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En modernisering av lagen om skiljeförfarande

Enligt en lagrådsremiss den 1 mars 2018 har regeringen
(Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande
över förslag till

1. lag om ändring i lagen (1999:116) om skiljeförfarande,
2. lag om ändring i utsökningsbalken.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige
Erik Sterner.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i lagen om skiljeförfarande

En av utgångspunkterna för förslaget är att lagen ska vara modern
och lättillgänglig även för utländska tillämpare. Därmed ska Sverige
bevara och utveckla sin framskjutna ställning inom internationell
tvistlösning.
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Ett led häri var i Skiljeförfarandeutredningens förslag, SOU 2015:37,
att i 8 § första stycket skiljeförfarandelagen ange att en skiljeman ska
vara inte endast opartisk, som i hittillsvarande lydelse, utan även
oberoende. I lagens förarbeten uttalades att begreppet
oavhängighet, som var modellagens uttryckssätt, torde sakna
självständig betydelse eftersom en omständighet som kunde leda till
tvivel om skiljemannens oavhängighet i sig också kunde rubba
förtroendet för hans eller hennes opartiskhet. Utredningen anförde att
uttrycket opartiskhet ”självfallet måste tolkas så” att det innefattar
oberoende. Utredningen föreslog ändå att kravet på oberoende
skulle framgå av lagen eftersom detta är det internationellt
vedertagna uttrycket som förekommer såväl i modellagen som i de
allra flesta utländska lagar om skiljeförfarande.

Lagrådet föreslår att 8 § första stycket utformas enligt utredningens
förslag.

Följs inte förslaget bör i förarbetena tydligt utvecklas skälen till det
och den avsedda, utvidgade, innebörden av begreppet ”opartisk”.
Därmed kan intrycket undvikas att den svenska lagen skulle tillåta att
en skiljeman utses trots att han eller hon inte är oberoende eller
oavhängig, så länge det inte dessutom finns fog för att anse
förtroendet för skiljemannens opartiskhet vara rubbat.

Förslaget till lag om ändring i utsökningsbalken

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

