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Förord 

Det är fascinerande med Ryssland, att det är oss samtidigt både nära och avlägset, 

geografiskt såväl som kulturellt. Den allmänna bilden av Ryssland i det svenska 

medvetandet är ofta orättvist negativ. Ryssland ses ofta som ett land som bebos av 

vodkapimplande vildar i betongkomplex där lagarna dikteras av skrupelfria oligarker. 

Även om det är sant att där finns både vodkapimplande vildar, betongkomplex och 

skrupelfria oligarker så är Ryssland mycket mer. Hon har fostrat några av världens mest 

uppskattade författare, konstnärer och kompositörer. Hon var navet i en av två 

supermakter som kontrollerade världen under halva förra seklet och även om hennes 

status som supermakt har minskat var Ryssland den kraft som hindrade en militär 

konflikt i Mellanöstern i år. Oavsett vad man tycker om Ryssland har den ryska björnen 

vaknat och är en kraft att räkna med i världspolitiken och världshandeln framöver, inte 

minst medlemskapet i WTO är en tydlig indikation på det senare 

När jag i våras skulle påbörja arbetet med det som kom att bli denna uppsats hade 

jag redan siktet inställt på rysk skiljedomsrätt. Jag förhörde mig med praktiker på 

området för att finna någon intressant frågeställning som var av praktisk relevans. Jag 

fick napp på Magnussons Moskvakontor, där Nickolaj Johansson föreslog verkställande 

av internationella skiljedomar. Min första kontakt med ämnet blottade helt 

verklighetsfrånvända tolkningar och ämnet tycktes spännande, nästan glamoröst! Jag 

beslöt mig för att ta reda på hur ryska domstolar kunde motivera sådana tolkningar. Det 

visade sig svårt. De domar jag studerade innehöll knappast någon motivering. Jag 

började undersöka vilka internationella tolkningsregler som fanns och hur lagen kunde 

tolkas enligt dem. Min tanke var att det skulle ge ett friare skön att passa in de absurda 

avgöranden i, än att jämföra med hur andra länder tillämpat samma bestämmelser. Jag 

hann inte skriva i många veckor innan högsta domstolen i Ryssland publicerade en 

tolkningsledning för att råda bot på felaktiga tolkningar av domstolarna. Kanske visar 

det sig att den löser många av de problem som här beaktas, men Ryssland är Ryssland 

och där är framtiden alltid oviss. Ämnet är aktuellt och uppsatsen kan hjälpa läsaren att 

förstå både det luddiga område som traktatstolkning utgör och vissa egenheter i ett 

speciellt rättssystem. 

 

Niklas Franzén 

Uppsala, September 2013 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och frågeställning 

En skiljedom är ofta att föredra för parterna i en tvist; bland fördelarna brukar nämnas 

sekretess, kort handläggningstid och kanske framför allt möjligheten att påverka de 

processuella regler som skall gälla för tvisten. 

Syftet med att få en dom är givetvis att få en tvistig fråga löst. Det är en 

förutsättning för att parter skall vilja underkasta sig skiljedom istället för vanlig domstol 

att skiljedomen är verkställbar, det vill säga att domen kan verkställas genom 

tvångsmedel. Visserligen kan tänkas att förlorande part ofta frivilligt skulle fullfölja vad 

han förpliktas att göra enligt skiljedomen, eftersom parterna kommit överens om att 

acceptera skiljedomens riktighet. Ofta kan dock parts ovilja att samarbeta vara en 

överhängande risk och inte omöjligen orsaken till tvisten. Om skiljedomen i ett sådant 

fall inte är verkställbar saknar den helt värde. 

Nödvändigheten i att få en skiljedom verkställbar gör sig inte mindre gällande i 

internationella privaträttsliga tvister. Sådan verkställighet regleras av 1958 års 

Konvention om erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar (New York-

konventionen), till vilken de allra flesta länder, inklusive Ryssland, är part. 

Konventionen innebär kortfattat att utländska skiljedomar skall erkännas och verkställas 

på i princip samma villkor som inhemska. 

I realiteten har ryska domstolar ansetts dåliga på att tillämpa konventionen, framför 

allt har kritik riktats mot domstolars till synes godtyckliga tillämpning av public policy-

undantaget. New York-konventionen medger att frågan om vad som utgör public policy 

och vad som är skiljedomsmässigt regleras av verkställandelandet: Det följer av sakens 

natur att dessa frågor inte materiellt kan definieras någon annanstans än inom den 

nationella rättsordningen, det är inte heller konventionens avsikt att reglera detta. 

Begreppen public policy och skiljedomsmässighet som sådana bör dock tolkas enhetligt 

i alla traktatsstater, oaktat de får olika materiellt innehåll beroende på respektive 

rättsordning. 

Denna uppsats ämnar undersöka de grunder på vilka erkännande och verkställighet 

får vägras enligt New York-konventionen (vägransgrunderna) samt hur dessa tolkas och 

tillämpas av ryska domstolar. 
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1.2 Metod 

För den valda frågeställningen är en rättsdogmatisk metod väl lämpad. Eftersom någon 

enhetlig betydelse av begreppet rättsdogmatik inte tycks finnas, synes en förklaring till 

vad författaren avser med detta begrepp påkallad. Målet med metoden är att beskriva 

gällande rätt på ett område, eller i en fråga, där detta verkar oklart. För att nå detta mål 

studeras klara vad som är klart och utifrån detta resoneras hur rätten ser ut på det oklara 

området.
1
 Utgångspunkten för metoden är att rätten utgörs av ett enhetligt system.

2
 Jag 

tänker mig att den rättsdogmatiska metoden är som att navigera utan sjökort i 

skärgården: man ser kobbar, skär och krusningar på vattenytan och drar utifrån dessa 

slutsatser om var grunden finns. 

Det konkreta tillvägagångssätt som valts är att först utreda vilka tolkningsregler 

som gäller för New York-konventionen. Dessa används sedan som grund för analys av 

rysk praxis. Analysen sker således ”från grunden” till skillnad från exempelvis en 

komparativ studie som hade jämfört olika tolkningar med varandra. Detta 

tillvägagångssätt har den fördelen att faktorer som skillnader i rättssystem, ekonomiska 

system och politik sorteras ut till fördel för en mer juridisk analys. Tillvägagångssättet 

medför emellertid en uppenbar nackdel i det att tolkning är en juridisk metodfråga som 

inte med lätthet låter sig beskrivas, möjligen kan också argumenteras för att en 

komparativ studie vore av större praktisk nytta. 

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka tillämpningen av New York-konventionens undantagsregler i 

Ryssland och vilka tolkningsmetoder som används. Tanken är inte att detta skall utgöra 

en komparativ studie, utan snarare en fallstudie i internationell processrätt. I möjligaste 

mån har jämförelser mellan rättssystem undvikits.  

1.4 Disposition och material 

För att redogöra för hur vägransgrunderna bör tolkas fordras för det första kännedom 

om de centrala begreppen, för det andra kännedom om bestämmelsernas lydelse och 

kontext. Vidare fordras kännedom om vilka tolkningsregler som skall tillämpas. 

Följaktligen är uppsatsen så upplagd att kapitel 2 - 5 tillhandahåller de verktyg som 

                                                
1
 Peczenik, Juridikens allmänna läror, SvJt 2005, s 249. 

2
 Peczenik, a a  s 249, menar tvärt om att det är ett mål med rättsdogmatiken att ”framställa rättsordningen 

som ett koherent nätverk av huvudregler och undantag.” I författarens åsikt är rättsdogmatiken snarare en 

metod för att visualisera det koherenta nätverk av regler som förutsätts finnas. 
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fordras för att genomföra den analys av rysk praxis som besvarar frågeställningen. 

Avslutningsvis diskuteras den troliga utvecklingen på området. 

Dispositionen inom kapitlen är tänkt att gå från det allmänna till det specifika. På så 

sätt följer, efter en kort översikt av rysk skiljedomsrätt, en allmän beskrivning av de 

centrala begreppen skiljedomsmässighet och public policy och därefter mer specifikt 

hur dessa begrepp uppfattas i Ryssland.  

På grund av författarens mycket bristfälliga ryska har endast engelskspråkig 

litteratur använts, bortsett från det informationsbrev som diskuteras i det avslutande 

kapitlet 7 som inte finns i översättning och det fåtal svenska källor som varit av 

relevans. Av samma anledning är rättsfallsreferat baserade på inofficiella översättningar 

eller, i vissa fall, referat i doktrin. Likaså har rysk lag studerats utifrån engelska 

översättningar, vilkas källor återfinns i litteraturlistan. 
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2 Rysk skiljedomsrätt 

Den mest centrala ryska lagen på internationella skiljeförfaranden är Law of the Russian 

Federation on International Commercial Arbitration (1993) (Arbitration Act). Den 

reglerar internationella skiljedomar som äger rum i Ryssland samt verkställighet av 

internationella skiljedomar som fallit utomlands. 

Arbitration Act är baserad på den modellag som utformades 1985 av United Nations 

Commission on International Trade Law (UNCITRAL), men skiljer sig på några 

punkter. Av vikt för den förhandenvarande frågeställningen synes vara främst att 

Arbitration Act inte tar hänsyn till var skiljeförfarandet äger rum vid definitionen av ett 

internationellt skiljeförfarande, utan istället tar sikte på parternas nationalitet.
3
 

Definitionen av vad som är en internationell tvist är av vikt för huruvida frågan får 

hänskjutas till internationell skiljedom, eller om den skall avgöras enligt nationella 

regler. Arbitration Act gör en betydligt snävare definition av internationella 

skiljeprocesser än modellagens. I modellagen kan parterna själva välja att definiera en 

tvist som internationell, emedan det enligt Arbitration Act fordras att åtminstone en av 

parterna har sitt hemvist (place of business) utomlands, eller att minst en av parterna är 

en internationell organisation som är etablerad i Ryssland.
4
 

Gällande erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar är artikel 35 

Arbitration Act på sätt och vis mer generös än New York-konventionen, eftersom 

Arbitration Act inte innehåller något krav på reciprocitet. Artikel 35 gör alltså ingen 

skillnad på i vilket land en skiljedom utfärdats utan stadgar att utländska 

skiljeavgöranden som huvudregel skall erkännas och verkställas. Möjlighet för avsteg 

mot huvudregeln om verkställande i artikel 35 finns i efterföljande artikel som rör 

grunderna för att vägra erkännande och verkställighet. Grunderna i artikel 36 är 

uttömmande och delas upp i två kategorier; sådant som måste yrkas av part respektive 

ex officio-grunder.  

Till de förstnämnda vägransgrunderna hör att skiljeavtalet är ogiltigt enligt lagen 

som skiljedomen tillämpat eller lagen i det land där skiljeavtalet slutits, alternativt att 

parten ej hade förmåga att sluta avtalet samt att part inte underrättats i vederbörlig 

ordning eller i övrigt förhindrats från att framlägga sin sak, att frågan rör något som inte 

omfattas av skiljeavtalet, sammansättningen av skiljedomstolen var i strid med avtal 

eller lag eller att skiljedomen inte är bindande mellan parterna. 

                                                
3
 Se Khodykin, Arbitration Law of Russia: Practice and Procedure, s 9 f för fler skillnader. 

4
 Hobér, Enforcing Foreign Arbitral Awards Against Russian Entities, s 15 f. 
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Till de grunder som skall tas upp ex officio hör att frågan inte är skiljedomsmässig 

enligt rysk lag samt att erkännande eller verkställande skulle strida mot public policy. 

Vägransgrunderna i Arbitration Act stämmer väl överens med dem UNCITRAL:s 

modellag och i New York-konventionen. 

Det bör även tilläggas att ryska Konstitutionens artikel 15.4 stadgar att såväl 

internationella traktater som universellt erkända normer angående internationell rätt är 

gällande som rysk rätt och har företräde vid en eventuell konflikt: 

Universally recognized principles and norms of international law as well as 

international agreements of the Russian Federation should be an integral part 

of its legal system. If an international agreement of the Russian Federation 

establishes rules, which differ from those stipulated by law, then the rules of 

the international agreement shall be applied. 

Denna regel återfinns även i Arbitrazh Procedure Code artikel 13.4 som säger att den 

kommersiella domstolen (Arbitrazhdomstolen
5
) vid en konflikt mellan rysk lagstiftning 

och en konvention skall tillämpa konventionen. Av relevans är särskilt New York-

konventionen som kommer att behandlas senare. 

Ansökan om verkställighet av utländsk skiljedom sker till Arbitrazhdomstolen vid 

den svarandes hemvist, eller, om denna är okänd, där tillgångarna finns.
6
 Ansökan 

måste innehålla skiljedomen i original, eller i behörigen styrkt kopia. Samtliga 

dokument måste vara översatta till ryska och attesterade.
7
 Förfarandet tar vanligtvis 

mellan sex och tjugo månader och ett verkställandebeslut kan överklagas till 

Kassationsdomstolen och sedan vidare till Högsta Arbitrazhdomstolen.
8
 

 

  

                                                
5
 Termen Arbitrazhdomstol översätts till kommersiell domstol, emellertid är det i litteratur vanligt att 

använda sig av termen “Arbitrazhsomstol” om ryska kommersiella domstolar, så även i denna uppsats. 
6
 Artikel 236 Arbitrazh Procedure Code. 

7
 Artikel 242 Arbitrazh Procedure Code. Detta i enlighet med New York-konventionens IV artikel. 

8
 Nacimiento & Barnashov, Recognition and Enforcement of Arbitral Awards in Russia, s. 298. 
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3 Om begreppen public policy och skiljedomsmässighet 

3.1 Begreppet public policy i allmänhet 

Ordre public är ett fundamentalt begrepp inom den internationella privaträtten som är 

nödvändigt för att ett annat land än forumlandets lagar ska kunna tillämpas: Utan 

möjlighet för domstolarna att vägra tillämpande av viss utländsk lag eller erkännande av 

vissa domar skulle domstolarna kunna tvingas till avgöranden som är dem moraliskt 

främmande.
9
  

Det är tveksamt om någon definition kan uppställas för begreppet ordre public eller 

public policy. Det ligger nästan i sakens natur att man inte kan definiera vad som utgör 

grunderna för rättsordningen
10

, det måste i vart fall vara näst intill omöjligt att på 

förhand ställa upp alla sådana situationer som skulle skyddas av dessa grunder.
11

 

Avsaknaden av definition av begreppet kan potentiellt utgöra ett problem om det åligger 

varje lands domstol att definiera begreppet från fall till fall.
12

 Även om rättsläget inte 

kan sägas vara helt klar, anses ordre public ofta vara en generell princip som inte 

behöver stöd i särskilt traktat för tillämpning.
13

 Institutet public policy bör därför brukas 

restriktivt; ogrundade eller frekventa tillämpningar leder till att den internationella 

privaträttens legitimitet urholkas.
14

 

Public policy, public order eller ordre public, delas ofta upp i två, ibland tre, 

kategorier; inhemsk- och internationell- samt verkligt internationell ordre public. 

