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Justitieradet Bengtsson ar sklljaktig savitt angar fragan om 
uppskov med verkstalligheten och yttrar: 

'Rattslaget i fraga om den norska domens verkstallbarhet ar, som 
ocksa framgar av majoritetens uttalanden, tveksamt i tva avseenden: 
dels rorande skiljenamndens behorighet att prova Forenade Crescos 
krav enligt den fordran foretaget forvarvat fran Cresco Mods kon 
kursbo, dels i fraga om norsk domstols mojlighet att forordna om 
uppskov med ve r kstalligheten. Tillsammantagna medfor dessa forhal
landen en sadan osakerhet om bedomningen enligt norsk ratt , att -
trots det angelagna i att utlandsk skiljedoms verkstallighet inte 
onodigt fordrojs - skal talar for att verkstalligheten bar uppskju 
tas savitt angar den fran konkursboet forvarvade fo rdringen , for 
den handelse godtagbar sakerhet stalls. Jag anser darfor att i 
varje fall motparten bar horas over besvaren. Sedan jag overrostats 
i denna f raga, ar jag i ov r ig t ense med majoriteten." 

Att denno fotostolicopia overens

stammer mad originolet intygar 

, • f 
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Datema har inte anfort nagra skil som foranleder att den kostnads
ersattning som hovritten har tl11erkint Forenede Cresco bar ned
sattas . 

/ Dlck D Johansson 

I avgorandet har deltaglt : justltleriden Bengtsson (skl1jaktlg), 
Magnusson . Freyschuss . Munck (referent) och Lennander 
Foredragande revislonssekreterare: Johansson 

AU denna fOloslolkopia over.ns· 
stammer r:lod original.' intygor 

I rtf 

1.f.:jy.!f-~d¥~x.--
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Sid 5 
o 3659/9Z 

som avser det fallet att en part i skiljedomslandet for talan om 
upphavande eller 'suspension' av skiljedomen samtidigt som mot
parten begar verksUllighet av denna i en annan stat. 

Ett yrkande fran Datemas sida i klanderprocessen om uppskov med 
verkstallighet av skiljedomen har avvisats av Oslo byrett, och be
slutet har faststallts av Eidslvatlng lagmannsrett. lagmannsrettens 
beslut grundas pi en tolkning av New Yorkkonventionen enllgt vilken 
denna inte ger utrymme for att fragan om uppskov med verkstallighet 
av skiljedomen provas av annan domstol an den som behandlar sjalva 
verkstallighetsfragan och att fOljaktllgen uttrycket 'suspension' 1 
artlkel VI tar sikte pa suspension inte av skiljedomens exlgibill
tet utan av dess rattskraft, en fraga som ej ansetts kunna komma 
under bedomning enligt norsk ratt. 

Den tolkning av New Yorkkonventionen som salunda ligger till grund 
fOr lagmannsrettens beslut synes i och for sig kunna lfragasattas, 
och det kan alltsa inte uteslutas att Datema - som overklagat lag
mannsrettens beslut - skulle kunna fa sitt yrkande om uppskov pro
vat i sak vid norsk domstol. Aven om sa skulle bli fallet. ar det 
pa foreliggande material inte mOjligt att bedoma forutsattningarna 
fOr att uppskovsyrkandet skulle kunna komma att bifallas yare sig 
helt eller delvis. Nagra narmare upplysningar om det nuvarande la
get i sjalva klanderprocessen har inte lamnats i forevarande mal. 
Det kan ta lang tid innan slutligt avgorande foreligger. och som 
framgar av det fOrut anfOrda ar det ovisst om Datema till nagon del 
kan fa framgang med sin tal an. Vid dessa forhallanden och med han
syn till det allmanna intresset av att underlatta verkstallighet av 
utlandska skiljedomar (jfr NJA 1979 s 527) bor avgorandet betraf
fande fragan om verkstallighet har i landet av skiljedomen lnte 
lampligen uppskjutas. 

