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Förord 

Skiljedomar som meddelas i internationella tvister kan erkännas och verkställas i andra länder 

med stöd av New – York konventionen, 1958.  Art. 3 New – York konventionen innehåller 

den grundläggande regeln i konventionen om konventionsstats skyldighet att erkänna och 

verkställa utländsk skiljedom i enlighet med de procedurregler som gäller i det område där 

skiljedomen åberopas. Verkställighetshinder anges i art.5 New – York konventionen och finns 

intagna i rysk processrätt, Ryska Federationens kommersiella processbalk.  

Om domstolen finner att utländsk skiljedom är oförenlig med grunderna för rättsordningen i 

Ryssland kan en ansökan om verkställighet av skiljedomen lämnas utan bifall enligt art. 244, 

1 st. 7 p. kommersiell processbalk. Innehållet av begreppet ”grunderna för rättsordningen” 

fastställs inte av den ryska lagstiftaren utan den tillämpas av domstolarna i olika instanser 

utifrån tolkningen av Ryska Federationens högsta kommersiella domstol.  

Om den part mot vilken en skiljedom åberopas bevisar att skiljenämndens tillsättande eller 

skiljeförfarandet strider mot vad parterna avtalat, eller om avtal om detta saknas, mot lagen i 

det land där förfarandet har ägt rum kan det leda till att en utländsk skiljedom inte kan vara 

verkställbar. Tillämpningen av detta hinder grundas på bestämmelsen i art. 239, 4 st. 

kommersiell processbalk som i sin tur hänvisar till federal lag ”Om internationellt 

skiljeförfarande”, den 07 juli 1993. Innehållet av art. 36 denna federala lag motsvarar i stort 

sett art. 5 New – York konventionen förutom en bestämmelse om ”oavsett vilket land 

skiljedomen meddelats”. Med andra ord kan regeln tillämpas oberoende av om det 

aktualiseras en verkställighetsprövning i Ryssland av en utländsk skiljedom eller av en rysk 

skiljedom. Tillämpningen av bestämmelsen kan inverka på utgången i vissa fall eftersom 

varje avvikelse från parternas skiljeavtal eller på avtalet i övrigt ger rättstillämparen möjlighet 

att tolka skiljeavtalet med internationell anknytning utifrån både materiella och processuella 

ryska regler. 

Efter en genomgång av några rättsfall om erkännande och verkställighet av både svenska och 

icke – svenska skiljedomar i Ryssland är bedömningen att en utländsk borgenär kan undvika 

att hamna i en svår verkställighetsbedömning i Ryssland om man redan vid ingående av 

skiljeavtalet förutser dessa avvikelser i rysk lagstiftning. 
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Foreword 

Arbitral awards in international disputes can be recognized and executed in other countries 

with the support of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral 

Awards, New York 1958 (New York Convention). Article 3 of the convention contains the 

fundamental rule in the Convention concerning the obligation owed by member states to rec-

ognize and execute foreign arbitral awards in line with the procedural rules according to the 

particular area in the award has been invoked. Article 5 of the Convention contains clauses 

that hinder the execution of arbitral awards and these clauses can be found in Russian proce-

dural law, the Russian Federations commercial procedural code. 

If the court finds that a foreign arbitrary award is incompatible with the concept of law in 

Russia, the execution of the award can be refused according to Article 244, paragraph 1, 

clause 7 of the Commercial Procedural Code. The content of the term ‘legal grounds’ is laid 

down not by Russian legislators but is adopted by the courts in different instances through the 

interpretation made by the Russian Federations highest commercial court. 

Execution of an arbitral award can be halted if the party fighting the award can prove that the 

appointment of the arbitral tribunal or the arbitration itself is in conflict with the contractual 

agreement and the same holds true if such a contract does not exist. Execution of such an 

award will also be unenforceable if the contract is in conflict with the law of the land where 

the agreement was reached. The grounds for hindrance of executing an award can be found in 

Article 239, paragraph 4 of the Commercial Procedural Code, which in turn refers to federal 

law “about international arbitration” from 7 July 1993. The contents of Article 36 of this fed-

eral law equate in large part to Article 5 of the New York Convention, with the exception of 

the provision “regardless of which country the arbitration award announced.” In other words 

the rule can be applied whether or not the Russian courts test the validity of execution of a 

foreign or Russian arbitral award. Application of this provision can affect the outcome in cer-

tain cases because every departure from the party’s arbitration agreement or other terms and 

agreements gives the Russian courts the possibility to interpret the arbitral agreement using 

domestic material and procedural rules. 

After a review of a number of court cases on the recognition and enforcement of both Swe-

dish and non-Swedish arbitral awards in Russia one can make the assessment that foreign 

creditors can avoid getting into a difficult enforcement assessment in Russia if already at the 
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commencement of the arbitration agreement these deviations in Russian legislation are antici-

pated. 
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Förkortningar 

LSF lagen om skiljeförfarande 

SCC Stockholms Handelskammares  Skiljedomsinstitut 

SCC – förfarande Skiljeförfarande enligt SCC:s regler 

APK RF  Ryska Federationens kommersiella  processbalk  

VAS RF Ryska Federationens högsta kommersiella domstol 

VAS RF:s presidium Presidium av Ryska Federationens Högsta kommersiella 

domstol 

RF Ryska federationen 

Federal lag ”Om inter-

nationellt skiljeförfarande” 

Federal lag ” Om internationellt skiljeförfarande” den 7 juli 

1993 № 5338 – 1 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

På internationell nivå finns det många olika sätt att skydda ekonomiska rättigheter. Det 

internationella kommersiella skiljeförfarandet är ett sätt att lösa tvistefrågor mellan företag 

från olika länder.  

Sverige utgör ett relativt betydande skiljedomsland eftersom många skiljeförfaranden äger 

rum här. Enligt statistik från Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (härefter SCC) 

väljer allt fler företag, för närvarande från 47 länder, att handlägga tvister i Sverige. De flesta 

väljer skiljeförfarande med tillämpningen av SCC:s - regler. Efter Sverige fortsatte Ryssland 

att vara det näst mest representerade landet år 2011, följt av Tyskland, USA, Schweiz och 

Norge och så vidare. 
1
 

Generellt finns det många anledningar för parter från olika länder att föredra skiljeförfarande 

framför att delta i civilprocess i allmän domstol bland annat att kunna välja domare som de 

hyser förtroende för, att kunna avgöra en tvist väsentligt snabbare i skiljeförfarande än i 

civilprocess och så vidare. Skiljeförfarandet är ett alternativ även för att undvika att bli 

indragen i domstolsprocesser i motpartens hemland.
2
  

Det internationella kommersiella skiljeförfarandet har även förmånen att inte ligga under 

offentlighetens insyn.
3
 Dock betyder det inte att detta institut saknar anknytning till statlig 

myndighet eller allmän domstol. En svensk skiljedom vilken ålägger en part 

fullgörelseskyldighet ska verkställas av en statlig myndighet, Kronofogdemyndigheten, om 

den förlorande parten har svenskt hemvist.
4
Omvänt, om den förlorande parten har ryskt 

hemvist och inte frivilligt rättar sig efter skiljedomen ska motparten anlita en domstol i 

Ryssland för att verkställa skiljedomen. Prövningen av ansökan om verkställighet av en 

utländsk skiljedom i en domstol i Ryssland kan vara en ännu tyngre rättslig process än själva 

skiljeförfarandet i Sverige. Anledningen till detta är följande: 

                                                 
1
 http://www.sccinstitute.se/hem-1/statistik.aspx,  20121230. 

2
 Lars Heuman, Special – process, Utsökning och konkurs, s. 27, även Karnov kommentarer, s. 10.  

3
 A st s.27 

4
 3 kap. 15 – 18 §§ UB. 

http://www.sccinstitute.se/hem-1/statistik.aspx
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Bestämmelser om erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar fastställs i 1958 års 

New York – konvention om erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar
5
 (härefter 

New – York konventionen) och bland många andra länder har både Ryssland och Sverige 

tillträtt konventionen
6
. Med stöd av New York – konventionen kan därför såväl svenska 

skiljedomar verkställas i Ryssland som ryska skiljedomar verkställas i Sverige men denna 

rättsliga möjlighet beror på varje stats internationella processrätt.  

Konventionen innehåller bestämmelser i art. 5
7
 om verkställighetshinder som finns intagna i 

Ryska Federationens kommersiella processbalk (härefter APK RF)
8
, bland annat i art. 244, 1 

st. 7 p. En utländsk skiljedom erkänns och verkställs inte i Ryssland enligt nämnda 

bestämmelse i den mån domstolen finner att det skulle vara oförenligt med grunderna för 

rättsordningen i Ryssland att erkänna eller verkställa skiljedomen. Tolkningen av en 

invändning som grundas på ”oförenligt med grunderna för rättsordningen” fastställs inte av 

den ryska lagstiftaren utan den tillämpas bland annat av domstolarna i olika instanser utifrån 

tolkningen av Ryska Federationens högsta kommersiella domstol (härefter VAS RF)
9
.  

En annan bestämmelse i art. 239, 4 st. APK RF hänvisar som ett verkställighetshinder till en 

annan federal lag ”Om internationellt skiljeförfarande”
10

 som tillämpas vid både inhemska 

och utländska skiljedomar. Art. 36 av denna lag har nästan samma innehåll som art. 5 New – 

York konventionen förutom en bestämmelse i 1 p. om att erkännande och verkställighet kan 

vägras oavsett vilket land skiljedomen meddelats i. Detta leder till att rättstillämparen tolkar 

omständigheterna i målet och ofta tillämpar lagstiftningen oavsett om skiljedomen har 

internationell anknytning. I detta sammanhang blir det aktuellt i fråga om lagval i samband 

med tillämpningen av art. 5, 1 st. p. d) New – York konventionen om att skiljemännens 

sammansättning eller skiljeförfarandet stått i strid med parternas överenskommelse eller, i 

avsaknad av sådan överenskommelse, med lagen i det land där skiljemannaförfarandet ägt 

rum. Samtidigt har motsvarande bestämmelse i New – York konventionen, art.5, 1 st. p. d) 

                                                 
5
 Conventionen the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, Done in the New York, 10 June 

1958. http://www.sccinstitute.se/filearchive/2/21344/158_new_york_convention.pdf, 20121118. 
6
 Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, Done in the New York, 10 June 

1958,  List of Contracting States (as of 1 April 2008). 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html, 20121118. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/40/25/13a06380.pdf, 311212. 
7
 Prop. 1971:131, bilaga 3 (översättning av New – York konventionen från engelska till svenska). 

8
(på engelska - Commercial Procedure Code of the Russian Federation, 

http://www.arbitr.ru/_upimg/B722EA8F0FB9196A465ADC315B86B16B_Commercial%20Procedure%20Code

%20of%20the%20Russian%20Federation.pdf, 20121202 
9
 Informationsbrev av VAS RF:s presidium, den 22 december 2005, № 96. 

10
 Federal lag den 7 juli 1993 № 5338 – 1”Om internationellt skiljeförfarande”, författarens översättning. 

http://www.sccinstitute.se/filearchive/2/21344/158_new_york_convention.pdf
http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html
http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/40/25/13a06380.pdf
http://www.arbitr.ru/_upimg/B722EA8F0FB9196A465ADC315B86B16B_Commercial%20Procedure%20Code%20of%20the%20Russian%20Federation.pdf
http://www.arbitr.ru/_upimg/B722EA8F0FB9196A465ADC315B86B16B_Commercial%20Procedure%20Code%20of%20the%20Russian%20Federation.pdf
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annan ordalydelse angående vilken lag som ska tillämpas, nämligen, lagen ”…i det land där 

skiljemannaförfarandet ägt rum”. 

