpar
ten innan den på ansökan av en part utser 
ordförande för skiljemännen. I övriga fall är 
det beroende av prövning om motparten hörs 
innan domstolen utser en skiljeman. 

Det finns inte tillräckliga grunder för att 
domstolens skyldighet att höra den andra 
parten innan den utser skiljeman skall variera 
beroende på om partens ansökan avser utseen-
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de av en skiljeman för den andra partens 
räkning eller utseende av en ordförande för 
skiljemännen. I syfte att säkerställa en opartisk 
sammansättning är det på sin plats att dom
stolen hör den andra parten innan den utser en 
skiljeman. En ovillkorlig skyldighet att bereda 
den andra parten tillfälle att bli hörd med 
anledning av en ansökan som gäller utseende 
av skiljeman skulle dock i vissa fall kunna leda 
till att skiljeförfarandet oskäligt fördröjs. Detta 
kan vara fallet om den andra partens adress 
inte är känd eller om den andra parten befinner 
sig i en sådan stat där kallelse från en utländsk 
domstol att infinna sig vid domstolen inte 
tillräckligt snabbt kan delges. 

Med anledning av vad som framförts ovan 
föreslås att i detta moment stadgas att dom
stolen innan den utser en eller flera skiljemän 
skall bereda den andra parten tillfälle att bli 
hörd, om inte skiljeförfarandet på grund av 
detta blir oskäligt fördröjt. 

17 §. I paragrafen föreslås stadgat att den 
part som har utsett en skiljeman och underrät
tat motparten därom inte utan motpartens 
samtycke får återkalla valet. Ett motsvarande 
stadgande ingår i Il § l mom. i den gällande 
lagen. 

18 §. I paragrafen föreslås stadganden om 
skiljande av en skiljeman från hans uppdrag. I 
paragrafens l mom. föreslås för tydlighetens 
skull ingå ett stadgande enligt vilket en skilje
man kan skiljas från sitt uppdrag genom 
parternas överenskommelse. 

Så som nämndes i allmänna motiveringen 
kan en skiljeman enligt lagförslaget inte med 
tvång åläggas att fullgöra sitt uppdrag. Däre
mot föreslås att i paragrafens 2 mom. tas in ett 
stadgande enligt vilket domstolen på ansökan 
av en part skall skilja en skiljeman från hans 
uppdrag om skiljemannen inte kan fullgöra sitt 
uppdrag på behörigt sätt eller om han utan 
godtagbar anledning fördröjer sakens behand
ling. Innan domstolen skiljer en skiljeman från 
hans uppdrag bör den dock i allmänhet bereda 
den andra parten och den skiljeman som saken 
gäller tillfälle att bli hörda. 

I paragrafens 3 mom. föreslås bli intaget ett 
stadgande enligt vilket ändring inte får sökas i 
domstolens beslut att skilja en skiljeman från 
hans uppdrag. Det har ansetts nödvändigt att 
ta in ett sådant stadgande i lagen eftersom 
sökande av ändring i domstolens beslut att 
skilja en skiljeman från hans uppdrag kunde 
fördröja skiljeförfarandet oskäligt. 

19 §. I paragrafen föreslås för tydlighetens 
skull bli intaget ett uttryckligt stadgande om 
att stadgandena i Il § och 13-17 §§ skall 
iakttas endast om parterna inte har kommit 
överens om annat. 

20 §. En rättegång blir enligt Il kap. 19 § 
rättegångsbalken anhängig vid en domstol då 
stämningen delges svaranden. I den gällande 
lagen finns däremot inga stadganden om när 
skiljeförfarandet blir anhängigt. Så som anförts 
i allmänna motiveringen är det av stor bety
delse att den tidpunkt då förfarandet blir 
anhängigt fastställs bl.a. med tanke på uträk
nandet av fastställda tider. Därför föreslås 
stadgat att skiljeförfarandet blir anhängigt när 
en part har mottagit ett i Il § l mom. avsett 
meddelande av motparten om att han vill 
hänskjuta en tvist till skiljemäns avgörande. 
Förslaget motsvarar även de i UNCITRAL:s 
rnadellag antagna reglerna. 

I samband med revisionen av rättegångsför
farandet har i 5 kap. l § rättegångsbalken 
genom en lag av den 22 juli 1991 (1052/91), om 
vilkens ikraftträdande stadgas särskilt genom 
lag, intagits ett stadgande enligt vilket en 
rättegång blir anhängig redan då stämningsan
sökan inkommer till domstolens kansli. Ett 
sådant arrangemang tillämpas redan för närva
rande i hyresärenden. Inom skiljeförfarandet 
finns det dock inte någon direkt motsvarighet 
till den tidpunkt då stämningsansökan inkom. 
Ett i Il § l mom. i lagförslaget avsett medde
Jande motsvarar bäst inlämnandet av en stäm
ningsansökan. 

21 §. Även i den nya lagen föreslås ett 
stadgande som motsvarar den gällande lagens 
16 § och av vilket framgår den principen att 
skiljemännen i tillräcklig mån skall bereda 
parterna möjlighet att utföra sin talan. En part 
måste ges möjlighet att inte bara framföra sina 
egna yrkanden samt grunderna och bevisen för 
dem utan också att framföra sin åsikt om 
motpartens yrkanden och om grunderna och 
bevisen för dem. Det är fråga om en allmän
processuell rättssäkerhetsprincip som det inte 
går att pruta på ens i ett skiljeförfarande. Brott 
mot principen att parterna skall höras skall 
enligt 40 § l mom. 4 punkten utgöra en grund 
för upphävande av en skiljedom. 

Det föreslagna stadgandet innebär inte att 
parterna verkligen måste höras. Det räcker 
med att de har beretts tillfälle att bli hörda. 
Även om tillfället inte utnyttjas hindrar detta 
inte skiljemännen att avgöra saken. Om en part 
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inte utnyttjar det tillfälle som beretts honom att 
utföra sin talan är det avgörande som skilje
männen meddelar i ett sådant fall inte en sådan 
tredskodom som avses i 12 kap. rättegångsbal
ken, utan parterna skall förete normal utred
ning till stöd för sina yrkanden. 

22 §. En av skiljeförfarandets utgångspunk
ter är att parterna själva får komma övrens om 
förfarandets gång på det sätt som de anser 
bäst. Ett stadgande om detta föreslås ingå i 
lagens 22 §. Avtalsrätten skall dock begränsas 
av de stadganden om skiljeförfarande som skall 
betraktas som ovillkorliga. Ett tvingande stad
gande som gäller förfarandet är bl.a. ovan 
nämnda 21 § (principen att parterna skall 
höras). Av lagförslagets 26 och 28 §§ framgår 
att vite inte kan föreläggas i skiljeförfarandet 
eller andra tvångsåtgärder vidtas mot en part 
eller en tredje person och att ed eller försäkran 
inte heller får tas av en part, ett vittne eller en 
sakkunnig vilka hörs i bevissyfte. 

I den mån parterna kan komma överens om 
förfarandet men inte gjort det ankommer det 
på skiljemännen att bestämma om förfarandet. 
Då skiljemännen beslutar om förfarandet skall 
de beakta kravet på att parterna skall behand
las opartiskt samt kravet på snabbhet. -
Parternas rätt att bestämma om förfarandets 
gång innebär inte att skiljemännen vore skyl
diga att samtycka till allt som parterna föreslår 
i samband med förfarandet. I detta avseende 
måste gränsen dras i enlighet med hurdana 
arrangemang i fråga om förfarandet som skil
jemannaavtalet mellan parterna och skiljemän
nen kan anses förplikta skiljemännen till. Om 
konflikten inte går att lösa har skiljemännen 
rätt att frånträda sitt uppdrag. 

23 §. I enlighet med ovan nämnda principer 
har parterna enligt paragrafen i första hand 
rätt att bestämma även platsen för skiljeförfa
randet Om parterna inte har kommit överens 
om platsen eller gett någon annan i uppgift att 
bestämma platsen för skiljeförfarandet, be
stämmer skiljemännen var förfarandet skall äga 
rum. 

Ett smidigt och ändamålsenligt förfarande 
kan kräva att skiljemännen tar emot eller 
skaffar bevisning någon annanstans än på den 
ort där de eller parterna har bestämt att 
förfarandet skall äga rum, vid behov också 
utanför Finlands gränser. Ett stadgande om 
detta föreslås bli intaget i paragrafens 2 mom. 
Även om det har bestämts att förfarandet skall 
äga rum på en ort i Finland skall detta således 

inte utgöra något hinder för skiljemännen att 
hålla sammanträden eller förrätta syn även 
utomlands. Så framt det har avtalats eller 
bestämts att förfarandet skall äga rum i Fin
land, skall stadgandena i 2--49 §§ tillämpas. 

24 §. För att skiljeförfarandet skall fylla sin 
uppgift som ett sätt att avgöra tvister är det 
viktigt att ett mål som hänskjutits till skiljemän 
blir utrett både grundligt och på ett tillräckligt 
smidigt sätt. Med tanke på detta syfte ingår i 
lagförslagets 24 § l mom. stadganden om skil
jemännens uppgifter i samband med ett närma
re utredande av en tvistefråga. I syfte att 
försnabba förfarandet och koncentrera ären
dets behandling skall skiljemännen kunna fast
ställa en viss tid inom vilken käranden skall 
ange sina individualiserade yrkanden och de 
omständigheter på vilka han grundar sitt yr
kande samt även en tid inom vilken svaranden 
skall avge sitt bemötande. Likaså skall skilje
männen redan i detta sammanhang kunna 
uppmana parterna att samtidigt till skiljemän
nen lämna alla de handlingar som kan vara av 
betydelse i saken samt uppge andra bevis som 
parterna ämnar framlägga. 

Med beaktande av den princip om avtalsfri
het som skiljeförfarandet grundar sig på är det 
motiverat att en part har större rätt att ändra 
eller komplettera sin talan än vad som är fallet 
vid domstolsförfarande. På basis av skiljeavta
let kan parterna nämligen rätt långt förutse de 
ändringar av yrkandena och de tillägg till dem 
som motparten eventuellt kommer att göra. 
Eftersom det i skiljeförfarandet kan bli fråga 
om att ändra eller komplettera yrkandena och 
grunderna för dem endast till den del det gäller 
en tvist som avses i skiljeavtalet, föreslås i 
paragrafens 2 mom. inga andra begränsningar 
beträffande ändring eller komplettering än att 
åtgärden inte bör tillåtas om den oskäligt 
fördröjer avgörandet av saken. På samma 
grunder skall en part även kunna väcka gen
käromål eller yrka att fordringskravet kvittas 
med hans motfordran. Genkäromålet och 
kvittningsyrkandet skall naturligtvis också om
fattas av skiljeavtalet. 

Enligt 3 mom. är stadgandena i denna 
paragraf inte tvingande med tanke på parterna 
utan de skall tillämpas endast om parterna inte 
har kommit överens om annat. 

25 §. Parterna skall också ha rätt att komma 
överens om på vilket eller vilka språk skiljeför
farandet skall äga rum. Om en sådan överen
skommelse inte har ingåtts, skall skiljemännen 
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bestämma språket. Det bör konstateras att 
språklagstiftningens stadganden om språket vid 
domstolarna inte gäller skiljeförfarandet Par
terna behöver inte ingå en uttrycklig överen
skommelse om det språk som skall användas, 
utan överenskommelsen kan även framgå indi
rekt t.ex. av det språk parterna har använt i sitt 
avtalsförhållande. Då en överenskommelse ing
ås om det språk som skall användas vid 
förfarandet skall också beaktas vad som har 
överenskommits eller skall anses ha överens
kommits om språket i skiljemannaavtalet mel
lan parterna och en skiljeman. 

Eftersom det är viktigt att en skriftlig utred
ning som framläggs i saken inte blir felaktigt 
eller bristfälligt förstådd på grund av språksvå
righeter, skall skiljemännen enligt paragrafens 
2 mom. kunna kräva att till en handling som 
företes i målet, skall fogas en översättning till 
ett sådant språk på vilket saken behandlas. 

26 §. I paragrafen stadgas om skiljemännens 
skyldigheter och rättigheter att leda processen 
för utredande av saken och i synnerhet när det 
gäller att framskaffa bevis. I l mom. ges 
skiljemännen en skyldighet av allmän natur att 
främja en sakenlig och snabb utredning av 
tvisten. skiljemännen skall kunna uppmana 
både parterna och andra personer att infinna 
sig för att höras i utredningssyfte eller att 
förete en sådan handling eller ett sådant före
mål som de innehar och som kan ha betydelse 
som bevis. 

I domstolsförfarandet kan en part, liksom 
även tredje man, vid behov genom tvångsåt
gärder förmås att framlägga en utredning i ett 
mål. I Finland har det ansetts att rätten att 
förordna om tvångsmedel enbart skall tillkom
ma de statliga domstolarna. I enlighet med 
detta föreslås i paragrafens 2 mom. stadgat att 
skiljemännen inte skall ha rätt att förelägga vite 
eller förordna om andra tvångsmedel. Det kan 
inte heller anses motiverat att skiljemännen 
skall kunna ta emot en ed eller en försäkran av 
den som hörs i egenskap av vittne eller sak
kunnig eller ta emot sanningsförsäkran av en 
part. Emottagandel av ed eller försäkran skulle 
samtidigt även stå i strid med det faktum att 
stadgandena i strafflagen om straff för osann 
utsaga inte som sådana gäller skiljeförfarandet 

27 §. De tvister som skall avgöras genom 
skiljeförfarande är ofta av den art att det är 
nödvändigt med sakkunnigbevis. I paragrafens 
l mom. föreslås sålunda att skiljemännen skall 
ha rätt att ge en sakkunnig i uppdrag att göra 

utredningar och avge utlåtande i en fråga som 
kräver särskilda fackkunskaper. Som exempel 
kan nämnas en revisors utlåtande om bokför
ingen. Då förfarandet med sakkunnigbevis 
emellertid kan bli mycket dyrt, föreslås att 
skiljemännen skall ha nämnda rätt endast om 
inte parterna har kommit överens om annat. 

F ör den händelse att en sakkunnig, som 
skiljemännen har utsett, i sitt arbete behöver 
uppgifter som parterna besitter föreslås i la
grummets 2 mom. stadgat att skiljemännen kan 
uppmana en part att ge den sakkunnige nöd
vändiga uppgifter samt bereda honom tillfälle 
att bekanta sig med det material han behöver 
för att fullgöra uppdraget. 

stadgandet skall inte gälla en parts rätt att 
på eget initiativ anlita sakkunniga. Enligt all
männa bevisrättsliga principer är det tillåtet att 
framföra en enskild sakkunnigs utlåtande inför 
skiljedomstolen, om skiljemännen anser att 
utlåtandet har betydelse som bevis. 