• 

• 
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ar av intresse - 7 § fcrsta stycket 3 - forutsatts fer att en 
utlandsk skiljedom inte skall galla har i riket att den mot vilken . 
skiljedomen aberopas visar att skiljemannen overskridit sitt 
uppdrag och att skiljedomen av sadan anledning ar utan verkan i den 
stat dar den meddelats eller enligt vars lag den meddelats. Nar det 
som har ga11er en svarbedcmd behcrighetsfraga, som kan vara fcrema1 
for ski1da meningar, kan det inte komma i fraga att frankanna en 
utlandsk ski1jedom gi1tighet har i riket om inte ski1jedomen undan
rojts i den frammande staten e11er i varje fall under1ag finns far 
att forutse en sadan utgang av en k1anderprocess i den staten. 

I forevarande fall framgar av hand1ingarna att Datema i juni 1992 

har vackt k1andertalan mot Forenede Cresco vid Osl o Byrett under 
pastaende att ski1jedomen ar ogi1tig. Omstandigheterna ar inte 
sadana att utgangen av denna process kan forutses savitt ga11er det 
ansprak som Forenede Cresco har avertagit fran Cresco Mods kon
kursbo. Fcrutsattningar far att i denna del 1amna Forenede Crescos 
ansakan om verksta11ighet utan bifa11 pa grund av vad Datema gjort 
ga11ande om att skiljenamnden cverskridit sitt uppdrag fcre1igger 
alltsa inte. 

Som hovratten funnit finns det inte he11er i ovrigt ska1 att 1amna 
Forenede Crescos ansckan om verksta11ighet av ski1jedomen utan bi
fall. 

Enligt 9 § 1agen om ut1andska ski1jeavtal och ski1jedomar far avgc
randet av en fraga om verksta11ighet har i landet av en ut1andsk 
skiljedom uppskjutas , om sckandens motpart invander att han hos be
horig myndighet i den stat dar skiljedomen har meddelats e11er 
en1igt vars lag den medde1ats har gjort framsta11ning om undanrc
Jande av ski1jedomen e11er am uppskov med dess verkstal1ighet. Be
stamme1sen har ti11kommmit mot bakgrund av artike1 VI i 1958 ars 
New Yorkkonvention om erkannande och verkstal1ighet av skl1jedomar, 
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den var behorig att prova Forenede Creseos krav enllgt den frln 
Cresco Mods konkursbo forvarvade fordringen. For det forsta angavs 
att Cresco Mods var en integrerad del av det samarbete som parterna 
hade etablerat oeh ett verktyg for detta samarbete. For det andra 
pekade skiljenamnden pa att skiljeklausulerna var likartade i de 
ski l da avtalen oeh fann det osannolikt att det varit parternas me
ning att ol i ka skiljenamnder skulle komma att bedoma parternas rat
tigheter oeh forpliktelser i det samarbete som hade kommit till 
stlnd dem emellan. 

De skal som skiljenamnden salunda anfort till stod for sin behorig
het I denna del av malet kan l amna utrymme for dl skussion. Den 
o.standigheten att foretaget Cresco Mods som sadant varit en del av 
det samarbete mellan parterna som regleras i samarbetsavtalet beho
ver salunda - kunde det havdas - inte utan vi dare innebara att aven 
det ansprak som Forenede Cresco grundat pa sitt forvarv for egen 
del av konkursboets fordran skal l anses rora detta samarbete. Det 
andra av de av skil j enamnden aberopade skalen synes bygga pa 
uppfattningen att Datema under alla forhallanden skulle ha varit 
bundet av skiljeklausulen i l ieensavtal et inte bara gentemot Cresco 
Mods, sam var dess motpart enl igt detta avtal, utan oeksa i forhal 
lande till Forenede Cresco, sedan detta foretag overtagit Cresco 
Mods fordran enligt lieensavtalet . Enl igt en uppfattning som forts 
fram i vart fall i svensk doktrin ar emellertid en part som slutit 
sklljeavtal inte bunden av detta gentemot den som pa grund av over
latelse Intratt I motpartens rattigheter med mindre an att han god
kant overl atelsen (se Heuman i Festskrift till Sveriges Advokatsam
fund s 229 ff; jfr Hassler-Cars, Skiljeforfarande, 2 u s 45). 