Enligt information som finns tillgänglig på VAS RF:s officiella hemsida om domstolens 

avgöranden i Ryssland beträffande erkännande och verkställighet av en utländsk skiljedom 

där gäldenär således har ett ryskt hemvist har svenska skiljedomar
11

 handlagts och beslut har 

fastställts i fyra mål (åtta avgöranden). Varje mål har varit minst i två instanser i 

verkställighetsförfarandet i samband med överklagandet. Emellertid har alla blivit granskade 

av den högsta instansen, VAS RF. 12
. För närvarande

13
 har sammanlagt 52 avgöranden 

(svenska skiljedomar ingår här) av denna kategori fastställts av ryska domstolar och alla dessa 

avgöranden har berört prövning av ansökan om verkställighet av antingen en utländsk 

skiljedom eller en utländsk dom inom kommersiella förhållanden för att kunna verkställas i 

Ryssland. Det finns såväl avgörande till fördel för utländsk borgenär som till nackdel för 

utländsk borgenär. Här ingår inte skiljedomar från OSS – länder
14

. Verkställighetsprocess av 

dessa skiljedomar regleras av annan rättsakt.
15

 

Diskussion om rättsliga möjligheter att kunna erkänna och verkställa en svensk skiljedom i 

Ryssland kommer förmodligen att vara mer aktuell även i samband med Rysslands WTO - 

anslutning. Medlemskapet trädde i kraft den 22 augusti 2012 och det betyder att Ryssland 

påtagligt öppnar sig för handel med omvärlden i framtiden på grund av ökad förutsägbarhet 

för handeln.
16

  

Verkställighet är inte enbart en avslutande fas i ett skiljeförfarande utan även ett avgörande 

stadium efter en lång juridisk process, särskilt vid tvister vilken avser betydande belopp. 

Frågor som således kommer att analyseras i denna uppsats kan för en svensk jurist, men också 

för ett ombud i ett mål av denna kategori vara av stort intresse för att få veta i vad mån 

svenska skiljedomar erkänns och verkställs i Ryssland. 

1.2 Syfte och begränsning 

För att det internationella kommersiella skiljeförfarandet ska vara effektivt vid 

konfliktlösningen ska avtalsparterna vara övertygade om att skiljedomen är verkställbar.  

                                                 
11

 Skiljedom är svensk om den är meddelad i Sverige, motsatsvis av regeln i 52§ LSF. 
12

  http://ras.arbitr.ru/, 20121114. 
13

 Enligt information på VAS RF:s hemsida, den 14 november 2012. 
14

 OSS – förk. För Oberoende staters samvälde. 
15

 Överensskommelse, den 20 mars 1992, Informations vestnik OSS, 1992, № 4. 
16

 http://www.kommers.se/verksamhetsomraden/Handelspolitik/Forhandlingar/WTO-anslutningar/Avslutade-

forhandlingar/Ryssland/, 20121114. 

http://ras.arbitr.ru/
http://www.kommers.se/verksamhetsomraden/Handelspolitik/Forhandlingar/WTO-anslutningar/Avslutade-forhandlingar/Ryssland/
http://www.kommers.se/verksamhetsomraden/Handelspolitik/Forhandlingar/WTO-anslutningar/Avslutade-forhandlingar/Ryssland/
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Syftet med denna uppsats är att analysera de verkställighetshinder som regleras i Ryska 

Federationens kommersiella processbalk, nämligen, i art. 239, 4 st. APK RF och art. 244, 1 st. 

7 p. APK RF. 

Rysk rätt om erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar hänvisar som ett 

verkställighetshinder, till art. 239, 4 st. APK RF och en federal lag ”Om internationellt 

skiljeförfarande” (art. 1) vilka tillämpas vid både inhemska och utländska skiljedomar och en 

bestämmelse i denna lag i art.36, 1 p. om ”erkännande och verkställighet kan vägras oavsett 

vilket land skiljedomen meddelats i”. Detta kan leda till negativa konsekvenser vid tolkningen 

och tillämpningen av art. 5, 1 st. d) New – York konventionen om att” i avsaknad av 

parternas överenskommelse tillämpas lagen i det land där skiljemannaförfarandet ägt rum”. 

Den ryska lagstiftningen står alltså i detta avseende inte riktigt i överenskommelse med art. 5, 

1 st. New – York konventionen. 

Samtidigt tillämpar Ryssland ett monistiskt synsätt vid eventuella normkonflikter
17

, det vill 

säga folkrätten och den nationella rätten betraktas som två beståndsdelar av samma 

rättssystem
18

. New – York konventionen ska följaktligen tillämpas direkt och har företräde 

vid eventuella normkonflikter. Fråga är hur det här problemet har behandlats i rysk 

rättspraxis. 

Andra verkställighetshinder i art. 244, 1 st. 7 p. innehåller begreppet ”grunderna för 

rättsordningen”. 
19

 Dock definieras det inte i någon bestämmelse utan tolkningen utgår från 

olika rättskällor, från grundläggande principer i grundlagen till federala lagar.
20

 Även på 

internationell nivå saknas gemensam definition av detta begrepp eftersom innehållet i 

begreppet ”grunderna för rättsordningen” beror på grundläggande principer av statsordningen 

i varje stat.
21

 New – York konventionen Art. 5, 2 st. b) innehåller även ”grunderna för 

rättsordningen” som verkställighetshinder. Frågan blir i detta sammanhang vad som avses 

med grunderna för rättsordningen i rysk rätt. 

I denna uppsats belyses såväl svenska skiljedomar som utländska (härefter icke-svenska) 

skiljedomar som meddelats i någon annan stat än Sverige. Anledningen till detta är att få mer 

                                                 
17

 Art.15 p.4 Ryska Federationens grundlag. 
18

 Håkan Hyden, Rättsregler. En introduktion till juridiken, s. 75. 
19

 Om olika uttryck av samma begrepp(t.ex. på engelska ”public policy”, på franska ”ordre public” och  så 

vidare), Emmanuel Gaillard, Domenico Di Pietro, Enforcement of arbitration agreements and international 

arbitral awards. The New York convention in practice, 2009, s.s 788 – 789. 
20

 Postanovlenie Presidiuma VC RF den 02 juni 1999. 
21

 Emmanuel Gaillard and Domenico Di Piero, Enforcement of Arbitration Agreements and International Arbi-

tral Awards, s.788. 
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insyn i samma principiella frågor som dyker upp när andra länder som ansöker om 

erkännande och verkställighet är inblandade. Det handlar om länder som anslutit sig till New 

– York konventionen. 

Svenska skiljedomar är skiljedomar i ett SCC – förfarande som berört en tvist mellan ett ryskt 

och ett svenskt företag eller mellan ett ryskt och ett utländskt, icke - svenskt företag.  

Icke - svenska skiljedomar är skiljedomar som meddelats av ständig skiljedomsorganisation i 

ett land, vars prövning parterna underkastat sig. 

Domar från utländska domstolar vilka har prövats i Ryssland i samband med ansökan om 

erkännande och verkställighet belyses inte i uppsatsen på grund av att det 

verkställighetshinder som regleras i art. 239, 4 st. APK RF inte berör domar som meddelats av 

statliga utländska domstolar. Dessa domar lämnas utanför uppsatsen även med anledning av 

att det finns andra internationella överenskommelser som bland annat reglerar frågor om 

delgivning i utlandet i mål av civil kommersiell natur. Dessa påverkar i många fall 

domstolens motivering i frågor om underrättelse om skiljeförfarande och är som följd av detta 

ett annat resonemang beträffande ”grunderna för rättsordningen”.  

Den rättsliga analysen i uppsatsen kommer att göras ur borgenärens perspektiv. För att den 

vinnande parten ska kunna få sin rätt måste skiljedomen kunna verkställas utomlands, 

nämligen, i Ryssland, i enlighet med bestämmelserna av New – York konventionen. Vid 

genomgång av praxis belyses som nämnts ovan åtta avgöranden om erkännande av svensk 

skiljedom och tio avgöranden om erkännande av icke - svensk skiljedom. Denna rättskälla 

kan vara av stor betydelse i fråga om förutsägbarhet (i någon mån) av domslut vid liknande 

omständigheter eller liknande rättsliga frågor i samband med verkställighetsförfarande. 

1.3 Metod och material 

I uppsatsen används klassisk juridisk metod. Genom att använda denna metod uppnås 

uppsatsens syfte. För att besvara frågan om vad som avses med grunderna för rättsordningen i 

rysk rätt måste man bland annat analysera material utifrån resonemang av underrätt och 

överrätt i frågan om ett visst faktiskt förhållande, nämligen, i en tvist mellan utländsk 

borgenär och rysk gäldenär. 

Vid en kort framställning av svensk gällande rätt beträffande vissa bestämmelser om 

skiljeförfarandet tillämpas även klassisk juridisk metod. 
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Rättskällornas inbördes rangordning i Sverige överensstämmer i stor sett med rangordningen i 

Ryssland. Det finns dock ett viktigt undantag. VAS RF:s presidium brukar analysera praxis på 

ett visst rättsområde, referera de viktigaste avgörandena och göra en sammanfattning som 

benämns ”Informationsbrev”. Denna akt är inte bindande för övriga kommersiella domstolar 

på samma sätt som till exempel grundlagen och lagar
22

 utan ger enbart rättsvägledning i vissa 

aktuella rättsfrågor. Vid prövningen av stora affärsrättsliga tvister, inte minst vid 

internationella tvister, kan dock domstolarnas bedömning grundas även på slutsatser ur olika 

informationsbrev av VAS RF:s presidium. Det är framför allt en skillnad i fråga om vilka 

rättskällor som finns. 

Däremot föreligger vissa svårigheter för läsaren att ta del av något av de avgöranden som 

kommenteras i uppsatsen eftersom alla avgöranden i olika instanser finns tillgängliga enbart 

på ryska på VAS RF:s hemsida. 
23

Därför krävs det åtminstone en översättning till svenska av 

vissa delar av avgörandena som är relevanta för diskussionen. Översättningen av aktuella 

delar av avgöranden från ryska till svenska har utförts av uppsatsens författare.  

Det finns emellertid en översättning av APK RF från ryska till engelska och den versionen 

används vid framställningen av materialet i uppsatsen.
24

 

Översättningar av vissa relevanta bestämmelser i federal lag ”Om internationellt 

skiljeförfarande” har gjorts av uppsatsförfattaren. 

Vid hänvisningar till relevanta artiklar av NY – konventionen används i uppsatsen den 

översättning från engelska till svenska som gjorts i förarbetena.
25 

 

Denna uppsats är inte en komparativ studie av rättsliga normer om verkställighetshinder inom 

skiljemannarätten enligt svensk rätt och motsvarande normer enligt rysk rätt. Syftet med att i 

uppsatsen kort beskriva motsvarande bestämmelser som reglerar liknande 

verkställighetshinder är att belysa skillnaden i tolkningen av begreppet ”grunderna för 

rättsordningen” enligt 55 § 2 p. LSF och även framställa hur annan verkställighetsgrund enligt 

54 § 4 p. LSF tolkas. Även bestämmelser i LSF beträffande form för skiljeavtalet, skiljedoms 

ogiltighet och upphävande av skiljedom belyses kort eftersom ryska domstolar hänvisar till 

dessa vid resonemang om aktuella verkställighetshinder. 

                                                 
22

 Art. 120, Ryska federationens grundlag. 
23

 http://ras.arbitr.ru/, 20121213. 
24

 http://www.arbitr.ru/eng/, 20121114. 
25

 Prop. 1971:131, bilaga 3. 

http://ras.arbitr.ru/
http://www.arbitr.ru/eng/
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Även följande behöver beaktas. Det finns begränsad information om forskning beträffande 

erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar i Ryssland förutom enstaka artiklar 

om gällande rättspraxis. Det beror förmodligen på att APK RF trädde i kraft den 1 september 

2002
26

 och avgöranden rörande det aktuella ämnet har förekommit sparsamt i rysk rättspraxis.  

