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Sammanfattning 

Problematiken kring lis pendens och parallella förfaranden har länge varit ett aktuellt 

diskussionsämne inom internationell skiljemannarätt. När parallella förfaranden som 

riskerar leda till motstridiga beslut inte kan motverkas genom tillämpning av lis pendens 

så uppstår en otydlig situation. I denna otydliga situation kan många komplicerade 

problem uppstå och risken för fortsatta motstridiga beslut är påtaglig, vilket medför 

rättsosäkerhet. Ett sätt att hantera dessa problem är genom att konsolidera de parallella 

förfarandena. Konsolidering är inte någon ny företeelse inom skiljemannarätten. 

Däremot är frågan om konsolidering kontroversiell. Konsolidering inskränker många av 

de fundamentala principer som ligger till grund för skiljeförfarandet som 

tvistelösningsinstitut och som skiljer skiljeförfarandet åt från rättegångsprocessen. 

Problem till trots har ändock konsolideringsfrågan ansetts vara ett effektivt 

lösningsalternativ till de problem som uppstår vid parallella förfaranden. För svenskt 

vidkommande har det inte tidigare funnits några konsolideringsregler intagna i lag 

(1999:116) om skiljeförfarande. 2014 gav därför regeringen i uppdrag åt en utredning 

att se över lagens anpassning till flerpartsförfaranden och därtill konsolideringsfrågan.   

Samtidigt som en regel om konsolidering ger upphov till en mängd praktiska problem 

och inskränker på principer inom skiljemannarätten så behövs en effektiv lösning för att 

säkerställa rättssäkerheten vid parallella förfaranden. Vikten av processekonomiska 

vinster är också högst relevant i sammanhanget. Denna uppsats kommer därför att 

analysera det framlagda förslaget till en konsolideringsregel mot bakgrund av 

problematiken kring lis pendens och parallella skiljeförfaranden. En allsidig diskussion 

kring lagförslagets utformning kommer att föras för att belysa både för- och nackdelar. 

Det argumenteras för att det finns anledning att tänka över om kravet på samtliga 

parters samtycke behöver upprätthållas så pass strikt. Det argumenteras också för att en 

regel som uppställer krav på att skiljenämndens sammansättning måste vara samma i de 

förfarandena som ska konsolideras kan minska det antal situationer i vilka 

konsolidering kan ske och därför möjligtvis förta regelns effektivitet. Slutligen 

konstateras dock att en allmängiltig lösning på konsolideringsfrågan är i det närmaste 

omöjlig att hitta men att konsolidering, motsättningar till trots, är ett välkommet inslag i 

svensk skiljemannarätt.  
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Förkortningar 

AO  the Arbitration Ordinance  

BIT  Bilateral Investment Treaty 

DCCP  Dutch Code of Civil Procedure 
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NAFTA  North American Free Trade Agreement 

NYK  New York-konventionen  
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1. Inledning 
I skiljeförfaranden uppstår ofta problem i samband med parallella förfaranden, d.v.s. när 

flera relaterade tvister eller flera parter sinsemellan har motstridiga intressen.1 I takt 

med en ökad globalisering och växande komplexitet i affärstransaktioner har 

problematiken blivit mer aktuell i kommersiella skiljeförfaranden. Internationellt har 

ofta konsolidering diskuterats som en bra och effektiv lösning på problem som kan 

uppstå i lis pendens-situationer. När det brister i förutsättningarna för att kunna tillämpa 

lis pendens fortsätter de parallella förfarandena att existera innebärande att risken för 

motstridiga beslut är påtaglig, vilket i sig medför att förutsebarheten och rättsäkerheten 

brister. I ett sådant läge skulle konsolidering kunna vara en lösning.  

Konsolidering i skiljeförfaranden är för närvarande inte reglerat i lag (1999:116) om 

skiljeförfarande (”LSF”). I många andra nationella skiljedomslagar och institutionella 

skiljedomsregler finns det dock intaget och det har även varit föremål för omfattande 

diskussion internationellt, i synnerhet avseende investeringstvister. Konsolidering är 

dock långt ifrån riskfritt. Det kan kräva inskränkningar i fundamentala principer som 

ligger till grund för skiljeförfaranden och kan ställa till med en mängd processuella 

problem. I Sverige har alla varit långt ifrån eniga om konsolidering som lösningen på 

problematiken, men som Chiu uttryckte det för drygt 20 år sedan: 

”[t]he Swedish courts have neither dealt with this issue nor appear likely to accept 

consolidation, and most practitioners and scholars would argue that consolidation is not 

desirable. […] At the same time, Stockholm is recognized as an important site for 

international commercial arbitration, and Sweden has a long tradition of promoting the 

use of arbitration. It is therefore likely that at some point Sweden will need to decide 

whether to accept consolidation, and, if so, how to incorporate it into the existing 

practice of arbitration.”2 

Chiu fick rätt. Genom kommittédirektiv 2014:16 gavs en utredning i uppdrag att se över 

LSF och bland annat om lagen behöver större anpassning till flerpartsförhållanden. 

Eftersom LSF utgår ifrån att ett skiljeförfarande förs mellan endast två parter kan 

införandet av flerpartsförhållanden skapa flera processuella problem. Som kommer att 

framgå av nedanstående framställning i ämnet så involverar dagens affärstransaktioner 

                                                
1 SOU 2015:37, s. 99.  
2 Chiu, s. 54.  
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ofta fler än endast två parter varför en adekvat utredning av dessa problem och möjliga 

lösningar är mycket välkommen, om inte också nödvändig. Enligt utredningen är antalet 

problem på det processuella området i skiljeförfaranden dock i det närmaste outtömligt.3  

Utredningen fick direktiv att utreda särskilda processuella frågor, däribland 

förutsättningarna för att ta in lagregler om konsolidering av skiljeförfaranden med 

motivet att öka Sveriges attraktivitet som framstående säte för såväl svenska som 

internationella skiljeförfaranden. LSF ska tillämpas i såväl svenska som internationella 

tvister med säte i Sverige. I Sverige gäller således inte en särskild lag för fall då en eller 

båda parterna har hemvist utomlands. 4  En reglering om konsolidering av 

skiljeförfaranden måste därför ta hänsyn till omständigheter i komplicerade 

internationella tvister där parterna är utländska samt även tvister där alla parter är 

svenska.  

LSF gör inte heller skillnad på de inom skiljemannarätten vanligt förekommande 

kommersiella tvister och så kallade investeringsavtalstvister. En lagregel om 

konsolidering måste därmed även ta hänsyn till de olika förhållandena som råda i dessa 

båda typer av tvister. Utredningens arbete mynnade ut i SOU 2015:37 i vilken det ges 

ett förslag på att ta in regler i LSF som medger konsolidering. I denna uppsats kommer 

utredningens förslag på lagreglering av konsolidering att analyseras mot bakgrund av att 

konsolidering internationellt ofta diskuteras som ”en lösning på lis pendens-

problematiken”.  

1.2. Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att försöka ge en större kontext av det nya lagförslaget i 

SOU 2015:37 om intagande av regler för sammanläggning av två samtidigt pågående 

skiljeförfaranden. Det görs genom att analysera förslaget mot bakgrund av den 

problematiska tillämpningen av lis pendens och potentiella lösningar. Följande frågor 

kommer att försöka besvaras: 

• Vilka problem uppstår i samband med parallella förfaranden och tillämpningen 

av lis pendens?  

• Vilka lösningar finns att tillgå?  

                                                
3 SOU 2015:37, s. 87. 
4 Heuman, s. 19; jfr Hobér, 2011, s. 36; LSF 46§. 
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• Hur har lagförslaget utformats i förhållande till andra internationella 

skiljedomsregler och nationella skiljeförfarandelagar?  

• Hur ser gällande rätt ut i konsolideringsfrågan enligt svensk rätt och vilka 

bakomliggande principer bör tas hänsyn till vid utformandet av en 

konsolideringsregel?  

Slutligen, mot bakgrund av svaren på dessa frågor kommer lagförslaget behandlas. En 

allsidig diskussion kommer föras där både för-och nackdelar lyfts fram samt anläggas 

ett visst de lege ferenda-perspektiv.  

1.3 Avgränsning 

För att avgränsa uppsatsens omfång, kommer fokus att läggas på vissa enskilda 

områden. Vad gäller frågor kring lis pendens så fokuseras framställningen på hur lis 

pendens tillämpas mellan två parallella skiljeförfaranden och inte mellan domstols- och 

skiljeförfaranden. Denna avgränsning görs eftersom lagförslaget endast syftar till att 

möjliggöra konsolidering mellan två eller flera pågående skiljeförfaranden. Det kommer 

inte heller att diskuteras ingående skillnader i tillämpning av lis pendens mellan olika 

jurisdiktioner och olika typer av lagsystem. Framställningen kommer således ta upp hur 

lis pendens behandlas av skiljenämnder i Sverige.  

Även frågor om konsolidering kommer i framställningen att avgränsas till att endast 

behandla tillämpningen av reglerna mellan två pågående skiljeförfaranden och inte 

mellan skiljenämnd och domstol. Eftersom LSF är tillämplig på skiljeförfaranden med 

både svenska och utländska parter kommer dock argument från internationell doktrin att 

diskuteras löpande.  

Problem kring parallella förfaranden och konsolideringsfrågor har diskuterats i störst 

utsträckning i den rättsliga litteraturen avseende investeringstvister. Därför kommer en 

diskussion kring dessa att föras och relevanta argument som förts i de sammanhangen 

lyftas fram löpande genom de senare delarna av uppsatsen. Vissa argument är nämligen 

tillämpliga även gällande kommersiella skiljeförfaranden. Syftet har dock inte varit att 

djupgående behandla de specifika förhållandena i investeringstvister. Fokus har legat på 

kommersiella skiljeförfaranden och på inläsning av litterärt material där diskussioner 

har förts kring problematiken av parallella förfaranden och risken för motstridande 

beslut. Vissa rättsfall och traktatbestämmelser kommer att kommenteras kortfattat 
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Investeringstvister som leds under ad hoc-förfaranden behandlas processuellt under 

samma skiljedomsregler som kommersiella förfaranden, varför dessa jämförelser görs 

löpande genom de senare delarna i uppsatsen.  

Själva termen konsolidering används ibland som ett samlingsnamn för olika 

konsoliderande åtgärder. Dessa åtgärder kan innefatta intervention och partsinträde 

vilket innebär att skiljeförfarandet utvidgas till att låta en utomstående tredje part träda 

in i förfarandet antingen på egen begäran (intervention) eller på de redan existerande 

parternas begäran (joinder). Samlingsbegreppet konsolidering kan även innefatta olika 

relaterade koordinerande åtgärder så som att endast konsolidera delar av förfarandet 

(partiell konsolidering) där enstaka frågor behandlas eller att samordna vittnesförhör. 

Det finns även möjligheter att koordinera skiljenämnderna så att de är samma i de 

parallella förfarandena. I denna uppsats kommer full konsolidering att diskuteras i störst 

utsträckning, d.v.s. en åtgärd där två pågående skiljeförfaranden slås ihop helt med 

varandra. Det är också denna situation som lagförslaget ämnar reglera. Således kommer 

termen konsolidering att användas med syfte endast på denna situation. Begreppet 

sammanläggning av pågående tvister kommer även att användas eftersom denna 

terminologi används av utredningen.  Vad gäller intervention och joinder så har 

lagförslaget konstaterat att det inte i nuläget finns några möjligheter i LSF att träda in i 

ett skiljeförfarande, och därför stannat vid att inte föreslå en reglering av dessa 

möjligheter på grund av åtskilliga potentiella komplikationer.5 Därför kommer inte 

dessa ämnen att diskuteras inom ramen för denna uppsats.  

Konsolideringsfrågan är mycket komplex. Den innefattar ett stort antal olika situationer 

med olika omständigheter som måste tas hänsyn till. Det är omöjligt att inom ramen för 

denna uppsats diskutera alla de olika situationer som kan uppkomma på djupet. Därför 

kommer uppsatsen begränsa sig till att diskutera de övergripande, ändamålsenliga 

frågeställningar som gör sig gällande i konsolideringsfrågan.  

1.4. Metod och material 

Uppsatsen utgår ifrån den rättsdogmatiska metoden, som i vanligt tal brukar benämnas 

den juridiska metoden. Den rättsdogmatiska metoden går ut på att fastställa vilka regler 

som finns eller vilka som bör finnas och att precisera dess innehåll.6 Metoden bygger 

                                                
5 Se vidare diskussion SOU 2015:37, s. 103-104.   
6 Lehrberg, s. 167.  
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således på att man med hjälp av rättskällor och med tillämpning av en utarbetad 

rättskällehierarki söker reda på vad som är de lege lata och även gör ansats till att 

försöka analysera frågeställningar de lege ferenda. Den rättsdogmatiska metoden utgår 

således ifrån en viss rättskällelära. Enligt denna rättskällelära är de olika rättskällorna 

inordnade enligt en vedertagen hierarki där lagar och andra författningar utgör den 

främsta rättskällan högst upp i hierarkin.7 När lagtexten inte närmare anger hur det 

rättsliga problemet ska lösas, vilket är fallet inom många rättsområden, så står 

förarbetsuttalanden och rättspraxis näst på tur och har en viss särställning som 

rättskällor.8  

För svenskt vidkommande ger lagstiftningstekniken med kortfattade ordalydelser med 

tillhörande utfyllning i förarbetsuttalanden vid handen att motiven har en ovanligt stor 

roll i ett internationellt perspektiv.9 I arbetet med denna uppsats har stor vikt lagts vid 

motivuttalanden. Tidigare och även nyare motivuttalanden förhåller sig kortfattade i 

konsolideringsfrågan. I analyserna tillmäts förarbetena en mycket stor vikt men med det 

lilla förbehållet att de succesivt kan komma att få minskad betydelse då en lagändring 

sker, de faktiska förhållandena för konsolidering förändras samt att praxis utvecklas på 

området. Det är inte heller mening att lagförarbeten ska tolkas helt okritiskt. 10 

Motivuttalanden kan nuförtiden, på grund av en mer effektiv lagstiftningsprocess, ha 

karaktär av godtycklighet och åsikter som inte är tillräckligt förankrade i lagtext.11 

Motivuttalanden som ligger till grund för konsolideringsfrågan är något outvecklade. 

Ifall de har karaktären av godtycklighet kan diskuteras men de är präglade av en alltför 

stor otydlighet. Denna uppsats kommer i vissa hänseenden, framförallt i del IV, att 

anlägga ett kritiskt perspektiv på utredningens förslag i SOU 2015:37. Av relevans är 

även att uppsatsen behandlar ett ämne som inte är omskrivet i svensk litteratur i särskilt 

stor utsträckning och där rättsläget fortfarande är något oklart. Avsaknaden av utförliga 

motivuttalanden och adekvat rättspraxis gör att framställningen baseras till störst del på 

förarbeten och både internationell såväl som svensk juridisk litteratur.  

Den svenska juridiska litteraturen ligger till grund för del III. Den juridiska litteraturens 

auktoritet som rättskälla kan diskuteras. Snarare än en rättskälla kan den klassificeras 

                                                
7 Bernitz, s. 31. 
8 Bernitz, s. 31; Lehrberg, s. 31.   
9 Bernitz, s. 32; Munck, s. 202.  
10 Jfr Bernitz, s. 32 och s. 112; Munck, s. 202. 
11 Munck, s. 202.  
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som ett bidrag till den juridiska diskussionen. Vissa rättsvetenskapliga verk har dock 

fått så pass stor auktoritet i praktiken att de närmast kan klassas som rättskälla.12 I denna 

framställning används många verk där dess auktoritet bör ha gett dem en liknande tyngd 

som rättskälla, om än långt ner i hierarkin. Exempelvis kan nämnas Lars Heumans 

Skiljemannarätt samt Stefan Lindskogs kommentar till lagen (1999:116) om 

skiljeförfarande. Även på det internationella planet kommer många samlingsverk att 

användas där Borns samling inom internationell skiljemannarätt kan nämnas. Born får 

även anses vara en auktoritativ källa på området. Dessa verks framställningar kommer 

att ligga till grund för en redogörelse för det som något ålderdomligt, men fortfarande 

aktuellt, kan benämnas de lege lata.  

För analysen i del IV kommer både formella och materiella överväganden att göras. 

Enligt juridisk metod innebär detta att överväganden gällande hur den aktuella 

rättsregeln är utformad samt hur den löser tvister att tas hänsyn till och diskuteras.13 Det 

kommer även att göras väsentliga intresseavvägningar av det material som kommit 

fram för att söka utröna vad regeln har för konsekvenser och hur den möjligtvis istället 

bör vara utformad. 14  Gällande rätt som begrepp och som någon slags ram för 

rättsdogmatikens gränser har dock ifrågasatts. Det ifrågasätts huruvida gällande rätt ens 

existerar som faktum och att en rättsdogmatiker verkligen behöver hålla sig inom dess 

gränser.15  

Uppsatsens tre inledande delar kommer att redogöra för gällande rätt med hjälp av den 

juridiska metoden. Del IV kommer därefter att anlägga ett de lege ferenda-perspektiv 

mot bakgrund av det som kommit fram i de tre första delarna. En utredning de lege 

ferenda syftar till att ta ställning till vad som är den mest lämpade lösningen på 

juridiska problem som rättsregler söker lösa och således ändra gällande rätt.16 Den 

klassiska juridiska metoden där åtskillnad görs på de lege lata och de lege ferenda är 

numera ifrågasatt. Är det möjligt att skilja på vad rätten är och vad den bör bara? Och 

än mer viktigt – är det ens möjligt att ta reda på vad rätten faktiskt är? Enligt Svensson 

är detta ett förlegat förhållningssätt till den juridiska metoden. Ett bättre förhållningssätt 

är att istället acceptera den subjektiva aspekten av juridiska framställningar och istället 

                                                
12 Lehrberg, s. 169. Jfr exempelvis Per Olof Ekelöfs samling ”Rättegång 1-V”.  
13 Lehrberg, s. 205.  
14 Jfr Lehrberg, s. 205.  
15 Sandgren, s. 651.  
16 Lehrberg, s. 217.  
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anamma ett förhållningssätt där olika juristers tolkningar av rätten blir central; de lege 

interpretata.17 I de metoder som i stor utsträckning används av jurister ryms objektiv 

(bokstavstrogen) och subjektiv (intentions- och eller ändamåls-) tolkning. 

Framställningen i denna uppsats kommer i den avslutande delen att präglas av 

ändamålstolkningar. Många av de principer som ligger till grund för skiljemannarätten 

samt de motivuttalanden som angetts i förarbetena kommer att i stor utsträckning 

diskuteras. Det citerade materialet kommer därför till en början att söka framläggas så 

objektivt som möjligt för att i den senare delen analyseras utifrån ett praktiskt och 

ändamålsenligt perspektiv.  Lösningsmöjligheterna18 kommer visa sig vara många, 

vilket inte minst illustreras av de lösningar som går att finna i utländsk rätt och 

institutionella regler.  

Det är ett problem att praxis på området i stor utsträckning saknas. Detta beror på att 

skiljeförfaranden är privata och dess domar sällan offentliggörs. Ett hovrättsfall, RH 

2003:55, är dock av stor betydelse för framställningen i uppsatsen. Hovrättsfalls 

prejudikatvärde kan ifrågasättas. Munck menar dock att de numera, eftersom de utan 

undantag offentliggörs, har en starkare ställning som rättskälla än förut.19 Det aktuella 

rättsfallet har gett upphov till omfattande diskussioner kring konsolidering i både 

svensk och internationell litteratur. 

Vidare kan rättskällehierarkin inom internationell skiljemannarätt ifrågasättas på grund 

av att det finns få publicerade skiljedomar och att de i princip inte har någon 

prejudicerande verkan och endast är bindande för parterna i fallet. Skiljedomarna utförs 

på ”case-by-case”-basis. Att skiljedomarna utformas av privata aktörer spelar också en 

stor roll. Skiljemännen har inte samma ställning som domare och deras åsikter i fall som 

offentliggjorts bör tolkas med försiktighet. Dock brukar publicerade fall beaktas både i 

litteratur och av skiljenämnder.20 Den svenska skiljedomslagen är generellt hållen och 

lämnar en hel del frågor öppna till skiljemännen att besluta om i samrådan med 

parterna, detsamma gäller konsolideringsfrågan. Inom skiljemannarätten krävs en 

förståelse för skillnaden mellan privata och officiella rättskällor. Internationell 

skiljemannarätt bygger till stor del på privata rättskällor såsom reglementen, 

                                                
17 Svensson, s. 211 f.  
18 Jfr Lehrberg, s. 219.  
19 Munck, s. 205.  
20 Strong, s. 143.  
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skiljedomar och skiljeavtal. 21 Den främsta rättskällan inom skiljemannarätten efter 

internationella konventioner, nationella lagar och privata rättskällor får således anses 

vara rättslig litteratur. Litteraturen intar en särställning i den skiljemannarättsliga 

rättskällehierarkin eftersom vägledning genom rättsfall till stor del saknas och att 

litteraturen ofta skrivs av praktiker som har tillräckligt mycket erfarenhet för att uttala 

sig om skiljemannarättsliga problem när lagar och regler inte räcker till.22 Det kan därför 

inte bortses ifrån att det material som åberopas i denna uppsats präglas av en viss 

subjektivitet. Trots det ska det mot bakgrund av det använda materialet göras ett försök 

att ge en allsidig och djupgående bild av problematiken där olika argument för olika 

förhållningssätt får ta plats och utvärderas.  