28 §. Så som ovan framfördes skall skilje
männen inte ha rätt att ta emot ed, försäkran 
eller sanningsförsäkran och inte heller rätt att 
vidta tvångsåtgärder i syfte att ålägga en part 
eller tredje person att förete en handling eller 
ett föremål. På samma sätt som enligt den 
gällande lagen skall också enligt 28 § l mom. i 
den nya lagen ett vittne eller en sakkunnig 
kunna höras vid en allmän domstol genom 
rättshjälp, om skiljemännen anser att utredan
det av saken kräver förhör under ed eller 
försäkran. Likaså skall det enligt samma lag
rum vara möjligt att ansöka om att en part 
eller en tredje person åläggs att förete en 
handling eller ett föremål som kan ha betydelse 
som bevis. Samma möjlighet skall också gälla 
förhör av en part under sanningsförsäkran. 
Ansökan hos domstolen skall framföras av den 
part som har tytt sig till ifrågavarande bevis
medel. 

Det är befogat att möjligheten att anlita 
domstols hjälp i ovan nämnda situationer 
kvarstår i lagen, även om det relativt sällan 
uppkommer behov att vidta dessa åtgärder i 
praktiken. Möjligheterna att ordna skiljeförfa
randet på ett flexibelt sätt erbjuder skiljemän
nen andra sätt att reda ut fakta, vilka delvis 
ersätter ed eller tvångsmedel. 

Enligt paragrafens 2 mom. skall en ovan 
avsedd ansökan inlämnas till den allmänna 
underrätt inom vars område den som skall 
höras eller den som saken annars berör vistas. 
Detta innebär en ändring av arrangemanget 
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enligt den gällande lagens 25 §, enligt vilken 
ärendet ankommer på den underrätt som vore 
behörig domstol för den åt skiljemän överläm
nade tvisten. Ändringen kan motiveras med 
lämplighetsskäL Det kan nämligen vara svårt 
att få reda på den domstol till vilken en tvist 
som överlämnats till skiljemän skulle höra eller 
domstolen kan ha ett olämpligt läge med tanke 
på den person som rättshjälpsåtgärden gäller. 

Den behöriga allmänna underrätten skall 
inte ha rätt att pröva huruvida ansökan är 
befogad, utan enligt paragrafens 3 mom. skall 
den med iakttagande av stadgandena i 17 kap. 
rättegångsbalken vidta den åtgärd som avses i 
ansökan. En annan sak är att det kan upp
komma ett verkligt eller rättsligt hinder som 
gör att rätten inte kan samtycka till åtgärden. 

29 §. skiljeförfarandet leder inte alltid till ett 
avgörande av tvisten. I paragrafen föreslås ingå 
stadganden om avslutande av ett skiljeförfaran
de utan skiljedom samt ett allmänt stadgande 
om när ett skiljeförfarande skall anses avslutat. 

Paragrafens l mom. innehåller ett allmänt 
stadgande, enligt vilket skiljemännen skall fatta 
ett beslut om att skiljeförfarandet skall avslu
tas, om parterna kommer överens om att 
förfarandet inte skall fortgå eller om skiljemän
nen finner att förfarandet inte kan fortgå av 
någon annan orsak. skiljemännen skall fatta 
ett uttryckligt beslut om att förfarandet skall 
avslutas. Detta har ansetts vara nödvändigt för 
att man ostridigt skall kunna konstatera om 
skiljeförfarandet är anhängigt eller inte. skilje
förfarandet har inte ett likadant protokollfö
rings- och arkiveringssystem som domstolarna 
där avskrivningen av ett mål framgår av en 
anteckning i det protokoll som skall förvaras i 
arkivet samt av domstolens diarium. 

I paragrafens 2 mom. föreslås ett särskilt 
stadgande om avslutande av skiljeförfarandet i 
den händelse att käranden återkallar sin talan. 
Återkallande av talan är inte detsamma som 
eftergift av talan. Med återkallande av talan 
avses att käranden inte vill att behandlingen av 
målet längre fortgår. Återkallande kan bero 
t.ex. på att käranden märker att han inte i det 
skedet har tillräcklig utredning för att käromå
let skall bifallas men anser det möjligt att han 
vid en senare tidpunkt kan förete tillräcklig 
bevisning till stöd för sin talan. Eftergift av 
talan - helt eller delvis - innebär åter här, 
liksom i lagen om ändring av rättegångsbalken 
(1052/91) 5 kap. 27 §, att talan antingen helt 
eller delvis kan förkastas. 

I motsats till det förfarande som för närva
rande iakttas vid allmänna domstolar skall 
återkallandet inte obetingat medföra att förfa
randet avslutas, utan förfarandet skall kunna 
fortgå trots att talan har återkallats och en 
skiljedom kunna meddelas i saken, om svaran
den yrkar dom och skiljemännen anser att 
svaranden har ett godtagbart skäl att få saken 
avgjord. Avsikten med stadgandet är att för
hindra att talan återkallas av taktiska skäl om 
käranden finner att hans talan sannolikt inte 
kommer att röna framgång. stadgandet öve
rensstämmer även med den allmänna proces
sprincip som gäller på andra håll och enligt 
vilken käranden inte heller i domstolsförfaran
det har ensidig rätt att återkalla sin talan i en 
sak där förlikning är tillåten, om svaranden 
redan har hunnit börja svara i huvudsaken. Ett 
stadganden härom ingår även i 14 kap. 5 § 
ovan nämnda lag om ändring av rättegångs
balken. 

Paragrafens 3 mom. innehåller ett stadgande 
om när skiljemännens uppdrag anses slutfört. 
Det anses slutfört antingen vid den tidpunkt då 
nämnda meddelande om att förfarandet skall 
avslutas görs eller den ti4punkt då skiljemän
nen meddelar skiljedom. Aven då saken fram
skrider ända till skiljedom, innebär skiljedomen 
dock nödvändigtvis inte att skiljemännens upp
drag är slutfört. Enligt lagförslagets 37 § skall 
skiljemännen nämligen ännu senare kunna rät
ta ett skriv- eller räknefel eller något annat 
därmed jämförbart fel i skiljedomen samt, om 
de i 38 § nämnda förutsättningarna finns, 
meddela en tilläggsdom angående en fråga som 
de inte har avgjort. Enligt lagförslagets 41 § 
skall skiljemännen i vissa fall kunna fortsätta 
förfarandet efter att skiljedomen har meddelats 
för undanröjande av en i skiljedomen ingående 
ogiltighetsgrund. I sådana fall skall skiljemän
nens uppdrag anses slutfört först efter att 
rättelsen har gjorts eller kompletteringsåtgär
den vidtagits på behörigt sätt. 

30 §. Enligt gällande rätt är det oklart i 
vilken mån skiljemännen är skyldiga att grunda 
sin dom på lag. Detta beror på att det i lagens 
18 § stadgas att skiljemännen skall grunda sitt 
beslut på vad de anser rätt och billighet fordra. 
Då lagen gavs torde den rådande åsikten ha 
varit att skiljemännen skall avgöra tvistefrågor
na med iakttagande av rättsprinciper och enligt 
egen övertygelse utan att obetingat vara bund
na av gällande rättsregler. Vår privaträtt har 
emellertid utvecklats betydligt efter det att den 
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gällande lagen gavs. Både skiljeförfarandet och 
rättegångsförfarandet lämnar för närvarande 
allt större rum för skälighetsprövning då en 
tvist avgörs. Efter 1928 har nämligen ett flertal 
s.k. allmänna jämkningsregler tagits in i de 
privaträttsliga lagarna och från ingången av 
1983 gäller en allmän vittomfattande avtalsrätt
slig jämkningsregel som ingår i 36 § rättshand
lingslagen (956/82). 

Globalt har utvecklingen gått i den riktning
en att skiljemän på samma sätt som domare 
skall grunda sitt avgörande på gällande rätt. I 
enlighet härmed används vanligen erfarna ju
rister som skiljemän. I synnerhet då det är 
fråga om en handelsrättslig tvist är det viktigt 
att avgörandet kan förutsägas. Dessa synpunk
ter talar tydligt emot en sådan ståndpunkt att 
skiljemännen skulle få avgöra en tvist som 
överlämnats åt dem genom att endast iaktta 
skälighetsprövning utan att bry sig om gällande 
och tillämpliga rättregler. Sålunda är det mo
tiverat att skiljemännen, då de avgör en tvist 
som överlämnats åt dem, är bundna av gällan
de lag på samma sätt som domstolarna. På 
grund härav föreslås att i l mom. intas ett 
stadgande, enligt vilket skiljemännen skall 
grunda sin dom på lag. 

Så som nämndes i den allmänna motivering
en används skiljeförfarandet rätt ofta för av
görande av tvister av internationell natur. 
Härvid är det inte ovanligt att parterna har 
kommit överens om att en viss stats materiella 
lagstiftning skall tillämpas då tvisten avgörs. 
Av hävdvunnen praxis har en sådan överen
skommelse ansetts giltig enligt finsk rätt. I 
paragrafens 3 mom. har för tydlighetens skull 
tagits in ett stadgande enligt vilket skiljemän
nen skall grunda sin dom på den lag som 
parterna har kommit överens om att skall 
tillämpas då tvisten avgörs. 

Om en tvist som har överlämnats till skilje
män för avgörande har anknytning till flera 
stater och parterna inte har kommit överens 
om att en viss stats lag skall tillämpas då 
tvisten avgörs, bestäms denna lag enligt de 
lagvalsregler som skiljemännen anser lämpliga i 
fallet i fråga. Frågan om vilken lag som skall 
tillämpas skall sålunda inte alltid avgöras enligt 
finska lagvalsregler. 

Om parterna emellertid av någon orsak vill 
komma överens om att skiljemännen skall 
grunda sitt avgörande på vad de anser skäligt, 
finns det ingen anledning att betrakta en sådan 
överenskommelse som ogiltig. På grund härav 

föreslås att i 3 mom. intas ett stadgande, enligt 
vilket skiljemännen får grunda sin dom P.å vad 
de anser skäligt (ex aequo e t bon o). A ven i 
UNCITRAL:s modeHag och likaså i flera 
främmande staters lagar ingår ett stadgande, 
enligt vilket skiljemännen får grunda sin dom 
på vad de anser skäligt, om parterna har så 
överenskommit. 

31 §. Paragrafen innehåller stadganden om 
omröstning i skiljenämnd. Enligt vad som 
framfördes i allmänna motiveringen är stad
gandena i 23 kap. 3 och 4 §§ rättegångsbalken 
om fastställande av omröstningresultatet, vilka 
skiljemännen enligt 18 § i gällande lag skall 
iaktta, inte till alla delar lämpliga såvitt gäller 
skiljeförfarandeL 

I detta lagrum föreslås för det första stadgat 
att om skiljemännen är av olika åsikt om hur 
målet skall avgöras skall domen ges i enlighet 
med den åsikt som flertalet omfattar. Då 
åsikterna jämförs uppstår frågan om endast det 
slut som varje skiljeman har kommit fram till 
skall beaktas då flertalet räknas ut eller om 
domskälen även skall beaktas. Enligt omröst
ningsstadgandena i 23 kap. 4 § rättegångsbal
ken anses rösterna ha avgivits för samma åsikt 
först då åsikterna sammanfaller både med 
tanke på slutet och domskälen. Det blir emel
lertid problematiskt att följa denna princip i 
skiljeförfarandet eftersom skiljemännen inte 
har samma skyldighet att motivera sitt avgö
rande som en statsdomstoL I skiljeförfarandet 
skall sålunda det slut varvid en skiljeman 
stannat vara avgörande då majoriteten räknas 
ut. 

I lagrummets andra mening föreslås stadgat 
om fastställandet av omröstningsresultatet i det 
fall att ingen åsikt understöds av flertalet. På 
de grunder som nämns i den allmänna moti
veringen föreslås att avgörandet härvid skall 
fattas enligt den åsikt ordföranden företräder, 
om inte parterna har kommit överens om 
annat. 

I det fall skiljemännen är till antalet två och 
dessa inte kan enas om skiljedomen, kan inte 
någon skiljedom meddelas. 

32 §. I paragrafen föreslås stadgat om skil
jemännens rätt att genom dom fastställa för
likning som parterna ingått, om parterna ber 
om det. skiljemännen skall inte ha någon 
obetingad skyldighet att fastställa förlikningen, 
utan fastställandetskall vara beroende av deras 
prövning. Vid fastställandet skall iakttas vad 
som i lagförslagets 35 § stadgas om avfattandet 
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av en skiljedom. En av skiljemännen fastställd 
förlikning skall både till formen och de rätts
liga verkningarna vara ett avgörande som är 
jämförlig med en skiljedom. Bl.a. skall stad
gandena om en skiljedoms ogiltighet och verk
ställighet tillämpas på den. Förfarandet vid 
faststäBandet av en förlikning och dess verk
ningar behöver sålunda inte regleras särskilt. 
Så som framfördes i den allmänna motivering
en talar även bestämmelserna i New York
konventionen om erkännande och verkställig
het av utländska skiljedomar för de föreslagna 
reglerna. Det är skäl att säkerställa att en 
förlikning som fastställts i ett skiljeförfarande 
som ägt rum i Finland betraktas som en i 
konventionen avsedd skiljedom. 

33 §. Enligt paragrafens l mom. kan skilje
männen vid behov ge en s.k. deldom dvs. 
särskilt avgöra ett självständigt yrkande i ett 
mål där flera yrkanden har framställts. Att 
meddela en deldom kan visa sig vara ändamåls
enligt i synnerhet i större mål. Ett yrkande som 
avgörs särskilt skall vara självständigt på det 
sätt att en utredning som senare framläggs i 
saken inte längre har några verkningar i fråga 
om den del av talan som har avgjorts genom 
deldom. Deldom skall också kunna ges i fråga 
om den del av talan som har medgivits. I detta 
fall förutsätts inte att den del som avgörs 
särskilt är självständig, eftersom avgörandet 
enbart grundar sig på medgivande och också 
en osjälvständig del av en talan kan medges. 
En utredning som företes senare har ingen 
betydelse med hänsyn till den del av yrkandet 
som har avgjorts genom deldom. 

I paragrafens 2 mom. föreslås ett specialstad
gande för den händelse att ett kvittningsyrkan
de har framställts i saken och skiljemännen har 
befogenhet att pröva det. Om både ett fard
ringsanspråk och ett kvittningsyrkande som 
framställts mot det behandlas i samma skilje
förfarande kan meddelandet av en deldom för 
huvudfordringens del ibland förefalla att vara 
ett ändamålsenligt alternativ. Så är fallet i 
synnerhet om huvudfordran är klar och mot
fordran oklar. Härvid skulle käranden även få 
sin huvudfordran verkställd omedelbart. Då en 
dom som gäller motfordran senare verkställs 
kan det dock visa sig att käranden inte längre 
har någon egendom som kan utmätas. Detta 
skulle i sin tur innebära att svaranden i själva 
verket inte kan använda sin motfordran till 
kvittning ens i det fall att denna möjlighet har 
haft en avgörande inverkan på att han har gett 

käranden den kredit som gav upphov till hans 
motfordran. För att användningen av kvittning 
bl.a. i dylika fall skall kunna säkerställas är det 
nödvändigt att ett fordringsanspråk och ett 
kvittningsyrkande som framställts mot det av
görs samtidigt. Därför föreslås att ett stadgan
de om detta tas in i momentet. stadgandet skall 
tillämpas oberoende av om kvittning har yrkats 
genom talan eller genom att en kvittningsin
vändning har framställts. 