Nlgon slutgiltig provning av fragan om skiljenamndens behor ighet 
skall eme l lertid ej ske i forevarande mal. Enligt den regel i lagen 
(1929:147 ) om utlandska skil j eavtal oeh skiljedomar som har narmast 
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dlart har Datema yrkat att Hagsta domsto1en 1amnar Forenede Crescos 
ansakan utan bifa11, e11er atminstone medde1ar uppskov, savitt 
avser det be10pp om NOK 6 701 092 jamte ranta som harror fran den 
fordran vl1ken Forenede Cresco forvarvat fran Cresco Mods AS:s 
konkursbo. Datema har ocksa yrkat att Hogsta domsto1en bes1utar om 
i nhibition, i vart fall betraffande nyssnamnda belopp om 
NOK 6 701 092 jamte ranta . For det fall hovrattens bes1ut i sak ej 
andras har Datema yrkat att Hogsta domsto1en 1ikva1 pravar stor1e
ken av den kostnadsersattning som har ti11erkants Forenede Cresco I 
hovratten. 

Datema har yrkat ersattning for sin rattegangskostnad i Hogsta 
dOlDst01en. 

sKAL 

Hogsta domstolen upptar forst till bedomning fragan om, sasom Da
tem. gjort gall.nde, hinder moter mot verkstallighet av skiljedomen 
savitt avser den fordran som Forenede Cresco forvarvat fran det av 
parterna gemensamt agda foretaget Cresco Mods konkursbo. 

Av hand1ingarna framgar att ski1jenamnden ti11ka11ats med sted av 
det me11an parterna traffade samarbetsavta1et den 30 augusti 1985 
och inte med stod av det 1icensavta1 mel1an Datema och Cresco Mods 
som legat till grund for det senare bo1agets konkursbos ansprak 
gentemot Datema. Vartdera av dessa avta1 Inneha11er eme11ertid en 
ski1jek1ausu1 i vi1ken det anges att tvist rorande to1kn ingen e11er 
tl11ampningen av avta1et skal1 avgoras av en ski1jenamnd i Oslo . 

Som framgar av hovrattens bes1ut behand1ade ski1jenamnden fragor 
rorande sin behorighet i ett sirskilt bes1ut den 22 april 1991, i 
vl1ket namnden anfarde tva ski1 till stod for sin standpunkt att 
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HOCSTA DOMSTOLENS H~l/Arende nr 
BESLUTNR sO 6?!J 03659/92 

meddelat I Stockholm den ;&] november 1992 

KLAGANDE 
Datema Aktlebolag, 556214-5291, Mariehallsvagen 42, 161 02 BROHHA 
Ombud : advokaten Thomas Lindqvlst, Box 5402, 114 84 STOCKHOLM 

MOTPART 
Forenede Cresco Finans AS, Prinsensgate 39, 7011 TRONOHE1M, NORGE 
Ombud : advokaten J . Gillis Wetter, Erik Dahlbergs AIle 15, 
liS 20 STOCKHOLM 

SAKEN 
Verkstallighet av utlandsk skiljedom. 

OVERKLAGAOE AVGORANOET 
Svea hovratt, avd 5, beslut den 9 oktober 1992, sO 32 

Hovrattens beslut 

HOGSTA DOMSTOLENS AVGORANOE 

Hogsta domstolen faststaller hovrattens beslut. 

Datema skal l bara sin egen rattegangskostnad I Hogsta domstolen. 

YRKANOEN [ HOCSTA OOMSTOLEN 

Datema har yrkat blfal l till sin I hovratten forda tal an . Subsl-

Postadress . 
Box 2066 

HOGSTA DOHSTOLEN 103 12 STOCKHOLM 

Q COPYRIGHT 1993 MEAlEY PUBUCATIONS, INC., WAYNE. PA 
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Telefon Expedltlonstld 
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1992-10-09 o 1722/92 

Vld denna utgang skall Datema ersatta Forenede Cresco for 
rattegangskostnader i ~ovratten. 

FULLFOLJDSHANVISNING, se bllaga B 

/0 --Hii' 
(fL~l~~:fIil' 

~'lruli4 

I avgorandet har deltagit hovrattspresidenten Birgitta 
Blom, hovrattsradet Rolf Lundmark (referent) och t f hov
rattsassessorn Beatr ice Hernqvist. Enhalligt. 

