
 
Institutionen för samhällsvetenskap 
Avdelningen för rättsvetenskap 
Rättsvetenskap C  
Uppsats 15 högskolepoäng HT 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internationellt skiljedomsförfarande 
– parters rättigheter och skyldigheter – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Författare: Joel Nordin 
Handledare: Daniel Lewandowski 

Examinator: Kerstin Nordlöf 



 1 

Sammanfattning 
 

En majoritet av internationella handelsrättsliga avtal innehåller numera en 
skiljedomsklausul. I händelse av en kontraktstvist föreskriver klausulen 
parterna att tillämpa skiljedomsförfarande. Ett centralt motiv för parterna att 
välja skiljedomsförfarande är rätten att välja vilken lag som skall reglera 
parternas avtalsförhållande. Denna rättighet att välja tillämplig lag benämns här 
som partsautonomi.  

Majoriteten av parter som ingår skiljedomsavtal tror att när valet av lag väl är 
gjort, så avgör den valda lagen exklusivt det rättsliga ramverket mellan parterna. 
Detta fenomen förbiser dock det faktum att omständigheter består inom vilka 
skiljemän måste tillämpa lagar härstammande från en annan lagstiftande regim 
än den som parterna har valt.  

Mängder av restriktioner existerar som på olika sätt begränsar parternas val av 
lag. Syftet med uppsatsen är erbjuda läsaren en deskriptiv studie för vilket 
system av privaträttsliga internationella lagar som reglerar partsautonomi och 
beslutar omfattningen av parternas frihet att välja tillämplig lag vid 
skiljedomsförfarandet. 

Partsautonomi ger parterna friheten att välja vilken lag som skall styra deras 
avtalsförhållande. Det är en konfliktregel som genom vilken parterna utser en 
tillämplig lag. Det finns inget uniformt praktiserande avseende tillämpningen 
av konfliktregler i internationella handelsrättsliga skiljedomsförfaranden. Det 
enda man faktiskt kan vara säker på är att skiljedomsnämnden kommer att 
tillämpa den universella principen om partsautonomi för att bestämma vilken 
faktisk lagregel som skall tillämpas. Det är rådligt att parterna gör ett tydligt val 
av tillämplig lag när de träder in i skiljedomsavtal, eftersom den valda lagen 
sätter den rättsliga standarden för parternas avtalsförhållande. 

Det är nödvändigt, eller åtminstone önskvärt, att skiljemännen och parterna i 
förväg vet vilket system av privaträttslig internationell lag som styr 
partsautonomi. Att endast veta vilken enskild konfliktregel som är tillämplig 
erbjuder inte en tillfredsställande lösning. Därav torde det vara rådligt att 
skiljedomsnämnden antar en universell regel som anger vilket system av 
privaträttslig internationell lag som är tillämplig. I skrivande stund finns det 
dock ingen universellt accepterad metod som klargör vilken uppsättning 
restriktioner av partsautonomi som skall tillämpas av skiljedomsnämnder. 
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Begreppsapparat 
Partsautonomi Parternas rättighet att välja vilken faktisk lag, eller 

rättsliga regler, som skall reglera parternas 
avtalsförhållande. 

Skiljedomsnämnd Skiljedomstol, Skiljedomsforum, Skiljedomsnämnd. 

Romkonventionen  Romkonventionen om tillämplig lag avseende 
avtalsplikt av 1980 

Europakonventionen Europakonventionen om internationellt handelsrätts-
ligt skiljedomsförfarande av 1961 

Washingtonkonventionen The Washington Convention on the Settlement of 
Investment Disputes between States and Nationals of 
other States of 1965  

Anspråksförlikningsdeklarationen The Claim Settlement Declaration of 1981, by 
UNCITRAL 

  

Förkortningar  

AAA    American Arbitration Association  

DIS    German Institute of Arbitration  

EU    Europeiska Unionen  

HCC   Hungarian Chamber of Commerce 

ICC    International Chamber of Commerce  

ICJ    International Court of Justice  

LCIA    London Court on International Arbitration  

NAI    Netherlands Arbitration Institute  

SCC    Stockholm Chamber of Commerce  

UNCITRAL United Nations Commission on International Trade 
and Commerce 

VIAC    Vienna International Arbitration Institute  

ZCC   Zurich Chamber of Commerce 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Handel har alltid varit ett internationellt relaterat fenomen. Den nuvarande globaliseringen har 
gett ett ökat antal handelsavtal där två eller fler parter från olika länder och rättssystem ingår. En 
majoritet av dessa avtal innehåller numera en skiljedomsklausul, i händelse av en kontraktsenlig 
tvist föreskriver klausulen parterna att tillämpa skiljedomsförfarande. Undvikande av 
hänskjutande av tvisten till allmän domstol är det huvudsakliga skälet till att parterna ingår avtal 
om skiljedomsförfarande. Ett annat centralt motiv för skiljedomsförfarande är parternas rättighet 
att välja vilken faktisk lag, eller rättsliga regler, som skall reglera parternas kontraktsenliga 
förhållande. Denna rättighet benämns i denna studie partsautonomi.  

Majoriteten av parter som ingår avtal om skiljedomsförfarande tror felaktigt att när väl valet av 
lag är gjort, så avgör den lagen exklusivt det rättsliga ramverket mellan parterna. Detta fenomen 
förbiser dock det faktum att omständigheter kvarstår där skiljemän måste tillämpa lagar och 
regler härstammande från en annan rättslig regim än den parterna valt. Där tvisten i fråga är 
internationell till sin karaktär kan restriktioner i partsautonomi uppkomma inom flertalet rättsliga 
system som är associerade med parternas transaktioner. Vilken universellt accepterad rättslig 
metod klargör vilken uppsättning restriktioner av partsautonomi som skall tillämpas av 
skiljedomsnämnder, och kan parterna utan sådan metod korrekt utvärdera sina rättigheter och 
skyldigheter vid en skiljedomstvist. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att erbjuda läsaren en deskriptiv studie för vilket system av 
privaträttsliga internationella lagar som reglerar partsautonomi och beslutar omfattningen av 
parternas frihet att välja tillämplig lag vid skiljedomsförfarande. 

Problemformulering: 

• Hur regleras parternas val av tillämplig lag och vilka rättigheter och skyldigheter har 
parterna vid internationellt skiljedomsförfarande? 

• Hur bestäms omfattningen av partsautonomi i internationellt handelsrättsligt 
skiljedomsförfarande? 

• Finns det någon universellt accepterad metod som klargör vilken uppsättning 
restriktioner av partsautonomi som skall tillämpas av skiljedomsnämnder? 

1.3 Avgränsning och fokus 

Då majoriteten av utslag i internationellt handelsrättsliga skiljedomsförfaranden inte publiceras är 
det mycket svårt att få konkret empirisk kunskap om hur skiljedomsnämnder agerar i praktiken 
gällande fenomenet partsautonomi. Studiens intention är att undersöka relevant befintlig 
lagstiftning och andra rättsliga dokument för att erbjuda läsaren en deskriptiv undersökning av 
fenomenet.  

1.4 Metod 

Studien utgår från rättsdogmatisk metod, d.v.s. jag har utifrån en källkritisk granskning gått 
igenom aktuell och relevant lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin. I skrivande stund 
finns inte någon gällande lagstiftning som reglerar hur omfattningen av partsautonomi bestäms, 
inte heller har rättsvetenskapliga forskare enats om ett tillfredsställande svar på denna fråga. 
Således baseras denna studie på litteratur, analog tolkning av existerande lagstiftning och 
författarens egna slutsatser. 
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1.5 Disposition 

Först presenteras ett inledande kapitel där bakgrund, syfte och problemformulering, avgränsning 
och fokus, metod, studiens disposition redogörs för. Sedan följer ett kapitel där bakgrund, 
rättsligt ramverk, samt beskaffenheten avseende internationellt handelsrättsligt 
skiljedomsförfarande presenteras.  

Härnäst följer ett kapitel där val av tillämplig lag och principen om partsautonomi redogörs för. 
Vidare följer ett kapitel där internationella lagar, institutionella lagar, UNCITRAL:s modell lag, 
samt klassisk till modern ansats redogörs för. Därefter följer ett kapitel om hur omfattningen av 
partsautonomi bestäms, där bakgrund, tillämpningen av privaträttslig internationell lag, och 
partsautonomi som konfliktregel redogörs för. 

Vidare följer ett kapitel om hur omfattningen av partsautonomi bestäms, där valet av 
privaträttsligt internationellt regelverk, lex fori som avgörande faktor, existerande lagar och regler, 
skiljedomsförfarande som kontraktsklausul, den valda lagens konfliktregler, och närmaste-
kopplings-testet redogörs för. Sist avslutas med ett diskussionskapitel där slutsatser och egna 
reflektioner presenteras. 
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2. Internationellt handelsrättsligt skiljedomsförfarande 

2.1 Inledning 

Majoriteten av kontraktsenliga tvister inom internationell avtalsrätt avgörs inte av nationella 
domstolar. Som alternativ använder parterna ofta skiljedomsförfarande.1 En skiljedomsförfarande 
är en form av tvistlösning som ofta anses som ett mer effektiv sätt att avgöra internationella 
handelsrättsliga tvister än förhandling i nationell domstol. Internationellt handelsrättsligt 
skiljedomsförfarande är en allmänt erkänd och accepterad metod för att lösa internationella 
affärstvister.2  

Definitionen av skiljedomsförfarande som internationellt baseras inte på det faktum att 
internationell lag är tillämplig, ett skiljedomsförfarande är internationellt i den mening att det 
handlar om tvister som har någon sorts internationell koppling.3 I sin ursprungliga form var 
skiljedomsförfarande en ganska enkel metod för tvist lösning. Medan det över tid har utvecklats 
till ett komplicerat system, innefattar det fortfarande sin ursprungliga karaktär av en metod för att 
lösa tvister mellan affärsparter.4   

Detta kapitel presenterar ytligt de fundamentala dragen hos internationellt handelsrättsligt 
skiljedomsförfarande. Dess mest centrala karaktäristika presenteras då de är essentiella för 
förståelsen av den följande analysen rörande omfattningen av partsautonomi.  

2.2 Varför skiljedomsförfarande? 

Som tidigare anförts föredrar många parter i internationella handelsavtal användandet av 
skiljedomsförfarande framför domstolsförhandlingar i händelse av tvist. Även om undvikandet av 
domstolsförhandlingar är en nyckelfördel så är det friheten att välja tillämplig faktisk lag som 
utgör det främsta skälet för parter som väljer skiljedomsförfarande som medel för lösning av 
tvister.5  

Att skiljedomsförfarande är snabbare och mer konfidentiellt än domstolsförhandlingar är ett 
annat centralt skäl att välja detta förfarande, en allmän villfarelse är även att skiljedomsförfarandet 
är billigare än domstolsförhandlingar vilket inte alltid är fallet. Dessutom är skiljedomsförfarandet 
privat och konfidentiellt, vilket naturligtvis tilltalar många av aktörerna inom internationell 
handel. Även parternas rätt att utse skiljemän som är speciellt kvalificerade för tvisten i fråga är 
en annan viktig fördel.6 Skiljedomsnämndens beslut är bindande och slutgiltigt, inom vissa 
begränsningar, och kan inte överklagas.7 

Alla de ovan anförda faktorerna sammanfattar de mest signifikanta fördelarna med 
skiljedomsförfarande. Skiljedomsförfarandet är flexibelt, och det är därför möjligt att skräddarsy 
förfarandet enligt parternas viljor och den aktuella tvisten.8   

Det finns dock flertalet negativa konsekvenser för parterna vid val av skiljedomsförfarande. Som 
ovan anförts är skiljedomsnämndens beslut bindande och slutgiltigt, åtminstone inom vissa 
begränsningar, och eliminerar således möjligheten för parterna att överklaga beslutet. Därav är 
det av yttersta vikt att parterna har god kunskap avseende relevanta faktorer vid valet av 

                                                
1 Bogdan, (2004), s. 271 
2 Hunter & Redfern, (1999), s. 1  
3 Cordero Moss, (1999), s. 57 
4 Hunter & Redfern, (1999), s. 2 
5 Heuman, (2004), s. 1 
6 a.a. 
7 Hunter & Redfern, (1999), s. 23 
8 a.a. 
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skiljemän. En annan nackdel är att skiljedomsförfarande inte är lämpligt för små företag utan 
lämpar sig främst för storföretag med internationell eller global handel som verksamhetsområde.  