Kortfattat kan kategorierna förklaras som att inhemsk ordre public är sådant som strider 

mot tvingande nationell lag (det som brukar kallas public order i anglo-amerikansk 

doktrin
15

), internationell ordre public är sådant som strider mot rättsordningens grunder 

                                                
9
 Mrázek, Public Order (Ordre Public) and Norms of Jus Cogens, i Czech Yearbook of International 

Law, Issue 3, 2012 s 81. 
10

 Termen är här hämtad från den svenska översättningen av New York-konventionen. 
11

 Se bl a Van den Berg, The New York Arbitration Convention of 1958 s 360 och Bogdan, Svensk 

internationell privat- och processrätt, s 70ff. 
12

 Problemet med begreppets potentiellt godtyckliga användning diskuterades bland annat inför 1902 år 

Haagkonvention för lösande av konflikter mellan lagar i fråga om äktenskap. Av just den anledningen, att 

förhindra konventionsländerna från befrielse av konventionsförpliktelser genom godtyckligt tillämpande 

av ett odefinierbart ordre public-undantag, beslutades att helt enkelt inte inta ett sådant i konventionen, 

vilket skall tolkas som att ordre public inte är en giltig anledning till att avvika från de regler som 

uppställts. Bogdan, SvJT 1993 s 311f 
13

 Forde, The “ Ordre Public ” Exception and Adjudicative Jurisdiction Conventions, International and 

Comparative Law Quarterly / Volume 29 / Issue 2-3 / July 1980, s 261 ff se särskilt s 263. 
14

 Viktorova, Public Order in the Practice of Russian Courts, i Czech Yearbook of International Law, 

Issue 3, 2012, s 104. 
15

 Mrázek, a a s 80. 
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och verkligt internationell ordre public är sådant som brukar kännetecknas som jus 

cogens.
16

 Det som åsyftas i New York-konventionen är internationell ordre public.
17

 

Public policy delas även upp i processuell public policy och materiell public policy. 

Processuell public policy innebär att avgörande kan vara stridande mot public policy på 

grund av processuella fel medan själva innehållet i avgörandet kan strida mot materiell 

public policy. Båda dessa typer av public policy omfattas av konventionen. Artikel V 1 

rör endast processuell public policy, det är dock rimligt att anse att båda typerna 

omfattas av artikel V 2 (b), eftersom ett uteslutande skulle innebära att domstolen inte 

ex officio kunde vägra verkställighet ens vid grova processuella fel.
18

 

3.2 Begreppet skiljedomsmässighet i allmänhet 

Eftersom skiljeförfarandet grundar sig i skiljeavtalet, är det rimligt att området för 

avtalsfrihet också definierar området för skiljedomsmässighet. Så är även huvudregeln, 

liksom för avtal, att förmögenhetsrättsliga tvister får avgöras genom skiljedom.
19

 

Eftersom en skiljedom, till skillnad från dom i tvistemål, endast binder parterna och inte 

tredje man eller staten, är det rimligt att sådana frågor som inte berör tredje man är 

skiljedomsmässiga.
20

 Med detta skäl kan motiveras avsteg från huvudregeln om 

skiljedomsmässighet gällande exempelvis sakrättsliga tvister och handel med finansiella 

instrument. Skiljedomsmässighet behandlas ofta i doktrin som en fråga om ordre public. 

Detta antyds även i New York-konventionen genom att både skiljedomsmässighet och 

public policy behandlas i artikel V 2. Kopplingen till ordre public blir tydligt när man 

ser till vilka typer av tvister där parterna inte har fri förfoganderätt. De flesta fallen är 

ganska självklara och är icke skiljedomsmässiga i alla, eller åtminstone de allra flesta, 

länder. Sådana fall är brottmål, patentmål och konkursrättsliga tvister. Anledningen till 

att parterna i sådana mål inte har fri förfoganderätt över tvisten kan vara rättssäkerhet 

(brottmål), allmänhetens intresse (patent) eller hänsyn till tredje man (konkursrättsliga 

tvister). Det vill säga sådant som klart räknas till rättsordningens grunder. 

Vissa typer av tvister har emellertid en mycket svag koppling till rättsordningens 

grunder och det har argumenterats för att sådana tvister, i internationell rätt, skall anses 

skiljedomsmässiga, alternativt att alla förmögenhetsrättsliga tvister skulle vara 

                                                
16

 van den Berg, The New York Arbitration Convention of 1958 s 360f. 
17

 Se nedan, avsnitt 4.2.2. 
18

 Wolff, New York Convention: Commentary s 413f. 
19

 SOU 1994:81 s 78. Det är rimligt att anta att detta äger giltighet i så gott som alla rättsordningar.  
20

 Såvida dessas intressen inte kan särskiljas och bevakas i särskild process, se SOU 1994:81 s 78 f Jmf äv 

Heuman, Skiljemannarätt s 160. 
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skiljedomsmässiga och underkastas endast en ordre public-prövning av nationell 

domstol i efterhand.
21

 Man kan emellertid ifrågasätta i vilken mån det är rimligt ur en 

processekonomisk synvinkel, att låta fall prövas i skiljedom som senare kommer 

reverseras i domstol.
22

 Rimligen bör en skiljenämnd vara tillåtande i sin bedömning av 

huruvida frågan är skiljedomsmässig och endast avvisa sådana fall där domen sannolikt 

kommer att revideras av domstol. 

3.3 Begreppen skiljedomsmässighet och public policy i Ryssland 

3.3.1 Begreppet skiljedomsmässighet 

Skiljedomsmässigheten vid internationella tvister regleras i Arbitration Act artikel 1, 

vars andra punkt stadgar huvudregeln: 

Pursuant to an agreement of the parties, the following may be referred to 

international commercial arbitration:  

- disputes resulting from contractual and other civil law relationships arising 

in the course of foreign trade and other forms of international economic 

relations, provided that the place of business of at least one of the parties is 

situated abroad; as well as  

- disputes arising between enterprises with foreign investment, international 

associations and organizations established in the territory of the Russian 

Federation; disputes between the participants of such entities; as well as 

disputes between such entities and other subjects of the Russian Federation 

law.  

För att en fråga skall få hänskjutas till internationell skiljedom i Ryssland fordras alltså 

antingen att tvisten uppstår genom ett internationellt ekonomiskt förhållande och att 

minst en av parterna befinner sig utomlands eller att samtliga parter är sådana entiteter 

som räknas upp i andra stycket. Tvister får inte hänskjutas till internationell skiljedom 

om de enligt annan lag inte är skiljedomsmässiga eller är underordnade särskilda 

bestämmelser.
23

 

Enligt artikel 248 Arbitrazh Procedure Code har de ryska Arbitrazhdomstolarna, då 

en utländsk part är inblandad, exklusiv kompetens gällande vissa tvister. Denna 

exklusiva kompetens har ibland tolkats som att tvister rörande dessa områden inte är 

                                                
21

 Lindskog, Skiljeförfarande: en kommentar, s 220 not 20. 
22

 Jfr SOU 1994:81 s 78. 
23

 Arbitration Act, artikel 1 p 4. 
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skiljedomsmässiga.
24

 Exklusiviteten avser emellertid inte att exkludera skiljeförfarande, 

utan utesluter utländska domstolar samt andra inhemska än just Arbitrazhdomstolarna.
25

 

Den exklusiva kompetensen gäller enligt Arbitrazh Procedure Code artikel 

248 enbart om en av parterna är utländsk, vilket skulle innebära att 

skiljedomsmässigheten regleras annorlunda för internationella tvister än för 

nationella. Skulle skiljedomsmässigheten bedömas olika vid nationella och 

internationella tvister i nationell lagstiftning kunde man kringgå New York-

konventionen. Ponera att en stat, i nationell lagstiftning, gjorde samtliga 

internationella tvister icke-skiljedomsmässiga: Varje internationell skiljedom 

skulle då kunna vägras eftersom saken rörde en internationell tvist, som alltså 

inte var skiljedomsmässig. Det skulle visserligen inte strida mot New York-

konventionens lydelse, men effektivt omintetgöra dess syfte. 

Alla tvister, oavsett parternas nationalitet, som involverar en part mot vilken 

insolvensförfarande inletts är icke skiljedomsmässiga. Detta är det enda typen av tvist 

där federal lag uttryckligen undantar en civilrättslig tvist från skiljedom.
26

 Detta hindrar 

visserligen inte att ett skiljeförfarande, som redan var inlett då insolvensförfarandet 

inleddes, fullföljs.
27

 

Gällande s.k. ”corporate disputes”
28

 har arbitrazhdomstolarna, enligt artikel 33 och 

125 Arbitrazh Procedure Code, speciell kompetens. Till skillnad från den exklusiva 

kompetensen som diskuterades ovan, så tycks den speciella kompetensen exkludera 

skiljedomsmässighet.
29

 Veterligen har detta inte prövats i högsta instans, men i 

åtminstone ett fall har högsta Arbitrazhdomstolen vägrat prövning av en vägran att 

verkställa en skiljedom som grundat sig på aktieägaravtal. Denna vägran bör tolkas som 

att domstolen ansåg att aktieägaravtal, på grund av Arbitrazhdomstolarnas speciella 

kompetens, inte var skiljedomsmässiga.
30

 

                                                
24

 Khodykin, Arbitration Law of Russia: Practice and Procedure, s 45 samt Ponty, Comments on the 

Information Letter Issued by the Presidium of the Supreme Commercial Court of the Russian Federation 

on December 22, 2005, Journal of International Arbitration, issue 23 (5), 2006, s 451. Den senare menar 

att det ännu föreligger en risk att domstolar felaktigt tolkar artikel 458 som uteslutande skiljeförfarande. 
25

 Khodykin, a a s 451. 
26

 Jfr ovan not 24. 
27

 Khodykin, Arbitration Law of Russia: Practice and Procedure, s 44. 
28

 Den (icke uttömmande) listan på vad som utgör corporate disputes i Abritrazh Procedure Code art 

225.1 är mycket omfattande. I princip kan varje tvist mellan aktieägare som är kopplad till deras 

aktieinnehav hänföras dit. Khodykin, a a s 51. 
29

 Khodykin, a a s 54. Det tycks förekomma debatt huruvida detta är korrekt eller inte, Khodykin 

förespråkar skiljedomsmässighet och påpekar att frågan ännu kan prövas av högre instans. Se s 49 ff. 
30

 Hobér, Emerging Issues In International Arbitration: Russian Shareholders' Agreements And 

International Arbitration. 
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3.3.2 Begreppet public policy i Ryssland 

Som tidigare konstaterats är begreppet public policy svårdefinierat, så även gällande 

rysk rätt.
31

 Public policy (публичный порядок) nämns i ett flertal lagrum, bland annat 

Aribtrazh Procedure Code artikel 244 p 1 (7) som stadgar att ”The commercial court 

refuses to recognise and enforce a foreign court judgement fully or in part, if: […]the 

enforcement of the foreign court judgement would contradict the public policy of the 

Russian Federation.” Rysk doktrin tycks däremot enig om att public policy skall tillämpas 

endast i extrema undantagsfall.32 Något som liknar en definition33, om än en bred sådan, 

återfinns i Civilkodens artikel 1193: 

A norm of a foreign law subject to application in keeping with the rules of 

the present section shall not be applicable in exceptional cases when the 

consequences of its application would have obviously been in conflict with 

the fundamentals of law and order (public order) of the Russian Federation. 

In such a case a relevant norm of Russian law shall be applied if necessary. 

A refusal to apply a norm of a foreign law shall not be based exclusively on a 

difference of the legal, political or economic systems of a relevant foreign 

state from the legal, political or economic system of the Russian Federation. 

Det stadgas att för vägran att tillämpa en utländsk lag med hänvisning till public policy 

fordras att det rör sig om ett exceptionellt fall, där konsekvenserna av en tillämpning av 

lagen är uppenbart stridande mot grunderna i den ryska rättsordningen. Andra 

meningen stadgar vidare att vägran inte får grundast enkom på skillnader i juridiskt, 

politiskt eller ekonomiskt system. Med detta får förstås att vägransgrund inte kan anses 

föreligga bara för att den utländska lagen står i strid med rysk rätt, även om skillnaden 

är betydande.
34

 

  

                                                
31

 Viktorova, Public Order in the Practice of Russian Courts s 103 f. 
32

 Viktorova, a a s 104. 
33

 Det skall påpekas att lagens formulering innebär att den inte är avsedd som en generell definition, utan 

gällande just tillämpning av utländsk lag på området internationell privaträtt. Rysk juridik är stundtals 

mycket formalistisk och det är inte alls säkert att detta stadgande kan generaliseras de lege lata. 
34

 Viktorova, a a s 105. Se även nedan angående Informationsbrev № 156 under kapitel 7. 
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4  Vägransgrunder i New York-konventionen 

Detta avsnitt ämnar gå igenom New York-konventionens grunder för vägrande av 

erkännande och verkställighet. Varje del inleds med traktatstexten i sin svenska 

översättning följt av en kommentar. 

Vägransgrunderna i New York-konventionen är uppdelade i stycke I (a)-(e) och 

stycke II (a)-(b). Stycke I innehåller sådana grunder som måste åberopas och bevisas av 

part, medan stycke II innehåller grunder som får tas upp av rätten ex officio. I praktiken 

är det inte ovanligt att part åberopar även grunderna i stycke II.
35

 

4.1 Rättssäkerhetsgrunderna (Artikel V 1) 

Erkännande och verkställighet av skiljedom får vägras endast om den part 

mot vilken skiljedomen åberopas inför vederbörande myndighet i det land, 

där erkännandet och verkställigheten söks, bevisar: … 

Artikel V 1 innehåller sådana grunder som måste yrkas av part, alltså sådana som inte 

får tas upp ex officio. Huruvida artikeln är fakultativ, så att domstolen får bevilja 

erkännande och verkställande trots att vägransgrund föreligger synes inte helt klart. 

Denna fråga är framför allt av teoretiskt intresse, det är inte troligt att en domstol skulle 

bevilja erkännande om vägransgrund enligt artikel V 1 föreligger, frågan diskuteras 

emellertid nedan under avsnitt 6.2. 

4.1.1 Parter saknade behörighet eller avtalet ogiltigt (Artikel V 1 a) 

… Att parterna i sådant avtal, som avses i artikel II, enligt den för dem 

tillämpliga lagen saknade behörighet att ingå sådant avtal eller icke var 

behörigen företrädda eller att avtalet icke är giltigt enligt den lag som enligt 

parternas överenskommelse skall tillämpas på avtalet, eller i avsaknad av 

varje hänvisning därom, enligt lagen i det land, där skiljedomen meddelats. 

Konventionstexten avser inte att begränsa vem som kan vara part i skiljeförfarande, utan 

stadgar att det är upp till nationell lagstiftning att besluta huruvida en part har varit 

behörig att ingå skiljeavtal överhuvudtaget och om part varit behörigen företrädd.
36

 

Punkten (a) innehåller prioriteringsregler för lagval. I praktiken har det dock visat sig att 

fall som rört giltighet enligt V 1 (a) oftare fallit på, de relativt hårda, formkraven i 

artikel II och att punkten (a) mycket sparsamt brukats.
37

 Det kan vara värt att notera att 

det är olika lagar som skall avgöra behörigheten och kontraktets giltighet. 

                                                
35

 Viktorova, Public Order in the Practice of Russian Courts, s 105. 
36

 van den Berg, The New York Arbitration Convention of 1958 s 279. 
37

 van den Berg, a a s 282 ff särskilt s 282 samt s 287. 
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4.1.2 Fel i underrättelse (Artikel V 1 b) 

… att den part, mot vilken skiljedomen åberopas, ej i vederbörlig ordning 

underrättats om tillsättandet av skiljeman, eller om skiljemannaförfarandet 

eller av annan orsak icke varit i stånd att utföra sin talan. 

