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1. Inledning
Skiljeförfarande har kommit att bli en av de vanligaste metoderna för tvistlösning. Som 

en  konsekvens  av  skiljeförfarandets  utbredning  och  popularitet  har  ett  omfattande 

regelverk vuxit fram på området. Ett sätt att betrakta de frågor som traditionellt hör till 

skiljeförfaranden  är  att  se  frågorna  ur  ett  tidslinjeperspektiv.  Först  grundas 

skiljeförfarandet i det som brukar kallas för skiljeavtal. Efter det följer själva processen 

och det hela resulterar så småningom i en skiljedom.

Det finns många intressanta juridiska problem som hör till både skiljeavtalet och 

skiljeförfarandeprocessen.  Dessvärre  finns  det  inte  utrymme  för  dem  i  den  här 

framställningen.  Istället  handlar  uppsatsen  om  det  man  skulle  kunna  kalla  för 

skiljeförfarandets slutliga produkt, nämligen skiljedomen. 

Skiljeförfaranden används inte bara av parter som kommer från samma land, 

utan är även en mycket vanlig tvistelösningsmetod internationellt. Ibland händer det att 

den tappande parten i ett skiljeförfarande inte frivilligt rättar sig efter skiljedomen. I  

sådana fall har den vinnande parten i regel ett intresse av att få skiljedomen verkställd, 

och då i ett land där den tappande parten har tillgångar. Detta har lett till ett stort behov 

av att kunna få skiljedomar verkställda i fler länder än bara landet där skiljeförfarandet 

ägt  rum.  Som  en  konsekvens  har  det  utarbetats  internationella  konventioner  som 

reglerar  erkännande  och  verkställighet  av  utländska  skiljedomar.  Den  överlägset 

viktigaste  konventionen  på  detta  område  är  1958  års  New  York-konvention  om 

erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar (NY-konventionen ). De stater 1

som har anslutit sig har att rätta sig efter NY-konventionens huvudregel som säger att 

utländska skiljedomar ska verkställas.2

Även om skiljeförfarande ofta ses som ett  alternativ till  domstolsprocess kan 

parterna i ett skiljeförfarande inte helt undkomma domstolarnas inflytande. Det finns 

nämligen  möjlighet  för  domstolar  att  i  efterhand  ogiltigförklara  skiljedomar.  Oftast 

brukar denna möjlighet begränsa sig till processuella frågor som rör skiljeförfarandet 

och kan därför inte jämföras med en överprövning av högre instans där även materiella 

frågor prövas. Frågan som behandlas i denna uppsats är vad det får för konsekvenser när 

 Konvention om erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar. New York den 10 juni 1958.1

 Huvudregeln finns i artikel III och lyder enligt följande: ”Each Contracting State shall recognize arbitral 2

awards as binding and enforce them in accordance with the rules of procedure of the territory where the 
award is relied upon, under the conditions laid down in the following articles. There shall not be imposed 
substantially more onerous conditions or higher fees or charges on the recognition or enforcement of 
arbitral awards to which this Convention applies than are imposed on the recognition or enforcement of 
domestic arbitral awards.”
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en domstol i sätet för skiljeförfarandet använder sig av möjligheten att ogiltigförklara en 

skiljedom.  Kan en sådan ogiltigförklarad skiljedom ändå verkställas i andra länder?3

Som kan  utläsas  av  titeln  är  uppsatsens  centrala  frågeställning  huruvida  en 

skiljedom som har blivit  undanröjd av en domstol  i  säteslandet  för  skiljeförfarandet 

ändå kan verkställas i Sverige. Ambitionen har varit att större delen av uppsatsen ska 

kretsa  runt  just  detta  specifika  problem  och  inte  innehålla  några  större  deskriptiva 

stycken om skiljeförfarande i allmänhet. Det kan emellertid underlätta för förståelsen av 

problemet om det finns en begränsad del som introducerar skiljeförfarandets bakgrund 

och syfte, vilket regelverk som gäller på området och relationen mellan svensk rätt och 

NY-konventionen (kapitel 2).

Därefter  kommer  uppsatsen  fokusera  på  det  centrala  rättsproblem  som  hela 

uppsatsen handlar  om. En relativt  utförlig  beskrivning av hur  frågan regleras  i  NY-

konventionen  och  i  svensk  lag  inleder  det  tredje  kapitlet.  Läsaren  kommer 

förhoppningsvis att få en förståelse för vari oklarheterna består vilket i sig utgör centrala 

delar av den diskussion som följer i senare delar av uppsatsen (kapitel 3).

Fram till och med kapitel 3 har ambitionen varit att det ska finnas en tydlig röd 

tråd som först  introducerar läsaren i  ämnet och sedan visar att  det  finns ett  rättsligt 

problem som är intressant att diskutera. I kapitel 4 och 5 upphör emellertid den röda 

tråden till viss grad att existera, och ersätts istället med, om man så vill, två trådar som 

löper parallellt med varandra. Upplägget är att kapitel 4 argumenterar för en lösning. 

Kapitel 5 argumenterar för en annan, och motsatt, lösning. Tanken är att upplägget ska 

tydliggöra för-  och nackdelarna med vardera lösning,  som sedan kan användas som 

underlag för den avslutande diskussionen i slutet på uppsatsen (kapitel 6).

1.1 Varför uppsatsens frågeställning är intressant
Innan någon fördjupning sker kan det vara på sin plats att redogöra för varför frågan 

som uppsatsen handlar om är intressant. Generellt kan sägas att för vissa kan frågan ha 

praktisk  betydelse  i  ett  enskilt  fall.  Andra  kanske  uppmärksammar  frågan  ur  ett 

 Förvisso händer det i sällsynta fall att en domstol i ett land där skiljeförfarandet inte har sitt säte tar sig 3

behörighet och ogiltigförklarar skiljedomen. Dessa fall ligger utanför ramen för uppsatsen, dels eftersom 
de är såpass ovanliga, dels för att den internationellt vedertagna uppfattningen är att det är domstolen i 
sätet för skiljeförfarandet som har exklusiv rätt att ogiltigförklara en skiljedom. Andra länder kan vägra 
att erkänna och verkställa skiljedomen i sitt eget land men har ingen rätt att ogiltigförklara den. Se NY-
konventionens art. V p. 1 (e) och art. VI samt van den Berg, The New York Arbitration Convention of 
1958: Towards a Uniform Judicial Interpretation [van den Berg, 1981] s. 20 som bekräftar principen om 
att ursprungslandet har exklusiv rätt att undanröja skiljedomen. Se även Heuman, Skiljemannarätt, s. 733.
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rättsvetenskapligt perspektiv. Nedan följer en redogörelse över några sammanhang där 

frågan skulle kunna vara av intresse.

För den vinnande parten i ett internationellt skiljeförfarande finns alltid risken att 

den  nationella  domstolen  i  landet  för  skiljeförfarandet  undanröjer  den  slutliga 

skiljedomen.  Om skiljedomen  blir  undanröjd  så  kan  det  finnas  ett  intresse  för  den 

vinnande parten att ändå försöka få skiljedomen verkställd i Sverige. Frågan som den 

här uppsatsen diskuterar är avgörande för om den vinnande parten ska lägga ner resurser 

på att ens försöka få skiljedomen verkställd i Sverige eller inte.

Det  motsatta  gäller  för  den  tappande  parten.  Om  den  tappande  parten  har 

tillgångar i Sverige så finns det en risk för att den vinnande parten kommer att ansöka 

om  verkställighet  av  skiljedomen  i  Sverige  fastän  den  blivit  undanröjd  i 

ursprungslandet. I så fall kan den tappande parten behöva förbereda ett försvar mot att 

en sådan verkställighet genomförs. Frågan som uppsatsen behandlar är avgörande för 

om ett sådant försvar kan bli nödvändigt att förbereda eller inte.

Frågan har även betydelse för Svea hovrätt som är den domstol i Sverige som 

prövar ansökningar om verkställighet av utländska skiljedomar.  Om det visar sig att 4

skiljedomen blivit undanröjd i ursprungslandet, kan Svea hovrätt då vägra verkställighet 

utan vidare efterforskningar eller måste en utredning ske om varför skiljedomen blivit 

ogiltigförklarad? En sådan utredning kan både ta tid och vara resurskrävande.

För den svenska lagstiftaren kan det finnas skäl att se över regleringen i lagen 

(1999:116)  om  skiljeförfarande  (LSF).  Det  är  möjligt,  och  vore  även  önskvärt,  att 

tydliggöra vad som är gällande rätt i Sverige. Som kommer att framgå nedan i kapitel 3 

ger förarbetena ingen större ledning när det gäller hur lagtexten ska tolkas. Därför kan 

frågan som uppsatsen behandlar vara av intresse för lagstiftaren.

Avslutningsvis bör även nämnas att det kan vara värdefullt för Sverige som ett 

skiljedomsland  att  uppmärksamma  frågan  och  diskutera  den.  Eftersom  det 

internationellt har varit, och fortfarande är, en omstridd fråga  kan det vara av betydelse 5

att även Sverige beaktar problemet och bidrar till utvecklingen av den internationella 

skiljemannarätten.  Särskilt  med  tanke  på  att  Sverige  brukar  framhållas,  åtminstone 

internt, som en ledande nation för skiljeförfaranden.

 56 § st. 1 LSF.4

 Born, International Commercial Arbitration, s. 3636 ff.5
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1.2 Metod och material
Inledningsvis  ska sägas något om den metod som jag har använt  mig av.  Efter  åtta 

terminer på juristprogrammet vid Uppsala universitet, där varje vecka präglats av det 

som kallas för problembaserat lärande, har man som student vant sig vid att alltid få 

problem och omständigheter serverade. Uppgifterna har gått ut på att, ofta tillsammans 

med  andra  studenter,  formulera  och  precisera  juridiska  problem  som  följt  av 

omständigheterna i ett fiktivt fall och därefter presentera lösningar på dessa problem. 

Under  termin  nio,  som  innebär  examensuppsats,  fanns  inte  längre  några  givna 

omständigheter.  Därför  var  det  första  steget  i  uppsatsskrivandet  att  komma fram till 

något att skriva om, vilket är en uppgift vars svårighet inte bör underskattas.

Det vore av den anledningen inte helt korrekt att påstå att jag har använt mig av 

det som brukar kallas för den rättsdogmatiska metoden. Inte ens efter det att jag bestämt 

mig för vilket problem jag skulle skriva om iklädde jag mig rollen som domare med 

uppgiften att komma fram till vad som är det rätta juridiska svaret. Förvisso har jag 

använt mig av traditionella rättskällor såsom lag, förarbeten och praxis för att  i  viss 

utsträckning  klargöra  vad  som  brukar  benämnas  gällande  rätt.  Utöver  det  har  jag 

emellertid strävat efter att förklara problemet och dess bakgrund, jämföra och kritisera 

olika  lösningar  och  inte  minst  diskutera  hur  problemet  kan  hanteras  i  framtiden. 

Sammanfattningsvis  skulle  man  kunna  säga  att  jag  har  använt  mig  av  en 

rättsvetenskaplig metod.6

Vad gäller det material som använts är övervägande delen sådant som hör till 

internationell  litteratur  och utländska avgöranden.  Det  kan tyckas  märkligt  eftersom 

uppsatsen som utgångspunkt har ett svenskt perspektiv. Det finns emellertid flera skäl 

till mitt materialval.

Avseende praxis har frågan som uppsatsen handlar om inte prövats i Sverige. 

Däremot  har  frågan  kommit  upp  till  prövning  i  andra  länder.  Även  om  utländska 

avgöranden inte har något prejudikatvärde i Sverige kan det ändå finnas argument och 

lösningar i  utländska domar som skulle  kunna användas i  ett  motsvarande fall  här.  7

 För en antologi i ämnet, se Asp & Nutio i Konsten att rättsvetenskapa. Se särskilt Asps bidrag ”Om 6

relationalistisk metod – eller spridda anteckningar i jämförande rättsvetenskap” s. 47 ff.
 Heuman, a.a. s. 44 skriver att ”rättslikheten på skiljedomsrättens område är betydande och det finns 7

därför  anledning att  låta  utländsk praxis  på skiljedomsrättens  område inverka på rättstillämpningen i 
Sverige”.

���12



Flertalet  rättsfall  kommer  att  diskuteras  löpande  i  texten,  och  två  av  de  mest 

uppmärksammade målen kommer att beaktas relativt ingående.8

När det gäller litteratur bygger ämnet internationell  skiljemannarätt  på länder 

och organisationer  som sinsemellan  skapar  sätt  och verktyg för  att  lösa  frågor  som 

uppkommer  inom  internationella  skiljeförfaranden.  Därför  finns  det  idag  både 

internationella konventioner och vedertagna metoder i ämnet. Av naturliga skäl har det 

även vuxit fram en omfattande litteratur i anslutning till detta. Av den anledningen har 

internationell litteratur använts i stor omfattning.

1.3 Definitioner
1.3.1 Allmänna definitioner

Avslutningsvis ska något sägas om vissa ord och begrepp som regelbundet återkommer i 

framställningen.  Eftersom  frågan  som  uppsatsen  behandlar  gäller  verkställighet  bör  

inledningsvis något kort sägas om vad ordet innebär i det här sammanhanget, och vad 

skillnaden är mellan att erkänna och att verkställa.

Precis  som inom den internationella  privat-  och processrätten (IP-rätten)  kan 

skiljedomar både erkännas och verkställas.  Även om erkännande och verkställighet 9

ofta diskuteras och regleras tillsammans är ett erkännande av en dom inte samma sak 

som att verkställa den. Att erkänna en dom innebär att domen vinner rättskraft i landet 

där den erkänns.  Det innebär att samma sak inte kan tas upp till ny prövning i landet 10

som erkänt domen, eftersom saken är avgjord och således res judicata.

 Att verkställa en dom i ett land innebär att säkerställa att domen får genomslag 

där. En part söker erkännande i ett land för att skydda sig mot framtida angrepp som rör 

samma sak. Erkännande är alltså ett defensivt drag. Verkställighet använder parten för 

att kräva sin rätt enligt domen, vilket kan kallas för ett offensivt drag. Skillnaden mellan 

erkännande och verkställighet har målande beskrivits som en sköld och ett svärd.  Det 11

ska tilläggas att om domen verkställs i ett land så är den också per definition erkänd i 

samma land. I uppsatsen används oftast begreppet verkställighet. I de fall då begreppet 

erkännande förekommer gäller samma sak för erkännande som för verkställighet om 

inget annat uttryckligen framgår.

 De fall som kommer vara av störst betydelse är Hilmarton mot OTV, Cass. 1e civ., 10 June 1997 och 8

Chromalloy mot Egypten, 939 F. Supp. 907 (D.D.C 1996).
 Inom IP-rätten är det givetvis domar som erkänns och verkställs.9

 Redfern & Hunter, Redfern and Hunter on International Arbitration, para. 11.20.10

 A.a. para. 11.23.11
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Vad gäller  rättsområdet  som handlar  om skiljeförfarande  används  flera  olika 

benämningar.  Några  av  de  vanligaste  är  skiljemannarätt,  skiljeförfaranderätt  och 

skiljedomsrätt. I uppsatsen görs dock ingen skillnad på innebörden av orden, utan alla 

åsyftar det rättsområde som rör internationella skiljeförfaranden. Det bör även tilläggas 

att  skiljeman  och  skiljemannarätt  inte  har  någon  koppling  till  genus,  utan  termen 

skiljeman används för att beteckna skiljedomare.

Begreppen  ogiltighet  och  undanröjd  förekommer  ofta  i  uppsatsen.  Även 

variationer  av  orden  kan  förekomma,  till  exempel  att  en  skiljedom  ”blivit 

ogiltigförklarad”, eller ”att undanröja en skiljedom”. De ska uppfattas som samma sak. 

Det är alltså ingen skillnad på om en skiljedom blivit undanröjd eller om den blivit 

ogiltigförklarad.12

Ibland talas det även om ursprungslandet för skiljeförfarandet eller landet där 

skiljeförfarandet  ägt  rum.  I  den  här  uppsatsen  syftar  begreppen  inte  på  var 

skiljeförfarandet  geografiskt  har  genomförts,  utan  istället  avses  sätet  för 

skiljeförfarandet.

1.3.2 Definitionen av ”skiljedom”

Eftersom uppsatsen handlar om skiljedomar finns det anledning att särskilt utreda och 

definiera vad en skiljedom faktiskt är för något. Ur ett rent språkligt perspektiv verkar 

det i alla fall vara tydligt om att det rör sig om någon typ av dom och att domen härrör 

från  ett  skiljeförfarande.  Därav  namnet  skiljedom.  Om  man  går  bortom  orden  och 

undersöker hur skiljedomen uppstår är det inte lika självklart att en skiljedom verkligen 

är  en  dom.  I  litteraturen  finns  det  ingen  vedertagen  definition  av  vad  en  skiljedom 

egentligen är för något.  Heuman beskriver det hela som att i och med skiljedomen så 13

har saken avgjorts rättskraftigt och verkställighet kan ske.  Uttalandet svarar inte på 14

vad en skiljedom är för något utan snarare i vilken del av skiljeförfarandeprocessen som 

skiljedomen får betydelse.

I litteraturen finns det olika teorier och sätt att se på skiljedomar.  En teori är att 15

skiljedomen fortfarande  är  ett  avtal  eftersom det  är  avtalet  som lägger  grunden för 

skiljedomen.  Skiljeavtalet  är  därför  helt  nödvändigt  för  skiljedomens  existens. 

 Även inom engelskan används många olika benämningar för att  ogiltigförklara en skiljedom. Som 12

exempel kan nämnas set aside, annul eller to vacate an award. 
 Redfern & Hunter, a.a. para. 9.05.13

 Heuman a.a. s. 550.14

 Se Born, a.a. s. 214 ff. för en översikt och mer utförlig beskrivning av olika teorier som finns.15
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Dessutom är skiljemännen inga domare och deras auktoritet kommer inte från staten, 

utan allt härrör från skiljeavtalet.16

En annan teori är att det förvisso är skiljeavtalet som grundar förfarandet men att 

skiljedomen är  att  se  som en  dom.  Skiljedomen går  inte  att  jämföra  med  ett  avtal 

eftersom domens innehåll ligger utanför parternas kontroll. Skiljemännen är att betrakta 

som privata domare som fått sin behörighet att döma av lagen och måste hålla sig till ett 

processuellt regelverk i utövandet som skiljemän. Dessutom får skiljedomen rättskraft 

och hindrar att samma sak tas upp till ny prövning. Skiljedomen är därför att betrakta 

som en dom och inte ett avtal.17

Därutöver finns det teorier som ser en skiljedom som en blandning mellan ett 

avtal  och  en  dom,  eller  anser  att  skiljedomar  hör  till  ett  eget  område  och inte  kan 

kategoriseras  under  vare  sig  avtal  eller  domar.  Born anser  att  alla  teorierna  har  sin 

poäng, men att ingen av teorierna har givit något egentligt svar på frågan om vad en 

skiljedom är  för  något.  Vad  som är  mer  säkert  är  att  när  man  diskuterar  ogiltiga 18

skiljedomar och om de kan verkställas så kan ställningstagandet påverkas av hur man 

väljer att definiera en skiljedom, vilket kommer visa sig i den fortsatta framställningen. 