_ .an 

-/'/kr;; ~t .:~7 n.t. S~o:~ 
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8 

saledes inte visat att skiljenamnden averskrid i t sitt 
uppdrag eller att - som Oatema gjort gallande - skilje
farfarandet strider mot vad parterna avtalat och darmed 
mot norsk lag. Oet saknas grund for pastaendet att skil
jedomen skulle vara uppenbart oforenlig med grunderna for 
den svenska r.ttsordningen . 

Oatema har inte gjort gallande att bolagets klandertalan 
mot skiljedomen i sig utgor hinder mot verkstallighet i 
Norge av skiljedomen och Oatemas yrkande vid norsk dom
stol om uppskov med verkstallighet har hitt i lls avvisats 
av norska domstolar. 

Oatema kan salunda enligt hovrattens mening inte anses ha 
visat att det foreligger sadana omstandigheter som enligt 
7 § lagen om utlandska skiljeavtal och skiljedomar medfor 
att skiljedomen den 25 mars 1992 inte galler i Sverige. 

Fragan om hovratten bar uppskjuta avgarandet om verk
stallighet i avbidan pa att klandertalan pravats eller 
yrkandet om uppskov med verkstallighet har slutligt 
avgjorts i Norge maste bli beroende av en bedamning av 
sannolikheten av att Oatemas i den norska processen 
framst.llda yrkanden kommer att helt eller delvis bifal· 
las. Sasom Hagsta domstolen uttalat i rattsfallet NJA 
1979 s 527 bar vid denna pravning hansyn tas till stra
vandena att underl.tta verkst.llighet av utlandska skil· 
jedomar. Oet bar aven beaktas att svensk skiljedom enligt 
3 kap 15 § utsokn ingsbalken far verkstallas utan hinder 

av forestaende eller vackt klandertalan, om det ej gars 
sannolikt att domen kan havas enligt 21 § lagen 

(1929:245) om skiljeman. Hovratten finner inte att 
omstandigheterna i farevarande fall ar sadana att uppskov 
med verkstallighetsavg,randet har i landet bar bifallas . 

Vol. 8, #2 
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Vad slutligen galler de under punkterna 5 och 6 aberopade 
grunderna for bestridandet av ansokningen am verkstallig
het har Datema hanvisat till sin ansokan vid Oslo Byrett 

den 5 juni 1992 am stamning pa Forenede Cresco med 
yrkande am ogiltigforklaring av skiljedomen samt sitt i 
samband darmed framstallda yrkande am uppskov med verk
stall ighet. 

HOVRilTTENS SKAL 

De omstandigheter sam Datema under punkterna 1-3 angett 
sam grund for bestridandet av ansokningen am verkstal
li9het har i sina huvuddrag behandlats av skiljenamnden 
dess beslut den 22 april 1991, vilket meddelades med 
anledning av oenighet mellan parterna am skiljenamndens 
behorighet att behandla de i malet framstallda yrkandena. 
Av beslutet framgar att skiljenamnden , enli gt den tolk

ning skiljemannen gett samarbetsavtalet , ansett att de 
yrkanden sam Forenede Cresco framstallt och sam kom att 
amfattas av den betalningsskyldighet sam Datema alagts i 
skiljedamen har sin grund i sjalva samarbetsavtalet ach 
att namnden darfor ansett sig ha behorighet att prova 

. .' 
yrkandena . Skiljenamnden framholl i sitt beslut att 
Cresco Hods AS var en integrerad del av det samarbete sam 
parterna etablerat genom samarbetsavtalet och ett verktyg 
for att genomfora detta samarbete. Skiljenamnden pekade 

vidare pa att skiljeklausulerna ar likalydande i de 

skilda avtalen och fann det osannolikt att det varit 

parternas mening att olika skiljenamnder skulle komma att 

bedoma parternas rattigheter oeh forpliktelser i det 

etablerade samarbetet mellan demo 

Hovratten finner att Datema i forevarande mal inte har 

formatt visa att skiljedomstolens tolkning av samarbets · 

avtalet ar felaktig oell att de av Forenede Cresco 
framstalld a ersattningsyrkandena darfer inte skulle kunna 
grundas pa sama rbet savtalet . Vid sadant forhallande ar 