Bestämmelsen i artikel V 1 (b) rör en princip som är fundamental i all tvistlösning; 

parternas lika möjlighet att föra sin talan.
38

 För tillämplighet fordras även ett troligt 

kausalsamband mellan bristen i parts möjlighet att föra sin talan och utgången i målet.
39

  

Konventionen specificerar inte vad som är vederbörlig ordning, men den ställer i 

vart fall inte upp några särskilda formkrav. Rimligen bör kraven vara ganska låga med 

tanke på att parterna själva skall få styra processen vid skiljeförfarande.
40

 Den 

avslutande lydelsen är ämnad att vara en typ av slasktratt som skall fånga upp sådana 

fall där parterna av någon anledning inte haft lika möjlighet att framföra sin talan i 

processen, exempel kan vara att underrättelsen skett för sent, eller att part nekats visum 

eller av annan anledning (utan egen förskyllan) kunnat närvara vid förhandlingarna.
41

 

Artikeln nämner inte enligt vilken lag denna vägransgrund skall bedömas, någon 

enhetlig praxis tycks inte heller finnas internationellt i denna fråga, utan olika 

rättsordningar har valt olika lösningar.
42

 

4.1.3 Frågan faller utanför skiljeklausulen (Artikel V 1 c) 

…att skiljedomen behandlar tvist, som icke avses med eller omfattas av 

skiljeavtalet, dock skall, om beslut i ämne som omfattas av skiljeavtalet kan 

särskiljas från beslut i ämne som faller utanför skiljeavtalet, den del av 

skiljedomen, som innehåller beslut i ämne vilket omfattas av skiljeavtalet, 

erkännas och verkställas. 

Artikel V 1 (c) är uppbyggd så, att om ett beslut gått utöver den behörighet som 

tillskrivits skiljedomstolen är det icke verkställbart i den delen, för det fall det kan 

särskiljas så är endast den del som går utöver behörigheten icke verkställbart. Artikel V 

1 (c) behandlar endast den situationen då beslutet går utöver behörigheten. Är 

skiljeklausulen ogiltig i sin helhet skall artikel V 1 (c) inte tillämpas, detta faller istället 

inom tillämpningsområdet för (a) (se ovan). 

Man kan tänka sig två fall där beslutet inte omfattas av skiljeavtalet. Det första 

fallet är då frågan faktiskt inte omfattas av skiljeavtalet, det vill säga då skiljeklausulen 

                                                
38

 Wolff, The New York Convention: Commentary, s 280. 
39

 Wolff, a a s 286 f. 
40

 van den Berg, The New York Arbitration Convention of 1958, s 303. 
41

 van den Berg, a a s 306. 
42

 Wolff, a a s 283 ff. 
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är begränsande till att röra exempelvis tvister som hänför sig till visst avtal, endast 

skadestånd eller dylikt, och det andra fallet då beslutet gått utöver vad parterna yrkat.
43

 

Skiljedom som inte rör alla adresserade frågor (infra petita) faller utom artikelns 

tillämpningsområde och skall verkställas enligt huvudregeln.
44

 

För det fall en skiljedom innehåller en del som faller utanför skiljeavtalet och en del 

som faller inom det, får domstolen meddela erkännande och verkställighet av det som 

faller inom området. Så som artikeln är uppbyggd föreligger ingen plikt för 

verkställighet, utan bedömningen synes vara upp till domstolen. Bedömningsgrunderna 

diskuterades vid konventionens förhandlingar och ur dessa framgår att sådant partiellt 

erkännande och verkställighet bör följa om skiljedomens överskridande av behörighet är 

mindre betydande och den sökande skulle drabbas orättvist hårt av att bli nekad 

verkställighet.
45

 

4.1.4 Fel i skiljemannaförfarandet (Artikel V 1 d) 

… att skiljenämndens tillsättande och sammansättning eller 

skiljemannaförfarandet stått i strid med parternas överenskommelse eller, i 

avsaknad av sådan överenskommelse, med lagen i det land där 

skiljemannaförfarandet ägt rum. 

Artikel V 1 (d) syftar till att göra lagen i det land där skiljeförfarandet ägt rum mindre 

relevant. Har parterna gjort en överenskommelse får endast den beaktas vid tillämpning 

av V 1 (d), detta gäller även om överenskommelsen strider mot tvingande lag i det 

landet, däremot skulle avgörandet kunna ogiltigförklarats i landet i fråga.
46

 

Såvitt känt har något avgörande gällande artikel V 1 (d) aldrig fällts i Ryssland. 

Detta är märkvärdigt, sedan ett fall som exempelvis Lugana Handelsgesellschaft
47

 och 

Hebenstreit-Rapido
48

 snarare faller under V 1 (d) än V 1 (c).
49

 Van den Berg konstaterar 

att (d) mycket sällan
50

 kommer inför domstolsprövning och spekulerar i att det kan bero 

                                                
43

 Det synes något oklart om båda fallen faller inom artikelns tillämpningsområde. Frågan synes mindre 

central för föreliggande uppsats, den nyfikne hänvisas till van den Berg, The New York Arbitration 

Convention of 1958 s 314 ff. 
44

 van den Berg, a a s 320f. 
45

 van den Berg, a a s 319. 
46

 Van den Berg, a a s 330f. 
47

 Nedan, avsnitt 6.3.3. 
48

 Nedan, avsnitt 6.3.3. 
49

 Fallen gällde att frågan tagits upp i fel skiljedomstol. Varken (c) eller (d) är direkt tillämpliga på denna 

fråga, men det liknar mer en fråga där skiljeprocessen skiljer sig från sätt som avtalats, än att skiljedomen 

går ultra petite. Se dock resonemangen nedan under avsnitt 6.3.3.  
50

 Hans kommentar är skriven 1981. Baserat på en sökning på newyorkconvention1958.org kan man sluta 

sig till att det inte råder någon större skillnad i antal mellan fall där (a), (c) och (d) tas upp globalt, en klar 

överrepresentation gäller dock för (b) och särskilt (e), hur väl detta representerar verkligheten och hur 

relevant det är kan säkerligen ifrågasättas. 

http://www.newyorkconvention1958.org/
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på att det är ovanligt att skiljedomstolen sätts ihop på ett sätt som strider mot parternas 

överenskommelse och att eftersom förfarandet oftast bestäms av skiljeorganets 

processregler är det ovanligt att den skulle ske på annat sätt.
51

 

4.1.5 Skiljedom ej i kraft (Artikel V 1 e) 

… att skiljedomen ännu inte blivit bindande för parterna eller att den 

undanröjts eller dess verkställighet uppskjutits av behörig myndighet i det 

land i vilket den meddelats eller enligt vars lag den meddelats. 

För att skiljedomen skall anses som bindande fordras inte att den fastställts vara 

verkställbar i ursprungslandet. Så var fallet tidigare, enligt Genevekonventionen
52

, men 

detta ändrades med införandet av rekvisitet ”binding” som fick ersätta det tidigare 

”final”.
53

 Istället anses en skiljedom bindande då sakfrågan inte längre kan prövas, 

genom överklagande till domstol eller högre skiljedomsinstans.
54

 Vid uppskjutande av 

verkställande skall texten tolkas bokstavligt. Det fordras därmed att ett beslut fattats av 

behörig myndighet. Ett uppskjutande av verkställighet som automatiskt följer av 

exempelvis ett överklagande är inte tillräckligt för att vägra erkännande och 

verkställighet enligt (e).
55

 

4.2 Public policy-grunderna (artikel V 2) 

Erkännande och verkställande av skiljedom får också vägras, om behörig 

myndighet i det land, där erkännandet och verkställigheten begäres, finner… 

Ordre public-undantagen i artikel V 2 är utformade så att det är upp till domstolen i det 

land där verkställighet söks att bedöma, inte bara huruvida grund för vägran av 

erkännande och verkställighet finns, utan även om denna grund skall medföra att 

erkännande och verkställighet vägras. Denna fakultativa karaktär följer av 

formuleringen får också vägras. Gemensamt för grunderna i artikel V 2 är att de, till 

skillnad från undantagen i V 1, inte måste åberopas (och bevisas) av part, utan dessa 

grunder tas upp ex officio. Som nämnts ovan är det dock inte ovanligt att part åberopar 

vägransgrunderna i V 2.
56

 

                                                
51

 van den Berg, The New York Arbitration Convention of 1958, s 323. 
52

 1927 Geneva Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards. 
53

 Wolff, New York Convention: Commentary, s 244. 
54

 van den Berg, a a s 357. 
55

 van den Berg, a a s 351 f. Samt Wolff, a a s 372. 
56

 “In almost every case concerning the compulsory enforcement of international arbitration awards the 

applicants refer to ordre public. This may be explained by the fact that many lawyers and judges in Russia 

are not expert (sic!) in international law.”Viktorova, Public Order in the Practice of Russian Courts, i 

Czech Yearbook of International Law, Issue 3, 2012, s 105. 
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4.2.1 Saken ej skiljedomsmässig (a) 

… att skiljedomen avser fråga som, enligt lagen i detta land, icke kan avgöras 

genom skiljedom… 

Vid flera tillfällen har hänvisning skett till artikel V 2 (B) och dess ordre public-

stadgande vid frågor som rör skiljedomsmässighet.
57

 Att skiljedomsmässighet är en del 

av ordre public har konstaterats ovan. Läser man emellertid artikel V 2 bokstavligt, kan 

(b) endast vara vägransgrund då erkännandet eller verkställigheten skulle vara stridande 

mot ordre public. Visserligen kan sägas att erkännande och verkställighet av ett 

avgörande som i sin tur är stridande mot ordre public, skulle vara stridande mot ordre 

public och därigenom tillämpa (b).
58

 Emellertid synes (a) vara direkt tillämplig på ett 

sådant fall, varför det är märkvärdigt att (a) så sällan används som grund. Veterligen 

finns inga fall från Ryssland som tar upp (a). Avsaknad av skiljedomsmässighet är även 

en mycket ovanlig vägransgrund internationellt sett.
59

 Det är inte ”fel” att använda 

artikel V 2 (b) då (a) är tillämplig, såvitt kan utläsas ur konventionstexten verkar 

ogiltighetsgrunderna parallellt tillämpliga. Likaså kan domstolen ex officio använda V 2 

(b) i fall där någon av ogiltighetsgrunderna i (a) ligger närmre till hands, men detta inte 

yrkats eller bevisats av parterna.
60

 

En möjlig förklaring är att domstolar hellre använder (b) för att dess 

tillämpningsområde är bredare, en annan förklaring är att genom att använda begreppet 

public policy, gör domstolen ett tydligare ställningstagande emot sakens lösande utanför 

domstol. Eftersom skiljedomsmässighet inkluderas i begreppet ordre public, har 

stadgandet i artikel V 2 (a) kallats för överflödig.
61

 Emellertid tycks åtminstone en 

teoretiskt möjlig skillnad i tillämpningsområde finnas. 

Man kan tänka sig att en fråga kan vara icke skiljedomsmässig i ett land, utan att det 

fördenskull måste vara stridande mot rättsordningens grunder att avgöra det genom 

skiljedom. Ett exempel kan vara det svenska förbudet mot att göra skiljeklausul 

gällande i konsumentförhållande.  

Ponera att den svenske konsumenten Kalle Kula ingår ett avtal med den 

utländske näringsidkaren Keerlkugel. För argumentationens skull antar vi att 

Keerlkugel är ett litet företag vars finansiella kapacitet är liknande Kalles. 

Avtalet innehåller en skiljeklausul och tvist uppkommer. Skiljedomen avgörs 

                                                
57

 Se fallen under avsnitt 4.2.2. 
58

 Se ovan, avsnitt 3.1, angående processuell kontra materiell ordre public. 
59

 Wolff, a a s 380. 
60

 van den Berg, a a s 376. 
61

 van den Berg, a a bl a s 382. 
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i utlandet, som inte har det undantag som återfinns i lagen om 

skiljeförfarande 6 §, och utfallet är till Kalles nackdel. Då erkännande och 

verkställighet söks i Sverige kan domstolen troligtvis neka detta, med 

hänvisning till artikel V 2 (a). Det synes emellertid mindre rimligt att hänvisa 

till V 2 (b), eftersom själva verkställandet; skadestånd på grund av 

kontraktsbrott, knappast är stridande mot grunderna i vårt rättssystem). 

Principen om att parterna själva förfogar över tvistemålet äger dock giltighet 

i Sverige, men konsumentskyddsaspekten motiverar ett undantag från denna, 

därför måste man inte med nödvändighet komma fram till att skiljedomen 

faller under (b) bara för att den faller under (a).  

För att artikel V 1 (a) skall aktualiseras är det rimligen en förutsättning att tvisten var 

skiljedomsmässig i det land skiljedomen avfattades. En skiljeklausul är inte bindande, 

såtillvida att den hindrar domstol att ta upp fallet, om tvisten inte är skiljedomsmässig.
62

 

4.2.2 Verkställande stridande mot rättsordningens grunder (b) 

… att erkännande eller verkställighet av skiljedomen skulle vara oförenligt 

med grunderna för rättsordningen för detta land. 

Public policy omfattar det som kallas internationell ordre public,
63

 jus cogens får anses 

omfattas, eftersom jus cogens-grunder per definition erkänns av rättsstater. Den svenska 

översättningen av public policy (grunderna för rättsordningen) tycks vara mer 

klargörande än de giltiga engelska (public policy), franska (ordre public) och ryska 

(публичный порядок) versionerna, trots att den svenska översättningen inte är giltig. 

International Law Association utfärdade 2002 rekommendationer för hur begreppet 

public policy i artikel V 2 (b) skall tolkas. I dessa rekommendationer kan man bland 

annat läsa att ”An award's violation of a mere "mandatory rule" (i.e. a rule that is 

mandatory but does not form part of the State's international public policy so as to 

compel its application in the case under consideration) should not bar its recognition or 

enforcement[…]”.
64

 Här görs en tydlig skillnad mellan inhemsk ordre public 

(mandatory rules) och internationell public policy. Om sådan internationell public 

policy som utgör vägransgrund enligt artikel V 2 (b) sägs vidare att vägransgrund endast 

föreligger om: ”[…] recognition or enforcement of the award would manifestly disrupt 

the essential political, social or economic interests protected by the rule.”
65

 

Exakt vad som utgör en rättsordnings grunder varierar från land till land och ytterst 

måste den bedömningen också göras av domstolen i respektive land. 
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5 Tolkning av internationella konventioner 

5.1 Tolkningsobjektet 

Samma principer lämpar sig inte alltid vid tolkning av lag som vid tolkning av avtal, 

även om det i grunden rör sig om att göra en korrekt uttolkning av en, för en viss grupp, 

bindande text. På sätt och vis intar traktater på privaträttens område en mellanställning 

mellan lag och avtal: de utgör avtal mellan stater, vilket gör dem internationell rätt för 

traktatsparterna
66

 och kan mycket väl ha ställning av lag för staternas medborgare.
67

 

Om traktatet implementeras genom lag (dualism) eller blir gällande gent emot 

medborgarna genom sin egen kraft (monism) bör egentligen inte påverka tolkningen; en 

lag som är stiftad i syfte att göra ett traktat gällande mot medborgarna, bör rimligen 

tolkas i enlighet med traktatet, oaktat att tolkning av den nationella lagen, med 

nationella tolkningsregler, skulle leda till annan bedömning. Enligt ett strikt dualistiskt 

synsätt är det visserligen inte traktatet, utan lagen genom vilket det implementerats, som 

är den relevanta rättsakten. Emellertid är det svårt att argumentera för att lagen skulle 

tolkas annorlunda än det traktat, vars implementerande lagen direkt syftar till, annat än 

om lydelsen skiljer sig så pass mycket att en traktatskonform tolkning inte kan göras. 