Om skiljedomen är  ett  avtal  så kan regler  och principer  som hör till  avtalsrätten få 

betydelse för hur man väljer att se på en ogiltigförklarad skiljedom. På motsvarande sätt 

kan regler och principer som gäller för vanliga domar få betydelse om man väljer att se 

skiljedomen som en dom.  

 Born, a.a. s. 214, som kallar teorin för ”the contractual school”.16

 Born, a.a. s. 215, som kallar teorin för ”the jurisdictional theory”.17

 Born, a.a. s. 216 f.18
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2. Introduktion till den internationella skiljemannarätten
2.1 Skiljeförfarandets bakgrund i Sverige
Att slita sina tvister genom skiljeförfarande är inget nytt i Sverige. Redan på 1300-talet 

fanns det bestämmelser i Visby stadslag som stadgade att parter genom avtal kunde låta 

betrodda män avgöra deras tvist.  Att regler om skiljeförfarande återfinns i lagstiftning 19

från just Visby beror antagligen på att Visby på den tiden hade nära handelsrelationer 

med framför allt Tyskland, och då särskilt med städerna Lübeck och Hamburg.  I och 20

med handeln följde även metoder att  lösa eventuella tvister  på.  Redan på den tiden 

förknippades alltså skiljeförfaranden främst med kommersiella tvister.

När handeln ökade i  Sverige fick även skiljeförfarandet större betydelse som 

tvistelösningsmetod.  På  1600-talet  fanns  det  i  svensk  rätt  bestämmelser  om 

skiljeförfarande i till  exempel sjölagen och exekutionsstadgan.  Eftersom mycket av 21

den kommersiella handeln skedde med fartyg på den tiden är det antagligen ingen slump 

att bestämmelser om skiljeförfarande återfinns i just den tidens sjölag.

Det  var  dock  först  i  slutet  på  1800-talet  som  Sverige  kodifierade 

skiljeförfaranden  i  en  samlad  lag.  I  och  med  Sveriges  anslutning  till  Genève-22

konventionen  skapades parallellt  med lagen (1929:145)  om skiljemän (SML) även 23

lagen (1929:147) om utländska skiljeavtal och skiljedomar (LUSK). När Sverige senare 

anslöt sig till NY-konventionen år 1972 ändrades LUSK i viss omfattning. 70 år efter 

det att SML och LUSK infördes ersattes de båda lagarna av LSF, som är den lagstiftning 

som gäller i Sverige idag.

2.2 Internationella skiljeförfaranden och NY-konventionens historia
Det  är  inte  bara  i  Sverige  som  skiljeförfarande  har  en  lång  historia  som 

tvistelösningsmetod. Det finns källor som visar att skiljeförfaranden användes i de tidiga 

kulturerna i Mesopotamien, och innebär i så fall skiljeförfaranden funnits lika länge som 

 Schlyter, Corpus Iuris Sueo-Gotorum Antiqui. Samling Af Sweriges Gamla Lagar, på Kongl. Maj:Ts 19

Nådigste Befallning Utgifven Af d. C.J. Schlyter: Vol. 8, Codices Iuris Visbyensis Urbici Et Maritimi = 
Wisby Stadslag Och Sjörätt.  Bestämmelsen finns i Wisby stadslag, II Cap. IX och har rubriken: ”Att 
lemna en sak åt gode män (till afgörande)”.

 Se Hasselberg, Studier rörande Visby stadslag och dess källor, s. 28 ff. för en redogörelse av källorna 20

till Visby stadslag.
 1667 års sjölag och 1669 års exekutionsstadga, SOU 1994:81 s. 55.21

 1887 utfärdades lagen om skiljemän. Se SOU 1994:81 s. 56. 22

 Konvention angående verkställighet  av utländska skiljedomar,  antagen i  Genève den 26 september 23

1927.
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utvecklade  samhällsordningar.  Skiljeförfarande  kom  även  att  användas  i  antikens 24

Grekland och i Romarriket, vilket kan ha bidragit till att sprida skiljeförfarande som 

tvistelösningsmetod i Europa.25

Det  dröjde  emellertid  fram  till  början  av  1900-talet  innan  internationella 

konventioner  avseende  internationella  skiljeförfaranden  skapades.  Före  NY-26

konventionen fanns det i huvudsak två internationella överenskommelser som reglerade 

internationella skiljeförfaranden; Genève-protokollet  som antogs 1923, och Genève-27

konventionen som antogs 1927. Båda ersattes 1958 av NY-konventionen.

Med  tiden  skulle  det  visa  sig  att  NY-konventionen  blev  en  väldigt  lyckad 

konvention och beskrivs ofta som ett mycket effektivt och välfungerande exempel på 

internationell  lagstiftning.  Antalet  anslutna  stater  tyder  också  på  att  konventionen 28

numera är  brett  accepterad över  hela  världen.  En förklaring till  NY-konventionens 29

stora  framgång är  att  den föddes  under  en  tid  då  internationell  handel  expanderade 

kraftigt och behovet av internationella skiljeförfaranden blev ännu större än tidigare.  30

En ny och reviderad konvention på området låg alltså rätt i tiden. 

Antagligen hade det  även en stor  betydelse att  flera av de rikaste länderna i 

världen tidigt anslöt sig till  NY-konventionen. På grund av deras stora andel av den 

internationella handeln kan andra stater känt att de också behövde ansluta sig till NY-

konventionen för att fortsätta att vara en del av världshandeln. De sakkunniga i Sverige 

resonerade på ett sådant sätt i början av 70-talet när det avgjordes att Sverige skulle 

ansluta sig till NY-konventionen. Bland annat så sa man att det var en viktig faktor att 

 Madsen, Skiljeförfarande i Sverige, s. 26 f. Källorna grundar sig på fynd av tusentals lertavlor där det 24

framgår att  det redan för 3000 år sedan fanns välutvecklade system för att  lösa kommersiella tvister. 
Lertavlorna härstammar från den tredje dynastin i Ur och kan dateras till cirka 2100 år f. Kr. Det kan 
tilläggas att man även på den tiden kunde få skiljedomar verkställda, vid vite om kroppsstympning.

 Madsen a.a. s. 30 ff, även Hobér, International Commercial Arbitration in Sweden, [Hobér, 2011] s. 1. 25

Bestämmelser om skiljeförfarande fanns i  Corpus Iuris Civilis,  som senare blev föremål för den s.k. 
Bologna-skolan och som i sin tur fick ett stort inflytande över rättsutvecklingen i Europa fr.o.m. 1100-
talet.

 Born,  a.a.  s.  64  f.  I  och  med  den  allt  mer  omfattande  internationella  handeln  ökade  behovet  av 26

internationella regler på skiljeförfarandets område.
 Protokoll angående skiljedomsklausuler, antagen i Genève den 24 september 1923.27

 Se t.ex. Born, a.a. s. 103 ff. och Mustill, Arbitration: History and Background, s. 49.28

 156 stater har hittills anslutit sig till NY-konventionen. För att se samtliga anslutna länder hänvisas till 29

treaties.un.org (senast besökt juni 2016). Enligt Born omfattar NY-konventionen ”[…]virtually all major 
trading states and most Latin American, African, Asian, Middle Eastern and former socialist states.” Se 
Born, a.a. s. 104 f.

 Born a.a. s. 105.30
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bland många av de stater som redan har anslutit sig, fanns flera av Sveriges viktigaste 

handelsparter.31

2.3 Fördelar med internationella skiljeförfaranden
Skiljeförfaranden  används  ofta  internationellt  som  tvistelösningsmetod  för  att  lösa 

kommersiella tvister. Generellt förknippas skiljeförfaranden ofta med fördelar som att 

de är billiga, snabba och konfidentiella.  När tvisten är internationell tillkommer det 32

flera starka argument som talar för att välja skiljeförfarande som tvistelösningsmetod. 

Ett  av  argumenten  är  att  det  kan  genomföras  i  ett  tredje  land.  På  så  sätt  förläggs 

processen inte till något av parternas hemland. Det har fördelen att ingen av parterna 

gynnas av att agera på hemmaplan, utan skiljeförfarandet sker i ett neutralt forum. En 

sådan fördel kan vara av avgörande betydelse för den part som saknar förtroende för 

rättsväsendet i den andra partens hemland. Metaforiskt uttryckt: ”there is little use in 

going to law with the devil when the court is held in hell."  33

Ett annat argument som talar för skiljeförfarande är att parterna kan vara mer 

bekanta  med  skiljeförfarande  jämfört  med  att  processa  vid  domstol  i  ett  utländskt 

rättssystem. En utländsk domstolsprocess kan skilja  sig jämfört  med hur en process 

genomförs i hemlandet. Om till exempel den utländska domstolen kräver att processen 

ska föras på det officiella språk som gäller i domstolslandet kan det för den utländska 

parten innebära extra kostnader som till exempel översättning av inlagor och även sämre 

möjligheter att följa processen samt förstå vad som sägs. Sammantaget finns det alltså 

risker för att svårigheter, merkostnader och oförutsedda händelser ska uppkomma för 

den part som driver en process vid en utländsk domstol.  För att undvika sådana risker 34

kan skiljeförfarande användas som ett  sätt  för parterna att  hantera och minimera sin 

risk.35

Utöver  nämnda  fördelar  finns  det  även  stora  möjligheter  att  få  skiljedomar 

verkställda i andra länder, vilket kan vara ett av de viktigaste argumenten för att välja 

skiljeförfarande som tvistelösningsmetod. Idag är det tack vare NY-konventionen som 

 Prop. 1971:131 s. 15.31

 Se Madsen, a.a. s. 38 ff. för en mer ingående beskrivning av skiljeförfarandets för- och nackdelar.32

 Citatet  kommer  ursprungligen  från  Humphrey  O’Sullivan,  se  Bird,  Enforcement  of  Annulled 33

Arbitration Awards: A Company Perspective and an Evaluation of a ”New” New York Convention, s. 
1024 f.

 Redfern & Hunter, a.a. para. 1.99.34

 Se Bird, a.a. s. 1020, som beskriver skiljeförfarande som ett effektivt redskap för att hantera juridisk 35

risk (legal risk management).
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skiljedomar  effektivt  kan  erkännas  och  verkställas  i  en  stor  del  av  världen.  Någon 

motsvarande global konvention för erkännande och verkställighet av nationella domar 

finns inte i dagsläget.

Även om det finns många fördelar med skiljeförfaranden när det kommer till 

internationella  tvister  bör  ändå  uppmärksammas  att  vissa  av  fördelarna  som 

skiljeförfaranden  ofta  förknippas  med  inte  alltid  nödvändigtvis  gäller.  Ett 

skiljeförfarande behöver nämligen inte alls vara billigare och gå fortare än en process i 

domstol.  Genom att processa i domstol undviker parterna vissa kostnader jämfört med 36

skiljeförfarande, som till exempel skiljemännens arvode och avgifter till ett eventuellt 

skiljedomsinstitut.  Därför  kan  det  vara  klokt  att  jämföra  skiljeförfarande  med  att 

processa i domstol i det enskilda fallet, och inte ta för givet att skiljeförfarande alltid har 

fler fördelar än process vid domstol.

2.4 Relationen mellan svensk lagstiftning och NY-konventionen
2.4.1 NY-konventionen finns implementerad i lag

Konventioner som Sverige ansluter sig till blir inte direkt tillämpliga i och med själva 

anslutningen, utan kräver stöd i svensk lag för att kunna tillämpas. När Sverige 1972 

anslöt sig till NY-konventionen ändrades LUSK så att den skulle stämma överens med 

NY-konventionens bestämmelser.  Alltså implementerades NY-konventionen i svensk 37

lag för att få genomslag.

1999  ersattes  LUSK av  LSF,  som är  den  lag  i  Sverige  som för  närvarande 

reglerar både inhemska och internationella skiljeförfaranden. I förarbetena motiverades 

valet att reglera både inhemska och internationella skiljeförfaranden i en och samma lag 

med  att  det  finns  uppenbara  nackdelar  med  att  ha  två  separata  lagar  inom samma 

rättsområde. Genom att samla alla bestämmelserna om skiljeförfarande i en lag kunde 

risken för gränsdragningsproblem undvikas.38

Att LSF ersatte LUSK innebar inte några betydande förändringar för svensk rätt 

i  relation  till  NY-konventionen.  De  ändringar  avseende  verkställighet  av  utländska 

skiljedomar som infördes i och med LSF handlade om preciseringar och klargöranden 

av redan gällande rätt.39

 Bird, a.a. s. 1018 ff.36

 Prop. 1971:131 s. 1.37

 Prop. 1998/99:35 s. 44 f.38

 Prop. 1998/99:35 s. 47.39
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2.4.2 NY-konventionens betydelse för tolkningen av LSF

Eftersom Sverige har implementerat NY-konventionen i svensk lag tillämpas inte NY-

konventionens regler  direkt  i  Sverige.  Bestämmelserna kommer istället  till  uttryck i 

framförallt LSF. Även om NY-konventionen inte är direkt tillämplig så ska hänsyn tas 

till NY-konventionen när de svenska regler som bygger på konventionen tillämpas.  I 40

till exempel NJA 1979 s. 527 hänvisade HD till de allmänna strävandena bakom NY-

konventionen att underlätta verkställighet av utländska skiljedomar.41

Med stöd  av  nu  nämnda  fall  från  HD kan  det  med  säkerhet  konstateras  att 

åtminstone  NY-konventionens  underliggande  syfte  att  underlätta  verkställighet  av 

utländska skiljedomar ska beaktas när de svenska reglerna i LSF tillämpas. Frågan är 

om  dessa  uttalanden  från  HD  innebär  att  även  andra  strävanden  bakom  NY-

konventionen  också  ska  beaktas.  NY-konventionen  strävar  även  efter  att  förena 

konventionsstaternas tolkning och tillämpning avseende erkännande och verkställighet i 

den  internationella  skiljemannarätten.  Om  tolkningen  av  NY-konventionen  skulle 42

skilja sig avsevärt mellan olika nationella domstolar skulle det kunna bidra negativt till 

både förutsebarheten och effektiviteten av NY-konventionen.43

Personligen anser jag att det inte är helt enkelt att avgöra om HD i NJA 1979 s. 

527 uttrycker att NY-konventionens allmänna strävanden generellt sett ska beaktas, eller 

om det bara gäller strävan att underlätta verkställighet av skiljedomar.  Å ena sidan 44

benämns strävandena i plural, vilket antyder att det fanns flera strävanden varav ett är 

att  underlätta  verkställighet.  Å  andra  sidan  konkretiserar  HD genom att  skriva  ”att 

underlätta verkställighet av utländska skiljedomar”, vilket kan uppfattas som att andra 

strävanden inte inkluderas.

Frågan  är  vad  som  är  det  mest  troliga  och  lämpliga  svaret.  Om  det  fanns 

strävanden bakom NY-konventionen som Sverige inte hade för avsikt att dela, borde 

inte  detta  i  så  fall  ha  tagits  upp och diskuterats  i  förarbetena till  de  ändringar  som 

föranleddes i svensk lagstiftning på grund av NY-konventionens tillträde?  Det följer 45

 Heuman, a.a. s. 729. 40

 Se även NJA 1992 s. 733 där HD hänvisar till  NJA 1979 s. 527 och det allmänna intresset av att 41

underlätta verkställighet av utländska skiljedomar.
 Van den Berg, 1981, s. 1 ff, . Se även Born, a.a. s. 105 ff., som bl.a. skriver att ”an essential objective of 42

the [New York] Convention was uniformity”.
 Van den Berg, 1981, s. 1.43

 HD skriver att:  ”Med hänsyn till  de allmänna strävandena bakom New Yorkkonventionen och den 44

därpå grundade 1971 års lagstiftning att underlätta verkställighet av utländska skiljedomar[…]kan inte 
sådana omständigheter anses föreligga…”

 I prop. 1971:131 står inget om att Sverige inte delar något av NY-konventionens bakomliggande syften.45
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även av folkrätten att traktat ska tolkas i ljuset av sitt syfte och ändamål.  Dessutom har 46

det uttalats i förarbetena och litteraturen att reglerna i 54-55 §§ LSF är avsedda att helt 

överensstämma med NY-konventionen.  Det finns alltså flera argument som talar för att 47

när de svenska lagreglerna som bygger på NY-konventionen tillämpas ska hänsyn tas 

till alla de strävanden som ligger bakom konventionen, och inte enbart strävandet att 

underlätta verkställigheten av utländska skiljedomar.

Som  ovan  antyds  kan  det  konstateras  att  NY-konventionen  strävar  efter  att 

förena konventionsstaternas tolkning och tillämpning. Eftersom Sverige avser att följa 

de strävanden som NY-konventionen bygger på, varav ett är konform tolkning mellan 

medlemsstaterna, borde Sverige enligt min mening även ta hänsyn till hur reglerna som 

bygger  på  konventionen  används  internationellt.  Med  tanke  på  att  tolkning  och 

tillämpning av NY-konventionen kan förändras över tid, finns det därför anledning för 

svensk  rättstillämpning  att  följa  med  i  den  internationella  praxis  som  konstant 

utvecklas.  48

 Se Vienna Convention on the Law of  Treaties,  Vienna 23 May 1969 (Wienkonventionen) art.  31. 46

Huvudregeln i p. 1 lyder enligt följande: ”A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with 
the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object 
and purpose.” Även om Wienkonventionen trädde i kraft 1980 och således senare än Sveriges anslutning 
till NY-konventionen, anses huvudregeln i Wienkonventionens art. 31 vara en allmänt accepterad regel i 
internationell  rätt  och  utgör  en  del  av  sedvanerätten.  Se  Crawford,  Brownlie´s  Principle  of  Public 
International Law, s. 378 ff.

 SOU 1994:81 s. 237 ff och prop. 1998/99:35 s. 199. Se även Heuman a.a. s. 729.47

 En annan internationell produkt på skiljeförfarandets område som bör nämnas i sammanhanget är The 48

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law (modellagen). Syftet 
med modellagen var att harmonisera ländernas nationella lagstiftning gällande skiljeförfaranden. I det 
avseendet fortsätter modellagen NY-konventionens strävan att förena konventionsstaternas tolkning och 
tillämpning avseende erkännande och verkställighet i den internationella skiljemannarätten. Närmare 100 
länder har stiftat lagar med modellagen som förebild. I många fall har modellagen direkt kopierats och 
förts in i  den nationella lagstiftningen. I andra fall har modellagen fungerat som en förebild och den 
nationella lagstiftningen har utformats med hänsyn till modellagens bestämmelser, se Born, a.a. s. 138 ff. 
Sverige tillhör de länder som inte har antagit modellagen i sin ursprungliga form, utan istället har man 
enligt de svenska förarbetena tagit stor hänsyn till modellagens bestämmelser när LSF utformades. Därför 
kan man vid tolkning och tillämpning av de svenska skiljedomsreglerna även behöva beakta modellagens 
motsvarande regler och förarbeten, se prop. 1998/99:35 s. 46 och Heuman, a.a. s. 44.
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3. Verkställighet av ogiltigförklarade skiljedomar i Sverige
3.1 NY-konventionens reglering av ogiltiga skiljedomar
3.1.1 Artikel V: möjlighet att vägra verkställighet

Huvudregeln i NY-konventionen är att varje stat ska erkänna och verkställa skiljedomar 

som kommer från andra länder.  Från huvudregeln finns det ett antal undantag. Dessa 49

regleras i artikel V och utgör alltså verkställighetshinder. Artikel V är uppdelad i två 

punkter.  Den första punkten i NY-konventionen artikel V lyder inledningsvis:50

Erkännande och verkställighet  av skiljedom får  vägras endast  om den part  mot 
vilken  skiljedomen  åberopas  inför  vederbörande  myndighet  i  det  land,  där 
erkännanden och verkställigheten söks, bevisar:

Därefter är p. 1 i sin tur uppdelad från a) till  e). För uppsatsen är det e) som är av 

intresse. Den lyder enligt följande:

att skiljedomen ännu icke 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.