34 §. Det föreslås att i paragrafen skall ingå 
stadganden om s.k. mellandom: skiljemännen 
skall genom skiljedom särskilt kunna avgöra en 
sådan tvistefråga av vilken målets avgörande i 
övrigt är beroende. Som exempel kan nämnas 
en sådan situation där det först avgörs om den 
fordran som avses i talan har preskriberats och 
därefter, om fordran inte har ansetts preskri
berad, genom särskild dom fordrans rättmätig
het i övriga avseenden. I motsats till medde
lande av deldom förutsätter meddelandet av 
mellandom att parterna har kommit överens 
om en sådan möjlighet. Ä ven om meddelandet 
av en mellandom till en början kan förefalla 
vara ett ändamålsenligt alternativ, kan det 
hända att arrangemanget är förknippat med 
problem med tanke på en part i synnerhet i det 
avseende att det är svårt att på förhand med 
säkerhet utesluta den möjligheten att ett bevis 
eller någon annan utredning som senare fram
förs i målet även gäller de frågor som redan 
har avgjorts genom dom. Dessutom kan av 
reglerna om omröstning i lagförslagets 31 § 
följa att utgången i målet blir beroende av om 
mellandom meddelas eller ej. Av dessa anled
ningar kan det inte anses sakenligt att en 
mellandom meddelas i ett skiljeförfarande, om 
inte parterna överenskommit om en sådan 
möjlighet. 

35 §. Enligt paragrafens l mom. skall en 
skiljedom avfattas skriftligen samt underteck
nas av samtliga skiljemän. A v en försummelse 
att iaktta formföreskrifterna följer enligt 39 § 
l mom. 4 punkten att skiljedomen är ogiltig, 
dock inte om en eller flera skiljemäns under
skrift saknas men domen har undertecknats av 
de flesta skiljemännen och dessa på domen har 
antecknat orsaken till att en skiljeman som har 
deltagit i sakens behandling inte har underteck
nat domen (39 § 2 mom.). De föreslagna reg
lerna motsvarar huvudsakligen till sitt innehåll 
nu gällande lag. Frågan behandlas nedan i 
motiveringen till 39 §. 

Enligt paragrafens 2 mom. skall den dag 
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skiljedomen meddelas antecknas i domen. I 
domen skall dessutom antecknas att den har 
meddelats på den ort där skiljeförfarandet 
överenskommits eller bestämts äga rum även 
om den i själva verket undertecknas eller 
meddelas på någon annan ort. Ett motsvarande 
stadgande ingår i UNCITRALs modellag och 
det kan betraktas som en direkt följd av att 
territorialprincipen omfattas. Den ort där skil
jedomen i själva verket undertecknas eller 
meddelas kan sålunda i praktiken vara en 
annan än den där skiljeförfarandet enligt öve
renskommelse eller bestämmelse skulle äga 
rum. 

36 §. Av 19 och 20 §§ gällande lag har 
ansetts framgå att skiljemännen skall avkunna 
skiljedomen för parterna. A v de praktiska skäl 
som nämnts i den allmänna motiveringen 
innehåller lagförslaget ingen skyldighet att av
kunna domen. skiljedomen skall delges parter
na så att ett på behörigt sätt undertecknat 
exemplar av skiljedomen ges till parterna vid 
skiljemännens sammanträde eller tillställs dem 
på något annat bevisligt sätt. Skiljemännen 
skulle naturligtvis fortfarande ha rätt att av
kunna skiljedomen. 

37 §. I den gällande lagen ingår inte några 
stadganden om rättelse av ett eventuellt skriv
eller räknefel eller annat liknande fel i skilje
domen. Detta har föranlett ovisshet bl.a. om 
skiljemännen får göra en rättelse efter att deras 
uppdrag är slutfört. Den rätt att göra rättelser 
som föreslås i paragrafen motsvarar det som i 
fråga om rättelse av en domstols dom nyligen 
stadgats i 24 kap. 10 § rättegångsbalken 
(1064/91). Det föreslagna stadgandet täcker 
alla sådana situationer där det är fråga om 
rättelse av ett rent tekniskt fel. Med stöd av 
detta stadgande kan t.ex. ett klart namnfel 
rättas. Om skiljemännen har begått ett fel vid 
prövningen, t.ex. i fråga om ersättningens 
belopp, kan felet inte rättas med stöd av detta 
stadgande. 

Enligt paragrafens l mom. får en part, efter 
att han har underrättat motparten om det, 
begära rättelse inom 30 dagar från det han fick 
ett exemplar av skiljedomen, om inte någon 
annan tid har överenskommits. Då skiljemän
nens uppdrag i princip är slutfört i och med att 
målet avgörs har det ansetts motiverat att 
föreslå att begäran om rättelse skall framföras 
inom en relativt kort tid, från vilken avvikelser 
dock kan göras genom överenskommelse. Den 
korta tiden torde inte kunna medföra några 

större rättsliga risker, eftersom ifrågavarande 
fel vanligen upptäcks genast då skiljedomen 
granskas närmare. 

Enligt paragrafens 3 mom. skall skiljemännen 
pröva om begäran om rättelse är befogad och 
göra rättelsen omedelbart. Någon ovillkorlig 
bestämd tid har dock inte kunnat fastställas för 
skiljemännen, eftersom det kan vara svårt att 
få tag på skiljemännen efter att sakens behand
ling är avslutad. Därför har man beslutat 
föreslå att rättelsen om möjligt skall göras 
inom 30 dagar från det begäran om rättelse 
inkom till ordföranden för skiljemännen. 

Enligt 3 mom. har skiljemännen rätt att rätta 
ett nämnt fel även på eget initiativ. I sådana 
fall skall rättelsen göras inom 30 dagar från det 
skiljedomen meddelades. Innan rättelsen görs 
skall parterna vid behov beredas tillfälle att 
uttala sig om rättelsen. 

Enligt paragrafens 4 mom. skall stadgandena 
i 35 och 36 §§ om skiljedomens form, under
tecknande och sättet på vilket den skall tillstäl
las parterna iakttas på motsvarande sätt då en 
rättelse görs. 

38 §. Enligt 22 § i gällande lag kan en part 
till domstols prövning hänskjuta en sådan 
tvistefråga som har överlämnats till skiljemäns 
avgörande men som de av misstag har förbigått 
i sin dom. Eftersom det i sådana fall ofta är 
oändamålsenligt med domstolsbehandling, 
föreslås i paragrafens l mom. att skiljemännen, 
på begäran av en part, skall kunna meddela en 
tilläggsdom i den fråga som förbigåtts. Innan 
begäran om tilläggsdom framställs skall parten 
meddela motparten sin avsikt. Om skiljemän
nen anser begäran befogad, skall de meddela 
tilläggsdomen så snart det är möjligt. 

Enligt paragrafens 2 mom. skall stadgandena 
i 35 och 36 §§ även tillämpas på en tilläggsdom 
på samma sätt som i föregående paragraf 
föreslagits i fråga om rättelse. 

39 §. I paragrafen nämns de grunder på 
vilka en skiljedom är ogiltig. Så som nämndes 
i den allmänna motiveringen skall en skiljedom 
vara ogiltig endast om grova och väsentliga 
brister belastar den. 

Enligt paragrafens l mom. l punkt är en 
skiljedom ogiltig till den del skiljemännen i 
skiljedomen har avgjort en sådan fråga som 
enligt finsk lag inte kan avgöras i ett skiljeför
farande. Ett motsvarande stadgande ingår i 
21 § l mom. 3 punkten gällande lag. 

Enligt paragrafens l mom. 2 punkt är en 
skiljedom ogiltig till den del skiljedomen skall 
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anses strida mot grunderna för Finlands rätt
sordning. En skiljedom strider mot grunderna 
för Finlands rättsordning t.ex. om någon i den 
har förpliktats till en prestation som är förbju
den i lag. situationen är densamma om skilje
männen, då de avgjort en tvist som överläm
nats till dem, inte har iakttagit en sådan 
tvingande rättssats som kan anses uttrycka 
grunderna för Finlands rättsordning. Däremot 
kan inte en underlåtelse att iaktta vilken som 
helst rättsnorm, även om den är tvingande, 
leda till att skiljedomen är ogiltig. 

Enligt paragrafens l mom. 3 punkt är en 
skiljedom ogiltig om den är så oklar eller 
ofullständig att det inte av den framgår hur i 
saken har dömts. Så är det också enligt den 
gällande lagen. Med tanke på sådana fall 
stadgas dock i 22 § gällande lag att en part 
utan hinder av skiljedomen får utföra talan vid 
en domstol. Om skiljeavtalet dock fortfarande 
är i kraft finns det ingen anledning att ge en 
part rätt att utföra talan vid en domstol. 

A v paragrafens l mom. 4 punkt framgår att 
en skiljedom är ogiltig om den inte har 
avfattats skriftligen eller undertecknats av skil
jemännen. Ett motsvarande stadgande ingår i 
21 § l mom. 5 punkten i gällande lag. Det 
föreslagna stadgandet avviker dock från det 
sistnämnda stadgandet i det att en avsaknad av 
anteckning om den dag skiljedomen har med
delats eller om den ort där detta har skett inte 
skall inverka på skiljedomens giltighet. 

I 21 § 2 mom. i gällande lag stadgas att om 
en skiljemans underskrift saknas på skiljedo
men föranleder detta inte domens ogiltighet, 
om den är undertecknad av de flesta skiljemän
nen och dessa på skiljedomen har antecknat att 
den vars underskrift saknas har deltagit i 
tvistens avgörande. I praktiken har det hänt att 
en skiljeman som har deltagit i ärendets be
handling inte längre är villig att delta i skilje
männens överläggningar om den dom som 
skall ges. En orsak till ett sådant förfarande är 
vanligen att skiljemannen anser att saken san
nolikt kommer att avgöras på ett sätt som 
avviker från vad den part som utsett honom 
har yrkat. En skiljeman kan inte ens i ett 
sådant fall med tvång åläggas att fullgöra sitt 
uppdrag. 

Det kan dock inte anses lämpligt att en 
skiljeman genom att förfara på ovan nämnt 
sätt skall kunna förhindra att en giltig skilje
dom meddelas. Därför föreslås i paragrafens 2 
mom. stadgat att en skiljedom inte är ogiltig 
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om en eller flera skiljemäns underskrift saknas 
på skiljedomen, om skiljedomen har underteck
nats av de flesta skiljemännen och dessa på 
skiljedomen har antecknat orsaken till att en 
skiljeman som har deltagit i sakens behandling 
inte har undertecknat skiljedomen. stadgandet 
skall kunna tillämpas endast om skiljemannen 
har deltagit i behandlingen av målet åtminstone 
ända tills målet har varit färdigt att avgöras. 

40 §. I paragrafen föreslås stadganden om 
upphävande av en skiljedom. Med anledning 
av de grunder som nämns i paragrafens l mom. 
1----4 punkt kan en domstol upphäva en skilje
dom med anledning av klandertalan som har 
anhängiggjorts inom föreskriven tid. 

Enligt paragrafens l mom. l punkt en skilje
dom upphävas på talan av en part om skilje
männen har överskridit sin befogenhet. skilje
männen har överskridit sin befogenhet om de 
t.ex. avgör en tvist om vilken det inte finns 
något gällande skiljeavtal mellan parterna. si
tuationen är densamma om skiljemännen har 
tilldömt en part mera eller något annat än vad 
han har yrkat. Det kan också vara fråga om 
överskridande av befogenheten om skiljemän
nen, då de avgör en tvist, inte iakttar den 
överenskommelse parterna har träffat beträf
fande den lag eller andra regler som skall 
tillämpas då tvisten avgörs. 

Enligt paragrafens l mom. 2 punkt kan en 
skiljedom upphävas på talan av en part om en 
skiljeman inte har blivit utsedd i behörig 
ordning. Talan angående upphävandet kan 
grunda sig på att en skiljeman har utsetts i en 
ordning som avviker från den ordning som 
nämns i lag eller på att en skiljeman har valts 
eller utsetts på ett sätt som avviker från vad 
som hade överenskommits eller bestämts. 

Enligt paragrafens l mom. 3 punkt kan en 
skiljedom upphävas om en skiljeman varit jävig 
enligt 9 §, men ett av en part i behörig ordning 
framställt yrkande att skiljemannen skall förk
laras jävig inte har bifallits förrän skiljedomen 
meddelades. En part kan yrka att skiljedomen 
skall upphävas med stöd av nämnda punkt 
också i det fall att han har fått kännedom om 
jävet så sent att han inte har kunnat yrka att 
skiljemannen skall förklaras jävig förrän skil
jedomen meddelades. Ett motsvarande stad
gande ingår i 23 § gällande lag. 

En skiljedom kan vidare på talan av en part 
upphävas med stöd av paragrafens l mom. 4 
punkt, om skiljemännen inte har fullgjort sin 
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skyldighet enligt lagförslagets 21 § och i till
räcklig mån berett parterna tillfälle att utföra 
sin talan. 

Så som ovan nämndes i samband med 
motiveringen till 21 § innebär stadgandet i 
nämnda paragraf dock inte att parterna verk
ligen måste höras. Det räcker om de har beretts 
tillfälle att bli hörda. Sålunda kan en skiljedom 
inte upphävas på talan av en part på den grund 
att parten utan laga förfall har låtit bli att 
utnyttja det tillfälle som beretts honom att bli 
hörd. Också de andra grunderna för upphä
vande av en skiljedom, som nämns i denna 
paragraf, är sådana att en part kan avstå från 
att åberopa dem. Därför föreslås i paragrafens 
2 mom. stadgat att en part inte har rätt att 
kräva att en skiljedom skall upphävas med stöd 
av l mom. l, 2 eller 3 punkten, om han genom 
att han har svarat i huvudsaken eller på något 
annat sätt skall anses ha avstått från att 
åberopa en omständighet som avses i nämnda 
punkter. 

I paragrafens 3 mom. föreslås ett stadgande 
om den tid inom vilken talan om upphävande 
av en skiljedom skall väckas. Enligt 23 § 
gällande lag är denna tid 60 dagar efter domens 
avkunnande. I synnerhet i sådana fall då en 
utlänning är part kan den nämnda tiden vara 
något för kort. Därför föreslås att ifrågavaran
de tid skall vara tre månader från den dag 
parten fick ett exemplar av skiljedomen. Om en 
part dock har begärt att skiljedomen skall 
rättas enligt 37 § eller begärt en tilläggsdom 
enligt 38 § börjar tiden emellertid löpa först 
efter att parten har fått ett exemplar av det 
beslut som skiljemännen har fattat med anled
ning av en sådan begäran. 