1.4 Begrepp 

Begreppet skiljeavtal avser en valrätt för parterna att få förmögenhetsrättsliga tvister avgjorda 

av skiljemän.
27

 Skiljeavtal som avser en bestämd tvist ingås ibland inför skiljemän, när 

parterna vill bekräfta dessas behörighet att avgöra olika tvistefrågor som kanske endast delvis 

täcks av skiljeavtalet. Ett skiljeavtal avseende framtida tvister utformas vanligen som en 

skriftlig klausul som intas i slutet av det materiella avtalet.
28

  

Ett skiljeavtal, som har internationell anknytning, ska i enlighet med 48 och 54 §§ LSF i 

princip prövas enligt den lag som parterna kommit överens om, men har de inte träffat någon 

sådan överenskommelse tillämpas lagen i det land där förfarandet med stöd av skiljeavtalet 

har ägt rum eller ska äga rum.
29

 

Begreppet skiljedom fastställs i art. 1, 2 p. New – York konventionen. ”Med skiljedom avses 

icke endas dom, som meddelats av skiljemän, utsedda för viss fråga, utan även dom, som 

meddelats av ständig skiljedomsorganisation, vars prövning parterna underkastat sig.” En 

skiljedom är ett slutligt avgörande av tvisten.
30

 

Skiljedomen är utländsk om den är meddelad på utländsk ort enligt 52 § LSF. Av detta följer 

motsatsvis
31

 att svensk skiljedom är den som är meddelad i Sverige.  Utifrån tolkningen av 

rysk processrätt avses med utländska skiljedomar de som meddelats i något annat land än 

Ryssland enligt art. 241 APK RF. För att göra skillnad mellan svenska skiljedomar och 

utländska skiljedomar enligt 52 § LSF vid framställningen av uppsatsens material (avsnitt – 

genomgång av rättspraxis, avslutande diskussion, slutsatser) kommer begreppet icke - svensk 

skiljedom i stället för utländsk skiljedom att tillämpas. 

New - York konventionen anger inte vad som menas med erkännande av en skiljedom. Enligt 

art. 241 p.1 APK RF erkänns och verkställs utländska skiljedomar i Ryssland om erkännande 

                                                 
26

 Federal lag, № 96 den 24 juli 2002. 
27

 Lars Heuman, Specialprocess. Utsökning och konkurs, s.25. 
28

 A st s. 28. 
29

 Michael Bogdan, Internationell privat- och processrätt, s. 337. 
30

 Lars Heuman, Specialprocess. Utsökning och konkurs, s. 50. 
31

 Kommentarer till Lag 1999:116 av karnov, s.27, 234) 
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och verkställighet förutsätts av en internationell överenskommelse eller federal lag. För att 

erkänna skiljedom i Ryssland behöver en part iaktta ett särskilt förfarande genom att lämna in 

ansökan om erkännande till en kommersiell domstol, art. 241 p.2 APK RF. 

New – York konventionen anger inte heller vad som menas med verkställighet av en 

skiljedom. Begreppet verkställighet av en skiljedom enligt rysk rätt, art. 246, 1 p. APK RF 

förutsätter ett ryskt verkställighetsbeslut som har samma rättsverkningar i Ryssland som 

inhemska verkställighetsbeslut och verkställs enligt federal lag om verkställighet.
32

 

1.5 Statistiska uppgifter 

I detta avsnitt presenteras några statistiska uppgifter om skiljeförfarandet i Sverige och om 

antalet ansökningar om erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar i Sverige. 

Det har redan nämnts
33

 att allt fler affärspartner väljer Sverige som skiljeförfarandets säte. 

Några statistiska uppgifter om parternas hemvist under 2008 – 2010 i SCC – förfarande vid 

tvistelösningen följer därför nedan
34

. 

 Land Antal mål 

2008  Sverige 133 

 Ryssland 16   (12%) 

 Tyskland 11 

 Kina 9 

2009 Sverige 152 

 Ryssland 22   (14%) 

 USA 13 

 Norge 13 

2010 Sverige 140 

 Ryssland 20   (14%) 

 Tyskland 17 

 Storbritannien 11 

2011 Sverige 148 

 Ryssland 19  (13%) 

 Tyskland 13 

 USA 12 

Refererade avgöranden rörande erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar under 

1971 – 2010 har tjugoåtta ansökningar om verkställighet av utländska skiljedomar givits in.
35

 

                                                 
32

 Federal lag ”Om verkställighet”, den 2 oktober 2007. 
33

 Se ovan avsnitt 1.1 
34

 http://www.sccinstitute.se/hem-1/statistik.aspx, 20121230. 

http://www.sccinstitute.se/hem-1/statistik.aspx
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2 Vissa bestämmelser om skiljeförfarande i Sverige 

2.1 Några kommentarer beträffande form av skiljeavtal 

Enligt förarbetena bör det inte finnas något krav på att skiljeavtalet ska ha viss form
36

 och inte 

heller 1§ 1 st. LSF föreskriver särskild form för skiljeavtal. Det framgår följaktligen såväl från 

lagtexten som från kommentarer till den relevanta bestämmelsen att skiljeavtalet kan komma 

till stånd antingen muntligt eller även genom konkludent handlande.
37

  

Däremot innehåller art. 2, 1 p. New - York konventionen en bestämmelse om att 

”konventionsstat ska erkänna skriftligt avtal genom vilket parterna förbundit sig att till 

skiljedom hänskjuta alla eller vissa tvister, som uppkommit eller kan uppkomma mellan dem i 

ett visst bestämt rättsförhållande, vare sig kontraktsrättsligt eller ej, i fråga, som kan göras 

till föremål för skiljedom”. 

Enligt förarbetena bör den nuvarande ordning som inte tillmäter formen någon betydelse 

behålls för svensk del. Däremot har utländska experter påpekat att vissa nationella 

lagstiftningar kräver en skriftlig form för skiljeavtal och i detta sammanhang kan det uppstå 

problem med verkställighet enligt New - York konventionen.
38

 

2.2 Skiljedoms ogiltighet och upphävande av skiljedom 

Det finns uppdelning mellan grunder i LSF som gör skiljedomen ogiltig och grunder som 

leder till upphävande av skiljedom helt eller delvis på talan av en part. Här belyses enbart två 

bestämmelser. 

En ogiltighetsgrund fastställs i en bestämmelse 33 § 1 st. 1 p. LSF som ger parterna ett 

berättigat intresse av att kunna angripa skiljedomen ”om skiljedom innefattar prövning av en 

fråga som enligt svensk lag inte får avgöras av skiljemän”. Hit räknas in de fall som berör 

formella fel vid handläggningen eller om det annars finns anledning att ifrågasätta om 

förfarandet skett på ett korrekt sätt. Det handlar inte här om överprövning på materiell grund 

                                                                                                                                                         
35

 Kommentarer till Lag 1999:116 av Karnov, 212) s. 25. 
36

 Prop. 1998/99:35 s.67. 
37

 Kommentarer till Lag 1999:116 av Karnov, s. 11, 4). 
38

 Prop. 1998/99:35 s. 67. 

 



  

17 

 

eftersom parterna härigenom skiljeavtalet avsagt sig möjligheten att vid domstol få en 

skiljedom överprövad på materiell grund.
39

 

LSF innehåller totalt sex punkter i 34 § som innehåller olika grunder för upphävande av 

skiljedom. Bestämmelse i 34 § 1 st. 1 p. ger rätt att angripa en skiljedom på talan av en part 

”om skiljedom inte omfattas av ett giltigt skiljeavtal mellan parterna”. Denna grund har 

samband med art. 2, 2 st. LSF som stadgar att ”skiljemännen får pröva sin egen behörighet att 

avgöra tvisten, men detta hindrar inte en domstol från att på begäran av en part pröva frågan”.  

Skiljemannens kompetens att pröva tvister vilar på avtalsrättslig grund. Gör svaranden 

gällande att det inte föreligger något giltigt skiljeavtal kunde man tycka att det saknades grund 

för dem att befatta sig med behörighetsfrågan. Av LSF 2 § framgår dock att skiljemännen får 

meddela ett avgörande i behörighetsfrågan. Bedömningen av frågan om skiljeavtalets giltighet 

och tillämplighet blir bindande först om svaranden underlåter att överklaga domen till HovR:n 

inom tre månader. (LSF 36 §). Meddelar skiljemännen ett beslut med innebörd att de anser sig 

behöriga kan en svarande som protesterat mot detta beslut väcka klandertalan efter 

förfarandets slut (LSF 34 § 1 p.).
40

 

2.3 Begrepp ”grunderna för rättsordningen” 

En av grunderna som kan leda till vägran att erkänna och verkställa en utländsk skiljedom i 

Sverige om domstolen finner ”att det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för 

rättsordningen i Sverige att erkänna eller verkställa skiljedomen”, 55 § 2 p. LSF. 

Svensk rättsordning intar sedan gammalt en mycket liberal ståndpunkt till fråga om 

erkännande och verkställighet av utländsk skiljedom och att de olägenheter härav som 

förekommit inte torde ha varit av så allvarligt slag att de inte på annat kunnat övervinnas.
41 

Begreppet ”grunderna för rättsordningen” som ett hinder mot erkännande och verkställighet 

har tillämpats restriktivt i Sverige. Det finns enbart ett rättsfall i svensk rättspraxis NJA 2002 

not C 45.
42 

HD har lämnat en ansökan utan bifall. Det gällde konkursgäldenärens betalningsskyldighet 

som medfört en dom vilken meddelats före konkursen. Enligt HD:s bedömning ”bör under 

samma förutsättningar även en dom kunna återvinnas med verkan i konkursen, oberoende av 

                                                 
39

 Prop. 1998/99:35 s.139. 
40

 Lars Heuman, Specialprocess. Utsökning och konkurs, s.43 f 
41

 Prop. 1971:131, s. 20 f 
42

 Fredrik Andersson och övr. Arbitration in Sweden, 2011 s.186. 
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rättegångsbalkens regler om återbrytning av dom med stöd av extraordinära rättsmedel. Detta 

har särskild betydelse när domen grundar sig på ett medgivande från den blivande 

konkursgäldenären. Det är således inte säkert att domen hade fått nämnvärd effekt i 

konkursgäldenärens konkurs, även om den hade förklarats vara verkställbar i Sverige”.  

Enligt förarbetena omfattar ordalydelsen ”grunderna för rättsordningen”
43

 endast höggradigt 

stötande fall och medför därför knappast någon osäkerhet om vad som gäller i allmänhet. Hit 

faller dock skiljedomar där någon förpliktas till en prestation som är förbjuden i lag. En 

skiljedom kan vidare ha en sådan karaktär av straff att den inte kan anses godtagbar. En 

skiljedom som tillkommit efter brott, till exempel, hot mot eller bestickning av skiljeman 

kunna falla in under detta begrepp. 
44

 

2.4 Verkställighetshinder enligt 54 § 4 p. LSF 

LSF innehåller bestämmelse i 52 § som drar upp gränsen mellan svenska och utländska 

skiljedomar: ”En skiljedom som meddelas utomlands anses som utländsk”. ”Vid tillämpning 

av denna lag anses en skiljedom vara meddelad i det land där platsen för förfarandet är 

belägen.” 

Förutom andra verkställighetsgrunder som stadgas i 54 § LSF ska p.4 uppmärksammas här. 

En utländsk skiljedom som grundar sig på ett skiljeavtal erkänns och verkställs inte i Sverige 

om den part mot vilken skiljedomen åberopas visar att ”skiljenämndens tillsättande eller dess 

sammansättning eller skiljeförfarandet strider mot vad parterna avtalat eller, om avtal om 

detta saknas, mot lagen i det land där förfarandet har ägt rum”. 