En tvist gällande traktatstolkning uppkommer i typfallet inte mellan avtalsparterna 

(staterna), utan mellan de parter gentemot vilka traktatet görs gällande. Den legala 

struktur som (privaträttsliga) traktat har, innebär att man kan se dem som, för tredje man 

bindande, tredjemansavtal. 

5.2 Regler och principer 

5.2.1 Wienkonventionen 

För tolkning av konventioner finns idag generella tolkningsregler i Wienkonventionen 

om traktaträtten, särskilt artiklarna 31 och 32. Den mesta moderna litteraturen på 

området traktatstolkning utgår från just dessa.
68

 Att alltid och endast utgå från 

Wienkonventionen vid traktatstolkning är att göra det lätt för sig och dessutom är det 

                                                
66

 Se vidare Lauterpacht, Private law sources and analogies of international law: with special reference 
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felaktigt av två skäl: För det första är Wienkonventionen inte alltid tillämplig, då den 

saknar retroaktiv verkan och för det andra är den inte på något sätt uttömmande. 

5.2.1.1 Retroaktivitetsförbudet 

Wienkonventionen om traktaträtten antogs 1969 och trädde i kraft elva år senare. 

Konventionen och därmed dess tolkningsregler är således inte tillämpliga på 

internationella överenskommelser som slutits före den 27 januari 1980, vilket klart och 

tydligt stadgas i konventionens 4 artikel
69

. Det har dock hävdats i doktrin och praxis att 

Wienkonventionens tolkningsregler inte innebar någon förändring av rättsläget, utan att 

de ansågs utgöra kodifiering av redan existerande sedvanerätt.
70

 

Om Wienkonventionens tolkningsregler endast utgjorde kodifiering av redan 

gällande principer bör de alltså ändå kunna användas för tolkning av äldre traktater. I 

kommentarerna till utkastet till Wienkonventionen från 1966 förnekas emellertid att 

några generella regler för traktatstolkning skulle finnas.
71

 Bland annat nämns att ett av 

syftena med att införa en tolkningsregel i konventionen, trots de uppenbara svårigheter 

det innebär, var att det syntes önskvärt att ta ställning till vilken vikt traktatstexten 

skulle ha vid tolkningen.
72

 

Man kan tänka sig att Wienkonventionens tolkningsregler arbetas in i ny 

domstolspraxis och därigenom kan få retroaktiv verkan. Frågan är då vilken konsekvens 

som tillmäts en förändring i tolkningsmetod. Måste alla gamla tolkningar tolkas om med 

den nya metoden, kan en period av stor rättsosäkerhet där rättsläget tidigare varit klart 

uppstå. Gäller det endast nya spörsmål torde fallen bli tämligen få. Sådana praktiska 

skäl talar för att det rimliga är att låta en sådan praxisändring gälla endast nya frågor. 

Oaktat huruvida Wienkonventionens tolkningsregler är tillämpliga eller ej, bör de 

tas i beaktande vid traktatstolkning. Även om dessa tolkningsregler inte utgjorde blott 

kodifiering av praxis, innebar de knappast innebar någon revolution, utan snarare 

ställningstagande för vissa av flera konkurrerande principer. Av dessa anledningar 

kommer Wienkonventionens tolkningsregler kortfattat gås igenom nedan trots att de, i 

vart fall formellt, inte är tillämpliga på New York-konventionen. 
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5.2.1.2 Wienkonventionens tolkningsregler
73

 

Artikel 31- Allmän regel om tolkning 

Ur rubriken skall utläsas att det rör sig om en regel. De efterföljande punkterna är alltså 

inte ordnade i någon hierarki, utan tolkningen skall ses som en enda operation. 

1. En traktat skall tolkas ärligt i överensstämmelse med den gängse 

meningen av traktatens uttryck sedda i sitt sammanhang och mot 

bakgrunden av traktatens ändamål och syfte. 

Det som skall tolkas är inte den gemensamma partsviljan, utan den betydelse texten har 

i det aktuella sammanhanget. Det textuella angreppssättet ansågs vid tidpunkten för 

konventionens författande vara etablerad tolkningspraxis och synes motiveras av en 

ovilja att läsa in något som inte uttryckligen står med i traktatet. Ett textuell närmande 

synes väl lämpad för traktatstolkning: alltför fria tolkningar skulle inverka negativt på 

staters suveränitet och traktatsfrihet, i det att en annan organisation (domstol eller 

liknande) får till uppgift att besluta vad staten avsett.
74

 Särskilt som ett traktat ofta 

innebär att en tillfällig företrädare binder staten blir då med nödvändighet en fiktion att 

tala om subjektiv partsvilja när det gäller stater; de som förhandlade är inte längre 

företrädare för staten. Särskilt relevant blir denna invändning då stat blivit part genom 

succession, då inte ens staten längre är densamma som förhandlade. Som påpekats ovan 

(avsnitt 5.1) kan traktat ses som både lag och avtal. Förutsebarhetsskäl motiverar 

textuell tolkning av lag, eftersom den som har att följa lagen måste kunna förlita sig på 

texten så även för traktat. 

I regeln ingår även ett inslag av teleologisk metod i det att traktatets ändamål och 

syfte skall räknas med i tolkningen. Det följer visserligen logiskt av vad som måste 

kallas en ärlig tolkning men regeln utgör ändå ett avsteg från den strikta textuella 

metoden som avses i bestämmelsens första del. Formuleringen ger även vid handen att 

den teleologiska och textuella tolkningen har samma vikt. Någon subjektiv tolkning 

lämnas inget utrymme för. 

2. I sammanhanget ingår vid tolkningen av en traktat, förutom texten 

inklusive dess preambel och bilagor, 

a) överenskommelser rörande traktaten som träffats mellan alla parter i 

samband med traktatens ingående; 
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b) dokument som upprättats av en eller flera parter i samband med 

traktatens ingående och godtagits av de andra parterna som dokument 

sammanhörande med traktaten. 

Andra punkten klargör att någon egentlig hänsyn till partsavsikten inte tas. Ensidigt 

upprättade viljeförklaringar ingår inte vid traktatstolkning enligt artikel 31 utan att de 

godkänns av de andra parterna. En uppfattning en part haft, även om denne gjort sin 

uppfattning känd men någon av de andra fördragsslutande staterna inte godkänt det som 

tillägg, hör alltså inte till fördragets sammanhang. 

3. Utöver sammanhanget skall hänsyn tagas till 

a) efterföljande överenskommelser mellan parterna rörande traktatens 

tolkning eller tillämpningen av dess bestämmelser; 

b) efterföljande praxis vid traktatens tillämpning, som ådagalägger enighet 

mellan parterna om traktatens tolkning; 

c) relevanta internationella rättsregler som är tillämpliga i förhållandet mellan 

parterna. 

Punkten 3 rör sådan som inte hör till sammanhanget, men ändå skall beaktas. Punkten 

rör parternas tolkning av traktatet, och särskilt punkten 3.b) är intressant, eftersom den 

medger viss subjektivitet i tolkningen. 

4. Ett uttryck skall tilläggas en speciell mening, om det fastställts att detta var 

parternas avsikt. 

Den fjärde och sista punkten i artikel 31 är en undantagsregel. Den omfattar inte 

tekniska termer eller annat som bör framgå av kontexten. Istället rör det undantagsfall 

då parterna avsett en annan mening än den som framgår av termens gängse betydelse i 

kontexten. Denna undantagsregel är en rent partsorienterad tolkningsregel men är, till 

skillnad från vad den kanske synes vara, främst till för att förstärka att bevisbördan för 

en sådan tolkning som skiljer sig från den gängse meningen ligger på den part som 

hävdar det.  

Artikel 32 - Supplementära tolkningsmedel  

Supplementära tolkningsmedel, inbegripet förarbetena till traktaten och 

omständigheterna vid dess ingående, kan anlitas för att få bekräftelse på den 

mening som framkommer vid tillämpningen av artikel 31 eller för att 

fastställa meningen, när en tolkning enligt artikel 31  

a) icke undanröjer dess tvetydighet eller oklarhet; eller 

 b) leder till ett resultat som uppenbarligen är orimligt eller oförnuftigt. 

Att tolkningsmedlen i artikel 32 är supplementära innebär att de inte är alternativa 

tolkningsmedel. En tolkning gjord med artikel 32 får alltså inte motsägas av termens 

betydelse tolkad enligt artikel 31. Artikeln är avsedd att tillämpas ytterst sparsamt, och 

endast i de fall som punkterna a) och b) medger. 
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5.2.2 Regler äldre än Wienkonventionen 

Ovan fördes en diskussion angående huruvida Wienkonventionens tolkningsregler är 

tillämpliga på New York-Konventionen, där slutsatsen drogs att så troligen inte är fallet. 

Denna slutsats kan måhända ifrågasättas, emellertid torde det stå klart att äldre 

tolkningsregler är tillämpliga och som troligen, i den mån konflikt skulle föreligga, 

överordnade Wienkonventionen vid tolkning av äldre traktat. I detta kapitel kommer 

några relevanta principer som brukades vid traktatstolkning före 1969 beskrivas, 

därmed inte sagt att de inte längre äger giltighet. 

5.2.2.1 Vanlig betydelse 

Principen om vanlig betydelse innebär att en term skall tolkas i enlighet med sin vanliga 

betydelse, det vill säga en sådan definition man skulle finna i en ordbok. Om denna 

betydelse tycks rimlig inom kontexten, presumeras denna betydelse vara den riktiga.
75

 I 

realiteten är denna princip tämligen intetsägande och speglar en naiv syn på 

kommunikation; det är inte realistiskt att beakta endast den grammatiska eller 

lexikaliska meningen. I praktiken måste tolkningen ske utifrån den relevanta kontexten 

som kan definieras av det aktuella traktatet som helhet, eller till och med dess politiska 

bakgrund.
76

 Principen tycks i praktiken ha inneburit att en part blir bunden av den 

betydelse som motparten med fog kan ha uppfattat.
77

 

5.2.2.2 Betydelseregeln 

Utgångspunkten är att varje del av en text (t.ex. varje ord och varje klausul) fyller en 

funktion. Tolkningar som gör någon del överflödig bör således undvikas i möjligaste 

mån.
78

 

5.2.2.3 Restriktiv tolkning 

Staters suveränitet innebär att de är fria att agera som de vill, så länge de inte genom 

avtal förbinder sig att agera på visst sätt. Av denna princip är det en naturlig följd att 

traktat bör tolkas restriktivt.
79

 Restriktivitet kan dock endast vara en lösning då vanliga 
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tolkningsmedel inte räcker till; i första hand gäller den gemensamma partsviljan, först 

när denna inte kan uttydas kan det bli aktuellt att göra en snäv tolkning.
80

 

En form av restriktiv tolkning är regeln om expressio unius som innebär en 

presumtion för att en bestämmelse är uttömmande. I praktiken är regeln av begränsad 

hjälp, eftersom bedömningen av huruvida exempelvis en uppradning av kriterier skall 

vara uttömmande eller ej måste ske med utgångspunkt i bestämmelsens syfte.
81

 

5.2.2.4 Användande av förarbeten 

Förarbetens roll är intimt sammanlänkat med den subjektiva tolkningsmetoden och 

tanken att traktatet är ett uttryck för parternas vilja. Vilken praktisk och teoretisk roll 

förarbeten hade vid traktatstolkning innan Wienkonventionen, tycks inte vara helt klar. 

En mer textuell metod verkar ha varit förhärskande, även om den subjektiva metoden 

hade sina förfäktare.
82

 Detta till trots användes förarbeten av både domstol och parter. 

Klart är i vart fall att förarbeten inte kunde användas för att göra en tolkning som var 

inkompatibel med den slutliga traktatstexten och att förarbeten kunde användas som 

stöd i argumentationen för en viss tolkning.
83

 Argumentet mot användande av 

förarbeten är att traktat tillkommer genom förhandlingar och i den processen kan vissa 

medgivanden göras som sedan tas tillbaka, med följden att båda sidor ofta kan finna 

stöd för sin tolkning.
84

 

5.2.2.5 Parts agerande som tolkningsdata 

Hur en part agerar efter att ett avtal har slutits kan indikera hur den parten uppfattat 

avtalet. Om inga invändningar görs från motparten mot agerandet kan man rimligen 

anta att denne gjort samma tolkning, eller att ett nytt avtal uppkommit. Att använda 

parts agerande som tolkningsdata kan dock vara vanskligt i de fall där agerandet kan 

stämma överens med flera möjliga tolkningar. Samma resonemang kan tillämpas på 

ensidiga uttalanden från part gällande tolkningen av avtalet.
85
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5.2.2.6 Traktatets syfte 

Till den relevanta kontexten för alla texter hör givetvis dess syfte. Syfteskonform 

tolkning kan ingå i andra moment, men är även en fristående tolkningsprincip. Ibland 

kan syftet framgå direkt i traktatets preambel, ibland kan det återfinnas i förarbeten och 

i andra fall framgår det av de faktiska omständigheterna kring traktatets slutande.
86

  

5.3 Sammanfattande kommentarer angående traktatstolkning 

5.3.1 Tolkningsproblemet 

Statssuveräniteten innebär att det inte finns och inte kan finnas någon normgivare som 

är högre än staterna. Auktoriteten och legitimiteten hos varje domstol som har att döma 

mellan staterna måste härstamma från parterna själva.
87

 En följd av detta är att 

tolkningsansvaret för den internationella rätten hamnar hos de nationella domstolarna. 

Utan frivillig underkastelse till specifika tolkningsregler och tolkningsmetoder är det en 

logisk följd att nationella tolkningsregler används. Eftersom dessa skiljer sig åt mellan 

olika rättssystem, tolkas internationell rätt inte enhetligt.  

5.3.1.1 Tolkningsobjektet 

Ett traktat är ett avtal mellan två stater och måste alltså tolkas som ett sådant. Att avtalet 

är mellan stater gör att tolkningen måste skilja sig något gentemot vanlig avtalstolkning. 

Det är till exempel otänkbart att ta hänsyn till parternas relativa styrka, att så göra vore 

att inskränka tanken om staters likhet, vilket får sägas vara en fundamental princip i 

internationell rätt. Staters speciella karaktär som avtalspart får även speciella följder vad 

gäller den subjektiva partsviljan: Det politiska sammanhang som föregått ett visst traktat 

är också av betydligt mindre betydelse än vad som normalt är fallet vid avtalstolkning. 

Att en stat, exempelvis genom vad som privaträttsligt kunde räknas som råntvång, 

tvingats sluta ett visst avtal innebär inte med nödvändighet att det är ogiltigt. Likaså 

faller det på sin egen orimlighet att tillämpa exempelvis in dubio contra stipulatorem till 

fördel för en stat som blivit avtalspart genom accession. Partsviljan att ingå just det 

aktuella avtalet måste alltså anses finnas, oaktat den är en fiktion. 