41 §. Om en skiljedom förklaras ogiltig eller 
upphävs leder detta ofta till att saken på nytt 
måste hänskjutas till skiljeförfarande. Om par
terna inte har något giltigt skiljeavtal kan det 
hända att saken måste prövas vid domstol. 
Ibland kan skiljedomen vara behäftad med en 
sådan ogiltighets- eller klandergrund som obe
hindrat kunde undanröjas av skiljemännen. 
Om t.ex. en skiljemans underskrift av misstag 
har utelämnats från domen, vore det ändamåls
enligt att skiljemannen kunde underteckna do
men också efter att den har meddelats. I 
praktiken kan det också hända att skiljemän
nen har påfört ränta enligt en högre räntefot 
eller från en tidigare tidpunkt än vad parten 
har yrkat. Också ett sådant fel kan lätt rättas 
av skiljemännen, åtminstone då parterna inte 

är oense om vad som har yrkats. Med tanke på 
fall av denna typ föreslås stadgat att en 
domstol, där en talan om ogiltigförklarande 
eller upphävande av en skiljedom är anhängig, 
på begäran av en part kan uppskjuta sakens 
behandling och bereda skiljemännen tillfälle att 
vidta åtgärder i syfte att undanröja grunden för 
ogiltigheten eller upphävandet och att vid 
behov fortsätta skiljeförfarandet 

42 §. I paragrafens l mom. föreslås av 
orsaker som angivits i den allmänna motiver
ingen att allmän underrätt skall besluta om 
verkställigheten av en skiljedom. Ett motsva
rande stadgande, enligt vilket överexekutor 
beslutar om verkställigheten, ingår för närva
rande i 3 kap. utsökningslagen. 

I praktiken har det visat sig vara oklart 
hurdan utredning den som ansöker om verk
ställighet av en skiljedom skall förete innan en 
ansökan om verkställighet kan bifallas. I para
grafens 2 mom. föreslås därför stadgat att till 
en sådan ansökan skall fogas skiljeavtalet eller 
en därmed jämställbar bestämmelse, som avses 
i 4 §, och skiljedomen, vardera i original eller 
bestyrkt kopia. 

Då skiljeförfarandet i stor utsträckning an
vänds för avgörande av tvister av internationell 
natur är det möjligt att antingen skiljedomen 
eller skiljeavtalet har avfattats på något annat 
språk än finska eller svenska. I dessa fall skall 
domstolen, enligt det uttryckliga stadgande 
som föreslås ingå i paragrafen, ha rätt att 
kräva att till ansökan skall fogas en styrkt 
översättning till ett av de inhemska språken, 
om den anser det nödvändigt. Om det är fråga 
om en omfattande skiljedom, skall det inte 
alltid vara nödvändigt att kräva att den recit 
som ingår i domen och särskilda motiveringar 
eller de handlingar som eventuellt bifogats 
domen skall översättas i sin helhet. Det kan 
ofta anses vara tillräckligt om själva domslutet 
har översatts till finska eller svenska. 

I paragrafens 3 mom. föreslås stadgat att 
motparten till den som ansöker om verkstäl
lighet skall beredas tillfälle att bli hörd, om det 
inte finns särskilda hinder för detta. Något 
motsvarande stadgande beträffande inländska 
skiljedomar ingår inte för närvarande i lagen. I 
praktiken torde det dock vara mycket sällsynt 
att en begäran om verkställighet bifalls utan att 
sökandens motpart bereds tillfälle att bli hörd. 

43 §. Det har i viss mån varit oklart i hur 
stor utsträckning förutsättningarna för en skil
jedoms giltighet skall prövas innan ett förord-
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nande om verkställighet meddelas. För tydlig
hetens skull föreslås att i paragrafen intas ett 
stadgande enligt vilket domstol kan avslå en 
ansökan om verkställighet av en skiljedom 
endast om den finner att skiljedomen är ogiltig 
på grund av någon sådan omständighet som 
nämns i 39 § eller om skiljedomen har upp
hävts genom domstols beslut eller om en 
domstol med anledning av en talan om ogiltig
förklarande eller upphävande av skiljedomen 
har förordnat att den inte får verkställas. 
Däremot skall domstolen inte i någon större 
utsträckning pröva förutsättningarna för skil
jedomens giltighet. Särskilda stadganden om 
prövning av giltigheten i fråga om en skiljedom 
som har meddelats i en främmande stat ingår i 
lagförslagets 51-54§. 

44 §. Det föreslås att stadgandena om verk
ställigheten av en skiljedom, sedan domstol har 
förordnat därom, alltjämt skall ingå i 3 kap. 
16 § utsökningslagen. En hänvisning till nämn
da lagrum föreslås ingå i denna paragraf. 

45 §. Eftersom skiljeförfarandet grundar sig 
på ett avtal som parterna har ingått eller som 
binder dem eller på någon annan liknande 
bestämmelse, är det befogat att parterna svarar 
för kostnaderna för skiljeförfarandeL Detta 
överensstämmer också med de allmänna prin
ciper som gäller uppdrag. Enligt paragrafen 
skall parterna vara solidariskt skyldiga att 
betala ersättning till skiljemännen för deras 
arbete och omkostnader. Avvikelser från denna 
huvudregel skall kunna göras om något annat 
har överenskommits eller bestämts på ett sätt 
som binder skiljemännen. En sådan bestämmel
se ingår t.ex. i 36 § 2 mom. stadgarna för 
Finlands Advokatförbund (191/59). Enligt det
ta moment är styrelsemedlemmar, som utsetts 
till skiljemän då förbundsstyrelsen genom skil
jeförfarande skall avgöra en arvodestvist mel
lan en advokat och hans huvudman, inte 
berättigade att uppbära arvode för uppdraget. 
Ersättning för sina omkostnader får de av 
förbundets medel. 

De tvister som överlämnas till skiljemännen 
är mycket olika med hänsyn till arbetsmängd 
och betydelse. Hur betungande ett skiljeman
nauppdrag är varierar också från fall till fall av 
orsaker som inte beror av skiljemännen. Därför 
kan inte heller några noggrannare anvisningar 
om grunderna för ersättning för skiljemännens 
arbete ges i lag. 

I paragrafens 2 mom. har för klarhetens skull 
intagits ett stadgande om att skiljemännen har 

rätt att av parterna kräva förskott eller säker
het på den ersättning, som de är berättigade 
till. 

46 §. I paragrafens l mom. föreslås att det 
system som har följts hos oss och i Sverige skall 
kvarstå. Enligt detta system får skiljemännen, 
om inte annat har överenskommits eller be
stämts, i skiljedomen fastställa ersättningens 
belopp särskilt för varje skiljeman och ålägga 
parterna betalningsskyldigheL Med anledning 
härav kan en sådan anmärkning eventuellt 
framföras att skiljemännen härvid fattar beslut 
i egen sak. I praktiken har detta förfarande 
dock inte medfört några olägenheter. Parternas 
rättsskydd säkerställs genom att skiljemännens 
beslut i ersättningsfrågan, i motsats till vad 
som gäller en skiljedom i övrigt, inte är slutligt, 
utan parterna alltid har rätt att till denna del 
söka ändring i skiljedomen vid en domstol. 

I paragrafens 2 mom. föreslås stadgat att en 
part har rätt att inom 60 dagar från det han 
fick ett exemplar av skiljedomen hos domstolen 
söka ändring i skiljedomen till den del som 
gäller de fastställda ersättningsbeloppen till 
skiljemännen. Den föreslagna regleringen mot
svarar gällande lag. 

I paragrafens 2 mom. föreslås ett stadgande 
om anhängiggörande av ett ändringsyrkande. 
För närvarande skall ett ändringsyrkande an
hängiggöras genom talan på det sätt som 
stadgas i rättegångsbalken om anhängiggöran
de av tvistemål. stämningen skall delges inom 
den klandertid som fastställs i lag. I detta 
lagförslag föreslås att ändringssökandens ställ
ning underlättas på det sättet att ett ändring
syrkande blir anhängigt genom en ansökan hos 
domstol. Samtidigt blir den tid inom vilken 
ändring skall sökas i själva verket längre 
eftersom det enligt förslaget räcker om ansökan 
inlämnas till domstolen inom 60 dagar. Till 
ansökan skall fogas en kopia och vid behov en 
översättning av skiljedomen. 

I momentet ingår även ett stadgande om 
behörig domstol för handläggning av ändring
sansökan. Ansökan skall inlämnas till den 
underrätt inom vars domkrets skiljedomen har 
meddelats. 

För att ovisshet om rätten att söka ändring 
inte skall förorsaka rättsförlust föreslås i para
grafens 4 mom. ett stadgande, enligt vilket 
skiljemännen i skiljedomen skall ange vad den 
part skall iaktta som vill söka ändring i 
ersättningsbeloppen. 

47 §. Eftersom det i ändringssökandet skulle 
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vara fråga om ett ansökningsärende skall de 
skiljemän vars ersättningar ändringsansökan 
gäller inte längre kallas som svaranden. Enligt 
paragrafen skall domstolen dock bereda dem 
och också de andra parterna i skiljeförfarandet 
tillfälle att bli hörda. Delgivningen av kallelsen 
skall ankomma på sökanden på samma sätt 
som åtgärderna i samband med kallelse i 
ansökningsärenden i allmänhet. Att de andra 
parterna kallas för att bli hörda har betydelse 
när det gäller att belysa saken men också av 
den orsaken att en part enligt allmänna full
följdsrättsliga principer kan söka ändring en
dast i eget intresse. Det som han eventuellt 
vinner med sin ansökan inverkar inte nödvän
digtvis på den betalningsskyldighet som i skil
jedomen ålagts andra parter. 

För närvarande behandlas ett ändringsyr
kande som gäller skiljemäns arvoden i den 
ordning som stadgas om behandling av tviste
mål. Enligt förslaget skall däremot stadgande
na i lagen om behandling av ansökningsären
den vid allmän underrätt (307 /86) iakttas vid 
behandlingen. Skillnaderna mellan det nuva
rande och det föreslagna behandlingssystemet 
är dock relativt små - bortsett från anhängig
görandet och kallelse för att bli hörd. Eftersom 
det är fråga om ett ärende som gäller ändrings
sökande vid en domstol kan det inte behandlas 
genom kanslibehandling eller vid domstol med 
en ledamot utan behandlingen skall alltid ske 
vid sammanträde av fulltalig underrätt. 

48 §. I detta lagrum föreslås intaget ett 
stadgande om skyldighet att ersätta rättegång
skostnaderna i samband med ett skiljeförfaran
de. Enligt paragrafen kan skiljemännen, om 
inte parterna har kommit överens om annat, 
ålägga en part att helt eller delvis ersätta 
motpartens kostnader för skiljeförfarandeL 
När betalningsskyldighet döms ut skall iakttas 
vad som i rättegångsbalken stadgas om ersätt
ning för rättegångskostnader, om inte annat 
framgår av en eventuell överenskommelse mel
lan parterna. Till kostnaderna hänförs utöver 
de egentliga advokatutgifter som skiljeförfaran
det åsamkar en part dessutom ersättningarna 
till skiljemännen. Genom att ålägga skyldighet 
att ersätta kostnaderna kan skiljemännen så
lunda bl.a. bestämma vem som slutligen skall 
svara för ersättningarna till skiljemännen. 

49 §. Enligt 25 § l mom. i gällande lag skall 
talan som gäller ogiltigförklarande eller upphä
vande av en skiljedom, liksom även andra 
tvistefrågor som enligt nämnda lag kan hän-

skjutas till domstol, handläggas av den domstol 
som vore behörig domstol för den till skiljemän 
överlämnade tvisten. Ansökan om att en skil
jeman eller ordförande för skiljemän skall utses 
kan göras även vid någon annan allmän 
underrätt som är för parten lägligare. stadgan
det om behörig domstol är inte tvingande, utan 
parterna kan komma överens om att en ovan 
avsedd talan eller ett ovan avsett ansökningsä
rende skall behandlas vid någon annan allmän 
underrätt. 

Det gällande behörighetsstadgandet kan inte 
betraktas som lyckat. För det första kan det 
vara svårt att utreda vilken domstol som hade 
varit behörig att behandla den tvist som har 
överlämnats till skiljemän. För det andra gör 
ett sådant arrangemang domstolens behörighet 
beroende av en slumpmässig omständighet, 
dvs. vilken part som har varit eller kommer att 
vara kärande i skiljenämnden. Med anledning 
härav föreslås i lagrummets l mom. stadgat att 
talan om ogiltigförklarande eller upphävande 
av en skiljedom skall föras vid allmänna 
underrätten på den ort där skiljedomen har 
meddelats. Det är lätt att av den anteckning i 
skiljedomen av vilken framgår på vilken ort 
domen har meddelats reda ut vilken underrätt 
som är behörig. Härvid är också faststäBandet 
av behörig domstol inte beroende av vem av 
parterna som har anhängiggjort eller kommer 
att anhängiggöra skiljeförfarandet 

I paragrafens 2 mom. föreslås ett stadgande 
om behörig domstol i fråga om ansökan om 
förordnande av skiljeman eller skiljande av en 
skiljeman från hans uppdrag samt om talan 
som gäller skiljeavtalets giltighet, bestånd och 
tillämplighet på en viss tvistefråga. Eftersom 
det i dessa fall oftast blir aktuellt med dom
stolsbehandling redan innan skiljeförfarandet 
inleds, går det inte att stöda sig på den i 
l mom. föreslagna domstolen på den ort där 
skiljedomen meddelas. I lagrummet föreslås att 
nämnda ärenden och mål skall behandlas vid 
den domstol inom vars domkrets någon av 
parterna har sin hemort. Om ingen av parterna 
har hemort i Finland, skall ärendet eller målet 
behandlas vid Helsingfors rådstuvurätt. 

I paragrafens 3 mom. föreslås ett stadgande 
enligt vilket paragrafen inte skall vara tvingan
de rätt utan att parterna även kan komma 
överens om att ett ärende eller mål som avses 
i l och 2 mom. kan behandlas vid någon annan 
allmän underrätt. 
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Om skiljeförfarande i en främmande stat 

I lagförslaget ingår stadganden om under 
vilka förutsättningar ett skiljeavtal, enligt vilket 
en tvist skall avgöras genom skiljeförfarande 
som äger rum i en främmande stat, skall anses 
giltigt i Finland. Dessutom innehåller lagför
slaget stadganden om erkännande av en skilje
dom som har meddelats i utlandet och om dess 
verkställbarhet i Finland. De föreslagna stad
gandena står inte i strid med bestämmelserna i 
den ovan i den allmänna motiveringen avsnitt 
1.1. angivna konventionen. 

Enligt de föreslagna stadgandena skall ett 
skiljeavtal, som gäller sådant skiljeförfarande 
som skall äga rum i en främmande stat, i vårt 
land alltid betraktas som giltigt till formen, om 
det uppfyller de formkrav som ingår i lagför
slagets 3 §. Så som ovan nämndes i motiven till 
nämnda paragraf är de formkrav som ingår i 
paragrafen inte i något avseende strängare än 
de bestämmelser i konventionens artikel II som 
gäller ett skiljeavtals form. En i 4 § avsedd 
bestämmelse skall jämställas med ett skiljeavtal 
också i de fall då skiljeförfarandet skall äga 
rum i en främmande stat. 

De stadganden om erkännande och verkstäl
lighet av en skiljedom som har meddelats i en 
främmande stat, vilka ingår i detta kapitel, 
innebär en skyldighet att erkänna och verkstäl
la en sådan skiljedom i alla sådana fall då 
konventionen förpliktar till det. Ett förordnan
de om att en skiljedom som har meddelats i en 
främmande stat skall verkställas skall meddelas 
genom samma förfarande som om det gällde en 
inländsk skiljedom. Den skall också verkställas 
på samma sätt. De föreslagna stadgandena 
uppfyller sålunda också det krav som ingår i 
konventionens artikel III. Enligt det får inte 
uppställas väsentligt strängare villkor för er
kännande eller verkställighet av skiljedomar på 
vilka konventionen äger tillämpning än de som 
gäller för erkännande och verkställighet av 
inländska skiljedomar. 