Bestämmelsen i svensk lag motsvarar helt och hållet bestämmelse om verkställighetshinder 

enligt New – York konventionen, art. 5, 1 st. d). 

I samband med godkännande av avslutad New – York konventionen konstaterades av 

regeringen bland annat att ”den nya regeln innehåller den nyheten att där anges att parternas 

överenskommelse i första hand är avgörande”.
45

   

Enligt förarbetena har Sverige accepterat en uttalad lagvalsregel genom att tillträda New – 

York konventionen, låt vara bara när det gäller verkställighet av en utländsk skiljedom. 

Lagvalet vid tillämpning av konventionen måste explicit avse skilje – avtalet.  Vad som gäller 

                                                 
43

 Prop. 98/99:35, s. 139 begreppet ”skulle vara uppenbart oförenlig med grunderna för rättsordningen här i 

riket”  (ordre public) 
44

 A st s. 141 f 
45

 Prop. 1971:131 s. 13 
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tillämplig lag på skiljeavtal bör krävas att parternas överenskommelse om lagval avser just 

skiljeavtalet (inte på avtalet i övrigt). Finns det inte någon sådan överenskommelse om 

tillämplig lag på skiljeavtalet bör dess giltighet bedömas enligt lagen i det land där 

skiljeförfarandet enligt parternas avtal har ägt rum. I de fall har skiljeavtalet internationell 

anknytning ska parterna kunna träffa en överenskommelse om vilken lag som skall tillämpas 

på skiljeavtalet, enligt förarbetena. 
46 

                                                 
46

 Prop. 98/99:35 s. 192 f 
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3 Verkställighetshinder enligt New – York konventionen 

3.1 Bestämmelse enligt art. 5, 1 st. 

”Erkännande och verkställighet av skiljedom får vägras endast om den part mot vilken 

skiljedomen åberopas inför vederbörande myndighet i det land, där erkännande och 

verkställigheten söks bevisar..” 

3.2 Bestämmelse enligt art. 5, 1 st. d) 

”Erkännande och verkställighet av skiljedom får vägras endast om den part mot vilken 

skiljedom åberopas inför vederbörande myndighet i det land, där erkännande och 

verkställigheten söks, bevisar att skiljenämndens tillsättande och sammansättning eller 

skiljemannaförfarandet stått i strid med parternas överenskommelse eller, i avsaknad av 

sådan överenskommelse, med lagen i det land där skiljemannaförfarandet ägt rum”. 

3.3 Bestämmelse enligt art. 5, 2 st. b) 

”Erkännande och verkställighet av skiljedom får också vägras, om behörig myndighet i det 

land, där erkännandet och verkställigheten begäras, finner att erkännande eller verkställighet 

av skiljedomen skulle vara oförenligt med grunderna för rättsordningen i detta land”. 
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4 Verkställighetshinder enligt rysk processrätt 

4.1 Några kommentarer beträffande ryska domstolarnas ställning 

I detta sammanhang behövs det några kommentarer beträffande ryska domstolarnas ställning 

eftersom typerna av domstolar inte överensstämmer med svenska domstolar. En 

grundläggande föreskrift som fastställer rättsväsendets väsentliga principer är Ryska 

Federationens grundlag. Kapitel 7 ”Den dömande makten”
47

 stadgar bl.a. en viktig princip om 

skydd för domstolens självständighet i själva dömandet och även bestämmelser om typer av 

domstolar. I Ryssland finns det tre typer av domstolar: Ryska Federationens Konstitutionell 

domstol (författningsdomstol) (art.25) och Ryska Federationens Högsta domstol (högsta 

allmänna domstol) (art. 126) samt Ryska Federationens högsta kommersiell domstol av Ryska 

Federationen – VAS RF (art. 127).
48

 De kommersiella domstolarna i varje region med VAS 

RF som en prejudikatinstans har inrättats för prövning av bl.a. tvister inom kommersiella 

förhållanden. VAS RF:s uppgift är såväl att pröva enbart fall som har principiell betydelse för 

rättstillämpningen (p.3 Art. 294. 2)
49

 som att klargöra rättsfrågor i rättspraxis vid prövningen 

(Art. 3)
50

.  

4.2 Allmänt beträffande erkännande och verkställighet 

En utländsk skiljedom erkänns och verkställs i Ryssland om detta grundas på ett 

internationellt avtal och federal lag
51

 (art. 241, 1 p. APK RF).  

Chapter31. Proceedings in Cases on Recognition and Enforcement of Foreign Court Judg-

ments or of Foreign Arbitration Awards 

Article241. Recognition and Enforcement of Foreign Court Decisions and of Foreign  

Arbitration Awards 

1. Decisions of foreign courts, rendered in disputes and other cases arising in the course of 

entrepreneurial and other economic activity (foreign courts), awards of arbitration tribunals  

or of international commercial arbitration courts, adopted on the territory of foreign states in 

disputes and other cases, arising in the  course of entrepreneurial and other economic activity 

                                                 
47

 http://www.arbitr.ru/law/docs/10003000-009.htm,  20121213. 
48

 http://www.gov.ru/main/page10_en.html,   20121213. 
49

http://www.arbitr.ru/_upimg/B722EA8F0FB9196A465ADC315B86B16B_Commercial%20Procedure%20Cod

e%20of%20the%20Russian%20Federation.pdf, 20121213. 
50

 http://www.arbitr.ru/law/docs/10064323/, Federal Konstitutionell Lag, № 1, den 28 april 1995, 20121213.  
51

 Menas här en rysk lag. 

http://www.arbitr.ru/law/docs/10003000-009.htm
http://www.gov.ru/main/page10_en.html
http://www.arbitr.ru/_upimg/B722EA8F0FB9196A465ADC315B86B16B_Commercial%20Procedure%20Code%20of%20the%20Russian%20Federation.pdf
http://www.arbitr.ru/_upimg/B722EA8F0FB9196A465ADC315B86B16B_Commercial%20Procedure%20Code%20of%20the%20Russian%20Federation.pdf
http://www.arbitr.ru/law/docs/10064323/
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(foreign arbitration awards),  are recognized and enforced in the Russian Federation by  

commercial courts, if the recognition and enforcement of such judgments is stipulated in an 

international treaty of the Russian Federation and in federal law. 

Internationella avtal är en del av den ryska rättsordningen. Om internationellt avtal föreskriver 

andra rättsliga normer än de som stadgas i rysk lag tillämpas normerna i det internationella 

avtalet (art. 15, 4 p. Ryska grundlagen).
52

 Ett viktigt internationellt avtal som reglerar frågor 

om erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar är New - York konventionen.  

För rättslig prövning av frågor om erkännande och verkställighet krävs ansökan av en part i 

skiljeförfarandet (art. 241, 2 p. APK RF). 

2. Issues of recognition and enforcement of foreign court judgments and of foreign arbitration 

awards are resolved by the commercial court upon the application of a party to the dispute, 

considered by a foreign court, or of a party to arbitration proceedings. 

Till ansökan ska såväl skiljeavtalet som skiljedomen bifogas. (art. 242, 4 st p. p.1 - 2 APK 

RF). 
53

 

4. The following are attached to the application for the recognition and enforcement of a for-

eign arbitration award, unless otherwise stipulated in an international treaty of the Russian  

Federation: 

1)  a properly certified original of the foreign arbitration award or its properly certified copy; 

2)  the original of the arbitration agreement or its properly certified copy; 

En viktig bestämmelse stadgas i art. 243, 3 p., 4 p. som reglerar fråga i vilken mån sträcker 

sig domstolens prövning av ansökan om erkännande och verkställighet. 

3. When considering a case, the commercial court establishes in court session the existence or  

the absence of grounds for the recognition and enforcement of the foreign court judgment and 

of the foreign arbitration award, stipulated in Article 244 of this Code, by examining the evi-

dence, submitted to the commercial court and the substantiation of stated claims and objec-

tions. 

4. When considering a case, the commercial court has no right to review the judgment of the  

                                                 
52

 http://www.arbitr.ru/law/docs/10003000-002.htm, 20121213. 
53

 Enligt svensk rätt krävs det inte skiljeavtalet vid ansökan om verkställighet, 56§ LSF. 

http://www.arbitr.ru/law/docs/10003000-002.htm
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foreign court on its merits. 

4.3 Begrepp “grunderna för rättsordningen” 

Enligt art. 244, 2 p.
54

 APK RF vägrar kommersiell domstol erkännande och verkställighet av 

utländsk skiljedom i enlighet med art. 244, 1 st. 7 p. om….”verkställighet av utländsk dom 

skulle vara oförenligt med grunderna för rättsordningen i Ryska federationen”. 

Art. 244 Grounds for the Refusal to Recognize and Enforce a Foreign Court Judgment and a 

Foreign Arbitration Award 

1
 
st. The commercial court refuses to recognize and enforce a foreign court judgment fully or 

in part, if: 

7 p.  the enforcement of the foreign court judgment would contradict the public policy of the  

Russian Federation. 

APK RF ger inte definition om begreppet ”grunderna för rättsordningen”. Däremot innehåller 

civilbalken två bestämmelser som ofta återspeglas i rättspraxis i domstolens tolkning av detta 

begrepp. Art. 1, 1 p. fastställer att civillagstiftningen grundas bland annat på erkännande av 

parternas likhet i civilrättsliga förhållanden, avtalsfrihet och så vidare.
55

 

Art. 1193. ”Förbehåll om rättsordningen”. Det stadgas där att ”utländska normer som 

förutsättas till tillämpningen i enlighet med denna bestämmelse, i undantagsfall inte 

tillämpas, huruvida följder efter dennes tillämpning skulle vara uppenbart oförenligt med 

grunderna för rättsordningen i Ryssland. I detta fall, vid behov, tillämpas motsvarande ryska 

rättsliga normer. Vägran av utländska normers tillämpning får inte grundas enbart på 

rättsliga, politiska eller ekonomiska skillnader mellan staterna”.
56

 

Det finns några definitioner som formuleras av Ryska Federationens högsta domstol.
57

 Med 

grunderna för rättsordningen anses grundläggande principer stadgas i Grundlagen och ryska 

lagar och även grunder för statsskick i Ryska staten. 

                                                 
54

 Innehållet av bestämmelse se nedan i avsnitt 4.4. 
55

 Författarens översättning. 
56

 Författarens översättning 
57

 VS RF:s presidium, den 2 juni 1999. Opredelenie VS RF den 25 september 1998. Författarens översättning. 
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Men vad som egentligen menas med ”grunder för rättsordningen” vid tillämpningen av 

lagstiftningen APK RF om erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar har VAS 

RF klargjort i form av följande principer: 

-  parternas likhet i civilrättsliga förhållanden, 

-  samvetsgrann beteende hos parterna, 

-  proportionalitet hos civilrättsliga påföljder. 
58

 

4.4 Verkställighetshinder enligt art. 239, 4 st. APK RF 

Enligt art. 244, 2 p. vägrar kommersiell domstol erkännande och verkställighet av utländsk 

skiljedom enligt grund som fastställs i art. 239, 4 st. APK RF. 

Art. 244, 2 p. The commercial court refuses to recognize and enforce, fully or in part, the for-

eign Arbitration award on the grounds, stipulated in Item 7 of Part 1 of this Article and in 

Part 4 of Article 239 of this Code for the refusal to issue a writ of execution for the enforce-

ment of an award of  an international commercial arbitration court, unless otherwise stipu-

lated in an international treaty of the Russian Federation. 