Den rådande uppfattningen inom den internationella skiljemannarätten är att artikel V i 

NY-konventionen inte  är  tvingande utan fakultativ.  NY-konventionen tvingar  alltså 51

inte  någon medlemsstat  att  vägra  verkställighet  om någon av  punkterna  i  artikel  V 

föreligger, utan ger enbart en möjlighet till detta. Konkret innebär det att även om en 

ogiltig skiljedom verkställs så strider inte det mot NY-konventionens artikel V.

 Huvudregeln finns i NY-konventionens art. III. NY-konventionen är bara tillämplig på skiljedomar som 49

meddelats i annan stat än den där erkännande och verkställighets söks, se art. I.
 NY-konventionen art. V p. 1 omfattar processuella felaktigheter begångna i landet för skiljeförfarandet 50

och som kan utgöra verkställighetshinder. Art. V p. 2 möjliggör för landet där verkställighet söks att vägra 
verkställighet  vid  två  situationer:  antingen  om  frågan  avser  en  frågan  som  inte  får  avgöras  genom 
skiljedom i  landet  där  verkställighets  söks  (non-arbitrability),  eller  om verkställighet  av  skiljedomen 
skulle strida mot public policy (ordre public).

 I den engelska versionen av NY-konventionen uttrycks det i artikel V att ”recognition and enforcement 51

of the award may [min kurs.] be refused…”. Jämför till exempel med huvudregeln i artikel III där ordet 
shall  används: ”Each Contracting State shall  recognize arbitral awards[…]”[min kurs.].  Även om det 
finns dem som tolkar  artikel  V som tvingande (se t.ex.  Nacimiento,  i  Kronke,  a.a.  s.  207 f.)  är  den 
generella uppfattningen att artikel V är fakultativ. Se bl.a. Born, a.a. s. 3428 ff., Redfern & Hunter, a.a. 
para. 11.59, van den Berg, 2010, s. 265. Cheng, Celebrating the Fiftieth Anniversary of the New York 
Convention, s. 680, har sammanfattat den internationellt vedertagna ståndpunkten enligt följande: ”The 
discretionary nature of Art. V is now well accepted internationally. There is no longer any argument, or 
any sustainable argument, that would suggest that the word “may” in Art. V should mean anything other 
than a discretionary “may” as opposed to a mandatory “shall”.”
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3.1.2 Artikel VII: de mest förmånliga reglerna för verkställighet har företräde

Ett av NY-konventionens mest grundläggande ändamål är att underlätta erkännande och 

verkställighet av skiljedomar. Om de nationella reglerna visar sig vara mer generösa i att 

erkänna  och  verkställa  skiljedomar  än  vad  NY-konventionen  är  ska  de  inhemska 

reglerna ha företräde. I NY-konventionens artikel VII p. 1 uttrycks det på följande sätt:

Bestämmelserna  i  denna  konvention  skall  icke  inverka  på  giltigheten  av 
multilateral  eller  bilaterala  överenskommelser  rörande  erkännande  och 
verkställighet  av  skiljedom,  vilka  ingåtts  av  konventionsstaterna,  eller  utgöra 
hinder för part att göra skiljedom gällande på det sätt och i den omfattning, som 
medgives av lagen i det land där skiljedomen åberopas eller enligt fördrag, som 
avslutas av detta land.

Artikel  VII  p.  1  innebär  två  saker.  Det  ena  är  att  NY-konventionen  inte  påverkar 

giltigheten av andra konventioner som gäller skiljeförfarande. Det andra, och som är av 

störst intresse för uppsatsen, är att det står en part fritt att välja att grunda sin ansökan 

om verkställighet av en skiljedom på inhemska regler istället för NY-konventionen. Den 

regeln  brukar  kallas  för  ”the  more favourable  right  provision” eftersom parten som 

söker  verkställighet  kan  välja  de  mest  förmånliga  reglerna  vid  en  ansökan  om 

verkställighet av en skiljedom.  52

3.1.3 Ändringar som följde av NY-konventionen

I och med att NY-konventionen ersatte den tidigare Genève-konventionen genomfördes 

en del förändringar som gjorde det enklare att erkänna och verkställa skiljedomar än 

tidigare. Till exempel ändrades bevisbördan för skiljedomens giltighet från att åvila den 

part  som sökte erkännande och verkställighet till  att  istället  hamna på den part  som 

motsatte sig detsamma. Även kravet på dubbel exekvatur togs bort.  53

Med  anledning  av  frågan  som  uppsatsen  behandlar  är  det  intressant  att 

uppmärksamma att de första utkasten till NY-konventionen innehöll bestämmelser som, 

likt de i  Genève-konventionen, uttryckligen innebar att  ogiltiga skiljedomar inte fick 

verkställas.  Faktum  är  att  det  var  en  arbetsgrupp  under  ledning  av  en  svensk 54

ordförande  som  föreslog  ändringar  för  att  på  ett  effektivare  sätt  kunna  verkställa 

 van den Berg, 1981. s. 81 ff.52

 Med dubbel exekvatur menas att den part som vill få en utländsk skiljedom verkställd i ett annat land 53

måste först få ett beslut om verkställighet i landet där skiljedomen tillkommit. Se Genève-konventionen 
art. 1(d). För fler förändringar som följde av NY-konventionen, se Born, a.a. s. 102.

 Jfr art. 2 (a) Genève-konventionen.54
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skiljedomar.  Förslaget  godkändes  och  blev  således  en  del  av  NY-konventionen. 55

Emellertid är det svårt att dra några säkra slutsatser huruvida undanröjda skiljedomar 

var tänkta att kunna verkställas i och med ändringen som gjordes.

I  sammanhanget  ska  det  nämligen uppmärksammas att  artikel  V(1)(e)  i  NY-

konventionen  även  reglerar  skiljedomar  som  ännu  inte  är  bindande.  När  NY-

konventionens skapades var det centralt för författarna att kravet på dubbel exekvatur 

skulle tas bort.  En teori är att författarna gick från Genève-konventionens krav att inte 56

verkställa  skiljedomar  som  inte  blivit  bindande  i  ursprungslandet,  till  att  överlåta 

möjligheten  till  varje  enskild  domstol  att  avvakta  med  verkställighet  så  länge  som 

skiljedomen inte var bindande.  Att man valde att uttrycka sig med att ”recognition and 57

enforcement  of  the  award  may  be  refused”  kan  ha  varit  avsett  för  icke  bindande 

skiljedomar,  men  att  det  i  sammanhanget  inte  uppmärksammades  att  även  ogiltiga 

skiljedomar  regleras  i  samma  punkt.  Jag  menar  alltså  att  oklarheten  huruvida 

ogiltigförklarade skiljedomar skulle kunna verkställas i andra länder kan ha blivit en 

ofrivillig konsekvens som uppmärksammades först senare efter det att NY-konventionen 

trätt i kraft. I så fall borde oklarheten i ordet may få en minskad betydelse för tolkningen 

av  artikel  V(1)(e)  i  NY-konventionen  eftersom  ordet  inte  var  avsett  att  reglera 

ogiltigförklarade skiljedomar.

Det bör emellertid framhållas att även om ovanstående teori stämmer, borde det 

inte ha någon större inverkan på den idag mest vedertagna tolkning som innebär att 

artikel V i NY-konventionen är fakultativ både vad det gäller icke bindande skiljedomar 

såväl som undanröjda skiljedomar. Vad teorin säger är att frågan inte uppmärksammades 

när NY-konventionen skapades. Det kan ge en förklaring till varför författarna bakom 

NY-konventionen inte varit  tydligare, men ger inte mycket till  ledning avseende hur 

man lämpligen bör göra med ogiltiga skiljedomar idag.

3.2 Rättsläget i Sverige
Verkställighet av utländska skiljedomar regleras i LSF. Huvudregeln är, precis som i 

NY-konventionen, att utländska skiljedomar ska verkställas.  De undantag som finns 58

till denna huvudregel bygger på samma undantag som finns NY-konventionens regler i 

 Se vidare Sampliner, Enforcement of Nullified Foreign Arbitral Awards - Chromalloy Revisited, s. 148 55

f. Den svenske ordföranden var hovrättsrådet Gunnar von Sydow, se SvJT 1958 s. 616 f.
 Sampliner, a.a. s. 146. Se även Born, a.a. s 102.56

 Sampliner, a.a. s. 146 ff.57

 53 § LSF.58
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artikel V. I den engelska versionen av NY-konventionen står det att: ”Recognition and 

enforcement  may  be  refused”[min  kurs.],  följt  av  olika  grunder  för  att  vägra 

verkställighet. I den svenska översättningen av NY-konventionens artikel V har samma 

text översatts med: ”Erkännande och verkställighet får vägras”  [min kurs.].59

Som  beskrivits  ovan  uppfattas  regeln  internationellt  som  fakultativ.  Det 60

stämmer också väl överens med hur artikel V har översatts till svenska. Observera dock 

att den svenska lagstiftaren inte  använder sig av den svenska översättningen av NY-

konventionen, utan formulerar texten i 54 § LSF på följande sätt:

En utländsk skiljedom erkänns och verkställs inte i Sverige, om…

Frågan är hur paragrafen ska tolkas. Är den tvingande eller fakultativ? 

Texten  framstår  ur  ett  rent  språkligt  perspektiv  som konstaterande,  dvs.  om 

någon  av  punkterna  1-5  föreligger  så  erkänns  och  verkställs  inte  den  utländska 

skiljedomen i Sverige.  Med tanke på att 54 § LSF bygger på en av Sverige antagen 61

konvention  finns  det  dock  anledning  att  tolka  paragrafen  i  en  större  kontext.  Det 

framgår av förarbetena till LSF att det i princip krävs starka skäl för att göra tillägg eller 

ändring av en lagtext som svarar mot en konventionstext.  Om lagstiftarens intention 62

var att 54 § LSF inte skulle motsvara NY-konventionens artikel V kunde (och borde) 

detta  ha manifesterats  tydligare.  En bättre  formulering skulle  i  så  fall  ha varit:  ”En 

utländsk skiljedom ska inte erkännas och verkställas inte i Sverige, om…”.

Emellertid  kunde  lagstiftaren  ha  valt  att  använda  sig  av  NY-konventionens 

officiella översättning till svenska, där ”får” används, om lagstiftaren velat göra regeln 

fakultativ. Så har uppenbarligen inte skett.  Det är alltså svårt att  dra någon definitiv 

slutsats utifrån texten.

I förarbetena till de ändringar som gjordes i LUSK i och med Sveriges tillträde 

till  NY-konventionens finns det  uttalanden av de sakkunniga som möjligen ger  viss 

ledning.  Det  påpekades  att  grunderna  för  verkställighetshinder  i  artikel  V  är 

 Avser den svenska översättningen av NY-konventionen som bifogades i prop. 1971:131. Observera att 59

översättningen inte gäller som lagtext, utan det är en ren språklig översättning.
 Se not 51.60

 Hobér,  Sista  striden  mellan  internationalister  och  territorialister?  –  Berättelsen  om Hilmarton  och 61

Chromalloy, [Hobér, 1999] s. 209 ff. tolkar ordalydelsen i 54 § LSF som att det svårligen går att utläsa att 
en svensk domstol skulle ha någon valmöjlighet vid tillämpning av paragrafen. Även Madsen, a.a. s. 354 
skriver att den svenska bestämmelsen saknar motsvarande flexibilitet som finns i modellagens art. 36 där 
”recognition  or  enforcement[…]may be  refused”,  vilket  tyder  på  att  Madsen  anser  att  54  §  LSF är 
tvingande.

 Prop. 1998/99:35 s. 199.62
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uttömmande för vägran att verkställa en utländsk skiljedom men att det inte finns någon 

skyldighet att tillämpa grunderna.  Några stycken längre ner på samma sida skriver de 63

sakkunniga när de diskuterar artikel V p. 1 (e):

Konventionsbestämmelsen åsyftar fall då myndighet har beslutat om undanröjande 
eller uppskov med verkställighet. Det synes föga tilltalande, om part som lyckats 
utverka  sådant  beslut  skulle  behöva finna sig  i  att  skiljedomen verkställs  här  i 
landet.  Mot  denna  bakgrund  bör  beslut  om  undanröjande  eller  uppskov  med 
verkställighet i land, enligt vars regler skiljedomen tillkommit, också respekteras.64

Hobér  uppmärksammar  att  de  sakkunniga,  trots  att  de  var  medvetna  om  att  NY-

konventionens regler i artikel V inte var tvingande, gör ovanstående uttalande.  Det 65

talar  för  att  den  svenska  ståndpunkten,  åtminstone  på  1970-talet,  var  att  ogiltiga 

skiljedomar aldrig kunde verkställas i Sverige. LSF, som nu gäller istället för LUSK, 

behandlar inte frågan på annat sätt än vad LUSK gjorde. I förarbetena till LSF finns det 

inte heller något som talar för att man vare sig tar avstånd från eller bekräftar riktigheten 

i det som de sakkunniga uttalade i förarbetet till LUSK.66

Emellertid rekommenderade de sakkunniga i förarbetena till LUSK en ändring 

av 7 § LUSK (motsvarigheten till 54 § LSF) så att den i sak skulle ansluta sig till artikel 

V i NY-konventionen.  Frågan huruvida ogiltiga skiljedomar kunde verkställas eller ej 67

var inte alls lika internationellt omdiskuterad på 1970-talet jämfört med idag. Av den 

anledningen  var  det  antagligen  inte  så  konstigt  att  frågan  inte  fick  mer  utrymme i 

förarbetena. Går det då att dra några säkra slutsatser baserade på uttalanden som gjordes 

i  svenska  förarbeten  på  70-talet  avseende  en  implementering  av  en 

konventionsbestämmelse  som  först  på  senare  år  blivit  uppmärksammad  och 

omdiskuterad? 

Det  primära  i  förarbetena  tycks  ändå  ha  varit  att  ansluta  sig  till  NY-

konventionens bestämmelser, och inte att ta ställning till  frågan om ogiltigförklarade 

skiljedomar. Både i svensk praxis och i litteraturen har det sagts att  skillnader i  ord 

mellan  NY-konventionen och den svenska implementeringen i  lag  inte  bör  ses  som 

 Prop. 1971:131 s. 34.63

 Prop. 1971:131 s. 34.64

 Hobér, 1999, s. 210 f.65

 A.a., s. 211.66

 Prop. 1971:131 s. 34.67
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materiella skillnader.  Om det visar sig att man internationellt anser att det kan uppstå 68

situationer då en undanröjd skiljedom ändå kan verkställas, så kan det finnas skäl för 

Sverige att bortse från gamla uttalanden i svenska förarbeten för att istället ansluta sig 

till den internationella uppfattning som gäller idag. Mot bakgrund av ovan nämnda skäl 

anser  jag  personligen  att  54  §  LSF faktiskt  bör  ses  som fakultativ  även  om själva 

formuleringen av lagtexten har karaktären av en tvingande bestämmelse.

 Se NJA 2010 s. 219 där HD tolkar 54 § p. 2 i ljuset av NY-konventionens art. V(1)(b), och uttrycker att: 68

”Det  står  klart  att  nationella  myndigheter  och  domstolar  ska  eftersträva  en  enhetlig  tolkning  och 
tillämpning av reglerna. Någon enhetlig tolkning av artikel V(1)(b) synes emellertid inte ha utvecklats 
bland konventionsstaterna. Artikeln bör hursomhelst tolkas med beaktande av internationell praxis och 
doktrin samt i belysning av konventionens målsättning att underlätta erkännande och verkställighet av 
utländska skiljeavgöranden.” Se även NJA 1979 s. 527 och Hobér, 2011, s. 358 f. para. 9.12-13. 
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4. Lösningsalternativ  1:  ogiltiga  skiljedomar  ska  aldrig 

verkställas
Om ogiltiga skiljedomar aldrig skulle kunna verkställas i Sverige så skulle det innebära 

en klar och lättillämplig regel utan undantag. Det skulle ha ett värde i sig. Inte minst 

skulle det gynna förutsebarheten. Även om skiljedomar undanröjs i ursprungslandet på 

grunder som fullständigt strider mot den svenska rättsordningen så är det inte Sveriges 

uppgift att undsätta parter som inte längre kan använda sig av sin skiljedom för att kräva 

sin rätt. Har parterna valt att förlägga sitt skiljeförfarande till ett specifikt land får de 

även acceptera de konsekvenser som kan uppstå på grund av det landets rättsordning.

I det här kapitlet kommer sådant som talar för en strikt regel att lyftas fram och 

diskuteras. Det finns dock sällan argument som är ensidiga. Oftast finns det både för- 

och nackdelar med varje argument som får vägas mot varandra. Det som tas upp i det 

här kapitlet är ändå sådant som enligt min uppfattning till övervägande del talar för att 

ogiltiga skiljedomar aldrig bör få verkställas i Sverige.

4.1 En ogiltigförklarad skiljedom existerar inte
Vad händer med en skiljedom när den ogiltigförklaras i säteslandet för skiljeförfarandet? 

En uppfattning i  den internationella  skiljemannarätten  är  att  skiljedomen upphör  att 

existera när den ogiltigförklaras i  ursprungslandet.  Av det följer att  det  inte längre 69

finns någonting kvar för andra länder att verkställa. Van den Berg har beskrivit det hela 

med hjälp av maximen ex nihilo nil fit som kan översättas med att inget kan komma från 

intet.70

I Sverige är huvudregeln att parter får överlämna tvister där förlikning om saken 

är tillåten till en eller flera skiljemän att avgöra.  Den svenska lagstiftaren har alltså för 71

det första begränsat vilka slags tvister som får avgöras genom skiljeförfarande. För det 

 Schwartz, A Comment on Chromalloy Hilmarton, à l’américaine, s. 130 ff. Det finns även praxis där 69

domstolen ger uttryck för att en ogiltigförklarad skiljedom inte längre existerar, se Oberlandesgericht, 
Rostock, 28 October 1999, Y.B. Comm. Arb. (2000) s. 717 ff.

 Se van den Berg, Enforcement of Arbitral Awards Annulled in Russia [van den Berg, 2010], s. 187, som 70

även  hänvisar  en  av  författarna  till  NY-konventionen,  Pieter  Sanders.  Sanders  kallar  en  undanröjd 
skiljedom för  en  ”non-existing  arbitral  award”.  Angående  översättningen  av  ex  nihilo  nil  fit,  är  den 
engelska översättningen antagligen mer välkänd: nothing will come of nothing. Det kan delvis bero på att 
uttrycket används i Shakespears pjäs Kung Lear. 