Enligt de föreslagna stadgandena skall ett 
skiljeavtal som avser skiljeförfarande som skall 
äga rum i en främmande stat betraktas som 
giltigt och en skiljedom som meddelats i en 
sådan stat verkställas också i vissa sådana fall 
då konventionen inte förpliktar till det. Detta 
strider inte heller mot konventionen. Avsikten 
med konventionen är inte på något sätt att 
hindra att de fördragsslutande staterna betrak
tar ett skiljeavtal, som avser skiljeförfarande 

vilket skall äga rum i en främmande stat, som 
giltigt samt erkänner och verkställer en skilje
dom som har meddelats i utlandet. Detta 
framgår av konventionens artikel VII, första 
stycket, enligt vilket bestämmelserna i konven
tionen inte skall "utgöra hinder för part att 
göra skiljedom gällande på det sätt och i den 
omfattning, som medgives av lagen i det land 
där skiljedomen åberopas eller enligt fördrag, 
som avslutas av detta land". 

Det ingår inte någon sådan bestämmelse i 
konventionen som skulle förplikta en fördrags
slutande stat att i vissa fall inte erkänna eller 
verkställa en skiljedom som har meddelats i en 
främmande stat. I konventionen nämns endast 
de grunder på vilka erkännande och verkstäl
lighet av en skiljedom som har meddelats i en 
främmande stat kan vägras (artikel V). En 
fördragsslutande stat har dock rätt att förord
na att erkännande och verkställighet av en 
skiljedom alltid skall vägras då en sådan grund 
för vägran som nämns i konventionen upp
kommer. Ä ven i vissa sådana stater där kon
ventionens bestämmelser som sådana har trätt 
i kraft i form av en intern lag anses att den 
myndighet som beslutar om erkännande och 
verkställighet av en skiljedom inte har rätt att 
förordna att skiljedomen skall verkställas, om 
bestämmelserna i konventionens artikel V ger 
rätt att vägra erkännande och verkställighet av 
domen. 

De stadganden om vägran att erkänna och 
verkställa en skiljedom, vilka föreslås bli intag
na i lagen, skall vara tvingande. Genom detta 
försöker man säkerställa att olika domstolars 
praxis när de beslutar om verkställigheten av 
en skiljedom som har meddelats i en främman
de stat blir så enhetlig som möjligt. Då en i 
dessa stadganden avsedd grund för vägran 
föreligger får en skiljedom således inte erkän
nas eller verkställas. 

50 §. I paragrafens l mom. före slås ingå ett 
stadgande, enligt vilket ett skiljeavtal eller en i 
4 § avsedd bestämmelse, vilka avser skiljeför
farande i en främmande stat, skall ha samma 
verkan som ett skiljeavtal som avser skiljeför
farande i Finland har enligt lagförslagets 5 §. 
En förutsättning skall dock vara att skiljeavta
let uppfyller formkraven i lagförslagets 3 § och 
att skiljeavtalet inte är ogiltigt enligt den lag 
som skall tillämpas på det. 

I paragrafens 2 mom. föreslås för tydlighe
tens skull ett stadgande som motsvarar det 
föreslagna 5 § 2 mom. Enligt detta stadgande 
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kan en domstol eller annan myndighet, utan 
hinder av ett sådant skiljeavtal som avser 
skiljeförfarande vilket skall äga rum i utlandet, 
medan saken behandlas av skiljemännen eller 
därförinnan meddela sådana förordnanden och 
förbud av tillfällig natur som myndigheten 
enligt lag är behörig att meddela. Sålunda kan 
i Finland t.ex. kvarstad läggas på gäldenärens 
egendom i syfte att säkerställa en fordran då en 
talan som gäller denna fordran behandlas eller 
kan komma att behandlas genom skiljeförfa
rande som skall äga rum i en främmande stat. 
Ä ven detta stadgande överensstämmer med 
bestämmelserna i konventionen. 

51 §. I paragrafens l mom. före slås stadgat 
att en skiljedom som meddelats i en främman
de stat skall gälla i Finland. En förutsättning 
skall dock vara att skiljedomen har meddelats 
med stöd av ett skiljeavtal som avfattats på det 
sätt som avses i 3 § eller med stöd av en i 4 § 
avsedd bestämmelse och att annat inte stadgas 
i den föreslagna lagen. 

Enligt 2 stycket punkt b i konventionens 
artikel V kan erkännande och verkställighet av 
skiljedom vägras om vederbörande myndighet i 
det land där erkännandet och verkställigheten 
begärs finner att erkännande eller verkställighet 
av skiljedomen skulle vara oförenligt med 
grunderna för rättsordningen i detta land. Det 
föreslås att ett stadgande som motsvarar denna 
bestämmelse tas in in paragrafens 2 mom. 
Enligt detta lagrum gäller en skiljedom som 
avses i paragrafens l mom. likväl inte i vårt 
land till den del den strider mot grunderna för 
Finlands rättsordning. Däremot har det inte 
ansetts befogat att i lagen ta in något stadgan
de som skulle motsvara bestämmelsen i 2 
stycket punkt a konventionens artikel V. Enligt 
denna bestämmelse kan erkännande och verk
ställighet av skiljedom vägras om vederbörande 
myndighet i det land där erkännandet och 
verkställigheten begärs finner att tvistefrågan 
inte är en sådan fråga som enligt lagen i detta 
land kan avgöras genom skiljeförfarande. Det 
kan inte anses motiverat att vägra att erkänna 
och verkställa en skiljedom på denna grund, 
om inte skiljedomen med anledning härav 
strider mot grunderna för vår rättsordning. 

52 §. Enligt konventionen kan erkännande 
eller verkställighet av en skiljedom inte av 
myndighet vägras självmant på andra grunder 
än dem som nämns i motiveringen till 51 §. 
Erkännande och verkställighet av en skiljedom 
kan dessutom vägras på begäran av den part 

mot vilken skiljedomen åberopas, om parten i 
fråga företer utredning om att de grunder för 
vägran av erkännande och verkställighet som 
nämns i artikel V stycke l föreligger i fråga om 
skiljedomen. 

I enlighet härmed föreslås i paragrafen stad
gat att en skiljedom som har meddelats i en 
främmande stat inte gäller i Finland mot den 
part som företer utredning om någon sådan 
grund för vägran av erkännande och verkstäl
lighet som nämns i paragrafen och som ingår i 
konventionens artikel V stycke l. Sålunda kan 
erkännande och verkställighet av en skiljedom 
inte vägras av domstol självmant, utan den mot 
vilken skiljedomen åberopas måste både åbe
ropa en sådan grund och förete utredning 
därom. 

Paragrafens 2 punkt motsvarar l stycket 
punkt a i konventionens artikel V. I detta 
lagrum nämns som en första grund för vägran 
att parten inte har varit behörig att ingå 
skiljeavtalet eller inte varit behörigen företrädd 
då avtalet ingicks. Frågan om parten har varit 
behörig att ingå skiljeavtalet eller behörigen 
företrädd då skiljeavtalet ingicks skall avgöras 
i enlighet med den lag som enligt i vårt land 
gällande internationellprivaträttsliga lagvalsre
gler skall tillämpas. Som andra grund nämns i 
denna punkt att ett skiljeavtal som avfattats på 
det sätt som avses i 3 § på grund av någon 
annan omständighet än en sådan som gäller 
skiljeavtalets form inte är giltigt enligt den lag 
som parterna valt eller, då man inte kan sluta 
sig till vilken stats lag parterna har avsett att 
skall bli tillämpad, enligt lagen i den stat där 
skiljedomen har meddelats. 

Paragrafens 2 punkt har samma innehåll som 
l stycket punkt b i konventionens artikel V. 
Enligt detta lagrum gäller en skiljedom inte i 
vårt land mot en part som företer utredning 
om att han inte i behörig ordning har under
rättats om tillsättandet av en skiljeman eller om 
skiljeförfarandet eller att han av någon annan 
orsak har varit förhindrad att utföra sin talan. 

Paragrafens 3 punkt motsvarar l stycket 
punkt c i konventionens artikel V. Enligt 
lagrummet gäller en skiljedom inte i Finland 
mot den part som företer utredning om att 
skiljemännen har överskridit sin befogenhet. 
Med detta avses samma sak som i lagförslagets 
40 § l mom. l punkt. 

Enligt paragrafens 4 punkt gäller en skilje
dom inte i Finland mot den part som företer 
utredning om att skiljenämndens sammansätt-
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ning eller skiljeförfarandet på ett betydande 
sätt har avvikit från vad parterna avtalat eller, 
om ett sådant avtal saknas, från lagen i den 
stat där skiljeförfarandet har ägt rum. stadgan
det motsvarar i huvudsak l stycket punkt d i 
konventionens artikel V. I det föreslagna stad
gandet förutsätts dock att skiljenämndens sam
mansättning eller skiljeförfarandet på ett bety
dande sätt skall ha avvikit från vad parterna 
avtalat eller, om ett sådant avtal saknas, från 
lagen i den stat där skiljeförfarandet har ägt 
rum innan det kan anses att skiljedomen inte 
gäller i vårt land. Sålunda kan inte vilket 
procedurfel som helst medföra att skiljedomen 
inte gäller i vårt land. 

Paragrafens 5 punkt motsvarar l stycket 
punkt e i konventionens artikel V. Enligt 
lagrummet gäller en skiljedom inte mot den 
part som företer utredning om att skiljedomen 
ännu inte har blivit bindande för parterna eller 
att dess verkställighet har uppskjutits i den stat 
där den har meddelats eller enligt vars lag den 
har meddelats, eller att skiljedomen har ogil
tigförklarats eller upphävts i den staten. 

53 §. I paragrafens l mom. före slås stadgat 
att en skiljedom som har meddelats i en 
främmande stat och som enligt den föreslagna 
lagen gäller i Finland på begäran skall verk
ställas här. I momentet föreslås dessutom 
stadgat att ansökan om verkställigheten skall 
göras hos allmän domstol. På samma sätt som 
för närvarande skall samma myndighet besluta 
om verkställigheten såväl av en skiljedom som 
har meddelats här som av en skiljedom som 
meddelats i en främmande stat. 

I paragrafens 2 mom. föreslås stadganden 
som motsvarar konventionens artikel IV. I 
motsats till 2 stycket i konventionens artikel IV 
krävs det dock inte att ett skiljeavtal och en 
skiljedom, som har avfattats på något annat än 
ett av de inhemska språken, nödvändigtvis i sin 
helhet skall översättas till ett av de inhemska 
språken. Ett beslut om verkställighet och själva 
verkställigheten förutsätter nämligen inte alltid 
att skiljeavtalet eller skiljedomen i sin helhet 
finns översatt till ett av de inhemska språken. 
Om domstolen tillräckligt väl behärskar det 
främmande språk på vilket skiljeavtalet eller 
skiljedomen har avfattats kan det inte alltid 
anses nödigt att sökanden skall vara skyldig att 
lämna en översättning av dessa till domstolen. 
Därför föreslås att domstolen skall ha pröv
ningsrätt i ifrågavarande avseende och kunna 

besluta i vilken mån den anser det nödvändigt 
att skiljedomen eller skiljeavtalet skall översät
tas till finska eller svenska. 

Enligt 2 stycket i konventionens artikel 
IV kunde det krävas att översättningen skall 
vara till riktigheten styrkt av officiell eller 
edsvuren translator eller diplomatisk eller kon
sulär tjänsteman. Ett sådant krav kan inte 
anses lämpligt i alla situationer. Det kan 
däremot inte heller godtas att riktigheten av de 
översättningar som ges inte på något sätt är 
styrkt. Det skall ankomma på domstolen att i 
varje enskilt fall besluta om intyget kan betrak
tas som tillräckligt tillförlitligt. 

54 §. Enligt 3 § lagen om godkännande av 
vissa stadganden i den i New Y ork den 10 juni 
1958 avslutade konventionen om erkännande 
och verkställighet av utländska skiljedomar 
samt om dylika skiljedomars verkställighet 
(200/62) skall, innan verkställighet av en utom
lands given skiljedom äger rum, motparten till 
den som söker verkställighet lämnas tillfälle att 
avge förklaring. Såsom ovan nämndes föreslås 
ett stadgande i 42 § 3 mom., enligt vilket 
sökandens motpart i regel skall beredas tillfälle 
att bli hörd innan en ansökan om verkställighet 
av en i vårt land given skiljedom bifalls. Detta 
är minst lika motiverat i fråga om en skiljedom 
som har meddelats i en främmande stat som i 
fråga om en skiljedom som har meddelats i vårt 
land med beaktande av att den mot vilken 
verkställighet begärs i regel har bevisbördan 
när det gäller de omständigheter på grund av 
vilka en skiljedom inte gäller i vårt land. 

I praktiken kan det dock förekomma sådana 
fall där motpartens vistelseort inte kan utredas 
och en uppmaning att bemöta en ansökan om 
verkställighet sålunda inte kan delges honom. 
Eftersom det inte kan anses motiverat att det i 
sådana fall skall vara omöjligt att verkställa 
skiljedomen föreslås i paragrafens l mom. 
stadgat - på samma sätt som i 42 § 3 mom. 
med tanke på i vårt land givna skiljedomar -
att denna skyldighet inte under alla omständig
heter skall vara ovillkorlig. 

Då ansökan om verkställighet av en skilje
dom som har meddelats i en främmande stat 
har inlämnats, kan det hända att sökandens 
motpart påstår att han hos en behörig myn
dighet i den stat där skiljedomen har meddelats 
eller i den stat enligt vars lag skiljedomen har 
meddelats har anhållit om att skiljedomen skall 
ogiltigförklaras eller upphävas eller att dess 
verkställighet skall uppskjutas. Enligt konven-
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tianens artikel VI kan den myndighet inför 
vilken skiljedomen åberopas i dessa fall, om 
den anser det påkallat, uppskjuta beslutet om 
verkställighet av skiljedomen samt på hemstäl
lan av part som yrkat verkställighet av skilje
domen ålägga den andra parten att ställa 
lämplig säkerhet. Paragrafens 2 mom. har 
avfattats så att det överensstämmer med detta. 

Ikraftträdande 

55 §. I paragrafens l mom. föreslås ett 
stadgande om vilken dag den föreslagna lagen 
träder i kraft. 

Om den föreslagna lagen även skall tillämpas 
på sådant skiljeförfarande som har anhängig
gjorts innan lagen trädde i kraft, kan det i 
praktiken uppstå ovisshet på vissa punkter. 
Därför föreslås i paragrafens 2 mom. stadgat 
att lagen inte skall tillämpas på sådant skilje
förfarande. Det skall däremot inte ha någon 
betydelse om skiljeavtalet har ingåtts innan 
lagen trädde i kraft eller därefter. 

Efter att den förslagna lagen har trätt i kraft 
kan det inte längre anses motiverat att det 
nödvändigtvis måste ordnas ett tillfälle för 
parterna där skiljedomen avkunnas för dem. 
Därför föreslås i paragrafens 3 mom. stadgat 
att en skiljedom som ges i Finland efter att 
denna lag trätt i kraft skall meddelas på det 
sätt som stadgas i denna lag. Det kan inte 
heller anses motiverat att en skiljedom som har 
meddelats efter att lagen trädde i kraft kan 
betraktas som ogiltig eller upphävas på andra 
grunder än dem som nämns i den föreslagna 
lagen. 