February 1993 

C> COPYRIGHT '9\13 MEALEY PUBUCAll0NS, INC., WAYNE, PA REPRINTED WITH PERMISSION 
29 

 
Sweden 

Page 10 of 16

W
W

W
.N

EW
YORKCONVENTIO

N.O
RG 

    
    

    
    

  



February 1993 

SVEA HOVRAn 

INTERNATIONAL 
ARBITRATION REPORT 

1992-10-09 o 17Z2/9Z 

6 

Om det sku11e anses fore1igga en me11an parterna gi1t ig 
ski1jek1ausu1 med avseende pa 1icensavta1et har ski1je
namnden eme11ertid en1igt Datema anda overskridit sin 
behorighet genom att sammanfora tva ski1jeforfaranden. 
Vare sig ski1jek1ausu1en i samarbetsavta1et e11er ski1-
jek1ausu1en i 1icensavta1et ar utformad for att medge 
samman1aggning . Nagon overenskomme1se am sammanforing har 
inte traffats och 1ag1ig grund for samman1aggning i 
avsaknad av partsoverenskomme1se saknas en1igt norsk lag. 

Ski1jemannen har en1igt Datema ocksa overskridit sitt 
uppdrag genom att i punkt 2 i doms1utet ti11erkanna Fo
renede Cresco en ratt sam inte motsvarar yrkandena en1igt 
vad sam anges under punkten c). 

Datema har ocksa anfort att parterna avta1at att tvister 
am samarbetsavta1et ska11 hand1aggas i ski1jeforfarande. 
Eftersom nagot avta1 am skiljeforfarande for eventuellt 
andra tvister me11an parterna inte har traffats anser 
Datema att ski 1jeforfarandet strider mot vad parte rna har 

avta1at. 

Betraffande pastaendet i punkten 4 i sina grunder for 
bestridande av verksta11ighet har Datema framha11it att 
omstandigheterna som behand1as i punkterna 1-3 utgor sa
dana fe1aktigheter i ski 1jeforfarandet sam medfor att en 
ti11ampning av ski1jedomen sku11e vara uppenbart of oren-
1ig med grunderna for den svenska rattsordn ingen. Genom 
att ski1jenamnden trots Oatemas invandning domt i Fraga 
sam ski1jenamnden into har haft behorighet till har den 
en1ig t Oatemas uppfattning undandrag i t Datema moj1igheten 
att fa sin sak provad i ratt forum med moj1ighet for Da
tema att pa ett he1t annat satt an nu varit fa11et for
bereda och ti11bakavisa Forenede Crescos krav i den del 
det avser fordringen sam Forenede Cresco forvarvat fran 

Cresco Hods AS. 

Vol. 8, #2 
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krav mot Datema namligen 

a) en av Forenede Cresco aberopad fordran, av vilken 
bolaget tillerkandes NOK 4 ZZ7 531 jamte ranta, 

b) en fordran sam Forenede Cresco hade forvarvat fran 
Cresco Mods AS:s konkursbo, av vilken bolaget tillerkan
des NOK 6 701 09Z jamte ranta och 

c) yrkanden av Forenede Cresco am faststallelse dels av 
att samarbetsavtalet skulle forklaras galla mellan par
terna, dels av att Forenede Cresco overtagit Cresco Mods 
AS:s rattigheter och skyldigheter enligt licensavtalet. 