 1 § 1 st. LSF.71
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andra finns det en viss möjlighet för en svensk domstol att underkänna skiljeförfarandet 

i efterhand.  På liknande sätt regleras skiljeförfaranden i andra länder.72 73

Eftersom  det  är  landet  där  skiljeförfarandet  har  sitt  säte  som  möjliggör  att 

skiljeförfarandet överhuvudtaget får genomföras, så upphör skiljedomen att existera när 

den ogiltigförklaras.  Genom dess nationella lagstiftning tillåts parterna att förfoga över 74

en del av den juridiska kompetens att avgöra civilrättsliga tvister som normalt tillfaller 

domstolarna.  Skiljeförfarande  har  fått  en  särskild  ställning  i  den  nationella 

lagstiftningen  eftersom  skiljedomar  kan  verkställas  om  den  tappande  parten  inte 

frivilligt  rättar  sig  efter  skiljedomen.  Det  blir  tydligare  att  skiljeförfarande  har  en 

särställning om man jämför med vad som gäller för vissa andra sätt att lösa tvister på. 

Låt oss säga att parterna väljer att komma överens om hur de ska lösa sin tvist i ett avtal. 

Förvisso går det bra så länge båda parterna frivilligt väljer att följa det ingångna avtalet, 

men när någon av prestationerna uteblir kommer avtalet inte kunna verkställas genom 

exekutiva förfaranden. Istället måste parten som vill få avtalet verkställt först gå till en 

domstol för att få en dom, som i sin tur kan verkställas.

Det går också att jämföra med vad som gäller för vanliga domar när de prövas 

av  högre  instans.  Den  lägre  instansens  dom ersätts  med  domen från  högre  instans. 

Domen från lägre instans kommer inte få någon rättskraft och kan vare sig verkställas 

eller ha någon prejudiciell betydelse i framtiden. Ur ett rättsligt perspektiv kan man säga 

att  domen  upphör  att  existera.  Vad  som  finns  kvar  är  egentligen  inte  mer  än  en 

dokumentation över hur en lägre instans har bedömt frågan. Det är den högre instansens 

dom som gäller och rättskraften härrör därifrån. På samma sätt upphör en skiljedom när 

den ogiltigförklaras av en domstol i ursprungslandet.  Därför kan skiljedomen varken 75

verkställas  i  ursprungslandet  eller  någon  annanstans.  Det  finns  helt  enkelt  inget  att 

verkställa.

Det  ska  dock poängteras  att  hela  teorin  om att  ogiltigförklarade  skiljedomar 

upphör att existera bygger på utgångspunkten att skiljeförfarandets rättsliga existens är 

 Ogiltighets- och klandergrunderna i 33-34 §§ LSF. 72

 Wahl, Enforcement of Foreign Arbitral Awards Set Aside in their Country of Origin - The Chromalloy 73

Case Revisited, s. 135 ff. Som exempel på hur andra länder reglerar domstolars kontroll över skiljedomar 
kan nämnas Storbritanniens och Nordirlands Arbitration Act 1996, där ”Powers of the court in relation to 
award” finns i art. 66-71.

 Se Wahl,  a.a.  s.  135 som skriver att  ”the development of international commercial arbitration was 74

possible only through the willingness of States to concede a fraction of this judicial monopoly and to 
allow matters traditionally reserved to the courts to be settled by private processes of dispute resolution”.

 Hobér, 2011 s. 294 para. 8.02, som beskriver en skiljedom som ogiltigförklarats med att ”legally such 75

awards do not exist”. 
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beroende  av  det  nationella  rättssystemet.  Annorlunda  uttryckt,  det  är  tack  vare  den 

nationella  statens  överlåtelse  av  en  del  av  sin  suveräna  juridiska  kompetens  som 

skiljeförfaranden överhuvud taget existerar. Det finns andra teorier som menar att rätten 

inte nödvändigtvis måste härstamma från centrala statsmakter utan att det kan finnas 

andra konstellationer (s.k. law-makers) som skapar legitimitet.  Om man antar en sådan 76

ståndpunkt skulle det  kunna gå att  argumentera för att  skiljeförfarande är  ett  såpass 

internationellt  vedertaget  sätt  att  lösa  tvister  på  att  skiljedomar  inte  är  beroende  av 

någon stat för att existera. Staternas inflytande skulle i så fall inte sträcka sig längre än 

att  bestämma huruvida skiljedomar skulle  få  verkställas  i  det  egna landet  eller  inte. 

Däremot skulle en stat inte kunna ogiltigförklara en skiljedom med konsekvensen att 

skiljedomen upphörde att existera.77

Om jag för  egen del  ska ta  ställning till  frågan om en skiljedom upphör att 

existera när den ogiltigförklaras anser jag att det får stor betydelse för analysen hur man 

väljer definiera en skiljedom.  Det är först om man ser skiljedomen som en dom som 78

det kan bli tal om att den upphör att existera. Även om jag personligen inte har något 

givet svar på vad en skiljedom faktiskt är för något, anser jag att även om skiljedomen 

upphört  att  existera  så  skulle  man  kunna  tänka  sig  att  andra  länder  i  så  fall 

”återuppväcker”  den  icke  existerande  skiljedomen  genom  bevilja  verkställighet. 

Argumenten som talar för att skiljeförfarandet är beroende av en nationell lagstiftning 

för  att  existera  kan  i  så  fall  användas  för  att  förklara  varför  en  annan  nationell 

lagstiftning kan ge skiljedomen ”nytt liv” genom att erkänna och verkställa den. Det är 

först om man ser rättsordningen i landet där skiljeförfarandet inleddes ha en exklusiv 

existentiell  kontroll  över  skiljedomen  som  undanröjandet  där  innebär  det  definitiva 

slutet för skiljedomens existens.

 Se t.ex. Walker, Beyond boundary disputes and basic grids: Mapping the global disorder of normative 76

orders, s. 733 ff. och Wennström, Rättens nya landskap s. 1 ff. Vad som ifrågasätts är att varje stat är 
suverän  och  har  ensamrätt  över  alla  inre  angelägenheter  i  landet.  Den synen grundar  sig  på  de  s.k. 
westfaliska principerna, och innebär att när lagar skapas ur internationella samarbeten mellan stater (t.ex. 
EU) får de sin legitimitet från de nationella staterna som har överlåtit en del av sin suveränitet åt någon 
annan att utöva i dess ställe, men att staterna hela tiden kan återta sin suveräna rätt att bestämma över allt 
som rör det interna. Wennström menar istället att stater inte har monopol på regelbildning och att rätten 
kan  härstamma  från  andra  regulativa  aktiviteter  såsom  organisationer  och  standardiseringsorgan,  se 
Wennström, a.a. s. 3.

 Se van den Berg, Should the Setting Aside of the Arbitral Award be Abolished? [van den Berg 2014] 77

där van den Berg diskuterar om man ska ta bort möjligheten att  ogiltigförklara skiljedomar och bara 
behålla verkställa alt. vägra verkställa.

 Är skiljedomen en dom, ett avtal eller något annat? Se avsnitt 1.3.1 ovan.78
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4.2 Obehövligt i praktiken
Av  internationell  praxis  följer  att  nästan  inga  skiljedomar  som  blivit  undanröjda  i 

ursprungslandet verkställs i något annat land.  NY-konventionens artikel V p. 1(e), eller 79

motsvarande nationella bestämmelser,  tillämpas i  stort  sett  enhetligt av de nationella 

domstolarna  och  utan  att  domstolarna  kontrollerar  anledningen  till  att  skiljedomen 

undanröjts i ursprungslandet.  Det finns alltså i stort sett en enhetlighet i den praktiska 80

tillämpningen vilket i sig själv skapar förutsebarhet.

Finns  det  verkligen  tillräckligt  starka  skäl  för  att  ge  varje  nationell  domstol 

möjligheten att avgöra om verkställighet av en ogiltigförklarad skiljedom ska ske eller 

inte?  Det  kan  ge  upphov  till  både  osäkerhet  och  förvirring.  Risken  finns  även  att 

förtroendet för skiljeförfarande som tvistelösningsmetod skadas, eftersom andra länder 

inte respekterar ursprungslandets exklusivitet att själv avgöra huruvida skiljedomen är 

giltig eller inte.  Även Hobér uppmärksammar att betydande nationella skillnader i hur 81

ogiltiga  skiljedomar  hanteras  skulle  det  kunna  skada  tilliten  för  internationella 

skiljeförfaranden som tvistelösningsmetod.  82

Varför  skapa  nya  praktiska  problem i  en  situation  som i  stort  sett  fungerar? 

Under perioden 1971 till  2010 har inte fler än 28 ansökningar om verkställighet  av 

utländska skiljedomar gjorts i Sverige.  Ingen av dem har gällt en skiljedom som blivit 83

undanröjd  i  ursprungslandet.  Även  om  NY-konventionen  inte  kräver  att 

konventionsstaternas nationella domstolar vägrar att verkställa ogiltiga skiljedomar så 

kan det ändå vara av värde att svensk lagstiftning inte ger något annat val än att vägra 

verkställighet. Om svensk rätt intar ståndpunkten att en undanröjd skiljedomen aldrig 

kan verkställas så motsvarar det den internationellt i särklass mest vanliga lösningen i 

de fall när frågan uppstått.

 van den Berg, 2010, s. 183. 79

 van den Berg, 2010, s. 183. 80

 Schwartz, a.a. s. 135, nämner Mellanöstern som exempel där man under lång tid lång tid byggt upp 81

förtroendet för skiljeförfarande som tvistelösningsmetod.
 Hobér, 1999, s. 196.82

 Hobér, 2011, s. 467 f.83
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4.3 Fallet Hilmarton
4.3.1 Bakgrund

Ett av de mest kända rättsfallen som illustrerar problemet med ogiltiga skiljedomar är 

det mål som kallas Hilmarton.  I det följande presenteras en kortare sammanfattning av 84

omständigheterna i fallet:

Ursprungligen var det två parter, det engelska bolaget Hilmarton och det franska 
bolaget OTV, som tvistade med varandra i ett skiljeförfarande med säte i Schweiz. 
Skiljenämnden  dömde  till  OTV:s  fördel  och  ogillade  Hilmarton:s  krav.  När 
skiljedomen avkunnats ansökte den vinnande parten, OTV, om verkställighet av 
skiljedomen vid fransk domstol. Innan den franska domstolen hunnit ta ställning 
till  OTV:s  ansökan  ogiltigförklarades  emellertid  skiljedomen  av  en  domstol  i 
Schweiz.  Den franska domstolen hade därför att ta ställning till en ansökan om 85

verkställighet av en skiljedom som blivit undanröjd i ursprungslandet.
Den franska domstolen valde att verkställa skiljedomen trots att skiljedomen 

blivit  undanröjd  i  Schweiz.  I  artikel  1502 Code de  Procedure  Civile  finns  inte  
någon  bestämmelse  motsvarande  den  i  artikel  V 1(e)  i  NY-konventionen.  En 86

utländsk skiljedom får alltså enligt fransk nationell rätt inte vägras verkställighet på 
grund av att den undanröjts i ursprungslandet. Således tillämpades artikel VII i NY-
konventionen  som  innehåller  den  så  kallade  ”the  more  favourable  right 
provision”.87

Eftersom skiljedomen var ogiltigförklarad i Schweiz fanns det inga hinder 
för parterna att påbörja ett nytt skiljeförfarande där. Den tidigare tappande parten 
Hilmarton  tog  möjligheten  och  inledde  ett  nytt  skiljeförfarande  mot  OTV med 
samma yrkanden  som tidigare.  Samtidigt  verkställdes  den  första  skiljedomen  i 
Frankrike. 

I  det  nya  skiljeförfarandet  dömde  skiljenämnden  istället  till  Hilmarton:s 
fördel.  Hilmarton  ansökte  därefter  om  verkställighet  i  Frankrike.  Den  franska 
domstolen  hade  därför  att  ta  ställning  till  en  ny  skiljedom men mellan  samma 
parter avseende samma sak, och som stred mot den första skiljedomen som redan 
blivit verkställd. Fallet gick hela vägen upp till Cour de Cassation , som fann att 88

den första  skiljedomen utgjorde ett  hinder  för  att  den andra skiljedomen skulle 
kunna verkställas.  Den skiljedom som tidigare  blivit  undanröjd  i  Schweiz  blev 
således den fortsatt gällande i Frankrike eftersom den verkställts först.

4.3.2 Motstridiga domar ska undvikas

Hilmartonmålet brukar användas som ett avskräckande exempel på en icke önskvärd 

situation när skiljedomar som blivit undanröjda i ursprungslandet tillåts existera i andra 

 Hilmarton mot OTV, Cass. 1e civ., 10 June 1997 (Hilmartonmålet). För en mer detaljerad bakgrund, 84

hänvisningar och sammanfattning av rättsfallet hänvisas till Y.B. Comm. Arb. (1997, Vol. XXII) s. 696 - 
698.

 Grunden för undanröjandet var godtycklighet. Se Y.B. Comm. Arb. (1994, Vol. XIX) s. 214-222.85

 Frankrikes  motsvarighet  till  rättegångsbalken.  Art.  1502  reglerar  i  vilka  situationer  en  utländsk 86

skiljedom inte får verkställas i Frankrike.
 Se avsnitt 3.1.2 för innebörden av art. VII i NY-konventionen. 87

 Frankrikes högsta domstol.88
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länder.  Ett  argument  mot  att  verkställa  ogiltigförklarade  skiljedomar  är  att  om 89

skiljedomar som blivit undanröjda ändå kan verkställas så skapar det en rättsosäkerhet 

för parterna.  Andra har beskrivit det som en olustig känsla att en undanröjd skiljedom 90

kan återuppstå i framtiden om ett annat land väljer att verkställa den.91

Inom  svensk  processrätt  är  domars  rättskraft  av  central  betydelse.  Det  är 

rättskraften som gör att saken inte kan prövas på nytt, dvs. att saken är res judicata. Det 

finns flera starka argument för att  upprätthålla principen om att samma sak inte kan 

prövas flera gånger. För parterna finns det både ett intresse av trygghet och av att kunna 

planera  sin  ekonomiska  verksamhet.  Av  den  anledningen  är  det  viktigt  att  inte 92

medverka till  att  undanröjda skiljedomar ändå får  genomslag.  Parternas intressen av 

trygghet ändras inte bara för att tvisten är internationell och skiljeförfarandets säte är ett 

annat land än Sverige. Därutöver finns det även en samhällsekonomisk aspekt av att inte 

belasta domstolar med saker som redan har prövats tidigare.  Om domars rättskraft och 93

bindande verkan är viktig och skyddsvärda i svensk rätt så borde inte Sverige medverka 

till det motsatta för skiljedomar på internationell nivå.

Precis som den amerikanska domstolen konstaterade i målet Baker Marine Ltd. 

mot Chevron Ltd.  skulle det innebära en osäkerhet avseende skiljedomens fortsatta 94

giltighet i  andra länder om man tillät  verkställighet av ogiltigförklarade skiljedomar. 

Den vinnande parten i skiljeförfarandet skulle kunna gå från land till land tills något 

land beslutade sig för att verkställa den undanröjda skiljedomen. Inte bara skulle det 

kunna ge upphov till internationellt motstridiga domar, utan det skulle även innebära en 

stor osäkerhet för parterna.

Emellertid borde osäkerheten för den tappande parten i  skiljeförfarandet vara 

mer begränsad än vad den amerikanska domstolen ger sken av i Baker Marine Ltd. mot 

Chevron Ltd. Även om motparten lyckas få skiljedomen verkställd i ett land så får det 

inga reella konsekvenser för den tappande parten om parten inte har några tillgångar där. 

 Hobér, 1999, s. 205.89

 A.a. s. 205.90

 Mosk  &  Nelson,  The  Effects  of  Confirming  and  Vacating  an  International  Arbitration  Award  on 91

Enforcement in Foreign Jurisdictions, s. 474.
 Ekelöf, Rättegång III, s. 178.92

 När det gäller skiljeförfarande så prövar domstolarna förvisso inte den materiella tvisten (saken) som 93

sådan, utan snarare om skiljedomen ska verkställas eller inte. Om domstolen i ursprungslandet undanröjt 
skiljedomen så finns det redan en utredning om skiljedomens giltighet. För en svensk domstol skulle det 
vara effektivt och ekonomiskt om verkställighet konsekvent vägrades om skiljedomen blivit undanröjd av 
domstolen i  ursprungslandet  eftersom den svenska domstolen i  så  fall  inte  skulle  behöva genomföra 
någon egen rättsutredning.

 Baker Marine Ltd. mot Chevron Ltd, 191 F.3d 194 (2d Cir. 1999).94

���33



Den vinnande parten kommer antagligen att inse detta innan några resurser läggs på att 

ansöka om verkställighet.  I praktiken kommer således antalet länder där verkställighet 95

av en undanröjd skiljedom söks bli begränsad till de länder där den tappande parten har 

tillgångar.96

4.3.3 Kan samma lösning tillämpas i Sverige?

Som nämnts  i  avsnittet  ovan utgör  inte  en  ogiltigförklaring i  ursprungslandet  något 

verkställighetshinder enligt Frankrikes nationella rätt. I Sverige ger dock 54 § p. 5 LSF 

domstolen  rätt  att  vägra  verkställighet  om  skiljedomen  blivit  ogiltigförklarad  i 

ursprungslandet.  I  det  avseendet  är  svensk  rätt  i  vart  fall  inte  mer  förmånlig  för 

verkställighet  av  skiljedomar  än  NY-konventionen  är.  Eventuellt  är  svensk  rätt  mer 

restriktiv  beroende  på  om  man  ser  54  §  LSF  som  tvingande  eller  inte.  Av  den 

anledningen  bör  det  inte  vara  möjligt  för  en  svensk  domstol  att  med  stöd  av  NY-

konventionens artikel VII tillämpa samma lösning som den franska domstolen gjorde i 

Hilmartonmålet.97

Det är dock inte nödvändigtvis det mest intressanta i sammanhanget huruvida 

svenska domstolar kan tillämpa samma lösning som de franska domstolar har gjort. Det 

är snarare själva situationen som uppstod i Frankrike som är värd att uppmärksamma 

och diskutera.  Om svensk rätt  skulle  tillåta  verkställighet  av ogiltiga skiljedomar så 

öppnar man för risken att i framtiden stå med två motstridiga skiljedomar som båda ska 

verkställas. Den franska domstolen löste situationen genom att låta den först verkställda 

skiljedomen  få  företräde  och  alltså  utgöra  hinder  för  verkställighet  av  den  andra 

skiljedomen. Är det en önskvärd situation i Sverige?

Om det utslagsgivande ska vara vilken av skiljedomarna som först hunnit bli 

verkställd i Sverige skulle det kunna uppmuntra till det som inom IP-rätten kallas för 

”race to court”.  Det i sin tur skulle också kunna ge upphov till spekulativa förfaranden, 98

om man beaktar följande scenario:

 Rodriguez, Enforcement of Annulled Arbitral Awards in the United State: Is a Return to Chromalloy 95

Warranted? s. 417.
 Det skulle i och för kunna tänkas innebära att den tappande parten undviker att skaffa tillgångar i länder 96

där det finns risk att skiljedomen verkställs. En risk för att en undanröjd skiljedom skulle kunna komma 
att verkställas skulle i så fall motverka expansion och skapa inlåsningseffekter för den tappande parten. 