2.3 Skiljedomsförfarandets rättsliga ramverk 

För att kunna förstå själva kärnan internationellt handelsrättsligt skiljedomsförfarande måste man 
ha i åtanke att parterna själva skapar det rättsliga ramverket för skiljedomsförfarandet. Det är dem 
själva som utformar standarden för förfarandet eftersom skiljedomsförfarandet som sådant 
baseras på ett avtal dem emellan.9  Oavsett om skiljedomsförfarandet är ad hoc eller institutionellt 
så är skiljedomsförfarandets grund densamma; skiljedomsförfarandet bygger på parternas viljor. 
Skiljedomsnämnden väljs av parterna för att lösa en specifik tvist och förevisas hur förfarandet 
skall gå till. Skiljedomsnämndens auktoritet härstammar från parterna och auktoritetens 
omfattning avgörs genom ett avtal mellan parterna.10 

I majoriteten av skiljedomar behöver inte skiljemännen se bortom själva avtalet för att avgöra 
utgången av tvisten. Avtalets innehåll i sig reglerar skyldigheterna och ansvaret, samt vilken part 
som skall hållas ansvarig om brister i prestation uppstår. Dock är det av essentiell betydelse att ha 
i åtanke att förhållandet som ett internationellt affärsavtal skapar existerar inom ett rättsligt 
ramverk, bestående av ett eller flera regelverk. Detta rättsliga ramverk styr och reglerar legaliteten 
och tolkningen av avtalet, parternas rättigheter och skyldigheter, prestationens uttryck och 
konsekvenserna vid avtalsbrott.11 Då dessa frågor är av yttersta vikt är det viktigt att kunna 
identifiera det rättsliga ramverket som avtalet verkar inom.12 Därför är det så att även om parterna 
till stor del bestämmer förfarandet så fyller idén om skiljedomsförfarande bara sitt syfte och 
fungerar för att det existerar inom ett något komplext rättslig ramverk. Även om parternas 
rättighet att hantera skiljedomsförfarandet inom det rättsliga ramverket är omfattande är den 
sedermera inte obegränsad.13 

Särskilda regelverk kan reglera särskilda aspekter av förfarandet. Erkännandet och ikraftträdandet 
av skiljedomsförfarandeavtalet kan styras av ett regelverk medan erkännandet och ikraftträdandet 
av utslaget kan styras av ett annat. Ett tredje system kan tillämpas avseende förfarandet och ett 
fjärde på den faktiska tvistefrågan.14 Därav är skiljedomsförfarandets rättsliga ramverk 
mångfacetterat. Om skiljedomsnämnden inte kan avgöra vilket regelverk som reglerar ett visst 
område av tvisten är det omöjligt att fortsätta förfarandet. Därför är det en grundläggande 
angelägenhet för såväl skiljedomsnämnden som parterna att ha kunskap om den tillämpliga lagen, 
eller lagarna. Det är således nödvändigt för parterna att de med viss säkerhet kan förutse vilka 
lagregler som styr tvistefrågan eftersom det möjliggör för dem att utvärdera riskerna som kan 
uppkomma ur avtalet, såväl som att avgöra hur man skall förfara i händelse av att tvist uppstår.  

2.4 Skiljedomsförfarandets beskaffenhet 

Internationellt skiljedomsförfarande var länge ansett vara på samma nivå som nationellt 
skiljedomsförfarande. Det betraktades som en form av tvistlösning som existerade inom det 
nationella regelverk i det land där skiljedomsnämnden hade sitt säte. Denna ansats har dock 
ändrats dramatiskt under de senaste decennierna och den s.k. delokaliseringsteorin har vunnit 
mark.15 Teorin anser att internationellt handelsrättsligt skiljedomsförfarande är befriat från 

                                                
9 Hunter & Redfern, (1999), s. 1 
10 Cordero Moss, (1999), s. 158f 
11 Hunter & Redfern, (1999), s. 93 
12 a.a., s. 94 
13 a.a., s. 1 
14 a.a., s. 1f 
15 Cordero Moss, (1999), s. 181 
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nationella lagar, istället betonar den att i internationellt handelsrättsligt skiljedomsförfarande 
enbart är beroende av parternas viljor.16  

Skiljedomsförfarandets natur är inte enbart ett teoretiskt dilemma, det skapar också problem av 
praktisk betydelse då skilda uppfattningar av begreppet skiljedomsförfarande har en betydelsefull 
inverkan på hur parters rättigheter och skyldigheter uppfattas.17 Tre olika teorier har erkännande i 
den rättsliga debatten avseende detta ämne; Avtalsteorin, Domsrättsteorin, och Hybridteorin. 
Avtalsteorin ser skiljedomsförfarandet som ett rent avtalsfenomen, dess förespråkare 
argumenterar att allting relaterat till ett skiljedomsförfarande är en produkt av ett avtal mellan 
parterna. De anser att skiljedomsförfaranden är befriade från lex fori18 och grundat på fritt 
företagande. I motsats har domsrättsteorin sin betoning på nationell suveränitet. Teorin 
argumenterar att alla element inom skiljedomsförfaranden är föremål för, och reglerade av en 
inhemsk lag, inkluderat dess konflikt av lagars regler.19 Hybridteorin som är den moderna 
ansatsen understryker att för att åstadkomma en sann förståelse för skiljedomsförfarande måste 
man inse att skiljedomsförfarandets natur är såväl avtalsenligt som domsrättsligt. Därav anses 
skiljedomsförfarandet vara en hybrid av både avtalsteorin och domsrättsteorin.20  

Även om man kan vidhålla att det är parternas viljor som skapar ramverket för 
skiljedomsförfarandet så måste det understrykas att det är praktiskt taget omöjligt att hålla 
förfarandet helt separerat från nationell lagstiftning. Omständigheter och situationer kan komma 
att uppstå där parter inte underkastar sig ett visst utslag frivilligt och det blir nödvändigt att 
hänvisa till ett specifikt nationellt regelverk21. Internationellt handelsrättsligt skiljedomsförfarande 
måste dock generellt betraktas som ett fenomen baserat på parternas viljor och inte som ett 
föremål för nationell lagstiftning. Man måste dock ändå erkänna att partsautonomi är en 
konfliktregel, och precis som andra konfliktregler måste privaträttslig internationell lag tillämpas 
för att bestämma dess omfattning och identifiera dess formella villkor.22   

 

                                                
16 a.a., s. 58 
17 Barraclough & Waincymer, (2005), s. 208 
18 Lex fori ("domstolens lag") är ett internationellt handelsrättsligt begrepp och betecknar lagen i domstolslandet. När 
en domstol ska avgöra ett mål med utländsk anknytning måste ställning tas till vilket lands lag som ska tillämpas. 
Ibland tillämpas lex fori, dvs. domstolen tillämpar sitt eget lands lag. Rättegångsförfarandet bestäms nästan alltid av 
lex fori, oberoende av vilket lands lag som ska tillämpas på själva saken (lex causae). 
19 Barraclough & Waincymer, (2005), s. 209 
20 a.a., s. 210f 
21 Cordero Moss, (1999), s. 59 
22 a.a., s. 246 
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3. Val av tillämplig lag och principen om partsautonomi 

3.1 Inledning 

Genom den pågående diskussionen kan man dra slutsatsen att det inte är tillräckligt att veta vad 
parterna i ett internationellt avtal har kommit överens om, det är tillika essentiellt att veta vilken 
lag som styr parternas avtalsförhållande.23 Den generella principen att parterna har friheten att 
välja lag skall styra innehållet i deras avtal.24 Valet av lag är ett essentiellt beslut då det avgör vilka 
risker som kan uppstå genom avtalet. Även om undvikande av domstolsförhandlingar är det 
huvudsakliga skälet för parter att ingå skiljedomsförfarandeavtal så är det tydligt att många 
aktörer inom det internationella handelstransaktionsområdet väljer skiljedomsförfarande eftersom 
de önskar friheten att välja tillämplig lag.25 Det är omöjligt att undersöka hur omfattningen av 
partsautonomi skall bestämmas, om inte full förståelse för principen partsautonomi finns med 
aktning för rättigheten att välja tillämplig lag. Således är det essentiellt att principens grunder 
erkänns och förstås, därför behandlar följande stycke principen om partsautonomi. 

Partsautonomi har vunnit acceptans inom internationell lag och har fått erkännande inom nästan 
alla nationella domsrätter.26 Principen ger parterna i ett internationellt handelsavtal rättighet att 
välja tillämplig faktisk lag. När parterna gjort sitt val av faktisk lag så syftar valet generellt till den 
lag som styr parternas avtalsförhållande. Såvida inte annat anges så syftar inte sådant val till de 
konfliktregler som uppstår under privaträttslig internationell lag.27 Enligt den moderna synen har 
parterna friheten att välja vilken faktisk lag, eller vilka lagregler, som helst utan att de behöver ha 
någon anknytning till parterna eller den specifika tvisten.28 Parterna är inte bara fria att välja ett 
nationellt regelverk, utan kan också välja att förlita sig på handelspraktik, nationella lagregler, 
transaktionella lagregler, lex mercatoria, generella lagprinciper eller internationella lagprinciper.29 

3.2 Kodifiering av partsautonomi 

Partsautonomi erkänns både inom nationella regelverk och internationella konventioner30. Artikel 
7 i Europakonventionen av 1961 förmedlar följande; 

”Parterna skall vara fria att genom överenskommelse bestämma vilken lag som 

skall tillämpas av skiljemännen på tvistens innehåll”.31 

Artikel 33.1 i UNCITRAL:s skiljedomsförfaranderegler av 1976 stipulerar att; 

”Skiljedomsnämnden skall tillämpa den lag som av parterna utsetts vara tillämplig 

på tvistens innehåll”.32 

Principen om partsautonomi erkänns även av de flesta skiljedomsinstitutioner, exempelvis 
förmedlar ICC:s skiljedomsförfaranderegler av 1998 följande; 

”Parterna skall vara fria att enas om vilka lagregler som skall tillämpas av 

skiljedomsnämnden på tvistens förutsättningar”.33 

 

                                                
23 Hunter & Redfern, (1999), s. 94 
24 Bogdan, (2004), s. 271f 
25 Kühn, (1999), s. 380 
26 Chukwumerije, (1994), s. 105f 
27 Blessing, (1999), s. 393 
28 Kühn, (1999), s. 384 
29 Blessing, (1999), s. 400 
30 Hunter & Redfern, (1999), s. 95 
31 Artikel 7, Europakonventionen om internationellt handelsrättsligt skiljedomsförfarande, (1961). 
32 Artikel 33.1, UNCITRAL:s skiljedomsförfaranderegler, (1976); se även artikel 28 UNCITRAL:s modell lag, (1985). 
33 Artikel 17.1, ICC:s skiljedomsförfaranderegler, (2003). 
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SCC:s skiljedomsförfaranderegler av 1999 stipulerar att; 

”Skiljedomsnämnden skall avgöra förutsättningarna för tvisten baserat på den lag, 

eller de lagregler, som parterna enats om”.34  

Romkonventionen om tillämplig lag avseende avtalsplikt av 198035, är ett centralt dokument från 
ett europeiskt perspektiv och stipulerar i sin tredje paragraf att; 

”Ett avtal skall styras av den lag som parterna valt”.36 

Partsautonomi har inte enbart blivit kodifierad i rättsliga dokument, utan principen har också vida 
adopterats i praktiken37. Det har argumenterats att, ”på grunda av transaktionell ordre public och lex 
mercatoria måste skiljemän respektera parternas val av lag”.38 Det har även betonats att 
partsautonomi i valet av tillämplig lag skall betraktas som en ”generell lagprincip” inom 
andemeningen i artikel 38 i ICJ:s stadga av 1945.39 

3.3 Primära fördelar med partsautonomi 

Den primära fördelen med partsautonomi är att parterna kan välja en lag som de är 
välorienterade inom och vilkens villkor är lämpliga för avtalet i fråga. Parterna kan således 
undvika tillämpningen av en lag med nära anknytning till transaktionen, vilken därför vore 
tillämplig, genom att välja en annan tillämplig lag. Genom ett tydligt val av lag kommer parterna 
att veta vad de kan förvänta sig från varandra och från skiljedomsnämnden. Partsautonomi anförs 
därför ofta för att förmedla säkerhet och förutsebarhet.40 Som anförts tidigare är omfattningen av 
partsautonomi begränsad och underkastad restriktioner. Faktum är att valet av lag kanske inte 
uppställer den rättsliga kvalitet som parterna trodde att den skulle. 