5 

Kraven under b) och c) har enligt Datema grundats inte pa 
samarbetsavtalet utan pa licensavtalet mel lan Datema och 
Cresco Mods AS. Eftersom skiljeklausulen i licensavtalet 
endast gallde mellan Datema och Cresco Mods AS har skil
jeforfarandet avseende kraven uoder b) och c) grundats pa 
'ett ogiltigt skiljeavtal, dvs en ogiltig skiljeklausul 
alternativt en mellan parterna icke existerande skilje· 
klausul'. - I fragan am att skiljemannen har averskridit 
sitt uppdrag gor Datema gallande att skiljemannen utsetts 
enligt skiljeklausulen i samarbetsavtalet och att de ge
nom att behandla kraven enl ;gt punkterna b) och c) damt 
over fragor sam inte ar hanforliga till det avtalet. Da
tema pekar pa att skiljeklausulen ; samarbetsavtalet 

enligt sin ordalydelse endast omfattar tvist i anledning 
av tolkning eller tillampning av samarbetsavtalet. Nagon 

hanvisning till att aven darmed sammanhangande fragor 
eller dylikt skulle falla under skiljeklausulen har inte 
gjorts. Forenede Cresco har inte overtagit lieensavtalet 
fran Cresco Mods AS och det forhallandet att Forenede 
Cresco pastar sig ha Qvertagit ett penningmassigt krav 
mot Datema fran Cresco Mods AS medfor inte att nagot 1 i
eensavtal averforts. Detta innebar enllgt Datema att Fa
renede Cresco inte kan stodja sig pa skiljeklausulen i 

licensavtalet i fraga am skiljenamndens behorlghet. 

February 1993 
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avgorandet av saken. 

Vardera parten har yrkat ersattning for sina kostnader 

i hovratten. 

OA TEI1AS TALAN 

Datema har aberopat fa1jande omstandigheter som grunder 
for sitt bestridande av Forenede Creseos ansakan: 

1. Ski1jefarfarandet har till avervagande del grundats pa 
ett ogi1tigt a1ternativt ett me11an parterna ieke exis

terande ski1jeavta1 . 

Z. Ski1jemannen har overskridit sitt uppdrag varfor 

ski1jedomen saknar verkan . 

3. Ski1jefarfarandet strider mot vad parterna avta1at 
oeh mot norsk lag oeh ski1jedomen saknar darfor verkan . 

4. Ti11ampn ing av ski1jedomen sku11e vara uppenbart 
oforen1ig med grunde rna for den svenska rattsordningen . 

5. Datema har vaekt k1anderta1an mot ski1jedomen vid 

norsk domsto1. 

6. Oatema har i under punkten 5 namnd k1anderproeess 
yrkat uppskov med verksta11ighet av ski1jedomen. 

Till vidare utveek1ing av de omstandigheter som Datema 
till stod for bestridandet iberopat har bo1aget i huvud

sak angett fo1jande. 

4 

Ski1jenamnden utsags en1igt ,ki1jek1ausu1en i samarbets 
avta1et oeh en1igt den hade namnden att avgara tvister 
som ga1 1er "to1kningen e1 1er anvende1se av denne avta10". 
I ski1jeforfarandet behand1ades tre huvudsak1 igen ski1da 
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rig att uppta alla de fragor som hanskjutits till dem for 
provning och lamnade avvisningsyrkandena utan bifall. 

Den 25 mars 1992 meddelade skiljenamnden den skiljedom 

som Forenede Cresco nu begar skall fa verkstallas i Sve

rige. 

Efter ansa.ningen om verkstallighet i Sverige har Datema 

vackt klandertalan mot skiljedomen i Norge och dar aven 
begart inhi bition av verkstalligheten. Genom beslut den 8 
september 1992 har Oslo Syrett avvisat Oatemas yrkande om 
inhibition. Efter averklagande av avvisningsbeslutet har 
Eidsivat ing lagmansrett i beslut den 30 september 1992 
faststallt Oslo Syretts avvisningsbeslut. Lagmansrettens 

beslut har overklagats. 

YRKANOEN" M M 

Forenede Cresco har ansokt om verkstallighet av skiljedo

men i Sverlge . 

Datema har bestritt bifall till ansokningen. I andra hand 
har bolaget yrkat att hovratten skall uppskjuta sitt 
avgorande av saken till dess fragan om skiljedomens gil
tighet avgjorts av norsk domstol genom lagakraftagande 
dom . I tredje hand har yrkats att hovratten skall besluta 
om uppskov med avgorandet till dess fragan om uppskov med 

verkstalligheten med anledning av den pagaende klander 

processen avgjorts av norsk domstol . 