I sin tur får kommersiell domstol vägra att utfärda verkställighetsbeslut om erkännande av 

utländsk skiljedom enligt grunder i enlighet med bestämmelserna i internationell 

överenskommelse och federal lag ”Om internationellt skiljeförfarande” den 7 juli 1993 № 

5338 - 1: 

Art. 239, 4 st. The commercial court may refuse to issue a writ of execution for the enforce-

ment of an award of an international commercial arbitration court on the grounds, stipulated 

in an international treaty of the Russian Federation, or in the federal law on international 

commercial arbitration. 

Art. 36, 1 st. federal lag “Om internationellt skiljeförfarandet”: ”Erkännande och 

verkställighet av skiljedom, oavsett vilket land skiljedomen meddelats i, får vägras endast om 

den part mot vilken skiljedomen åberopas inför vederbörande myndighet i det land, där 

erkännandet och verkställigheten söks, bevisar…” 

Ordalydelse ”oavsett vilket land skiljedomen meddelats” finns inte med i art. 5, 1 st. New – 

York konventionen. 

                                                 
58

 Informations brev av VAS RF:s presidium, den 22 december 2005, № 96, p.29. Författarens översättning. 
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Art. 36, 1 st. 4 p. motsvarar innehållet av bestämmelsen art. 5, 1 st. d) New – York 

konventionen (se ovan avsnitt 3.1). 
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5 Genomgång av rättspraxis 

5.1 svenska skiljedomar 

1) Ansökan till VAS RF av ett ryskt bolag (gäldenären) om överprövning av två beslut i 

underrätt hade lämnats utan bifall. Enligt klagandens mening har dessa domstolars beslut 

brutit mot enhetlighet i tolkningen och rättstillämpningen. Klaganden ansåg att domstolen 

skulle avslå ansökan om erkännande eftersom skiljedomen står i strid mot grunderna för 

rättsordningen och det saknades skiljeavtal mellan parterna
59

. 

Det framgår från beslutet att ett franskt och ett ryskt företag ingick leveransavtal. Tvisten 

handlade om vederbörlig kvalitet på varan.
60

 Enligt skiljedomen förpliktades ett ryskt företag 

att betala till avtalsparten 342 000 dollar USA. 

Domstolen fann att ett avtal mellan parterna innehåller skiljeklausul. I enlighet med denna ska 

”Alla tvister som kan uppkomma i anledning av detta avtal (…) avgöras av skiljemän i 

Stockholm, enligt SCC:s regler”. Dessutom hade klaganden visat vilja att inleda 

skiljeförfarandet i Stockholm genom att ange sin inställning till yrkandena och även att ange 

genkäromål. Klaganden hade varit närvarande under förfarandet och hade inte på något sätt 

bestridit behörighetsfrågan
61

. Följaktligen är klagandens argument om att skiljeklausul 

saknades ohållbart. Vid dessa omständigheter strider skiljedomen inte mot grunderna för 

rättsordningen och grundläggande principer av rysk lagstiftning. Klagandens argument hade 

inriktats mot omvärdering av omständigheter som redan funnits under skiljeförfarandet och av 

domstolen i första instansen. Frågor om vederbörlig kvalitet på varan och betalningen på 

varan utgjorde tvistefrågor vilka redan varit undersökta tidigare. 

2) Klaganden (gäldenären) hade överklagat beslutet om verkställighet av skiljedom till andra 

instansen och åberopat att verkställighet strider mot public policy i Ryssland, bland annat, 

principer om rättvisa och förbud mot dubbelt ansvar vid avtalsbrott. Domstolen hade lämnat 

detta argument utan hänsyn och anfört till stöd att det finns liknande bestämmelser om 

ersättning för skada vid avtalsbrott som även regleras av rysk lagstiftning, art.15, 393, 524 

civilbalken och får de således inte på detta sätt strida mot rättsordningen i Ryssland, art.1, 1 

p. civilbalken (se ovan avsnitt 4.3)
62

 

                                                 
59

 VAS RF – 8786/10, 20100803, andra instansen – Postanovlenie № A40 – 24208/10 – 63 – 209, 20100526 
60

 Det saknas information i domstolarnas beslut om faktiska omständigheter som lett till tvisten. 
61

 Enligt 2 LSF (se ovan avsnitt 2.1) 
62

 VAS RF – 4369/11, 20110526, andra instansen – Postanovlenie  № A05 – 10560/2010, 20110310. 
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Parterna ingick avtalet om att entreprenören (gäldenären) tog på sig en förpliktelse att rita upp 

och bygga upp fyra tankfartyg under avtalsperioden och beställaren (svensk borgenär) skulle 

ta emot dem och betala 152 140 000 dollar USA. Eftersom det uppstått dröjsmål från 

entreprenörens sida, det vill säga att arbetet inte varit färdigt vid avtalad tid, ville beställaren 

häva tre avtal med entreprenören. Avtalsparterna hade varit överens om att svensk lagstiftning 

ska tillämpas vid avtalstolkning och vid tvister om avtalsgiltighet (menas här huvudavtal). 

Skiljemännen slog fast att entreprenören inte hade anledning att uppsåtligen bryta mot 

avtalsförpliktelserna. Enligt svensk rätt får inte en part som uppsåtligen bryter mot viktiga 

avtalsförpliktelser hänvisa till bestämmelser som begränsar ansvaret. Beställaren hade fått 

skada i samband med förlust (avsaknad av fyra stycken tankfartyg i avtalad tid). Följaktligen 

ska denna skada ersättas enligt art. 67 Köplagen. Domstolen både första och andra samt även 

högsta instansen hade funnit att skiljedom och tvistens karaktär omfattas av ett giltigt 

skiljeavtal mellan parterna. VAS RF avslog ansökan att undandröja domstolarnas beslut i 

underrätt och anförde att klagandens argument var ohållbart beträffande skiljemännens 

behörighet att avgöra tvisten om skadeersättning eftersom skiljedomen inte angripits enligt 

svensk rätt.
63

 Domstolar i två instanser har gjort rättslig bedömning av relevanta 

omständigheter, bland annat om att skadeersättningsstorlek räknats med stöd av svensk rätt. 

VAS RF (som högsta instans) får inte sålunda göra omprövning av rättsfakta enligt ryska 

processuella regler. 

3) Borgenär (ett svenskt bolag) har överklagat till högsta instansen VAS RF två domstolars 

beslut. Enligt första beslutet skulle verkställighet strida mot ”grunderna för rättsordningen” 

genom att orsaka skada för staten eftersom staten intar en speciell ställning i bolagsstyrelsen 

(bolaget har varit en rysk gäldenär). Skulder (20 000 000 euro) som grundas på 

betalningsförpliktelse i samband med skiljedomen kan förorsaka bolagets obestånd. Enligt 

andra beslutet skulle verkställighet också strida mot ”grunderna för rättsordningen” dock på 

absolut andra grunder. Verkställighet kan bryta mot princip om avtalsansvaret enligt rysk 

rätt
64

 i fråga om att acceptera skadeståndansvar utan att det samtidigt föreligger culpa. 

Andra domstolens argument handlar om avtalsförpliktelser enligt huvudavtal som 

överhuvudtaget inte trätt i kraft.
65 

Målet handlade om entreprenadavtal där entreprenören (ett ryskt bolag) tog på sig 

förpliktelse att rita upp, bygga upp och montera upp utrustningen på två fartyg åt beställare 

                                                 
63

 Enligt 2, 34, 36 §§ LSF (se ovan avsnitt 2.1) 
64

 Enligt art. 1, 1 p. civilbalken (se ovan avsnitt 4.3) 
65

 VAS RF- № 9899/09, 20110913, andra instansen - Postanovlenie - № A56 – 60007/2008, 20090424., Hov:R, 

T 8622 – 08, 20052010.  
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(ett svenskt bolag). Entreprenören hade underlåtit att fullgöra avtalsförpliktelsen och 

förpliktades via skiljedom att betala beställare 20 000 000 euro för skada. 

VAS RF undandröjde domstolarnas beslut och slog fast ett nytt beslut att bifalla ansökan om 

verkställighet på nya grunder.  Domstolens resonemang utgick från att huvudavtalet anses 

ikrafträdande sedan bolagsstyrelsen har godkänt beslut inom avtalad tid om ingående av ett 

affärskontrakt med utländsk (rysk) juridisk person. Avsaknad av utdrag av protokoll från 

bolagets styrelsemöte i skriftlig form hos svenskt bolag kan inte tolkas utifrån ryska 

materiella regler som kräver detta. Valet av relevanta rättsliga normer som ska tillämpas i 

denna aktuella fråga beror på i vilket land juridisk person har sin registrering. Bolagets 

beslut i muntlig form har accepterats enligt svensk rätt. Följaktligen anses huvudavtalet 

ikraftträdande.  VAS RF hade dock påpekat att underrätt inte har rätt att överpröva faktiska 

omständigheter i målet
66

 som redan funnits under skiljeförfarandet och i sin tur göra 

bedömning av dessa utifrån rysk lagstiftning. 

4) Gäldenär (ett ryskt bolag) har haft rättslig möjlighet att angripa skiljedomen enligt svensk 

rätt
67

 men den har inte gjort det. I verkställighetsärende i Ryssland ska den enligt art 9, 2 st. 

APK RF bära risk att få uppkommande konsekvenser till följd av att gäldenären har underlåtit 

att utföra processuell handling.
68

  

Enligt leveransavtalet skulle ett svenskt företag leverera inredningsdetaljer till ett ryskt 

företag och montera dem på plats i 278 hotellrum. I samband med avtalsbrott förpliktades det 

ryska företaget att betala det svenska företaget 234 661 euro. Beloppet avsåg obetald fordran.  

Enligt gäldenärens argument skulle underrätt tillämpa rysk rätt vid prövning av grunder för 

skiljeavtalets ogiltighet, nämligen, detta faktum att skiljeförfarandet har stridit mot vad 

parterna avtalat. VAS RF avslog ansökan med följande motivering. Gäldenären hade rätt att 

klandra skiljedomen i en svensk domstol i vilken förfarandet har ägt rum. Vid sådana 

omständigheter föreligger det inte anledning att göra överprövning i högsta instansen 

eftersom analogiska processuella normer anges i art. 9, st. 2, art. 230 APK RF
69

. 

                                                 
66

 Enligt art. 243, 4 p. APK RF (se ovan avsnitt 4.2). 
67

 Enligt 2, 3, 34 §§ LSF 
68

 VAS RF № 11800/2011, 20111212, andra instansen - Postanovlenie № A56 – 22667/2010, 20110429. 
69

 Art. 9 APK RF fastställer kontradiktionsprincipen i rysk process vid handläggningen av mål inom 

kommersiella förhållanden, Art. 230 APK RF handlar om rättslig ordning att klandra rysk skiljedom i rysk 

kommersiell domstol. 



  

29 

 

5.2 Icke – svenska skiljedomar 

5) Domstolens slutsats i första instans om att gäldenärens maka inte deltagit i 

skiljeförfarande i London strider inte mot ”grunderna för rättsordningen” i Ryssland 

eftersom normer inom ryska familjerätten förutsätter att mannens fordringsägare kan kräva 

betalning endast av honom via bodelningen av giftorättsgods.
70

 

Rysk gäldenär (en fysisk person) gick i borgen för ett företag, registrerats i Cypern. I samband 

med att varken företaget eller rysk gäldenär (borgensman) fullgjort avtalsförpliktelse hade 

fordringsägare lämnat tvisten till skiljemännen. Enligt engelsk skiljedom förpliktades rysk 

gäldenär att betala till fordringsägare 43 400 000 dollar USA. VAS RF avslog ansökan av 

gäldenären om överprövning i högsta instans i fråga om verkställighet. 