1.5. Disposition  

Denna uppsats är uppdelad i fyra olika delar. Del I fokuserar på lis pendens. Generellt 

kommer delen att behandla hur lis pendens tillämpas i kommersiella skiljeförfaranden, 

internationellt och i Sverige samt i investeringstvister. Vidare kommer det i del I att 

kortfattat kommenteras något gällande de generellt uppfattade problemen kring lis 

pendens och lösningsförslag därtill. Del II innehåller en kortfattad genomgång av 

utvalda utländska nationella skiljedomslagar samt skiljereglementen. Denna utblick görs 

i syfte att kunna jämföra dessa lagförslag med det svenska för att se vilka delar som har 

anpassats efter dessa regleringar, samt för att hämta inspiration till andra lösningar som 

möjligtvis kan anses bättre än det svenska förslaget. Därefter kommer en närmare 

beskrivning av konsolideringsmöjligheter under gällande svensk rätt att ges i del III. I 

denna del kommer främst utreda olika situationer där olika många parter och avtal är 

involverade i tvisten. Det kommer att framgå att rättsläget i princip kräver att ett 

konsolideringsavtal har ingåtts i samband med ingående av skiljeavtalet samt att 

rättsläget är oklart gällande hur man kan få till stånd ett verksamt och giltigt 

konsolideringsavtal. I den sista delen, del IV, kommer en diskussion att föras kring 

lagförslagets utformning samt problemen kring konsolidering mot bakgrund av att 

konsolidering i många fall diskuteras som lösning på lis pendens. I denna avslutande del 

kommer det att framgå att konsolidering på intet sätt är en universell lösning på 

problematiken kring lis pendens, inte minst på grund av svårigheten med att formulera 

                                                
21 Strong, s. 130.  
22 Strong, s. 151. Jfr Born, s. 217 f. om tillgängliga material som är av vikt för praktiker mot bakgrund av 
att skiljemannarättens konfidentiella natur har lett till en avsaknad av viktiga rättskällor som jurister 
normalt begagnar sig av i sitt arbete.  
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en effektiv reglering gällande konsolidering som inte inskränker för mycket på 

skiljemannarättens mest fundamentala principer samt inte ger upphov till ett ohanterligt 

antal praktiska problem. Slutligen kommer några avslutande synpunkter att ges där 

några generella slutsatser kommer att dras utifrån diskussionen i del IV.  
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DEL I - LIS PENDENS 

2. Inledning 
Lis pendens innebär i huvudsak att två pågående förfaranden i domstol eller 

skiljeförfarande inte får pågå samtidigt om de handlar om samma tvist. För att avgöra 

om lis pendens föreligger brukar ett trippel-identitetstest tillämpas. Detta innebär att 

parterna, frågorna och rättsförhållandet i tvisterna ska vara identiska. Syftet med att 

tillämpa principen om lis pendens i skiljeförfaranden är att förhindra motstridiga beslut i 

samma tvist, att förhindra dubbla processkostnader likväl som dubbla skadeersättningar 

samt att förhindra obstruerande processtaktiker. En skiljedom kan klandras om ena 

parten har invändningar mot skiljenämndens jurisdiktion eller andra frågor som relaterar 

till själva förfarandet. I Sverige utgör en invändning om lis pendens inte en 

ogiltighetsgrund utan en klandergrund i enlighet med 34§ LSF. Om skiljenämnden ställs 

inför en invändning som grundar sig på lis pendens har nämnden att besluta om att 

antingen pausa förfarandet tills dom i det först initierade förfarandet har meddelats eller 

att helt avsluta förfarandet till förmån för det först initierade förfarandet. Med hänsyn 

till principen om skiljenämndens kompetens att besluta om sin egen jurisdiktion har 

International Law Association (”ILA”) i sin rapport om lis pendens i skiljeförfaranden 

rekommenderat att skiljenämnderna ska fortsätta förfarandet och i första hand besluta 

om sin egen jurisdiktion, såtillvida att nämnden prima facie anser att de har 

jurisdiktion. 23  Tillämpningen av lis pendens i förhållande till skiljenämndens 

jurisdiktion kommer att diskuteras mer i nedanstående avsnitt. I denna del kommer lis 

pendens att diskuteras generellt i skiljeförfaranden samt hur svensk skiljemannarätt 

förhåller sig till tillämpningen av principen. Slutligen kommer uppkomsten av parallella 

förfaranden och tillämpningen av lis pendens i investeringstvister att utredas. Först 

kommer en kort introduktion ges till den väsentliga skillnaden i tillämpning mellan civil 

law- och common law-jurisdiktioner.  

2.1. Lis pendens i civil law vs common law-jurisdiktioner 

I civil law-jurisdiktioner och där EU-rätt är tillämpligt finns en tradition av att tillämpa 

en strikt applicering av principen ”the first court seized”. Principen innebär att det 

förfarande som inleddes sist är det som måste avvisas till förmån för det först inledda 

                                                
23 Bensaude, s. 420.  
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förfarandet.24 I common law-jurisdiktioner däremot tar man först hänsyn till och prövar 

enligt frågan enligt principer om forum non conveniens, missbruk av processen (abuse 

of process) samt fundamentala legala rättviseprinciper (proper administration of 

justice).25 Först därefter prövas lis pendens. Den största skillnaden mellan common law 

och civil law är att skiljemän i common law-jurisdiktioner generellt anses ha större 

diskretionär frihet med tanke på domarnas traditionella roll som lagstiftare. Det 

antagliga är därför att en skiljenämnd i en common law-jurisdiktion skulle överväga 

tidsfaktorn, d.v.s. att det första förfarande är det som ska få fortgå, endast som en av 

möjliga lösningar på problemet medan skiljemän i civil law-jurisdiktioner antagligen 

skulle tillämpa tidsfaktorn mer strikt.26 

2.3. Skiljenämndens jurisdiktion  

Relaterat till principen om lis pendens är principen om competence-competence, d.v.s. 

skiljenämndens behörighet att själva pröva frågan om de har jurisdiktion att avgöra 

tvisten. 27  Principen om competence-competence är en central utgångspunkt i 

diskussioner om lis pendens tillämpning. Det är viktigt att framhålla att det är en 

skillnad mellan lis pendens och skiljenämndens möjlighet att besluta om sin egen 

jurisdiktion. Lis pendens hindrar inte två separata forum, exempelvis en domstol och en 

skiljenämnd, från att parallellt besluta om jurisdiktion. Det lis pendens hindrar är två 

separata forum från att döma tvisten på dess materiella grunder, d.v.s. om tvisterna 

handlar om samma fråga och förs mellan samma parter.28  

ILA kommittén konstaterade i sin rapport om lis pendens att en skiljenämnd har en 

fundamental rätt att besluta om sin egen jurisdiktion och att detta brukar benämnas 

competence-competence.29 Principen kommer till uttryck med olika benämningar i olika 

nationella jurisdiktioner och det kan därmed föreligga vissa skillnader i tolkning och 

tillämpning. 30  Därför kommer termen competence-competence fortsättningsvis 

                                                
24 Bensaude, s. 420.  
25 Bensaude, s. 240.  
26 Jfr diskussion Hobér, 2014, s. 243-244. 
27 Born, s. 1047.  
28 Shaughnessy, 2006, s. 197, Heuman, 2003, s. 703.  
29 ILA Committee Final Report on Lis Pendens and Arbitration, 2006, p. 4.11.  
30 Born, s. 1047.  
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användas för att minimera förvirring.31 Endast en kortfattad introduktion kommer här att 

ges till frågan.  

Om en invändning om lis pendens tas upp i skiljeförfarande kan skiljenämnden besluta 

om sin egen jurisdiktion att pröva tvisten trots att det finns ett annat parallellt förfarande 

gällande väsentligen samma sak. Ett första steg är att bedöma identiteten mellan 

tvisterna och även, gällande internationella tvister, om det utländska förfarandet eller 

domen (ifall av res judicata-invändningar) är verkställbar i den jurisdiktion där 

skiljenämnden verkar. Är inte domen verkställbar finns det ingen anledning att beakta 

invändningen.32  

Om invändning om lis pendens görs gällande i ett domstolsförfarande ger artikel II (3) i 

New York-konventionen (”NYK”) vid handen att prioritering ska ges till 

skiljeförfarande om det finns ett giltigt skiljeavtal parterna emellan och ena parten begär 

det. Artikeln ska säkerställa att parter som kommer överens om att lösa tvister genom 

skiljeförfarande inte ska kunna undvika detta genom att initiera ett förfarande vid 

domstol.33 UNICTRAL:s modellag artikel 16(1) stadgar att en skiljenämnd får döma 

över sin egen jurisdiktion och även klander gällande existensen och giltigheten av det 

underliggande skiljeavtalet.34 Slutsatsen att skiljenämnden har behörighet att döma över 

sin egen jurisdiktion får anses gälla oavsett om det intagits klausuler mot detta i 

skiljeavtalet. 35  Artikel 23(1) av 2010 UNCITRAL-reglerna har i princip samma 

ordalydelse. Vidare kan nämnas att artikel 8(2) i UNCITRAL:s modellag också tillåter 

att ett förfarande vid skiljenämnd får fortgå även om en prövning av frågan om 

jurisdiktion pågår i ett domstolsförfarande. Domstolen har, som tidigare nämnts, inte 

heller någon möjlighet att förelägga att skiljeförfarandet ska pausas tills vidare.36 Lagen 

verkar således tillåta parallella förfaranden gällande skiljenämndens jurisdiktion. 

Principen om competence-competence brukar tillmätas två effekter, en positiv effekt 

och en negativ effekt. Den positiva effekten – innebär att skiljenämnden kan besluta 

                                                
31 Jfr Born, s. 1049. 
32 Söderlund, s. 304-305. 
33 Born, s. 1048.  
34 Se UNCITRAL:s modellag art. 16(1) eng: ”The arbitral tribunal may ruke on its own jurisdiction, 
including any objections with respect to the existence or validity of the arbitration agreement.”  
35 Born, s. 1060.  
36 Redfern & Hunter, s. 349 f. Tolkningen av artikeln är dock inte enhetlig bland olika nationella 
jurisdiktioner. I Sverige gäller dock att en domstol inte har rätt att utan lagstöd intervenera i 
skiljeförfaranden, se Heuman, 2003, s. 704.  
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över sin egen jurisdiktion och således även neka att pröva en tvist om de anser sig sakna 

jurisdiktion. Domstolen får samtidigt pröva frågan på begäran av en av parterna. Den 

positiva effekten är i princip universellt accepterad. 37  Den negativa effekten av 

competence-competence innebär att skiljenämndens beslut om sin egen jurisdiktion kan 

bli underkastad en domstolsprövning men först efter att skiljenämnden har tagit ett 

slutgiltigt beslut i frågan.38 Detta innebär att domstolen inte får höra parterna i frågan 

innan skiljenämnden har fått chansen att själva ta beslut i frågan, d.v.s. först när en 

skiljedom har blivit meddelad och/eller när den har klandrats.39 Denna princip är inte 

allmänt accepterad i alla jurisdiktioner och har blivit omdebatterad.  

Sverige tillåter den positiva effekten av competence-competence.40 Sverige och andra 

jurisdiktioner som tillämpar den positiva effekten av competence-competence brukar 

inte tillmäta den negativa effekten någon betydelse, d.v.s. LSF erkänner den positiva 

effekten av competence-competence, men inte den negativa. I LSF 2§ första stycket 

återfinns regeln som fastställer skiljenämndens behörighet att besluta om sin egen 

jurisdiktion. Den har följande lydelse:  

”Skiljemännen får pröva sin egen behörighet att avgöra tvisten. Detta hindrar inte en 

domstol från att på begäran av en part pröva frågan. Skiljemännen får fortsätta 

skiljeförfarandet i avvaktan på domstolens avgörande.”   

Vidare anger LSF 2§ andra stycket att detta beslut inte är bindande utan kan senare 

slutligen avgöras i talan mot domen enligt 34 och 36§§ LSF. Bestämmelsen innebär 

vidare att parterna när som helst under ett pågående förfarande kan gå till domstol för 

att få behörighetsfrågan prövad.41 Om jurisdiktion föreligger har domstolen behörighet 

att pröva skiljeavtalets giltighet, om frågan får lösas genom skiljeförfarande 

(arbitrability) och huruvida talan i skiljeförfarandet omfattas av skiljeavtalet. 42 

Domstolarna kommer alltid att ha den slutgiltiga talan i fråga om skiljenämndens 

                                                
37 Jfr Born, s. 1049, Lew, Mistelis & Kröll, p. 14-13, Redfern & Hunter, s. 346, Gaillard & Savage, p. 
660.  
38 Enligt LSF 36§ kan en domstol även se över en skiljenämnds beslut att avvisa en tvist. Jfr NJA 2008 s. 
406.  
39 Gaillard & Savage, p. 660. Jfr Hobér, 2011, s. 186. Se även European Convention on International 
Commercial Arbitration of 1961, artikel VI (3) vilken anger att när ett skiljeförfarande har inletts och en 
nationell domstol senare ska döma i tvisten eller om skiljeavtalets giltighet och skiljenämndens 
jurisdiktion, så ska domstolen pausa sitt förfarande tills skiljenämnden har meddelat sin skiljedom. 
40 Born, 2009, s. 1048. Jfr även LSF 2§.  
41 Se NJA 2010 p. 508; Hobér, 2011, s. 188.  
42 Lindskog, s. 283.  
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jurisdiktion och som tidigare nämnts är därför inte en skiljenämnds beslut om sin egen 

jurisdiktion bindande.43 Att en skiljenämnd skulle ha en skyldighet att ex officio ta 

beslut om att pausa sina egna förfaranden till förmån för ett annat skilje- eller 

domstolsförfarande verkar strida mot fundamentala processuella principer för 

skiljeförfarandet. 44  Domstolen har inte heller någon makt att intervenera i ett 

skiljeförfarande utan lagstöd och har därmed ingen möjlighet att förhindra parallella 

skiljeförfaranden.45 HD har dock ansett att parallella förfaranden kan fortgå mellan en 

fastställelsetalan i domstol gällande skiljenämndens jurisdiktion och skiljeförfarandet i 

fråga är tillåten och att en sådan fastställelsetalan till och med kan inledas sent i 

förfarandet om det kan antas att en dom inte är nära förestående.46  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att LSF och även internationella regelverk 

tillåter parallella förfaranden när det gäller bedömning av skiljenämndens jurisdiktion.  

2.4. Lis Pendens i kommersiella skiljeförfaranden 

Av ovan har framgått att den mest signifikanta situationen då en tillämpning av 

principen om lis pendens blir aktuell i internationella kommersiella skiljeförfaranden är 

vid invändningar mot skiljenämndens jurisdiktion, exempelvis om ena parten klandrar 

giltigheten och tillämpligheten av ett skiljeavtal framför både en domstol och 

skiljenämnd. I ett sådant fall bör båda forumen ha kompetens att pröva tvisten, d.v.s. 

även beslut om vilket av forumen som egentligen har jurisdiktion.47  

Motargument till att principen om lis pendens ska vara tillämplig i internationella 

kommersiella skiljeförfaranden är att de generellt sett tänkta lösningarna på en lis 

pendens 48-situation, d.v.s. att skiljenämnden bör avvisa en talan helt eller pausa 

förfarandet tills det först initierade förfarandet har levererat en skiljedom, inte är 

förenliga med den grundläggande principen om att parterna har avtalat att få sina tvister 

lösta genom skiljeförfarande.49  

                                                
43 Lindskog, s. 287; Shaughnessy, 2006, s. 297. 
44 Söderlund, s. 313. Jfr även Fomento-fallet i vilket skiljenämnden och domstolen ålades att tillämpa 
samma principer, vilket dock avfärdas som orimligt av Söderlund., ibid.  
45 Heuman 2003, s. 704. Jfr även avsnitt 4.1.2. 
46 Se NJA 2010, s. 508, prop 1998/99, s. 77-78.  
47 Lew, Mistelis & Kröll, p. 14-14. 
48 Som förutsätter att alla krav för tillämpning av trippel-identitets-testet är uppfyllda. 
49 Born, s. 3793. 
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En anledning till att det inte finns många fall av parallella skiljeförfaranden mellan olika 

skiljenämnder är att artikel II i NYK, som nämnts, ger den valda skiljenämnden 

exklusiv jurisdiktion att döma över tvisten. Därför kan endast ett ovanligt mönster av 

faktiska omständigheter ge upphov till riktigt parallella förfaranden.50 Dessa fall har 

uppstått när två giltiga skiljeavtal har förekommit mellan parterna, eller när själva 

skiljeavtalet medger jurisdiktion till två olika skiljenämnder.51 Detta leder återigen till 

slutsatsen att när parallella förfaranden ger upphov till två olika prövningar av tvisten på 

dess materiella grunder och det inte föreligger exakt identitet mellan förfarandena, 

eftersom en sådan situation i praktiken sällan borde uppstå, så går det inte att förhindra 

förfarandena från att fortlöpa med tillämpning av principen om lis pendens. Principens 

snäva tillämpningsområde gör därför risken större för motstridiga beslut och 

parallellism mellan förfaranden där väsentligen samma frågor prövas större.  

Som tidigare nämnts, har det diskuterats relativt lite i doktrinen om parallella 

förfaranden mellan två skiljeförfaranden.52 Det finns även få rättsfall.53 När två separata 

skiljeförfaranden inleds mellan samma parter, till samma kommersiella kontrakt och 

skiljeavtal gällande samma sak, så finns det identitet mellan förfarandena och detta ger 

upphov till lis pendens.54 Principen om lis pendens har i dessa sammanhang ansetts 

förhindra fördyrande effekter av parallella förfaranden och motstridiga beslut. 55 

Principen om lis pendens har även ett viktigt syfte att förhindra obstruerande parter som 

vill söka få bifall till sina yrkanden av åtminstone en skiljenämnd och därför inleder 

flera förfaranden.  

I internationella skiljeförfaranden är principen om lis pendens inte tydligt definierad, 

mycket p.g.a. de mer eller mindre marginella skillnader som finns bland olika nationella 

jurisdiktioner. 

                                                
50 MacLachlan, 2009, s. 214. 
51 Se Arthur Andersen v. Andersen Consulting, Geneva Court (30 September 1998), [1999]. Se även 
Tema-Frugoli SpA v. Hubei Space Quarry, Industry Co. Limited, Milan Court of Appeal (2 July 1999), 
(2001) 26 Ybk. Com. Arb. 807. I detta fall hade båda skiljenämnderna jurisdiktion och CIETAC-
nämnden borde ha pausat sina förhandlingar, vilket även framhölls av ILA kommittén i sitt uttalande. De 
konstaterade att lis pendens bör upprätthållas i kommersiella skiljeförfaranden., se ILA Committee Final 
Report on Lis Pendens and Arbitration, 2006, p. 5. 72.  
52 Ämnet har i störst mån diskuterats i förhållande till parallella förfaranden mellan domstol och 
skiljenämnder, ett ämne som inte har lika stor relevans för denna framställning.  
53 Reichert, 1992, som framhåller att praxis gällande lis pendens i internationella skiljeförfaranden är så få 
att de knappast kan utgöra processuella regler för internationella skiljeförfaranden.  
54 Born, 2009, s. 3792; ILA Committee Final Report on Lis Pendens and Arbitration, 2006, p. 4.47.  
55 Born, 2009, s. 3792; se även Lowe, 1996; Hobér, 2005.  
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Principen om lis pendens sägs förutsätta två forum som har likvärdig kompetens att 

pröva tvisten. Detta medför också att den inte kan tillämpas på situationer av 

parallellism mellan domstolar och skiljeförfaranden.56 Om ett domstolsförfarande tillåts 

fortgå trots att ett existerande och giltigt skiljeavtal föreligger mellan parterna så är 

domslutet i strid med skiljeavtalet (och NYK) och bör inte tillmätas någon förhindrade 

(preclusive) effekt. Domslutet borde heller inte utgöra grund för en tillämpning av lis 

pendens på skiljeförfarandet. 57  Föreligger en situation där lis pendens dock ska 

tillämpas så behöver skiljenämnden väga processekonomiska principer mot vikten av att 

förhindra motstridiga beslut. Detta kan endast göras från fall till fall. Det finns ingen 

universell regel för internationella förfaranden. 58  Det har ovan framhållits att lis 

pendens inte egentligen är applicerbart på parallella tvister mellan olika forum. Trippel-

identitets-testet som vanligen ska appliceras har därför utökats med ett fjärde kriterium; 

nämligen frågan om de parallella förfarandena pågår i samma juridiska forum (the same 

legal order requirement). Detta innebär att ett internationellt skiljeförfarande inte 

påverkas avseende jurisdiktion om ett parallellt förfarande pågår i någon nationell 

domstol.59  

2.4.1 Lis pendens mellan två skiljeförfaranden 

Generellt sett finns det relativt lite litteratur angående lis pendens mellan två olika 

skiljeförfaranden och skiljenämndens befogenhet att pausa ett förfarande till förmån för 

ett annat. Avsaknaden kan antyda en generell uppfattning om att det är emot 

skiljeförfarandets kontraktuella natur, d.v.s. parternas avtalsenliga rätt att få ett snabbt 

och effektivt beslut i tvisten samt att lis pendens endast bör tillämpas i särskilda fall. 