3.4 Val av lag 

Parterna i ett internationellt handelsavtal kommer i de flesta fall att göra ett val av lag genom att 
inkludera en ”val av lag-” klausul i deras avtal.41 Även om parterna inte har gjort ett uttryckligt val 
av lag så kan skiljemännen komma att dra slutsatsen att parterna har gjort ett s.k. underförstått 
eller tyst val av lag. Detta görs genom att man sluter sig till ett val av lag från avtalet eller 
omkringliggande omständigheter.42  

Enligt Romkonventionen måste dock valet av lag uttryckas eller demonstreras med rimlig 
säkerhet genom avtalsvillkoren eller omständigheterna i fallet43. Därav kan endast ett 
underförstått val av lag identifieras där det är rimligt klargjort att det är ett autentiskt val gjort av 
parterna.44 Värt att nämna i detta sammanhang är att maximen qui indicem forum elegit ius (ett val av 
forum är ett val av lag) tillbakavisas av de flesta experter och är nästan helt övergiven i praktiskt 
skiljedomsförfarande. Valet av ett specifikt forum är för nuvarande generellt bara ansedd vara en 
av många faktorer vilka kan vara relevanta vid identifieringen av ett underförstått val av lag.45  

                                                
34 Artikel 24.1, SCC:s skiljedomsförfaranderegler, (1999). 
35 Romkonventionen är inte tillämplig på skiljedomsförfarandeavtal eller avtal om val av domstol enligt artikel 1.2d, 
dock är den en hörnsten i europeisk avtalslag och måste således hänvisas till i alla diskussioner relaterade till 
avtalsförhållanden inom EU. 
36 Artikel 3.1, Romkonventionen, (1980). 
37 Cordero Moss, (1999), s. 52 
38 Blessing, (1999), s. 395 
39 Plender & Wilderspin, (2001), s. 87 
40 Chukwumerije, (1994), s. 108 
41 Blessing, (1999), s. 395 
42 Hunter & Redfern, (1999), s. 129 
43 Artikel 3.1, Romkonventionen, (1980). 
44 Hunter & Redfern, (1999), s. 129 
45 a.a., s. 130 
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Vid frånvaro av ett uttryckligt eller underförstått val av lag är en möjlig ansats att tillämpa mer än 
en lag. Enligt den s.k. tronc commun46 doktrinen måste skiljemännen undvika tillämpning av den 
ena partens nationella lag, och istället tillämpa de gemensamma delarna av båda parters nationella 
lagar då detta är närmare parternas avsikter.47 

3.5 Frånvaro av ett val av lag 

Som tidigare anförts använder sig parterna i majoriteten av handelsavtal sin rätt att välja en faktisk 
lag. I fåtalet situationer där parterna inte har gjort ett val av lag finns det olika valmöjligheter för 
skiljemännen i deras försök att avgöra vilken faktisk lag eller lagregler som skall tillämpas. 
Skiljemännen kan antingen fokusera på parternas tystnad och försöka tolka frånvaron av valet av 
lag (den s.k. subjektiva ansatsen), eller så kan de tillämpa konfliktregler från privaträttslig 
internationell lag och överväga relevanta kopplingsfaktorer (den s.k. objektiva ansatsen).48  

Den subjektiva ansatsen har helt klart förlorat mark även om den emellanåt används av 
skiljedomsnämnder. Den objektiva ansatsen tillämpas vanligtvis, den erbjuder skiljemännen ett 
”magiskt verktyg” att använda vid bestämmandet av vilken faktisk lag som skall tillämpas.49 Även 
då den objektiva ansatsen, hänvisande till konfliktregler, används så kvarstår frågan om vilka 
konfliktregler som skall tillämpas. Ämnet har vida debatterats och undersökts av experter.  

3.6 Effekten av partsautonomi 

Partsautonomi är en konfliktregel som anger vilken lag skiljedomsnämnden skall tillämpa, den 
lokaliserar ett rättsligt förhållande inom det rättsliga ramverk som parterna valt förhindrar 
tillämpning av andra lagregler än de valda.50 När parterna väljer en tillämplig lag flyttas deras 
rättsliga förhållande från ramverket av en annars tillämplig lag till ramverket av den valda lagen. 
Partsautonomi anger den styrande lagen av avtalet men reglerar inte innehållet i avtalet; därav är 
principen om partsautonomi inte lika med principen om avtalsfrihet. Principen om avtalsfrihet är 
mer begränsad än partsautonomi och tillåter inte parterna att undkomma ett helt system av 
tillämpliga lagregler.51 

Då effekten av parternas val av lag etableras måste man anta att parternas val av lag har satt deras 
rättsliga förhållande i ett specifikt rättsligt regelverks sfär, man måste således också göra 
antagandet att detta förebygger tillämpningen av några andra lagregler än den som valts. Antalet 
faktiska regler som upphäver konfliktregler, som exempelvis partsautonomi, är både flertaliga och 
ökande. Då dessa regler är tillämpliga oavsett av parternas val av lag, så kan parternas val av lag 
inte alltid förhindra skiljedomsnämnden från tillämpning av andra lagregler.52 Därför är effekten 
av partsautonomi svår att förutse med hundraprocentig säkerhet.  

3.7 Inte en obegränsad naturrättsprincip 

3.7.1 Inledning 
”Existensen av en generell transaktionell lagregel som stödjer partsautonomi är 

nästan för bra för att vara sann”.53 

”Det vore felaktigt, eller övereuforiskt, att tro att parters autonomi att välja lag eller 

lagregler tillämpliga på deras tvist är helt obegränsad”.54 

                                                
46 Tronc commun innebär att något är gemensamt såväl som obligatoriskt för alla. 
47 Blessing, (1999), s. 398ff 
48 a.a., s. 406 
49 a.a., s. 406ff 
50 Cordero Moss, (1999), s. 73 
51 a.a., s. 74 
52

 a.a., s. 74f 
53 Hunter & Redfern, (1999), s. 97 
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Dessa två citat understryker den allmänna villfarelsen bland aktörer inom internationell handel att 
parternas val av faktisk lag exklusivt styr deras avtalsförhållande. Parter och andra aktörer litar till 
att när väl tillämplig lag är vald är inga andra lagregler relevanta i hänsyn till det rättsliga 
förhållandet mellan parterna.55 Det är sant att parterna i ett internationellt handelsavtal har 
långtgående frihet att välja vilken lag som skall reglera deras avtalsförhållande och tvister 
relaterade till detta.56 Även om valet av lags konsekvens principiellt betyder att alla andra 
potentiella lagar exkluderas från att styra parternas avtalsförhållande, är dock inte förkastandet av 
alla andra lagregler utom den av parterna valda total. Principen om partsautonomi är underkastad 
en mängd restriktioner, t ex. åsidosättande tvångsregler och ordre public restriktioner.57 

3.7.2 Restriktioner 

Då parternas frihet att välja tillämplig lag inte är obegränsad måste man lyfta frågan om vilka 
restriktioner partsautonomi är föremål för. Studien ger inte utrymme för en detaljerad 
undersökning av vilka restriktioner partsautonomi kan påverkas av, men för att få en full 
förståelse för den följande diskussionen måste man dock ha en grundläggande kunskap i ämnet; 
om inte partsautonomi var föremål för några som helst restriktioner vore en diskussion om 
bestämmandet av principens omfattning onödig.  

En vanligt förekommande ansats vid försök att begränsa parternas frihet att välja faktisk lag är att 
ange specifika lagområden där enskilda parter inte har någon rätt att välja lag. Dessa områden 
sätter upp yttergränserna för partsautonomi och ett val av utländsk lag kommer inte att påverka 
tillämpningen av den nationella lagen i dessa områden. Ett sätt att göra detta på är att införa 
konfliktregler vilka exkluderar tillämpning av partsautonomi inom dessa specifika lagområden, 
exempel på sådana områden är konkurrensrätt, arbetsrätt, och konsumenträtt. Ett annat sätt är att 
ge den faktiska regeln en upphävande karaktär.58 Nationella intressen vilka ofta ges en 
upphävande karaktär inkluderar skyddsregler för den svagare avtalsparten59, skyddsregler för 
tredje part60, regler antagna för att reglera nationell ekonomi61 och skyddsregler för 
allmänintressen62. 

Det finns mängder av olika metoder tillgängliga för nationella lagstiftare för att begränsa 
omfattningen av partsautonomi och de av parterna valda lagreglernas tillämplighet63. Rättsvetare 
har försökt klassificera och definiera dessa metoder, dock finns ännu ingen universellt accepterad 
klassificering. Den generella uppfattningen verkar dock vara att den valda lagens tillämplighet, 
dvs. partsautonomi, kan vara begränsad pga. ordre public, åsidosättande tvångsregler och andra 
konfliktregler. Det verkar också vara en allmän uppfattning att den valda lagen måste vara bona 
fide och legal. 

Cordero Moss föreslår att det kan vara tillåtligt att begränsa partsautonomi på tre 
grunder; (1) valet av utländsk lag måste förkastas om tillämpningen kränker 
grundläggande princip om allmän policy, (ordre public); (2) valet av tillämplig lag 
vidare är otillåtlig när andra konfliktregler tillämpas; och (3) tillämpningen av den 
valda lagen kan bli begränsad pga. åsidosättande tvångsregler.64 Redfern och 
Hunter anser att så länge avsikten uttryckt av parterna vid val av tillämplig lag är 
bona fide, legal och det inte finns anledning att förkasta parternas val pga. allmän 

                                                                                                                                                   
54 Blessing, (1999), s. 402 
55 Cordero Moss, (1999), s. 73 
56 Blessing, (1999), s. 395 
57 Cordero Moss, (1999), s. 53 
58 a.a., s. 86 
59 a.a., s. 87 
60 a.a., s. 94 
61 a.a., s. 96 
62 a.a., s. 99 
63 a.a., s. 84 
64 a.a., s. 53 
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policy skall partsautonomi inte begränsas.65 (Romkonventionen har infört 
stadgande relaterat till bona fide66 valfrihet och ingen kränkning av allmän policy67.)68 

På liknande sätt identifierar Blessing tre begränsningar på parternas frihet att välja 
tillämplig lag; (1) ett val av tillämplig lag skall betraktas som ogiltig om avsikten är 
att bedra lagen; (2) tvångsregler från ett annat rättsligt system än det som valts kan 
i vissa situationer tillämpas; och (3) allmän policy kan i vissa fall begränsa parternas 
valfrihet.69 

Medan Cordero Moss, Redfern, Hunter och Blessing antar en rätt likartad ansats 
och förespråkar att partsautonomi i undantagsfall kan begränsas, är Kühn av en 
annan åsikt. Kühn betonar att ”den upphävande principen i internationellt 
skiljedomsförfarande borde vara att följa parternas val av lag även om sådan lag 
strider mot tvångsreglerna i ett annat land kopplat till avtalet”. Han hävdar att 
skiljedomsnämnden skall tillämpa den lag som parterna valt samt den ordre public 
från den valda lagens land. Vidare understryker han att om inte tvångsregler från 
ett annat land också är del av allmän policy gällande den av parterna valda lagen, 
måste de åsidosättas.70 Kühn drar slutsatsen att skiljedomsnämnden inte bara skall 
respektera parternas val av faktisk lag; den måste också åsidosätta alla andra länders 
tvångsregler.71 

3.7.3 Sammanfattning 

Principen om partsautonomi är inte obegränsad, det ovan anförda visar att nationella auktoriteter 
i vissa situationer begränsar principen exempelvis genom att införa åsidosättande tvångsregler 
eller genom hänvisande till ordre public. Det är förståeligt att nationella lagstiftare i vissa fall har en 
önskan att avgöra vilka enskilda aktörer skall tillåtas rätten att undandra sig från den inhemska 
lagen. Man måste dock ha i åtanke att alla begränsningar av tillämpningen av den valda lagen 
öppnar upp en situation av osäkerhet. Det måste antas att varje val av tillämplig lag är baserad på 
noggrann undersökning av valets innebörder, även om parterna dessutom inte gjorde en försiktig 
utvärdering när avtalet undertecknades måste det antas att de önskar utvärdera situationen i ljuset 
av den valda lagen när en tvist uppstår.72 Skälet bakom varje begränsning måste därför vara 
balanserad med parternas intresse i förutsägbar och konsekvent tillämpning av lagreglerna. 

Även om den potentiella tillämpningen av tvångs- och konfliktregler, andra än partsautonomi, 
skapar oförutsägbara faktorer så betyder inte det att oförutsägbarheten inte kan inskränkas. 
Genom kunskap om vilket regelverk som kommer att styra partsautonomi och bestämma dess 
omfattning så kan åtminstone parterna göra en förstklassig utvärdering avseende huruvida en 
specifik regel, eller ordre public, kommer att begränsa deras val av lag eller inte.  