56 3. Den föreslagna lagen ersätter lagen 
den 4 februari 1928 om skiljemannaförfarande 
jämte ändringar samt 2 och 3 §§ lagen den 5 
januari 1962 om godkännande av vissa stad
ganden i den i New York den 10 juni 1958 
avslutade konventionen om erkännande och 
verkställighet av utländska skiljedomar samt 
om dylika skiljedomars verkställighet. I para
grafens l mom. föreslås därför att dessa stad
ganden blir upphävda. 

I ett flertal lagar och i vissa förordningar, 
som innehåller stadganden om skiljeförfarande, 
hänvisas till den gällande lagen om skiljeman
naförfarande. Efter att den nämnda lagen har 
upphävts och den föreslagna nya lagen trätt i 
kraft kan det inte anses motiverat att den 
upphävda lagen skall kunna tillämpas med stöd 

av ett stadgande i någon annan lag. I paragra
fens 2 mom. före slås därför stadgat att den 
föreslagna lagen skall tillämpas i stället för den 
gällande lagen om skiljemannaförfarande, som 
föreslås bli upphävd, då i en lag eller förord
ning hänvisas till den sistnämnda lagen. 

1.2. Utsökningslagen 

3 kap. 16 §. Så som nämndes i allmänna 
motiveringen föreslås att även stadganden om 
förutsättningarna för verkställighet av en skil
jedom som har meddelats i vårt land skall tas 
in i den nya lagen om skiljeförfarande. Därför 
föreslås att 3 kap. 16 § l mom. utsökningslagen 
ändras så att det endast gäller verkställighets
förfarandet. Momentet skall gälla endast såda
na skiljedomar som har meddelats i Finland. 
Skiljedomar som har meddelats utomlands 
skall verkställas - på samma sätt som utländska 
skiljedomar verkställs också för närvarande -
med stöd av paragrafens 3 mom. Det sistnämn
da momentet föreslås ändrat endast så att 
därav framgår att förordnande om verkställig
het av i detta moment angivana skiljedomar 
ankommer på allmän underrätt och inte på 
överexekutor. 

7 kap. 11 §. Enligt 7 kap. 11 § l mom. 
utsökningslagen skall den som utverkjlt kvar
stad, skingringsförbud eller reseförbud anhäng
iggöra sin talan inom en viss tid från det 
överexekutors förordnande därom gavs. När
mare stadganden om anhängiggörandet av en 
sådan fortsatt process ingår i nämnda para
grafs 2 mom. Enligt det kan den fortsatta 
processen fullföljas också genom skiljeförfaran
de. 

Om talan skall anhängiggöras genom skilje
förfarande kan det hända att en skiljedom 
dock inte kommer till stånd •eller att myndig
het, då verkställighet av domen begärs, kon
staterar att domen är ogiltig eller att domstolen 
upphäver skiljedomen. Med tanke på sådana 
situationer stadgas i paragrafens 2 mom. att 
talan vid äventyr att kvarstaden eller förbudet 
återgår skall väckas vid domstol inom ovan i 
l mom. stadgad tid från det borgenären erhöll 
kännedom om hinder, som mött skiljemanna
förfarandet, eller därom att myndighet konsta
terat skiljedomens ogiltighet. Om skiljedomen 
har upphävts börjar tiden löpa från det dom
stolens utslag vunnit laga kraft. 

stadgandet kan inte till alla delar betraktas 
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som lyckat. Om en skiljedom konstateras vara 
ogiltig eller upphävs leder detta inte till att en 
tvist, som har varit ämnat att avgöras genom 
skiljedom, utan hinder av ett giltigt skiljeavtal 
kan hänskjutas till domstol för prövning. skil
jeavtalet förfaller inte av den anledningen att 
skiljedomen är ogiltig eller upphävs ens för den 
tvistefrågas del som skulle avgöras genom 
skiljedom. En ny talan som gäller samma 
tvistefråga skall sålunda väckas i skiljeförfaran
de och inte vid domstol, om inte skiljeavtalet är 
ogiltigt eller av någon orsak har upphört att 
gälla. Därför föreslås att sista meningen i 
paragrafens 2 mom. ändras så att där inte 
längre nämns var talan skall väckas. I de fall 
som avses i nämnda mening skall talan sålunda 
väckas i skiljeförfarande, om parterna har ett 
giltigt skiljeavtal som gäller saken, och i andra 
fall vid domstol. 

1.3. Lagen om aktiebolag 

16 kap. 5 §. I paragrafen ingår närmare 
stadganden om det skiljemannaförfarande som 
avses i 14 kap. 3 och 8 §§lagen om aktiebolag. 
Enligt den föreslagna nya lagen om skiljeför-

l. 

farande krävs inte att skiljedomen skall avkun
nas för parterna. Därför föreslås att 16 kap. 5 § 
4 mom. lagen om aktiebolag ändras på mot
svarande sätt genom att de två första mening
arna i nämnda moment stryks. Detta leder till 
att stadgandena i 36 § i den nya lagen om 
skiljeförfarande om meddelande av skiljedom 
skall iakttas. Momentets fjärde mening föreslås 
ändrad så att den tid inom vilken saken kan 
hänskjutas till domstols prövning skall räknas 
från den dag då parten fick ett exemplar av 
skiljedomen. Om en sådan begäran om rättelse 
av domen eller om tilläggsdom som avses i 37 
och 38 §§ i den föreslagna nya lagen om 
skiljeförfarande har framförts, börjar den fast
ställda tiden löpa från det parten fick ett 
exemplar av skiljemännens beslut med anled
ning av en sådan begäran. 

2. Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft så snart de har 
antagits och blivit stadfästa. 

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs 
Riksdagen följande lagförslag: 

Lag 
om skiljeförfarande 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

Tillämpningsområde 

l § 
I denna lags 2---49 §§ stadgas om skiljeför

farande som avses äga rum i Finland. I lagens 
50-54§§ stadgas om de verkningar som ett 
skiljeavtal som avser skiljeförfarande i en främ
mande stat har i Finland samt om giltigheten 
och verkställigheten i Finland av skiljedomar 
som meddelats i en främmande stat. 

Skiljeavtal 

2 § 
En privaträttslig tvistefråga om vilken förlik

ning är tillåten får genom ett avtal mellan 

5 311727J 

parterna lämnas till slutligt avgörande av skilje
män. Likaså får genom avtal bestämmas att 
dylika tvister, som i framtiden härflyter av ett 
i avtalet angivet rättsförhållande, slutligt skall 
avgöras av skiljemän. 

3 § 
Ett skiljeavtal skall avfattas skriftligen. 
Ett skiljeavtal anses skriftligen avfattat om 

det har tagits in i en handling som har 
undertecknats av parterna eller om det ingår i 
en brevväxling mellan parterna. Ett avtal om 
skiljeförfarande anses skriftligt avfattat även då 
parterna genom att utväxla telegram eller 
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teleprintermeddelanden eller andra motsvaran
de handlingar har bestämt att en tvist skall 
avgöras av skiljemän. 

Ett skiljeavtal anses även vara skriftligt om 
ett avtal som ingåtts på ett i 2 mom. nämnt sätt 
hänvisar till någon annan handling som inne
håller en bestämmelse om skiljeförfarande. 

4 § 
Med skiljeavtal jämställs en sådan bestäm

melse om skiljeförfarande som ingår i ett 
testamente, gåvobrev, konossement eller här
med jämförbara handlingar, i en förenings eller 
stiftelses stadgar eller i ett aktiebolags, något 
annat bolags eller en sammanslutnings bolag
sordning och som parterna eller den mot vilken 
ett yrkande riktas är skyldiga att iaktta. 

5§ 
Talan i en fråga som skall avgöras av 

skiljemän får inte tas upp till prövning av en 
domstol, om motparten gör invändning därom 
innan han svarar i huvudsaken. 

En domstol eller någon annan myndighet 
kan dock medan saken behandlas av skiljemän
nen eller före det utan hinder av skiljeavtalet 
meddela sådana interimistiska förordnanden 
och förbud som myndigheten enligt lag är 
behörig att meddela. 

skiljemännen 

6 § 
Antalet skiljemän skall vara tre, om inte 

parterna har bestämt något annat. 

7 § 
Var och en som råder över sig själv och sin 

egendom kan vara skiljeman, om inte parterna 
har bestämt något annat. 

Även den som inte är finsk medborgare får 
vara skiljeman i Finland. 

8 § 
En skiljeman skall vara opartisk och oav

hängig. 
Den som ombetts åta sig ett skiljeman

nauppdrag skall, om han inte avsäger sig 
uppdraget, genast uppge alla omständigheter 
som är ägnade att äventyra hans opartiskhet 
eller oavhängighet som skiljeman eller ge an
ledning till befogade misstankar i detta avseen
de. 

En skiljeman är tills skiljeförfarandet har 
slutförts skyldig att uppge alla sådana ovan 
avsedda omständigheter som inte tidigare har 
tillkännagetts parterna. 

9 § 
En skiljeman skall på yrkande av en part 

förklaras jävig, om han hade varit jävig att 
behandla saken som domare, samt även på 
grund av någon annan sådan omständighet 
som är ägnad att ge befogad anledning att 
betvivla skiljemannens opartiskhet eller oav
hängighet. 

10 § 
Parterna kan komma överens om i vilken 

ordning ett yrkande om att en skiljeman skall 
förklaras jävig skall prövas. En part har dock 
trots det rätt att kräva att skiljedomen skall 
upphävas med stöd av 40 §. 

Om ingen överenskommelse som a v ses i 
l mom. har träffats, skall en part framställa 
yrkande om att en skiljeman skall förklaras 
jävig inom 15 dagar från det parten fick 
kännedom om att skiljemännen har tillsatts och 
om en omständighet som nämns i 9 §. Yrkan
det skall framställas skriftligen hos skiljemän
nen. I yrkandet skall anges grunderna för det. 

Om en part har yrkat att en skiljeman skall 
förklaras jävig men skiljemannen inte frånträ
der sitt uppdrag eller den andra parten inte 
godkänner yrkandet, skall skiljemännen avgöra 
frågan om jäv. Frågan får underkastas dom
stols prövning endast i samband med ett 
yrkande om att skiljedomen skall upphävas 
med stöd av 40 §. 

11§ 
En part som vill hänskjuta en tvist till 

skiljemän skall skriftligen meddela motparten 
detta. I meddelandet skall ingå en hänvisning 
till skiljeavtalet och i det skall anges den 
tvistefråga som avses bli överlämnad till skil
jemännen för avgörande, om den inte framgår 
av skiljeavtalet. 

I det meddelande som avses i l mom. skall 
ä ven anges de skiljemän som den part som 
påkallar skiljeförfarande skall utse. Samtidigt 
skall motparten uppmanas att ange den skilje
man eller de skiljemän han skall utse. 

Om en skiljeman enligt parternas överen
skommelse skall utses av någon annan än 
parterna, skall ett sådant meddelande som 
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avses i l mom. även sändas till den som skall 
utse skiljemannen och han skall ombes att 
fullgöra uppdraget. 

12 § 
Om skiljemännen skall vara flera än en, men 

parterna inte har kommit överens om skilje
männen eller hur de skall utses, skall vardera 
parten utse lika många skiljemän. De på detta 
sätt utsedda skiljemännen skall kalla ytterligare 
en skiljeman till ordförande, om inte parterna 
har bestämt att tvisten skall avgöras av de 
skiljemän som de har utsett. 

13 § 
Om en skiljeman avlider, frånträder sitt 

uppdrag eller skiljs från det, skall en ny 
skiljeman utses i hans ställe. Om den som på 
detta sätt utsetts att efterträda en skiljeman 
avlider, frånträder sitt uppdrag eller skiljs från 
det skall domstolen på ansökan av någondera 
parten utse en ny skiljeman i hans ställe. 

Om en i skiljeavtalet utsedd skiljeman avlider 
eller inte kan eller vill ta emot uppdraget eller 
om han frånträder sitt uppdrag eller skiljs från 
det, och parterna inte har kunnat komma 
överens om vem som skall utses till skiljeman i 
hans ställe, utser domstolen på ansökan av en 
part en skiljeman, om inte parterna har kom
mit överens om att skiljeavtalet skall förfalla i 
ett sådant fall. 

14 § 
Om en part eller någon annan som har fått 

ett i 11 § l mom. avsett meddelande inte inom 
30 dagar från det meddelandet inkommit har 
fullgjort sin uppgift att utse skiljeman och 
skriftligen underrättat den part som påkallat 
skiljeförfarande därom, eller om de skiljemän 
som parterna har utsett inte inom 30 dagar 
från det de blivit utsedda har enats om ordfö
randen, kan en part be domstolen utse den 
skiljeman eller de skiljemän som ytterligare 
skall utses. 

Vad som stadgas i l mom. skall tillämpas på 
motsvarande sätt, om den som har fått en 
skriftlig uppmaning att utse en ny skiljeman i 
stället för en skiljeman som har avlidit, skiljts 
från sitt uppdrag eller frånträtt det inte inom 
30 dagar från det uppmaningen inkom har 
fullgjort sin uppgift att utse en skiljeman, eller 
om de skiljemän som parterna har utsett inte 
har enats om en ordförande inom 30 dagar 

från det de fick veta att ordföranden har 
avlidit, frånträtt sitt uppdrag eller skiljts från 
det. 

15 § 
Om en tvist skall avgöras av en enda 

skiljeman, men parterna inte har kommit öve
rens om skiljemannen inom 30 dagar från det 
den ena parten fick ett i 11 § l mom. nämnt 
meddelande av den andra parten, kan en part 
be domstolen utse skiljemannen. 

16 § 
När en part i ett fall som avses i 13, 14 eller 

15 § har bett domstolen utse en skiljeman, skall 
domstolen göra detta om det inte är uppenbart 
att lagliga förutsättningar för skiljeförfarandet 
saknas. 

Innan domstolen med stöd av l mom. utser 
en eller flera skiljemän skall den ge den andra 
parten tillfälle att bli hörd, om inte skiljeförfa
randet på grund av detta fördröjs oskäligt. 

17 § 
En part som har valt en skiljeman och 

underrättat motparten därom får inte utan 
motpartens samtycke återkalla valet. 

18 § 
En skiljeman kan skiljas från sitt uppdrag 

genom parternas överenskommelse. 
Om en skiljeman inte kan fullgöra sitt 

uppdrag på behörigt sätt eller om han utan 
godtagbar anledning fördröjer sakens behand
ling, skall domstolen på ansökan av en part 
skilja honom från uppdraget. 

I domstolens beslut i ett ärende som gäller 
skiljande av en skiljeman från hans uppdrag får 
ändring inte sökas. 

19 § 
Vad som stadgas i 11 och 13-17 §§ gäller 

endast om parterna inte har kommit överens 
om något annat. 

Förfarandet 

20 § 
Ett skiljeförfarande blir anhängigt när en 
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part har tagit emot ett sådant meddelande som 
avses i 11 § l mom. 