 Det måste finnas nationella regler som är ”more favourable” än NY-konventionen för att artikel VII i 97

NY-konventionen ska kunna användas, se Weinacht, Enforcement of Annulled Foreign Arbitral Awards in 
Germany, s. 322 ff.

 Race to court är en situation som man försöker undvika inom IP-rätten och har bland annat kallats för 98

ett förkastligt fenomen, se Jänterä-Jareborg, Den internationella familjerätten i Europa, SvJT 2014 s. 233.
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I ett första skiljeförfarande vinner part A och part B förlorar. En domstol i sätet för 
skiljeförfarandet  ogiltigförklarar  skiljedomen.  Därefter  inleds  ett  nytt 
skiljeförfarande  mellan  A  och  B  om  samma  sak.  Skulle  A  förlora  det  nya 
skiljeförfarandet (och part B således vinner), skulle A kunna chansa på att få den 
första  skiljedomen  verkställd  i  andra  länder  innan  B  hinner  ansöka  om 
verkställighet  av  den  andra  skiljedomen.  Vi  står  alltså  inför  en  typisk  ”race  to 
court”-situation där det avgörande för parterna inte nödvändigtvis är vem som fått 
rätt i sak, utan snarare vem som hinner först att verkställa.

Att den franska domstolen i Hilmartonmålet löste situationen genom att låta den först 

verkställda skiljedomen få företräde verkar ha varit mer av en nödlösning för att hantera 

situationen  med  två  motstridiga  avgöranden  i  samma land.  Som ordet  nödlösning 99

antyder är det en lösning man väljer inte nödvändigtvis för att den är bra, utan snarare 

för att  man hamnat i  en besvärlig situation som kräver någon form av lösning. Om 

Sverige öppnar för möjligheten för att verkställa undanröjda skiljedomar så finns risken 

att  Sverige  kommer  stå  inför  en  liknande  situation  som  i  Hilmartonmålet  där  en 

liknande lösning måste användas. Enligt min personliga uppfattning är det i sig är värt 

att undvika.

4.4 En  jämförelse  med  verkställighet  av  domar  enligt  Bryssel  I-

förordningen
4.4.1 Allmänt om Bryssel I-förordningen

Som framgått ovan har skiljedomar, tack vare NY-konventionen, den fördelen att de i 

stort sett kan erkännas och verkställas i hela världen. Det är en av de främsta fördelarna 

som brukar lyftas fram när man jämför skiljeförfaranden med att processa i domstol.  100

Inom  EU  finns  det  dock  liknande,  kanske  till  och  med  bättre,  möjligheter  att  få 

 De lägre instanserna i Frankrike beviljade även verkställighet av den andra skiljedomen och gav således 99

upphov till två motstridiga skiljedomar i samma land. Det var först i högsta instans (Cour de Cassation) 
som man löste situationen genom att ge den föst verkställda skiljedomen företräde och således utgöra 
hinder för verkställighet av den senare skiljedomen.

 Se avsnitt 2.3. Se även Kronke, Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: A Global 100

Commentary on the New York Convention, s. 3 som skriver att ”[…] the single most important advantage 
of  arbitration  over  litigation  as  a  means  of  resolving  transborder  business  disputes  is  the  degree  of 
certainty a party can have that an award will be recognized and enforced almost anywhere in the world”.
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nationella  domar  erkända  och  verkställda  över  landsgränserna.  Det  beror  närmast 

uteslutande på Bryssel I-förordningen.  101

Som förhoppningsvis har framgått vid det här laget föreligger det en osäkerhet 

inom  den  internationella  skiljeförfaranderätten  om  undanröjda  skiljedomar  kan 

verkställas eller inte.  Av den anledningen är det intressant att  undersöka om samma 

problem finns i andra internationella instrument som reglerar verkställighet av vanliga 

domar. Bryssel I-förordningen är i det avseendet ett passande jämförelseobjekt eftersom 

förordningen tillämpas i hög utsträckning och således också har en omfattande praxis 

och litteratur kopplad till sig.

4.4.2 Verkställighet av ogiltigförklarade domar enligt Bryssel I-förordningen

Huvudregeln om verkställighet av domar i Bryssel I-förordningen regleras i artikel 39 

och lyder enligt följande:

En  dom  som  har  meddelats  i  en  medlemsstat  och  som  är  verkställbar  i  den 
medlemsstaten ska vara verkställbar i andra medlemsstater utan att det krävs någon 
verkställbarhetsförklaring.

Som framgår av texten måste domen alltså vara verkställbar i ursprungslandet för att 

den ska kunna verkställas i ett annat land. Här skiljer sig Bryssel I-förordningen och 

NY-konventionen  från  varandra.  NY-konventionen  uppställer  inget  krav  på  att 

skiljedomen ska vara verkställbar i ursprungslandet.102

Vad får det då för konsekvenser enligt Bryssel I-förordningen om en dom blir 

undanröjd i ursprungslandet? Det borde inte råda något tvivel om att domen i vart fall 

inte går att verkställa där. Det innebär alltså att rekvisitet ”verkställbar” i artikel 39 inte 

 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols 101

behörighet  och  om  erkännande  och  verkställighet  av  domar  på  privaträttens  område.  Redan  1968 
skapades  Bryssel-konventionen  (1968  års  Brysselkonvention  om  domstols  behörighet  och  om 
verkställighet av domar på privaträttens område, antagen den 27 september 1968) som är föregångaren till 
den  nu  gällande  Bryssel  I-förordningen.  En skillnad  jämfört  med NY-konventionen är  att  Bryssel  I-
förordningen  inte  bara  reglerar  erkännande  och  verkställighet,  utan  även  domstolars  behörighet.  För 
uppsatsen är det dock bara verkställighetsreglerna som är av intresse. Bryssel I-förordningen är en del av 
EU-samarbetet och begränsar sig således till EU:s medlemsländer. Se Bogdan, Concise Introduction to 
EU Private International Law [Bogdan 2012], s. 31 ff. för en mer utförlig redogörelse för bakgrunden och 
systematiken till  Bryssel I-förordningen. Med EU:s medlemsländer avses här samtliga medlemsländer 
förutom Danmark,  som har  valt  att  inte  omfattas  av Bryssel  I-förordningen,  se  p.  41 i  ingressen till 
Bryssel I-förordningen. Här ska även nämnas Konventionen den 30 oktober 2007 om domstols behörighet 
och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Lugano-konventionen), som 
närmast  är  identisk  med  Bryssel  I-förordningen  men  som  utöver  EU-staterna  även  omfattar  EFTA-
staterna Island, Norge och Schweiz.

 Jfr. NY-konventionens art. III.102
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är uppfyllt. Enligt Bryssel I-förordningen borde domen därför inte kunna verkställas i 

något  annat  medlemsland  heller.  Dessutom  har  EU-domstolen  fastslagit  att  en 103

utländsk dom som blivit erkänd (i det fallet med stöd av Bryssel-konventionen) ska ha 

samma effekt i staten där verkställighet söks som i ursprungslandet för domen.  Det 104

innebär att en dom som inte längre har någon verkan i ursprungslandet inte heller ska ha 

någon verkan i verkställighetslandet. Sammanfattningsvis verkar det som att det finns 

en reglering i Bryssel I-förordningen vilken innebär att problemet med ogiltiga domar 

som  verkställs  i  andra  länder  inte  uppkommer.  Frågan  är  om  samma  lösning  kan 

användas för skiljedomar i NY-konventionen.

4.4.3 Utvärdering

Även om både Bryssel I-förordningen och NY-konventionen handlar om att erkänna och 

verkställa domar (skiljedomar för NY-konventionens del) så finns det ett par skillnader 

som särskilt bör uppmärksammas. En skillnad är EU-domstolen, som är en auktoritär 

domstol  för  medlemsländerna  som  är  anslutna  till  Bryssel  I-förordningen.  EU-

domstolen har tolkningsföreträde och kan genom sina domar styra medlemsstaternas 

tolkning  och  tillämpning  av  unionsrätten.  Något  motsvarande  finns  inte  för  NY-

konventionen.105

En  annan  skillnad  är  att  medlemsstaterna  till  Bryssel  I-förordningen  endast 

består av EU-länder. Det innebär inte bara en geografisk närhet, utan även att ländernas 

 Se Dickinson, The Brussels I Regulation recast, s. 411 f. para. 13.183. Dickinson ger som exempel att 103

om en dom blivit undanröjd i den ursprungliga medlemsstaten så kan man inte säga att den har karaktären 
av en verkställbar dom. Domen kan alltså inte verkställas enligt artikel 39 i ett sådant fall.

 Se Hoffmann mot Krieg, C-145/86, EU:C:1988:61, där EU-domstolen i p. 11 slår fast att  ”[…] a 104

foreign judgment which has been recognized by virtue of Article 26 of the Convention must in principle 
have the  same effects  in  the  State  in  which enforcement  is  sought  as  it  does  in  the  State  in  which 
judgment was given.”

 Det  finns  förvisso  dem  som  föreslår  att  en  internationell  skiljedomstol  borde  skapas,  se  t.ex. 105

Templeman,  Towards  a  Truly  International  Court  of  Arbitration.  s.  197  ff.,  samt  Thadikkaran, 
Enforcement of Annulled Arbitral Awards: What Is and What Ought to Be? s. 604 ff. En internationell 
skiljedomstol  skulle  kunna  bidra  till  en  mer  homogen  tolkning  av  NY-konventionen  och  undanröja 
oklarheter  hänförliga  till  internationella  skiljeförfaranden.  Huruvida  förslaget  om  en  internationell 
skiljedomstol är ett bra förslag eller inte är förvisso intressant, men ska inte diskuteras mer ingående i den 
här uppsatsen. Det kan emellertid konstateras att det skulle ta tid för en sådan domstol att inrättas och att 
dessutom få legitimitet. Internationella konventioner och samarbeten har en tendens att växa med tiden 
beroende på hur framgångsrikt de fungerar i praktiken. NY-konventionen fick inte alla sina medlemsstater 
direkt  utan  fler  och  fler  anslöt  sig  efter  hand.  Antagligen  är  det  vanligt  att  länder  har  en  försiktig 
inställning och avvaktar med att ansluta sig till nya internationella samarbeten tills dess att en utvärdering 
om samarbetet kan göras. Det tog nästan 15 år innan Sverige anslöt sig till NY-konventionen från dess att 
NY-konventionen trätt i kraft, se prop. 1971:131 s. 1. Av den anledningen ligger det antagligen långt bort i 
tiden för en eventuell internationell skiljedomstol att först inrättas och sedan få samma anslutning som 
NY-konventionen.
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kultur, politik, historia och värderingar liknar varandra. Det är lättare för länder med en 

gemensam värdegrund att  ha ömsesidigt  förtroende för  varandras  rättssystem än för 

länder som har större skillnader mellan sig.106

I  teorin  bygger  verkställighet  av  domar  i  Bryssel  I-förordningen  på  att 

medlemsländerna litar på att andra medlemsländer tillämpar den materiella rätten på ett 

korrekt sätt  vilket  resulterar i  riktiga domar som det verkställande rättssystemet kan 

acceptera att stå bakom. Detsamma kan inte sägas gälla för NY-konventionen. För vad 

är det  egentligen konventionsstaterna till  NY-konventionen stödjer när de verkställer 

utländska skiljedomar? I grund och botten är det parternas förmåga att själva lösa sina 

egna  tvister.  Det  är  skiljemän  som  avgör  tvisten  och  således  inte  någon  nationell 

domstol.  Det  handlar  alltså  inte  om  något  ömsesidigt  förtroende  för  de  andra 

konventionsstaternas tillämpning av den materiella rätten.

Förvisso  är  skiljeförfaranden  och  skiljedomar  beroende  av  ett  nationellt 

rättssystem  för  att  få  rättslig  verkan.  Men  vad  innebär  det  egentligen  för  andra 

konventionsstater  anslutna  till  NY-konventionen  om  regelvidriga  skiljedomar  skulle 

tillåtas i en enskild stat? De andra konventionsstaterna riskerar inte att behöva verkställa 

sådana skiljedomar eftersom det finns vägransgrunder i NY-konventionens artikel V. Det 

finns  alltså  ingen  risk  för  att  stötande  skiljedomar  skulle  påtvingas  andra 

konventionsstater. Det enda som staterna kan tvingas utstå är att se riktiga skiljedomar 

bli undanröjda i ursprungslandet utan att kunna påverka detta. Fast det gäller ju lika 

mycket i fråga om vanliga domar. Att påverka andra länders rättssystem kräver snarare 

politiska och diplomatiska lösningar än juridiska.

På  grund av  ovanstående  skäl  anser  jag  att  det  vore  svårt  att  införa  samma 

lösning i NY-konventionen som den som finns i artikel 39 i Bryssel I-förordningen. För 

att den lösningen ska passa även för NY-konventionen krävs det att konventionsstaterna 

har ett ömsesidigt förtroende för varandras rättssystem avseende skiljedomar och när de 

ska  förklaras  ogiltiga.  En  internationell  skiljedomstol  och  gemensamma  regler  på 

skiljeförfarandets område skulle kunna bidra till ett sådant ömsesidigt förtroende. Men 

där är vi inte, åtminstone inte än.

 Kronke, a.a. s. 3.106
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5. Lösningsalternativ  2:  ogiltiga  skiljedomar  ska  kunna 

verkställas
Det kan uppstå situationer där utländska skiljedomar ogiltigförklaras i ursprungslandet 

av orsaker som skulle te sig mycket främmande för oss i Sverige. Som exempel kan 

nämnas att skiljedomen undanröjs på grund av att någon eller några av skiljemännen var 

av  fel  kön  eller  att  den  undanröjs  av  politiska  skäl.  Därför  skulle  det  behövas  en 

lagteknisk  möjlighet  i  svensk  rätt  att  i  undantagsfall  kunna  verkställa  en  undanröjd 

skiljedom. Det skulle ge möjlighet att motverka rättsförluster i enskilda fall. Det skulle 

även gynna flexibiliteten i rättstillämpningen att i vissa fall kunna frångå huvudregeln 

för att uppnå ett rimligt resultat. 

I det här kapitlet diskuteras skäl som talar för att en ogiltigförklarad skiljedom 

ska kunna verkställas i Sverige. Som bekant är dock de flesta argument inte ensidiga. 

Det finns både för- och nackdelar med varje argument som får vägas mot varandra. Det 

som tas upp i det här kapitlet är ändå sådant som enligt min uppfattning till övervägande 

del talar för att ogiltigförklarade skiljedomar ska kunna verkställas i Sverige.

5.1. Ogiltigförklaring påverkar inte skiljedomens existens
5.1.1 Avtalsrätten och ogiltighet

Skiljeförfaranden  bygger  i  grund  och  botten  på  parternas  avtal.  Enligt  svensk 107

avtalsrätt,  och även enligt  utländska motsvarigheter,  kan ett  avtal  vara behäftat  med 

ogiltighet. Den teoretiska bakgrunden är att innan ogiltighet kan bli aktuell, måste det 

först konstateras att det överhuvudtaget finns ett avtal.  När det väl föreligger ett avtal 108

så  kan  detta  förklaras  ogiltigt.  I  svensk  praxis  finns  flera  exempel  på  när  HD har 

ogiltigförklarat ett skiljeavtal.  Ett avtal upphör dock inte att existera i och med att det 109

blir behäftat med ogiltighet. Det är i det avseendet ingen skillnad mellan ett skiljeavtal 

och vilket annat avtal som helst. När avtalet förklaras ogiltigt existerar det fortfarande i 

juridisk mening men får inga rättsverkningar.110

 1 § 1 st. LSF. Se även Heuman, a.a. s. 17 och s. 46.107

 Det är i det första steget som teorierna om avtalsslut och anbud-accept används. Se vidare Lehrberg, 108

Avtalsrättens grundelement, s. 107 ff. Se även Heuman, a.a. s. 51 f.
 Se t.ex. NJA 1981 s. 711, NJA 1982 s. 800 och NJA 1987 s. 639. I lagen (1915:218) om avtal och 109

andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen) finns bestämmelserna om ogiltighet i 3 
kapitlet.

 Lehrberg,  a.a.  s.  43 f.  Ogiltigheten kan vara fullständig eller  partiell,  vilket  stödjer påståendet att 110

avtalet inte slutar att  existera i  och med ogiltighet.  Ett avtal bör nämligen inte delvis kunna sluta att 
existera.
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Frågan är vad som händer när skiljeavtalet har resulterat i en skiljedom och det 

är skiljedomen som blir ogiltigförklarad. Ur ett internationellt perspektiv finns det flera 

saker som talar för att skiljedomen inte upphör att existera i och med undanröjande i 

ursprungslandet. När det gäller NY-konventionen är som ovan konstaterades artikel V 

fakultativ.  Om  skiljedomen  skulle  upphöra  att  existera  i  och  med  att  den  blev 111

undanröjd  skulle  det  inte  finnas  någon  anledning  för  NY-konventionen  att  ge 

möjligheten att ändå verkställa skiljedomen i artikel V(1)(e).112

Det  finns  även  andra  konventioner  som  uttryckligen  tillåter  att  ogiltiga 

skiljedomar får verkställas.  Sådana regler skulle inte ha någon självständig funktion 113

om den rådande uppfattningen var att undanröjda skiljedomar inte längre existerade och 

av den anledningen omöjligen kan verkställas.114

I Sverige kan en svensk domstol ogiltigförklara en skiljedom enligt 33-34 §§ 

LSF. Som konstaterats ovan upphör inte ett avtal att existera enligt svensk rätt när det 

ogiltigförklaras. Så varför skulle en skiljedom sluta att existera på grund av ogiltighet 

när  ett  skiljeavtal  inte  gör  det?  Precis  som  avtal  kan  även  skiljedomar  partiellt 

ogiltigförklaras.  Om man ser en skiljedom som något enhetligt så borde inte en del av 115

domen kunna upphöra att  existera samtidigt som en annan del lever vidare.  Snarare 

borde delen som ogiltigförklaras i en skiljedom fortfarande existera men, precis som 

den ogiltiga delen av ett avtal, inte få några rättsverkningar.116

Om utgångspunkten är att inhemska skiljedomar inte upphör att existera när de 

blir ogiltigförklarade så borde Sverige betrakta utländska skiljedomar på samma sätt. 

Det skulle innebära att en utländsk skiljedom som blivit undanröjd i ursprungslandet ska 

betraktas som en fortsatt existerande utländsk skiljedom men som har blivit behäftad 

 Se avsnitt 3.1.1.111

 Det  ska  förvisso  uppmärksammas  att  art.  V(1)(e)  inte  bara  reglerar  situationer  med  ogiltiga 112

skiljedomar utan även när skiljedomen inte ännu blivit bindande. Se avsnitt 3.1.3 ovan. Born menar att 
det  utöver  art.  V även  finns  andra  artiklar  i  NY-konventionen  som  tyder  på  att  en  ogiltigförklarad 
skiljedom inte slutar att existera och nämner art. VI och art. VII. Se Born, a.a. s. 3641.