6) ”Rysk gäldenär (den förlorande parten) har oåterkalleligt förlorat rätt att bestrida igen 

skiljedom meddelats av skiljemännen inom sjörätten sedan 28 dagar gått ut i enlighet med 

engelsk rätt
71

”, kommersiell domstol slog fast i andra instans.
72

    

Obetalda fordringar (49 900 000 dollar USA) har uppstått i samband med liggetid av fartyg i 

hamnen. Eftersom transportföretaget har fullgjort avtalsförpliktelser på otillbörligt sätt 

tvingades avtalsparten avgöra tvisten via skiljeförfarande i enlighet med skiljeklausulen. 

Enligt domstolens bedömning hade skiljeklausulen innehållit de flesta frågor som kan bli 

aktuella vid uppkommen tvist, till och med åtgärder som ska vidtas med syfte att uppnå 

förlikning. Domstolen slog fast att det inte förelegat verkställighetshinder enligt art. 5 st. 1 

New – York konventionen, art. 36, 1 st. federal lag ”Om internationellt förfarande”, art. 239, 

4 st., art. 244, 1 st. 7 p. APK RF. 

7) Rysk gäldenär anser att skiljeförfarande i London har tillämpat dubbla civilrättsliga 

påföljder (vite och vite). Till följd av detta ska erkännande av engelsk skiljedom strida mot 

”grunderna för rättsordningen” i Ryssland.
73

 

VAS RF hade fastställt två beslut av första och andra instansen och avslagit gäldenärens 

ansökan. Således hade engelsk borgenär kunnat verkställa engelsk skiljedomen i Ryssland. 

Däremot slog domstolen i domskälen fast följande. Gäldenärens argument att räntebetalningar 

som riktats mot honom enligt engelsk rätt är oförenligt med rättsordningen i Ryssland ha 

                                                 
70

 VAS RF № 15654/11, 20111212. 
71

 Enligt art. 67, 68, 69 lag om skiljeförfarande, England, 1996 (ur rättsfall) 
72

 Postanovlenie, № A53- 16528/2011, 20120428. 
73

 VAS RF № 10917/11, 20110823. 
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lämnats utan avseende av domstolen. Dock har domstolen påpekat att denna reglering 

beträffande ”institut av komplicerade räntor” enligt allmänna regler inte tillämpas enligt rysk 

rätt. Emellertid har domstolen medgett att engelska normer i frågan syftar till ekonomisk 

stimulering av gäldenären att fullgöra sin avtalsförpliktelse på vederbörligt sätt och det sista 

stämmer helt och hållet överens med ryska principer inom civilrätten om att fullgöra 

avtalsförpliktelse på tillbörligt sätt.  

8) Gäldenärens argument (ett ryskt företag) om att en engelsk skiljedom strider mot 

”rättsordningen i Ryssland” anses av domstolen i andra instans som ohållbar därför att detta 

argument enbart uttrycker oenighet med skiljedomen. 
74

 

En tvist hade uppstått mellan ett engelskt företag och ett ryskt företag beträffande 

kreditavtalet. Enligt skiljeklausulen har skiljeförfarande ägt rum i London. Gäldenären 

(klaganden) hade i rysk domstol åberopat att det saknades bekräftelse om att skiljedomen trätt 

i laga kraft. Enligt domstolens bedömning har skiljedomen meddelats i slutlig form och som 

följd av detta blir den bindande för parterna. Det finns en relevant punkt om detta i 

skiljedomen. Därför hade gäldenärens argument om att det saknades skiljeavtal mellan 

gäldenären och borgenären lämnats utan avseende av domstolen.  

9) I strid mot skiljeavtalet hade skiljemännen tillämpat materiella normer i norsk rätt i fråga 

om ränteklausul enligt gäldenärens mening medan avtalsparter hade överenskommelse om 

tillämpningen av rysk rätt i frågor beträffade avtalets tolkning, giltighet och fullgörande. 

Verkställighet av skiljedomen bryter mot ”grunderna för rättsordningen” genom att den 

strider mot grundläggande principer av rysk rätt.
75

 

Fallet handlade om ett leveransavtal mellan ett ryskt bolag (leverantör) och ett engelskt bolag 

(beställare). I samband med tvist mellan parterna
76

 förpliktades leverantören att betala till 

beställaren 4 788 000 dollar USA. Domstolen i andra instans avslog gäldenärens ansökan (i 

detta fall den ryska gäldenären) och fattade följande beslut. Det var alldeles riktigt enligt 

domstolens resonemang att skiljemännen hade tillämpat rysk rätt i fråga om vite i 

avtalstvisten enligt art. 394 civilbalk men skiljeavtalet syftade enbart på rysk materiell rätt. 

Tillämpningen av norsk räntelag till redan uträknad storlek på vite föreskrivs av processuella 
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 Postanovlenie № A40/5988 – 11, 20110614. 
75

 Postanovlenie, № A 56-68936/2010,  20110510. 
76

 Det saknas uppgifter i avgörandet om faktiska omständigheter i tvisten. 
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normer och motsvarande normer finns även i rysk processrätt, art. 183 APK RF. Domstolen 

hade motiverat sitt beslut bland annat av art. 28 federal lag № 5338 - 1
77

. 

10) Den ryska gäldenärens argument om att skiljeförfarande i Lettland hade stridit mot vad 

parterna avtalat och att han inte i vederbörlig ordning underrättats om förfarandet lämnats 

av domstolen utan avseende.
78

 

Domstolen har kommit fram till att tvisten avgjorts av skiljemännen vars behörighet parterna 

förutsatt i skiljeavtalet. Gäldenären har inte åberopat bevisning som krävs enligt art. 5 New – 

York konventionen. Enligt art. 36, 1 st. federal lag ska den part mot vilken skiljedomen 

åberopas svara för bevisningen. Därför föreligger inte verkställighetshinder.  

11) Erkännande och verkställighet av en skiljedom meddelats i Turkiet strider mot 

”grunderna för rättsordningen” medan det finns ett avgörande av rysk domstol vilket 

ogiltigförklarat aktieköpeavtalet som legat till grund för själva skiljedomen.
79

 

Enligt köpeavtalets villkor mellan ett turkiskt bolag och ett ryskt bolag skulle det ryska 

bolaget betala 577 300 000 euro. Av detta belopp skulle 377 300 000 euro betalas kontant, 

bland annat ska 50 000 000 euro betalas inom fyra dagar. Köparen har enbart betalat 

50 000 000 euro. Enligt skiljedomen hade det turkiska bolaget rätt att kvarhålla det sista 

beloppet, 50 000 000 euro. Ansökan om erkännande hade befallts i första instansen men 

domstolen i andra instansen fattade beslut att bevilja resning i samband med uppkommande 

av nya omständigheter i målet. Verkställighetsärendet skulle tas upp på nytt i första instansen. 

12) Rysk gäldenär (ett ryskt bolag) har inte fått påkallelseskriften om skiljeförfarandet i 

vederbörlig ordning och motparten (en bank i Lettland) har inte kunnat bekräfta faktum om 

att en motpart ska anses ha underrättats om att skiljeförfarande påkallats. Detta anses som 

verkställighetshinder enligt art. 5 New – York konventionen, art. 36, 1 st. federal lag.
80

 

Fallet handlade om skulder som grundats på kreditavtalet mellan ett ryskt bolag och en bank i 

Riga. Domstolen i andra instansen slog fast beslutet i underrätt och avslog bankens ansökan 

om verkställighet av en skiljedom från Lettland och anförde bland annat: detta faktum att 

motparten överlämnat försändelsen till posten utan att motparten fått bekräftelse om att andra 

parten fått den garanterar inte rättssäkerhet.  

                                                 
77

 Art. 28  ” Vilka normer är tillämpliga vid tvisten” tillämpas inte till utländska skiljedomar, art. 1 denna lag. 
78

Postanovlenie, № A40 – 55405/12 – 52 – 514, 20121106,. I avgörande uppges inte faktiska omständigheter. 
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 Postanovlenie, № A27 . 781/2011, 20120927. 
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 Postanovlenie № A56 – 52029/2011, 20120227. 
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6 Avslutande diskussion 

Först och främst skulle jag vilja ta hänsyn till den del i uppsatsen som innehåller referat av 

olika rättsfall. I uppsatsen har alla 16 avgöranden
81

 om verkställighet av utländska 

skiljedomar av totalt 52
82

 som finns tillgängliga på VAS RF:s officiella hemsida av mål i 

denna kategori presenterats. Diskussionen i vissa refererade fall återspeglar tydligt och klart 

hur rysk domstol resonerar i frågor beträffande verkställighetshinder. Andra fall reflekterar 

indirekt de problem som tagits upp i uppsatsen. Trots dessa objektiva faktorer tycker jag att 

alla dessa 16 fall fyller en viss funktion eftersom det kan ge läsaren inblick i frågor om 

domstolens resonemang i mål av denna kategori. Det finns även andra rättsfall, främst icke – 

svenska, som innehåller bristande information om faktiska omständigheter i tvisten. Vid 

översättningen har allt som finns om rättsfaktum i förhållande till de relevanta frågorna därför 

tagits upp. 

6.1 Begrepp ”grunderna för rättsordningen” 

Den vetenskapliga världen har det frågan vilken roll som hör till begreppet ”grunderna för 

rättsordningen” ställts. Då kunde man inte hitta något relevant och allmänt svar på det 

eftersom innehållet av begreppet beror på grundläggande principer i rättsordningen i varje 

stat. Men det internationella förfarandet grundas på ett avtal. Kan ”grunderna för 

rättsordningen” i detta fall begränsa avtalsfrihet inom kommersiella förhållanden?
83

.   

Enligt min mening bör staterna som är anslutna till New – York konventionen sträva efter att 

använda gemensamma riktlinjer i fråga om tillämpningen av detta begrepp som ett 

verkställighetshinder. Riktlinjer är det som omfattas av enhetlig tolkning i belysning av 

konventionens målsättning. Med det menas i detta avseende inte bara art. 5, st. 2 b) New – 

York konventionen utan även andra artiklar, till exempel, art. 3 om att ”det får icke uppställas 

väsentligt strängare villkor av skiljedomar, på vilka denna konvention är tillämplig, än de 

…som gäller för inländska skiljedomar”.  

Om vi kommer tillbaka till begreppet ”grunderna för rättsordningen” enligt rysk rätt definierar 

varken materiell eller processuell rätt begreppet.  

                                                 
81

 Åtta avgörande angående fyra svenska skiljedomar, totalt – fyra mål;  åtta  avgörande angående icke – svenska 

skiljedomar. 
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36 andra rättsfall är det utländska domar. 
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APK RF som reglerar processrätt i tvister inom internationella förhållanden saknar 

definitionen av begreppet. Rättsliga materiella normer inom civilrätt anvisar till begreppet 

utan att förklara innehållet. Vilken lagstiftning tillämpas då? Domstolarna hänvisar oftast till 

Art.1, 1 p. civilbalk som argument för ”grunderna för rättsordningen” om 

verkställighetshinder föreligger. Principen om ”parternas likhet i civilrättsliga förhållanden” 

enligt nämnda bestämmelse är väldigt bred och den särbehandlar inte just fall med 

internationell anknytning. Därför kan det knappast ge svaret på den aktuella frågan. Art. 1193 

civilrätt anger enbart att icke - tillämpningen av utländsk rätt ska bli aktuell vid 

”undantagsfall”, men motsägelse mot rättsordningen skulle vara ”uppenbart” oförenligt. 

Den närmare innebörden av art. 1193 är emellertid oklar. Kommentarer till denna 

bestämmelse förklarar att dessa ordalydelser har lånats av modern utländsk lagstiftning med 

syfte att bidra till rättslig tillämpning av detta förbehåll. Rättstillämparen tolkar lagen.
84

 Man 

brukar även säga så i Ryssland. Hur återspeglas det i rättspraxis? 