Utöver staternas speciella karaktär som avtalsparter är även traktatet speciellt i det 

att det är både avtal, lag, både och samt ingetdera. Traktatet utgör internationell rätt och 
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är dessutom bindande gentemot avtalsparternas subjekt, varför sådana hänsyn tas som 

görs gällande vid lagtolkning såsom förutsebarhet och rättssäkerhet. 

5.3.2 Slutsats angående regler för traktatstolkning 

5.3.2.1 Lexikalisk tolkning i första hand 

I första hand skall ett traktat tolkas lexikaliskt, denna tolkningsregel är central vid 

traktatstolkning då partsviljan i princip bortses från. Detta framgår av 

Wienkonventionen och tidigare praxis. Den lexikaliska tolkningen innebär att en terms 

”vanliga betydelse” presumeras vara gällande, det kan även uttryckas som att termen 

tolkas ”ärligt” och ”sett i sitt sammanhang”. Till den lexikaliska tolkningen kan även 

kopplas betydelseprincipen, det vill säga att varje del i texten har betydelse. 

5.3.2.2 Traktatets syfte 

Vilket syfte traktatet har kan påverka hur en viss term skall tolkas, även detta är äldre 

praxis som bekräftades genom Wienkonventionen. 

5.3.2.3 Ensidiga förklaringar 

Ensidiga viljeförklaringar eller ensidigt agerande bortses typiskt sett från. I 

Wienkonventionen framgår detta tydligt genom dess artikel 31 p 2. I äldre praxis har 

ensidigt agerande accepterats i fall då det accepterats av motparten. I sådana fall kan det 

emellertid anses som en sådan efterföljande överenskommelse som skall tas hänsyn till 

enligt Wienkonventionens artikel 31 p 3. 

5.3.2.4 Restriktivitet 

Principen om att avtal skall tolkas restriktivt blev inte uttryckt i Wienkonventionens 

tolkningsregler. Även i tidigare praxis var den emellertid av liten praktisk betydelse. 

5.3.2.5 Tolkningskällor 

Vilka källor som, utöver traktatstexten, skall, och får, beaktas vid tolkningen är av stor 

vikt, men någon enhetlig tydlig regel tycks inte finnas: I äldre praxis ansågs förarbeten 

som regel inte kunna användas, men användes ändå som stödargumentation (ovan, 

avsnitt 5.2.2.4). Wienkonventionen befäste synen att den lexikala tolkningen är den 

primära och att förarbeten och andra ”supplementära tolkningsmedel” endast får 

tillgripas i sista hand. 
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5.4 Tolkning i Ryssland 

Detta kapitel blir med nödvändighet en snabb genomgång av delar av rysk juridisk 

metod. Någon slutsats innehållande en generell och heltäckande regel skulle knappast 

låta sig göras för något rättssystem. Istället skall belysas vilka överväganden som görs 

eller kan tänkas göras, vilka hänsyn som tas och vilken vikt som läggs vid olika typer av 

tolkningsdata. Ty även om det inte är möjligt att presentera en giltig och heltäckande 

tolkningsregel, skall några allmänna drag i den ryska tolkningsläran här presenteras.  

5.4.1 Lagtolkning i Ryssland 

Till skillnad från avtalstolkning saknas i rysk rätt bestämmelser om hur lagtolkning 

skall gå till. Inte heller finns några dekret eller andra officiella dokument som behandlar 

frågan om lagtolkning.
88

 De regler som i rysk doktrin anses finnas för lagtolkning 

skiljer sig inte från de metoder som brukas i kontinentala system, vanligen identifieras 

framför allt lingvistisk metod, kontextuell metod, historisk metod och logisk metod.
89

 

Den historiska metoden, det vill säga att studera hur samhället förändrats sedan den 

aktuella lagen stiftades och dra slutsatser om dess tillämpning utifrån detta, brukas 

sällan i nutida praxis, möjligen för att det ryska juridiska systemet är så ungt att 

historiska studier av lagstiftningen inte blir relevanta.
90

 Till den historiska metoden 

räknas, i rysk doktrin, även den teleologiska, syftesinriktade, metoden. Argumentation 

som grundar sig i lagens syfte används mycket sparsamt av ryska domstolar.
91

 

5.4.2 Avtalstolkning i Ryssland 

I rysk rätt framgår reglerna för avtalstolkning explicit i artikel 431 Civilkoden. Såsom 

lagen är skriven har domstolen först att använda sig av den bokstavliga betydelsen av 

kontraktet och dess termer innan parternas faktiska vilja över huvud taget blir relevant. 

Om både part A och part B sagt X men menat Y, gäller alltså X.
92

 Detta innebär att en 

lexikalisk tolkning har företräde framför viljeprincipen. 

Den strikta lexikaliska tolkningen får än striktare betydelse i det att kontraktet som 

helhet inte ens får beaktas annat än för att undanröja tvetydigheter. Det kan ifrågasättas 

vilken vikt detta stadgande har: Om en läsning av kontraktet som helhet ger en term en 
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annan betydelse än den strikt lexikaliska tolkningen av termen ensamt bör termen 

rimligen ses som tvetydig. 

Andra stycket bekräftar ytterligare den textuella tolkningen. Partsviljan anses inte 

vara avtalsinnehåll, utan är något för tolkaren att falla tillbaka på för det fall 

avtalsinnehållet inte kan fastställas. Stycket är helt subjektivt; det är den verkliga viljan 

som skall utredas snarare än viljan som den kommit till uttryck (jfr tillitsprincipen). 

Reglerna som gäller för rysk avtalstolkning är således i första hand en strikt textuell 

tolkning, till vilken hjälp eventuellt får tas av övriga kontraktet och i andra hand en rent 

subjektiv tolkning till vilken den mesta kontexten får användas som tolkningsdata. 

5.4.3 Traktatstolkning i Ryssland 

Föreliggande avsnitt är en kommentar till hur rysk traktatstolkning rimligen ser ut 

baserat på vad som undersökts gällande rysk lag- och avtalstolkning.  

Någon lagregel för traktatstolkning, liknande den för avtalstolkning finns, utöver 

Wienkonventionen inte i rysk rätt. Med tanke på vad som beskrivits ovan angående 

vikten av det textuella vid rysk avtalstolkning, tycks det möjligt att rysk traktatstolkning 

inte skulle erkänna wienkonventionens tolkningsregler angående New York-

konventionen, på grund av retroaktivitetsförbudet.
93

 

Liksom traktater erkänns i konstitutionens artikel 15 även universellt erkända regler 

i internationell rätt. Gällande traktatstolkning torde dessa vara åtminstone de som 

sammanfattats ovan under 5.3.2. Utöver sådana principer kan vissa slutsatser angående 

rysk traktatstolkning dras genom analogier från vad som gäller för lag- och 

avtalstolkning. 

Klart är att lexikalisk tolkning bör få stort genomslag i rysk traktatstolkning. Detta 

är centralt i både den ryska avtalstolkningen och i de internationellt erkända 

tolkningsreglerna. Med den hänsyn som tas till termers vanliga betydelse i rysk 

avtalsrätt, är det en rimlig slutsats att en rysk jurist är mindre villig att se till traktatets 

syfte än det internationella genomsnittet. Den internationellt accepterade restriktiviteten 

vid val av tolkningskällor synes stämma väl överens med den ryska diton.  
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6 Tolkning av vägransgrunderna 

Vägransgrunderna så som de framgår i New York-konventionen har redan beskrivits. 

Här ska begreppen utredas närmre, med tonvikt på vilka tolkningsmetoder som är 

möjliga och rimliga att använda samt vilka resultat dessa leder till. 

6.1 Tolkningsobjektets karaktär 

Gällande konventionen som helhet är den ett traktat som tillkommit genom fri vilja och 

samarbete, har accepterats av de flesta länder och syftar till att förenkla verkställande av 

utländska skiljedomar. 

Vägransgrunderna utgör undantagsbestämmelser från huvudregeln om erkännande 

och verkställighet. Dess första punkt rör rättssäkerhetsaspekter och dess andra punkt rör 

public policy. Båda dessa aspekter är centrala och de utgör mycket viktiga komponenter 

i konventionen som nödvändiga undantag för att någon stat ska kunna tänka sig att 

acceptera konventionstexten. Vidare utgörs det materiella innehållet helt av nationell 

rätt. 

6.2 Tolkning av Artikel V 

Det faktum att artikel V utgör undantagsregler tyder på att den bör tillämpas restriktivt. 

Restriktiv tolkning av undantagsregler är en allmän tolkningsprincip som även gäller för 

New York-konventionen.
94

 Ett av huvudskälen till att parter väljer skiljedom framför 

vanlig domstol är den snabba processen som vanligen inte kan överklagas. Med denna 

partshänsyn har undantagsreglerna utformats uttömmande och snävt, de är således 

avsedda att tolkas restriktivt.
95

  

För en restriktiv tolkning talar även undantagens fakultativa karaktär: Även då 

domstolen kommer fram till att erkännande och verkställighet av en skiljedom kan 

vägras, domstolen (åtminstone gällande ex officio-undantagen i V 2) att välja om den 

skall tillämpa vägransgrunden eller ej.
96

 Detta kan läsas in i ”får vägras endast” i artikel 

V1 respektive ”får också vägras” (mina kursiveringar) i artikel V 2. Tolkar man 

bestämmelsen som fakultativ talar även detta för restriktiv tolkning: det rör inte ett 

uttryckligt förbud för erkännande och verkställighet vilket implicerar en mer tillåtande 

attityd.  
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I första punkten används formuleringen ”får endast vägras”. Denna regel skall 

emellertid inte brukas ex officio, varför ”får” inte måste tolkas som görandes regeln 

fakultativ. En part måste kunna lita på att erkännande och verkställighet vägras om det 

kan styrkas att förfarandet inte gått rätt till. Samma skäl gör sig inte gällande för public 

policy-grunderna som tas upp ex officio; part har själv ingått skiljeavtalet och kan inte 

rimligen med framgång hävda att det är stridande mot rättsordningens grunder.
97

 Detta 

leder till den logiska slutsatsen att termen får i stadganden ”får också vägras” i V 2 och 

”får endast vägras” i V 1 har olika betydelse, där en mer rättvisande formulering av den 

senare kanske hade varit ”skall vägras endast”. Även rättssäkerhetsaspekter talar emot 

en alltför restriktiv tolkning av artikel V 1 som rör just rättssäkerhetsaspekter. 

Det har argumenterats för att även artikel V 1 är fakultativ.
98

 För detta har anförts, 

förutom artikelns karaktär av undantagsregel, en kontextuell tolkning: Med tillämpande 

av betydelseprincipen måste begreppet ”skall” i artikel III och IV betyda något annat än 

begreppet ”får” i artikel V. Således bör ”får” tolkas som motsatsen till ”skall” och 

regeln bör anses fakultativ. Resonemanget förutsätter emellertid att ”får” är det 

relevanta rekvisitet, istället för som har resonerats ovan ”får endast vägras” respektive 

”får också vägras”. Med denna tolkning av rekvisiten talar betydelseprincipen för att det 

skall föreligga en skillnad mellan dem. 

Frågan om vad som utgör skiljedomsmässiga tvister aktualiseras sällan i vare sig 

praktik eller teori. Syftet med regeln är att skydda bland annat rättssäkerhet såsom den 

definieras i verkställandelandet då avsaknaden av skiljedomsmässighet motiveras av 

bland annat just rättssäkerhetsskäl. Detta talar för att viss extensiv tolkning borde få 

göras till skydd för den enskilde. Å andra sidan är det relativt svaga grunder som i 

praktiken motiverar att en viss fråga är skiljedomsmässig i ett land, men inte ett annat,
99

 

det är i vart fall knappast så pass grundläggande skäl som motiverar det att 

verkställighet nödvändigtvis måste vägras på endast denna grund.  

Starkare skäl för restriktiv tolkning gör sig gällande för artikelns andra punkt: 

Någon extensiv tolkning av vad som utgör rättsordningens grunder kan knappast 

motiveras. Traktatsbestämmelsers legitimitet hänför sig visserligen till 

statssuveräniteten och utifrån denna måste argumenteras att varje stat själv definierar 

grunderna för dess rättsordning, detta kan inte dikteras från någon annan stat. Ett sådant 
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argument äger giltighet, men är av relevans endast för lagstiftaren. Vid tillämpningen av 

public policy-undantaget måste domstolen utgå från vad som faktiskt utgör sådana 

exceptionella fall som är uppenbart stridande rättsordningens grunder.
100

 Domstolen har 

inte att, tolkningsvis, utöka detta område. 

6.3 Tolkning i rysk praxis 

Denna uppsats avser att undersöka de metoder som ryska domstolar använder vid 

tolkning av New York-konventionens undantagsregler. Under detta kapitel kommer ett 

urval fall presenteras och diskuteras utifrån de tolkningsregler för traktater som framgått 

i kapitel 5, särskilt avsnitt 5.3.2. Eftersom ryska domsmotiveringar är mycket 

knapphändiga blir diskussionen till viss del spekulativ så till vida att det diskuteras om 

och hur tolkningarna kan motiveras. 

6.3.1 Parter saknade behörighet eller avtalet ogiltigt (Artikel V 1 a) 

1998 – Sofokl Star Shipping Co. Inc. V Technopromexport
101

 

I skiljeavtalet hade Sofokl blivit benämnd som ”Sofokl Star Shipping Co. 

Ltd.” och i ansökan verkställighet hade de benämnts som ”Sofokl Star 

Shipping Co. Inc.”. Eftersom ansökan rörde en juridisk person som 

uppenbarligen inte var part i skiljeavtalet kunde de omöjligen ha rätt att kräva 

verkställighet. Beslutet upprätthölls av kassationsdomstolen, men 

reverserades av högsta Arbitrazhdomstolen som inte ansåg att avtalets 

giltighet kunde prövas inom ramen för talan om verkställighet.
102

 

Att vägra verkställighet på grund av att olika firmabeteckning använts i skiljedomen och 

i ansökan om verkställighet kan tyckas något formalistiskt men hur en ansökan skall 

vara utformad faller inom den nationella processrätten. Vad som emellertid är 

anmärkningsvärt att passar in denna felskrivning under New York-konventionens V 1 

(a) artikel, trots att domstolen tycks vägrat ta upp målet eftersom parten inte var behörig 

att kräva verkställighet, snarare än att ha vägrat verkställighet. Detta är en fråga som 

inte regleras av New York-konventionen.  

Högsta Domstolen
103

 ansåg att om avtalets giltighet inte kunde prövas inom ramen 

för en talan om erkännande och verkställighet. Inte heller denna tolkning verkar korrekt. 

Artikel V 1 (a) nämner bl a avtalets ogiltighet som vägransgrund, vid tillämpning eller 

icke-tillämpning av artikeln måste således avtalets giltighet prövas och om det yrkas av 
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part måste det prövas (se angående rekvisitet ”får vägras endast” ovan under avsnitt 

6.2). Sådan ogiltighet måste dock följa av den lag som är tillämplig på avtalet. Möjligen 

menade domstolen att ogiltigheten enligt rysk rätt inte kunde prövas inom ramen för 

talan om erkännande och verkställighet, vilket är korrekt. 