                                                
65 Hunter & Redfern, (1999), s. 97f 
66 Artikel 3.3, Romkonventionen, (1980). 
67 Artikel 7.1, Romkonventionen, (1980). 
68 Hunter & Redfern, (1999), s. 98 
69 Blessing, (1999), s. 402ff 
70 Kühn, (1999), s. 385 
71 a.a., s. 389 
72 Cordero Moss, (1999), s. 144 
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4. Nationella lagar och institutionella regler 

4.1 Inledning 

Som tidigare anförts vid flera tillfällen är partsautonomi, även om den är universellt erkänd, inte 
utan begränsningar. Den är en konfliktregel som existerar inom ett rättsligt ramverk och det är 
detta ramverk som fastställer dess begränsningar. Som framkommit i föregående kapitel måste ett 
privaträttsligt internationellt regelverk användas för att bestämma omfattningen av 
partsautonomi. Följande avsnitt undersöker nationella skiljedomsförfarandelagars inställning och 
institutionella skiljedomsförfaranderegler med hänsyn till användandet av privaträttsliga 
internationella lagar och regler, samt kartlägger de olika metoderna tillgängliga för skiljemän vid 
deras identifiering av vilken konfliktregel som skall tillämpas. Den generella effekten av 
partsautonomi är att på tvisten annars tillämpliga lagar inte kommer att styra den, dock är detta 
underkastat det viktiga förbehållet att dess effekt och omfattning bestäms av privaträttslig 
internationell lag. Det är därför avgörande att identifiera vilket privaträttsligt internationellt 
regelverk som bestämmer utsträckningen av parternas val av lag. 

Nationella skiljedomsförfarandelagar och institutionella skiljedomsförfaranderegler styr vilka 
konfliktregler som skiljemännen tillämpa i situationer där parterna inte har valt en tillämplig lag, 
dock har parterna i majoriteten av internationella handelsavtal faktiskt kommit överens om en 
tillämplig lag. Det kan ändå vara nödvändigt i dessa situationer att identifiera ett privaträttsligt 
internationellt regelverk eftersom det systemet styr partsautonomi. Dock existerar inga lagregler 
som anger för skiljemännen vilket privaträttsligt internationellt regelverk de ska använda vid 
bestämmande av begränsningarna av partsautonomi. En analog tolkning av befintliga förbehåll, 
vilka anger vilka konfliktregler som kan tillämpas när inget val av lag har gjorts, kan dock vara 
användbara då de presenterar en överblick av de olika valmöjligheterna tillgängliga för 
skiljemännen gällande tillämpningen av konfliktregler. En analys av dessa förbehåll erbjuder 
vidare en funktionell bakgrund vid etablerandet av effektiv teknik för att avgöra vilket regelverk 
som styr partsautonomi och bestämmer dess omfattning. 

Man måste förbli medveten om att de relevanta förbehållen i skiljedomsförfarandelagar och 
institutionella skiljedomsregler inte skrivits som ett försök att vägleda skiljemän i bestämmandet 
av omfattningen av partsautonomi, utan de skrevs för att erbjuda skiljemännen ett instrument för 
identifieringen av en tillämplig lag. Eftersom dessa förbehåll ändå innehåller vägledning om vilka 
konfliktlagar som skall tillämpas är de värdefulla vid fastställandet av hur omfattningen av 
partsautonomi bestäms, vilket beslutas genom ett privaträttsligt internationellt regelverk. När väl 
analysen är gjord kan en klassificering av metoderna göras. Lämpligheten av en tillämpning av 
dessa metoder i beaktande av bestämmandet av omfattningen av partsautonomi kan därefter 
diskuteras. 

4.2 Klassisk till modern ansats 

4.2.1 Territoriell ansats 

Såväl institutionella skiljedomsförfaranderegler som nationella skiljedomsförfarandelagar 
tillbakavisar idén om ett automatiskt bestämmande av tillämplig lag baserat på platsen för 
skiljedomsförfarandet. Förslaget att skiljedomsnämnder, precis som domstolar, skall tillämpa den 
privaträttsliga internationella lagen gällande på platsen för förfarandet har kritiserats. Detta 
traditionella antagande har ersatts av den s.k. delokaliseringsteorin.73 Teorin baseras på tron att 
skiljedomsnämnder inte har lex fori. Enligt teorin skall inte skiljemän vara förpliktade, i motsats till 
domstolars domare, att tillämpa platsen för förfarandets konfliktlagar eftersom skälet bakom 

                                                
73

 a.a., s. 248f 
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parternas val plats för förfarandet i de flesta fall inte gjorts för dess konfliktlagars skull. 
Delokaliseringsteorin har vunnit en allmän acceptans och det har betonats att det har skett en 
nästintill total desertering från tillämpningen av skiljedomsförfarandets lex fori.74  

Även om den generella åsikten för nuvarande är att det är olämpligt att använda lex fori som en 
beslutsfaktor vid beslut om vilken faktisk lag som skall tillämpas så är denna traditionella ansats 
införd i vissa modernare skiljedomsförfaranderegler.75 Artikel 4 i ZCC:s internationella 
skiljedomsförfaranderegler av 1989 stipulerar; 

”Om parterna inte har valt en tillämplig lag avgör skiljedomsnämnden fallet enligt 
den lag som är tillämplig enligt reglerna i den privaträttsliga internationella lagens 
stadgar”.76 

På ett liknande sätt anför Artikel 13.2 i HCC:s förfaranderegler för skiljeförfarandedomstolen av 
1993 att;  

”Misslyckas sådan stipulering av parterna skall skiljedomsnämnden tillämpa den lag 
som den anser vara tillämplig enligt reglerna i Ungersk privaträttslig internationell 
lag”.77 

4.2.2 Europakonventionen av 1961 

Europakonventionen var det första tecknet på en mer liberal ansats vid beaktande av 
bestämmandet av tillämplig lag, i motsats till den traditionella ansatsen ger inte 
Europakonventionen platsen för skiljeförfarandet en beslutsmässig roll. Artikel 7 i 
Europakonventionen säger följande; 

”Parterna skall vara fria att bestämma genom överenskommelse den lag som skall 
tillämpas av skiljemännen på tvistens innehåll. Misslyckas någon indikation av 
parterna avseende tillämplig lag skall skiljemännen tillämpa lämplig lag enligt 
konfliktreglerna som skiljemännen anser tillämplig. I båda fallen skall skiljemännen 
ta villkoren i avtalet och handelsbruket med i sitt beaktande”.78 

Användandet av termen ”lämplig lag” föreslår att nationella regelverk måste väljas av 
skiljemännen. Ett annat drag som kan observeras är att skiljemännen inte är tvingade att hänvisa 
till ett speciellt system av konfliktlagar utan de är fria att använda den konfliktregel de anser 
tillämplig. Det är dock inte klargjort huruvida skiljemännen måste ange en specifik konfliktregel 
eller om de kan ange sådan regel utan inskränkning. På det stora hela erbjuder 
Europakonventionen en liberal ansats och måste erkännas som ”en viktig milstolpe mot en 
modern uppfattning av internationellt skiljedomsförfarande”.79 

4.2.3 Washingtonkonventionen av 1965 

Washingtonkonventionen, precis som en majoritet av moderna skiljedomsförfarande- 
konventioner, erkänner principen om partsautonomi.80 När inget val av lag är gjort föreskriver 
Washingtonkonventionen att skiljedomsnämnden skall tillämpa avtalets förhållandeparts lag och 
dess konfliktregler. Artikel 43.1 i Washingtonkonventionen stipulerar; 

”Skiljedomsnämnden skall besluta i tvisten i överensstämmelse med sådana 
lagregler som parterna kan ha kommit överens om. I frånvaro av sådan 
överenskommelse skall skiljedomsnämnden tillämpa avtalets förhållandeparts lag 

                                                
74 Hunter & Redfern, (1999), s. 2ff 
75 Blessing, (1999), s. 416f 
76 Artikel 4, ZCC:s internationella skiljedomsförfaranderegler, (1989). 
77 Artikel 13.2, HCC:s förfaranderegler för skiljeförfarandedomstolen, (2000). 
78 Artikel 7, Europakonventionen, (1961). 
79 Blessing, (1999), s. 419 
80 Artikel 42.1, Washingtonkonventionen, (1965). 
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på tvisten, inklusive dess regler avseende en konflikt av lagar, och sådana 
internationella lagregler som kan vara tillämpliga”.81    

Konventionen erbjuder en ganska ovanlig lösning; förhållandeparten ges en stark ställning men 
på samma gång föreslår rekommendationen till internationell lag att en kränkning av 
internationell lag kan leda till ett resultat där förhållandepartens lag kommer att tillämpas trots 
allt. I de flesta fall betyder dock skiljemännens skyldighet att tillämpa avtalets förhållandeparts lag 
att de faktiskt kommer att tillämpa den lag som har närmast koppling till transaktionen.82  

4.2.4 UNCITRAL: s skiljedomsregler av 1976 

Som tidigare anförts erkänner UNCITRAL:s skiljedomsförfaranderegler tydligt parternas 
rättighet att välja faktisk lag, om inget val av lag har gjorts skall skiljemännen tillämpa de 
konfliktregler de anser tillämpliga. Artikel 33.1 anför att; 

”Skiljedomsnämnden skall tillämpa den lag som av parterna anges som tillämplig 
på innehållet i tvisten. Misslyckas sådant angivande av parterna skall 
skiljedomsnämnden tillämpa den lag som bestäms genom konfliktreglerna och som 
den anser tillämplig”.83  

Termen lag ger intrycket att en lag skall utses och att skiljemännen inte ges friheten att utse en 
transaktionell regel, eller regler, från varierande nationella regelverk. 84 Bortsett från detta och 
förpliktelsen att använda konfliktregler, måste förbehållen uppskattas som en ganska liberal och 
modern ansats som ger skiljemännen rätten att tillämpa vilken konfliktlag som helst som de anser 
tillämplig. 

4.2.5 Anspråksförlikningsdeklarationen av 1981 

Än ännu mer liberalare och modernare ansats än den tagen av UNCITRAL 1976 togs i 
Anspråksförlikningsdeklarationen 1981;85 

”Skiljedomsnämnden skall avgöra alla fall baserat på aktning för lag, tillämpande 
sådana val av lagregler och principer av handelsrättliga och internationella lagar 
som skiljedomsnämnden bestämmer vara tillämpliga, i beaktande av relevant 
handelsbruk, avtalsförbehåll och förändrade omständigheter”.86 

Texten förmedlar en stor utvidgning av artikel 33 i UNCITRAL:s skiljedomsförfaranderegler. 
Skiljedomsnämnden skall inte bara tillämpa ett nationellt regelverk, utan ges också friheten att 
tillämpa vilken lagprincip som helst med ursprung i handelsrättslig eller internationell lag som 
valen av lagregler som skiljedomsnämnden bestämmer som tillämpliga. Denna långtgående 
frihets avsikt var att undvika en regel som tvingar skiljemännen att välja ett av de inhemska 
regelverken, dvs. antingen amerikansk- eller iransk lag.87  

4.2.6 Romkonventionen av 1980  

Romkonventionen av 1980 låter parterna välja vilken lagregel som skall styra deras 
avtalsförhållande, dvs. principen om partsautonomi erkänns ännu en gång.88 I en situation där 
parterna inte har gjort sådant val skall skiljemännen tillämpa det lands lag som avtalet har närmast 
koppling till.89 Även om Romkonventionen inte är tillämplig på skiljedomsförfarandeavtal så 

                                                
81 Artikel 42.1, Washingtonkonventionen, (1965). 
82 Blessing, (1999), s. 420 
83 Artikel 33.1, UNCITRAL: s skiljedomsförfaranderegler, (1976). 
84 Blessing, (1999), s. 421 
85 Avsåg främst förlikningen av anspråk mellan USA och Iran vilken hade sitt ursprung i Irans kvarhållande av 
femtiotvå amerikanska medborgare på amerikanska ambassaden i Teheran vilken inleddes i november 1979. 
86 Artikel 5, Anspråksförlikningsdeklarationen, (1981). 
87 Blessing, (1999), s. 422 
88 Artikel 3, Romkonventionen, (1980). 
89 Artikel 4.1, Romkonventionen, (1980). 
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erbjuder den en generell princip om närmaste-kopplings-testet.90 Testet förpliktar skiljemännen 
att tillämpa den faktiska lagen i det land som anges av flera relevanta kopplingsfaktorer som plats 
för affärsrörelsen eller den parts hemvist som måste prestera den ”karaktäristiska prestationen”.91 
Artikel 4.1 i Romkonventionen säger följande; 

”Då den utsträckning som lagen är tillämplig på avtalet inte har valts i enlighet med 
Artikel 3 skall avtalet styras av det lands lag med vilket det är närmast kopplat 
till”.92 

Romkonventionen erbjuder inte en helt flexible metod för bestämmande eftersom skiljemännen 
ombeds tillämpa ”landets lag” och inte ”lagregler”, därav framstår det som om 
skiljedomsnämnden är tvingad att tillämpa en specifik lag.93 

4.3 Institutionella skiljedomsregler 

Detta avsnitt undersöker institutionella skiljedomsförfaranderegler i tillämpliga konfliktreglers 
sammanhang. Många institutionella regelsystem tar en liberal ansats som tillåter skiljemännen att 
direkt tillämpa den faktiska lagregel de anser ”lämplig” eller ”tillämplig”, dock förespråkar vissa 
regler användandet av konfliktregler. Följande undersökning ger inte en omfattande lista av de 
institutionella regler och man måste ha i åtanke att det finns många andra institutionella regler 
som antar andra ansatser. Dock representerar de presenterade reglerna västvärldens mest centrala 
skiljedomsförfaranderegler och de mest allmänt antagna metoderna avseende tillämpningen av 
konfliktregler. 

