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Översyn av lagen om skiljeförfarande (SOU 2015:37)

Internationella Handelskammarens Svenska Nationalkommitté (Svenska ICC) har fått rubricerat
underlag på remiss och får anföra följande.
ICC är en global företagsorganisation med medlemmar från alla delar av världen och från alla
sektorer. ICCs uppgift är att bidra till att förbättra företags möjligheter till gränsöverskridande
affärsverksamhet, såsom handel och investeringar samt att lösa kommersiella tvister genom
medling och skiljedom. De främsta medlen är självreglering samt att klargöra och framföra
företagens synpunkter i frågor som kan påverka möjligheten till gräns-överskridande affärer.
Det kan handla om synpunkter på syften och ambitioner i internationella förhandlingar, liksom
på lagstiftning och regelutformning som påverkar företagens möjligheter till internationella
affärer. ICC lämnar sitt yttrande mot bakgrund av detta uppdrag. Följande kommentarer har
utarbetats under ledning av Advokat Pontus Ewerlöf och Susanna Zeko i ICC:s
Skiljedomskommitté.
En av utgångspunkterna för ICC:s skiljedomskommittés granskning av förslaget till ny lag om
skiljeförfarande är att lagen ska vara transparent och förutsebar även för utländska parter,
ombud och skiljemän. Så långt som möjligt bör därför lagstiftningen utformas på sådant sätt att
tolkningen av lagen inte blir beroende av uttalanden i förarbeten och doktrin. En annan
utgångspunkt för ICC:s skiljedomskommittés granskning är att den nya lagen om skiljeförfarande ska bidra till att befästa Sverige som ett attraktivt säte för skiljeförfaranden.
I arbetet med detta yttrande har ICC:s skiljedomskommitté tagit del av det remissvar som
upprättats av Swedish Arbitration Association, SAA. ICC:s skiljedomskommitté ansluter sig till de
synpunkter som anförts av SAA, av vilka frågan om utseende av skiljeman ursprungligen var ett
förslag från ICC:s skiljedomskommitté som SAA anslutit sig till, med två mindre reservationer.
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1. ICC:s skiljedomskommitté tillstyrker utredningens förslag om att hovrätten på begäran av
part ska få besluta att rättegången i lämplig omfattning ska äga rum på engelska under
förutsättning att motparten samtycker till detta. SAA:s synpunkt om att motpartens
samtycke inte bör krävas är enligt ICC:s skiljedomskommitté inte förenligt med den
grundläggande principen om partsautonomi i skiljeförfaranden. Vidare riskerar SAA:s
föreslagna ordning att minska förutsebarheten i klanderprocessen.
2. I linje med ICC:s skiljedomskommittés strävan att göra lagen transparent och förutsebar
även för utländska parter, ombud och skiljemän, understryker kommittén vikten av att en
kodifiering av påståendedoktrinen införs i den nya lagen. ICC:s skiljedomskommitté delar
SAA:s bedömning att det, trots rättsfallen från Högsta domstolen, analysen av dessa i
betänkandet och uttalanden i doktrin alltjämt råder oklarhet om påståendedoktrinens
närmare innebörd. Passusen i SAA:s remissvar ”om det låter sig göras” är mot denna
bakgrund alltför defensiv enligt ICC:s skiljedomskommittés mening.
Med de av SAA föreslagna modifieringarna av utredningens betänkande och med de
reservationer som anförts ovan ställer sig ICC:s skiljedomskommitté bakom samtliga framlagda
förslag i betänkandet. ICC:s skiljedomskommitté vill också understryka vikten
av att betänkandets förslag avseende upphävande av ogiltighetsbestämmelsen och
insnävningen av klandergrunderna (34 §, tredje och sjätte punkten) genomförs, liksom den
föreslagna ordningen för prövningen av skiljemännens behörighet.
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