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Fastställd av Juridiska fakultetens utbildningsutskott (del)2015-02-16. Ändrar genom beslut av Juridiska
fakultetens utbildningsutskott (del) 2016-09-14.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

För tillträde till undervisning och examination fordras att studenten är antagen till magisterprogrammet i
internationell kommersiell skiljedomsrätt.
Kursens uppläggning
Provkod
0100

Benämning
Internationell kommersiell skiljedomsrätt

Högskolepoäng
30

Kursens innehåll

Kursen är den första kursen på magisterprogrammet i internationell kommersiell skiljedomsrätt. Den syftar till
att ge en omfattande överblick över hela den internationellt skiljedomsrätten med avseende på rättsregler,
principer och praxis samt metod och teori. Kursen bygger vidare på de grundläggande kunskaper studenten
fått i sin behörighetsgrundande utbildning.
Inom ramen för kursen Internationell kommersiell skiljedomsrätt behandlas grunderna för detta rättsområde,
såväl i materiellt som i teoretiskt och metodologiskt hänseende. Studenterna övas i att med adekvata metoder
tolka och tillämpa de rättsregler och rättsprinciper, som återfinns i den kommersiella skiljedomsrättens
rättskällor. De ska även kunna formulera och utvärdera konsekvenserna av olika juridiskt hållbara lösningar
på komplexa skiljedomsrättsliga problem. Under kursens gång ska studenten, enskilt och i grupp, genomföra
avancerade rättsutredningar inom ramen för internationell kommersiell skiljedomsrätt och andra, närliggande
rättsområden.
På ett tidigt stadium under kursen behandlas de internationella kommersiella skiljedomsrättens rättskällor och
deras status som bindande alternativt vägledande normer: konventioner, nationella lagar, mönsterregler,
institutionella regler, etiska regler, avtalsrättsliga regler och överenskommelser, relevanta prejudikat rörande
den tillämpliga nationella lagen och utländsk domstolspraxis som är vägledande. Vidare belyses betydelsen av
olika rättskulturer på det internationella planet. Förutom rena metodfrågor behandlar kursen även olika
sökstrategier.
Under kursen ska studenten aktivt delta i en omfattande, spelad skiljedomsprocess (mock arbitration). I
anslutning till processpelet får studenten öva på att identifiera och analysera internationella
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skiljedomsrättsliga problem, liksom på att skapa och utvärdera olika tänkbara, juridiskt hållbara lösningar.
Därigenom ökar kunskapen om materiell skiljedomsrätt, samtidigt som förståelsen för skiljedomsrättsliga
grundläggande principer och metoder underlättas. Dessutom får studenten träning i skriftlig och muntlig
framställningsteknik och i att diskutera rättsliga frågor i olika grupper.
Kursen innehåller ett omfattande studium av materiell internationell kommersiell skiljedomsrätt. Den
behandlar alla väsentliga huvudområden inom internationell kommersiell skiljedomsrätt: skiljereglementen,
partsautonomi, processprinciper, skiljeavtal, jurisdiktion, lagval, skiljeförfarande, skiljenämnden, skiljedom
samt upphävande och verkställighet av skiljedom. Kursen lägger grunden för och förbereder studenten för
den fördjupning av kunskapen som sker inom ramen för de följande kurserna som ingår i utbildningen.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- visa kunskap i och förståelse för internationell kommersiell skiljedomsrätt, särskilt med avseende på
skiljereglementen, partsautonomi, processprinciper, skiljeavtal, jurisdiktion, lagval, skiljeförfarande,
skiljenämnden, skiljedom samt upphävande och verkställighet av skiljedom,
- visa kunskap om relevanta metoder på den internationella kommersiella skiljedomsrättens område, särskilt
komparativ metod,
- visa insikter i skiljedomsrättslig systematik och terminologi för att kunna arbeta i annan kvalificerad
verksamhet,
- visa förmåga att identifiera, formulera, bedöma och analysera (inbegripet komplettera) skiljedomsrättsliga
frågeställningar samt analysera, skapa och utvärdera lösningar till avancerade och komplexa problem genom
att integrera kunskap inom kommersiell skiljedomsrätt,
- visa förmåga att med hjälp av relevanta metoder genomföra rättsutredningar inom givna tidsramar samt
presentera och diskutera resultatet muntligen och skriftligen i dialog med olika grupper av yrkesverksamma
jurister.
Undervisning

Undervisningen består huvudsakligen av föreläsningar och seminarier, som kompletteras med
gruppundervisning, övningar, och en spelad skiljedomsprocess. Undervisning i internationell
skiljedomsrättslig och komparativ metod och i vetenskaplig akribi ges fortlöpande under kursen.
Kursens pedagogik bygger till stor del på problembaserade övningar, individuellt och i grupp, som tar sin
utgångspunkt i såväl teoretiska som praktiska problem. Frågeställningarnas komplexitet och övningarnas
svårighetsgrad ökar successivt under kursen. Seminarierna bygger på den sokratiska metoden och förutsätter
att studenterna är väl förberedda och kan delta aktivt. Studenterna ska lämna in flera PM, som de får
återkoppling på.
Aktivt deltagande i 80% av seminarierna är obligatoriskt. Om särskilda skäl föreligger kan kursföreståndaren
bevilja dispens. Studenten ska då föreläggas en tilläggsuppgift.
Undervisningen ges på engelska.
Kunskapskontroll och examination

Examination sker genom författande av promemorior, muntliga presentationer, aktivt deltagande i en spelad
skiljedomsprocess och seminarier samt genom en skriftlig tentamen (salsskrivning). När studenten genomfört
moment i grupp, säkerställs den enskilda studentens måluppfyllelse genom frågor på seminarier.
Det finns inga begränsningar i tillåtna hjälpmedel utöver att studenterna inte får kommunicera med någon
annan.
För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga lärandemål för kursen är uppfyllda. Betyg på kursen sätts
efter en sammanvägning av de individuella prestationerna i de olika examinationsmomenten.
Student som underkänts vid ordinarie examination bereds tillfälle till ny examination. Studerande som fått
godkänt betyg har inte rätt att genomgå ny examination för högre betyg. Student som underkänts två gånger
av samma examinator har rätt att kräva annan examinator vid ytterligare försök. Det gäller dock inte om
särskilda skäl talar emot att annan examinator ska utses.
Som betyg används en målrelaterad sjugradig betygsskala med de godkända betygen A (Utmärkt), B (Mycket
bra), C (Bra), D (Tillfredsställande) eller E (Tillräckligt). Underkända betyg är Fx (Otillräckligt) eller F (Helt
otillräckligt).
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Betygskriterier ska finnas tillgängliga senast vid kursstart.
Övrigt

Ikraftträdande
Dessa bestämmelser träder i kraft den 28 augusti 2017.
Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs av utbildningsutskottet. För information om kurslitteratur hänvisas till kursens
webbplats på www.jurinst.su.se. Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast två månader före kursstart.
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