4.3.1 ICC:s Skiljedomsregler av 1975 och 1998  

Artikel 13.3 i ICC:s regler av 1975 anförde följande;  

”Parterna skall vara fria att bestämma den lag som skall tillämpas av skiljemännen 
på tvistens förutsättningar. I frånvaro av indikationer av parterna gällande den 
tillämpliga lagen, skall skiljemännen tillämpa den lag som angetts som riktig av den 
konfliktregel skiljemännen bedömt lämplig”.94  

Stadgan tvingade skiljemännen att utse ”en riktig lag” vilket antyder att de var tvungna att utse ett 
nationellt regelverk. I processen med att utse ”den riktiga lagen” var skiljemännen tvungna att 
använda konfliktregler. Dock var de inte förpliktade att hänvisa till ett specifikt system av 
konfliktregler och de hade tillstånd att tillämpa vilka konfliktregler som helst från ett eller flera 
system av konfliktregler, nationella eller transnationella. Det enda kravet var att skiljemännen 
borde överväga tillämpningen av den valda konfliktregelns ”lämplighet” i den specifika 
situationen. Användandet av termen ”lämplighet” föreslår att någon form av rättfärdigande eller 
koppling till det specifika fallet måste göras.95 Förutom det måste skiljemännen ta med relevant 
handelsbruk och kontraktsvillkor i beaktande96. 

1998 antog ICC nya regler vilka frigjorde skiljemännen ytterligare i processen att bestämma 
tillämplig lag. Artikel 17.1 säger följande; 

”Parterna skall vara fria att avtala fram de lagregler som skall tillämpas av 
skiljedomsnämnden på tvistens förutsättningar. I avsaknad av någon som helst 
sådan överenskommelse, skall skiljedomsnämnden tillämpa de lagregler vilka den 
bestämmer lämpliga”.97  

                                                
90 Kühn, (1999), s. 386 
91 Blessing, (1999), s. 413f, och 422 
92 Artikel 4.1, Romkonventionen, (1980). 
93 Blessing, (1999), s. 422 
94 Artikel 13.3, ICC:s skiljedomsförfaranderegler, (1976). 
95 Blessing, (1999), s. 423 
96 Artikel 13.5, ICC:s skiljedomsförfaranderegler, (1975). 
97 Artikel 17.1, ICC:s skiljedomsförfaranderegler, (1998). 



 18 

Skiljedomsnämnden är inte längre förpliktad att tillämpa konfliktregler, inte heller begärs att den 
utser ”en riktig lag”. Skiljedomsnämndens enda förpliktelse är att tillämpa den lagregel den anser 
”lämplig”. 

4.3.2 LCIA:s skiljedomsregler av 1998 

Artikel 22.3 i LCIA:s skiljedomsförfaranderegler av 1998 stipulerar; 

”Skiljedomsnämnden skall avgöra parternas tvist i överensstämmelse med den lag 
(lagar) eller lagregler som parterna valt som tillämpliga på förutsättningarna för 
deras tvist. Om och till den utsträckning som skiljedomsnämnden bestämmer att 
parterna inte har gjort något sådant val, skall skiljedomsnämnden tillämpa den lag 
(lagar) eller lagregler som den anser lämplig”.98 

LCIA:s skiljedomsförfaranderegler av 1998 ger skiljedomsnämnden friheten att tillämpa den lag 
eller lagregler som den anser lämplig. Som man kan se är inte nämnden tvingad att gå igenom ett 
system av konfliktregler vid angivandet av tillämplig faktisk lag. Nämnden behöver inte hänvisa 
till ett specifikt regelverk och kan tillämpa regler från olika rättsliga system. Som tidigare anförts 
indikerar dock termen ”lämplig” att någon typ av rättfärdigande och koppling till den aktuella 
situationen är nödvändig. 

4.3.3 AAA:s Internationella skiljedomsregler av 2000 

Artikel 28 i AAA:s internationella skiljedomsförfaranderegler av 1998 anför följande; 

(1) Skiljedomsnämnden skall tillämpa den faktiska lag (lagar) eller lagregler som 
angivits av parterna som tillämpliga på tvisten. Vid misslyckande av sådant 
angivande av parterna skall nämnden tillämpa sådan lag (lagar) eller lagregler som 
den anser lämplig. 

(2) Vid skiljedomsförfarande som involverar anbringande av avtal skall nämnden 
besluta i överensstämmelse med villkoren i avtalet och skall ta med i beaktande det 
handelsbruk som är tillämpligt enligt avtalet.99 

 

Precis som ICC:s regler av 1998 antar AAA:s regler en ganska liberal och flexibel ansats. 
Skiljemännen är i princip fria att tillämpa vilka lagar eller lagregler som helst, ingen specifik 
beslutsmetod krävs. De har friheten att direkt tillämpa en faktisk lagregel utan tillämpning av 
konfliktregler, men kan också välja att tillämpa en specifik konfliktregel eller system av 
konfliktregler. 

4.3.4 VIAC:s skiljedomsregler av 2001  

VIAC:s skiljedomsförfaranderegler av 2001 ger inte skiljemännen samma långtgående frihet som 
AAA:s och LCIA:s regler. Artikel 16 i VIAC:s skiljedomsförfaranderegler stipulerar; 

”På innehållet i fallet skall den enskilde skiljemannen (skiljedomsnämnden) 
tillämpa den lag som parterna har angivit som tillämplig. Misslyckas sådant 
angivande av parterna skall han (den) tillämpa den lag som angivits genom val av 
lagregler som han (den) anser tillämpliga”.100 

Texten antyder att skiljemännen skall tillämpa ett specifikt system av nationell lag. Därav (om inte 
termen ”lag” givits en väldigt liberal tolkning) erbjuder inte VIAC:s skiljedomsförfaranderegler 
skiljemännen friheten att avgöra tvisten i överensstämmelse med en nationell eller transnationell 
lagregel.101 Dock är inte skiljedomsnämnden tvingad att använda konfliktregler vid angivandet av 
tillämplig lag. 

                                                
98 Artikel 22.3, LCIA:s skiljedomsförfaranderegler, (1998). 
99 Artikel 28, AAA:s internationella skiljedomsförfaranderegler, (1998). 
100 Artikel 16, VIAC:s skiljedomsförfaranderegler, (2001). 
101 Blessing, (1999), s. 425 



 19 

4.3.5 NAI:s skiljedomsförfaranderegler av 2002 

NAI:s skiljedomsförfaranderegler av 2002 ställer ett utmärkt exempel till förfogande på en 
modern och flexibel lösning tagen av en skiljedomsförfarande institution. Skiljedomsnämnden är 
varken förpliktad att använda konfliktregler eller tvingad att ange ett specifikt system av nationell 
lag. Artikel 46 anför följande; 

”Om ett val av lag är gjort av parterna, skall skiljedomsnämnden göra sitt utslag i 
överensstämmelse med de lagregler som parterna valt. Misslyckas ett sådant val av 
lag skall skiljedomsnämnden göra sitt utslag i överensstämmelse med de lagregler 
vilka den anser lämpliga”.102 

4.3.6 DIS:s Skiljedomsregler av 1998 

Till skillnad från NAI:s skiljedomsförfaranderegler har DIS:s regler antagit närmaste-kopplings-
testet. Avsnitt 23.2 anför följande; 

”Misslyckas något angivande av parterna skall skiljedomsnämnden tillämpa den 
stats lag med vilken förfarandets innehåll är närmast kopplad”.103  

Nämnden behöver inte tillämpa konfliktregler, dock antyder termen ”den stats lag” att nämnden 
måste utse ett nationellt regelverk. Därav har nämnden varken friheten att tillämpa lagregler från 
olika rättsliga system och tillåts inte att hänvisa till ett icke-nationellt regelverk. 

4.3.7 SCC:s Skiljedomsregler av 1999  

SCC:s skiljedomsförfaranderegler av 1999 är ännu ett exempel på en modern och flexibel ansats 
tagen av en skiljedomsförfarande institution. Artikel 24.1 stipulerar; 

”Skiljedomsnämnden skall bestämma tvistens förutsättningar baserat på den lag 
eller lagregler som parterna avtalat. Vid frånvaro av sådant avtal skall 
skiljedomsnämnden tillämpa den lag eller lagregler som anses mest lämpliga”.104  

Om parterna inte enats om en tillämplig lag låter kammaren skiljemännen tillämpa de lagregler de 
anser ”lämpliga”. De är inte tvingade att ta vägen genom ett system av konfliktregler men bör 
troligtvis ange någon form av rättfärdigande för en lag de utser.  

4.4 Nationella skiljedomslagar  

Liberaliseringen av institutionella skiljedomsförfaranderegler har tvingat nationella lagstiftare till 
att ta en mer modern ansats och ändra deras skiljedomslagar. Det har gjorts en utbredd 
ansträngning för att harmonisera nationella skiljedomslagar och göra dem föremål för samma 
standard som de institutionella skiljedomsförfarandereglerna. De länder som underlåtit att följa 
den trenden har förlorat mark eftersom många parter i handelsavtal väljer att inte använda dessa 
länder som säte för deras skiljedomsförfarande.105  

Även om det skett viss harmonisering av nationella skiljedomslagar och institutionella 
skiljedomsförfaranderegler, antas dock fortfarande många olika ansatser. Avsnittet nedan 
presenterar ytligt ett antal nationella skiljedomslagar med hänsyn till konfliktregler. Endast ett 
fåtal länders nationella lagstiftning diskuteras av utrymmesskäl, precis som i föregående avsnitt 
har de valda lagarna valts ut för att de är centrala ur västvärldens perspektiv samt erbjuder ett 
brett urval av de mest typiska lösningarna presenterade av nationella skiljedomslagar.   