Om en skiljenämnd ställs inför ett lis pendens-beslut ska den ta i beaktan de parternas 

intressen, fundamentala principer för skiljeförfarandet och väga dem mot 

processekonomiska vinster. Att pausa ett skiljeförfarande till förmån för ett annat, går 

egentligen emot principen om snabbhet och effektivitet.60 

När man ställer sig frågan om vad som kan göras för att få bukt med de problem som 

kan uppstå vid dessa typer av parallella förfaranden, d.v.s. när trippelidentitets-testet 

inte kan appliceras och därmed hindra det senare inledda förfarandet, måste först 
                                                
56 Geisinger & Lévy, cit av Born 2009, s. 3792. 
57 Detta regleras av många regler på området: NYK, arts. II(1)(3) och exempelvis UNCITRAL:s 
modellag, art. 8. 
58 Reichert, 1992. 
59 Selwyn case (interlocutory), published in 9 UNRIIA 380, p. 381.  
60 Born, s.3806.  
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konstateras att lis pendens inte tas upp av skiljenämnden ex officio. Det måste åberopas 

av parterna med tanke på skiljeförfarandets kontraktuella natur och grund. Detta har lett 

till diskussioner i praxis om att lis pendens inte kan uppstå i situationer av två parallella 

skiljeförfaranden samt att den kontraktuella grunden för skiljeförfaranden är tillräcklig 

för att förhindra de problem som kan uppstå. Denna åsikt avfärdas dock av Hobér som 

menar att det är uppenbart att kontraktuella åtaganden inte är tillräckliga.61 Antagligen 

får skiljemännen leta efter lösningar som står till buds inom lex arbitri, d.v.s. där 

skiljeförfarandet har sitt säte. I civil law-jurisdiktioner, förutsatt att trippelidentitets-

testet är uppfyllt, ska det förfarande som inleddes först få fortgå. Det har dock 

argumenterats för att detta är alldeles för inflexibelt för att lämpligen kunna tillämpas i 

internationella skiljeförfaranden.62 Det har därför rekommenderats att skiljenämnden 

ska avböja jurisdiktion eller pausa det ena förfarandet och vänta ut skiljedomen i det 

första, med tanke på omständigheterna i det enskilda fallet, förutsatt att skiljenämnden 

har jurisdiktion att döma över de aktuella frågorna och att det inte uppenbart missgynnar 

ena parten.63  

2.4.2. Parallella och relaterade skiljeförfaranden 

I praktiken verkar det sällan uppkomma situationer där två pågående parallella 

skiljeförfaranden uppfyller alla rekvisiten för att trippelidentitets-testet ska vara 

uppfyllt. Däremot uppkommer mycket oftare situationer med relaterade förfaranden där 

det föreligger en koppling antingen i målet eller i partsställningen.64 Parallella eller 

relaterade förfaranden blir allt vanligare inom skiljemannarätten, såväl inom 

kommersiella förfaranden som investeringstvister.65 Relaterade förfaranden involverar 

tre eller flera olika parter och flera olika kontrakt. I så fall blir varken frågan om 

skiljeavtalets giltighet för jurisdiktionsfrågan eller lis pendens riktigt relevant. I 

parallella förfaranden kan dock nämnden behöva hantera identiska sak- och rättsfrågor 

vilket gör att risken för motstridiga beslut blir påtaglig.66 En anledning till att parallella 

skiljeförfaranden uppstår kan vara att parterna har intagit så kallade dubbla 

skiljeklausuler i avtalet som tillåter att olika skiljenämnder konstitueras i olika 

                                                
61 Se Hobér, 2014, s. 242, se även vid not 352 och vidare referenser till Reichert, 1992, och Lew, 2005.  
62 Hobér, 2014, s. 243.   
63 ILA Committee Final Report on Lis Pendens and Arbitration, 2006.  
64 Hobér, 2014, s. 238.  
65 Se inter alia, UNCITRAL 48th session, A/CN.9/848. 
66 Reichert, 1992.   
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jurisdiktioner beroende på vilken av parterna som initierar skiljeförfarandet.67 I sådana 

fall är det identiteten av yrkandena som skapar mest problem. De är oftast en spegelbild 

av varandra men utformade på olika sätt. En annan typ av klausuler som ger upphov till 

parallella förfaranden är defekta skiljeklausuler. Dessa brukar hänföras till klausuler 

som skapar osäkerhet kring vilket institut som är valt eller om skiljeförfaranden ska ske 

genom institutionellt eller ad hoc-förfarande samt har namngett två olika institut.68 Det 

har även uppstått situationer där olika versioner av skiljeavtalet har använts för att 

inleda olika parallella processer.69  

MacLachlan menar att problem med lis pendens i internationella förfaranden endast 

verkar kunna lösas när det brister i riktig parallellism, d.v.s. identitet mellan parterna 

och de juridiska frågorna som är föremål för tvisten.70 När identiteten brister uppstår 

parallella eller relaterade förfaranden och det är i dessa fall som man kan hitta lösningar 

på problematiken – då principen om lis pendens inte sätter stopp för det ena eller andra 

förfarandet. Detta utgör en intressant utgångspunkt för vidare diskussioner kring 

lösningsförslag såsom konsoliderande åtgärder.  

2.4.3 Konsolidering av relaterade internationella skiljeförfaranden  

Eftersom lis pendens inte är tillämpbart på relaterade förfaranden så har det behövts 

andra lösningar på problematiken. Alternativen bygger på parternas samtycke och anses 

därför svåra att verkställa men har trots det inte ansetts negativa.71 Ett sådant alternativ 

är konsolidering vilket kommer diskuteras djupgående i de senare delarna av uppsatsen. 

Här ska endast ges en kortfattat genomgång av konsolidering för vad som internationellt 

brukar benämnas relaterade förfaranden.72  

Det anses finnas ett begränsat utrymme för att genomföra konsolideringar. Eftersom 

konsolidering oftast baseras på samtliga parters samtycke skapar det problem i så 

kallade ”multi party, multi contract”-situationer, då samtliga parter inte har ingått 

skiljeavtal med varandra. Det beror på att ett skiljeavtal utgör samtycke till att låta 

                                                
67 Hobér, 2014, s. 238.  
68 Hobér, 2014, s. 238. 
69 Se Hobér, 2014, s. 241, även se Andersen v. Andersen Consulting.  
70 MacLachlan, 2009, s. 269.  
71 Sun life insurance Co. of Canada v. Lincoln National National Life Insurance Co., [2005] 1 Lloyd’s rep 
606, [68] (CA) per Mance LJ, cit. av MacLachlan, 2009, s. 218.  
72 Jfr inter alia MacLachlan 2009, Hobér 2014. En relaterad teknik att hantera situationen är så kallad 
joinder. Jfr dock Hanotiau, kap. IV, s. 162 ff.  
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tvisten slitas genom skiljeförfarande. 73  Det lättaste sättet att få till stånd en 

konsolidering är genom att ta in klausuler som medger konsolidering i skiljeavtalen. 

Som ska framhållas senare, så är det komplicerat att författa sådana klausuler eftersom 

parterna då måste ta sikte på potentiella framtida tvister och förutspå rättsförhållanden 

som kanske inte ännu existerar.74 Det är därför tveksamt ifall dessa klausuler är 

verksamma överhuvudtaget. Utan klausul blir konsolidering svår att genomföra ifall 

parterna inte samtycker till detta. Om däremot olika nationella eller institutionella 

regelverk ställer upp regler som gör det möjligt för skiljenämnden eller institutet att 

beordra konsolidering mot ena partens vilja går det även att få till stånd en 

konsolidering.75 Sådana regler är dock kontroversiella och kommer att diskuteras mer 

djupgående i del IV.  

2.5. Lis Pendens i svenska skiljeförfaranden  

Svensk lag tillämpar samma princip som i artikel 8(2) i UNCITRALS modellag vilket 

innebär att en rättegång inte utgör hinder mot att inleda skiljeförfarande. Ingen domstol 

har befogenhet att beordra att skiljeförfarandet ska upphöra eller pausas till dess att 

rättegången blivit avgjord och dom meddelats. 76  Generellt kan konstateras att en 

domstolsprocess inte utgör något hinder att påkalla ett skiljeförfarande förutsatt att 

skiljeavtalet slöts innan domstolsprocessen inleddes och därmed utgör ett dispositivt, 

aktivt processhinder. En skiljenämnd behöver som nämnts inte beakta lis pendens ex 

officio. Det är en grundläggande princip i svensk skiljemannarätt att skiljeavtalet endast 

kan bli aktuellt som processhinder i domstol om det åberopas av en av parterna. På 

grund av detta utgör varken domstolsförfarande eller skiljeförfarande ett absolut hinder 

mot inledande av skiljeförfarande eftersom tillämpning av lis pendens fordrar ena 

partens påkallande.77 

En skiljenämnd får bortse från ett inlett domstolsförfarande om det är uppenbart inlett i 

obstruktionssyfte. I förarbetena till lagen noterades att denna möjlighet ska gälla även 

för internationella förhållanden.78  En part som inleder ett skiljeförfarande när ett 

pågående domstolsförfarande äger rum måste ha invänt att det existerande skiljeavtalet 

                                                
73 Lew, Mistelis & Kröll, s. 388.  
74 Lew, Mistelis & Kröll s. 392.  
75 Jfr Hanotiau, s. 178-179.  
76 Hobér, 2014, s.147.  
77 Att identifiera tvisten på detta sätt brukar internationellt benämnas trippel-identitets-testet där alla tre 
kriterier måste vara uppfyllda för att en tillämpning av principen om lis pendens ska vara möjlig. 
78 SOU 1994:81 s. 137. Se även prop. 1998/99:35 s. 104-105.  
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utgör rättegångshinder i domstolen. Om inte måste parten ha ansetts avstå från sin rätt 

att åberopa en sådan invändning.79 Svea hovrätt behandlade principerna om res judicata 

och lis pendens i rättsfallet Czezh Republic v. CME Czech Republic BV, vilket fall 

kommer att diskuteras i detalj senare i framställningen. Detta rättsfall och de problem 

som uppstod i samband med parallella skiljeförfaranden har varit föremål för stor 

diskussion i den rättsliga litteraturen. Här ska endast konstateras att Svea hovrätts dom 

verkar antyda att tillämpningen av res judicata och lis pendens i internationella 

skiljeförfaranden i Sverige är densamma som under nationella skiljeförfaranden och 

civilprocesser i domstol.80   

LSF saknar regler om lis pendens. Istället får reglerna om lis pendens appliceras enligt 

civilprocessuella principer. HD har tidigare konstaterat att principen om lis pendens så 

som den är formulerad i rättegångsbalken generellt ska tillämpas även i 

skiljeförfaranden. Avvikelser från principen måste föranledas av mycket särskilda 

skäl.81 Enligt förarbetena ska principen upprätthållas och problem som tillkommer i 

tillämpningen av lis pendens ska lösas genom praxis.82 Lis pendens kan tillämpas som 

hinder om en part åberopar det som klandergrund i enlighet med LSF 34§.83  I 

förarbetena till LSF anses det viktigt att principen ska upprätthållas i framtiden även om 

det noteras att den sällan bör behöva bli åberopad. En stark anledning härför är att 

förhindra obstruerande processtaktiker såsom att inleda ett nytt förfarande gällande 

samma tvist.84 

Problem uppkommer sällan i tillämpningen av lis pendens mellan domstolar och 

skiljenämnder. Parallella förfaranden mellan domstolar och skiljenämnder löses snarare 

genom verkställighet av skiljedomen än tillämpning av principen om lis pendens.85 Om 

domstolen står inför en konflikt med ett parallellt skiljeförfarande ska domstolen i detta 

läge avvisa talan ifall det finns ett giltigt skiljeavtal mellan parterna. I sådana fall utgör 

                                                
79 SOU 1994:81 s. 137.  
80 Hobér, 2014, s. 150.  
81 Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet v. Motoraktiebolaget i Karlstad (NJA 1953 s. 751); Esselte AB 
v Allmänna Pensionsfonden (NJA 1998 s.189); NJA II 1929 nr 1 s 10-12, se även Heuman, 2003, fotnot. 
279 för vidare referenser till rättsfall. 
82 SOU 1994:81 s. 137, prop 1998/99 s. 103.  
83 Hober, 2011, s. 280, RH 2003:55.  
84  Prop 1998/99:35 s. 104-105. Det bakomliggande syftet att förhindra risken för obstruerande 
processtaktiker är något som ligger bakom den övergripande diskussionen i uppsatsen och kommer därför 
att upprepas på sina ställen.  
85 Hobér, 2011, sid. 280. Se även 10 kap. 17§ rättegångsbalken, 4(1)§ lagen om skiljeförfarande. 
Lindskog, s. 552, fotnot 89.  
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skiljeavtalet ett giltigt rättegångshinder. Om skiljeavtalet istället visar sig vara ogiltigt 

ska skiljenämnden avvisa talan eftersom den saknar jurisdiktion att bedöma tvisten.86 

Detta gäller även när utländsk rätt ska tillämpas på skiljeavtalet. 87  Utländska 

skiljedomar har en lis pendens effekt i Sverige om de har blivit erkända i Sverige.88 

Vidare har HD uttalat att domstolar och skiljenämnder ska ha ett visst diskretionärt 

utrymme i sin tillämpning av principen om lis pendens för att kunna beakta de 

karakteristiska dragen hos skiljeförfarandena, förutsatt att sådana överväganden är 

föranledda av övertygande skäl.89 Det kan dock finnas skäl att överväga om svenska 

principer om lis pendens inte ska upprätthållas i internationella förfaranden med tanke 

på internationella förfarandens särdrag. Skiljenämnderna och domstolarna skulle därför 

om möjligt tillåtas ännu större diskretionär rätt i detta sammanhang.90  

Det synes oklart och är inte utförligt kommenterat i vilken mån lis pendens ska gälla 

under svensk lag mellan två parallella skiljeförfaranden. Förarbeten och praxis intar 

hållningen att principen gäller och att den sist utnämnda skiljenämnden således bör 

avvisa talan om svaranden åberopar lis pendens.91 Lindskog har argumenterat för att en 

tillämpning av lis pendens mellan två pågående skiljeförfaranden förhindrar den senast 

tillsatta skiljenämnden att pröva de frågor som uppstod ur skiljeavtalet på grundval av 

vilka skiljeförfarandet inletts.92 Vad gäller övriga frågor bör parterna inte ha något 

problem att få nya yrkanden prövade tack vare de långtgående möjligheterna att ändra 

talan.93 Det bör således inte krävas att en part inleder ett nytt skiljeförfarande för att få 

ett nytt yrkande prövat gällande samma tvist. Därför har det hävdats att det väldigt 

sällan uppstår situationer av ”riktig” lis pendens och parallellism i skiljeförfaranden. 

Här föreligger dock en skillnad mellan den svenska och internationella inställningen; 

nämligen att när det uppstår en riktig parallell situation mellan två förfaranden talar 

övervägande skäl för att den senast tillsatta nämnden ska pausa sina förhandlingar i 

väntan på den första domen. Om lis pendens-principen skulle tillämpas för strikt kan det 

                                                
86 Hobér, 2011, sid. 280.  
87 LSF 49§, SOU 1994:81 s. 231-232, prop 1998/99, s. 195-196.  
88 Heuman, 2003, s. 706-707.  
89 Esselte AB v. Allmänna Pensionsfonden (NJA 1998 s. 189). Se även Hobér, 2011, s. 283.  
90 Hobér, 2011, s. 283.  
91 Lindskog, s. 552, Heuman, 2003, s. 707.  
92 Lindskog s. 552. Jfr LSF 23§.  
93 Se LSF 23§.  
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annars, som tidigare nämnts, leda till användning i obstruktionssyfte.94 Syftet med att 

upprätthålla principen är således även i svenskt hänseende att förhindra obstruerande 

processtaktiker samt att säkerställa effektivitet i förfarandet.95 Det borde även vara en 

naturlig slutsats att parallella och relaterade skiljeförfaranden uppstår även i svenska 

sammanhang, varför lösningar som möjlighet till konsolidering även får anses relevant 

för svensk vidkommande.  

2.6. Lis Pendens i investeringstvister 

2.6.1. Ingående av skiljeavtal 

Generellt kan sägas att övergripande fundamentala principer i internationella 

skiljeförfaranden96 är aktuella även på investeringstvister. För att förstå anledningen till 

att investeringstvister diskuteras separat i detta sammanhang måste först och främst 

några distinkta företeelser med investeringstvister gås igenom. I investeringstvister 

ingås skiljeavtalet på ett något annorlunda sätt än i kommersiella skiljeförfaranden. 

Skiljeavtalet i det här sammanhanget utgörs av en del i ett omfattande 

investeringsavtal97, s.k. en traktat. Traktaten sluts mellan stater och kommersiella 

investerare. Det är sådana investeringstraktat som investeringsavtalet och regler kring 

investeringsavtal i stort vilar på. Större delen av rättsområdet utgörs av praxis. Sådana 

avtal kan vara bilaterala eller multilaterala. I dagslägets finns ca 3000 bilaterala 

investeringstraktat (bilateral investment treaties, ”BIT”). 98  Investeringstraktaten 

innehåller oftast tvistelösningsklausuler vilka stipulerar att tvister under traktatet ska 

lösas genom skiljeförfarande. Denna typ av klausul utgör ett oåterkalleligt 

anbud/erbjudande till motparten att acceptera skiljeförfarande. Själva accepterandet, och 

därmed punkten då samtycke uppnås, inträffar först när ena parten initierar 

skiljeförfarande genom att skicka in en påkallelseskrift. Själva samtycket till 

skiljeförfarande och det giltiga skiljeavtalet utgör således inte samma dokument eller 

handling. Skiljetraktatet har dock samma karaktär av bundenhet och samma juridiska 

                                                
94 ILA Final Report on Lis Pendens and Arbitration, 2006, p. 4.48; Born, s. 2949; McLachlan, 2009, s. 
217; Söderlund, s. 321. Se även Tema-Frugoli SpA v. Hubei Space quarry Industry Co. Ltd., Milan Court 
of Appeal (2 juli 1999) (2001) 26 Ybk. Comm. Arb. 807.  
95 Gillard & Savage, 1999, p. 660; Heuman (2003), s. 348.  
96 Se diskussion nedan avsnitt 4 angående principer i skiljeförfaranden. Dessa får i stort anses gälla även i 
internationella sammanhang och vara gemensamma för skiljemannarätt som helhet.   
97 Eng: investment treaty. För att göra en distinktion mellan ett investeringsavtal och kommersiella avtal 
kommer här översättningen traktat att användas.  
98 Hobér, 2014, s. 211.  
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effekt som ett skiljeavtal i kommersiellt skiljeförfarande.99 Rekvisitet om ömsesidigt 

medgivandet får här en annan karaktär. Det går inte klassificera medgivande genom 

skiljeavtal på samma sätt eftersom staten ger sitt medgivande innan tvisten har 

uppkommit medan investeraren ger sitt medgivande när tvisten väl har brutit ut. Ett 

investeringsavtal är ett bevis på att skiljeförfarande kan inledas utan ett så kallat 

konventionellt skiljeavtal.100 Enligt proceduren anses avsägelsen av viljan att gå till 

statlig domstol vara tillräckligt tydligt utformad för att utgöra ett giltigt skiljeavtal.101 

Det utgör därmed ett stående publikt anbud att acceptera skiljeförfarande som endast 

kan återtas av ett statligt instrument av samma rang.102  

Det essentiella i denna diskussion är att lyfta fram skillnaden mellan det kontraktuella 

förhållandet och ömsesidigt medgivande som numera är definierande för 

investeringstvister, d.v.s. att det bygger på ett medgivande från båda parters sida men 

det traditionella kontraktuella förhållandet saknas.103 Här kan det vara värt att notera att 

traditionella BIT;s oftast innehåller utförliga tvistelösningsklausuler även om 

variationen är stor beroende på värdstaten och dess förhandlingskraft.104 Även vissa 

multilaterala investeringsavtal, inter alia NAFTA har klausuler som erbjuder 

skiljeförfarande. NAFTA artikel 1122(1) anger att varje part medger sitt samtycke till 

skiljeförfarande i enlighet med förfarandet under det specifika avtalet. Vidare ger artikel 

1120 vid handen att en utländsk investerare kan initiera skiljeförfarande under ICSID 

konventionen, ICSID Additional Facility Rules eller under UNCITRALs regler för 

skiljeförfarande.  