6.3.2 Fel i underrättelse (Artikel V 1 b) 

2004 - Forever Maritime Ltd. V. State Unitary Enterprise Foreign Trade Enterprise 

Mashinoimport (”Mashinoimport”)
104

 

Forever Maritime hade inte lyckats visa att Mashinoimport hade blivit 

vederbörligen informerade om skiljeförfarandet, eftersom den korrespondens 

som utgjorde bevis visserligen hade översatts till ryska, men inte blivit 

vederbörligen attesterad.
105

 

Fallet är intressant med tanke på bevisbörderegeln som framgår i inledningen till artikel 

V 1. Där stadgas att den part, gentemot vilken skiljedomen åberopas skall bevisa att 

motparten inte uppfyllt kraven i V 1 (a-e). Domstolen ansåg att de bevis var otillåtna, 

som Forever Maritime presenterade för att Maschinoimport blivit vederbörligen 

underrättade och dömde således till de senares fördel. Bevisregler räknas rimligen till 

sådana processuella regler som enligt New York-konventionens artikel III regleras av 

verkställandelandet.
106

  

Det intressanta med detta fall är emellertid inte vad som kan ses som onödigt 

formalistiska regler,
107

 utan den regel om bevisbörda som framgår ur New York-

konventionen. Konventionen är tydlig på den punkten att bevisbördan ligger på den som 

hävdar att underrättelsen inte skett i vederbörlig ordning, det tycks således som om den 

ryska domstolen använt sig av en bevisbörda som är omvänd i förhållande till New 

York-konventionen. Detta kan bero antingen på att svaranden framlade bevisning som 

inte framgår ur referatet eller att domstolen tolkade svarandens bevisbörda så, att det 

räcker med yrkande härom för att bevisbördan skall anses uppfylld. Det första scenariot 

bortses från för diskussionens skull från.  

En lexikalisk tolkning av Artikel V I kan inte leda till slutsatsen att käranden åläggs 

bevisbördan för att kallelsen skett korrekt. Å andra sidan är artikeln av sådan karaktär 
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att den värnar parternas rättssäkerhet, vilket kan motivera avsteg från en strikt lexikalisk 

tolkning. Rent logiskt kan även en strikt tillämpning av bevisbördans placering i Artikel 

V I kritiseras: Hur skall part kunna visa att han inte underrättats om 

skiljemannaförfarandet i vederbörlig ordning? Bestämmelsen synes visserligen rimlig 

då betoningen ligger på i vederbörlig ordning: Om part visserligen har underrättats, men 

inte i vederbörlig ordning är det rimligt att denne har bevisbördan för detta. Har 

emellertid ingen underrättelse alls skett bör bevisbördan placeras på den som hävdar att 

underrättelse har skett. 

För att bedömningen i fallet skall stämma överens med konventionstexten måste 

alltså Maschinoimport ha visat att underrättelsen var bristfällig. Utifrån de 

bevissvårigheter som anförts ovan bör beviskravet härför vara lågt. Huruvida domstolen 

faktiskt resonerat på det viset går inte att utläsa, den enda slutsatsen som här dras är att 

domslutet inte nödvändigtvis är materiellt felaktigt. 

 

2009 - Loral Space & Communications Holdings Corporation v. CJSC ”Global Star – 

Kosmicheskiye Communicatsii”
108

 

Tvisten mellan parterna skulle avgöras genom skiljedom vid London Court of 

International Arbitration (LCIA). LCIA skickade ut tre kallelser till CJSC. 

Först den tredje hade innehållit information om tid och plats. På grund av 

detta ansåg underinstanserna att CJSC inte hade underrättats i tid och att 

skiljedomen därför inte kunde erkännas och verkställas enligt New York-

konventionens artikel V 1 (b). Högsta Arbitrazhdomstolen kom emellertid till 

motsatt slutsats och konstaterade att huruvida kallelsen skett korrekt och i tid 

måste bedömas enligt de regler som gäller för det specifika skiljeförfarandet, 

i detta fall LCIAs regler.
109

 

Domstolen konstaterade att bedömningen av huruvida vederbörlig underrättelse skett 

skall göras enligt de regler som gällde där skiljeförfarandet ägde rum. Utgången kan 

tyckas stå i strid med avgörandet i Maschinoimport-fallet. Det senare gällde dock en 

bevisfråga, medan det som blev avgörande i Loral Space-fallet var vilka regler som var 

tillämpliga för bedömningen av kallelserna. Avgörandet synes ligga i linje med, den för 

skiljeprocessen centrala, tanken om parternas bestämmande inflytande på processen.  

Artikel V I (b) stadgar till skillnad från (a) inte vilka regler som skall tillämpas vid 

bedömningen. Med tillämpande av betydelseregeln hade avsaknaden av bestämmelse 

härom, e contrario, kunnat tolkas så att en annan lag än det lands lag där skiljedomen 
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meddelats tillämpas. En annan möjlig tolkning, som också beaktar betydelseregeln men 

som är mer i linje med artikelns är att bedömningen av vilka regler som skall tillämpas 

vid denna bedömning är upp till domstolen. En rimlig tolkning av vilka regler som skall 

tillämpas är just de regler som parterna avtalat skall gälla, eftersom detta är grunden 

med vilken skiljeavtalets legitimitet står och faller.  

Hade kallelseproceduren visserligen varit tillåten enligt den tillämpliga lagen, men 

fundamentalt främmande för grunderna för rysk rätt, hade verkställigheten rimligen 

kunnat nekas med hänvisning till denna artikel. Det är dock svårt att tänka sig ett sådant 

fall där erkännandet inte samtidigt skulle strida mot rysk public policy. 

6.3.3 Frågan faller utanför skiljeklausulen (Artikel V 1 c) 

2010 - Odfjell SE (Norge) v OAO PO Sevmash (Ryssland)
110

 

Att skiljedomen gällde tre avtal utgjorde inte hinder för verkställande, 

eftersom alla tre avtal innehöll liknande skiljeklausuler.
111

 

2009 - Hebenstreit-Rapido GmbH (Tyskland) v OAO Saratov Confectionery Plant 

(Ryssland)
112

 

Den skiljedomstol som kom att pröva fallet (International Arbitral Center of 

the Austrian Federal Economic Chamber) var inte identisk med den som 

nämnts i skiljeklausulen (Chamber of Commerce and Industry in Vienna). 

Förstainstansrätten vägrade verkställighet med hänvisning till bland annat 

artikel V 1 (c). Högsta Arbitrazhdomstolen skickade domen tillbaka för 

återprövning enligt reglerna i det land där skiljedomen genomfördes.
113

 

2010 - Lugana Handelsgesellschaft mbH (Tyskland) v OAO Ryazan Metal Ceramics 

Instrumentation Plant (Ryssland)
114

 

Skiljeförfarandet genomfördes i Tyskland istället för, som avtalat, i 

Stockholm. Domstolen ansåg inte att avtalet hade förändrats genom den 

korrespondens som företagits mellan parterna, således var varken 

förhandlingarna eller skiljedomstolen i enlighet med skiljeklausulen.
115

 

Huruvida en skiljedomstol över huvud taget varit behörig faller inte inom den 

omedelbara ordalydelsen i artikel V 1 (c). Sådana fall som främst åsyftas är till exempel 

fall där domen går utöver vad skiljeavtalet medger, eller att tvisten är en annan än den 
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som skiljeavtalet avser.
116

 Det torde visserligen kunna läsas in att en skiljenämnd som 

inte är behörig, per definition går utöver sin behörighet om den avfattar skiljedom i 

målet. Tillämpningen som de ryska domstolarna gjort i dessa fall har alltså logiskt stöd i 

konventionens lydelse. Dessutom är den i linje med tanken att parterna äger processen, 

vilket är syftet med artikel V 1 (c), att deras avtal verkar bestämmande för vilket 

skiljeinstitut som är behörig. 

6.3.4 Skiljedom ej i kraft (Artikel V 1 e) 

2010 – Living Consulting Group AB (Sverige) v OOO Sokotel (Ryssland)
117

 

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut hade i separat skiljedom 

ålagt Sokotel att betala förskottet på skiljedomskostnaderna. 

Förstainstansrätten och Kassationsdomstolen medgav erkännande och 

verkställande, men högsta Arbitrazhdomstolen menade att, enligt Artikel V 1 

(e) kunde endast ett slutligt avgörande som rör sakfrågan bli föremål för 

verkställande, interimistiska beslut kunde enligt dem inte verkställas med 

stöd i konventionen.
118

 

Artikel V 1 (e) stadgar att endast bindande skiljedomar kan erkännas och verkställas. 

Detta tolkades av domstolen som att interimistiska beslut inte var verkställbara, utan 

endast det slutliga beslutet var det. För att en sådan tolkning skall stämma överens med 

konventionstexten måste intermistiska domar meddelade av skiljedomstol skiljas från 

skiljedomar. Rekvisitet som blir aktuellt är domar. En slutlig dom kan vara verkställbar 

emedan ett beslut inte rimligen faller inom konventionstexten. Det som talar mot 

erkännande och verkställighet när det gäller den här typen av beslut eller dom är att det 

inte gäller sakfrågan, utan processuella frågor.
119

 Den allmänna synen på interimistiska 

skiljedomar synes vara att de inte omfattas av New York-konventionen.
120

 

Arbitration Act artikel 17 stadgar att interimistiska beslut är möjliga, men nämner 

inget explicit om verkställighet av sådana beslut. Artikeln grundar sig i modellagens 

artikel 17. Tilläggen till nya modellagen från 2006 uttrycker explicit att intermistiska 

domar skall vara verkställbara (artikel 17 H), vilket inte uttrycks i Arbitration Act, som 

grundar sig i den äldre modellagen från 1985. 

Syftesskäl talar emot att det faktum att det rör en interimistisk dom utgör grund att 

vägra verkställighet med stöd i artikel V 1 (e). Tolkning av traktat skall emellertid ske 
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enligt dess ordalydelse i första hand. Genom informationsbrev № 156 punkt 7 (nedan 

avsnitt 7) har det konstaterats att verkställande av intermistiska åtgärder inte strider mot 

rysk public policy. Uttalandet är troligen riktat mot detta avgörande, trots att public 

policy-undantaget i artikel V 2 (b), som informationsbrevet berör, inte användes. 

 

2011 - Ciments Français (Frankrike) v OAO Holding Company Siberian Cement 

(Ryssland), OOO Financial Industrial Association Sibconcord (Ryssland), Istanbul 

Çimento Yatırımları (Turkiet)
121

 

Skiljedomen var föremål för domstolsprövning i Turkiet och kunde därför 

inte anses bindande ännu.
122

 Även fråga om public policy (se nedan). 

Beslutet hade åsidosatts i turkisk domstol men det tycks som om den ryska domstolen 

ansåg det tillräckligt att beslutet hade överklagats;
123

 

Furthermore, the said decision was challenged in an appellate court, therefore 

the judicial act in the case in a foreign court, as well as the partial arbitral 

award, have not yet become final. (Min kursivering)
124

 

Som nämnts ovan (avsnitt 4.1.5) ska det inte vara tillräckligt att ett beslut skjuts upp 

genom överklagande, utan ett beslut måste fattas av behörig myndighet. Endast att ta 

upp överklagan torde inte vara tillräckligt för att skiljedomen skall anses ej ikraftträdd, 

utan ett beslut från domstolen bör krävas.
125

  

6.3.5 Verkställande stridande mot public policy (Artikel V 2 b) 

6.3.5.1 Erkännande stridande mot princip om enhetlig rättstillämpning 

2001 - European Bank for Reconstruction and Development  v. JSC ”Zoloto-Platina 

Bank”
126

 

Ett skiljeavgörande gällande en tvist om ett borgensåtagande vägrades 

verkställighet av Sverdlovsk Oblastdomstol på grund av att borgensåtagandet 

hade ogiltigförklarats av två ryska domstolar efter talan från aktieägare i JSC. 

Sverdlovsk Oblastdomstol menade att verkställighet av ett avgörande som 

baserades på ett ogiltigförklarat borgensåtagande skulle leda till motsatta 

avgöranden och därför strida mot rysk public policy. Denna tolkning fick 

medhåll av Högsta Domstolen
127
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2005 – O&Y Investments Ltd. V. OAO Bummash
128

 

Under pågående skiljeförhandlingar ansökte OAO Bummash om ogiltighet 

för kontraktet som innehöll skiljeklausulen, kontraktet förklarades ogiltigt 

och skiljedomen förklarades icke-verkställbar eftersom det skulle strida mot 

public policy att verkställa ett skiljeavgörande som grundades på ett 

ogiltigförklarat avtal; det skulle vara emot principen att ”judicial acts of the 

Russian Federation are mandatory in nature”. 

2011 - Ciments Français (Frankrike) v OAO Holding Company Siberian Cement 

(Ryssland), OOO Financial Industrial Association Sibconcord (Ryssland), Istanbul 

Çimento Yatırımları (Turkiet)
129

 

Avtalet som skiljedomen grundade sig på var ogiltigförklarat, erkännande 

och verkställande av skiljedomen skulle leda till motsatta domslut.
130

 

Dessa skiljedomar förklarades icke verkställbara, eftersom avtalen på vilka de 

grundades har förklarats ogiltiga av rysk domstol. Resonemanget är rimligt; 

domstolarna resonerar att domar är tvingande till sin natur vilket, som om det inte följde 

av sakens natur, stadgas i Artikel 304 Arbitrazh Procedure Code
131

 enligt vilken domar 

som står i strid med tidigare domar riskerar att upphävas. Giltigheten måste emellertid 

prövas enligt den lag som är tillämplig på avtalet antingen enligt parternas lagval eller i 

det land där avtalet slutits, inte enligt verkställandelandets lag.
132

 Är emellertid 

ogiltighetsgrunden sådan att den tillhör rättsordningens grunder, oaktat den 

ogiltighetsgrunden inte finns i det lands lag som är tillämplig på avtalet, måste även ett 

verkställande anses strida mot public policy.
133

 

Det som är anmärkningsvärt med dessa avgöranden är alltså inte själva slutsatsen att 

ogiltigförklarade avtal inte kan ligga till grund för verkställbart skiljeavgörande, utan 

det faktum att giltigheten tycks prövats två gånger. Om avtalets giltighet ifrågasatts i 

domstol innan skiljeprocessen inletts borde skiljedomstolen varit förhindrad att pröva 

frågan, eller i vart fall avvaktat med avgörandet till dess det avgjorts huruvida avtalet 

var giltigt eller ej, eftersom frågan om avtalets giltighet (som utgör 

processförutsättning) då vore lis pendens. 

Om istället skiljeprocessen inletts innan giltighetsprocessen borde domstolen ansett 

sig förhindrad att pröva målet, giltighetsfrågan borde istället avgöras i skiljeförfarandet. 
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Emellertid kan en domstol inte rimligen erkänna en skiljedom som grundar sig på ett 

ogiltigt skiljeavtal, oaktat skiljedomstolen gjort en annan bedömning. Själva grunden 

för skiljedomens legitimitet står och faller med avtalet om att hänskjuta frågan till 

skiljedom. 