                                                
102 Artikel 46, NAI:s skiljedomsförfaranderegler, (1998) (tillägg 2001). 
103 Avsnitt 23.2, DIS:s skiljedomsförfaranderegler, (1998). 
104 Artikel 24.1, SCC:s skiljedomsförfaranderegler, (1999). 
105 Blessing, (1999), s. 429f 
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4.4.1 Nederländernas lag om civilrättsligt förfarande  

Nederländernas lag om civilrättsligt förfarande låter skiljemän tillämpa vilken lagregel som helst 
och tvingar dem inte att ange ett system av nationella lagar eller att använda konfliktregler. Artikel 
1054.2 anger följande; 

”Om parterna har gjort ett val av lag skall skiljedomsnämnden göra sitt utslag i 
överensstämmelse med de lagregler som parterna valt. Misslyckas ett sådant val av 
lag skall skiljedomsnämnden göra sitt utslag i överensstämmelse med de lagregler 
vilka den anser lämpliga”.106   

4.4.2 Schweiz privaträttsliga internationella lag  

Schweiz privaträttsliga internationella lag av 1987 sörjer för en regel vilken, precis som den 
Nederländska skiljedomslagen, ger skiljedomsnämnden rätt att tillämpa vilken ”lagregel” som 
helst. Lagstiftaren har dock valt att använda närmaste-kopplings-testet. Artikel 187.1 stipulerar; 

”Skiljedomsnämnden skall avgöra tvisten i överensstämmande med de lagregler 
som parterna har valt eller, i frånvaro av sådant val, i överensstämmande med de 
lagregler med vilka fallet har närmast koppling till”.107  

Referensen till den ”närmaste-koppling” anger en oberoende norm av privaträttslig internationell 
lag, vilken ger skiljemän full autonomi att tillämpa alla eller inga konfliktregler. Även om villkoret 
inte som sådant erbjuder en voie directe108 lösning i samma mening som den Nederländska och 
Franska lagstiftningen så är det troligt att skiljedomsnämnden i praktiken kommer till samma 
slutsats eftersom närmaste-kopplings-testet ändå är en universellt accepterad princip av 
skiljedomsnämnden.109 

4.4.3 Tysklands lag om civilrättsligt förfarande 

Artikel 1051 i Tysklands lag om civilrättsligt förfarande säger följande; 

”Misslyckas något angivande av parterna skall skiljedomsnämnden tillämpa den 
stats lag med vilken förfarandets innehåll är närmast kopplad”.110 

Den Tyska skiljedomslagen liknar den Schweiziska i den meningen att den gör en referens till 
närmaste-kopplings-testet, artikel 1051 är dock mer restriktiv än artikel 187.1 i den Schweiziska 
lagen och förpliktar skiljedomsnämnden att tillämpa ”den stats lag” till vilken förfarandets 
innehåll är närmast kopplad. I kontrast till den Schweiziska lagen ger den inte 
skiljedomsnämnden friheten att tillämpa vilka lagregler som helst, utan ett nationellt regelverk 
måste tillämpas. 

4.4.4 Italiens lag om civilrättsligt förfarande 

Artikel 834 i Italiens lag om civilrättsligt förfarande av 1994 är ett annat exempel på en modern 
skiljedomslag vilken hänvisar till närmaste-kopplings-testet. Artikeln anger följande; 

”Parterna kan avtala sinsemellan om reglerna som skiljemän skall tillämpa på 
tvistens förutsättningar eller ange att skiljemän bestämma ex æquo et bono. I båda 
fallen skall skiljemännen ta avtalsvillkoren och handelsbruk i beaktande. Om 
parterna är tysta, skall den lag med vilken förhållandet har närmast koppling 
tillämpas”.111 

                                                
106 Artikel 1054.2, Nederländernas lag om civilrättsligt förfarande, bok IV, (1986). 
107 Artikel 187.1, Schweiz privaträttsliga internationella lag, (1987). 
108 Voie directe är franska för direktrekrytering eller direktrekryterande 
109 Blessing, (1999), s. 431 
110 Artikel 1051, Tysklands lag om civilrättsligt förfarande, Bok X, (1998). 
111 Artikel 834, Italiens lag om civilrättsligt förfarande, Bok IX, (1994). 
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4.4.5 Storbritanniens skiljedoms akt 

Storbritanniens skiljedoms akt tar en mindre flexibel ansats än de flesta andra nationella 
skiljedomslagar. Artikel 46 stipulerar; 

”(1) Skiljedomsnämnden skall avgöra tvisten (a) i överensstämmelse med den lag 
parterna har valt som tillämplig på tvistens innehåll, eller (b) om parterna så har 
överenskommit, i överensstämmelse med sådant annat övervägande som de 
kommit överens om eller bestämts av nämnden. 
(2)… 
(3) Om eller i den utsträckning som det saknas sådant val eller överenskommelse 
skall nämnden tillämpa den lag som bestäms av konfliktreglerna vilka den anser 
tillämpliga.”112 

 

Skiljemän måste tillämpa konfliktregler för att identifiera tillämplig lag. Termen ”lag” istället för 
”lagregler” antyder att ett helt regelverk måste väljas och att en tillämpning av regler från olika 
system verkar vara förbjudna. 

4.5 UNCITRAL:s modell lag 

UNCITRAL:s modell lag gällande skiljeförfarande är resultatet av en lång och bred diskussion 
mellan nationella stater världen över. Artikel 28 i UNCITRAL:s modell lag stipulerar följande; 

(1) Skiljedomsnämnden skall avgöra tvisten i överensstämmelse med sådan lagregel 
vald av parterna som tillämplig på tvistens innehåll… 

(2) Misslyckas något angivande av parterna skall skiljedomsnämnden tillämpa den lag 
som bestäms av de konfliktregler de anser tillämpliga. 

(3) …  
(4) I samtliga fall skall skiljedomsnämnden besluta i överensstämmelse med avtalets 

villkor, och skall ta handelsbruket tillämplig på transaktionen med i sitt 
beaktande.113 

 

Partsautonomi och parternas frihet att välja tillämplig faktisk lag utgör basen av modell lagen, 
parterna är fria att välja vilka lagregler som helst. De har rätt att välja lagregler från en eller flera 
olika rättsliga system, och är fria att välja regler från transnationell lag, internationella 
konventioner, handelsbruk eller allmänna principer av internationell lag. Men, när parterna inte 
har gjort ett val av lag, måste skiljemännen tillämpa ”den lag” som anges av tillämpliga 
konfliktregler. Detta antyder att skiljemän är förpliktade att identifiera en lag från ett specifikt 
land.114 

Vidare är skiljemännen tvingade att använda konfliktregler och kan inte tillämpa en faktisk lag 
direkt, dock kan vilka konfliktregler som helst tillämpas så länge som skiljemännen anser den vara 
”lämplig”. Därav måste någon form av rättfärdigande av den valda konfliktregeln göras.115 
Flertalet nationella lagar är baserade på UNCITRAL:s modell lag, t ex. Ryska federationens lag 
om internationellt handelsrättsligt skiljedomsförfarande av 1993, Kanadas handelsrättsliga 
skiljedomsförfarande akt av 1986 och Australiens internationella skiljedomsförfarande tilläggs akt 
av 1989.116  

4.6 Sammanfattning 

Det ovan anförda visar tydligt att de rättsliga dokument som reglerar frågor om tillämplig lag och 
konfliktregler i internationellt handelsrättsligt skiljedomsförfarande inte är harmoniserade. Såväl 
innehållet som tillämpligheten av olika konfliktregler varierar beroende på det relevanta rättsliga 

                                                
112 Artikel 46, Storbritanniens skiljedoms akt, (1996). 
113 Artikel 28, UNCITRAL:s modell lag, (1985). 
114 Blessing, (1999), s. 436 
115 Broches, (1990), s. 141ff 
116

 Blessing, (1999), s. 433 
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systemet och tvistens innehåll. Alla lagar och lagregler har dock samma utgångspunkt; skiljemän 
skall tillämpa den lag som parterna har valt. Om inget sådant val har gjorts skall skiljemän 
tillämpa de konfliktregler som parterna valt. Misslyckas valet av konfliktregler, visar det praktiska 
bruket av skiljeförfarande att flertalet olika metoder har använts, vilket är i linje med 
institutionella skiljedomsregler och nationella skiljedomslagar vilka har antagit olika ansatser.117 
Dock måste man ha i åtanke att de flesta skiljedomsutslag inte publiceras och att det därför är 
svårt, om inte omöjligt, att veta hur skiljedomsnämnder går tillväga i verkligheten. 

Moderna lagar och regler har utvecklats till att ta en flexibel ansats och frigjort skiljemännen från 
förpliktandet att använda konfliktregeln lex fori. Faktum är att när inget val av lag har gjorts av 
parterna är skiljemännen enligt de flesta förbehåll inte förpliktade att använda någon konfliktregel 
alls. Voie directe doktrinen har vunnit mark och användandet av konfliktregler har nästan 
övergivits helt. De flesta förbehåll tillåter skiljemän att tillämpa från ett eller flera regelverk, det är 
regeln som sådan som är relevant och inte det rättsliga systemet. Denna ansats reflekterar det 
grundläggande i delokaliseringsteorin vilken tillhandahåller att skiljemän inte ska vara bundna till 
ett specifikt system av lag eller domsrätt. Majoriteten av de förbehåll som faktiskt tvingar 
skiljedomsnämnden att använda konfliktregler låter nämnden fritt avgöra vilken specifik 
konfliktregel som skall tillämpas. Skiljemännen är inte bundna att utse ett helt system av 
privaträttslig internationell lag och är fria plocka och välja regler från olika system så länge en 
tillämpning av den regeln är ”lämplig” eller ”tillämplig”. Därav förefaller den moderna ansatsen 
applådera skiljemännens diskretion. 

 

                                                
117 Cordero Moss, (1999), s. 295 
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5. Hur bestäms partsautonomis omfattning; användandet av 
privaträttslig internationell lag 

5.1 Inledning 

Många affärstransaktioner tar plats varje dag i hela världen. Som redan understrukits, när en 
transaktion är av internationell karaktär finns en risk att tvist om tillämplig lag uppstår, speciellt 
när parterna inte har gjort ett tydligt val av lag. Om de relevanta villkoren i den möjligt tillämpliga 
lagen inte skiljer sig i innehåll skapar inte en konflikt mellan lagarna några större svårigheter då 
utgången av tvisten kommer att bli densamma oavsett vilken lag skiljedomsnämnden tillämpar. 
Om reglerna dock skiljer sig åt finns istället en genuin konflikt mellan lagarna. Genom den 
privaträttsliga internationella lagmekanismen och dess konfliktregler kan sådana konflikter mellan 
lagar lösas.118  

Det är dock viktigt att ha i åtanke att privaträttslig internationell lag är ett nationellt fenomen. 
Den rättsliga strukturen och innehållet i konfliktreglerna skiljer sig åt mellan olika länder. 
Utgången av en internationell tvist kan därför bero på vilket privaträttsligt internationellt 
regelverk som tillämpas. 

5.2 Partsautonomi som konfliktregel 

Konfliktregler hjälper till att identifiera en tillämplig lag när en konflikt mellan lagar uppstår, 
avseende handelsavtal är partsautonomi den konfliktregel som huvudsakligen anger den 
tillämpliga lagen. Andra konfliktregler tillämpas endast om parterna inte har gjort ett val av lag.119 
Den tillämpliga lagen styr den specifika transaktionen och sätter nivån för parternas 
avtalsförhållande, parternas förhållande är därför ofta ett resultat av deras förståelse av den lagen, 
och vilken lag det är.120 Av det skälet är det att föredra att parterna i förväg vet vilken faktisk lag 
skiljemännen kommer att använda. Det är vidare tillrådligt att parterna vet vilken konfliktregel 
skiljemännen, i händelse av en konflikt mellan lagar, kommer att använda eftersom det kommer 
att hjälpa dem att förutse vilken faktisk regel skiljemännen kommer att överväga när de löser 
tvisten.  

För att en konfliktregel ska försäkra förutsebarhet är det viktigt att den är tydlig och lätt att 
tillämpa, partsautonomi är ett bra exempel på en konfliktregel som förser oss med en ganska hög 
grad av förutsebarhet, även om partsautonomi är underkastad vissa restriktioner vilket i viss 
mening underminerar förutsebarheten.121 Då tillämplig lags förutsebarhet är essentiell är det 
rekommenderat att avtalsparterna använder deras rätt att välja en tillämplig lag; om de inte gör 
det kan andra konfliktregler än partsautonomi tillämpas.  