Även vad gäller investeringstvister finns det olika situationer där parallella förfaranden 

kan uppstå. En situation är skiljeförfarande med investerare-stat där flera tvister mellan 

dessa parter pågår under samma traktat.105 Det förekommer ofta att tvister relaterade till 

samma investering verkar under flera olika investeringsavtal. Även om de bilaterala 

traktaten är individuellt utformade utan inbördes hierarki kan de överlappa vilket kan ge 

                                                
99 Hobér, 2014, s. 212-213.  
100 Steingruber, s. 60. 
101 Se inter alia Lew, Mistelis, Krölll p. 5-21, Steingruber s. 61. 
102 Steinbruger s. 62.  
103 Se vidare diskussion Steingruber, s. 64 ff.  
104 Lew, Mistelis, and Kröll p. 28-22, om medgivande se p. 11-46; Steinbruger, s. 68.  
105 Se exempelvis SGS Société Générale de Surveillance v. The Islamic Republic of Pakistan ICSID case 
No. ARB/01/13 och SGS Société Générale de Surveillance v. Republic of Phillipines, ICSID Case no. 
ARB/02/6.  
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upphov till parallella förfaranden där tvisterna är starkt relaterade.106 Ett ytterligare 

exempel är att investeringsavtalens skydd för indirekt aktieägande kan göra att en stor 

koncern kan initiera flera parallella förfaranden mot värdstaten under ett BIT relaterade 

till de olika koncernbolagen och olika aktieägare. I ett sådant fall skulle de olika 

förfarandena kunna leda till oförenliga utfall gällande en stats brott mot sina åtaganden 

under internationell rätt.107  

Vidare framhåller MacLachlan108 tre olika anledningar till att risken för parallella 

förfaranden är extra påtaglig vad gäller investeringstvister. Den första kan hänföras till 

bilaterism. Med detta menas att skiljenämnden är specifikt utsedd för att lösa tvister 

hänförliga till åtaganden under det internationella traktatet och innehar därför en helt 

annan identitet än den som en skiljenämnd har i kommersiella förhållanden, även om 

investeringstvisten ska lösas under ICSID-reglerna. Det andra kan hänföras till icke-

exklusivitet. Investerarna kan oftast göra ett val genom så kallade fork-in-the-road-

klausuler ifall tvisten ska slitas genom skiljeförfarande eller domstol.109 Om staten till 

exempel har ett kommersiellt kontrakt med investeraren kan det bli viktigt att skilja 

mellan kontraktuella yrkanden och yrkanden som görs under investeringstraktatet. Den 

tredje orsaken är hänförlig till att investeringsavtal oftast exkluderar regler som innebär 

att investeraren måste uttömma alla nationella möjligheter att lösa tvisten innan den kan 

initiera ett internationellt skiljeförfarande. En sådan regel kan inte fungera som ett 

hinder att initiera skiljeförfarande om det inte är explicit exkluderat genom 

investeringsavtalet.110 Det är även viktigt att komma ihåg att traktat-baserade yrkanden 

är på en nivå av internationell rätt. Därför kan inga nationella lagregler verka som 

försvar gentemot ett yrkande under internationell rätt.111 En skiljenämnd har konstaterat 

                                                
106 Hobér, 2014, s. 322. 
107 Se vidare Hobér, 2014, s. 324.  
108 MacLachlan, 2009, s. 254 f.  
109 Fork-in-the-road-klausuler innebär att väsentligen att parten måste göra ett val mellan domstols eller 
skiljeförfarande genom initierandet av en process och att detta val är slutgiltigt och oåterkalleligt. 
Komplikationer i tillämpningen av klausulerna och dess tolkning av tvisten i fråga gör att de kan ge 
upphov till fler parallella förfaranden snarare än att förhindra dem. 
110 Jfr ICSID-konventionen artikel 26 (575 UNTS 159) vilken stadgar att en stat kan bevara rätten att 
kräva att en investerare måste uttömma alla nationella medel innan inledande av skiljeförfarande som ett 
krav för deras medgivande till skiljeförfarande som tvistlösningsform. 
111 MacLachlan, 2009, s. 256. Jfr även artikel 27 i Wien-konventionen (1155 UNTS 331) som lyder: ”A 
party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a 
treaty.”Jfr även GAMI Investments Inc. V. United Mexican States (Award), (2005) 44 ILM 545 
(NAFTA/UNCITRAL, 2004, Paulsson P, Muró och Reisman), där denna distinktion ställdes på sin spets.  
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att en stat endast kan bryta mot ett traktat i egenskap av sin suveräna auktoritet och inte 

som en ”vanlig” avtalspartner.112  

Praxis har visat att en investerare inte är förhindrad att initiera skiljeförfarande baserat 

på ett traktat även om investeraren i ett kontrakt har godkänt att värdstatens nationella 

domstolar har jurisdiktion att pröva tvisten, vilket beror på att tvisten under ett traktat 

har en helt annan karaktär än ett kontraktuellt yrkande.113 Skiljenämnden i Vivendi 

fallen konstaterade, vilket har efterföljts i stor utsträckning i efterföljande praxis, att  

i) en stat kan bryta mot ett kontrakt utan att ha brutit mot traktatet och tvärtom114,  

ii) de olika yrkandena ska bedömas utifrån den tillämpliga lagen; internationell lag 

för traktatet och tillämplig nationell lagstiftning för kontraktet115,  

iii) om det handlar om ett kommersiellt avtalsbrott ska skiljenämnden tillämpa 

lagvalsklausulen i kontraktet i fråga,  

iv) om det finns en exklusiv lagvalsklausul i ett kommersiellt kontrakt mellan staten 

och investeraren kan denna inte utgöra ett hinder mot tillämpning av standards 

upptagna i traktatet om huvuddelen av yrkandena är baserade på traktatet.116  

Dessa omständigheter gör att risken för parallella förfaranden i investeringstvister är 

mycket påtaglig och problematisk. De klausuler som syftar till att förhindra parallella 

förfaranden verkar snarare leda till fler.  

2.6.2. CME117 och Lauder118 

CME/Lauder-fallen har gett upphov till den mest omfattande litterära diskussionen 

kring problem som kan uppstå vid parallella skiljeförfaranden i investeringstvister. Det 

ska framhållas att under svensk rätt tillämpas i princip samma processuella regler för 

kommersiella skiljeförfaranden som för investeringstvister, varför genomgång av 

CME/Lauder-fallen är relevant för den fortsatta framställningen. Båda processerna 

                                                
112 Impreglio SpA v. Islamic Republic of Pakistan (Jurisdiction), ICSID Case No. ARB/03/3, (ICSID, 
2005, Gillaume P., Cremades och Landau) [260]. Nämnden framhöll också att de olika typerna av 
yrkanden kan överlappa vad gäller omständigheter men måste ändock skiljas åt eftersom olika regler kan 
komma att gälla för båda [262].  
113 Compañia de Aguas del Aconquija SA and Compagnie Générale des Eaux v. Argentine Republic 
(Award), 5 ICSID Rep. 296 (CGE); Compañía de Aguas del Aconquija SA and Compagnie Génerale des 
Eaux v. Argentine Republic, 6 ICSID Rep. 327 (CAA and Vivendi).  
114 CAA and Vivendi [365].  
115 CAA and Vivendi [365]. 
116 CAA and Vivendi [367].  
117 CME v. Czech Republic, skiljedom meddelad 13 september, 2001 (”Stockholm-domen”).  
118 Ronald S. Lauder v. Czech Republic, skiljedom meddelad 3 september, 2001 (”London-domen”). 
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utfördes under UNCITRAL-reglerna och ingen nämnd nekade jurisdiktion till förmån 

för den andra. Förfarandena hade dock säte i olika länder, ett i Stockholm (CME) och ett 

i London (Lauder). Resultatet blev två olika utfall med avseende på Tjeckiens brott 

under internationell lag. I Stockholm blev skiljedomen klandrad i Svea hovrätt som 

avvisade klandertalan. Skiljenämnden fann att Tjeckien hade gjort sig skyldig till 

avtalsbrottet under investeringsavtalet. I domskälen diskuterades vissa aspekter kring 

tillämpningen av lis pendens och res judicata i internationella skiljeförfaranden.119  

2.6.2.1. Bakgrund 

Ron Lauder initierade ett skiljeförfarande och yrkade expropriation av hans investering i 

den tjeckiska tv-kanalen TV Nova. Investeringen hade utförts av nederländskt 

investeringsbolag, CME Czech Republic BV, i vilket han var kontrollerande aktieägare. 

CME initierade ett eget förfarande för expropriation av investeringen under en traktat 

mellan Nederländerna och Tjeckien. Yrkandena och framlagd bevisning var i stort sett 

desamma i båda förfarandena. Skiljenämnderna meddelade dom med endast tio dagars 

mellanrum. I det första förfarandet i London fann skiljenämnden att Tjeckien brutit mot 

sina åtaganden med avseende på händelser under år 1993, men ansåg att avtalsbrottet 

inte gav upphov till några ersättningsskyldigheter. Sammanfattningsvis avvisades 

Lauders yrkanden med motiveringen att det rörde sig om en privat tvist mellan den 

lokala investeringspartnern och Lauder och därför inte ledde till några skyldigheter att 

agera för Tjeckiens del.120  

Året efter initierade CME, dotterbolaget i koncernen, skiljeförfarande i Stockholm med 

hänvisning till ett investeringsavtal som slutits mellan Tjeckien, Nederländerna och 

Slovakien. CME åberopade i princip samma omständigheter och avtalsbrott som 

Lauder. I sin slutgiltiga skiljedom som meddelades 15 mars 2003, hade skiljenämnden i 

Stockholm kommit fram till att Tjeckien var skyldig till avtalsbrott på grundval av 

händelser under år 1996 och 1999. Även om de åberopade faktiska omständigheterna i 

de båda fallen i princip var identiska och de relevanta klausulerna i investeringsavtalen 

var mycket snarlika kunde nämnderna komma fram till i princip motsatta slutsatser, 

vilket har ansetts mycket anmärkningsvärt.121  Lauder hade upprepade gånger begärt att 

                                                
119 RH 2003:55.  
120 Ronald S. Lauder v. The Czech Republic, skiljedom meddelad 3 september 2001, se p. 314, där 
skiljenämnden anför: ”the BIT created no duty of due diligence on the part of the Czech Republic to 
intervene in the dispute betwee the two companies over the nature of their legal relationship”.  
121 Se exempelvis Reinisch, 2010, s. 116.  
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förfarandena skulle konsolideras. Tjeckien hade erbjudits, men nekat, en del andra 

åtgärder för att koordinera förfarandena för att undvika motstridiga beslut. 122 

Skiljenämnden i London konstaterade att svaranden hade missat chansen att spara tid 

och pengar genom att neka koordinering av tvisterna. Nämnden ansåg också risken för 

motstridiga beslut hade minskat markant om tvisterna hade konsoliderats.123 

Även skiljenämnden i Stockholm tog upp frågan om parallella förfaranden i sin partiella 

dom. Nämnden ansåg att även om svaranden i tvisterna var densamma och ersättning 

medgavs till både CME och Lauder så påverkar inte det nämndernas jurisdiktion att 

pröva tvisten. Ena nämndens dom som ger rätt till ersättning för käranden, kan däremot 

påverka storleken på ersättning som döms ut i det andra förfarandet eller ge rätt att göra 

invändningar i ett verkställighetsförfarande.124 Att Lauder kan anses ha missbrukat 

processmöjligheter genom att låta dotterbolaget inleda ett förfarande påverkar inte 

skiljenämndernas jurisdiktion.125  

Båda nämnderna konstaterade att de hade jurisdiktion eftersom yrkandena baserades på 

två olika traktat. London-nämnden ansåg att lis pendens inte förelåg eftersom det brast i 

identitet mellan både yrkandena och parterna, varför det inte fanns någon risk för 

motstridiga beslut.126 Skiljenämnden i Stockholm anförde, likt London-nämnden, att 

principerna om lis pendens och res judicata inte förelåg p.g.a. bristande identitet. 

Nämnden påpekade dock att principerna ska upprätthållas i internationella 

skiljeförfaranden. Slutligen ansåg nämnden också att Tjeckien avstått från rätten att 

invända om lis pendens och res judicata eftersom landet nekat alla erbjudanden om 

konsolidering.127  

2.6.2.2. Klandertalan i Svea hovrätt 

Innan den slutgiltiga skiljedomen meddelades 2003, så klandrade Tjeckien den partiella 

skiljedomen som meddelats den 13 September 2001, i Svea hovrätt. Svea hovrätt 

avvisade klandertalan och meddelade sitt beslut den 15 maj 2003. Inget 

prövningstillstånd till Högsta domstolen meddelades. Domskälen behandlade inter alia 

frågor om lis pendens i internationella skiljeförfaranden som tillämpar svensk rätt.  

                                                
122 Kühn, 2004, s. 11.  
123 London-domen, p. 178.  
124 Stockholm-domen, partiell dom meddelad 13 september 2001, p. 410.  
125 Stockholm-domen, p. 412.  
126 London-domen, p. 171. Jfr Stockholm-domen, p. 412.  
127 Stockholm-domen, p. 430-431.  
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Hovrätten tog avstamp i det traditionella trippel-identitetstestet. Det faktum att 

förfarandena baserades på olika investeringsskyddsavtal gör det, enligt hovrätten, 

tvivelaktigt ifall principerna om lis pendens och res judicata överhuvudtaget är 

tillämpliga.  Hovrätten påpekade dock att principernas tillämplighet inte kunde uteslutas 

och hänvisade till några rättsfall i vilka det konstaterats att tvister kan vara väsentligen 

identiska även om de inletts under två olika investeringsskyddsavtal.128 UNCITRAL-

reglerna gav inte någon belysning i frågan. Fortsättningsvis menade hovrätten att en 

invändning om lis pendens och res judicata i svenska skiljeförfaranden är av dispositiv 

natur och att en tillämpning därför inte strider mot ordre public. Saken är att bedöma 

som klandergrund enligt LSF 34§. Vid underlåtenhet att framföra sin klandertalan i tid 

kan talan, enligt hovrätten, prekluderas, vilket rätten ansåg hade skett i detta fall.129 

Hovrättens uttalanden stämmer överens med uppfattningen i svensk doktrin. 130 

Uttalandena stämmer även överens med ILA kommitténs slutsats att lis pendens i 

skiljeförfarande inte är en del av public policy.131 Härvidlag kan även nämnas att parter 

till ett skiljeförfarande under svensk lag, men som inte har sin hemvist i Sverige, har en 

möjlighet att avtala bort eller begränsa deras möjlighet att klandra beslutet under LSF 

34§. Däremot kan man inte avtala bort rättigheterna under LSF 33§ - det vill säga 

ogiltighetsgrunderna. Syftet med exkluderingsmöjligheten i LSF 51§ är att se till att den 

vinnande parten kan fokusera på att verkställa beslutet och att förhindra just parallella 

förfaranden.132 Ett par bakomliggande motiv är att de utländska parterna kan ta till vara 

på sina egna intressen och inte ska slitas mellan svenska och internationella 

skiljeförfaranden.133 Hovrätten kom till slutsatsen att det faktum att Tjeckien underlåtit 

att invända mot lis pendens och res judicata men ändock deltagit i skiljeförfarandena 

starkt talade för att dess rätt att åberopa invändningarna prekluderats. Tjeckien 

åberopade abuse of process, vilket enligt landet skulle innefatta en bedömning av lis 

pendens och res judicata. Hovrätten anförde att abuse of process inte har någon direkt 

motsvarighet i svensk rätt och ifrågasatts i internationella skiljeförfaranden. Principen 

kan därför inte anses innefatta en bedömning om lis pendens och res judicata.  

                                                
128 RH 2003:55 s 186.  
129 RH 2003:55 s. 187.  
130 Se inter alia Lindskog, s. 899-900; Hobér, 2011, s. 280. 
131 ILA Final Report on Lis Pendens and Arbitration p. 5.12.  
132 Se inter alia Heuman, 2003, s. 712; SOU 1994:81, s. 191; Prop 1998/99:35 s. 158.  
133 Lindskog, 2014, VIII:51§-3.2.  
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Hovrätten valde att inte ta ett slutgiltigt beslut i frågan om preklusion utan prövade om 

förutsättningarna för att tillämpa principerna om res judicata och lis pendens förelåg.134 

Hovrätten tillämpade därtill trippel-identitetstestet men fokuserade mest på identiteten 

parterna emellan. Hovrätten ansåg att identitet mellan en kontrollerande 

minoritetsaktieägare och själva bolaget inte kan föreligga för svensk rätts vidkommande 

även om tillämpningen skulle göras extensivt. Det hade inte heller framställts någon 

praxis som belägg för att en kontrollerande minoritetsaktieägare skulle jämställas med 

aktiebolaget. Redan på grund av bristande identitet parterna emellan konstaterade 

hovrätten slutligen att förutsättningarna enligt trippel-identitetstestet och därmed en 

tillämpning av principerna om res judicata och lis pendens inte var uppfyllda.135 

2.6.2.3. Sammanfattande slutsatser av CME och LAUDER-fallen  

Inledningsvis kan konstateras att fallen inte säger mycket om just investeringstvister. I 

sina domskäl behandlar nämnderna och hovrätten situationer av parallella förfaranden i 

domstol och kommersiella skiljeförfaranden. När de väl diskuterar investeringstvister 

applicerar de trippel-identitetstestet. Det är också värt att notera att ingen av 

skiljenämnderna hävdar att res judicata och lis pendens inte skulle vara tillämpliga i 

denna typ av situationer, utan snarare att det är möjligt om alla rekvisiten är 

uppfyllda.136 I doktrin har åsikter förts fram att det traditionella trippel-identitetstestet 

inte gör mycket för att lösa de problem som kan uppkomma vid parallella 

skiljeförfaranden i investeringstvister.137 Andra har argumenterat för att det skulle vara 

klokt att mjuka upp tillämpningen av testet och inte applicera det lika strikt.138 Det har 

argumenterats för att utgången i CME/Lauder-fallen hade kunnat undvikas om avtalen 

innehållit konsolideringsklausuer.139 I investeringstvister kan påpekas att det finns vissa 

möjligheter att konsolidera tvister – till exempel i ICSID-reglerna. Detta illustrerar hur 

viktigt det är att välja rätt regler för sina skiljeförfaranden. Under ICSID-reglerna hade 

antagligen konsolidering varit möjligt.140 Enligt Crivellaro bör, när det rör sig om tvister 

som uppstår ur samma state measure och rör samma investering, endast ett 

skiljeförfarande inledas. 141  Tillämpningen av lis pendens skulle endast leda till 

                                                
134 RH 2003:55 s. 188.  
135 RH 2003:55 s. 189.  
136 MacLachlan, 2009, s. 286.  
137 Hobér, 2014, s. 360.  
138 Se inter alia Kühn s. 14; Reinisch, 2010, s. 120 f.   
139 Crivellaro, s. 413.  
140 Crivellaro, s. 415.  
141 Se vidare Crivellaro, för diskussion on ”unity of state measure”, s. 416 f. 
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användande av olika processuella regler för koordination av förfarandena, medan 

konsolidering kan användas mycket mer effektivt i fall av relaterade förfaranden där 

identitets-kriteriet inte kan tillämpas lika strikt.142 

2.6.3. Problem med parallella förfaranden i investeringstvister 

UNCITRAL har under sin 48:e session identifierat att parallella förfaranden inom 

investeringstvister ökar markant och att det därför är angeläget att se över hur man kan 

adressera dessa problem. I sina noteringar identifierar kommissionen bland andra 

följande problem:  

i. Vid parallella förfaranden i investeringstvister måste staten försvara sig ett 

flertal gånger avseende samma tvist och lägga dyrbara resurser på 

tvistlösningsförfarande. Detta leder till dubbla ansträngningar, mer kostnader 

och processuell orättvisa. 

ii. Parallella förfaranden kan ge upphov till överkompensering från staten för 

samma tvist.  

iii. Det kan även leda till motstridiga beslut och resultat i olika sak-och rättsfrågor 

(fact or law).  

iv. Det kan även förhindra vänskapliga tvistelösningar, skada förtroendet för 

skiljeförfarande som tvistlösningsmekanism i investeringstvister och 

förutsebarhet generellt.143 

Kommissionen har även identifierat ett antal sätt att hantera problem med parallella 

förfaranden. Dessa inkluderar; traktatbestämmelser som minskar risken för parallella 

förfaranden, koordination och utbyte mellan olika skiljenämnder, konsolidering av 

förfaranden och vägledande information om principer om lis penden, res judicata samt 

missbruk av processen (abuse of process 144 ). Vidare anser kommissionen att 

traktatbestämmelser om bland annat konsolidering kan vara en bra lösning och den ska 

initiera arbete med att ta fram modellklausuler för detta.145 Inför beslut om en utredning 

kring ämnet nämndes dock att det inte fanns någon anledning att begränsa sig till endast 

investeringstvister, utan problemen ska även utredas avseende kommersiella 

skiljeförfaranden. Detta måste, enligt utredningen, göras separat eftersom de olika 
                                                
142 Crivellaro, s. 417.  
143 UNCITRAL 48th session, A/CN.9/848, s. 5.  
144 Ett uttryck som inte har någon direkt motsvarighet i svensk rätt såsom klandergrund, se RH 2003:55, 
men det förekommer såklart att parter försöker obstruera processerna genom olika handlingar även i 
svensk förfaranden. 
145 UNCITRAL 48th session, A/CN.9/848, .s 6.  
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typerna av tvister ger upphov till olika problem och komplikationer.146 Några av ovan 

angivna problem bör dock kunna göras gällande även i kommersiella tvister. 

Exempelvis, som har framhållits tidigare, är risken för obstruerande processtaktiker, 

motstridiga beslut, dubbelkompensering, processuell orättvisa samt förhindrandet av 

vänskapliga tvistelösningar problem som även tas upp vid diskussioner kring 

kommersiella skiljeförfaranden. I kommissionens förberedande dokument för arbetet 

framhålls att ett sätt att hantera parallella förfaranden är just genom konsolidering. Detta 

skulle kunna ske genom att en helt ny skiljenämnd utses som har mandat att pröva alla 

nya yrkanden i det nya förfarandet, varpå de tidigare nämndernas mandat upphör.147  

2.7. Lösningar på lis pendens-problematiken 

Här ska inte gås igenom alla potentiella föreslagna lösningar på lis pendens-

problematiken utan endast i korthet ge en introduktion till konsolidering såsom en brett 

diskuterad lösning på lis pendens i investeringstvister och kommersiella 

skiljeförfaranden.148 Konsolidering framhålls i litteraturen som ett sätt att hantera de 

problem som uppstår vid lis pendens-situationer. Konsolidering är dock främst ett sätt 

att hantera tvisten då parallella förfaranden faktiskt inte uppfyller trippelidentitets-testet. 

Tvisterna är då istället tätt sammanlänkade utan att nödvändigtvis innefatta samma 

parter, samma yrkanden och samma skiljeavtal.149 Detta har framgått av ovanstående 

framställning. Bryssel I-konventionen uttrycker en positiv inställning till konsolidering 

där flera yrkanden mot flera svaranden kan sammanläggas: 

”provided the claims are so closely connected that it is expedient to hear and determine 

them together to avoid the risk of irreconcilable judgments resulting from separate 

proceedings”.150  

Gällande skiljeförfaranden har det också framhållits att en skiljenämnd behåller sin 

suveränitet och har befogenhet att hitta självständiga lösningar på snarlika problem.151 

Gällande investeringstvister finns det få exempel på tillåtande konsolideringsklausuler. 

Ett av dem är artikel 1126 (2) av NAFTA avtalet som anger att tvister som har initierats 

                                                
146 UNCITRAL 48th Session, UN Doc A/CN.9/848, s. 2.  
147 UNCITRAL 48th Session, UN Doc A/CN.9/848, s. 6.  
148 För en diskussion om andra lösningsalternativ för att hantera problemen med parallella förfaranden, se 
inter alia Spoorenberg, s. 102 ff.  
149 Se inter alia McLachlan, 2009, s. 64 f., Hobér, 2014, s. 253f.  
150 MacLachlan, s. 64.  
151 AES Corp v. Argentine Republic (Jurisdiction) ICSID case no. ARB/02/17 (ICSID 2005, (Dupuy, P., 
Böckstiegel and Janeiro) [30]. Jfr även MacLachlan s. 64. 
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i enlighet med artikel 1120 och har element av gemensamma rättsfrågor eller faktiska 

omständigheter får sammanläggas om ett effektivt förfarande kan upprätthållas och 

parterna samtycker. I ett rättsfall under NAFTA anförde skiljenämnden att fördelen med 

att söka förhindra motstridiga beslut inte är begränsat till fall där parterna är identiska. 