Högsta instansen, VAS RF hade klargjort principerna i Informationsbrev
85

 som skulle kunna 

svara på frågan vad som avses med ”grunder för rättsordningen” i Ryssland om dessa 

möjligtvis skulle kunna reflekteras i rättspraxis lite tydligare. Inget rättsfall som belyses i 

uppsatsen innehåller den obestridliga motiveringen till ”grunder för rättsordningen” som 

verkställighetsgrund med hjälp av dessa principer. Tvärtom kan man se en tendens i 

domstolens resonemang på olika nivåer (även i högsta instansen trots att alla svenska 

skiljedomar är verkställbara enligt VAS RF:s avgöranden) att betrakta i det närmaste varenda 

rysk civilrättslig bestämmelse som en ”grund för rättsordningen” och domstolarna har således 

underkänt varenda utländsk skiljedom vars innehåll strider mot rysk materiell rätt.  

Vid sammanställning av argument som anförts av antingen rysk gäldenär eller utländsk 

borgenär vilket kunnat inverka på domstolens resonemang i den aktuella frågan finns det 

anledning att understryka att de har två skilda karaktärer. 

En grupp av argument fokuseras på att gäldenären (klaganden) enbart syftar att överklaga till 

nästa instans
86

 just för att gäldenären uttrycker oenighet med skiljedomen utan att tidigare har 

väckt klandertalan i det land där skiljeförfarandet ägt rum. För att undvika 

verkställighetsbeslut anför gäldenären till sitt försvar alla möjliga argument som stöd för sitt 
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yrkande med hänvisningen till ”grunder för rättsordningen” som hinder för detta beslut. Man 

kan se bekräftelse för detta antagande till exempelvis, svenska skiljedomar – (se rättsfall (1)), 

icke – svenska skiljedomar: 6), 8).
87

 Av dessa resonemang kan man inte dra några slutsatser 

om innehållet av detta begrepp, domstolens diskussion är väldigt kortfattad därför att 

gäldenärens yrkande fokuserat mest på frågor vilka förmodligen har obestridlig bevisning och 

som redan anges av motparten, såsom att skiljeavtal saknas mellan parterna, klandertiden för 

skiljedom gått ut och så vidare. 

Däremot kan läsaren se hur domstolen i övriga fall tolkar frågan om vad som anses med 

”grunderna för rättsordningen” i verkställighetsprocessen. Jag vill i detta sammanhang ta upp 

två väsentliga rättsfall. Det första fallet visar domstolarnas olika motiveringar i alla tre 

instanser. De två instanserna i underrätt har bedömt frågan med stöd av art. 244, 1 st. 7 p. 

APK RF. 

En av tolkningens avvikelser har följande uttryck: ”verkställighet av en svensk skiljedom 3) 

kan orsaka skada för ryska staten eftersom staten intar en speciell ställning i bolagsstyrelsen. 

Således kan betalningsförpliktelse (20 000 000 euro) i samband med verkställighetsbeslut 

förorsaka bolagets obestånd. Det har varit motiveringen av första instansen utan att domstolen 

tagit upp diskussionen bland annat kring principen i art. 1, 1 p. ”parternas likhet i civilrättsliga 

förhållanden”. Fallet handlade inte om affärskontrakt mellan ett svenskt bolag och Ryska 

staten. Högre instans slog fast domstolens beslut i lägre instans men på andra grunder för 

tillämpningen bl.a. av samma art. 244, 1 st. 7 p. I samband med att huvudavtalet mellan 

parterna inte är bindande saknas avtalsförpliktelse för rysk part att ersätta skada. Slutligen har 

målet tagits upp av tredje instans, högsta domstolen, VAS RF, som kommit fram till motsatt 

beslut att det inte föreligger grunder för hinder enligt denna bestämmelse. Det faktum att 

bolagsstyrelsen (svenskt bolag) har eftersatt de svenska aktiebolagsslagens regler om att 

styrelsesammanträden ska protokollföras (det har funnits godkännande enbart i muntlig form) 

kan inte strida mot ” grunder för rättsordningen”. Således kan man inte tillämpa krav av rysk 

aktiebolagslagen till svensk juridisk person. Med andra ord har VAS RF inte bara bedömt 

målet till fördel för svensk borgenär utan har motiverat det begripligt.  Men högsta 

domstolens instans har fattat beslut om inhibition medan skiljedomen har klandrats på 

klandertalan av rysk gäldenär i Svea Hov:R
88

. Hovrätten har ogillat käromålet och det är fullt 

möjligt tycker jag att avslaget på gäldenärens överklagande har inverkat på beslutets utgång i 
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Ryssland eftersom VAS RF:s resonemang ligger helt i linje med vad Hov:R:s domskäl av 

fallet motiverat. Det kan ge antagande att VAS RF skulle kunna avslå borgenärens ansökan 

(svenskt bolag) med tillämpningen av ”grunder för rättsordningen” också men med någon 

annan art av tolkningen av detta begrepp om skiljedomen inte skulle bli klandrad i Sverige. 

Som klart exempel på det aktuella begreppet vill jag även nämna rättsfall 11 som kan verka 

bestickande för att använda just ”grund för rättsordningen” som verkställighetshinder i 

enlighet med art. 1193 civilrätt ”icke - tillämpningen av utländsk rätt ska bli aktuell vid 

”undantagsfall… och skulle vara uppenbart oförenligt…”. Att ha två ömsesidigt uteslutande 

domstols beslut med samma rättsfaktum som till grund ger ingen rättssäkerhet. 

I detta enda rättsfall 11 kan man således påstå att det handlar om undantagsfall i ryska lagens 

mening och även allmän juridisk mening om den dömande makten ska garantera 

rättssäkerheten. Inte något annat rättsfall (bland de presenterade ryska avgörandena i 

uppsatsen) skulle kunna motiveras med stöd av art. 244, 1 st. 7 p. APK RF som 

verkställighetsgrund anser jag. 

Min bedömning grundas även på följande argument. Tankegången om vad som avses med 

”grunderna för rättsordningen” kan verka logisk om domstolen inte bara hänvisat till art. 1193 

civilbalken i domskälen i de flesta fall utan även förklarar varför just detta rättsfall anses som 

undantagsfall för att avstå från tillämpningen av utländsk rätt och varför följderna av 

tillämpningen skulle vara uppenbart oförenliga med ”grunderna för rättsordningen”. En kort 

presentation av rättsfallen visar att den ryska rättstillämparen lutar sig mot ett uttänjt begrepp 

”grunderna för rättsordningen”, regel – undantag. Domstolens tolkning av detta begrepp sätter 

fokus i första hand på varje avvikelse från antingen skiljeavtal eller skiljedom samt även 

faktiska omständigheter och gör jämförelse med relevanta processuella normer (rättsfall 4) 

eller materiella normer (rättsfall 2, 7).   

Det har nämnts ovan i avsnitt 2.3 att Sverige tillämpar motsvarande bestämmelse i 55§ 2 p. 

LSF som ett hinder för erkännande av utländsk skiljedom i Sverige väldigt restriktivt. Det ska 

endast handla om höggradigt stötande fall, prestation som är förbjuden i lag eller straff som 

inte kan anses godtagbart enligt svensk rätt (se ovan avsnitt 2.3).  Det enda rättsfallet av denna 

kategori i Sverige under många år är en bekräftelse för detta påstående om begränsad 

tillämpning och bevis på konsekvent rättstolkning beträffande denna fråga tycker jag. 

Trots att både ordalydelsen i 55 § 2 p. LSF och art. 1193 civilrätt innehåller ett gemensamt 

villkor att ”...det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för rättsordningen…” och 
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mot bakgrund av att de här bestämmelserna ska tillämpas ex officio enligt New – York 

konventionen, art. 5, 2 st. reflekteras det inte i gällande rättspraxis angående det aktuella 

verkställighetshindret, såväl kvantitativt (antal rättsfall i båda länderna är olika) som 

kvalitativt (enhetlig tolkning i belysning av New – York konventionens målsättning), närmare 

bestämt, förbud att uppställa väsentligt strängare villkor av utländska skiljedomar än de... som 

gäller för inhemska skiljedomar. 

Sammanfattningsvis vill jag i detta avsnitt ånyo understryka, vad som avses med ”grunderna 

för rättsordningen” i rysk rätt. Det finns i rysk lagstiftning allmän definition i art. 1193 

civilrätt som inte ställer upp något särskilt krav just på rättslig reglering i frågor om 

verkställighet inom det internationella skiljeförfarandet. Inte heller anges där innehållet av 

begreppet i allmän mening. Däremot finns det andra rättskällor, nämligen gällande rättspraxis, 

som kan ge möjlighet att klargöra innehållet av begreppet och bilda sig en uppfattning om 

rättsläget via tolkningen genom sammanställning av flera rättsfall.  

Min bedömning är att domstolen i Ryssland granskar varje enskilt fall utifrån faktiska 

omständigheter i målet och relevant bevisning utifrån analogiska materiella och även 

processuella normer i rysk rätt. Om en rättslig fråga i ett enskilt fall strider mot rysk gällande 

rätt kan det anses som ett hinder mot verkställighet – ”grunder för rättsordningen”.    

6.2 Verkställighetshinder enligt art.239, 4 st. APK RF 

Art. 239, 4 st. APK RF med stöd av art. 244, 2 p. APK RF är den andra verkställighetsgrund 

som kan leda till vägran att erkänna en utländsk skiljedom i Ryssland (se ovan avsnitt 4.4). I 

sin tur hänvisar art. 239, 4 st. till art. 36 federal lag ”Om internationellt skiljeförfarande”.  

Art. 36 denna lag motsvarar helt och hållet innehållet av art. 5, 1 st. a) – e) New – York 

konventionen förutom ett förtydligande i 1 st. om att bestämmelse gäller, ”oavsett vilket land 

skiljedomen meddelats i”. Med andra ord står artikeln i denna del inte riktigt i 

överensstämmelse med konventionen. Denna ordalydelse kan skapa problem vid 

rättstillämpningen, närmare bestämt vid tillämpningen av art. 5, 1 st. d) (se ovan avsnitt 3.1) 

huruvida skiljenämndes sammansättning stått i strid med parternas överenskommelse eller, i 

avsaknad av sådan överenskommelse, med lagen i det land där skiljemannaförfarandet ägt 

rum.  

Eftersom denna bestämmelse i art. 36, 1 st. inte drar upp gränsen mellan ryska och utländska 

skiljedomar i jämförelse med relevanta bestämmelser med svensk rätt, art. 54 § 4 p. LSF, kan 
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denna likställande komma i konflikt vid rättstillämpningen eftersom det bryter mot ett 

territoriellt betraktelsesätt. 

Art. 1 New – York konventionen fastställer huvudprincipen att denna konvention är tillämplig 

på erkännande och verkställighet av skiljedom som meddelats i annan stat än den, där 

erkännande och verkställigheten av domen söks. I linje med New – York konventionen 

definierar svensk rätt, LSF, uppdelningen utifrån var platsen för förfarandet är belägen”, 52 § 

LSF.  Sedan kommer frågan om huruvida skiljemannaförfarandet stått i strid med parternas 

överenskommelse. Vilken lag då parterna väljer och vilken lag kommer att tillämpas 

nämligen på skiljeavtalet om det är en del av ett självständigt avtal? Samtidigt kan ett 

skiljeavtal och ett självständigt avtal vara två skilda avtal, 3 § LSF. 

Enligt propositionen till LSF ansågs att parterna ska träffa en överenskommelse om vilken lag 

som ska tillämpas på skiljeavtalet i de fall skiljeavtalet har internationell anknytning. Om det 

inte finns någon sådan överenskommelse om tillämplig lag bör skiljeavtalets giltighet 

bedömas enligt lagen i det land där skiljeförfarandet enligt parternas avtal har ägt rum.
89

  

Den huvudfråga som står i spetsen för analysen av gällande rättspraxis i Ryssland utifrån art. 