21 § 
Skiljemännen skall bereda parterna erforder

lig tillgång att utföra sin talan. 

22 § 
Om inte något annat följer av denna lag 

skall, vid behandlingen av saken, iakttas vad 
parterna har kommit överens om i fråga om 
förfarandet. Saknas en sådan överenskommelse 
har skiljemännen rätt att med iakttagande av 
denna lag och med beaktande av kraven på 
opartiskhet och snabbhet besluta om förfaran
det. 

23 § 
Skiljemännen bestämmer platsen för skilje

förfarandet om inte parterna har kommit öve
rens därom. 

Om det finns anledning därtill kan skilje
männen dock höra parter, vittnen och sakkun
niga samt förrätta syn även någon annansta~s 
än på den plats som parterna har kommlt 
överens om eller skiljemännen har bestämt att 
förfarandet skall äga rum. Hörande och syn får 
förrättas även utanför Finlands gränser. 

24 § 
Käranden skall inom den tid som skiljemän

nen bestämmer ange de omständigheter på 
vilka han grundar sin talan samt sina indivi
dualiserade yrkanden och svaranden avge sitt 
bemötande med anledning av dem. Skiljemän
nen kan uppmana parterna att samtidigt till 
skiljemännen lämna alla de handlingar som 
kan vara av betydelse i saken eller uppge vilka 
handlingar eller andra bevis som de ämnar 
lägga fram i målet. 

En part får under skiljeförfarandet ändra 
eller komplettera sina yrkanden och grunderna 
för dem samt väcka genkäromål eller yrka 
kvittning, om inte avgörandet av saken förd
röjs oskäligt på grund av detta. 

Vad som stadgas i l och 2 mom. gäller 
endast om parterna inte har kommit överens 
om något annat. 

25 § 
Har parterna inte kommit överens om på 

vilket eller vilka språk saken skall behandlas, 
skall skiljemännen besluta om detta. 

skiljemännen har rätt att kräva att till varje 
handling som företes i målet skall fogas en 
översättning till ett sådant språk på vilket 
saken behandlas. 

26 § 
skiljemännen skall främja en sakenlig och 

snabb utredning av tvisten. I detta syfte får de 
anmoda en part, ett vittne eller någon annan 
att infinna sig för att höras i saken samt 
uppmana en part eller någon annan att för 
skiljemännen förete en sådan handling eller ett 
sådant föremål som han innehar och som kan 
ha betydelse som bevis. 

Skiljemännen har inte rätt att förelägga vite 
eller besluta om andra tvångsmedel. De har 
inte heller rätt att ta emot ed eller försäkran 
eller sanningsförsäkran. 

27 § 
Om inte parterna har kommit överens om 

något annat kan skiljemännen ge en sakkunnig 
i uppdrag att göra utredningar och avge 
utlåtande i en fråga som är av betydelse för 
avgörandet av målet och vars bedömning för
utsätter särskilda fackkunskaper. 

Skiljemännen kan även uppmana en part att 
ge den sakkunnige de uppgifter som han 
behöver för att fullgöra uppdraget samt att 
bereda honom tillfälle att undersöka handling
ar, varor eller annan egendom. 

28 § 
Om skiljemännen anser det nödigt att ett 

vittne eller en sakkunnig förhörs vid domstol, 
att en part förhörs under sanningsförsäkran 
eller att en part eller tredje man åläggs att 
förete en handling eller ett föremål som kan ha 
betydelse som bevis i målet, kan en part ansöka 
därom hos domstolen. 

En sådan ansökan som avses i l mom. 
inlämnas till den allmänna underrätt inom vars 
område den som skall höras eller den som 
saken annars berör vistas. 

Domstolen skall med iakttagande av vad 
som i 17 kap. rättegångsbalken stadgas om 
bevisning i tvistemål vidta den åtgärd som 
avses i ansökan, om hinder för detta inte 
föreligger. 

29 § 
Om parterna kommer överens om att skilje

förfarandet inte skall fortgå eller om skiljemän
nen finner att förfarandet av någon annan 
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orsak inte kan fortsättas, skall skiljemännen 
fatta beslut om att skiljeförfarandet skall av
slutas. 

Om käranden återkallar sin talan skall skil
jemännen likaså fatta beslut om att skiljeförfa
randet skall avslutas. Om svaranden dock 
yrkar på dom och skiljemännen anser att 
svaranden har godtagbara skäl för att få saken 
slutligt avgjord, kan förfarandet fortsättas och 
målet avgöras genom skiljedom. 

skiljemännens uppdrag anses slutfört när de 
har meddelat ett sådant beslut som avses i 
denna paragraf eller avgjort saken genom 
skiljedom, om inte något annat följer av 37, 38 
eller 41 §. 

Skiljedom 

30 § 
skiljemännen skall grunda sin dom på lag. 
Om parterna har kommit överens om att viss 

stats lag skall tillämpas när tvisten avgöras, 
skall skiljemännen grunda sin dom på denna 
lag. 

Om parterna så har överenskommit, får 
skiljemännen dock grunda sin dom på vad de 
anser skäligt (ex aequo et bono). 

31 § 
Är skiljemännen av olika åsikt om hur målet 

skall avgöras, skall domen ges i enlighet med 
den mening om vilken mera än halva antalet av 
skiljemännen förenar sig. Hur ingen mening 
understötts av flertalet, skall domen ges enligt 
den mening som ordföranden företräder, om 
inte parterna har kommit överens om något 
annat. 

32 § 
Om parterna förliks i en tvist som har 

hänskjutits till skiljemän, kan skiljemännen på 
parternas begäran fastställa förlikningen i dom 
med iakttagande av vad som stadgas i 35 §. 

33 § 
skiljemännen kan i ett mål där flera yrkan

den har framställts genom en skiljedom särskilt 
avgöra ett självständigt yrkande. skiljemännen 
kan även särskilt avgöra den del av ett yrkande 
som medgivits. 

Ifråga om en fordran och ett mot den 
framställt kvittningsyrkande skall dömas i ett 
sammanhang. 

34 § 
Om parterna har kommit överens därom kan 

skiljemännen genom en skiljedom särskilt av
göra en sådan tvistefråga av vilken avgörandet 
i målet i övrigt är beroende. 

35 § 
En skiljedom skall avfattas skriftligen samt 

undertecknas av samtliga skiljemän. 
I skiljedomen skall anges den dag domen har 

meddelats och i den skall antecknas att den har 
meddelats på den ort som har överenskommits 
eller bestämts som plats för skiljeförfarandet 

36 § 
Ett på behörigt sätt undertecknat exemplar 

av skiljedomen skall ges till varje part vid 
skiljemännens sammanträde eller tillställas dem 
på något annat bevisligt sätt. 

37 § 
En part får be skiljemännen rätta ett räkne

eller skrivfel eller något annat därmed jämför
bart fel i skiljedomen. En part skall efter att 
han har underrättat motparten om det begära 
rättelse inom 30 dagar från det han fick ett 
exemplar av skiljedomen, om inte någon annan 
tid har överenskommits. 

Anser skiljemännen att begäran om rättelse 
är befogad, skall de göra rättelsen utan dröjs
mål och om möjligt inom 30 dagar från det 
begäran inkom till ordföranden för skiljemän
nen. 

Skiljemännen kan på eget initiativ rätta ett i 
l mom. nämnt fel inom 30 dagar från den dag 
skiljedomen meddelades. Innan felet rättas 
skall parterna vid behov ges tillfälle att uttala 
sig om rättelsen. 

Vad som i 35 och 36 §§ stadgas om skilje
dom tillämpas även på rättelse som avses i 
denna paragraf. 

38 § 
Om inte parterna har kommit överens om 

något annat får en part, sedan han underrättat 
motparten därom, be skiljemännen meddela en 
tilläggsdom angående en fråga som hänskjutits 
till dem, men som skiljemännen inte har uttalat 
sig om i sin dom. Om begäran anses befogad, 
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skall skiljemännen meddela en tilläggsdom så 
snart som möjligt. 

Vad som i 35 och 36 §§ stadgas om skilje
dom tillämpas även på en tilläggsdom som 
avses i l mom. 

skiljedomens ogiltighet 

39 § 
En skiljedom är ogiltig 
l) till den del skiljemännen i skiljedomen har 

avgjort en fråga som enligt finsk lag inte kan 
avgöras genom skiljeförfarande, 

2) till den del skiljedomen skall anses strida 
mot grunderna för Finlands rättsordning, 

3) om skiljedomen är så oklar eller ofullstän
dig att av den inte framgår hur i saken har 
dömts eller 

4) om skiljedomen inte har avfattats skrift
ligen eller undertecknats av skiljemännen. 

Utan hinder av vad som stadgas i l mom. 4 
punkten är en skiljedom inte ogiltig även om en 
eller flera skiljemäns underskrift saknas, om 
skiljedomen har undertecknats av de flesta 
skiljemännen och de på skiljedomen har an
tecknat orsaken till att en skiljeman som 
deltagit i sakens behandling inte har underteck
nat skiljedomen. 

40 § 
En skiljedom kan upphävas på talan av en 

part 
l) om skiljemännen har överskridit sin be

fogenhet, 
2) om en skiljeman inte har blivit utsedd i 

behörig ordning, 
3) om en skiljeman varit jävig enligt 9 §, 

men parts i behörig ordning framställda yrkan
de om att skiljemannen skall förklaras jävig 
inte har bifallits före skiljedomen meddelades, 
eller om en part fått kännedom om jävet så 
sent att han inte före skiljedomen meddelades 
har kunnat yrka att skiljemannen skall förkla
ras jävig eller 

4) om skiljemännen inte berett parterna er
forderlig tillgång att utföra sin talan. 

En part har inte rätt att kräva att en 
skiljedom skall upphävas med stöd av l mom. 
l, 2 eller 3 punkten, om han genom att ha 
svarat i huvudsaken eller på något annat sätt 
skall anses ha avstått från att åberopa en 
omständighet som avses i nämnda punkter. 

En part skall väcka talan om upphävande av 
en skiljedom inom tre månader från den dag 
han fick ett exemplar av skiljedomen eller, om 
en begäran som avses i 37 eller 38 § har 
framställts, från den dag han fick ett exemplar 
av skiljemännens beslut med anledning av en 
sådan begäran. 

41 § 
Den domstol vid vilken talan om ogiltigför

klarande eller upphävande av en skiljedom har 
väckts, kan på begäran av en part uppskjuta 
målet och bereda skiljemännen tillfälle att för 
undanröjande av grunden för ogiltigheten eller 
uppbävandet fortsätta skiljeförfarandet eller 
vidta någon annan nödvändig åtgärd. 

Om en skiljedoms verkställbarhet 

42 § 
Beslut om verkställighet av en skiljedom 

fattas av allmän underrätt. 
Till en ansökan om verkställighet av en 

skiljedom som riktas till underrätten skall i 
original eller bestyrkt kopia fogas skiljeavtalet 
eller en därmed jämställbar bestämmelse som 
avses i 4 § och skiljedomen. Till en handling 
som är avfattad på något annat språk än finska 
eller svenska skall dessutom fogas en bestyrkt 
översättning till någotdera av dessa språk, om 
inte domstolen medger undantag. 

Innan en ansökan som nämns i 2 mom. 
bifalls, skall motparten till den som har ansökt 
om verkställighet beredas tillfälle att bli hörd 
om det inte finns särskilda hinder för detta. 

43 § 
Domstolen kan avslå en ansökan som avses 

i 42 § endast om den finner att skiljedomen på 
grund av någon sådan omständighet som 
nämns i 39 § är ogiltig eller om skiljedomen har 
upphävts genom domstols beslut eller om en 
domstol med anledning av en talan om ogiltig
förklarande eller upphävande av skiljedomen 
har förordnat att den inte får verkställas. 

44 § 
Vid verkställigheten av en skiljedom skall 

sedan domstolen förordnat därom iakttas vad 
som stadgas i 3 kap. 16 § utsökningslagen. 

Kostnaderna för skiljeförfarande 

45 § 
Om inte något annat har överenskommits 
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eller bestämts är parterna solidariskt skyldiga 
att betala ersättning till skiljemännen för deras 
arbete och omkostnader. 

skiljemännen har rätt att av parterna kräva 
förskott på ersättningen eller säkerhet för den. 

46 § 
Om inte något annat har bestämts på ett sätt 

som är bindande för skiljemännen får de i 
skiljedomen fastställa ersättningens belopp sär
skilt för var och en av dem samt ålägga 
parterna betalningsskyldigheL 

En part har rätt att inom 60 dagar från den 
dag han fick ett exemplar av skiljedomen 
överklaga den hos domstolen till den del 
domen gäller de fastställda ersättningsbeloppen 
till skiljemännen. 

Ändring söks genom att en skriftlig ansökan 
och en kopia av skiljedomen lämnas till den 
underrätt inom vars domkrets skiljedomen har 
meddelats. 

I skiljedomen skall anges vad den part skall 
iaktta som vill söka ändring i skiljedomen till 
den del det är fråga om ersättningsbeloppen till 
skiljemännen. 

47 § 
Innan domstolen avgör en ändringsansökan 

som avses i 46 § 2 mom. skall den bereda de 
övriga parterna i skiljeförfarandet och de skil
jemän vilkas arvoden ändringssökandet gäller 
tillfälle att bli hörda. 

48 § 
Om inte parterna har kommit överens om 

något annat kan skiljemännen ålägga en part 
att helt eller delvis ersätta motpartens kost
nader för skiljeförfarandet med iakttagande i 
tillämpliga delar av vad rättegångsbalken stad
gar om ersättning för rättegångskostnader. 

Behörig domstol 

49 § 
Talan om ogiltigförklarande eller upphävan

de av en skiljedom skall prövas vid allmänna 
underrätten på den ort där skiljedomen har 
meddelats. 

Ärenden som avses i 13, 14, 15 och 18 §§ 
samt talan som gäller skiljeavtalets giltighet, 
bestånd och tillämplighet på en viss tvistefråga 
prövas vid allmänna underrätten på den ort 

där någon av parterna har hemvist eller, om 
ingen av parterna har hemvist i Finland, vid 
Helsingfors rådstuvurätt. 

Parterna kan komma överens om att ett mål 
eller ett ärende som avses i l och 2 mom. skall 
prövas vid någon annan allmän underrätt. 

Om skiljeförfarande i en främmande stat 

50 § 
Talan i en fråga som enligt ett skiljeavtal 

som avfattats i enlighet med 3 § eller enligt en 
bestämmelse som avses i 4 § skall avgöras 
genom skiljeförfarande i en främmande stat får 
inte upptas till prövning vid en domstol om 
motparten gör invändning därom innan han 
svarar i huvudsaken, om inte skiljeavtalet är 
ogiltigt eller bestämmelsen är ogiltig enligt den 
lag som skall tillämpas på avtalet eller bestäm
melsen. 

Utan hinder av ett avtal som avses i l mom. 
kan en domstol eller någon annan myndighet, 
medan tvisten handläggs av skiljemännen eller 
före det, dock meddela sådana interimistiska 
förordnanden och förbud som myndigheten 
enligt lag är behörig att meddela. 