Frågan synes kunna lösas, för rysk rätts del, med Abitration Acts artikel 8, som är 

baserad på modellagens dito och stadgar att "A court [...]shall, [...] refer the parties to 

arbitration unless it finds that the agreement is null and void, inoperative or incapable of 

being performed." I kombination med att Arbitration Act artikel 27.4 stadgar att varje 

fråga måste prövas i sak borde det innebära att rysk domstol måste ta upp och pröva 

frågan om skiljeklausulen eller avtalet i vilket den återfinns är ”null and void” innan den 

hänvisar till skiljedom.
134

  

Således är det möjligt att pröva giltigheten av en skiljeklausul innan målet hänskjuts 

till skiljedomstol. Detta innebär inte att giltigheten kan prövas när ett skiljeförfarande 

redan inletts. Emellertid återfinns i New York-konventionens artikel V 1 (a), en 

bestämmelse enligt vilken verkställighet får vägras om skiljeavtalet var ogiltigt, enligt 

det lands lagar som gäller för avtalet. Eftersom V 1 (a) rör verkställighet måste 

skiljeklausulen redan legat till grund för ett skiljeavgörande medger artikeln logiskt sett 

att giltighetsfrågan inte blir res judicata genom skiljedom baserat på skiljeklausulen.
135

 

Det enda som förändras är vilket lands lag som läggs till grund för 

ogiltighetsprövningen. 

Det finns således uttryckligt stöd för att neka hänskjutande till skiljedom om 

skiljeavtalet är ogiltigt och att vägra verkställighet om fallet ändå skulle avgjorts genom 

skiljedom. Emellertid synes inte frågan om huruvida talan om ogiltighet får väckas vid 

domstol trots att skiljeförfarande inletts vara reglerad, vilket tycks ha skett i O&Y 

Investments Ltd. V. OAO Bummash
136

. Något särskilt skäl finns knappast för att ett inlett 

skiljeförfarande (lis pendens) skulle innebära rättegångshinder för giltighetsprövningen, 

när ett avgjort sådant (res judicata) inte gör det. 

Dessa tre fall visar på en enhetlig praxis där skiljedomar som grundar sig på 

ogiltigförklarade avtal inte kan verkställas, eftersom detta skulle strida mot en princip 

om enhetlighet i rättstillämpningen.  

                                                
134
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Det har konstaterats ovan att skiljedomens inledande eller avfattande inte nödvändigtvis 

innebär att frågan om skiljeavtalets giltighet är res judicata. Resonemanget bygger till 

viss del på bestämmelsen i artikel V 1 (c). Visserligen kan utläsas ur den att avtalets 

giltighet kan prövas även efter att skiljedom fallit, men reglerna för ogiltighet blir 

begränsade till den lag som gäller för avtalet. För det fall avtalet skulle vara ogiltig 

enligt endast nationell rätt föreligger inte vägransgrund med stöd i V 1 (c). Om detta 

innebär att hela resonemanget ovan faller och frågan om giltighet anses avgjord med 

rättsverkan kan skiljeavtalet ändå vägras erkännande och verkställighet om 

ogiltighetsgrunden är sådan att ett erkännande och verkställande skulle strida mot public 

policy. I ett sådant fall synes det emellertid inte nödvändigt att ta omvägen genom en 

argumentation om enhetlighet i rättsordningen, utan artikel V 2 (b) är direkt tillämplig. 

6.3.5.2 Skada för staten 

2003 - United World v. Krasny Yakor
137

 

United World hade vunnit en skiljedom mot Krasny Yakor, som var ett 

statsägt bolag. Förstainstansen medgav erkännande och verkställighet, men 

den federala Arbitrazhdomstolen i Volgo-Vyatsky upphävde den domen. 

Kassationsdomstolen resonerade senare så att verkställande av domen skulle 

leda till Krasny Yakors konkurs, detta skulle ha negativa konsekvenser för 

staden Nizhni Novgorod och även för Ryska Federationen, eftersom Krasny 

Yakor tillverkade produkter av vikt för nationell säkerhet. Med dessa skäl i 

åtanke skulle ett verkställande strida mot rysk public policy.
138

 

2003 – Moscow National Bank Ltd. V. MNIK Microhirurgia Glaza
139

 

MNIK Mocrohirurgia Glaza var en dotterorganisation till en statlig inrättning 

med samma namn. Det var oklart om organisationen hade egna medel, eller 

brukade moderorganisationens. Ett verkställande skulle då kunna ske på 

egendom som tillhörde staten, vilket indirekt skulle skada nationell egendom, 

vilket skulle vara i strid med public policy.
140

 

I dessa fall har domstolen ansett att verkställigheten skulle vara stridande mot public 

policy av den anledningen att staten var indirekt motpart. Om en sådan regel skulle 

finnas, vore staten med nödvändighet förhindrad att, ens indirekt, ingå kommersiella 

avtal. De flagranta överträdelser av V 2 (b) som skett i dessa två fall får ses som, 

förhoppningsvis isolerade, misstag. Man bör i sammanhanget betänka att det ryska 
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rättssystemet är mycket ungt. Ett tio år gammalt rättsfall kan i den kontexten ses som 

relativt avlägset. I fallet 2009 - Stena RoRo AB (Sweden) v OAO Baltiysky Zavod 

(Ryssland) 
141

 gjorde förstainstansrätten en tolkning som liknade den i 2003 - United 

World v. Krasny Yakor
142

 (ovan). Det statsägda bolaget riskerade konkurs vid 

verkställande, varför sådan skulle vara stridande mot rysk public policy. Detta 

resonemang godtogs emellertid inte i högre instans.143 

Trots den tydligt felaktiga tolkningen kan man spekulera i en möjlig förklaring till 

utgången i Microhirurgia Glaza-fallet. I sovjetiskt rätt gällde en långtgående princip om 

immunitet för stater. Enligt denna princip kunde en stat inte dras inför rättegång utan 

medgivande.
144

 Denna immunitet omfattade i förlängningen all statlig egendom som 

således, även om den befann sig utomlands i någons besittning som själv inte 

omfattades av immuniteten, inte kunde utmätas.
145

 Eftersom några privata företag inte 

existerade, agerade staten genom andra juridiska personer (Foreign Trade 

Organisations, FTO) som frivilligt underkastade sig skiljedom och frivilligt fullföljde 

förpliktelser till följd av sådan. Hade emellertid en sådan FTO inte kunnat fullfölja en 

förpliktelse hade staten, på grund av sin immunitet, inte kunnat tvingas in i en tvist om 

ansvar för betalningen, trots att den eljest hade kunnat ses som ansvarig för FTO:ns 

skulder.
146

 Ett liknande resonemang skulle kunna motivera utgången i Microhirurgia 

Glaza-fallet. Dock äger immunitetsdoktrinen knappast giltighet i dagsläget, varför 

slutsatsen ändå blir att det rör sig om en felaktig tillämpning. Ingenting annat än 

utgången i fallet tyder emellertid på att domstolen fört ett sådant resonemang, det är 

likafullt möjligt att domstolarna endast ämnat skydda ryska intressen utan någon hänsyn 

till New York-konventionen. 
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6.3.5.3 Civilrättsliga principer 

2006 - OAO Joy-Lud Distributors International, Inc. (USA) v OAO Moscow Oil 

Refinery (Ryssland)
147

 

Joy-Lud var enligt skiljedomen berättigade till belopp som översteg dess 

skador, detta var enligt underinstanserna att anse som straffande skadestånd 

och som sådant stridande mot public policy. Högsta Arbitrazhdomstolen 

menade, med hänvisning till Informationsbrev № 96, att “public policy is 

based on the principle of the parties’ equality in the civil law relationships 

and the proportionality of civil law liability measures to the consequences of 

a violation with due regard to the fault.” I det här fallet var det inte visat att 

skadeståndet var oproportionerligt i förhållande till kontraktsbrottet och synes 

ha menat att skadestånd inte heller enligt rysk rätt nödvändigtvis måste 

stämma helt överens med skadan.
148

 

Detta fall lämpar sig väl för att tydliggöra den spänning som är inneboende i artikel V 

eftersom det demonstrerar skillnaden mellan inhemsk och internationell ordre public.
149

  

Den materiella omfattningen av public policy och skiljedomsmässighet skiljer sig åt 

från land till land, men själva begreppen måste ändå tolkas lika. Högsta 

Arbitrazhdomstolen antyder här att det med tillämpning av rysk rätt troligen hade blivit 

en annan utgång. Domstolen konstaterade att även om straffande skadestånd inte är 

tillåtet enligt rysk lag (nationell ordre public), innebär det inte nödvändigtvis att det 

utgör (internationell) public policy i New York-konventionens mening. Domstolen 

menade att proportionalitet i skadestånd och parternas likhet i civilmål tillhör sådant 

som räknas till rysk public policy och eftersom fallet rörde ett skadestånd som inte 

visats oproportionerligt var det i enlighet med rysk public policy.  

 

2010 - Lugana Handelsgesellschaft mbH (Tyskland) v OAO Ryazan Metal Ceramics 

Instrumentation Plant (Ryssland)
150

 

Underrätten menade att ränta på skadestånd och juridiska kostnader var 

stridande mot public policy. Högsta Arbitrazhdomstolen menade emellertid 

(utan att specifikt hänvisa till V 2 (b)) att inomkontraktuella skadestånd inte 

är främmande för rysk rätt, och att det är möjligt att kräva ränta på sådana.
151

 

Det är anmärkningsvärt att högsta domstolen måste påpeka för lägre instans att ränta på 

skadestånd är tillåtet enligt nationell rätt. Bedömningen i högsta Arbitrazhdomstolen är 
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tämligen okontroversiell. Underrättens dom visar dock på praktiska problem, risker och 

kostnader som existerar för part som vill verkställa internationell skiljedom i Ryssland. 

6.3.5.4 Formella fel 

2008 - Joy-Lud Distributors International Inc. (US) v Open joint stock company 

Moscow Refinery (Ryssland)
152

 

Moscow Refinery försökte förhindra verkställandet med anledning av att 

skiljedomen inte var till fördel för samma företag som nu försökte få igenom 

verkställigheten. Högsta Arbitrazhdomstolen tog inte fasta på detta, utan 

ansåg att domen var verkställbar eftersom informationen att Joy Lud brukade 

två företagsnamn hade varit tillgänglig för envar, det syntes otroligt att 

Refinery skulle ha fortsatt rättsförhållandet med en annan part, att det fanns 

vederbörligt attesterad dokumentation på att Joy-Lud hade två registrerade 

bolagsnamn samt att Refinery själva använde båda företagsnamnen (“Joy 

Lud Distributors International, Inc.” och “Joy-Lud Distributors International, 

Inc.”) i sin korrespondens.
153

 

Slutsatsen som högsta Arbitrazhdomstolen når är rimlig men liksom i Lugana-fallet
154

 

är det anmärkningsvärt att fallet måste prövas i högsta instans när det rör en 

felskrivning. Fallet Hebenstreit-Rapido
155 

liknade detta i det att vad som tycks ha rört en 

felskrivning lett till att erkännande och verkställighet vägrats. 

Formalismen är än mer tydlig i Joy Lud-fallet än i fallet Sofokl Star.
156

 I Sofokl 

Star-fallet hade fel firmabeteckning använts (ltd i skiljeavtalet och inc i ansökan om 

verkställighet) emedan skillnaden mellan Joy Lud och Joy-Lud endast är ett 

bindestreck. New York-konventionen är tydlig med att det är nationella processuella 

regler som skall tillämpas, varför formalistiska regler absolut inte kan sägas vara 

stridande mot konventionen, varken dess lydelse eller syfte. En förutsättning är givetvis 

att samma regler tillämpas på såväl internationella som nationella skiljedomar. 

Högsta Arbitrazhdomstolen medgav erkännande och verkställande, dock inte för att 

de accepterade felskrivningen, utan för att både Joy Lud och Joy-Lud båda var 

registrerade firmor och parterna hade brukat båda namnen i sin korrespondens. Genom 

ett informationsbrev från april 2013 har högsta Arbitrazhdomstolen konstaterat att 

felskrivningar inte skall vara relevanta vid bedömningen av huruvida vägransgrund 

enligt V 2 (b) föreligger. Detta informationsbrev behandlas nedan under avsnitt 7. 
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6.3.6 Sammanfattande kommentarer 

Det är frestande att tänka sig att ryska domstolar kommer på kreativa lösningar för att 

skydda ryska intressen. Så kan, men behöver inte, vara fallet; en möjlig förklaring till att 

domarna tycks skydda ryska är att det framför allt är mot ryska gäldenärer som 

verkställighet söks i Ryssland och att public policy-begreppet utgör ett särskilt oklart 

begrepp i rysk rätt. Det är alltså inte nödvändigtvis så att det rör varken kreativa 

lösningar eller ett syfte att skydda ryska intressen. Istället kan tänkas att denna effekt 

följer på extensiva, eller inkonsekventa, tolkningar. Khodykin antyder att public policy-

undantaget har använts för medveten protektionism av statliga bolag, han poängterar 

dock att det finns fall där skiljedomar riktade mot statliga bolag verkställts.
157

 Enligt en 

annan rysk kommentator har institutet public policy eventuellt tidigare använts av ryska 

domstolar för att skydda ryska parter, men att så inte är fallet idag, åtminstone inte i 

någon större utsträckning, utan problemet består i att begreppets innebörd är tämligen 

oklar försåvitt rysk rätt anbelangar.
158

 

Flera av de ovan refererade rättsfallen innehåller uppenbara feltolkningar,
159

 som 

ibland har reverserats i högsta instans.
160

 Även om man får se det som positivt att högre 

instanser reverserar felaktiga domar,
161

 är det skadligt för effektiviteten med domar som 

är felaktiga i första instans. Effektivt erkännande och verkställande måste ses som 

huvudsyftet med New York-Konventionen. 

6.4 Tolkningsregler i rysk praxis 

Trots knapphändiga domskäl tycks vissa principer kunna utläsas ur praxis. Den 

lexikaliska tolkningen, som skall tillmätas stor vikt vid traktatstolkning, är central vid 

rysk tolkning av vägransgrunderna. Sådana logiska resonemang, med vilka domstolarna 

i fallen under avsnitt 6.3.3 antas ha använt för att passa in skiljedomstols bristande 

kompetens under artikel V 1 (c), kan sägas vara variationer på temat lexikalisk tolkning. 

Någon tolkning i enlighet med traktatets syfte kan inte direkt utläsas ur någon av 

domarna. Emellertid är det inte omöjligt att sådan tolkning låg till grund för utgången i 
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 Khodykin, Arbitration Law of Russia: Practice and Procedure, s. 178. 
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 Nikiforov, Interpretation of Article V of the New York Convention by Russian Courts – Due Process, 

Arbitrability, and Public Policy Grounds for Non-Enforcement, , s. 794. 
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 Det mest flagranta är kanske United World v. Krasny Yakor Federal Arbitrazh Court of the Volgo-

Vyatsky Region, Decision of feb 17, 2003 Case No. A43-10716/02-27-10. Ovan 6.3.5.2. 
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 Till exempel Lugana Handelsgesellschaft mbH (Tyskland) v OAO Ryazan Metal Ceramics 

Instrumentation Plant (Ryssland), ovan not 150. 
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 Se Lugana Handelsgesellschaft mbH (Tyskland) v OAO Ryazan Metal Ceramics Instrumentation Plant 

(Ryssland) ovan under avsnitt  
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Loral Space-fallet, där domstolen ansåg att bedömningen av huruvida en kallelse skall 

anses ha skett korrekt, skall göras enligt de regler som gäller för skiljeförfarandet. 

Hur tolkningen har skett i de fall som rör public policy är svårare att spekulera i. 