 Se avsnitt 5.2 nedan om European Convention on International Commercial Arbitration (ECICA) som 113

uttryckligen tillåter verkställighet av ogiltiga skiljedomar. 
 Born, a.a. s. 3640 ff. Se även det amerikanska fallet TermoRio mot Electranta, 487 F.3d 928 (D.C. Cir. 114

2007) där domstolen fann att en undanröjd skiljedom enligt NY-konventionen upphör att existera. Born 
har kritiserat uttalandet och påpekat att det inte finns något auktoritärt stöd för domstolens uttalande att 
NY-konventionen  säger  något  om  att  skiljedomen  upphör  att  existera  om  den  ogiltigförklaras.  För 
bakgrund,  hänvisningar  och sammanfattning av  rättsfallet  hänvisas  till  Y.B.  Comm. Arb.  (2008,  Vol. 
XXXIII) s. 955 - 969.

 33 § 2 st. LSF. Se även NJA 1929 s. 77 och Heuman, a.a. s. 590.115

 Skiljedomens rättskraft existerar fram till dess att skiljedomen eventuellt undanröjs av en dom som 116

vunnit laga kraft. Se Heuman, a.a. s. 592 ff.
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med utländsk ogiltighet.  Den centrala  frågan blir  då  vilken betydelse  den utländska 

ogiltigheten ska få i Sverige.

5.1.2 Staters självbestämmanderätt över vad som är giltigt och ogiltigt

I  den skiljedomsrättsliga litteraturen anser  Paulsson att  det  är  upp till  varje land att 

exklusivt avgöra om skiljedomen existerar eller inte i det egna landet.  Han jämför det 117

med ett giftermål som har sitt ursprung i landet Y och som har blivit erkänt i landet X. 

Om landet Y av någon anledning ogiltigförklarar giftermålet är det ändå helt upp till 

landet X att avgöra vad som gäller för giftermålet i det egna landet. Jämförelsen är dock 

enligt  min  uppfattning  inte  helt  rättvisande.  Först  ogiltigförklaras  skiljedomen  i 

ursprungslandet och därefter verkställs den i ett annat land. Det är snarare att jämföra 

med att ett giftermål ogiltigförklaras i ursprungslandet men att ett annat land därefter 

ändå  väljer  att  erkänna giftermålet  som gällande.  För  svensk del  skulle  det  inte  gå 

eftersom huvudregeln är att äktenskap är giltigt i Sverige under förutsättning att det är 

giltigt i staten där äktenskapet ingicks.118

En annan jämförelse som Paulsson illustrerar är att två affärsmän, den ena från 

Japan och den andra från USA, träffas i Indien på ett flygplatshotell för att skriva ett 

kontrakt avseende ett  affärsprojekt i  Europa. Även om den indiska domstolen skulle 

komma fram till att kontraktet är ogiltigt avgör inte det per automatik huruvida avtalet 

är giltigt i de övriga länderna. Det är alltså upp till varje domstol och land att bestämma 

vad som är giltigt och vad som är ogiltigt i det egna landet.  119

Även här anser jag för egen del att Paulssons exempel inte är helt övertygande. 

Exemplet  utgår  ifrån  att  man  betraktar  skiljedomen  som  ett  avtal.  Även  om 

skiljeförfarandet grundar sig på parternas avtal innebär inte det per definition att även 

skiljedomen är ett avtal.120

Oavsett  hur  man  väljer  att  definiera  en  skiljedom,  anser  jag  att  det  mest 

intressanta  som följer  av  Paulssons  två  exempel  är  att  frågan  om ursprungslandets 

kontroll över skiljedomen ställs på sin spets. Paulssons poäng är att ursprungslandet inte 

har  kontroll  över  skiljedomens  existens  utan  det  är  upp  till  varje  land  att  avgöra 

huruvida skiljedomen existerar i det egna landet. Som jag ser det finns det två olika 

 Paulsson, Enforcing Arbitral Awards Notwithstanding Local Standard Annulments, s. 11 f.117

 1  kap.  7  §  lagen  (1904:26)  om  vissa  internationella  rättsförhållanden  rörande  äktenskap  och 118

förmynderskap.
 Paulsson, a.a. s. 12.119

 Se avsnitt 1.3.2 ovan.120
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alternativ. Antingen råder ursprungslandet över skiljedomens existens och skiljedomen 

upphör således att existera om den ogiltigförklaras i sätet för skiljeförfarandet. Eller så 

kommer skiljedomen alltid att fortsätta att existera oavsett om den blivit behäftad med 

ogiltighet eller inte, vilket Paulsson argumenterar för. Med tanke på att enskilda länder 

normalt sett inte har något inflytande över hur andra länder hanterar vare sig avtal eller 

domar utan stöd i mellanstatliga konventioner, talar det för att skiljedomen inte upphör 

att existera när den undanröjs och att det är upp till varje enskilt land att bestämma hur 

en utländsk och ogiltigförklarad skiljedom ska hanteras inom det egna landet.

5.2 En  jämförelse  med  European  Convention  on  International 

Commercial Arbitration
En annan konvention som också reglerar internationella skiljeförfaranden är European 

Convention on International Commercial Arbitration (ECICA ). Konventionen trädde 121

i kraft 1964, dvs. strax efter NY-konventionen. Sverige är emellertid inte en av de 31 

stater som för närvarande har anslutit sig till konventionen.

Syftet  med  ECICA  var  att  underlätta  och  förbättra  möjligheterna  till 

skiljeförfaranden  mellan  europeiska  stater,  och  då  särskilt  mellan  väst-  och 

östeuropeiska  länder.  Konventionen  har  dock  inte  i  närheten  av  samma  antal 122

medlemsstater som NY-konventionen. Eftersom alla länder som är anslutna till ECICA 

även är  anslutna till  NY-konventionen är  ECICA dessutom av underordnad praktisk 

betydelse.123

Vad som är av intresse för den här uppsatsen är det sätt på vilket ECICA reglerar 

verkställighet  av  ogiltiga  skiljedomar.  Enligt  artikel  IX  får  verkställighet  av  en 

skiljedom  som  ogiltigförklarats  i  ursprungslandet  enbart  vägras  om  grunden  för 

ogiltighetsförklaringen finns i någon av de fyra punkterna a) – d) i artikel IX.  Om en 124

skiljedom ogiltigförklarats i ursprungslandet på någon annan grund än dem som finns 

 European  Convention  on  International  Commercial  Arbitration,  Geneva  21  April  1961.  För 121

konventionen i sin helhet hänvisas till UNTC:s hemsida, https://treaties.un.org/.
 Glossner,  The  Institutional  Appointment  of  Arbitrators:  The  Special  Committee  of  the  European 122

Convention on Commercial Arbitration of Geneva, 21 April 1961, s. 95 ff.
 Born a.a. s. 118 ff.123

 Grunderna för ogiltighet i ECICA:s artikel IX motsvarar i stort sett de som finns i NY-konventionens 124

art. V(1)(a)–(d). 
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upptagna i ECICA:s artikel IX ska alltså skiljedomen ändå verkställas i det land där 

verkställighet söks med stöd av ECICA.125

Det  bör  dessutom poängteras  att  även  om ogiltighetsförklaringen  baseras  på 

någon av punkterna a) – d) i artikel IX så är det svårt att utläsa av konventionstexten att 

ECICA kräver  att  vägran  av  verkställighet  ska  ske.  Sammanfattningsvis  kan  det 126

konstateras  att  det  enligt  ECICA  definitivt  går  att  verkställa  ogiltigförklarade 

skiljedomar, vilket knappast vore möjligt om ogiltiga skiljedomar upphörde att existera. 

Det  föreligger  alltså  inte  någon  strikt  syn  med  innebörden  att  skiljedomar  som 

ogiltigförklarats i ursprungslandet aldrig kan verkställas i ett annat land. Det vore av 

den  anledningen  inte  helt  okonventionellt  ur  ett  internationellt  perspektiv  att  tillåta 

verkställighet av ogiltiga skiljedomar även enligt bestämmelserna i NY-konventionen.

Det ska dock tilläggas att när jämförelser görs mellan ECICA och potentiella 

lösningar idag kan det vara värt att uppmärksamma att ECICA skapades under en tid i 

Europa  då  två  parallella  samhällssystem  existerade  sida  vid  sida.  I  väst  gällde 

marknadsekonomi; ett system inom vilken avtalsfriheten är av central betydelse. I öst 

gällde planekonomi; präglad av kommunismen. Detta kan ha påverkat hur länderna såg 

på skiljeförfarande och dess funktion.  Att  staten gör undantag från sin ensamrätt  på 

rättskipning grundar sig på den västerländska grundläggande principen om avtalsfrihet 

mellan  enskilda.  Därför  är  det  inte  säkert  att  man  delade  Västeuropas  syn  på 127

skiljeförfarandes  funktion  i  dåtidens  Sovjetunion.  Alltså  kan  konstruktionen  och 

utformningen av reglerna i ECICA ha påverkats av hur Europas politiska verklighet såg 

ut på den tiden. När det gäller artikel IX kan tillåtligheten av att verkställa skiljedomar 

som  blivit  undanröjda  i  ursprungslandet  bygga  på  den  befarade  situationen  att  en 

skiljedom som sågs som fullt legitim i Västeuropa blivit undanröjd på grund av ordre 

public i Östeuropa och möjligtvis vice versa.

Jämfört med hur det såg ut i Europa på 1960-talet så pekar den internationella 

utvecklingen idag snarare åt en mer konform syn på skiljeförfarandets funktion. Både 

NY-konventionen och modellagen strävar efter att uppnå en mer enhetlig tolkning och 

uniform lagstiftning på området för skiljeförfaranderätt. I och med båda instrumentens 

stora acceptans och spridning i världen finns det skäl att  utgå ifrån att de nationella 

 Andra grunder  skulle  kunna vara  public  policy eller  att  skiljedomen avgör  en fråga som inte  får 125

avgöras av skiljemän enligt den nationella lagen. Sådana ogiltighetsgrunder finns i svensk rätt, se 55 § 
LSF.

 Born a.a. s. 3624.126

 Prop. 1998/99:35 s. 39.127
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reglernas utformning och tolkning kommer att fortsätta att bli mer enhetlig i framtiden. I 

det  ligger  även  att  grunderna  för  ogiltighet  av  skiljedomar  blir  mer  uniform bland 

länderna. Det i  sin tur kan innebära att allt  färre skiljedomar undanröjs på grund av 

nationella ogiltighetsgrunder som ter sig mycket främmande för andra länder och att 

förtroendet  ökar  mellan  konventionsstaterna  avseende  när  skiljedomar  ska 

ogiltigförklaras.

5.3 Fallet Chromalloy
5.3.1 Bakgrund

Chromalloy Aeroservices mot Arab Republic of Egypt  är ett rättsfall från USA som 128

har väckt mycket uppmärksamhet inom den internationella skiljeförfaranderätten. Här 

följer en kortfattad beskrivning av fallet:

Det hela började med att  det  amerikanska bolaget  Chromalloy Aeroservice Inc. 
(Chromalloy) påkallade ett skiljeförfarande mot Egypten på grund av avtalsbrott. 
Skiljeförfarandet hölls i Egypten och skiljedom meddelades 1994 i Chromalloys 
favör. Egypten valde då att väcka talan mot skiljedomen i Kairos motsvarighet till 
hovrätt  och  yrkade  att  skiljedomen  skulle  ogiltigförklaras.  Den  egyptiska 
domstolen  gick  på  Egyptens  linje  och  undanröjde  skiljedomen.  Som  skäl  för 
beslutet menade hovrätten i Kairo att skiljenämnden felaktigt hade tillämpat den 
egyptiska civillagstiftningen för  att  avgöra tvisten,  när  den egentligen borde ha 
tillämpat egyptisk administrativ lagstiftning. Domstolen kom således fram till att 
fel lagstiftning använts av skiljenämnden och undanröjde skiljedomen.

Chromalloy ansökte ändå om verkställighet av skiljedomen vid amerikansk 
federal domstol (District Court of Columbia). Den amerikanska domstolen hade 
alltså att ta ställning till en ansökan om verkställighet av en skiljedom som blivit 
ogiltigförklarad i ursprungslandet.129

5.3.2 Skiljedomen verkställs

Inledningsvis  fastslog  den  amerikanska  domstolen  att  artikel  V  p.  1(e)  i  NY-

konventionen är fakultativ. Man ansåg sig därför inte tvungen att vägra verkställighet på 

grund av att skiljedomen var ogiltigförklarad i ursprungslandet utan menade att NY-

konventionen endast gav en möjlighet till det.130

 939 F. Supp. 907 (D.D.C 1996). För en mer detaljerad bakgrund, hänvisningar och en sammanfattning 128

av rättsfallet hänvisas till Y.B. Comm. Arb. (1997, Vol. XXII) s. 1001 - 1012.
 Det  ska  tilläggas  att  Chromalloy  även  sökte  verkställighet  av  skiljedomen  i  Frankrike  där 129

verkställighet också beviljades. Som stöd för verkställighet tillämpades artikel VII i NY-konventionen. I 
likhet med Hilmartonmålet menade de franska domstolarna att artikel VII i NY-konventionen kräver att 
fransk nationell rätt tillämpas eftersom den är mer förmånlig avseende verkställighet av skiljedomar än 
vad NY-konventionen är. Chromalloymålet utgör i det avseendet som ytterligare ett exempel då franska 
domstolar valt att verkställa en ogiltigförklarad skiljedom. 

 Y.B. Comm. Arb. (1997, Vol. XXII) s. 1004.130
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Därefter beaktades artikel VII i NY-konventionen,  dvs. samma artikel som de 131

franska  domstolarna  använt  sig  av  för  att  verkställa  undanröjda  skiljedomar.  Den 132

amerikanska domstolen fann att artikel VII i NY-konventionen innebar att Chromalloy 

inte skulle ges sämre möjligheter att få skiljedomen verkställd än om NY-konventionen 

inte alls existerade. Därför valde domstolen att pröva frågan om verkställighet enbart 

utifrån amerikansk rätt  för  att  komma fram till  vad lösningen skulle  blivit  om NY-

konventionen inte fanns. Svaret var att Federal Arbitration Act (FAA) presumerar att 

skiljedomar ska verkställas och att de bara kan vägras erkännande och verkställighet 

under vissa specifika omständigheter. Någon sådan omständighet förelåg inte i det här 

fallet  och  därför  skulle  skiljedomen  betraktas  som  gällande  och  verkställbar  enligt 

amerikansk lag.133

Den  amerikanska  domstolen  tog  också  ställning  till  den  egyptiska  dom 

varigenom  skiljedomen  undanröjts  och  undersökte  om  den  egyptiska  domen  skulle 

erkännas i USA enligt IP-rättsliga regler. Domstolen kom fram till  att det inte fanns 

något sådant IP-rättsligt stöd enligt amerikansk rätt. Dessutom analyserades skälen till 

varför  den  egyptiska  domstolen  valt  att  undanröja  skiljedomen.  Det 134

uppmärksammades att parterna i skiljeklausulen avtalat om att inte klandra skiljedomen, 

vilket Egypten som part ändå gjort.

I slutändan valde den amerikanska domstolen att verkställa skiljedomen trots att 

den  blivit  undanröjd  i  Egypten.  I  domen  framgår  det  inte  vad  domstolen  ansåg 

avgörande för sitt beslut att meddela verkställighet. Det är oklart om det hade räckt med 

någon av de omständigheter som domstolen tar upp eller om dessa kumulativt avgjorde 

målet.  Till exempel är det svårt att veta vilken betydelse det fick att parterna avtalat 135

om att inte överklaga skiljedomen.

 Det kan även vara värt att uppmärksamma att parterna bestod av den egyptiska 

staten  mot  ett  amerikanskt  bolag.  Den  egyptiska  domstolens  undanröjande  av 

skiljedomen gynnade den egyptiska staten. Även om det inte finns några säkra källor på 

 Se ovan avsnitt 3.1.2.131

 Se ovan avsnitt 4.3.132

 Y.B. Comm. Arb. (1997, Vol. XXII) s. 1007.133

 Som grund för att ogiltigförklara skiljedomen angav den egyptiska domstolen att skiljenämnden inte 134

hade  tillämpat  egyptisk  administrativ  lagstiftning  utan  istället  felaktigt  tillämpat  den  egyptiska 
civillagstiftningen. Se vidare Hobér, 1999, s. 201 f.

 Den amerikanska domstolen fokuserade på grunden som den egyptiska domstolen använt sig av för att 135

ogiltigförklara skiljedomen och att parterna avtalat om att inte klandra skiljedomen. Se vidare Born, a.a. s. 
3631. 
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att  det  har  påverkat  hur  den amerikanska domstolen resonerat  har  omständigheterna 

ändå uppmärksammats i litteraturen.  136

5.3.3 Kan samma lösning tillämpas i Sverige?

Frågan är då om det finns något i den amerikanska domstolens resonemang och slutsats 

i  fallet  Chromalloy  Aeroservices  mot  Arab  Republic  of  Egypt  som  skulle  kunna 

användas av en svensk domstol i en motsvarande situation. Även om USA och Sverige 

är anslutna till NY-konventionen så finns det givetvis andra saker som skiljer länderna 

åt. Inte minst den nationella lagstiftningen.

Först (steg 1) tog den amerikanska domstolen ställning till om artikel V p. 1(e) 

var fakultativ eller inte. Att i ett första steg avgöra om det överhuvudtaget finns någon 

valfrihet i frågan är både rationellt och logiskt. Kommer man redan där fram till att 

bestämmelsen är tvingande finns det nämligen ingen anledning att gå vidare. I Sverige 

är inte NY-konventionen direkt tillämplig. Därför skulle man istället som första steg ha 

att ta ställning till om 54 § p. 5 LSF är tvingande eller inte. Min personliga åsikt vad 

gäller den frågan är att 54 § p. 5 LSF ska ses som fakultativ.137

Om man kommer fram till att 54 § p. 5 LSF är fakultativ så är nästa steg (steg 2) 

att  avgöra  om  bestämmelsen  ska  tillämpas  eller  inte.  I  Chromalloy-fallet  tog  den 

amerikanska domstolen med stöd av artikel VII i NY-konventionen ställning till om man 

skulle  ha verkställt  skiljedomen enligt  amerikansk rätt  om den prövats  enligt  denna 

lagstiftning istället. Frågan är om en svensk domstol skulle kunna göra samma sak.

Sverige är lika mycket bunden av NY-konventionens artikel VII som USA är. En 

svensk domstol skulle av samma anledning som den amerikanska domstolen behöva 

bedöma  rättigheterna  till  verkställighet  av  skiljedomen  utifrån  svensk  rätt.  NY-

konventionen innehåller endast minimikrav för när en skiljedom ska verkställas.  Som 138

framgått  ovan  så  är  huvudregeln  i  NY-konventionen  att  utländska  skiljedomar  ska 

verkställas, och om det finns en mer förmånlig reglering i det avseendet går den före 

NY-konventionen.139

 Born, a.a. s. 3628 ff.136

 Se avsnitt 3.2 ovan för en diskussion om 54 § LSF är fakultativ eller inte.137

 Se avsnitt 3.1.2 ovan om den så kallade ”the more favourable right provision”. Se även Lindskog, 138

Skiljeförfarande:  En  kommentar,  s.  1146  som  skriver  att  bestämmelserna  i  NY-konventionen  utgör 
minimikrav  för  verkställighet  av  skiljedomar,  och  att  frågan  om  verkställighet  av  skiljedomar  ska 
bedömas med utgångspunkt i svensk rättsuppfattning.