Även relaterade förfaranden med olika parter kan ge upphov till samma rättsfrågor 

hänförliga till samma sakomständigheter. Sådana fall kan därmed ge upphov till 

motstridiga beslut om de olika förfarandena resulterar i olika utfall.152  

Hobér anser att konsolidering är ett bra sätt att undvika motstridiga skiljedomar när alla 

skiljenämnder är lika lämpliga och kompetenta att hantera tvisten och alla käranden har 

välgrundade anledningar att fortgå med alla separata förfaranden. Då har skiljenämnden 

typiskt sett inte någon anledning att avböja jurisdiktion.153 Dock anser många praktiker 

och akademiker att sammanläggning måste ske med samtliga parters samtycke.154 I 

nedanstående delar II och IV kommer visas att så nödvändigtvis inte behöver vara fallet.  

  

                                                
152 Canfor Corp v. United States of America, Tembec et al v. The United States of America, terminal 
Forest Products Ltd. V. United States of America (Consolidation) (NAFTA, 2005, van den Berg P, de 
Mestral and Robinson) [133]. Det kan noteras att skiljenämnden även framhöll starka processekonomiska 
skäl för sammanläggningen [73] och [126].  
153 Hobér, 2014, s. 253.  
154 Se exempelvis Redfern & Hunter, 2009, s. 177 ff.  
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Del II - Internationell utblick: institutionella och nationella 

konsolideringsregler 

3. Inledning 
Internationell anpassning och Sveriges attraktivitet som säte för internationella 

skiljeförfaranden är två av motiven bakom det nya lagförslaget. Därför är det naturligt 

att se hur andra internationella regelverk har löst konsolideringsfrågan. I nedanstående 

avsnitt kommer därför en utblick att göras som kan ligga till grund för diskussionen i 

del IV.  

Utredningen har tagit upp SCC:s, ICC:s, UNCITRAL:s regler samt Hong Kongs och 

Nederländernas nationella skiljedomslagar som underlag för utformningen av 

lagförslaget. Både Hong Kong och Nederländerna har lagstiftning som medger 

konsolidering mot ena partens bestridande. Även SCC:s regler medger konsolidering 

mot ena partens bestridande. Eftersom samtycke är en av de frågor som är mest 

kontroversiella i sammanhanget och av stor vikt vid utformning av konsolideringsregler 

så är dessa regler mycket relevanta att jämföra med. Hänsyn har även tagits till 

ytterligare internationella regler och lagar för att på ett bra sätt anpassa lagregelns 

utformning till internationella förhållanden. Bland annat har Englands skiljedomslag 

bestämmelser som mycket medvetet utformas till förmån för partsautonomins starka 

ställning. Mot bakgrund av regeringens direktiv om att särskild hänsyn ska tas till 

principen om partsautonomi vid utformning av regler för flerpartsförhållanden är det 

särskilt intressant. LCIA är ett av världens ledande skiljedomsinstitut och handlägger ett 

stort antal internationella tvister. LCIA:s regler ger olika möjligheter till konsolidering. 

Sammantaget är det intressant att se hur ovanstående institutionella regler gällande 

konsolidering är utformade. I nedanstående avsnitt kommer en kort redogörelse ges av 

ovan nämna instituts och länders konsolideringsregler.  

3.1 Institutionella regler 

3.1.1. SCC-reglerna   

SCC:s regler om ordinärt skiljeförfarande innehåller en regel om konsolidering. Enligt 

11§ får SCC:s styrelse besluta om sammanläggning om i) ett skiljeförfarande inleds i ett 

rättsförhållande där det redan pågår ett skiljeförfarande, ii) parterna är samma i de båda 
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förfarandena, och iii) båda förfarandena förs under SCC:s regler. Ett 

konsolideringsbeslut kräver samrådan mellan parterna. Ett sådant beslut får dock tas 

mot ena partens bestridande, eftersom det ytterst är styrelsen som avgör.155  

En begäran om konsolidering måste göras innan några skiljemän har utsetts i det nya 

förfarandet. Därför går det inte att under SCC:s regler konsolidera två redan pågående 

förfaranden även om det är fråga om samma parter och samma rättsförhållande.156 Om 

en part vill framställa nya yrkanden som gäller samma rättsförhållande, men ett annat 

skiljeavtal så blir konsolideringsregeln tillämplig. Man skulle därför kunna anta att 

regeln syftar på ”dual-party-multi-contract”- situationer. Regeln ger ingen vägledning i 

hur rättsförhållanden ska tolkas när det föreligger flera kontrakt.157 Det ska dock 

påpekas att regeln inte syftar till att antalet parter kan utökas, utan endast att flera tvister 

mellan samma parter kan sammanläggas. Tvisten kan involvera fler än två parter parter 

från början.158  

Det är vidare endast SCC:s styrelse som får besluta om konsolidering. Bestämmelsen 

ger inte någon vägledning hur styrelsen ska bedöma en uppkommen begäran om 

konsolidering, utan det får bedömas från fall till fall. Det ges heller ingen vägledning för 

hur det omtvistade värdet och skiljedomskostnaderna ska hanteras.159 Av det sagda kan 

man dra slutsatserna att SCC-reglerna förhåller sig mycket restriktivt till 

konsolideringsmöjligheter. I sammanhanget kan nämnas att SCC ska arbeta för att ta 

fram nya skiljedomsregler och en utökning av konsolideringsmöjligheterna ska i 

samband med detta utredas.160  

3.1.2. ICC-reglerna 

ICC-reglerna i sin nuvarande form trädde i kraft den 1 januari 2012. Artikel 10 i ICC-

reglerna ger en möjlighet till konsolidering av skiljeförfaranden. Artikeln stadgar att 

skiljenämnden på en parts begäran får konsolidera två eller flera skiljeförfaranden som 

hålls under reglerna om i) alla parter har gett sitt samtycke (genom avtal) till 
                                                
155 SOU 2015:37, s. 102.  
156 Magnusson & Franke et al, s. 165.  
157 Jfr Magnusson & Shaughnessy s. 922; Magnusson & Franke et al, s. 165. Olika relativt vanliga 
situationer där det finns olika kontrakt mellan samma parter är stora infrastrukturprojekt, när parter först 
har ingått ett letter of intent och senare ett överlåtelseavtal, eller när de först har ingått ett låneavtal och 
senare ett avtal över ställd säkerhet för lånet.  
158 Magnusson & Shaughnessy, s. 922.  
159 Magnusson & Shaughnessy, s. 923.  
160 Detta meddelades 21 oktober 2014, se http://www.chamber.se/media/scc-tar-fram-nya-
skiljedomsregler.htm.  



 43 

konsolidering, ii) alla yrkanden har framställts under samma skiljeavtal, iii) om yrkande 

framställts under flera olika skiljeavtal och parterna är samma, om tvisten uppkommit 

från samma rättsförhållande, och skiljenämnden finner att skiljeavtalen är 

kompatibla. 161  Om det tas ett beslut om konsolidering ska alla förfarandena 

konsolideras till det skiljeförfarande som inleddes först. Det vill säga, ifall 

skiljenämnder redan har utsetts så ska den först konstituerade skiljenämnden avgöra 

tvisten.162 ICC-domstolen har exklusiv behörighet att besluta om konsolidering och 

detta är ett slutgiltigt beslut. Skiljenämnden kan inte besluta om konsolidering ens när 

samma skiljemän har blivit utsedda i alla förfaranden. Vidare kan ICC-domstolen 

endast besluta om konsolidering på ansökan av endera parten. Det finns alltså ingen 

möjlighet för ICC-domstolen att på eget initiativ besluta om konsolidering. Domstolen 

har ett visst diskretionärt utrymme att bedöma ifall tvisterna ska konsolideras och borde 

kunna vägra konsolidering ifall den finner detta olämpligt.163  

3.1.3. LCIA-reglerna 

LCIA:s regelverk innehåller sedan länge regler gällande exempelvis joinder. Reglerna 

genomgick en omfattande översyn och nya regler trädde i kraft den 1 oktober 2014. 

Konsolidering var tidigare möjligt om särskilda förutsättningar var uppfyllda.164 Genom 

2014-års reform intogs en explicit regel för konsolidering av förfaranden i artikel 22.1 

(xi-x). Konsolidering får numera ske om i) alla parterna som ska delta i 

sammanläggningen ger sitt skriftliga samtycke och ii) om alla skiljeförfaranden 

omfattas av samma eller kompatibla skiljeavtal mellan samma parter, förutsatt att inga 

skiljemän ännu har blivit utsedda för de andra förfarandena eller att samma skiljemän 

utsetts i de olika förfarandena. Genom artikel 22(6) av reglerna kan LCIA-domstolen 

förelägga sammanläggning om i) parterna har getts tillfälle att uttrycka sin åsikt i 

frågan, och ii) att förfarandena har inletts under LCIA-reglerna och omfattar samma 

skiljeavtal och samma parter samt iii) att ingen skiljenämnd har utsetts av LCIA-

domstolen ännu i något utav förfarandena. Vidare är det möjligt att koordinera 

förhandlingar genom att exempelvis ha samtidiga förhör, förutsatt att samtliga parter 

samtycker och att samma nämnd har utsetts för alla förfaranden.165  

                                                
161 Min översättning.  
162 Grierson & van Hooft, s. 121.  
163 Grierson & van Hooft, s. 121.  
164 Ponty, s. 768.  
165 Ponty, s. 768.  
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3.1.4. UNCITRAL-reglerna  

Den nuvarande versionen av UNCITRAL-reglerna har varit i kraft sedan 15 augusti 

2010. De innehåller bestämmelser om flerpartsförfaranden avseende framförallt joinder 

men inte några regler om konsolidering. I sammanhanget ska dock framhållas att även 

UNCITRAL har uppmärksammat problemet med parallella förfaranden, i 

investeringstvister och kommersiella förfaranden och ska inleda ett arbete med att ta 

fram regler för konsolidering. Detta diskuterades ovan i avsnitt 2.6.3.  

3.2. Nationella lagar  

3.2.1. Nederländerna 

Artikel 1046 DCCP medger konsolidering av två relaterade förfaranden. Parterna har 

även rätt att exkludera denna möjlighet från deras skiljeavtal. Detta framgår av 

skiljerättsliga regelverk. 166  Konsolidering får ske mellan förfaranden som hålls i 

Nederländerna men under olika regelverk, exempelvis ett förfarande under NAI-

reglerna och ett förfarande under DCCP.167 Ovan nämnda artikel ger underinstansen i 

Amsterdam behörighet att handlägga ansökningar om konsolidering. Domstolen kan 

besluta om full eller partiell konsolidering, men kan också neka konsolidering om det 

kommer i konflikt med en parts rättigheter. Domstolen kan också neka konsolidering 

om det befaras att skiljeavtalet är ogiltigt.168  

Om parterna inte utser skiljemän inom en viss angiven tid efter att beslut om 

konsolidering har tagits, så får presidenten av domstolen enligt artikel 1046 (3) DCCP 

utse skiljemän och bestämma hur förfarandet ska handläggas på begäran av en av 

parterna. Presidenten har även rätt att besluta om kostnadsersättning för de skiljemän 

som inte längre ska delta i förfarande på grund av konsolideringen.169  

Vid partiell konsolidering måste de andra nämnderna i de relaterade förfarandena pausa 

sina förhandlingar och återuppta dem när det har meddelats en slutlig skiljedom i det 

konsoliderade förfarandet.170  

                                                
166 Se exempelvis NAI-reglernas modellklausul. Det finns ingen uttrycklig regel som medger detta i NAI-
reglerna men det kan som sagt exkluderas utöver NAI-reglernas funktion. Se vidare van der Bendt, 
Leijten & Ynzonides, s. 1984.  
167 Van der Bendt, Leijten & Ynzonides, s. 185.  
168 Meijer & Paulsson, s. 15.  
169 Van Der Bendt, Leijten & Ynzonides, s. 184.  
170 Meijer & Paulsson, s. 16   
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En ny nederländsk skiljedomslag trädde i kraft den 1 januari 2015. I den infördes några 

skillnader gällande konsolideringsreglerna. Från och med ikraftträdandet kan en part 

begära att en annan tredje part förutom presidenten i distriktsdomstolen i Amsterdam 

ska besluta om konsolidering. Exempelvis kommer det bli möjligt för NAI-institutet att 

agera som tredje part som får besluta om olika konsolideringsåtgärder.171 Det är numera 

även möjligt att få till stånd konsolidering mellan förfaranden som har säten både i och 

utanför Nederländerna.172 

3.2.2. England 

Även för de engelska reglerna är principerna om partsautonomi och samtycke av central 

betydelse för skiljemannarätten. Merparten av problem som uppstår i multi-party-

förhållanden ska som utgångspunkt lösas på avtalsrättslig väg med hänsyn till 

partsautonomins och samtyckets starka ställning. Konsolidering får ske med stöd av 

sektion 35 EAA vilken stadgar att parterna har friheten att avtala om att vissa tvister ska 

konsolideras eller att det ska hållas sammanlagda förhör/förhandlingar. Skiljenämnden 

kan ges mandat att besluta om konsolidering men endast genom skiljeavtalet. Ett sådant 

avtal måste antingen ingås i förväg och göra vissa specifika regler tillämpliga som 

medger konsolidering och mandat till skiljenämnden, eller vid tidpunkten i förfarandet 

då konsolidering tas upp som en fråga.173 Formuleringen var vid stiftandet av lagen ett 

mycket medvetet val till förmån för partsautonomin. Det framhölls då att det skulle vara 

för inskränkande på partsautonomin att ge en skiljenämnd eller domstol mandat att 

förelägga om konsolidering mot parternas vilja.174 

3.2.3. Hong Kong  

Den nya skiljemannalagen (AO) i Hong Kong trädde i kraft den 1 juni 2011 och bygger 

till stor del på UNCITRAL:s modellag. 175  Multi-party-förfaranden hänförliga till 

relaterade avtal är tillåtliga under AO. Sektion 2, bilaga 2 AO tillåter att domstolen 

förelägger om konsolidering om den finner att två eller fler förfaranden tar upp en 

gemensam sak- eller rättsfråga 176 , involverar yrkanden som uppstått ur samma 

transaktion eller en serie av transaktioner eller om domstolen av andra skäl finner det 

lämpligt. Domstolen har mandat att besluta om vilken form konsolideringen ska ha 
                                                
171 Artikel 1046 (1) nya DCCP, se även Rumora-Scheltema, Hoebecke et al.  
172 Jfr Haersolte-van Hof, s. 427.  
173 Gilbert, s. 467.  
174 DAC Report, para. 180, cit. av Gilbert, s. 467.  
175 Se Kaplan & Morgan, s. 0 f.  
176 ”A common question of law or fact”, Kaplan & Morgan, s. 22.  
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(sektion 2(1), bilaga 2, AO). Domstolen har även mandat att utse skiljemän. Om 

domstolen vid en konsolidering utser gemensamma skiljemän för det nya konsoliderade 

förfarandet har de även mandat att besluta om att tidigare utsedda skiljemän ska fråntas 

sitt uppdrag (sektion 2(3), bilaga 2, AO). Domstolen har till skillnad från många andra 

jurisdiktioner behörighet att besluta om konsolidering även mot ena partens 

bestridande.177 Det kan även noteras att konsolideringsreglerna i AO inte har använts 

ofta. När reglerna har använts så har det främst varit inom fastighets- och 

entreprenadbranschen där stora byggprojekt ofta involverar flera parter med olika 

kontraktuella relationer.178 

  

                                                
177 Se Kaplan & Morgan, s. 22. 
178 Kaplan & Morgan, s. 22.  
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Del III - Konsolidering av skiljeförfaranden i Sverige  

4. Skiljemannarättsliga principer av relevans för de problem som 

kan uppstå vid konsolidering i flerpartsförhållanden 

4.1. Inledning 

För att förstå ett lagförslag om konsolidering måste man först ha en förståelse avseende 

de fundamentala skiljemannarättsliga principer som ligger till grund för 

skiljeförfaranden. Nedanstående avsnitt redovisar en introduktion till dessa principer 

och ändamålsskäl för att ge en bredare bakgrund till utredningens möjliga 

överväganden.179 I överväganden inför utformningen av en konsolideringsregel kommer 

många av dessa principer att ställas emot varandra och prioritet ges till vissa principer 

framför andra. Detta kommer att tydliggöras i diskussionen i del IV.  

4.1.1. Partsautonomi 

Ett grundläggande karaktärsdrag hos skiljeförfarande vilket hela möjligheten att initiera 

skiljeförfarande vilar på är den ömsesidiga överenskommelsen som manifesteras i 

skiljeavtalet. På denna grund vilar principen om partsautonomi. 180   En annan 

grundläggande förutsättning för skiljeförfarande i allmänhet är att parterna ska kunna 

disponera över tvisteföremålet. 181  En aspekt 182  på detta är också partsautonomin. 

Principen om partsautonomi innebär i princip att skiljenämnden har att följa parternas 

gemensamma instruktioner om hur förfarandet ska gå till.183 Partsautonomin har vid 

lagstiftningsarbete utpekats som den mest fundamentala principen för skiljeförfarandet 

och ska därför stå i fokus vid alla reform-överväganden.184 Det kan också noteras att 

principen ska gälla som utgångspunkt vid situationer inom skiljemannarätten även när 

uttryckligt lagstöd inte finns. 185  Partsautonomin är dock underkastad vissa 

begränsningar. Instruktioner till skiljenämnden får exempelvis inte innebära 

                                                
179 Även om dessa inte redogörs för i önskvärd utsträckning i utredningen. Jfr SOU 2015:37, s. 98 ff. 
180  Jfr Hobér, 2011, s. 48. Om skiljeförfarandets ”consensual nature” och dess betydelse för 
partsautonomin. 
181 Se Lindskog, 0-4.2.1. 
182 För andra aspekter, exempelvis tredje mans rätt, se Lindskog, 0-4.2.1. Detta faller dock utanför 
uppsatsens omfång och kommer därför inte diskuteras vidare.  
183 Jfr exempelvis LSF 21§ andra meningen. 
184 Jfr prop. 1998/99:35, s. 43-44. 
185 Lindskog, 0-4.2.2. 
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inskränkningar i principen om likabehandling eller strida mot allmänna intressen.186 

Principen om partsautonomi kan inte heller efterföljas om den inskränker möjligheten 

att upprätthålla en rimlig nivå av rättssäkerhet.187  

4.1.2. Ingen domstolsintervention utan lagstöd188 

Principen om att domstolar inte får intervenera i skiljeförfaranden utan lagstöd är nära 

relaterad till det faktum att den praktiska processledningen ska utövas av skiljemännen 

på ett opartiskt och ändamålsenligt sätt. Vidare ska de hålla sig till de instruktioner som 

parterna ger.189Varken parterna eller skiljemännen kan hänvisa frågor till domstolen, 

exempelvis om ena parten är missnöjd med skiljemännens handläggning, utan att 

domstolen har behörighet att avgöra frågan i lag.190 Det finns ingen intagen lagregel i 

LSF som ger domstolen en allmän behörighet att bestämma hur skiljeförfarandet ska 

handläggas.191 Ett exempel där domstolen ändå ges viss behörighet i lag gäller utseende 

av skiljemän; LSF 12§ tredje stycket anger att tingsrätten kan utse skiljenämnden om en 

part begär detta. I förarbetet påpekas dock att skyldigheten att medverka endast 

uppkommer på parts begäran.192 Denna princip anges också tydligt i UNICTRAL:s 

modellag artikel 5 vilken anger att ingen domstol får intervenera i frågor som hanteras 

under modellagen, om det inte anges att så får ske.  

4.1.3. Likabehandlingsprincipen 

Likabehandlingsprincipen anses vara befäst i LSF 21§ vilken anger att skiljemännen ska 

handlägga tvisten opartiskt, ändamålsenligt och snabbt. Vidare är 

likabehandlingsprincipen universellt erkänd inom skiljeförfaranden och är fastslagen i 

såväl NYK V(1)(b) och UNCITRAL:s modellag artikel 18.193 Där anges att parterna ska 

behandlas lika och beredas erforderlig möjlighet att utföra sin talan. Principen utgör den 

                                                
186 Se exempelvis Redfern & Hunter, s. 366-367; Hobér, s. 48 ff.  
187 Se Lindskog, 0-4.2.5. Principer som påverkas av denna begränsning är inter alia principen om 
likabehandling, att parterna ska ges tillfälle att i behörig omfattning utföra sin talan att förfarandet ska 
vara transparent och rimligt förutsebart samt att inga utomstående parter ska åläggas rättsverkningar. 
188 SOU 1994:81, s. 142. 
189 Se ovan avsnitt 4.1.1. om partsautonomi. 
190 Olsson & Kvart, s. 101. Lindskog, 0-4.4.1. 
191 Madsen, s. 189.  
192 Se SOU 1994:81, s. 269.  
193 Se inter alia Hobér, 2011, s. 204; Redfern & Hunter, s. 366.  
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yttersta gränsen för partsautonomin.194 I förhållanden till likabehandlingsprincipen kan 

även svårigheter uppkomma i multi-party195-förfaranden.  

Den innebär inter alia att en part inte ska kunna lägga fram sin talan utan motpartens 

närvaro, att all kommunikation mellan skiljenämnden och parterna sker transparent samt 

att den ena parten inte ska nekas en förmån som tillkommit motparten.196 Skiljemännens 

handläggning ska helt enkelt inte påverkas av partsställningen.197 Detsamma gäller även 

för en partsutsedd skiljeman – denne ska handlägga tvisten som om den blivit utsedd av 

båda parterna gemensamt och behandla båda parternas argumentation med erforderlig 

omsorg.198 Principen är en viktig del för att säkerställa rättssäkerhet i förfarandet.199 Till 

exempel att måste samtliga parter få ta del av allt processmaterial,200 vilket kan ge 

svårigheter vid konsolidering av förfarande med tre eller fler parter. Principen kan även 

utläsas i LSF 8§ avseende skiljemännens opartiskhet samt LSF 24§ om parternas rätt att 

i erforderlig omfattning beredas tillfälle att utföra sin talan. Likabehandlingsprincipen 

sträcker sig dock längre än dessa specifika bestämmelser i och med sin karaktär av 

processrättslig grundprincip. Principen ska därför tillämpas generellt på förfarandet.201  

Det finns med andra ord inga klara riktlinjer gällande hur nytillkomna parter ska kunna 

tillgodogöra sig rättigheter i förfarandet i enlighet med likabehandlingsprincipen. 