5.3 Tillämpning av privaträttslig internationell lag 

I de situationer där parterna inte har uppnått en överenskommelse om tillämplig lag måste 
skiljedomsnämnden tillämpa konfliktregler för att kunna identifiera vilken faktisk lag som ska 
tillämpas. Även om parterna dock har uppnått en överenskommelse om tillämplig lag så måste ett 
privaträttsligt internationellt regelverk användas för att avgöra till vilken grad skiljedomsnämnden 
måste anpassa sig till valet parterna har gjort, dvs. att bestämma omfattningen av 
partsautonomi.122 Det faktum att en tvist är föremål för ett skiljedomsförfarande försäkrar i sig 
inte ett fullt tillämpande av den valda lagen då omfattningen av partsautonomi är underkastad 

                                                
118 a.a., s. 46f, och 73 
119 a.a., s. 52 
120 a.a., s. 47f 
121 a.a., s. 52 
122 a.a., s. 246 
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restriktioner som bestäms av den privaträttsliga internationella lagens rättsliga ramverk. Även om 
principen om partsautonomi är vida erkänd är den inte en naturrättsprincip som existerar 
oberoende av alla nationella regelverk.123  

Partsautonomi är en konfliktregel och precis som alla andra konfliktregler så bestäms dess 
omfattning genom privaträttslig internationell lag. Då utsträckningen av parternas frihet att välja 
faktisk lag bestäms genom ett privaträttsligt internationellt regelverk är det nödvändigt att 
fastställa vilket system som styr partsautonomi i varje enskilt fall.124  

5.4 Sammanfattning 

I de flesta internationella handelsrättsliga skiljedomsförfaranden har parterna gjort ett val av lag 
när de undertecknar avtalet, i dessa situationer finns det inget behov av att tillämpa privaträttslig 
internationell lag för att identifiera en tillämplig lag. Dock är partsautonomi i sig en konfliktregel, 
som anger den tillämpliga lagen, och därför måste privaträttslig internationell lag tillämpas för att 
bestämma dess omfattning även om ett val av tillämplig lag har gjorts.125 

                                                
123 a.a., s. 297 
124 a.a. 
125 a.a., s. 246 
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6. Hur bestäms partsautonomis omfattning; ett tillämpligt 
system av privaträttsligt internationellt lag 

6.1 Att välja ett system av privaträttsligt internationellt lag 

Föregående har visat att partsautonomi är begränsad, den existerar inom ett rättsligt ramverk av 
privaträttslig internationell lag. Nyckelfrågan är således vilket system av privaträttslig 
internationell lag skiljedomsnämnden skall tillämpa vid bestämmandet av partsautonomis 
omfattning. Detta är inte enbart en teoretisk fråga utan också en fråga om praktisk betydelse; utan 
kunskap om vilket system av privaträttslig internationell lag som styr partsautonomi är det 
omöjligt att fastställa effekterna av parternas val av lag.  

Följande analys utgör kärnan i denna uppsats, nämligen; vilket system av privaträttslig 
internationell lag styr partsautonomi och bestämmer dess omfattning? Analysen baseras på den 
föregående undersökningen av gällande lagar och regler samt författarens egna slutsatser. Den 
kartlägger olika metoder tillgängliga för skiljemän vid identifierandet av vilket system av 
privaträttslig internationell lag som skall styra partsautonomi, samt diskuterar lämpligheten i en 
tillämpning av dessa metoder.  

6.2 Lex Fori som en beslutsfaktor 

Ingen av de undersökta nationella skiljedomslagarna eller institutionella skiljedomsreglerna 
stödjer idén om att skiljemän automatiskt skall tillämpa den privaträttsliga internationella lagen i 
det land där skiljedomsnämnden har sitt säte. Att använda den privaträttsliga internationella lagen 
lex fori är faktiskt en nästan totalt övergiven ansats, den moderna ansatsen är istället att 
skiljedomsnämnden inte har någon lex fori. Platsen för skiljeförfarandet är bara en av många 
faktorer som nämnden skall överväga vid bestämmandet av vilket system av privaträttslig 
internationell lag som styr den aktuella tvisten. Författaren instämmer med denna ansats; lex fori 
skall inte utgöra den beslutsfaktor som bestämmer vilket system av privaträttslig internationell lag 
som är tillämpligt, samt följaktligen bestämmer utsträckningen av parternas frihet att välja faktisk 
tillämplig lag. 

I de flesta fall har inte platsen för skiljeförfarandet, om sådant valts av parterna, valts på grund av 
dess konfliktlagar126. Därför ska inte den platsens nationella system av privaträttslig internationell 
lag automatiskt begränsa en av de viktigaste principerna i internationellt handelsrättsligt 
skiljedomsförfarande; partsautonomi. I situationer där parterna inte har valt plats för 
skiljedomsförfarandet finns ännu mindre anledning att tillämpa konfliktregeln lex fori. Vidare är 
enligt Julian Lew en nationell domstol per definition en nationell auktoritet127. I motsatts till 
skiljedomsnämndens auktoritet är inte domstolen ett resultat av en överenskommelse mellan två 
eller flera parter. Domstolen erhåller sin makt från inhemska lagar. Privaträttslig internationell lag 
är tillämplig i nationella domstolar på grund av lag, stadga eller domstolsbeslut. I internationellt 
handelsrättsligt skiljedomsförfarande finns dock ingen domsrätt, ingen inhemsk lex fori, och inget 
nationellt system av privaträttslig internationell lag. Skiljedomsnämnden erhåller sin auktoritet 
från överenskommelsen mellan parterna och inte från nationell lag, därför finns ingen anledning 
att tvinga nämnden att tillämpa privaträttslig internationell lag lex fori.128 

Dock finns det två fördelar med en tillämpning av den privaträttsliga internationella lagen lex fori; 
(1) parterna får möjlighet att förutse vilken konfliktregel som skiljemännen kommer tillämpa och 
(2) ett helt system av privaträttslig internationell lag kommer att utses. Dessa fördelar måste dock 
balanseras med risken att en tillämpning av konfliktreglerna lex fori kan vara olämpliga i den 
                                                
126 I många fall väljs en specifik plats pga. bekvämligheter som t ex. god infrastruktur. 
127 Carlquist, (2006), s. 34 
128 Ibid. 
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specifika situationen och leda till en orimlig utgång. T ex. kanske skiljemännen inte är kompetenta 
nog att tillämpa reglerna lex fori eller att reglerna som sådana kanske inte lämpar sig för den 
specifika tvisten. Man måste också ha i åtanke att själva kärnan i ett skiljedomsförfarande är 
parternas överenskommelse. Därför måste skiljemännen titta på själva andemeningen i 
överenskommelsen och tvistens specifika innehåll (istället för platsen för skiljedomsförfarandet) 
när de bestämmer vilka konfliktregler de skall tillämpa. I vissa situationer kan detta leda till en 
tillämpning av reglerna lex fori, detta skall dock ej förutsättas. Precis som Blessing understryker 
finns det endast en situation där en tillämpning av den territoriella ansatsen är lämplig; när 
parterna har gjort ett specifikt val av plats för skiljedomsförfarandet och skiljemännen måste 
tolka detta val som innefattande av den platsens konfliktregler129. 

6.3 Existerande lagar och regler 

6.3.1 Inledning 

Som föregående har visat erbjuder nationella lagar och institutionella regler olika metoder 
avseende tillämpningen av konfliktregler, vissa villkor förevisar skiljemän att tillämpa 
konfliktregler medan andra tillåter skiljemän att direkt tillämpa en faktisk lag. Dock erkänner de 
alla principen om partsautonomi och parternas frihet att välja faktisk regel. Som tidigare anförts 
är det av yttersta vikt att skiljemän kan identifiera ett tillämpligt system av privaträttslig 
internationell lag även om parterna har gjort ett val av lag då detta system bestämmer 
omfattningen av partsautonomi. Dock erbjuder inte någon av de undersökta lagarna eller reglerna 
ett villkor som tvingar skiljemän att identifiera ett komplett system av privaträttslig internationell 
lag.  

Tre olika ansatser kan kännas igen i nationella lagar och institutionella regler när inget val av lag 
har gjorts; (1) skiljemännen kan dirigeras att tillämpa konfliktregler de anser ”lämpliga” eller 
”tillämpliga” för att identifiera vilka lagregler som skall tillämpas, (2) skiljemännen kan ges 
friheten att direkt utse vilken faktisk regel som skall tillämpas, eller (3) skiljemännen kan 
förpliktas att använda närmaste-kopplings-testet vid angivandet av tillämplig lagregel.   

6.3.2 ”Tillämpliga” eller ”Lämpliga” konfliktregler 

I en situation där parterna inte har gjort ett val av lag stipulerar Storbritanniens skiljedoms akt, 
VIAC:s skiljedomsförfaranderegler, UNCITRAL:s modell lag, samt UNCITRAL:s 
skiljedomsförfaranderegler att skiljemännen skall tillämpa de konfliktregler som de anser 
”tillämpliga” eller ”lämpliga”. Som ett resultat av dessa förbehåll har skiljemän i flertalet 
skiljedomsutslag identifierat den faktiska lagen genom användandet av konfliktregler vilka de 
ansett ”lämpliga” eller ”tillämpliga”, en annan orsak till denna ganska vanliga ansats är att den 
användes av ICC mellan 1975 och 1997. 

Vid etableringen av vilka regler som är ”lämpliga” eller ”tillämpliga” visar praktiken att skiljemän 
använt sig av en stor omfattning av olika metoder, de vanligast förekommande metoderna verkar 
vara en kumulativ tillämpning av alla system av privaträttslig internationell lag som är kopplade 
till varandra samt en tillämpning av generella principer gällande privaträttslig internationell lag.130 
Frågeställningen som skall besvaras är huruvida en tillämpning av konfliktregler vilka 
skiljedomsnämnden bedömer som ”lämpliga” eller ”tillämpliga” är ändamålsenligt vid 
bestämmande av partsautonomis omfattning, som tidigare anförts bestäms partsautonomi av ett 
helt system av privaträttslig internationell lag. Genom att låta skiljemän utse vilken konfliktregel 
som skall tillämpas så förbises dock nödvändigheten av ett komplett rättsligt ramverk, därför är 
det inte en tillfredsställande metod att låta skiljemän tillämpa de konfliktregler som de anser 

                                                
129 Blessing, (1999), s. 410 
130 Cordero Moss, (1999), s. 255 
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”lämpliga” eller ”tillämpliga” när de försöker identifiera vilket system av privaträttslig 
internationell lag som styr partsautonomi samt bestämmer dess omfattning. 

6.4 En avtalsklausul 

Förutsebarheten är essentiell i alla skiljedomsförfaranden, därför argumenteras det ibland att 
parterna i förväg skall bestämma vilka konfliktregler som bör styra deras avtalsförhållande. Detta 
kan göras genom att inkludera en klausul i avtalet vilken föreskriver skiljemännen att tillämpa en 
specifik konfliktregel, en avtalsklausul som hänvisar till en specifik konfliktregel hjälper parterna 
att förutse vilka faktiska regler skiljemännen kommer att tillämpa. En sådan klausul tillhandahåller 
dock inte ett helt system av privaträttslig internationell lag.131  

Partsautonomi är inte en princip som lever sitt eget liv utan samband till ett rättsligt ramverk, 
partsautonomi styrs av ett nationellt system av privaträttslig internationell lag. Istället för att 
inkludera en klausul som hänvisar till en specifik konfliktregel vore det därför lämpligare att 
inkorporera en klausul som hänvisar till ett helt system av privaträttslig internationell lag, men när 
ingen sådan klausul är inkluderad återstår frågan om vilket system av privaträttslig internationell 
lag som styr partsautonomi. Vidare kan det argumenteras för att rätten att inkludera en sådan 
klausul också styrs av ett system av privaträttslig internationell lag, således är frågan; vilket 
regelverk styr rätten att inkludera en sådan klausul? 

6.5 Den valda lagens konfliktregler 

Det finns dem som förespråkar en automatisk tillämpning av den privaträttsliga internationella 
lag i den av parterna valda faktiska lagens ursprungsland, dock måste sådana ansatser förkastas på 
flera grunder vid försök att fastställa utsträckningen av parternas val av lag, dvs. omfattningen av 
partsautonomi.  

För det första, parterna kan ha utsett en icke-nationell lag. En icke-nationell lag tillhandahåller 
inte ett helt system av privaträttslig internationell lag vilket behövs för att bestämma 
omfattningen av partsautonomi.132  

För det andra, i situationer där parterna de facto har valt ett nationellt rättsligt system att styra deras 
avtalsförhållande kan man inte automatiskt anta att parternas avsikt också var att tillämpa det 
rättsliga systemets konfliktregler. Därför ska inte ett val av faktisk lag innefatta konflikt av 
lagregler, såvida inte förbehållen anger något annat.133  

Och slutligen, att bestämma partsautonomis omfattning med hänvisning till den valda lagen är en 
uppenbar motsägelse då det är utsträckningen av detta val som skall bestämmas. Vidare är inte 
ansatsen att i avtalet inkludera en klausul vilken hänvisar till den valda lagen användbar i 
situationer där parterna inte har gjort något val av lag överhuvudtaget, i sådana situationer förblir 
frågan om vilken lag som styr partsautonomi fullständigt ouppklarad.   