 Se avsnitt 3.1 ovan.139
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I  steg  2  hade  den  amerikanska  domstolen  att  ta  ställning  till  två  utländska 

avgöranden; en egyptisk dom och en egyptisk skiljedom. Därför delade domstolen upp 

frågan i två delar. Först prövades skiljedomens verkställbarhet enligt nationella regler. 

Sedan prövades om den egyptiska domen som undanröjde skiljedomen skulle erkännas 

enligt amerikansk IP-rätt. I litteraturen har domstolens uppdelning ansetts vara lämplig 

sett ur ett IP-rättsligt perspektiv.  Om en svensk domstol skulle dela upp frågan på 140

samma sätt skulle man alltså dels pröva om skiljedomen är verkställbar enligt svensk 

rätt, dels om den utländska domen som undanröjer skiljedomen ska erkännas enligt den 

svenska IP-rätten.

Vad gäller utländska domar är huvudregeln att det fodras stöd i lag för att de ska 

erkännas  och  verkställas  i  Sverige.  Därför  måste  en  svensk  domstol  först  avgöra 141

vilket  land  domen  kommer  från  för  att  därefter  undersöka  om  Sverige  eventuellt 

erkänner och verkställer domar från det landet.142

Om det inte finns något lagstadgat stöd att erkänna den utländska domen som 

undanröjer skiljedomen återstår det att pröva skiljedomens verkställbarhet enligt svensk 

rätt. Här kan en prövning mot både 54 § och 55 § i LSF bli aktuell. Men häri ligger 

också ett  teoretiskt problem. En av punkterna i  54 § föreskriver som bekant att  om 

skiljedomen undanröjts i ursprungslandet så verkställs inte skiljedomen. Det finns alltså 

en självständig grund att vägra verkställighet enbart av den anledningen att skiljedomen 

blivit ogiltigförklarad av en myndighet i ursprungslandet. Om 54 § p. 5 LSF används 

igen kommer man tillbaka till inledningen av det som i avsnittet kallades för steg 2 och 

det hela liknar mest ett cirkelresonemang.143

För att undvika att fastna i ett cirkelresonemang kan 54 § p. 5 LSF exkluderas 

när det ska prövas om skiljedomen skulle ha verkställts enligt svensk rätt.  Fast i så 144

fall  innebär  det  inget  annat  än  att  man  ska  pröva  om  det  föreligger  hinder  för 

 Born, a.a. s. 3631.140

 Huvudregeln  framgår  av  3  kap.  2  §  UB.  Lagstadgade  undantag  bygger  ofta  på  internationella 141

överenskommelser. Se Bogdan, Svensk internationell privat- och processrätt [Bogdan 2014], s. 280 ff. Se 
även prop. 1980/81:8 s. 290.

 Domar som härrör från ett annat europeiskt land ska normalt sett erkännas och verkställas i Sverige 142

enligt Bryssel I-förordningen eller Lugano-konventionen. Men när det gäller domar som rör skiljedomar 
så  är  dessa  undantagna  från  Bryssel  I-förordningens  och  Lugano-konventionens  materiella 
tillämpningsområde. Därför går det inte att med stöd av vare sig Bryssel I-förordningen eller Lugano-
konventionen att erkänna en utländsk dom som ogiltigförklarar en skiljedom. Se art. 1 p. 2(d) i Bryssel I-
förordningens respektive Lugano-konventionen.

 Se ovan: ”Om man kommer fram till att 54 § p. 5 LSF är fakultativ så är nästa steg (steg 2) att avgöra 143

om bestämmelsen ska tillämpas eller inte.”
 På liknande sätt löser man t.ex. renvoi inom IP-rätten. Se Bogdan, 2014, s. 51 f.144
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verkställighet  av  skiljedomen enligt  någon av  de  andra  punkterna.  Om inte,  så  ska 

skiljedomen verkställas. I så fall är 54 § p. 5 helt överflödig. De andra punkterna i 54-55 

§§ LSF prövas ändå innan verkställighet sker.

Slutsatsen är att om 54 § p. 5 LSF ska fylla någon funktion måste den ge den 

svenska domstolen möjlighet att vägra verkställighet med stöd av att skiljedomen blivit 

undanröjd i ursprungslandet trots att ingen av de andra punkterna i 54-55 §§ LSF är 

uppfyllda. De efterkommande avsnitten i detta kapitel kommer att diskutera när 54 § p. 

5 LSF ska kunna användas som en självständig grund för en svensk domstol att vägra 

verkställighet av ogiltiga skiljedomar, och samtidigt försöka svara på frågan när 54 § p. 

5 LSF inte ska tillämpas, trots att skiljedomen blivit ogiltigförklarad av en myndighet i 

sätet för skiljeförfarandet.

5.4 Lokala och internationella ogiltighetsgrunder
5.4.1 Nationellt  anpassade  lagar  bör  inte  tillåtas  stoppa  internationell 

verkställighet av skiljedomar

Ogiltighetsgrunder som undanröjer skiljedomar kan i praktiken vara utformade hur som 

helst. Det finns inget som hindrar att ett land inför lagar som för oss i Sverige skulle te 

sig  mycket  främmande,  såsom  till  exempel  att  en  skiljedom  är  ogiltig  eftersom 

skiljenämnden bestod av kvinnor, eller att skiljenämnden inte haft den rätta politisk eller 

religiösa uppfattningen.

Sverige kan inte bestämma hur andra länder utformar sina ogiltighetsgrunder. 

Sverige kan emellertid tillåta att skiljedomar som undanröjts ändå kan verkställas här 

om det finns goda skäl för det. Alternativet skulle annars vara att fullt legitima  och 145

riktiga skiljedomar riskerar att inte få någon rättsverkan i Sverige på grund av att en 

utländsk domstol enligt sin nationella lagstiftning ansett att skiljedomen varit ogiltig. 

Konsekvensen blir att Sverige indirekt erkänner dessa utländska domar som undanröjer 

skiljedomar  eftersom  de  får  samma  rättsverkan  som  ett  erkännande.  Varför  skulle 

Sverige tillåta en sådan ordning, då Sverige normalt sett aldrig skulle erkänna den typen 

av domar?

När det gäller erkännande och verkställighet av utländska domar i Sverige krävs 

det stöd i lag.  Sådana lagar bygger oftast på internationella konventioner eller andra 146

 Med ”legitima skiljedomar” avses i  den här uppsatsen sådana skiljedomar som utifrån ett  svenskt 145

perspektiv framstår som uppenbart korrekta och oklanderliga i enlighet med reglerna i LSF.
 2 § 3 kap. UB. Se även prop. 1980/81:8 s. 290 och NJA 1973 s. 628.146
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mellanstatliga akter. Innan Sverige ansluter sig till en sådan konvention går det att se för 

vilka länder konventionen är öppen, vilka slags domar konventionen omfattar och om 

det  finns  möjlighet  att  göra  nationella  förbehåll.  På  så  sätt  skapar  Sverige  en  viss 

kontroll över vilka domar som kan få rättslig verkan i Sverige. En sådan kontroll saknas 

helt när det kommer till utländska domar som ogiltigförklarar skiljedomar. 

Den centrala frågan när utländska domar hanteras måste vara vilken rättsverkan 

de riskerar att få i Sverige. Eftersom en utländsk dom som undanröjer en skiljedom får 

samma rättsverkan som ett erkännande anser jag att Sverige inte utan förbehåll eller 

undantag ska ge dessa utländska domar effekt i  Sverige.  Av det följer att  det måste 

finnas möjlighet för Sverige att verkställa skiljedomar fastän de blivit undanröjda av en 

utländsk domstol i sätet för skiljeförfarandet.

5.4.2 Kategorisering av ogiltighetsgrunder 

Som  framgått  i  det  föregående  avsnittet  kan  skiljedomar  undanröjas  av  nationella 

domstolar i princip av vilken anledning som helst. Det finns dock ogiltighetsgrunder 

som  i  stort  sett  är  internationellt  vedertagna.  Som  några  exempel  kan  nämnas  att 

skiljemännen dömt över mer eller annat än vad skiljeavtalet omfattar eller att den part 

som skiljedomen åberopas mot inte fått möjlighet att utse sin skiljedomare eller på annat 

sätt inte kunnat föra sin talan. En bidragande orsak till att det råder en internationell 

konsensus  avseende  många  ogiltighetsgrunder  är  att  de  finns  kodifierade  i  flera 

internationella dokument. NY-konventionen och modellagen är i det här sammanhanget 

några av de viktigaste dokumenten.147

Om det finns ogiltighetsgrunder som är internationellt vedertagna måste det även 

finnas ogiltighetsgrunder som inte är det. Paulsson delar upp ogiltighetsgrunderna i två 

kategorier: Local Standard Annulments (LSA) och International Standard Annulments 

(ISA).  Kortfattat är innebörden av kategoriseringen att det finns ett begränsat antal 148

ISA.  Ogiltighetsgrunder  som  faller  utanför  denna  grupp  är  att  betrakta  som  LSA. 

Uppdelningen kan fungera som ett hjälpmedel för att avgöra vilka undanröjanden i sätet 

för skiljeförfarandet som ska få effekt i andra länder.

 Gällande modellagen finns ogiltighetsgrunderna i art. 34. NY-konventionen innehåller förvisso inga 147

ogiltighetsgrunder  eftersom  konventionen  uteslutande  handlar  om  erkännande  och  verkställighet  av 
skiljedom, men grunderna för vägran av erkännande och verkställighet i art. V är i många avseenden 
identiska med dem som finns i t.ex. modellagen. Eftersom modellagen används direkt eller som förebild 
av över 100 stater och NY-konventionen i de närmaste fått en universell anslutning, går det att identifiera 
och betrakta vissa ogiltighetsgrunder som internationellt vedertagna.

 Se Paulsson, a.a. s. 25, som menar att den långa erfarenheten av internationell handel har bidragit till 148

en internationell vedertagen praxis angående ogiltighetsgrunder av skiljedomar.
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5.4.3 Vägran av verkställighet enbart för skiljedomar som blivit undanröjda på 

internationellt vedertagna grunder

Paulsson föreslår att utländska domar som ogiltigförklarar skiljedomar bara ska få effekt 

om de bygger på ISA.  Det sagda skulle innebära att en svensk domstol, som står inför 149

beslutet att tillämpa 54 § p. 5 LSF eller inte, skulle behöva undersöka den utländska 

domen för att komma fram till om undanröjandet grundas på LSA eller ISA. Visar det 

sig att skiljedomen ogiltigförklarats på grund av lokalt anpassade regler, beviljar den 

svenska  domstolen  verkställighet  av  skiljedomen  i  Sverige  såtillvida  inga  andra 

verkställighetshinder är för handen i Sverige.

 Det säger sig självt att lösningen möjliggör uppkomsten av motstridiga domar. 

Som visats i Hilmartonmålet kan det skapa både förvirring och osäkerhet för parterna.  150

Paulsson hävdar dock att det så länge parallella rättssystem existerar sida vid sida finns 

alltid risken att motstridiga domar kan uppstå. Samtidigt är det mer av en teoretisk risk 

vars  betydelse  inte  ska  överdrivas.  I  praktiken  utgör  inte  motstridiga  domar,  eller 

skiljedomar för den delen, något större problem. Därför bör inte risken för motstridiga 

domar undvikas till varje pris och på bekostnad av bättre och mer flexibla lösningar.151

Även om jag för egen del anser att Paulsson har en poäng i det han skriver så 

finns  det  dock  ett  annat  problem  med  Paulssons  föreslagna  lösning  som  bör 

uppmärksammas. Om ogiltighetsgrunderna delas upp i två olika kategorier öppnar det 

för missbruk. En nationell domstol kan till exempel vara politiskt styrd och skiljedomar 

som inte gynnar vissa politiska mål kan komma att ogiltigförklaras av domstolen. För 

att  säkerställa  att  skiljedomen  inte  heller  verkställs  i  andra  länder  kan  domstolen 

konstruera sina skäl så att de passar in under någon av de så kallade ISA, trots att det i 

själva verket är något annat som avgjort frågan. Ett exempel taget från praxis är en 

skiljedom  från  Ryssland  som  ogiltigförklarades  av  rysk  domstol  på  grunder  som 

samtliga hör till Paulssons kategori ISA och bland annat finns upptagna i modellagens 

artikel  34.  En  domstol  i  Nederländerna  valde  ändå  att  verkställa  den  undanröjda 

skiljedomen eftersom domstolen  fann  att  undanröjandet  i  Ryssland  var  partiskt  och 

 Paulsson, a.a. s. 25 ff.149

 van den Berg, 2010 s. 188 varnar för kaosartade följder om en ogiltig skiljedom verkställs i ett annat 150

land samtidigt som ett nytt skiljeförfarande påbörjas i ursprungslandet eftersom den första skiljedomen är 
ogiltig där och inte utgör något hinder för ny prövning.

 Paulsson, a.a. s. 14 f.151
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snarare  tillgodosåg  den  ryska  statens  intressen  än  rättvisan.  Ogiltighetsgrunderna 152

fungerade  enligt  den  nederländska  domstolen  mer  som en  täckmantel  för  att  driva 

igenom dolda syften än en rättssäkerhetsgaranti för den förlorade parten.

5.5 Situationer då verkställighet av ogiltigförklarade skiljedomar bör ske
5.5.1 Vilka ogiltiga skiljedomar som ska verkställas

Om man öppnar upp för möjligheten att ogiltiga skiljedomar ska kunna verkställas i 

Sverige  är  nästa  fråga  under  vilka  omständigheter  sådan  verkställighet  bör  ske. 

Ställningstagandet  att  ogiltiga  skiljedomar  ska  kunna  verkställas  i  Sverige  framstår 

därför mer som en inledande del av en större analys, vilken i sin tur har till uppgift att 

utreda den praktiskt mer relevanta frågan om vilka undanröjda  skiljedomar som kan 

verkställas i Sverige.

Utgångspunkten för analysen förutsätter att 54 § LSF är fakultativ och att det 

alltså inte finns några lagtekniska hinder från att  verkställa  en undanröjd skiljedom. 

Därutöver är en annan förutsättning för analysen att man inte delar uppfattningen om att 

en skiljedoms existens är beroende av ursprungslandet. Istället ska den ogiltigförklarade 

skiljedomen betraktas som en utländsk skiljedom som har blivit behäftad med ogiltighet 

av en domstol eller myndighet i sätet för skiljeförfarandet. Det är först nu den praktiskt 

centrala  frågan  uppstår,  nämligen  vilka  ogiltigförklarade  skiljedomar  som  ska 

verkställas i Sverige och vilka som inte ska verkställas.

 Yukos Capital mot OAO Rosneft, Gerechtshof, Amsterdam, 28 april 2009, Y.B. Comm. Arb. (2009, 152

Vol.  XXXIV)  s.  703-714.  Rättsfallet  involverar  ett  av  de  mest  uppmärksammade  internationella 
skiljeförfarandena på senare tid och kan sägas ha startat  2004 när den ryska staten krävde Yukos på 
obetalda skatteskulder. Utländska domstolar och bedömare menar att den ryska statens skäl för att taxera 
Yukos på stora belopp snarare var politiska än skattemässiga. Det hela resulterade i  att  Yukos gick i 
konkurs 2006 och att  stora delar av Yukos tillgångar tillföll  bolag kontrollerade av den ryska staten. 
Följderna av konkursen var att före detta aktieägare i Yukos krävde kompensation från ryska staten och 
bolaget Rosneft som till stor del ägdes av ryska staten. Efter att Rosneft lyckats köpa tillgångar av Yukos 
på auktion till ett mycket reducerat pris påkallade Yukos ett skiljeförfarande mot Rosneft. Yukos vann i 
skiljeförfarandet  som resulterade  i  fyra  skiljedomar.  Rosneft  ansökte  då  om att  rysk  domstol  skulle 
ogiltigförklara  skiljedomarna.  Den  ryska  domstolen  dömde  till  Rosnefts  fördel  och  undanröjde 
skiljedomarna på grundval av vad van den Berg sammanfattar med orden ”violation of the right to equal 
treatment, violation of the agreed rules of procedure and the appearance of a lack of impartiality and 
independence on the part of the arbitrators” (van den Berg, 2010, s. 179 ff.). Samtliga grunder är sådana 
som  Paulsson  menar  är  internationellt  vedertagna  för  att  undanröja  skiljedomar.  Nederländernas 
gerechtshof i Haag (motsvarigheten till en svensk hovrätt) valde ändå att verkställa skiljedomarna fastän 
de  blivit  undanröjda  i  ursprungslandet,  eftersom  undanröjandet  i  Ryssland  var  partiskt  och  snarare 
tillgodosåg den ryska  statens  intressen  än  de  grunder  som den ryska  domstolen  angav som skäl  till 
undanröjandet. För en mer detaljerad bakgrund, hänvisningar och sammanfattning av rättsfallet hänvisas 
till Y.B. Comm. Arb. (2009, Vol. XXXIV) s. 703-714.

���51



Ett  sätt  att  hantera  frågan  är  att  använda  samma  uppdelning  av 

ogiltighetsgrunder som ECICA gör.  Som första steg undersöks om skiljedomen blivit 153

ogiltigförklarad på grunder som motsvarar NY-konventionens artikel V(1)(a)–(d) eller 

om skiljedomen blivit undanröjd på någon annan grund, till exempel ursprungslandets 

public policy.154

Visar  det  sig  att  skiljedomen  blivit  ogiltigförklarad  på  grunder  som  inte 

motsvarar  artikel  V(1)(a)–(d)  i  NY-konventionen,  ska  svensk  domstol  göra  en  egen 

prövning om skiljedomen ska verkställas eller inte. I sådana fall får den undanröjande 

domen i ursprungslandet ingen effekt i Sverige. Det kan motiveras med att public policy 

och  andra  regler  som är  lokalt  anpassade  är  just  lokalt  anpassade  och  således  inte 

nödvändigtvis  gäller  i  andra  länder.  För  att  ge  ett  exempel:  om  en  skiljedom 

ogiltigförklaras med anledning av public policy eftersom skiljemännen är av fel religiös 

tro, är det uppenbart att samma ogiltighetsgrund inte skulle kunna användas i Sverige. 

Samma resonemang går att applicera på en situation då skiljedomen blivit undanröjd 

eftersom skiljedomen avgjort en fråga som inte får avgöras genom skiljeförfarande i 

ursprungslandet.  Om man enligt  svensk lag tvärtom får  avgöra samma fråga genom 

skiljeförfarande  finns  det  ingen  anledning  att  låta  undanröjandet  i  ursprungslandet 

påverka verkställigheten här.155

Frågan är hur man ska hantera skiljedomar som blivit undanröjda på grunder 

som finns upptagna i artikel V(1)(a)–(d) i NY-konventionen. Samma ogiltighetsgrunder 

finns i 54 § p. 1–4 LSF. En domstol i Sverige skulle ha två alternativ. Antingen skulle 

man utgå från att den utländska domstolen gjort en korrekt bedömning och utan vidare 

efterforskningar vägra verkställighet.  Eller  så skulle  den svenska domstolen göra en 

självständig bedömning för att undersöka om man kommer fram till samma slutsats som 

den utländska domstolen. Det finns för-och nackdelar med båda alternativen.

Om den utländska domen som undanröjer  skiljedomen konsekvent  följs  utan 

någon granskning innebär det en enkel och praktisk lösning för den svenska domstolen. 