4.1.4. Rätten att utse skiljeman 

Principen om parternas rätt att utse skiljeman har relevans i två hänseenden. Det första 

är att principen får relevans i flerpartsförhållanden där fler än två parter från början ska 

delta i förfarandet. Denna fråga är komplicerad i sig och kommer inte att behandlas 

närmare i denna uppsats. Det andra är att principen även får relevans när konsolidering 

ska ske. Skiljenämnden kommer antingen att behöva konstitueras på nytt med samma 

skiljemän eller helt nya skiljemän. Om partskonstellationen inte är identisk i de 

förfaranden som ska konsolideras blir det problematiskt eftersom parternas rätt att utse 

                                                
194 Redfern & Hunter, s. 366.  
195 För användning av definitionen även i svensk doktrin se Heuman, s. 199 som hänvisar till engelsk 
terminologi. 
196 Madsen, s. 181; Heuman, s. 177 ff.  
197 Lindskog, III:21-4.1.1. 
198 Lindskog, III:21-4.1.3. Se även samma avsnitt vid not 10 om uppfattningen att en partsutsedd 
skiljeman ska anses tillämpa viss partiskhet mot den parten som utsett denne. Detta avfärdas dock som 
direkt felaktigt.  
199 Lindskog, 0-4.2.5. 
200 Se Lindskog, III:0-1-1-4.  
201 Lindskog, III:0-2.1.2.  
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varsin skiljeman inte kan tillgodoses. Hur hanteringen av dessa uppkomna problem ska 

hanteras ger inte LSF några svar på.  

Enligt LSF 13§ ska en skiljenämnd bestå av tre skiljemän. Enligt normalordningen är 

parterna två och ska parterna utse varsin skiljeman som tillsammans utser den tredje.202 

Det är uppenbart att det inte fungerar när det ingår tre eller fler parter i skiljeförfarandet. 

Tingsrätten kan i sådana fall genom avtal ges befogenhet att utse hela skiljenämnden 

enligt LSF 12§ tredje stycket.203 Ett konsolideringsavtal kan bli verkningslöst om 

parterna inte har kommit överens om hur skiljemännen ska utses eftersom det inte finns 

någon regel intagen i LSF om hur situationen ska lösas om förfaranden innefattar fler än 

två parter inom ramen för samma process. Rätten för tingsrätten att utse skiljemän som 

fastslagits i LSF 12§ tredje stycket är även den beroende av parternas överenskommelse 

vilket framgår direkt av ordalydelsen.204 Bestämmelsen ska enligt förarbetena205 anses 

vara särskilt tillämpbar på flerpartsförhållanden. Detta är även den enda regeln som 

intagits i LSF med tanke på flerpartsförhållanden.206  

Ifall ett flerpartsförfarande inleds utgår lagen ifrån att det inleds separata 

skiljeförfaranden för de olika motparterna, varför problem i tillämpning av denna 

normalordning inte bör uppkomma.207 Principen i 13§ anses ge uttryck för en princip 

om påverkansbalans, d.v.s. att parterna får lika stor möjlighet att påverka 

skiljenämndens sammansättning.208 Om parterna är fler än två och således inte kan välja 

varsin skiljeman, eftersom skiljenämndens sammansättning enligt huvudregeln ska vara 

tre, så rubbas påverkansbalansen. Detta är negativt dels ur rättssäkerhetssynpunkt och 

dels för förtroendet för skiljeförfarandet som tvistelösningsmekanism.209 

4.1.5. Rättssäkerhet 

I förarbetena har det framhållits att staten inte har något självständigt intresse av att alla 

tvister ska prövas av allmän domstol. Därför är skiljeavtal tillåtligt beträffande frågor 

som parterna kan förlika om och principen om pacta sunt servanda ska upprätthållas 

gällande skiljeavtal. Däremot påpekar lagstiftaren att bristen på prejudikat på det 

                                                
202 Se Heuman, s. 202 ff; Madsen, s. 139 ff. Jfr Lindskog, 13-4.2.  
203 Madsen, s. 139. Jfr Heuman, s. 204.  
204 Se även Kvart & Olsson, s. 91.  
205 SOU 1994:81, s. 129-131, prop. 1998/99:35, s. 221.  
206 Madsen, s. 140.  
207 Lindskog, 2014, lagkommentar 13§-4.2.  
208 Lindskog, 2014, lagkommentar 13§-3.4.  
209 Lindskog, 2014, lagkommentar 13§-3.4. 
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förmögenhetsrättsliga området är problematisk i sig. 210  Lagstiftningen ger enligt 

förarbetena skiljeavtal rättsverkan i tre hänseenden; som processhinder, möjligheten att 

framtvinga fullgörelse samt skiljedomens rättsverkan. Staten har därför, enligt detta 

synsätt och förarbetena, inget direkt ansvar för skiljedomars riktighet eller det kloka i att 

ingå ett skiljeavtal.211 Det som däremot ligger i statens intresse är att tillgodose 

objektiviteten i skiljeförfarandet. Detta ska göras i största möjliga mån utan att ge staten 

direkt ansvar för förfarandet och utan att beröva individen den frihet som tillkommer 

skiljeförfarandet. Dock anses det rimligt att staten ställer upp vissa formella krav för att 

så långt som möjligt säkerställa möjligheter för materiellt riktiga avgöranden. Krav på 

rättssäkerhet uppställs därför för förfarandet, utan att inverka för mycket på parternas 

avtalsfrihet.212 

Argumenten för partsautonomins starka ställning vid skiljeförfarande sammantaget med 

avsaknaden av möjligheten att kunna överklaga en skiljedom på dess materiella 

grunder, leder ofta till slutsatsen att en nackdel med skiljeförfarande är att de kan brista 

i rättssäkerhet.213 Dock existerar inte skiljeförfarandet i ett juridiskt vakuum, eftersom 

krav ställs på rättssäkerhet för att förfarandet ska erkännas som en legitim judiciell 

tvistelösningsordning, d.v.s. att det måste kunna karaktäriseras som rättsenligt. 

Rättsenligheten gäller såväl den hänförliga frågan såväl som förfarandet; 

skiljenämndens beslut får inte baseras på godtycklighet.214 Det kan även noteras i detta 

sammanhang att internationellt sett så har skiljeförfarandena blivit mer och mer lika 

processer i nationella domstolar. 215  Kravet på upprätthållandet av erforderlig 

rättssäkerhet anses även utgöra en yttersta gräns för principen om partsautonomi liksom 

likabehandlingsprincipen.216 Vissa regler som ovan nämnts får anses tvingande och 

säkerhetsställa parternas grundläggande processuella rättssäkerhetsanspråk.217 

4.1.6. Förfarandet genomförs effektivt, konfidentiellt och skyndsamt 

Dessa tre faktorer anses generellt vara fördelar med skiljeförfarandet som 

tvistelösningsform. Att förfarandet genomförs snabbt brukar hänföras till att 

                                                
210 Prop. 1998/99:35, s. 33.  
211 NJA II 1929, s. 5.  
212 Prop. 1998/99:35, s. 33.  
213 Heuman, s. 41. 
214 Se vidare Lindskog, III:0-2.1.1. 
215 Se vidare Redfern & Hunter, s. 40-41.  
216 Se Lindskog, III:0-1.1.2.  
217 Heuman, s. 236 f.  
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skiljeförfarandet är ett eninstans-förfarande samt att skiljemännen generellt kan inleda 

handläggningen omedelbart.218 Snabbheten anses extra värdefull inom näringslivet för 

att vidmakthålla affärsförbindelser. 219  Effektiviteten hänförs ofta till att 

skiljeförfarandets handläggning är mer flexibelt då skiljenämnden inte behöver ta 

hänsyn till de processuella principerna om koncentration, omedelbarhet och 

muntlighet. 220  Detta är starkt kopplat till principen om partsautonomi. Den 

konfidentiella naturen består främst i att utomstående parter inte får delta under 

förhandlingar och inte heller får ta del av den slutgiltiga skiljedomen eller inlagorna 

därtill. 221  Detta anses gynna företag eftersom för dem känsliga uppgifter inte 

offentliggörs. Deras renommé kan exempelvis skadas av att tvister offentliggörs i 

samband med besvärande uppmärksamhet från massmedias sida.222 Det kan dock 

noteras att det inte finns någon reglering i LSF om sekretess, utan den anses bestå i 

parternas samförstånd. 223 

4.1.7. Internationell anpassning 

I förarbetena till LSF har det vid upprepade tillfällen anförts skäl hänförliga till 

internationella förhållanden avseende skiljeförfaranden och att Sverige borde anpassa 

sin reglering så att den överensstämmer med de internationellt erkända regler och 

principer som finns på området. Detta anses bidra till ökad uniformitet som i sin tur 

leder till ökad förutsebarhet. Vidare medför det att internationella parter som överväger 

att förlägga sitt skiljeförfarande till Sverige vet vad de har att förvänta sig gällande 

processen.  

Sverige har historiskt sett alltid strävat efter att anpassa sina regler efter internationella 

standards. På området investeringstvister kan nämnas att Sverige anslöt sig till ICSID-

konventionen redan år 1966. I övrigt har många av LSF:s bestämmelser utformats med 

beaktan av bl. a. UNCITRAL:s modellag och regler. Bland annat finns behov av att i 

internationella tvister kunna ge parterna möjligheten att förlägga sin tvist på ”neutral 

mark” utanför någon av parternas hemländer och i en jurisdiktion som parterna har 

                                                
218 Här kan en jämförelse göras till domstol där det oftast tillkommer en viss väntetid innan förhandlingar 
kan inledas, se Heuman, s. 28.  
219 SOU 1994:81, s. 68.  
220 SOU 1994:81, s.68.  
221 Heuman, s. 30.  
222 Heuman, s. 31.  
223 Heuman, s. 32.  
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förtroende för.224  Av dessa skäl sammantaget med att man räknar med en ökad 

internationell integrering av ekonomier och därmed ett ökat antal internationella tvister 

som är föremål för skiljeavtal, är det ytterst viktigt att i samband med översyn av den 

nya lagen ta hänsyn till den internationella utvecklingen.225  

I kommittédirektivet som ligger till grund för utredningens förslag kan utläsas att i fråga 

om internationella affärstvister, i synnerhet när det gäller investeringstvister, är Sverige 

det land där flest parter väljer att förlägga sina tvister. I kommittédirektivet uttalas att 

det är av stor vikt för Sverige att ”slå vakt om och främja Sveriges starka ställning som 

internationellt forum i handelstvister”.226 Slutligen kan även nämnas att utredningen 

påpekar att LSF i stort sett fungerat väl och att aktörer har varit nöjda med lagens 

utformning och i stor utsträckning vant sig vid de lösningar som finns intagna i LSF. I 

den SOU som ligger till grund för lagförslaget påpekades att det är viktigt att söka göra 

svenska skiljeförfaranden ännu mer attraktiva i utländska parters ögon och att det lagts 

särskild vikt vid dessa frågor.227 

5. Konsolidering – gällande rätt  

5.1. Inledning 

Skiljeförfaranden kommer till stånd genom ett avtalsrättsligt förhållande. Detta får anses 

framgå redan av LSF 1§. Skiljedomsmässighet innebär att parterna i princip endast kan 

sluta skiljeavtal angående dispositiva frågor, det vill säga frågor som fritt kan förlikas 

parterna emellan. Vilka frågor som är dispositiva får anses följa av den materiella rätten 

och inte av LSF eller andra processuella regler. Att parterna ska kunna förfoga över 

tvisteföremålet anses vara en grundläggande princip för det konventionella 

skiljeförfarandet.228  

I svensk rätt finns i nuläget endast regler om konsolidering i 14 kapitlet RB. I den 

svenska processrättsliga sfären har konsolidering främst motiverats med att det ger 

processekonomiska vinster.229 Både domarna och parterna kan spara kostnader om 

                                                
224 SOU 1994:81, s. 68.  
225 SOU 1994:81, s. 71-72.  
226 Dir. 2014:16, s. 2/7.  
227 SOU 2015:37, s. 86-87.  
228 Heuman, s. 156; Lindskog, Skiljeförfarande, 0-4.2.1.  
229 Se bl. a. Ekelöf II, sid 161.  
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processmaterialet endast behöver framläggas en gång samt att vittnesförhör endast 

behöver hållas en gång. Konsolidering anses också leda till undvikande av motstridiga 

domar och oförenliga utfall. Samma processrättsliga motiv får anses ligga bakom 

konsolidering vid skiljeförfaranden.230  

Dock finns det vid skiljeförfaranden specifika överväganden som kan leda till att ena 

parten inte alls föredrar en lösning genom konsolidering. En ersättningskrävande part 

kan exempelvis anse att hans process fördröjs av en prövning av en annan parts 

yrkanden. Det påverkar även den privata aspekten av skiljeförfarandet – ena parten kan 

vilja hindra insyn i specifika tvister.231 Parten kan även vilja utse olika skiljemän i olika 

förfaranden och kanske även av process-strategiska skäl vilja hantera olika tvister i 

olika förfaranden. I många rättsordningar har man intagit konsolideringsregler som 

endast kan verkställas med samtliga parters samtycke.232 Medan man i andra länder har 

reglering som möjliggör konsolidering mot ena partens vilja.233 Det får anses vara en 

allmän utgångspunkt att endast en skiljebunden part kan dras in i ett skiljeförfarande.234  

Trots relativt välutvecklade och etablerade förhållanden kring konsolidering av 

skiljeförfaranden så finns det inga regler intagna i LSF om konsolidering. Detta innebär 

dock inte att det är otillåtet under svensk rätt. Rätten att konsolidera får anses följa av 

potentiella och tillåtna klausuler som medger konsolidering intagna i skiljeavtalet.235 

Troligtvis behöver även skiljemännen medge konsolidering med hänsyn till att deras 

uppdrag begränsas av skiljeavtalet.236 Att inte reglera konsolidering i LSF har varit ett 

medvetet beslut från lagstiftaterns sida. I förarbetena till LSF har konsolidering belysts 

som ett av de mest komplexa problemen i flerpartsförhållanden. I både delbetänkande 

och proposition har det framförts att:  

                                                
230 Se Born s. 2566; Redfern & Hunter s. 184; Heuman, s. 201.  
231 Heuman, s. 201,  
232 Jfr tidigare avsnitt 3.2.1, 3.2.3. och 4.1.1. för en mer ingående diskussion kring vikten av samtycke för 
upprätthållandet av principen om partsautonomi och även för en genomgång av andra rättsordningar ex 
Nederländerna och Hong Kong.  
233 Se generellt Redfern & Hunter, sid 150 ff., samt not 274, för exempel på amerikanska rättsfall där man 
ändock har visat en motvillighet att beordra konsolidering mot parternas vilja p.g.a. ovanstående skäl. Se 
även avsnitt 3.2.1. och 3.2.3 om Nederländernas och Hong Kong nationella lagstiftning. Av 
utrymmesskäl kommer inte amerikanska skiljeförfaranden diskuteras i detalj. Dock kan det hämtas 
argument ur den amerikanska doktrinen. 
234 Heuman, s. 95; Lindskog I:0-51.1. Jfr SOU 1994:81 s. 109; Grönfors & Dotevall, s. 54 f.  
235 Jfr prop. 1998/99: 35, s. 97, SOU 1994:8,1 s. 30, Heuman, s. 199. Jfr Redfern and Hunter, s. 159 f.  
236 Jfr Heuman JT 2003-04, s. 146, för en diskussion om partsinträde och intervention. 
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”Även om man skulle uppnå processekonomiska fördelar skulle det föra alldeles för långt 

att i lagen om skiljeförfaranden reglera olika konsolideringssituationer med t.ex. 

rättegångsbalken som förebild eller överlämna åt domstol att mera skönsmässigt 

bestämma när konsolidering ska ske.  En sådan reglering skulle dessutom riskera att 

hamna i konflikt med partsautonomin. Det bör därför liksom för närvarande ankomma på 

parterna att t.ex. i skiljeavtalet ange vad som ska gälla.”237 

En allmänt accepterad tolkning av detta uttalande har ansetts vara att parterna kan få till 

stånd konsolidering om detta medgetts i skiljeavtalet. Ett sådant avtal om konsolidering 

får anses bindande parterna emellan. Däremot är det oklart vad som menas med att det 

skulle ”föra alldeles för långt” att reglera konsolidering i LSF. I del IV kommer det 

framgå att jag inte delar denna uppfattning.  

Parterna kan genom skiljeavtalet föreskriva att det ska vara bindande i andra situationer 

än dem som anges i LSF, d.v.s. än huvudprincipen att ett skiljeförfarande förs mellan 

två parter. Utgångspunkten för avtalets objektiva omfattning är att alla tvister avseende 

det angivna rättsförhållandet omfattas.238 I fall där det föreligger flera kommersiella 

kontrakt som alla innehåller skilda skiljeavtal kan ett konsolideringsavtal upprättas med 

innebörden att ett skiljeförfarande avseende ett visst kommersiellt kontrakt får prövas i 

en tvist avseende ett annat avtal.239 Normalt sett är ett konsolideringsavtal ett separat 

avtal eller en klausul i det stora avtalet. Under vissa specifika förhållanden kan ett 

konsolideringsavtal ha ansetts ingått konkludent, men utan ett explicit avtal är 

presumtionen att inget avtal har ingåtts.240 Konsolideringsavtalet kan vidare gälla för ett 

antal olika situationer; flera tvister under olika kontrakt mellan samma parter (dual 

party, multi contract) eller flera tvister mellan olika parter (multi party, multi 

contract).241  

Om ett skiljeavtal sluts gällande ett tilläggsavtal så ska detta in dubio anses innefatta 

konsolideringsvillkor eftersom skiljeavtal gällande tilläggsavtal typiskt sett syftar till att 

ordna så att tvister under de relaterade avtalen kan avgöras i ett sammanhang.242 Vid 

tolkning av skiljeavtal har Lindskog hävdat att detta ska ske med viss restriktivitet. 

                                                
237 SOU 1994:81, s. 130; prop. 1998/99, s. 97.  
238 Lindskog, I:0-2.2.4.  
239 Lindskog, I:0-2.2.4. 
240 Lindskog, I:0-2.2.4, not 91.  
241 Lindskog, I:0-2.2.4. 
242 Lindskog, I:1-5.2.3. not 172.  
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Avtalets omfattning bör därför inte, enligt Lindskog, utsträckas alltför långt vare sig 

objektivt eller subjektivt om det inte är tydligt motiverat. Detta gäller i stor utsträckning 

konsolidering. Att subjektivt utsträcka omfattningen till andra parter än signatärerna bör 

inte göras lättvindigt och det är antagligt att parterna uttryckligen hade reglerat 

konsolidering om de hade för avsikt att göra detta. Att två parter har slutit flera 

relaterade avtal medför inte att sammanläggning är tillåten enbart för att avtalen 

innehåller likalydande skiljeklausuler.243 Hänsyn tas inte till likalydande skiljeklausuler 

utan snarare de materiella förhållandena.244 Hänvisning till samma skiljedomsinstitut i 

de olika skiljeavtalen ger inte heller möjlighet till sammanläggning om inte 

skiljedomsinstitutets regler medger detta.245 Ett medgivande till sammanläggning bör 

vara en processrättshandling som kan återkallas när som helst.246  

Enligt gällande rätt kan därmed konsolidering i princip inte ske om ett sådant avtal inte 

finns.247 I dagsläget finns inte heller någon möjlighet för skiljenämnden att besluta om 

konsolidering utan samtliga berörda parters samtycke.248 

Att förfaranden som ska sammanläggas har olika säte kan ge upphov till olika rättsliga 

problem. Sätet spelar roll för lagval för förfarandet, ifall skiljeförfarandet kan anses som 

svenskt eller utländskt, samt även för klander- eller ogiltighetstalan.249  

Utgångspunkten i svensk rätt gällande affärsprojekt där flera kontrakt upprättats 

avseende flera sammansatta rättsförhållanden är att de relaterade avtalen inte omfattar 

de andra rättsförhållandena, om så inte föreskrivits i kontraktens skiljeklausuler. 

Skiljeavtalet omfattar således inte per automatik andra rättsförhållanden endast för att 

det föreligger ett samband med det rättsförhållande vilket skiljeavtalet reglerar.250 

Sammanfattningsvis kan konstateras att man i svensk rätt inte anser att ett 

konsolideringsavtal har slutits enbart på grund utav att skiljeklausulerna är likalydande 

                                                
243 Lindskog, I:0-3.2.2. och not 131; Heuman, s. 89 f.; Lew, Mistelis & Kröll p. 16-56, Fouchard, Gaillard 
& Goldman p. 5.2.1. 
244 Heuman, s. 90. 
245 Lindskog, I:0-3.2.2. och not 131.  
246 Lindskog, III:0-5.3.1.  
247 Se Lindskog, III:0-5.3.1; Olsson & Kvart, s 91. Jfr Heuman, s. 205 ff. Jfr också art. V(1)(d) NYK 
angående att skiljedomar som inte genomförts i överensstämmelse med skiljeavtalet inte måste erkännas. 
248 Lindskog, III: 5.3.1. 
249 Lindskog, III:0-5.3.2. not 163. Detta bör dock inte föranleda några större praktiska problem då det 
ankommer på skiljenämnden att vid en sammanläggning besluta om gemensam plats för sammanträdena. 
Den rättsliga signifikansen i frågorna försvinner dock inte. Se vidare ibid vid not 164.  
250 Lindskog, III:1-5.2.4., jfr NJA 2010 s. 734; Heuman, s. 207. En sådan vidsträckt anpassningstolkning 
av avtalet är därmed inte godtagbar  
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och tvisterna hänger samman.  Förhållandena då ett verksamt konsolideringsavtal kan 

slutas är med andra ord restriktiva och utesluter många situationer då konsolidering kan 

anses nödvändigt.  