Forenede Cresco har bestritt bifall till Oatemas yrkan 
den. Fcr det fall att hovratten bifaller Oatemas andra

eller tredjehandsyrkanden har Forenede Cresco yrkat att 

Datema alaggs stalla skalig sakerhet for de belopp vilka 

kan komma att omfattas av ett sadant uppskov. 

Datema har bestritt bifall till yrkandet att bolaget 

skall alaggas stall. sakerhet vid beslut om uppskov av 

February 1993 
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detta beslut forordnar annat. 

Datema Aktiebolag skall ersatta Forenede Cresco Finans AS 
dess rattegangskostnader i hovratten med tvahundrafyr
tiotvatusenfemhundra (242 500) kr, varav 230 000 kr for 
ombudsarvode, jamte ranta pa det forstnamnda beloppet 
enligt 6 § rantelagen (1975:635) fran dagen for beslutet 
till dess betalning sker. 

BAKGRUND 

Datema AB (vid avtalstidpunkten Mods Data AB, nedan Date
ma) och Forenede Cresco Finans AS (vid avtalstidpunkten 
AS Cresco Bokreditt-kjopekort, nedan Forenede. Cresco), 
traffade den 30 augusti 1985 ett samarbetsavtal som reg
lerade partern.s samverkan pa den norska marknaden. Som 
en del i samarbetet gick parterna in som 50/50 agare i 
ett bolag som fick namnet Cresco Mods AS. Samtidigt· med 
samarbetsavtalet ingicks ett konsortieavtal mellan par
t erna och ett licensavtal mellan Datema och det half ten
agda Cresco Mods AS. Bade samarbetsavtalet och licensav
talet inneholi skiljeklausuler som var likalydande. · 

Cresco Mods AS forsattes i konkurs den 16 mars 1988. Den 
21 mars 1988 forklarade Forenede Cresco att bolaget tratt 
in i licensavtalet i Cresco Mods AS : s .sUlle. Den 22 juni 
1989 overtog Forenede Cresco for NOK 25 000 konkursboets 
fordr i ngar pa Datema . 

Sedan tvist uppstatt mellan parterna pakallade Forenede 
Cresco skiljeforfarande och sk i ljeman utsags enligt skil
jeklausulen i samarbetsavtalet . Under skiljeforfarandet 
gjorde Datema gallande att ett flertal av Forenede Cres
cos yrkanden i processen inte var hanforliga till det 
samarbetsavtal i enlighet med vilket skiljenamnden 
utsetts och yrkade avvisning av dessa yrkanden. Ski'lje
namnden fann i beslut den 22 apri l 1991 att den var beho-
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SVEA HovRATT 

Avd 5 

SOKANOE 

FORKLARANDE 

SAKEH 

Ook id:OI722-92.BES 

BESLUT 

1992-10-09 

meddelat i 
Stockholm 

sO 32 

o 1722/92 

med anledning av ansok.~ om verkstallighet av en den 
25 mars 1992 i Oslo, Norge, meddelad skiljedom 

Forenede Cresco Finans AS, 
Prinsensgate 39, 7011 TRONOHEIM, Norge 

Ombud 

February 1993 

Advokaten J. Gillis Wetter och jur kand John Kadel burger, 
Erik Oahlbergs Aile IS, 115 20 STOCKHOLM 

Datema Aktiebolag, 556214-5291 
Mariehallsvagen 42, 161 02 BROHMA 

Ombud 
Advokaten Thomas Lindqvist , 
Box 5402, 114 84 STOCKHOLM 

Verkstallighet av utlandsk skiljedom 

Skiljedomen, se bilaga A 

HovRATTENS BESLUT 

Hovritten forordnar jimlikt 9 § tredje stycket lagen 
(1929:147) om utlindska skiljeavtal och skiljedomar att 
den till detta beslut som bilaga A fogade skiljedomen den 
25 mars 1992 skall verkstallas som svensk domstols laga
kraftagande dom om ej Hogsta domstolen efter talan mot 

Postadress 8esoksadress Telefon Telefax Expeditionstid 
09.00 11.30 
12.30 - 15 .00 

80x 2290 BIRGER JARLS TORG 16 08-7003400 08-219327 
103 17 STOCKHOLM 
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