Fallen ger viss ledning till vad det materiella innehållet i rysk public policy är men 

innehåller mycket lite information om hur domstolen nått sina slutsatser. En lexikalisk 

tolkning av artikel V är till mindre hjälp, eftersom innehållet måste definieras av 

nationell domstol och alltså omöjligen kan utläsas ur konventionen, vilket inte heller är 

meningen. Traktatets syfte talar för en snäv bedömning, vilket inte synes ha applicerats 

av domstolarna, trots att rysk doktrin synes enig om att begreppet skall tolkas mycket 

snävt (se ovan, avsnitt 3.3.2, särskilt not 32). Särskilt lägre instanser tycks ha gjort 

tämligen extensiva tolkningar av begreppet, exempelvis tycks underrätten i Lugana-

fallet ha menat att all rysk lagstiftning omfattas av begreppet public policy. Även högsta 

instans har gjort extensiva tolkningar då de ansett att skada för staten anses strida mot 

public policy. I Joy Lud-fallet (2006) antog domstolen en mer restriktiv inställning och 

argumenterade att möjligheten till skadestånd är grundläggande i rysk civilrätt. 

Det har redan konstaterats att någon bedömning av det materiella innehållet i artikel 

V inte kan göras av annan än nationell domstol och att någon enhetlighet gällande dess 

tolkning och tillämpning inte kan uppnås internationellt. Det tycks inte heller som om 

någon sådan enhetlighet i dagsläget finns på nationell nivå i Ryssland. Varken det 

materiella innehållet i rysk public policy, eller en metod för att pröva huruvida en viss 

fråga är att hänföra till public policy framgår ur praxis. Avsaknaden av enhetlighet 

gällande tolkningen av public policy har uppmärksammats av högsta 

Arbitrazhdomstolen vars presidium av denna anledning har utfärdat riktlinjer för 

tolkningen som presenteras i följande kapitel.  
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7 Möjlig utveckling 

I Ryssland utfärdas vägledande tolkningar genom olika typer av dokument från högre 

instans, informationsbrev hör till denna kategori av tolkningsvägledande dokument 

tillsammans med dekret, praxisgenomgångar och svar på frågor från lägre instans
162

.
163

 

Dessa är inte formellt bindande rättskällor ehuru de synes vara bindande i realiteten.
164

 

I början av 2013
165

 publicerade Högsta Arbitrazhdomstolen ett informationsbrev 

som innehöll vissa klargöranden gällande verkställighet av internationella skiljedomar. 

Informationsbrevet syftar till att öka enhetligheten i rättstillämpningen gällande public 

policy-undantaget i New York-konventionen.
166

 Brevet innehåller tolv punkter som här 

kort skall beskrivas, endast punkterna 1-7 berör sådant som diskuterats ovan, eller har 

sådan allmän lydelse att de förtjänar att kommenteras inom ramen för denna uppsats: 

1. Prövningen av erkännande och verkställande får inte innebära att sakfrågan prövas 

på nytt. 

2. Arbitrazhdomstolen prövar ex officio om erkännande och verkställande skulle 

strida mot rysk public policy. 

3. En part som hävdar att erkännande och verkställande skulle strida mot rysk public 

policy bär bevisbördan för sitt påstående. 

4. Undantaget gällande public policy skall tillämpas restriktivt och inte ersätta andra 

vägransgrunder. 

5. Att det saknas rysk motsvarighet till en specifik lag innebär inte att det skulle vara 

stridande mot public policy att erkänna och verkställa en skiljedom som grundar 

sig på en sådan. 

6. Erkännande och verkställighet är stridande mot rysk public policy om gäldenären 

visar att skadeståndet grundar sig på ett civilrättsligt kontrakt och är straffande till 

sin natur. Detta innebär inte att varje skadestånd utöver rent kompensatoriskt 

skadestånd är stridande mot public policy. 

7. Ett beslut från en utländsk domstol att en rysk juridisk person skall erlägga 

säkerhet för skiljeförfarandet är giltigt och är inte stridande mot rysk public policy. 

8. Att utländsk juridisk person inte har följt riktlinjer som gäller i dennes land 

gällande större transaktioner, innebär inte att det strider mot rysk public policy att 

erkänna och verkställa skiljedom som grundar sig på motpartens vägran att 

genomföra sådan transaktion. 

9. Möjligheten, enligt rysk rätt, att utmäta makes andel i den gemensamma 

egendomen innebär inte erkännande och verkställighet av skiljedom av skiljedom 

som genomförts utan den ene skulle vara stridande mot rysk public policy. 

10. Typografiska fel som inte påverkar betydelsen eller meningen påverkar inte 

bedömningen huruvida erkännande och verkställighet är kontra public policy. 

11. Ett utländskt avgörande anses vara i enlighet med rysk public policy endast om 

processen garanterar opartiskhet och självständighet för domarna. 

12. Ett utländsk skiljeavgörande skall anses som stridande mot rysk public policy om 

domaren genom sin ställning har haft möjlighet att påverka parternas agerande.
167
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 Ett förfarande som tycks likna EU-domstolens förhandsavgöranden. 
163

 Vereshchagin, Judicial Law-Making in Post-Soviet Russia s 96 f. 
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 Vereshchagin, a a s 100. Se äv Joy Lud-fallet (ovan, not 147), där informationsbrev № 96 beaktades. 
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 Brevet är daterat 27 februari, men släpptes först den 1 april. 
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 White & Case. 
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 Informationsbrev № 156. Detta är avsett att vara en sammanfattning snarare än en översättning. En 

liknande sammanfattning på engelska återfinns i White & Case. 
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Principen om att prövningen av erkännande och verkställighet inte får innebära att fallet 

prövas på nytt är fundamental. Att högsta Arbitrazhdomstolen ansett sig nödgad att 

påpeka detta (punkten 1) beror möjligen på att förbudet mot att vid fråga om erkännande 

och verkställighet av ett utländskt avgörande pröva sakfrågan i artikel 243.4 Arbitrazh 

Procedure Code, kan tolkas som endast gällande erkännande och verkställighet av 

utländska domar, inte skiljedomar.
168

 Denna princip uttrycktes även 2005 i 

Informationsbrev № 96. Det är författaren okänt om detta upprepats på förekommen 

anledning, eller om upprepningen motiveras av principens vikt. 

Punkterna 2 och 3 innebär att domstolen ex officio får ta upp frågan om public 

policy (vilket framgår konventionstexten), men att den är förhindrad att ta upp egen 

bevisning för det. Detta är rimligen ett förtydligande att domstolen är förhindrad att ta 

upp egen bevisning, snarare än en begränsning i just frågor om public policy. 

Av synnerlig vikt synes vara punkten 4 som gör gällande att public policy är en 

grund som skall användas restriktivt. Tidigare har högsta Arbitrazhdomstolen snarare 

antagit en bred tolkning av begreppet.
169

 

Punkten 5 gör gällande att blott avsaknaden av motsvarighet i rysk rätt inte medför 

att detta skulle vara stridande mot public policy. Detta synes vara en analogi från 

Civilkodens artikel 1193.
170

 En sådan begränsning antyddes redan 2005 i 

Informationsbrev № 96, men tycks inte fått tillräckligt genomslag.
171

 

Punkten 6 rör straffande skadestånd och domstolen säger, i likhet med OAO Joy-

Lud Distributors International, Inc. (USA) v OAO Moscow Oil Refinery (Ryssland)
172

 

att civilrättsliga skadestånd kan täcka mer än de rena förlusterna utan att vara stridande 

mot public policy. Skadestånd som är oproportionerliga anses emellertid vara stridande 

mot public policy.
173

 

Punkten 7 berör sådana formalistiska hinder som aktualiserades i fallen 1998 – Sofokl 

Star Shipping Co. Inc. V Technopromexport
174

 (ovan, avsnitt 6.3.1) samt 2008 - Joy-Lud 

Distributors International Inc. (US) v Open joint stock company Moscow Refinery 
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 Debevoise & Plimpton s 5. Just punkten 4 nämner inte “awards”, utan endast “judgements”, till 

skillnad från punkterna 1-3 i Arbitrazh Procedure Code artikel 243. 
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 Ponty, Comments on the Information Letter Issued by the Presidium of the Supreme Commercial Court 

of the Russian Federation on December 22, 2005, s 452. 
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 Se ovan 3.3.2. 
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 Ponty, a a s 451 f. 
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 Moscow District Court, decision of April 11, 1997. 
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(Ryssland)
175

 (ovan, avsnitt 6.3.5.4). Som diskuterades i anslutning till fallen regleras 

detta inte av New York-konventionen. Att domstolen tar upp detta i ett 

informationsbrev angående public policy tyder på att det är underinstansernas domar i 

Joy Lud-fallet som avses, där vägransgrunden var public policy till följd av en 

felskrivning. Sofokl Star-fallet synes i realiteten ha gällt nationella processhinder än en 

verkställighetsfråga. 

Att högsta Arbitrazhdomstolen utfärdat ett informationsbrev som särskilt tar sikte 

på tolkningen av New York-konventionens public policy-grund tyder givetvis på en 

vilja att göra dess tillämpning mer enhetlig och, synes det, mer överensstämmande med 

konventionens syfte och internationell praxis. Vilket genomslag detta får i praktiken 

återstår att se. Åtminstone de högre instanserna kommer rimligen följa dessa 

tolkningsrekommendationer. Det finns givetvis en risk att effekten dämpas av mer 

allmänna stadganden såsom att public policy-begreppet skall tolkas restriktivt. 

Fortfarande åberopas public policy i de allra flesta fall som rör erkännande och 

verkställighet, men ogrundade yrkanden härom får genomslag i allt mindre 

utsträckning, ännu så länge gäller detta främst de högsta instanserna.
176

 Public policy 

används nu mindre än förr för att gynna ryska gäldenärer.
177

 I de fall domstolar felaktigt 

tillämpar institutet rör det sig alltså snarare om okunskap än illvilja.
178

 

Endast 70-80% av alla internationella skiljedomar beviljas erkännande och 

verkställighet i Ryssland.
179

 Även om utvecklingen tycks gå åt en mer enhetlig 

rättstillämpning och mer skiljedomsvänlig attityd hos ryska domstolar finns det även 

sådant som tyder på motsatsen. Så sent som förra året uttalade ordföranden för högsta 

Arbitrazhdomstolen att ryska domstolar borde få möjlighet att pröva internationella 

skiljedomar, både själva sakfrågan och frågan om skiljedomstolens eventuella 

behörighet.
180

 

För att minska vissa av de problem vid tillämpning av New York-konventionens 

undantag som presenterats, skulle en lösning kunna vara att det materiella innehållet i 

rekvisit som public policy och skiljedomsmässighet definieras direkt i 
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 Nikiforov, Interpretation of Article V of the New York Convention by Russian Courts – Due Process, 
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konventionstexten. Man kunde direkt i traktatstexten, istället för dessa oprecisa begrepp, 

använda materiella skäl på vilka ett erkännande och verkställande får vägras. Emellertid 

är det troligt att det skulle vara svårt att få stater att acceptera att vissa typer av 

verkställanden inte skulle kunna vägras.  

Således skulle en sådan lösning antingen leda till ett begränsat antal traktatsstater, 

eller att vägransgrunderna från det minst skiljedomsmässiga landet blir giltiga för alla. 

Om alla vägransgrunder definieras, och vägran av erkännande och verkställighet 

behålls fakultativ, skulle tolkningen bli tydligare och inte nödvändigtvis bredare än den 

är idag. Ett land som inte har något särskilt emot en viss typ av skiljeavgöranden skulle 

knappast vägra erkännande och verkställighet av sådana i de flesta fall. Domstol borde 

rimligen kunna vägra verkställande av en sådan lag i två typer av situationer. 

Den första situationen är att erkännande och verkställighet visserligen inte strider 

mot public policy, men väl mot nationell lagstiftning. Detta skulle innebära att en 

definition av det materiella innehållet i public policy utvidgas till att gälla inte bara 

grunderna för rättsordningen, utan samtliga de undantag som är stadgade i (det 

hypotetiska) traktatet som skulle utgöra vägransgrund om skiljedomen var nationell. 

Denna problematik skulle undvikas om det, förutom att det gäller någon av de 

specificerade grunderna, fordras att erkännande och verkställighet är stridande mot 

public policy. Det materiella innehållet skulle då utgöra ett yttersta tillämpningsområde. 

Den andra situationen är att erkännande och verkställighet visserligen inte är 

stridande mot nationell rätt i verkställandeland, men väl i avfattandelandet. Denna 

situation skulle antagligen inte uppkomma i praktiken, eftersom en skiljedomstol i så 

fall skulle avfatta en skiljedom som strider mot egen nationell ordre public. Detta synes 

emellertid inte helt omöjligt i ett fall då den tillämpliga lagen är en annan än den 

nationella. I denna situation kan tänkas att domstolen skulle vägra verkställande med en 

reciprocitetstillämpning. Även denna situation skulle hindras med ett sådant stadgande 

att det, utöver de grunder som specificerats i traktatet, fordras att erkännande och 

verkställighet ska vara stridande mot public policy i verkställandelandet. Skälen för att 

hindra denna typ av vägransgrund gör sig emellertid mindre gällande. Traktat som New 

York-konventionen syftar ju till att underlätta affärer mellan privaträttsliga subjekt i de 

traktatsslutande staterna. Ett krav på reciprocitet skapar incitament för att inte använda 

undantaget protektionistiskt. 

En ändring av New York-konventionen, så att den omfattar de yttersta gränserna för 

det materiella innehållet av begreppen skiljedomsmässighet och public policy, i 
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kombination med kumulativ bestämmelse om public policy för tillämpning av någon av 

dessa grunder, skulle således kunna begränsa den godtycklighet som är inneboende i 

dagens lydelse. En sådan rättspositivistisk ambition är emellertid dömd att misslyckas 

av praktiska, såväl som politiska skäl. Det är knappast möjligt att definiera i detalj vad 

som utgör en rättsordnings grunder och ingen stat skulle acceptera att verkställa något 

som vore stridande mot dess rättsordnings grunder bara för att man missat att definiera 

en viss situation. Dessutom förändras rättsordningens grunder: New York-konventionen 

firar 55 år i år och mycket har hänt i samhällsutvecklingen sedan dess. Definition av ett 

yttersta tillämpningsområde innebär med nödvändighet en stelhet i rättstillämpningen 

som inte är önskvärd i ett traktat som är avsett att vara i kraft under en längre period. 

En ändring av konventionstexten är alltså varken trolig, rimlig eller önskvärd. En 

enhetlig internationell tolkning av vägransgrunderna måste komma från 

medlemsstaternas genuina önskan om konformitet. För Rysslands del talar det mesta för 

att utvecklingen närmar sig en internationell, mer skiljedomsvänlig, attityd. Somt talar 

dock emot detta, vilket gör det svårt att uttala sig med någon större grad av säkerhet om 

framtiden. 

Churchill talade i radio i oktober 1939 om hur Ryssland skulle agera i förhållande 

till Tyskland. Trots att det kanske tycks överdrivet dramatiskt att jämföra ett världskrig 

med verkställande av internationella skiljedomar synes citatet väl lämpat att avsluta 

denna uppsats.  

I cannot forecast to you the action of Russia. It is a riddle, wrapped in a 

mystery, inside an enigma; but perhaps there is a key. That key is Russian 

national interest. 
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