Eftersom möjligheten att få till stånd en konsolidering av två eller flera pågående 

skiljeförfaranden är avhängigt ett giltigt konsolideringsavtal ska avtalet diskuteras i 

detalj nedan. När det väl föreligger ett sådant avtal har parterna att tillsammans med 

skiljenämnden handlägga frågorna på samma sätt som om de omfattades av ett och 

samma skiljeavtal.251 Skiljenämnden ges stor diskretion att handlägga konsoliderade 

tvister på bästa sätt, i samförstånd med parterna och enligt rådande principer.  

5.2.1. Ingående av konsolideringsavtal 

Att parterna kan ingå verksamma och bindande konsolideringsavtal får anses följa av 

vad lagstiftaren har konstaterat enligt ovan angivna citat.252 I praktiken är det dock 

tveksamt hur ett sådant konsolideringsavtal kan bli verksamt i flerpartsförhållanden 

I diskussioner om flerpartsförhållanden är det brukligt att göra åtskillnad mellan fyra 

olika skiljeförfaranden med hänsyn till partskonstellationen och antalen aktuella 

skiljeavtal parterna emellan. I första hand kan man tala om dual party, single contract-

förfarande där tvisten rör två parter som är skiljebundna genom ett avtal. Detta borde 

kunna likställas med den typ av situation som är utgångspunkten för skiljeförfaranden 

under LSF. I denna typ av förfarande bör det vara osannolikt att en 

konsolideringssituation skulle uppkomma,253 delvis beroende på att parterna har en 

långtgående rätt att ändra sin talan.254 Den andra situationen gäller dual party, multi 

contract-förfarande där två parter har ingått flera skiljeavtal sig emellan. En tredje 

situation är multi party, single contract-förfarande där fler än två parter är bundna till 

varandra genom ett skiljeavtal. Till sist kan man prata om situationer där fler parter har 

ingått flera skiljeavtal vilka förfarandet omfattar, så kallade multi party, multi conctract-

situationer. Konsolideringsproblematiken varierar något i förhållande till dessa olika 

situationer. Dessa ska nedan kort diskuteras var för sig.  

                                                
251 Lindskog, III:0-5.3.2.  
252 SOU 1994:81, s. 130; prop. 1998/99, s. 97.  
253 Jfr Lindskog, III:0-5.3.1; Heuman, s. 199 ff.; Lew, Mistelis & Kröll, s. 176 ff.; Redfern & Hunter, s. 
151 ff.; Hanotiau, s. 3, 48 ff. och 100 ff.  
254 Jfr LSF 23§ andra stycket.  
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5.1.2.1. Dual party, multi contract  

I en situation där flera parallella förfaranden baserade på olika skiljeavtal pågår mellan 

samma parter krävs att skiljeavtalen är förenliga för att konsolidering ska kunna ske.255 

Vidare kräver konsolidering samtliga parters samtycke genom avtal. En käranden bör 

inte kunna inleda ett skiljeförfarande mot motparten baserat på båda skiljeavtalen om 

inte ett verksamt konsolideringsavtal finns. 256 Finns inget avtal måste istället två 

skiljeförfaranden inledas.257 Exempelvis om det hävdas att ett konsolideringsavtal skulle 

ha ingåtts konkludent, presumeras in dubio att det inte finns ett giltigt 

konsolideringsavtal.258 Även om ett uttryckligt konsolideringsavtal har träffats parterna 

emellan är det osäkert om det är verksamt under alla omständigheter. Exempelvis är 

konsolideringsavtal som identifierar framtida rättsförhållanden som ännu inte existerar 

overksamt eftersom ett framtida rättsförhållande inte kan identifieras på det sätt som får 

anses gälla för skiljebundenhet. Dock kan ett bakåtsyftande konsolideringsavtal tänkas 

vara verksamt.259 Här åsyftas ett identifieringskrav på rättsförhållande som fastslås i 

LSF 1§ första stycket.260 Det finns andra tolkningar i doktrin. Exempelvis menar 

Heuman att rättsförhållandet måste kunna individualiseras men inte att det behöver 

existera när skiljeavtalet ingås.261 En klausul som säger att alla framtida tvister parterna 

emellan, ospecificerat till ett antaget förevarande avtal262, ska lösas genom skiljeavtal är 

inte verksam men däremot kan skiljeklausuler skrivas med sikte på ett framtida avtal 

som de har för avsikt att ingå. Detsamma bör gälla för konsolideringsavtal. 

5.1.2.2. Multi party, single contract 

Vid förevarande förhållande kan det tänkas uppstå parallella situationer där flera parter 

stämmer varandra i olika förfaranden under samma skiljeavtal. I detta fall bör dock inte 

identifieringsproblematiken uppstå eftersom det endast finns ett rättsförhållande.  

                                                
255 Jfr Born, s. 2611 f. Se även not 247, ICC har förhindrat multi contract-förfaranden där de aktuella 
skiljeavtalen innehöll för olika klausuler gällande skiljenämndens sammansättning och var av 
skiljedomsinstitut, nationell lag och olika språk.  
256 Se Madsen, 140; Lindskog, III:0-5.3.1.  
257 Se Lindskog, III:0-5.3.1., och även vid not 157.  
258 Se Lindskog, I:0-2.2.4. 91. Jfr Heuman, s. 207.  
259 Se Lindskog, III:0-5.3.1. och vid 160-161.  
260 Jfr SOU 1994:81, s. 257 och prop. 1998/99:35, s. 212. Jfr även Heuman, s. 47 där han påpekar den 
nära anknytningen till NYK krav att skiljeavtalet måste röra ett ”defined legal relationship”. 
261 Heuman, s. 48. 
262 Jfr SCC:s modellklausul som anger ”Tvister som uppstår i anledning detta avtal ska slutligt avgöras 
genom skiljedom […]” 
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En part i samma flerpartsförhållande där alla parter är ömsesidigt bundna av 

skiljedomsklausulen bör kunna initiera skiljeförfarande mot flera parter samtidigt och 

därmed få till stånd ett multi party-förfarande redan från början.263 Utgångspunkten vid 

avsaknad av nödvändig processgemenskap är dock att en part inte ska kunna tvingas in i 

ett skiljeförfarande utan stöd i avtal. 264  Detsamma får anses gälla även vid 

partsinträde.265 Trots ett existerande konsolideringsavtal kan det därför vara osäkert om 

detta går att verkställa. Det finns en rad olika följdproblem vid multi party-förhållanden 

som troligtvis inte alltid regleras i konsolideringsavtalet.266 För att få bukt med dessa 

problem krävs att lösningar på dem har tagits in i konsolideringsavtalet och då 

formulerats med omsorg.267 Problematiska följdfrågor är inter alia hur nämnden ska 

utses, om en nämnd har rätt att vägra konsolidering, vilken nämnd som ska döma efter 

konsolidering samt hur kostnadsersättning och jäv ska hanteras. I propositionen anges 

endast att parterna kan reglera hur konsolidering ska ske genom att ta in det i 

skiljeavtalet och hur det praktiskt ska lösas har lämnats till parterna och nämnden att 

avgöra.268  

5.1.2.3. Multi-party, multi-contract 

Förutom ovan diskuterade problem kan ytterligare följdproblem tillkomma vid multi-

party, multi-contract-förfaranden. Detta är en mycket vanlig situation i internationella 

och nationella affärssituationer. En vanlig situation är stora internationella byggprojekt 

som involverar flera uppdragsgivare och underleverantörer samt konstruktörer där 

parterna har olika avtal med olika skiljeklausuler. Tvister i sådana situationer kommer 

troligtvis att involvera flera av parterna under de olika kontrakten.269 En utgångspunkt 

är att ställa frågan under vilka förhållanden konsolidering kan uppstå när de olika 

parterna som vill ingå i ett gemensamt skiljeförfarande inte är direkt skiljebundna av 

varandra. Anknytningsdoktrinen kan göra att skiljenämnden blir behörig att pröva frågor 

med anknytning till skiljeavtalet. Avtalsinnehållet behöver inte vara täckt av en 

gemensam partsvilja, men tolkningen lär ge samma resultat som en extensiv tolkning av 

avtalet.270 Eftersom skiljeavtal i övrigt inte ska utsträckas lättvindigt till att omfatta 

                                                
263 Se Heuman, s. 205. Jfr dock Kvart & Olsson, s. 91 
264 Se Kvart & Olsson, s. 91.  
265 Se Heuman, s. 206; Heuman JT 2003-04, s. 166; Lindskog, III:0-5.3.1. Jfr prop. 1998/99:35, s. 97.  
266 Heuman, s. 202.  
267 Se Heuman, s. 199. Jfr även Redfern & Hunter, s. 160.  
268 Prop. 1998/99, s. 97.  
269 Se Redfern & Hunter, s. 152 ff.  
270 Se vidare Heuman JT 2009-10, s 337 f., NJA 2007 s. 475; NJA 2008 s. 120.  
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andra parter än signatärerna, hindrar detta att konsolideringsavtal kan göras verksamma 

om inte parterna är bundna av samma skiljeavtal. Om det går att få till stånd ett 

verksamt konsolideringsavtal i multi party, multi contract-situationer är därför oklart.  

5.1.2.4. Institutionella regler 

Om parter har avtalat om ett visst skiljedomsinstituts regler så blir institutets regler en 

del av avtalet parterna emellan.271 Som tidigare nämnts så blir konsolideringsregler 

intagna i institutets regler avtalsinnehåll parterna emellan. De får då ansetts ha ingått ett 

konsolideringsavtal. I institutionella förfaranden är det också mycket vanligt att 

styrelsen eller en domstol, d.v.s. skiljedomsinstitutet, ges behörighet att besluta om 

konsolidering. Så länge den tredje parten inte är en domstol bör sådana avtal vara 

giltiga. Parterna själva bör således inte kunna avtala om att en domstol får besluta om 

konsolidering i det enskilda fallet. Detta bör följa av principerna att parterna förfogar 

över förfarandet och att domstol inte får intervenera i skiljeförfarande utan lagstöd.  

  

                                                
271 Jfr Heuman, s. 23.  
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DEL IV – SOU 2015:37 

6. Utredningens lagförslag till reglering av sammanläggning av 

två pågående skiljeförfaranden  

6.1. Inledning 

Det har i ovan framställning redogjorts för i vilka komplexa förhållanden problem vid 

flerpartsförhållanden och parallella förfaranden uppstår. Tanken med denna uppsats har 

varit att börja ifrån början och utreda hur och varför den otydliga situationen vid 

parallella förfaranden och flerpartsförhållanden uppkommer och därefter se till olika 

lösningsförslag, framförallt konsolideringsfrågan.  

Den slutliga sakfrågan blir om man genom konsolidering uppnår bästa lösning på den 

otydliga situation som uppstår vid parallella förfaranden när principen om lis pendens 

inte kan tillämpas. Hittills har min framställning syftat till att redovisa vad en strikt 

tillämpning av principen om lis pendens kan medföra i svenska och internationella 

skiljeförfaranden, hur den otydliga situationen med hög risk för motstridiga beslut vid 

parallella förfaranden uppstår, samt om konsolidering kan vara en lösning på problemen 

som uppstår vid flerpartsförhållanden.  

Jag har även för sakfrågan redovisat väsentliga skillnader mellan kommersiella tvister 

och investeringstvister. LSF som är utformad för att vara tillämplig på både svenska och 

internationella skiljeförfaranden gör ingen skillnad på kommersiella och 

investeringstvister och processuellt löper därmed de olika tvisterna under samma 

svenska regelverk. De följder som kan uppstå vid en strikt tillämpning av lis pendens i 

skiljeförfaranden har belysts med ett konkret exempel genom CME/Lauder-fallen i 

vilka konsolideringsliknande åtgärder sannolikt avsevärt hade minskat risken för 

motstridiga beslut. Skillnaden mellan de två tvisterna i fallen belyser nödvändigheten av 

att en konsolideringsregel måste kunna tillämpas på en mängd olika typer av tvister och 

situationer.  

En kort redogörelse har vidare gjorts för institutionella konsolideringsregler och i den 

fortsatta framställningen kommer det att framgå i vilka avseenden störst anpassning till 

dessa har skett och varför. Vidare analyseras de principiella överväganden som i 
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konsolideringsavseende måste ligga till grund för ett lagförslag. En redogörelse lämnas 

avseende svensk gällande rätt och möjligheten att konsolidera två pågående 

skiljeförfaranden.  

Direktivet angav att en anpassning till flerpartsförhållanden ska ske mot bakgrund av 

vissa internationella reglementen och nationella skiljeförfarandelagar. Jämförelser 

kommer att göras löpande i förhållande till de olika sakfrågorna.  

I den fortsatta uppsatsen diskuterar jag ovan och vad som i övrigt lyfts fram i uppsatsen 

inklusive lagförslaget mot bakgrund av att konsolidering ses som en möjlig lösning på 

en del av problematiken kring lis pendens. Därvid kommer jag att inkludera argument 

som visar om lagförslaget kan vara bra och vad som eventuellt kan ändras. Ett av mina 

genomgående argument är att regeln möjligtvis kan få mer genomslagskraft om man 

släpper lite på kravet om samtliga parters samtycke och att samma skiljemän måste vara 

utsedda i samtliga förfaranden som ska konsolideras.  

6.1.1. Lagförslagets utformning  

Som en del av utredningens arbete ingick det även att se över möjligheterna att ta in 

konsolideringsregler i LSF. Direktivet gavs med förbehållet att särskild vikt skulle 

läggas vid betydelsen av principen om partsautonomi.272 Utredningens förslag ledde till 

följande föreslagna lydelse, som ett tillägg till taleändringsregeln i LSF 23§: 

”Om parterna samtycker och det har fördelar för handläggningen, får tvisten 

förenas till gemensam handläggning med en annan tvist som ska avgöras av 

skiljemän och i vilken samma skiljemän utsetts. Där det finns skäl till det får 

tvisterna åter särskiljas.”273 

Förutsättningarna för att enligt gällande rätt formulera ett verksamt och giltigt 

konsolideringsavtal i olika tänkbara situationer är dåliga framför allt i multi party, multi 

contract situationer, vilket har framgått av tidigare redogörelse. Vidare så finns det 

många problem med konsolidering som måste och antagligen har tagits i beaktan vid 

utformningen av detta förslag. Genom en allsidig diskussion kommer förhoppningsvis 

många av dessa avvägningsproblem att täckas in. Många svåra avvägningsproblem kan 

sägas bero på att flera av de principer som sätter stopp för en smidig hantering av 

                                                
272 Dir. 2014:16, s. 4.  
273 SOU 2015:37, s. 44.  
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problemen med parallella förfaranden (däribland konsolidering) samtidigt är det som 

gör skiljeförfarandet så attraktivt för näringslivets aktörer.274 Med andra ord, det som 

skiljer skiljemannarätten åt från vanligt domstolsförfarande, kan sätta stopp för en 

effektiv och rimlig reglering av konsolideringsfrågan. De skäl som anges i diskussioner 

kan också variera i betydelse beroende på om tvisten rör två eller flera parter eller 

investeringstvister eller rent kommersiella förfaranden.275 Det som framkommer nedan 

är att det finns många processuella problem att ta itu med vad gäller konsolidering, vilka 

idag hanteras på olika sätt. Jag skulle därför vilja inleda med detta citat: ”noone – 

private practitioner or institution - has found the magic wand that, in a single stroke, is 

capable of consolidating proceedings which were born distinct”.276  

6.2. Diskussion 

6.2.1. Lis pendens-problematiken  

En stor anledning till att risken för motstridiga beslut fortsätter att existera i 

skiljeförfaranden anses vara den strikta tillämpningen av lis pendens.277 När lis pendens 

inte kan tillämpas på två parallella förfaranden kan det medföra att en otydlig situation 

uppstår med risk för negativa följdproblem är påtaglig. Konsolidering har på många håll 

i doktrin diskuterats som en av lösningarna på lis pendens.  

Ovanstående redogörelse i del I har visat att det egentligen inte är när två tvister mellan 

exakt samma parter som rör exakt samma fråga och rättsförhållande som det uppstår 

störst problem. Det vill säga när trippel-identitetstestet är tillämpbart. I sådana fall så 

löser tillämpningen av lis pendens problemet.278 Föreligger parallellism mellan domstol 

och skiljeförfarande medför skiljeavtalet att domstolen nekar jurisdiktion till förmån för 

skiljeförfarandet, som en slags förebyggande konsolidering.279  Att därför säga att 

konsolidering är en lösning på lis pendens är egentligen felaktigt. Lis pendens i sig är en 

lösning på vissa problem som kan uppstå vid parallella förfaranden, d.v.s. att förhindra 

att exakt samma fråga prövas i mer än ett förfarande samtidigt.  

                                                
274 Spoorenberg, s. 91.  
275 Spoorenberg, s. 92.  
276 Crivellaro, s. 379. 
277 Spoorenberg, s. 98.  
278 Det ska dock i sammanhanget påpekas att tillämpningen av lis pendens och även res judicata har visat 
sig mycket mer komplicerad i praktiken än vad man först kan tro. Jfr inledning till Hobér, 2014.  
279 Uttrycket är lånat från Crivellaro, s. 380. Se även avsnitt 1.2 om skiljenämndens jurisdiktion. 
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När det inte föreligger exakt identitet mellan förfarandena kvarstår således många 

problem som behöver lösas.280 De olika typer av situationer som redogjorts för i del III 

av denna uppsats illustrerar de många situationer som kan falla utanför 

tillämpningsområdet för lis pendens. 281 Ett vanligt exempel är stora industri- och 

byggprojekt där oftast arbetsgivaren/projektledaren är ansvarig för ett stort antal 

underleverantörer av olika tjänster som utför olika delar av projektet, så kallade 

vertikala tvister. Denna typ av tvister kan även återfinnas inom andra affärsområden. 

Tvisten innefattar då olika parter och en mängd olika avtal med olika skiljeklausuler 

som kan ha stort bevisvärde och fungera som tolkningsdata för det huvudavtal som 

tvisten egentligen handlar om, men även ge upphov till nya, relaterade förfaranden.  

Den strikta tillämpningen av trippel-identitetstestets är en av anledningarna till att det 

fortsätter finnas parallella förfaranden som kan ge upphov till negativa komplikationer. 

Om en mindre strikt tillämpning anammades, vilket i sig kan ge upphov till andra 

komplikationer, kan risken för parallella förfaranden med motstridiga beslut och 

onödiga processkostnader minskas. Beroende på hur extensiv en sådan tolkning av 

trippel-identitetstestet skulle vara minskas möjligtvis behovet av konsolidering. Om 

nämnderna exempelvis i CME/Lauder-fallen hade tillämpat testet mindre strikt och tagit 

mer hänsyn till relationen mellan de båda kärandena hade de motstridiga besluten 

kunnat undvikas.282 Frågan är om skiljemän är villiga att gå så långt som att ändra en så 

väletablerad processrättslig princip som lis pendens, som har en mycket stark ställning i 

svensk rätt även om den inte anses vara en del av ordre public.283 En utvidgning av 

trippel-identitetstestet kan också leda till stora komplikationer i tillämpningen. Om 

bedömningsgrunderna utvidgas kan det bli otydligare i vilka situationer testet faktiskt 

kan tillämpas och detta skulle möjligen leda till brister i förutsebarhet, vilket inverkar 

negativt på rättssäkerheten.  

                                                
280 Se ovan avsnitt 2.4.2. och 2.6.3. gällande diskussion om relaterade skiljeförfaranden med hänvisning 
till Hobér, 2014, där han frågar sig om det verkligen rör sig om ”true parallellism”.  
281 Förutom dual-party-single-contract situationer där problematiken inte är lika påtaglig på grund utav 
parternas långtgående möjligheter att ändra sin talan med stöd av LSF 23§. Om flera förfaranden ändock 
skulle ha inletts, är det större sannolikhet att problemen skulle lösas med tillämpning av lis pendens. 
Dessa situationer uppstår dock sällan, jfr ovan avsnitt 2.  
282 Jfr Spoorenberg, s. 99.  
283 Jfr ovan avsnitt 2.5., jfr även Söderlund, 2005, s. 312 där det redogörs för att en Schweizisk 
skiljenämnd har uttalat att det får anses vara en del av ”public policy” att söka förhindra motstridiga 
beslut.  
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Även om det internationellt har diskuterats ifall principen verkligen är tillämpbar på 

internationella skiljeförfaranden, så verkar det vara tydligt att den ska upprätthållas i 

skiljeförfaranden med säte i Sverige som faller under LSF.  Med tanke på de 

komplikationer som kan uppstå i samband med en utvidgning av trippel-identitetstestet, 

så kan det ligga närmare till hands att istället försöka utnyttja de konsolideringstekniker 

som finns. 

En annan orsak till motstridiga beslut som har framhållits är distinktionen av 

kontraktuella och traktat-baserade yrkanden.284 Distinktionen gör att yrkanden om 

egentligen samma avtalsbrott, men som baseras på olika rättsliga grunder, inte anses 

som samma tvist. Det är problematiskt eftersom investeraren kan bli 

dubbelkompenserad om tvisterna skulle leda till två fällande domar. Staten behöver då 

lägga onödiga resurser på tvister och betala dubbelt för skadorna.285 En alternativ 

lösning för att undvika det är att koordinera så att sammansättningen av skiljenämnden i 

de båda fallen är lika. Får samma skiljenämnd höra båda fallen kan det minska risken 

för motstridiga beslut. Å andra sidan kan effekten bli att skiljenämnden då väger in 

omständigheter i det ena fallet som rätteligen endast är hänförliga till det andra fallet.286 

Ur den aspekten är det enligt min mening positivt att istället konsolidera förfarandet. På 

detta sätt har skiljenämnden kontroll över att alla frågor i tvisten blir handlagda på 

samma sätt och därmed på ett mer rättvist sätt parterna emellan, samt att man 

säkerställer en enhetlig bedömning av alla relevanta omständigheter i fallen.  