51 § 
En skiljedom som meddelats i en främmande 

stat med stöd av ett skiljeavtal som avfattats på 
det sätt som avses i 3 § eller med stöd av en 
bestämmelse som avses i 4 § gäller i Finland, 
om inte något annat stadgas nedan. 

En skiljedom som avses i l mom. gäller dock 
inte till den del den strider mot grunderna för 
Finlands rättsordning. 

52 § 
En skiljedom som avses i 51 § gäller dock 

inte i Finland mot en part som visar att 
l) han inte har varit behörig att ingå skil

jeavtalet eller inte varit företrädd på behörigt 
sätt när avtalet ingicks, eller att ett skiljeavtal 
som avfattats på det sätt som avses i 3 § på 
grund av någon annan omständighet än en 
sådan som gäller skiljeavtalets form inte är 
giltigt enligt den lag som enligt parternas 
överenskommelse skall tillämpas eller, i det fall 
att man inte kan sluta sig till vilken stats lag 
parterna har avsett att skall bli tillämpad, 
enligt lagen i den stat där skiljedomen har 
meddelats, 
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2) han inte i vederbörlig ordning har under
rättats om tillsättandet av en skiljeman eller om 
skiljeförfarandet eller att han av någon annan 
orsak inte varit i stånd att utföra sin talan, 

3) skiljemännen har överskridit sin befogen
het, 

4) skiljenämndens sammansättning eller skil
jeförfarandet på ett betydande sätt har avvikit 
från vad parterna har avtalat eller, om ett 
sådant avtal saknas, från lagen i den stat där 
skiljeförfarandet har ägt rum, eller 

5) skiljedomen ännu inte har blivit bindande 
för parterna eller att verkställigheten av den 
har uppskjutits i den stat där den har medde
lats eller enligt vars lag den har meddelats, eller 
att skiljedomen har ogiltigförklarats eller upp
hävts i den staten. 

53 § 
En skiljedom som har meddelats i en främ

mande stat och som enligt vad som stadgas 
ovan gäller i Finland skall på begäran verk
ställas här. En ansökan om verkställighet skall 
riktas till allmän underrätt. 

Till ansökan skall i original eller bestyrkt 
kopia fogas skiljeavtalet eller en därmed jäm
ställbar bestämmelse som avses i 4 § samt 
skiljedomen. Till en handling som är avfattad 
på något annat språk än finska eller svenska 
skall dessutom fogas en bestyrkt översättning 
till någotdera av dessa språk, om inte domsto
len medger undantag. 

54 § 
Innan det förordnas att en skiljedom som 

har meddelats utomlands skall verkställas, skall 
domstolen bereda sökandens motpart tillfälle 
att bli hörd, om det inte finns särskilda hinder 
för detta. 

Invänder motparten att han hos en behörig 
myndighet i en stat som avses i 52 § 5 punkten 
gjort framställning om att skiljedomen skall 
ogiltigförklaras eller upphävas eller att dess 
verkställighet skall uppskjutas, kan domstolen, 
om det finns anledning därtill, skjuta upp 
beslutet om verkställighet. Domstolen kan 
samtidigt på begäran av sökanden förordna att 
motparten skall ställa en lämplig säkerhet, vid 
äventyr att beslutet om verkställighet annars 
kan meddelas. 

Ikraftträdande 

55 § 
Denna lag träder i kraft den 

19 
Denna lag tillämpas dock inte på skiljeför

farande som har anhängiggjorts innan lagen 
trädde i kraft. 

Om en skiljedom meddelas i Finland efter att 
denna lag har trätt i kraft skall den dock 
meddelas på det sätt som stadgas i denna lag 
och den kan inte anses ogiltig eller upphävas på 
andra grunder än de som stadgas i denna lag. 

56 § 
Genom denna lag upphävs lagen den 4 

februari 1928 om skiljemannaförfarande 
(46/28) jämte ändringar samt 2 och 3 §§ lagen 
den 5 januari 1962 om godkännande av vissa 
stadganden i den i New York den 10 juni 1958 
avslutade konventionen om erkännande och 
verkställighet av utländska skiljedomar samt 
om dylika skiljedomars verkställighet (200/62). 

Hänvisas i en lag eller förordning till lagen 
den 4 februari 1928 om skiljemannaförfarande 
skall denna lag i stället tillämpas. 
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2. 
Lag 

om ändring av 3 kap. 16 § och 7 kap. 11 § utsökningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 3 kap. 16 § l och 3 mom. och 7 kap. 11 § 2 mom. utsökningslagen, 
dessa lagrum sådana de lyder, 3 kap. 16 § l och 3 mom. i lag av den 4 februari 1928 (47/28) 

och 7 kap. 11 § 2 mom. i lag av den 18 maj 1973 (389/73), som följer: 

3 kap. 

Allmänna stadganden om verkställighet av 
domar och utslag 

16 § 
En i Finland meddelad skiljedom om vilken 

stadgas i lagen om skiljeförfarande ( j ), 
verkställs på förordnande av allmän underrätt 
såsom en domstols lagakraftvunna dom, om 
inte skiljedomen genom domstolens beslut har 
ogiltigförklarats eller upphävts eller en högre 
myndighet eller en domstol, där talan om 
skiljedomens ogiltigförklarande eller upphävan
de är anhängig, beslutar något annat. 

Skiljedom, som annars enligt lag skall gälla, 
skall även på förordnande av allmän underrätt 
verkställas liksom domstols lagakraftvunna 
dom, om inte högre myndighet beslutat något 
annat. 

7 kap. 

Om åtgärder till säkerställande av utsökning 
samt om annan handräckning 

11 § 

En talan enligt l mom. skall anhängiggöras 
hos överexekutor såsom lagsökning, genom 
betalningsorderförfarande, såsom tviste- eller 
brottmål vid domstol, genom skiljeförfarande 

6 311727J 

eller vid förvaltningsdomstol eller hos en sådan 
i 3 kap. l § l mom. nämnd förvaltningsmyn
dighet vars beslut verkställs med stöd av denna 
lag såsom dom i tvistemål och till vilkens 
behörighet hör att fastställa fordran till betal
ning. Talan skall fullföljas omedelbart eller 
inom utsatt tid, när den har väckts på ovan 
nämnt sätt, vid äventyr att kvarstaden eller 
förbudet återgår. Förvisar överexekutor ett 
lagsökningsmål såsom tvistigt till domstol eller 
förfaller ett mål angående betalningsorder på 
grund av att gäldenären motsatt sig utfärdande 
av betalningsorder, skall talan vid nämnt även
tyr väckas vid domstol inom ovan i l mom. 
stadgad tid från det borgenären fick kännedom 
om att målet av överexekutor har förvisats till 
domstol eller att målet angående betalningsor
der har förfallit. Om en skiljedom inte kommit 
till stånd av en orsak som inte beror på 
borgenären, eller om skiljedomen av en sådan 
orsak är ogiltig eller upphävs, skall talan vid 
nämnt äventyr väckas inom i l mom. stadgad 
tid från det borgenären fick kännedom om 
hinder för skiljeförfarandet eller om att en 
myndighet har konstaterat att skiljedomen är 
ogiltig eller, när skiljedomen upphävs, från det 
domstolens beslut har vunnit laga kraft. 

Denna lag träder i kraft den 
19 
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3. 
Lag 

om ändring av 16 kap. 5 § lagen om aktiebolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 16 kap. 5 § 4 mom. lagen den 29 september 1978 om aktiebolag (734/78) som följer: 

16 kap. 

Särskilda stadganden 

5 § 

En part som är missnöjd med skiljedomen 
kan genom att väcka talan mot motparten föra 
saken till domstol. Talan skall väckas inom två 
månader från det parten fick ett exemplar av 
skiljedomen eller, om en sådan begäran som 
avses i 37 eller 38 § lagen om skiljeförfarande 

Helsingfors den 5 december 1991 

( j ) har framförts, från det han fick ett 
exemplar av skiljemännens beslut med anled
ning av en sådan begäran. Om ändring inte 
söks i skiljedomen, gäller i fråga om verkstäl
ligheten av den 3 kap. 16 § utsökningslagen. 
Om skiljeförfarandet gäller i övrigt vad som 
stadgas i lagen om skiljeförfarande. 

Denna lag träder i kraft den 
19 . 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Justitieminister Hanne/e Pokka 
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Bilaga 

2. 
Lag 

om ändring av 3 kap. 16 § och 7 kap. 11 § utsökningslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 3 kap. 16 § l och 3 mom. och 7 kap. Il § 2 mom. utsökningslagen, 
dessa lagrum sådana de lyder, 3 kap. 16 § l och 3 mom. i lag av den 4 februari 1928 (47 /28) 

och 7 kap. Il § 2 mom. i lag av den 18 maj 1973 (389/73), som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 

Allmänna stadganden om verkställighet 
av domar och utslag 

16 §. 
Skiljedom, varom stadgas i lagen om skilje

mannaförfarande, må på överexekutors förord
nande verkställas såsom domstols laga kraft 
ägande dom, såframt ej sådana omständigheter 
föreligga, som jämlikt sagda lag göra skiljedo
men ogill, eller av högre myndigheter eller av 
domstol, där talan om skiljedomens upphävande 
är anhängig, annorledes varder förordnat. 

Har domstol upphävt skiljedomen, vare lag 
som i 14 § är stadgat. 

Skiljedom, som annars enligt lag skall lända 
till efterrättelse, varde desslikes efter överexeku
tors förordnande verkställd likasom domstols 
laga kraft ägande dom, där ej av högre myn
dighet annorledes förordnas. 

16 § 
En i Finland meddelad skiljedom om vilken 

stadgas i lagen om skiljeförfarande ( j ) , 
verkställs på förordnande av allmän underrätt 
såsom en domstols lagakraft vunna dom, om inte 
skiljedomen genom domstolens beslut har ogil
tigförklarats eller upphävts eller en högre myn
dighet eller en domstol, där talan om skiljedo
mens ogiltigförklarande eller upphävande är 
anhängig, beslutar något annat. 

Skiljedom, som annars enligt lag skall gälla, 
skall även på förordnande av allmän underrätt 
verkställas liksom domstols lagakraftvunna 
dom, om inte högre myndighet beslutat något 
annat. 

7 kap. 

Om åtgärder till säkerställande av utsök
ning samt om annan handräckning 

11 § 

I l mom. avedd talan skall anhängiggöras 
hos överexekutor såsom lagsökning, genom 
betalningsorderförfarande, såsom tviste- eller 
brottmål vid domstol, genom skiljemannaförfa
rande eller vid förvaltningsdomstol eller hos 
sådan i 3 kap. l § l mom. avsedd förvaltnings
myndighet, vars beslut verkställes med stöd av 
denna lag såsom dom i tvistemål och på vilken 
fordrans fastställande till betalning ankommer, 

Il § 

En talan enligt l mom. skall anhängiggöras 
hos överexekutor såsom lagsökning, genom 
betalningsorderförfarande, såsom tviste- eller 
brottmål vid domstol, genom skiljeförfarande 
eller vid förvaltningsdomstol eller hos en sådan 
i 3 kap. l § l mom. nämnd förvaltningsmyn
dighet vars beslut verkställs med stöd av denna 
lag såsom dom i tvistemål och till vilkens 
behörighet hör att fastställa fordran till beta!-
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Gällande lydelse 

och talan skall fullföljas omedelbart eller inom 
utsatt tid, när anhängiggörandet skett på fö
renämnt sätt, vid äventyr att kvarstaden eller 
förbudet återgår. Förvisar överexekutor lagsök
ningsärende såsom tvistigt till domstol eller 
förfaller ärende angående betalningsorder på 
grund av att gäldenären motsatt sig utfärdande 
av betalningsorder, skall talan vid nämnt även
tyr väckas vid domstol inom ovan i l mom. 
stadgad tid från det borgenären erhöll känne
dom om att ärendet av överexekutor förvisats 
till domstol eller att betalningsorderärendet för
fallit. Om skiljedom icke kommit till stånd av 
orsak, som ej beror av borgenären, eller om 
skiljedom av sådan orsak är ogill eller upphä
ves, skall talan vid förenämnt äventyr väckas 
vid domstol inom ovan i l mo m. stadgad tid från 
det borgenären erhöll kännedom om hinder, 
som mött skiljemannaförfarandet, eller därom 
att myndighet konstaterat skiljedomens ogil
tighet eller, då skiljedomen upphäves, från det 
domstolens utslag vunnit laga kraft. 

3. 

Föreslagen lydelse 

ning. Talan skall fullföljas omedelbart eller 
inom utsatt tid, när den har väckts på ovan 
nämnt sätt, vid äventyr att kvarstaden eller 
förbudet återgår. Förvisar överexekutor ett 
lagsökningsmål såsom tvistigt till domstol eller 
förfaller ett mål angående betalningsorder på 
grund av att gäldenären motsatt sig utfärdande 
av betalningsorder, skall talan vid nämnt även
tyr väckas vid domstol inom ovan i l mom. 
stadgad tid från det borgenären fick kännedom 
om att målet av överexekutor har förvisats till 
domstol eller att målet angående betalningsor
der har förfallit. Om en skiljedom inte kommit 
till stånd av en orsak som inte beror på 
borgenären, eller om skiljedomen av en sådan 
orsak är ogiltig eller upphävs, skall talan vid 
nämnt äventyr väckas inom i l mom. stadgad 
tid från det borgenären fick kännedom om 
hinder för skiljeförfarandet eller om att en 
myndighet har konstaterat att skiljedomen är 
ogiltig eller, när skiljedomen upphävs, från det 
domstolens beslut har vunnit laga kraft. 

Denna lag träder i kraft den 
19 . 

Lag 
om ändring av 16 kap. 5 § lagen om aktiebolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 16 kap. 5 § 4 mom. lagen den 29 september 1978 om aktiebolag (734/78) som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

16 kap. 

Särskilda stadganden 

5 § 

Skiljemännen skall lämna parterna meddelan
de om tid och ort för skiljedomens avkunnande. 
Uteblir part skall skiljedomen utan dröjsmål 
tillställas honom i rekommenderat brev. Part 
som är missnöjd med skiljedomen kan hänsk
juta saken till domstols prövning. Stämning skall 
delges motparten inom två månader från skit-

5§ 

En part som är missnöjd med skiljedomen 
kan genom att väcka talan mot motparten föra 
saken till domstol. Talan skall väckas inom två 
månader från det parten fick ett exemplar av 
skiljedomen eller, om en sådan begäran som 
avses i 37 eller 38 § lagen om skiljeförfarande 
( / ) har framförts, från det han fick ett 
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Gällande lydelse 

jedomens avkunnande. Sökes ej ändring i skilje
domen, skall i fråga om dess verkställighet 
iakttagas vad i 3 kap. 16 § utsökningslagen 
stadgas. Angående skiljemannaförfarandet gäl
ler i övrigt vad i lagen om skiljemannaförfaran
de är stadgat. 

Föreslagen lydelse 

exemplar av skiljemännens beslut med anledning 
av en sådan begäran. Om ändring inte söks i 
skiljedomen, gäller i fråga om verkställigheten 
av den i 3 kap. 16 § utsökningslagen. Om 
skiljeförfarandet gäller i övrigt vad som stadgas 
i lagen om skiljeförfarande. 

Denna lag träder i kraft den 
19 . 