6.6 Den privaträttsliga internationella lagen med närmast koppling till 
transaktionen 

Ett av de mest centrala koncepten i privaträttslig internationell lag är närmaste-kopplings-testet 
och det tillämpas ofta av skiljedomsnämnder vid processen att identifiera en tillämplig lag.134 
Skiljemännen tittar på relevanta kopplingsfaktorer och söker identifiera den lag med närmast 
koppling till den aktuella transaktionen, denna lag tillämpas sedan. Tillämpningen av testet låter 
ganska enkel, men i själva verket existerar det en bred omfattning av synvinklar avseende 

                                                
131 a.a., s. 297 
132 Blessing, (1999), s. 393 
133 a.a. 
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kvalificeringen av relevanta kopplingsfaktorer135. Exempelvis råder det olika uppfattningar om 
vad det är som konstituerar en ”närmaste koppling” samt vilka faktorer som faktiskt är att 
betrakta som relevanta. I många situationer är den lämpligaste tekniken att beakta alla relevanta 
kopplingsfaktorer snarare än att ge en beslutande roll till en faktor. Den allra vanligaste ansatsen i 
åtminstone civilrättsnationer verkar vara att ge en betydande vikt till den plats där affären görs 
eller till den plats där den parten som utför den ”karaktäristiska prestationen” har sin hemvist.136  

Som tidigare anförts upprepade gånger så är inte befintliga skiljedomslagar användbara vid 
processen att bestämma partsautonomis omfattning då de inte kräver att skiljemännen identifierar 
ett helt system av privaträttslig internationell lag. Detta inkluderar förbehåll med hänvisning till 
närmaste-kopplings-testet då skiljemän generellt använder närmaste-kopplings-testet för att direkt 
identifiera en tillämplig lag utan att använda sig av konfliktregler. Även om man måste förkasta en 
tillämpning av befintliga regler där närmaste-kopplings-testet förbehålls så betyder inte detta att 
skiljemän inte skall använda sig av testet i en vid mening. Under förutsättning att testet tillämpas 
för att identifiera ett helt system av privaträttslig internationell lag snarare än en faktisk lag eller 
lagregel så förser oss närmaste-kopplings-testet med tillräckliga medel för att bestämma 
partsautonomis omfattning. De huvudsakliga fördelarna med närmaste-kopplings-testet är; (1) 
den flexibla karaktären av skiljedomen består, (2) ett fullt system av konfliktregler kan identifieras, 
samt (3) parterna kan göra en rimlig bedömning av hur skiljemännen kommer att förfara i 
processen att bestämma omfattningen av deras val av lag. 

Författaren av denna studie är övertygad om att den lämpligaste metoden för att bestämma 
partsautonomis omfattning är att låta systemet av privaträttslig internationell lag med den 
närmaste kopplingen till transaktionen tillämpas och styra parternas val av lag. Det vore olyckligt 
om legislaturen i förväg gav en enskild kopplingsfaktor en avgörande funktion, då skulle inte 
skiljeförfarandet vara skräddarsytt för att passa den specifika tvisten och därför förlora sin 
flexibilitet. Därför måste alla kopplingsfaktorer övervägas och ges lämplig vikt, beroende av 
tvisten innehåll. Vid tillämpning av testet beslutar skiljemännen vilka kopplingsfaktorer som är 
relevanta och hur stor vikt de bör ges, en regel som förlitar sig på skiljemännens omdöme öppnar 
upp för osäkerhet, dock är inte en tillämpning av testet fullkomligt godtycklig eller slumpmässig. I 
motsatts till befintliga rättsliga förbehåll vilka ger skiljemän total frihet att tillämpa de 
konfliktregler de anser ”lämpliga” eller ”tillämpliga” förpliktar testet skiljemän att överväga vissa 
kopplingsfaktorer. Om testet således tillämpas för att bestämma vilket system av privaträttslig 
internationell lag som styr partsautonomi ges åtminstone parterna en rättvis chans att göra en 
rimlig utvärdering av utsträckningen av deras val av lag. Dessutom måste man väga nackdelen 
som osäkerheten utgör med behovet av skiljedomens flexibilitet mot varandra. Vidare måste man 
anta att parterna har valt skiljemän som de anser har bra omdöme samt är kompetenta att lösa 
den aktuella tvisten. Det vore konstigt om parterna inte litar på skiljemännen vid tillämpning av 
testet för att bestämma utsträckningen av deras val av tillämplig lag, när de litar på dem att lösa 
tvisten i sin helhet. 
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7. Slutdiskussion 

7.1 Slutsatser 

Partsautonomi ger parterna friheten att välja vilken lag som skall styra deras avtalsförhållande. 
Det är genom denna konfliktregel som parterna utser en tillämplig lag. Det finns inget uniformt 
praktiserande avseende tillämpningen av konfliktregler i internationell handelsrättslig skiljedom. 
Det enda man faktiskt kan vara säker på är att skiljedomsnämnden kommer att tillämpa den 
universella principen om partsautonomi för att bestämma vilken faktisk lagregel som skall 
tillämpas. Det är rådligt att parterna gör et tydligt val av faktisk lag när de träder in i 
skiljedomsavtal då den valda lagen sätter den rättsliga standarden för parternas avtalsförhållande. 
Kunskap om den tillämpliga lagen kommer att göra det lättare analysera riskerna som kan 
uppkomma genom avtalet och är därför av yttersta vikt vid bedömningen av huruvida man skall 
inleda ett skiljedomsförfarande. Om parterna inte väljer en tillämplig lag så är det skiljemännens 
uppgift att identifiera en, detta kan göras direkt eller genom en tillämpning av privaträttslig 
internationell lag. 

Enligt vad som framkommit i denna studie finns starka belägg som tydligt visar att de rättsliga 
dokument som reglerar frågor om tillämplig lag och konfliktregler i internationellt handelsrättsligt 
skiljedomsförfarande inte är harmoniserade. Såväl innehållet som tillämpligheten av olika 
konfliktregler varierar beroende på det relevanta rättsliga systemet och tvistens innehåll. Alla lagar 
och lagregler har dock samma utgångspunkt; skiljemän skall tillämpa den lag som parterna har 
valt. Om inget sådant val har gjorts skall skiljemän tillämpa de konfliktregler som parterna valt. 
Misslyckas valet av konfliktregler, visar det praktiska bruket av skiljeförfarande att flertalet olika 
metoder har använts, vilket är i linje med institutionella skiljedomsregler och nationella 
skiljedomslagar vilka har antagit olika ansatser. Dock måste man ha i åtanke att de flesta 
skiljedomsutslag inte publiceras och att det därför är svårt, om inte omöjligt, att veta hur 
skiljedomsnämnder går tillväga i verklighetens praktiserande. 

Som tidigare anförts är partsautonomi inte ett fenomen som existerar i ett vakuum. Det är en 
konfliktregel som existerar inom ett rättsligt ramverk, vilket bestäms genom ett system av 
privaträttslig internationell lag. Således måste ett system av privaträttslig internationell lag 
identifieras även om ett val av lag har gjorts. Först när vi är kapabla att fastställa vilket specifikt 
system som styr partsautonomi kommer vi att veta principens utsträckning samt effekt, dock 
förser oss inte befintliga nationella skiljedomslagar och institutionella skiljedomsregler med en 
tillräcklig metod för att identifiera vilket system av privaträttslig internationell lag som styr 
partsautonomi. De flesta förbehållen förpliktar inte skiljemän att använda konfliktregler, och de 
som gör det kräver bara att skiljemän skall använda de konfliktregler som de anser ”lämpliga” 
eller ”tillämpliga”. Ingen av de nuvarande förbehållen kräver att skiljemän identifierar ett helt 
system av privaträttslig internationell lag, vilket är vad som behövs i processen med att bestämma 
partautonomis omfattning.  

Det är nödvändigt, eller åtminstone önskvärt att skiljemännen och parterna i förväg vet vilket 
system av privaträttslig internationell lag som styr partsautonomi. Att endast veta vilken enskild 
konfliktregel som är tillämplig erbjuder inte en tillfredsställande lösning. Därav torde det vara 
rådligt att skiljedomsnämnden antar en universell regel vilken anger vilket system av privaträttslig 
internationell lag som är tillämplig. I skrivande stund finns det ingen universellt accepterad metod 
som klargör vilken uppsättning restriktioner av partsautonomi som skall tillämpas av 
skiljedomsnämnder. Dock skulle en lämplig metod kunna vara för att fastställa vilket regelverk 
som styr partsautonomi att tillämpa en version av närmaste-kopplings-testet i dess bredaste 
utformning, istället för att tillämpa testet för att identifiera en faktisk lag bör skiljemän använda 
det till att identifiera ett tillämpligt system av privaträttslig internationell lag. En sådan ansats 
torde främja skiljedomsförfarandets flexibilitet, samt möjliggöra vidare för parterna att göra en 
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rimligt säker utvärdering av deras val av lags utsträckning. För att helt kunna förutse vilket system 
av privaträttslig internationell lag som styr parternas val av lag kan en mer exakt metod än 
närmaste-kopplings-testet behövas, dock är författaren av denna studie övertygad om att en alltför 
exakt regel kan komma att ta bort flexibiliteten som är en av hörnstenarna i handelsrättslig 
skiljedom. 

7.2 Egna reflektioner 

Decennier av ökade internationella affärstransaktioner har gjort att partsautonomis praktiska 
betydelse och dess vida erkännande har ökat, ekonomisk och teknologisk globalisering har 
resulterat i en ännu starkare tro på att parternas rätt att välja tillämplig lag måste ges erkännande. 
Men även fast principen om partsautonomi numera är vida accepterad så är den föremål för 
flertalet restriktioner som bestäms av privaträttslig internationell lag. I denna studie har det 
argumenterats att närmaste-kopplings-testet framstår som det mest användbara medlet för att 
identifiera vilket system av privaträttslig internationell lag som styr partsautonomi, samt har 
betydelsen av en lämplig metod för att bestämma partsautonomis omfattning har understrukits. 
Dock är det kanske inte själva metoden som sådan som är viktigast att komma överens om, utan 
det är kanske av ännu större vikt att en universell metod, vilken metod som helst, antas då detta 
torde främja förutsebarheten.  

Vidare så skulle det inte vara nödvändigt att identifiera vilket system som är tillämpligt om inte 
privaträttslig internationell lag skilde sig åt i innehåll, då skulle en tillämpning av vilket system 
som helst ge samma resultat. Det är här som privaträttslig internationell lag har misslyckats, och 
även om det har skett en viss harmonisering av konfliktregler så är privaträttslig internationell lag 
fortfarande ett nationellt fenomen. Olika system av privaträttslig internationell lag förser oss med 
olika regler, därför kan utgången av en tvist variera beroende av vilket system av privaträttslig 
internationell lag som skiljedomsnämnder tillämpar. Således kan partsautonomis omfattning 
variera beroende av vilket system som skiljedomsnämnden väljer att tillämpa. En harmonisering 
av konfliktregler främjar ett uniformt praktiserande vilket är av yttersta vikt för förutsebarheten i 
skiljedomsförfaranden, dock existerar inte någon uniform praktisering eftersom ingen annan 
universell konfliktregel förutom partsautonomi antagits. Om världssamfundet enades om ett 
harmoniserat system av privaträttslig internationell lag skulle det finnas mindre ovisshet avseende 
omfattningen av partsautonomi i internationellt handelsrättsligt skiljedomsförfarande. Därför 
torde det vara rådligt i denna era av globalisering att nationella lagstiftare tar ett till steg i riktning 
mot en total harmonisering av privaträttslig internationell lag.  
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Källförteckning  
Lagstiftning 

Institutionella skiljedomsregler 

Arbitration Rules of the London Court of International Arbitration, (1998).  

Arbitration Rules of the Stockholm Chamber of Commerce, (1999).  

International Arbitration Rules of the American Arbitration Association, (1997).  

International Chamber of Commerce; Rules of Conciliation and Arbitration, (1975).  

International Chamber of Commerce; Rules of Conciliation and Arbitration, (1998).  

International Arbitration Rules of the Zürich Chamber of Commerce, (1989). 

Rules of Arbitration and Conciliation of the Vienna International Arbitration Centre, (2001).  

Rules of the German Institute of Arbitration, (1998).  

Rules of the German Institute of Arbitration, (1998). 

Rules of the Netherlands Arbitration Institute, (1998) (amended 2001).  

 
Internationella konventioner 

Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other 
States, International Centre for Settlement of Investment Disputes, (1965).  

European Convention on International Commercial Arbitration, (1961). 

Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations, (1980).  

 
Nationella skiljedomslagar 

The Dutch Code of Civil Procedure, (1986).  

The German Code of Civil Procedure, (1998).  

The Italian Code of Civil Procedure, (1994).  

The Swiss Private International Law Act, (1987)  

The United Kingdom’s Arbitration Act, (1996). 

 
Övriga rättsliga dokument 

Statue of the International Court of Justice, (1945).  

The Claims Settlement Declaration of (1981). 

The Washington Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and 
Nationals of Other States of, (1965). 

UNCITRAL Arbitration Rules, (1976).  

UNCITRAL Model Law on International Arbitration, (1985).  
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