Dessutom kommer inte motstridiga domar att uppstå avseende de skiljedomar som blivit 

 Se Born, a.a. s. 3641 f. ECICA delar upp undanröjanden som bygger på NY-konventionens artikel 153

V(1)(a)–(d) från sådana som t.ex. bygger på public policy eller att skiljedomen avgör en fråga som inte 
får avgöras av skiljemän enligt den nationella lagen.

 Art. V(1)(a)–(d) i NY-konventionen motsvaras i svensk rätt av 54 § p. 1–4 LSF.154

 Det går att  föra samma resonemang även för andra lokalt anpassade ogiltighetsgrunder. Se vidare 155

Born, a.a. s. 3642 som skriver: ”[…]where a court in the arbitral seat annuls an award based upon local 
public policy or nonarbitrability rules, or based upon a substantive review of the merits of the parties’ 
underlying dispute (or some other local basis for review), this should generally have no preclusive effect 
on foreign courts that are considering whether to recognize the award under the [New York] Convention.”
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undanröjda  i  ursprungslandet  på  grunder  som  motsvarar  artikel  V(1)(a)–(d)  i  NY-

konventionen. 

Emellertid kan det vara problematiskt att  alltid utgå från att ursprungslandets 

domstol gjort en korrekt bedömning huruvida skiljedomen strider mot de bestämmelser 

som finns upptagna i artikel V(1)(a)–(d) i NY-konventionen eller inte. Som diskuterats i 

avsnittet ovan är det inte är otänkbart att en korrupt eller politiskt styrd domstol i sätet 

för skiljeförfarandet undanröjer skiljedomen med hänvisning till  någon av grunderna 

som finns upptagna i artikel V(1)(a)–(d) i NY-konventionen, men där det i själva verket 

var någon annan anledning som egentligen låg bakom att domstolen i ogiltigförklarade 

skiljedomen.  Artikel V(1)(a)–(d) i NY-konventionen skulle i ett sådant sammanhang 156

användas  som  en  täckmantel  för  att  ge  det  egna  undanröjandet  effekt  i  andra 

konventionsstater.

Det går även att betrakta den omvända situationen och på vilket sätt Sverige 

hanterar verkställighet av skiljedomar som efter klander blivit bedömda som giltiga av 

en domstol ursprungslandet. Huvudregeln är att utländska skiljedomar ska verkställas, 

men att det finns verkställighetshinder i svensk rätt som den svenska domstolen kan 

tillämpa för att vägra verkställighet. Här är det alltså inte tal om att man undantagslöst 

utgår från att domstolen i sätet för skiljeförfarandet alltid gjort en korrekt bedömning 

om  giltighet  och  verkställighet  av  skiljedomen.  Av  motsvarande  skäl  borde  svensk 

domstol göra en självständig bedömning även när det gäller ogiltiga skiljedomar.

Sammanfattningsvis anser jag att ovanstående skäl talar för att Sverige alltid ska 

göra  en  egen,  självständig  prövning  huruvida  den  utländska  skiljedomen som blivit 

undanröjd ska beviljas verkställighet i Sverige eller inte. Detta oavsett om skiljedomen 

blivit  ogiltigförklarad  i  sätet  för  skiljeförfarandet  på  grunder  som  bygger  på  NY-

konventionens  artikel  V(1)(a)–(d)  eller  någon  annan  grund  som till  exempel  public 

policy. 

Problemet med den lösningen är att det inte i så fall inte finns någon anledning 

för 54 § p. 5 avseende ogiltiga skiljedomar att existera. Både i NY-konventionen och i 

den  svenska  lagtexten  är  det  ett  faktum att  om skiljedomen  undanröjts  av  behörig 

myndighet i det land där den meddelats eller enligt vars lag den meddelats så utgör det 

en självständig grund för vägran av verkställighet i Sverige. Det ska alltså gå att vägra 

verkställighet av en utländsk skiljedom enbart på grund av att den blivit undanröjd i 

ursprungslandet, även om svensk domstol för egen del inte skulle ha ogiltigförklarat 

 Se avsnitt 5.3.3 och hänvisningar gjorda till Yukos Capital mot OAO Rosneft.156
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skiljedomen  om  saken  skulle  prövats  i  Sverige.  Av  den  anledningen  finns  det 157

anledning att diskutera om vissa utländska ogiltighetsförklaringar är att betrakta som 

värre än andra.

5.5.2 Grunden för undanröjandet strider mot svensk ordre public

Det  finns  uttalanden  i  den  svenska  litteraturen  som ger  uttryck  för  att  man  i  vissa 

situationer skulle kunna tillåta att verkställa undanröjda skiljedomar i Sverige. Heuman 

öppnar  för  möjligheten  att  svenska  domstolar  kan  verkställa  ogiltigförklarade 

skiljedomar om det visar sig att skälen för undanröjandet ter sig helt främmande ur ett 

internationellt perspektiv.  Några exempel på sådana skäl ger Heuman emellertid inte.158

Även Lindskog nämner att verkställighet av ogiltiga skiljedomar kan tänkas ske 

i situationer då skälen för undanröjandet är att anse som helt oacceptabla i Sverige.  159

Som exempel på sådana helt oacceptabla skäl nämner han att en skiljeman är av fel kön, 

avvikande sexuell läggning, fel etniskt ursprung eller fel politiska åsikter. Det skulle 

enligt Lindskog kunna betraktas som en omvänd ordre public.160

Det  är  en  intressant  fråga  om  det  går  att  föra  ett  ordre  public-resonemang 

angående verkställighet av ogiltiga skiljedomar. I svensk rätt fungerar ordre public som 

en säkerhetsventil och syftet är att förhindra att orimliga resultat uppstår i Sverige.   161

Vad Lindskog verkar mena med sitt resonemang om omvänd ordre public  är att den 

grund som används i ursprungslandet för att ogiltigförklara skiljedomen är så oförenlig 

med grunderna för den svenska rättsordningen att skiljedomen bör verkställas i Sverige 

fastän den blivit undanröjd i ursprungslandet.162

Problemet  med  Lindskogs  resonemang  är  att  den  utländska  grunden  för 

undanröjandet snarare är att se som omständigheterna bakom och inte resultatet i sig. 

Att inte verkställa en utländsk skiljedom som blivit undanröjd av en utländsk domstol 

kan knappast kallas för ett orimligt resultat som strider mot grunderna för den svenska 

 Det är inte otänkbart att det skulle kunna uppstå gränsfall där domstolen i ursprungslandet väljer att 157

ogiltigförklara på en av grunderna som finns i artikel V(1)(a)–(d), men där en svensk domstol i samma 
situation istället skulle låtit bli att undanröja skiljedomen. I sådana fall skulle en svensk domstol kunna 
motivera vägran av verkställighet genom att hänvisa till 54 § p. 5 LSF.

 Heuman a.a. s. 733.158

 Lindskog a.a. s. 1146.159

 A.a. s. 1179 f. Se särskilt not 17, s. 1179. 160

 Se Bogdan, 2014, s. 65 ff. Se särskilt s. 69 f. där Bogdan framhåller att det inte är den utländska 161

domen i och för sig som man har att ta ställning till, utan endast konsekvenserna av dess tillämpning i det 
konkreta fallet. Ordre public tar alltså sikte på resultatet och inte på omständigheterna bakom.

 Lindskog, a.a. s. 1179 f. Se särskilt not 17, s. 1179.162
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rättsordningen. Eftersom ordre public endast tar sikte på resultatet kan det alltså vara 

svårt  att  rättfärdiga  ett  verkställande  av  en  skiljedom  som  blivit  undanröjd  i 

ursprungslandet med hänvisning till svensk ordre public, även om man som Lindskog 

gör kallar den för omvänd.

Samtidigt  skulle  en  rättsordning  där  man  tillät  verkställighet  av  ogiltiga 

skiljedomar kunna fungera  på ett  liknande sätt  som ordre public.  Om grunden som 

domstolen i sätet för skiljeförfarandet använt sig av för att ogiltigförklara skiljedomen 

är  så  oförenlig  med  grunderna  för  den  svenska  rättsordningen  ska  det  utländska 

undanröjandet inte få någon verkan vid prövningen av verkställighet i Sverige. Finner 

den  svenska  domstolen  att  det  inte  föreligger  några  andra  hinder  för  verkställighet 

innebär  det  att  en  utländsk  skiljedom  kan  verkställas  i  Sverige  fastän  den  blivit 

ogiltigförklarad i ursprungslandet. 

Därutöver  kan  man tänka  sig  en  annan  likhet  med ordre  public.  Av samma 

anledning som att  det  är  svårt  att  med precision räkna upp alla  de grunder för  den 

svenska  rättsordningen  som  ordre  public  är  tänkt  att  skydda,  kan  det  vara  en 

oöverkomlig uppgift att redogöra för samtliga situationer en undanröjd skiljedom ändå 

ska  verkställas  i  Sverige.  Praxis  och  juridisk  litteratur  på  området  skulle  kunna  ge 

vägledning  i  det  avseendet,  men  i  slutändan  måste  man  överlämna  det 

ställningstagandet till den enskilde rättstillämparen att avgöra efter sin egen rättskänsla. 

Sammanfattningsvis  innebär  det  sagda  att  även  om en  ogiltig  skiljedom bör  kunna 

verkställas i Sverige är det i nuläget svårt att redogöra för alla situationer då detta ska 

ske.  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6. Avslutande reflektioner och slutsats
I det inledande kapitlet fanns det ett kortare avsnitt som handlade om metod.  Där 163

beskrevs det som jag benämnde för en rättsvetenskaplig metod. För mig innebär det att 

författaren först  förklarar och diskuterar ett  juridiskt  problem för att  därefter  föreslå 

olika lösningar och komma med egna slutsatser. Det kan därför vara på sin plats att 

påminna om att  mycket av syftet  med uppsatsen redan är uppnått.  Jag har förklarat 

problemet och dess bakgrund, jämfört och kritiserat olika lösningar och diskuterat hur 

problemet kan hanteras. Att nu i sista kapitlet komma med en egen slutsats är således 

bara en del av uppsatsens övergripande syfte.

Innan  jag  presenterar  min  slutsats  ska  jag  även  säga  något  om  uppsatsens 

disposition,  som långt  ifrån  alltid  varit  självklar.  Att  ställa  två  lösningsförslag  mot 

varandra har  haft  sina fördelar.  Till  exempel  har  det  underlättat  kategoriseringen av 

argument  som  talar  för  och  emot  att  ogiltiga  skiljedomar  ska  kunna  verkställas  i 

Sverige. Samtidigt har det stundtals uppstått situationer där det varit svårt att avgöra i 

vilka kapitel vissa avsnitt bäst passat in.  Ännu svårare var det att bestämma sig för 164

hur de två lösningsförslagen skulle se ut och att de skulle begränsas till två stycken.

Det  första  lösningsalternativet  som jag bestämde mig för  att  använda var  att 

ogiltiga skiljedomar aldrig ska verkställas i Sverige (alternativ 1). Det fanns flera skäl 

som talade för att ha det som ett av alternativen. Till exempel är det en tacksam lösning 

rent praktiskt eftersom det är en regel utan undantag. Dessutom är det den mest vanliga 

lösningen internationellt.165

Desto mer problematiskt var det att konstruera det andra lösningsalternativet. Ett 

enkelt  sätt  skulle  vara  att  använda  sig  av  den  direkta  motsatsen  till  det  första 

alternativet.  Det  skulle  i  så  fall  varit  ett  lösningsförslag  som  innebar  att  ogiltiga 

skiljedomar alltid skulle verkställas i Sverige så länge ingen annan grund för vägran av 

verkställighet  föreligger.  Emellertid  finns  det  bestämmelser  i  54  §  p.  5  LSF  som 

möjliggör att  vägra verkställighet  av en skiljedom enbart  på grund av att  den blivit 

ogiltigförklarad av behörig myndighet i det land där den meddelats eller enligt vars lag 

den meddelats. Ett lösningsalternativ som förespråkar att ogiltiga skiljedomar alltid ska 

 Se avsnitt 1.2 ovan.163

 Som exempel kan nämnas de för uppsatsen centrala rättsfallen Hilmarton och Chromalloy. Rättsfallen 164

fanns upptagna i olika kapitel (kap. 4 resp. kap. 5) fastän båda resulterade i att en skiljedom som blivit 
undanröjd i ursprungslandet ändå verkställdes. Anledningen till att placera dom i olika kapitel berodde i 
slutändan på att flera av argumenten som hörde samman med rättsfallen passade ihop med annat som 
diskuterades i samma kapitel. 

 Se avsnitt 4.2 ovan.165
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verkställas i Sverige skulle av den anledningen framstå mer som en diskussion de lege 

ferenda än ett försök att klargöra vilka lösningar som skulle kunna argumenteras för i ett 

för närvarande inte helt klargjort rättsläge. Det andra alternativet blev därför att ogiltiga 

skiljedomar ska kunna verkställas, utan att i kapitelrubriken avslöja mer om när sådan 

verkställighet kan bli aktuell (alternativ 2). 

När det nu har blivit hög tid att för egen del ta ställning till frågan om ogiltiga 

skiljedomar  ska  kunna  verkställas  i  Sverige  eller  inte  har  jag  alltså  mina  två 

lösningsalternativ att utgå ifrån. Jag har inte för avsikt att repetera de argument som 

finns i de föregående kapitlen utan allt det som jag tagit upp i de tidigare kapitlen anser 

jag vara relevanta argument som talar för och emot respektive lösning. Vad som återstår 

för mig som författare är att ta ställning till vilka argument som jag anser väga tyngst 

och ge en kortare förklaring till mitt ställningstagande.

En av de inledande frågorna i uppsatsen var huruvida 54 § LSF är fakultativ 

eller tvingande.  Som framgick i slutet på avsnitt 3.2 anser jag för egen del att 54 § 166

LSF  bör  ses  som  fakultativ.  Det  främsta  argumentet  för  min  ståndpunkt  är  att 

bestämmelsen bygger på artikel V i NY-konventionen som internationellt anses vara en 

fakultativ  bestämmelse.  Om  Sverige  haft  för  avsikt  att  ha  striktare  regler  än  NY-

konventionen anser jag att det skulle ha uttryckts tydligare.  Enligt min uppfattning 167

går det alltså rent lagtekniskt att verkställa ogiltiga skiljedomar i Sverige. Det innebär 

emellertid inte att jag nödvändigtvis tycker att så också ska ske. Det är egentligen först 

nu som frågan ställs på sin spets: bör ogiltiga skiljedomar kunna verkställas i Sverige?

Att  ogiltiga  skiljedomar  aldrig  ska  få  verkställas  i  Sverige  (alternativ  1)  har 

många  fördelar.  Inte  bara  undviks  situationer  med  motstridiga  domar  likt  den  i 

Hilmartonmålet.  Det  är  även  en  lösning  som är  tydlig  i  sin  innebörd  för  både  den 

vinnande och tappande parten som för Svea hovrätt. Jämfört med alternativ 2 behövs 

det  dessutom  ingen  efterkommande  utredning  och  analys  som  redogör  för  vilka 

situationer en ogiltigförklarad skiljedom ändå ska beviljas verkställighet i Sverige. Det 

är alltså en klar och tydlig regel som i sig gynnar förutsebarheten.

Eftersom alternativ 1 är en strikt regel utan undantag kan det av den anledningen 

vara intressant att ställa sig frågan: vad är den värst tänkbara situationen som skulle 

kunna uppstå i  Sverige om ogiltiga skiljedomar aldrig skulle kunna verkställas här? 

Svaret  är  att  det  antagligen  inte  skulle  hända  någonting.  Och  det  är  kanske  där 

 Se avsnitt 3.2 ovan.166

 Häri ligger även en viss kritik mot den svenska lagstiftaren att redan i lagtexten klargöra vad som är 167

gällande rätt i Sverige.
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problemet ligger. För vad det innebär är att fullt legitima skiljedomar, som av någon 

anledning blir ogiltigförklarade av en domstol i sätet för skiljeförfarandet, aldrig kan 

verkställas i Sverige. Det spelar alltså ingen roll om skiljedomen blivit undanröjd på 

grunder som ur ett svenskt perspektiv framstår som helt absurda.

Det skulle förvisso gå att argumentera för att Sverige inte ska klandras för att 

andra länder undanröjer skiljedomar på orimliga grunder. Det skulle även kunna gå att 

hävda att  det  inte  är  upp till  Sverige att  ”rädda” skiljedomar som orättfärdigt  blivit 

ogiltigförklarade i andra länder. Samtidigt är det svårt att bortse från att den som lider 

mest av att skiljedomen blir ”felaktigt” undanröjd är skiljedomens vinnande part. Därför 

är  det  intressant  att  fråga  sig  om  Sverige  har  något  rättssäkerhetsansvar  för  den 

vinnande parten i ett utländskt skiljeförfarande. Med tanke på att många av reglerna i 54 

§ LSF syftar till att utgöra rättssäkerhetskrav för den tappande parten är det intressant att 

fundera på om vissa av reglerna kan få en motsatt effekt för den vinnande parten.  I så 168

fall  skulle  man  kunna  hävda  att  reglerna  i  54  §  LSF  gått  för  långt  och  fått  en 

kontraproduktiv effekt avseende rättssäkerheten om undanröjda skiljedomar aldrig kan 

verkställas.

Med  hänsyn  till  det  ovanstående  väljer  jag  att  ställa  mig  bakom 

lösningsalternativ 2 och anser därmed att  det kan uppstå situationer där Sverige bör 

verkställa skiljedomar som blivit ogiltigförklarade i ursprungslandet. Det som avgjorde 

frågan  för  mig  var  att  skiljeförfaranden  i  grunden  skapas  av  parterna  och  att 

skiljeförfaranden existerar för att lösa parternas tvist.  Argument och lösningar som 169

tillvaratar parternas intressen och rättssäkerhet borde därför väga tyngst. Jag anser att 

verkställighetshindren som finns upptagna i 54 § LSF tillgodoser den tappande partens 

rättssäkerhet  på  ett  tillfredsställande  sätt.  Vad  gäller  vinnande  part  så  anser  jag,  av 

rättssäkerhetsskäl, att det åtminstone ska finnas en möjlighet för svensk domstol att när 

omständigheterna  så  kräver  kunna  verkställa  en  skiljedom  fastän  den  blivit 

ogiltigförklarad  av  en  domstol  i  sätet  för  skiljeförfarandet.  Förvisso  har  jag  inte 

redogjort för alla de tänkbara situationer då verkställighet av en undanröjd skiljedom 

ändå  bör  beviljas.  Det  gör  emellertid  att  uppsatsens  frågeställning  med  fördel  kan 

fortsätta utredas, analyseras och diskuteras i den framtida rättsutvecklingen.  

 Se NJA 2010 s. 219 där HD hänvisar till grundläggande rättssäkerhetskrav, som i det fallet rörde sig 168

om 54 § p. 2 LSF om underrättelse till tappande part.
 Skiljeförfarande  som  tvistelösningsmetod  har  funnits  långt  mycket  längre  än  det  moderna 169

statsbegreppet som gäller idag, se avsnitt 2.2 ovan. Jag har av den anledningen svårt att acceptera en 
ordning där skiljeförfarande och i slutändan skiljedomar är beroende av någon stat för att existera. Enligt 
mig existerar skiljeförfaranden för, och på grund av, parterna.
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