239, 4 st. som verkställighetshinder är tillämplig lag på skiljeavtal. När man går igenom 

rättsfall ser man hur rysk domstol resonerar beträffande verkställighetshinder enligt art. 239, 4 

st. och art. 36, 1 st. federal lag. I de flesta fall hänvisar domstolen till dessa normer tämligen 

allmänt både vid avslag om verkställighet (det brukar stå i domskälen att det föreligger hinder 

bland annat enligt art. 239) och vid bifall om verkställighet (det brukar stå i domskälen att det 

inte föreligger hinder bland annat enligt art. 239). Således anges samma allmänna 

hänvisningar till bestämmelsen vid motsatta beslut. Det är inte sällan som det inte finns några 

relevanta kommentarer beträffande tillämpningen av art. 239. Förutom detta kan man märka 

att domstolens resonemang har en tendens att betrakta i det närmaste varenda rysk civilrättslig 

bestämmelse vid otydliga skiljeklausuler. Det är förvisso avgörande vilken bevisning som 

anförts av motparten
90

. Det är min åsikt. 

Hur kan då borgenären minimera risken då för att drabbas i verkställandeland att få avslag på 

sin ansökan om verkställighet med hänsyn till gällande rysk lagstiftning i APK RF? Frågan är 

vilket lands lag som ska tillämpas på ett skiljeavtal i samband med att frågor om tillämplig lag 

uppkommer i olika sammanhang.  
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Enligt propositionen kan skiljeavtalets räckvidd grupperas i olika små grupper. En grupp ska 

gälla regler om skiljeavtalets giltighet: om formkrav, själva mekanismen för avtalets 

tillkomst, grunder för skiljeavtalets ogiltighet (33 § LSF), regler om avtal upphörande (34 § 

LSF). Den andra gruppen är regler om parters behörighet att ingå skiljeavtal. Den tredje 

gruppen är regler om tillämplig lag har betydelse för tolkning av skiljeavtalet.
91

 

Det låter förmodligen komplicerat med tanke på skiljeavtalets (skiljeklausulens) betydelse i 

formuleringarna men ”det finns exempel från praxis som visar att det tagit flera år innan 

domstolarna löst frågan om skiljeavtalets räckvidd”.
92

   

Som exempel i detta sammanhang kan nämnas rättsfall 3. I detta fall har skiljeavtalet varit en 

del av huvudavtalet. Eftersom motparten åberopat att huvudavtalet inte hade trätt i kraft hade 

det också öppnat diskussionen om skiljeavtalets giltighet. Trots att det finns möjlighet att 

behandla fråga om skiljeavtalet separat enligt 3 § LSF har det ändå varit aktuellt att fråga om 

”avtal om skiljeförfarandet saknas då vilken lag ska tillämpas i detta fall”. Jag vill utgå från 

domstolens resonemang och understryka följande. Om det skulle finnas avtal mellan parterna 

om lagval i skiljeavtalet då skulle diskussionen förmodligen inte handla om tillämpningen av 

ryska bestämmelser beträffande aktiebolagslagens regler om att styrelsesammanträden ska 

protokollföras. 

Syftet är således att ha en tydlig klausul om lagval i första hand i skiljeklausul och i andra 

hand en överenskommelse om vilka frågor som blir underkastade denna klausul.  

Vidare kan anföras följande. Av rättspraxis om verkställighet av svenska skiljedomar i 

Ryssland framgår att ryska domstolar behandlar frågor om skiljedoms ogiltighet och 

upphävande av skiljedom, art. 2, 33, 34, 36 § § LSF på rätt sätt. Borgenär kan med fördel 

använda det under verkställighetsprocessen där. Däremot kan man lägga märke till frågan om 

huruvida skiljeavtalets giltighet och tillämplighet i samband med det blir bindande först om 

svaranden (i detta fall rysk gäldenär) underlåter att överklaga skiljedomen till HovR:n, 2 § 

LSF. Denna bestämmelse är väldigt viktig, tycker jag, för att undvika att på något sätt ta upp 

diskussionen igen om motparten, rysk gäldenär, angriper skiljeavtalet med hänvisningen till 

ryska relevanta bestämmelser.   

Av i uppsatsen presenterad rättspraxis framgår att otydliga eller allmänna formuleringar om 

lagval (eller inte något lagval alls) mellan parterna i skiljeavtalet med internationell 
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anknytning oavsett om skiljeklausulen intas i slutet av det materiella avtalet eller i ett separat 

avtal förorsakar komplicerade tvister i verkställighetsprocess.  

Min bedömning är följande. Gällande rysk lagstiftning beträffande art. 239, 4 st., art. 36. 1 st. 

federal lag vid avsaknad uppdelning i relevanta bestämmelser för inhemska och utländska 

skiljedomar ger domstolen förutsättningar att rikta diskussionen genom att behandla frågor till 

exempel enligt art. 5, 1 st, d) och även andra frågor om verkställighetshinder enligt denna 

artikel utifrån ryska relevanta bestämmelser. Detta är oacceptabelt i belysning av New – York 

konventionens målsättning och den ryska lagstiftningen i denna del står inte riktigt i 

överenskommelse med art.15, 4 p. Ryska grundlagen. Enligt grundlagen ska New – York 

konventionen tillämpas direkt och ha företräde vid eventuella normkonflikter. Inget rättsfall 

som presenteras i uppsatsen innehåller hänvisning till art. 15, 4 p. grundlagen som bör ligga 

till grund vid normkonflikter. 

Jag instämmer i den lösning som rekommenderats av regeringen i nämnda proposition om 

tydliga formuleringar av lagval med anvisningar om vilka typer av frågor som ska regleras av 

lagval redan vid ingående av skiljeavtalet. Detta kan på något sätt påverka domstolens 

resonemang kring frågor om huruvida skiljemannaförfarandet stått i strid med parternas 

överenskommelse att undvika att tillämpa ryska relevanta rättsregler beträffande utländsk 

skiljedom. 

6.3 Några kommentarer om hinder mot verkställighet 

Enligt art. 243, 4 p. APK RF
93

 (se ovan avsnitt 4.2) kan kommersiell domstol inte i sak 

ompröva utländsk skiljedom. Det betyder att skiljedom blir bindande i konventions mening, 

art. 3 New – York konventionen när den meddelas.
94

 Samtidigt innehåller art. 243, 3 p. APK 

RF bestämmelse om att kommersiell domstol enbart bör fastställa om det föreligger hinder 

mot verkställighet eller inte. Dessa allmänna kommentarer är aktuella i verkställighetsärende 

beträffande hinder mot verkställighet såväl enligt art. 244, 1 st. 7 p. och art. 239, 4 st. APK 

RF. 

Rättspraxis får betydelse för hur regeln ska tolkas 
95

 Den är en betydelsefull rättskälla och den 

blir mer avsevärd om det finns prejudikat. Avgörande för prejudikatvärdet är domskälens 
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sakliga tyngd.
96

 I detta sammanhang skulle jag vilja avsluta detta avsnitt med ett exempel på 

ett rättsfall som visar på betydelsen av domstolens sakliga och relevanta argumentation. 

Högsta domstolen i Bulgarien har prövat ett mål om erkännande och verkställighet av en 

skiljedom som innehöll en skiljeklausul om schweizisk lag ska tillämpas. Högsta domstolen 

slog fast  ”that Swiss law should also govern the recognition and enforcement of the award as 

a lex specialis in respect of the New York Convention. However, because the relevant provi-

sions of Swiss law refer to the New York Convention, the outcome of the case was not affect-

ed by the reasoning of the Supreme Court. ”
97
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7 Slutsatser 

Erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar regleras av New – York 

konventionen, 1958. Såväl Ryssland som Sverige har tillträtt konventionen. Enligt New – 

York konventionens huvudregel bör en skiljedom godkännas såsom giltig och verkställas i 

enlighet med de procedurregler, som gäller i det land där skiljedomen åberopas. 

Rysk processrätt innehåller både procedurregler och verkställighetshinder, art. 239, 4 st., en 

federal lag ”Om internationellt skiljeförfarande” och art. 244, 1 st. 7 p. APK RF. 

Art. 239, 4 st. APK RF och art. 36, 1 st. federal lag gäller såväl utländska skiljedomar som 

ryska skiljedomar vilket orsakar problem i verkställighetsärenden vid eventuella 

normkonflikter. Enligt den ryska grundlagen ska New – York konventionen tillämpas direkt 

och ha företräde vid normkonflikter men ryska domstolar tillämpar dessa processuella 

rättsregler i APK RF. Det leder till att det blir svårare för den som vill verkställa skiljedom i 

Ryssland att tillämpa normer om verkställighetshinder enligt art. 5 New – York konventionen, 

först och främst regel i st. 1 d). Om skiljemannaförfarandet stått i strid med parternas 

överenskommelse eller i avsaknad av sådan överenskommelse tillämpas lagen i det land där 

skiljemannaförfarandet ägt rum. Eftersom det saknas uppdelning i relevanta bestämmelser 

mellan ryska och utländska skiljedomar skapar det problem vid rättstillämpningen. 

Domstolens resonemang grundas inte sällan på processuella och även materiella normer i rysk 

rätt i stället för på tillämpningen av normer i det land skiljemannaförfarandet ägt rum. 

För att förebygga komplicerade tvister i verkställighetsärendet i fråga om vilken lag som ska 

tillämpas på skiljeavtalet med internationell anknytning bör parterna träffa en 

överenskommelse om vilken lag som ska tillämpas på skiljeavtalet. 

Art. 244, 1 st. 7 p. APK RF innehåller begreppet ”grunderna för rättsordningen” som ett 

hinder mot verkställighet. Dock definieras begreppet inte av processuella regler. Materiella 

normer i civilbalken fastställer enbart bestämmelser om allmänna principer inom civilrättsliga 

förhållanden utan att förklara innehållet av begreppet. Domstolens tolkning av detta begrepp 

sätter fokus på varje avvikelse från antingen skiljeavtal eller skiljedom samt även faktiska 

omständigheter och gör jämförelse med relevanta processuella och materiella normer i rysk 

rätt. Om en rättslig fråga i ett enskilt fall strider mot rysk gällande rätt kan det anses som ett 

hinder mot verkställighet. 
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Analysen gällande rysk rättspraxis i verkställighetsärenden visar att skiljedomar som 

meddelas i Sverige efter skiljeförfarande enligt Stockholms Handelskammares 

Skiljedomsinstitut innehåller mer information som återspeglas i ryska avgöranden, till 

exempel, i tolkningen av rysk rättstillämpare när det gäller vissa bestämmelser i LSF, 2, 34, 

36 § §. Detta kan vara till fördel för en svensk borgenär, det vill säga, den vinnande parten vid 

förberedelse för mål av denna kategori i Ryssland. I uppsatsen presenteras åtta avgöranden i 

fyra mål i verkställighetsärenden beträffande svenska skiljedomar. Alla fyra har varit ett 

föremål för prövning av högsta instansen, VAS RF. 

Ärenden om verkställighet av svenska skiljedomar i Ryssland har även svenskt 

rättskipningsintresse eftersom skiljeförfarandet har anknytning till Sverige. Det visar 

statistiska uppgifter i uppsatsen och även såväl ombud som skiljemannen är ofta svenska. I 

uppsatsen finns information om en svensk skiljedom som prövats såväl av SVEA Hov:R och 

senare av VAS RF. 

Icke – svenska skiljedomar som är belysta i uppsatsen fyller även en viss funktion. Med hjälp 

av dem kan läsare få insyn i principiella rättsliga frågor beträffande hinder mot erkännande 

och verkställighet av utländska skiljedomar i Ryssland. 
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