Mot bakgrund av detta är det viktigt att en ny reglering är så effektiv som möjligt. En 

effektiv regel bör enligt min mening kunna verkställas med en objektiv syn på vad som 

är bäst för att kunna handlägga förfarandet så opartiskt och rättvist som möjligt. 

Skiljenämnden ska kunna bortse från partsegoistiska argument och bedöma ifall 

konsolidering anses lämpligt i det enskilda fallet. I fall där exempelvis en stat är 

svaranden mot många investerare är konsolidering mycket fördelaktigt, eftersom att 

staten annars skulle ha varit svaranden i många olika förfaranden för tvister som 

uppkommer ur samma åligganden under en traktat (state measure). Med konsolidering 

slipper staten lägga onödiga kostnader på att försvara sig i flera olika tvister för samma 

ändamål.  

                                                
284 Jfr ovan avsnitt 2.6. och 2.6.3. 
285 Jfr Spoorenberg, s. 99.  
286 Spoorenberg, s. 110.  
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Konsolidering behöver dock inte vara lika fördelaktigt för investeraren. Detta kan bero 

på att en investerares yrkanden kan vara så pass små och direkta att det inte skulle 

uppnås några processekonomiska vinster vid en konsolidering. Vidare kan vid 

investeringstvister en konsolidering underminera konfidentialiteten eftersom parterna 

behöver delge information till de andra investerarna som även kan vara konkurrenter. 

Framför allt när det enda som de har gemensamt är att de har yrkanden som uppstått 

från samma statliga åligganden (state measure).287 Dessa resonemang överväger dock 

inte, enligt min mening, de positiva aspekterna av konsolidering.   

Ungefär samma resonemang gällande för och nackdelar med förfarandet bör kunna 

appliceras på kommersiella förfaranden. Då ser visserligen partskonstellationen oftast 

annorlunda ut, men skäl såsom effektivitet, förhalande och fördyrande av processen 

samt underminerande av processens konfidentiella natur är skäl som även brukar 

beaktas i diskussioner kring kommersiella förfaranden. Det är viktigt att komma ihåg att 

processuella problem gällande konsolidering varierar beroende på om fler eller endast 

två parter har inlett flera förfaranden baserade på olika kontrakt parterna emellan. Om 

endast två parter deltar i förfarandet blir problemen med samtycke och konfidentialitet 

inte lika aktuella.288  

I fall där tvisterna är tillräckligt olika kan parterna fortfarande ha övervägande skäl att 

inte konsolidera sina förfaranden med tanke på de nackdelar som följer. Ur 

partsegoistisk synpunkt kan ett konsolideringsförfarande fördyra processen genom att 

det inte i lika stor utsträckning går att tillvara ena partens intressen. Parten kan 

exempelvis ha olika frågor som är föremål för tvist och process där olika 

sammansättning av skiljenämnden gör sig lämplig. Vidare kan ett konsoliderat 

förfarande med flera olika parter göra förfarandet långt, utdraget och dyrt för den part 

vars yrkande kräver minst utredning. Trots dessa nackdelar är det, enligt min mening, 

positivt att anta en regel om konsolidering. Sammantaget ansluter jag till uppfattningen 

om att konsolidering, nackdelar till trots, kan utgöra en effektiv lösning på de problem 

som uppstår i parallella förfaranden.  

                                                
287 Crivellaro, s. 416.  
288 Jfr diskussion Leboulanger, s. 64 f.  
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6.2.2. Parterna, tvisterna och rättsförhållandet  

Lagförslaget återspeglar det ovan konstaterade; att det ofta är i situationer där tvisterna 

rör flera parter och relaterade avtal som ett behov av konsolidering uppstår. 

Lagförslaget reglerar inte att konsolidering exempelvis endast får ske mellan tvister med 

samma parter eller som rör samma rättsförhållande eller är bundna av samma 

skiljeavtal.  Det är positivt i bemärkelsen att det i förhållande till parts- och 

kontraktskonstellationen inte sätter några begränsningar för i vilka situationer en 

konsolidering får ske.  

CME/Lauder-fallen289 är ett exempel där man kan argumentera för att principerna om 

lis pendens tillämpades för strikt vilket i sin tur ledde till parallella förfaranden där 

motstridiga beslut meddelades.290 Anledningen till att lis pendens inte tillämpades var 

att parterna inte ansågs vara identiska. Skiljeförfarandena inleddes även under två olika 

traktat. Detta fall är enligt många en situation som borde ha konsoliderats, vilket också 

erbjöds i förfarandet men nekades av ena parten. Man kan konstatera att ett sådant fall 

bör vara möjligt att konsolidera under nuvarande lagförslag då man har tagit hänsyn till 

att parallella förfaranden sällan omfattar exakt samma parter. Detta är enligt min 

mening en bra utgångspunkt. I och med att domstolar och nämnder tenderar att tillämpa 

lis pendens strikt så kommer behovet av konsolidering att öka i takt med att antalet 

komplexa flerpartstvister ökar.  

Vissa av de traktat-baserade metoderna som finns tillgängliga i syfte att förhindra 

parallella förfaranden, får i själva verket inte denna effekt. De kan snarare anses ha 

motsatt effekt. Vikten av definitionen av vad som kan anses vara samma tvist har 

illustrerats av svårigheter i tillämpningen av metoder för att förhindra att parallella 

förfaranden överhuvudtaget uppkommer. Kontraktuella yrkanden och yrkanden som 

baseras på traktat anses som regel inte vara samma tvist. Därför hindrar inte de 

traktatbaserade metoderna att tvister om samma fråga inleds i olika förfaranden, då de 

är baserade på kontrakt respektive traktat.  

Vad gäller kommersiella tvister kan inte samma tydliga skiljelinje dras mellan olika 

typer av yrkanden. Däremot kan tolkningssvårigheter ändock uppstå vad gäller tolkning 

                                                
289 Se ovan avsnitt 2.6.2. 
290 Det har dock argumenterats för att besluten i de olika skiljenämnderna inte var direkt motstridiga, 
eftersom de båda fann att staten i detta fallet hade gjort sig skyldig till brott mot sina åtaganden enligt 
internationell rätt. Se Crivellaro, s. 379 ff.  
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av rättsförhållandet och tvisterna. Att endast två parter har ett rättsförhållande 

sinsemellan behöver inte betyda att tvister begränsas till dessa två parter, vilket har 

nämnts flera gånger tidigare i framställningen. Tvisten kan fortfarande anses innefatta 

andra parter som kanske har ett konkret rättsförhållande till endast en av dessa parter. 

Att tvister anses så pass relaterade att det är motiverat med konsolidering behöver inte 

innebära att alla involverade parter är bundna av samma avtal. I fråga om exempelvis 

multi party, multi contract-situationer så behöver det inte nödvändigtvis vara exakt 

samma parter och som är bundna av samma avtal som ingår i de två förfarandena som 

ska konsolideras. Enligt SCC:s och LCIA:s regler måste däremot parterna i de båda 

förfarandena som ska konsolideras vara desamma. Även ICC:s regler stadgar att 

parterna måste vara desamma om yrkandena framställts under flera olika skiljeavtal. 

Däremot har varken Nederländernas, Englands eller Hong Kongs nationella lagar för 

skiljeförfarande regler som kräver att parterna är samma. Med en sådan reglering hade 

exempelvis inte CME/Lauder-fallet kunnat konsolideras eftersom det inte ansågs 

föreligga identitet mellan parterna samt att tvisterna fördes under två olika traktat. 

Därför anser jag att det är en stor fördel att utredningen inte har begränsat lagregeln så 

att många av dessa situationer utesluts från möjligheten till konsolidering. 

En fråga som är aktuell i sammanhanget är den avtalsrättsliga grundens begränsande 

effekt på möjligheten för skiljenämnden att pröva frågor som rör parter som inte är 

skiljebundna av samma avtal. I ICC artikel 6 och LCIA artikel 8.2 finns det 

bestämmelser som klargör att ett skiljeavtal har rättsverkningar i flerpartsförhållanden 

som går utöver det vanliga skiljeavtalet. Om parterna i skiljeavtalet tydligt valt dessa 

reglementen så skapar inte detta några problem. Flerpartsförfaranden kan ske med 

avtalsbundenhet som skapats genom ett visst lagstöd. I annat fall är det tveksamt om 

reglerna ska anses gälla. Det finns visst stöd i förarbetena för att detta kan åstadkommas 

indirekt genom skiljemännens beslut om lag. 291  LSF 1§ anger nämligen att ett 

skiljeavtal ska ange ett angivet rättsförhållande, och inte grunda sig på andra icke 

angivna obestämda rättsförhållanden. Detta kan sätta en gräns för att skapa 

avtalsbundenhet genom lagstiftning.  

Enligt Heuman bör en lagändring i LSF 1§ införas för att tillse möjligheten för 

skiljenämnden att pröva frågor i relaterade förfaranden. Enligt Heuman lägger nämligen 

                                                
291 Heuman, JT 2014-15 s. 448. Se även prop. 1998/99:35 s. 188 ff.  
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praxis hinder för en tolkning av regeln som ger skiljenämnden detta utökade mandat. 

HD har i NJA 2010 s. 734 gett regeln en tolkning som strikt upprätthåller kravet på att 

skiljeavtal rörande framtida tvister måste avse ett bestämt rättsförhållande. Detta krav 

har inte alls lika stor praktisk betydelse i många andra länder.292 Enligt Heuman bör det 

krävas en praxis-ändring genom lag för att tillåta införandet av en regel som ger 

skiljemän behörighet att i ett enda förfarande pröva dels tvister i anledning av ett 

kontrakt med skiljeklausul, dels andra tvistefrågor som grundas på andra 

rättsförhållanden/avtal som har ett samband med kontraktet.293 Detta är av betydelse 

eftersom att det som har skett i tvisten, i förhållande till andra relaterade avtal, kan 

komma att ha betydelse i bevishänseende och utgöra tolkningsdata för det avtal som 

innehåller skiljeklausulen.294 Med tanke på de komplexa tvistesituationer som kan 

uppkomma, där involverade parter inte nödvändigtvis är bundna till varandra genom 

samma avtal, är det enligt min mening värdefullt att tillåta skiljenämnden att pröva 

relaterade frågor som uppstått i ett annat relaterad rättsförhållande. Framförallt i 

flerpartssituationer. Om en sådan strikt tolkning av regeln i LSF 1§ dessutom utgör ett 

hinder för att kunna pröva frågor i ett konsoliderat förfarande i en multi party, multi 

contract-situation, så finns det anledning att ändra praxis. Om ett så pass tydligt rättsligt 

hinder finns så räcker antagligen inte anknytningsdoktrinen för att utöka skiljenämndens 

mandat. Eftersom internationell anpassning är ett viktigt bakomliggande ändamål med 

översynen av LSF så kan det även vara av värde att se över detta krav ser ut i andra 

länder och anpassa svensk lagstiftning efter detta.  

Sammantaget verkar Heuman mena att det krävs en praxisändring för tolkningen av 

LSF 1§ första stycket, för att kunna införa en lagregel som möjliggör sammanläggning 

mellan flera olika tvister som inte grundar sig i samma skiljeavtal. Alternativt kan man 

ändra LSF 1§ första stycket för att öppna dessa möjligheter för skiljenämnden. Först 

med en lagändring blir det sedan möjligt att införa regler som tillåter konsolidering. 

Utredningen uttalar sig inte om den saken och det har inte intagits något förslag på 

ändring av LSF 1§ första stycket. Det går således inte att bedöma i vilken utsträckning 

utredningen har tagit hänsyn till uttalandena av Heuman när det gäller sammanläggning. 

Fråga kvarstår om den nya lagregeln i sig kan ändra praxis även om den inte 

uttryckligen specificerar att skiljemännen har behörighet att pröva yrkanden som 
                                                
292 Heuman JT 2014-15 , s. 454, med vidare hänvisning till Born, s. 256.  
293 Heuman JT, 2014-15 s. 455.  
294 Heuman JT 2014-15 s. 457.  



 70 

uppkommit ur ett annat relaterat rättsförhållande, och utan att en specifik regel tas in om 

avtalsbundenhet genom lagstöd i flerpartsförhållanden.295 

Däremot uttalar sig utredningen i förhållande till partsinträde. Här menar utredningen 

att en reglering som ger skiljenämnden behörighet att pröva frågor som grundas på ett 

avtal som har nära samband med det avtal i vilket skiljeavtalet ingår oftast skulle vara 

fördelaktig. De förhåller sig dock frågande till om detta kan ge upphov till 

komplikationer på verkställighetsplan och vill inte föreslå en sådan reglering.296 I detta 

hänseende förhåller jag mig frågande till utredningens inställning i frågan och till 

Heumans uttalanden. Det verkar otydligt ifall vi har tolkat detta på samma sätt och om 

Heuman menar om detta endast är aktuellt gällande partsinträde. Är det så att LSF 1§ 

utgör ett verkligt hinder för att låta skiljenämnden i ett konsoliderat förfarande pröva 

frågor i ett förhållande som inte är direkt relaterade till skiljeavtalets omfattning så är 

det angeläget, för en så pass generell konsolideringsregel, att faktiskt införa den 

lagändring till LSF 1§ som Heuman föreslår. Å andra sidan kan en utvidgning av 

skiljenämndens mandat möjligtvis leda till komplikationer. Exempelvis, kan 

bedömningssvårigheter uppstå vid klandertalan som baseras på att nämnden har agerat 

utanför sitt mandat. Eftersom skiljenämnden ges mandat att pröva frågor som inte 

omfattas av skiljeavtalet, så går detta emot faktumet att skiljenämndens mandat är av 

kontraktuell natur och därför begränsas av skiljeavtalets omfattning.  

6.2.3. Konsolideringsavtal 

Lagförslaget har inte uppställt krav på att ett specifikt konsolideringsavtal måste ha 

upprättats. I och med det antar jag att syftet varit att ett sådant inte ska behöva ingås, till 

skillnad från vad som tidigare gällt under svenskt lag.297 Om lagförslaget tas in i LSF så 

får det följden att ett skiljeavtal som anger LSF som lag för processen får anses 

innefatta ett konsolideringsavtal. Det vill säga att om inte annat har avtalats så får 

konsolidering ske med parternas samtycke. Detta är positivt i bemärkelsen att parterna 

slipper vara förutseende på ett orimligt sätt, vilket har krävts hittills. Det är, som 

framgått, en mycket svår uppgift att vid ingående av ett skiljeavtal även förutspå hur en 

konsolidering av potentiella förfaranden bäst skulle kunna ske i potentiella tvister som 

omfattar flera potentiella parter, eller att ens författa konsolideringsavtal som sedan är 

                                                
295 Jfr Heuman JT 2015-14, s. 455 och SOU 1994:81 s. 200.  
296 Se SOU 2015:37 s. 103.  
297 Jfr ovan del III.  
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verksamma. Med denna formulering får antas att det är meningen att när samtliga parter 

har samtyckt till konsolidering så är det senare upp till parterna i samrådan med 

skiljenämnden att besluta de närmare detaljer för hur konsolideringen de facto ska gå 

till. Därmed torde det antagna kravet på att man åtminstone måste ha avtalat om hur 

skiljemän ska utses i en konsolideringssituation, vara borttaget.  

Man kan argumentera för att det mest fördelaktiga för att få till stånd konsolidering, 

eller möjliggöra förutsättningar för konsolidering, är ad hoc-skiljeförfarande. Den 

nationella lagstiftningen ger då en juridisk grund att vila på som tydligt tillåter 

konsolidering. Det är således upp till parterna att komma överens om den processuella 

ramen för konsolidering och ge domstol eller skiljenämnd makt att besluta om det. Man 

framhäver därvid att överenskommelsen ska tas in skiljeavtalet och att klausulen ska 

specificera hur skiljemännen ska utses.298 Det är mycket likt det som tidigare gällt i 

Sverige, förutom att LSF inte har haft en uttrycklig regel som tillåter konsolidering.  

Det har dock framgått av ovanstående redogörelse att det inte har fungerat särskilt väl 

och lett till ett otydligt rättsläge för när konsolideringsavtal är giltiga och verksamma. 

Samma ordning torde även begränsa möjligheten att kunna konsolidera förfaranden med 

andra förfaranden där parterna inte är bundna av samma konsolideringsavtal. Även om 

man skulle anse att konsolidering är möjligt skulle de detaljerade 

konsolideringsreglerna antagligen begränsa möjligheterna till en bra konsolidering. 

Detta kan möjligtvis lösas genom att ett nytt konsolideringsavtal sluts i förhållande till 

den nya tvisten. Då får parterna genom nytt avtal komma överens om att det gamla 

avtalet inte ska gälla längre. Denna lösning synes, enligt min mening, ineffektiv och 

fyller ingen större funktion. Då är det smidigare att införa en konsolideringsregel som 

juridisk grund, och sedan låta skiljemännen och parterna i samrådan komma överens om 

ifall konsolidering anses lämpligt i det enskilda fallet. I England, under EAA, är kravet 

för att konsolidering får ske att ett konsolideringsavtal sluts antingen i samband med 

ingående av skiljeavtalet eller när tvister uppkommit. Även om denna lösning talar 

starkt till förmån för partsautonomin, är det p.g.a. ovanstående skäl bättre, enligt min 

mening, att ta in en konsolideringsregel i LSF. Att i en tvist när fråga om konsolidering 

tas upp, behöva sluta ett avtal verkar vara tidskrävande och onödigt.  

I denna del av förslaget har utredningen ansett sig lösa problemet med de principiella 
                                                
298 Kaufmann-Kohler et al., s. 91.  
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och praktiska komplikationer som kan uppstå i samband med utseende av skiljemän 

genom att uppställa krav på att samma skiljemän ska vara utsedda i alla förfaranden 

som ska konsolideras. Därmed behöver inte parterna själva komma överens om hur 

detta ska ske i ett konsolideringsavtal, eller vid uppkomsten av ett konsolideringsbehov. 

Hur förfarandena, i övrigt, ska sammanläggas och hur processen ska koordineras när de 

olika förfarandena är olika långt gångna är någonting som bör ligga inom skiljemännens 

diskretion. 

6.2.4. Dispositivitet, processuella regler och due process 

Att utredningen valt att göra en dispositiv lagregel är i detta sammanhang lämpligt. I 

doktrin har framhållits att det är bättre med så kallade ”opt-in” klausuler när det gäller 

konsolideringsregler i nationell lagstiftning. Detta medför att parterna själva aktivt 

väljer samma lag som erbjuder konsolideringsmöjligheter i sina olika skiljeavtal. På så 

sätt blir inte parterna påtvingade konsolidering mot deras vilja, genom att välja en 

specifik lag. 299  Med hänsyn till principen om partsautonomi är stark inom 

skiljemannarätten, och desto starkare i internationella förhållanden, är det rimligt att ge 

parterna en möjlighet att avtala bort en regel av detta slag. Eftersom konsolidering är så 

pass svåranpassligt och inte minst ställer till med problem processuellt samt kan anses 

inskränka på principer som ligger till grund för skiljeförfarandet så skulle det vara 

olämpligt om denna typ av bestämmelse var tvingande. Därför ansluter jag mig till 

utredningens uppfattning om att konsolideringsregeln ska vara dispositiv.  

Om man i lagförslaget hade tagit in regler som i detalj reglerar hur konsolidering får ske 

hade man bortsett från principen om flexibilitet och det faktum att flerpartsförhållanden 

sällan är likadana eller verkar under samma förutsättningar. Stor hänsyn måste tas till 

omständigheterna i det enskilda fallet när förfaranden ska sammanläggas. Principen om 

att handläggningen ska ske så snabbt och effektivt som möjligt skulle inte heller kunnat 

tillgodoses i tillräckligt stor utsträckning ifall skiljenämnden inte ges en viss diskretion i 

detta hänseende. Generellt intar regleringen en öppen och tillåtande inställning till 

konsolidering. Detta passar för ett regelverk som LSF. Det är positivt att lagförslaget 

tillåter en större möjlighet till konsolidering än vad SCC:s regler gör eftersom SCC:s 

regler är mycket begränsande och endast möjliggör konsolidering i ett fåtal fall där 

skiljeavtalet tar sikte på ett ovanligt avtalsrättsligt förhållande. Heuman menar, vilket 

                                                
299 Jfr Steingruber, s. 179.  
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utredningen och även jag själv håller med om, att man inte ”vinner mycket genom att 

lagfästa SCC:s sammanläggningsregler”.300  

Om man jämför med hur lite LSF reglerar handläggningen av skiljeförfarandet 

(exempelvis jämfört med rättegångsbalken) skulle det te sig märkligt om man i LSF 

frångått den strategin endast avseende konsolidering. De logistiska problem som kan 

uppkomma när det gäller handläggningen av förfarandet får avgöras av skiljenämnden i 

samrådan med parterna. Det kan bland annat uppstå problem med att se till att parterna 

får utföra sin talan på ett erforderligt sätt samt hur kostnaderna för förfarandet ska 

fördelas parterna emellan. Exempelvis gällande kostnadsfrågan är det viktigt med 

flexibilitet eftersom olika parters yrkanden kan ta olika mycket tid att utreda. Därför 

vore det inte rättvist att fördela kostnaderna jämt mellan parterna, vilket är huvudregeln 

vid förfaranden med endast två parter. Det kan noteras att även om de institutionella 

reglerna har utförligare och mer begränsande regler när konsolidering får ske, så har de 

inte några detaljerade regler för hur det konsoliderade förfarandet ska handläggas. Detta 

framgick i del II.  

Ytterligare ett viktigt argument mot konsolidering som är att det blir svårare att tillse 

parternas rätt till ett rättvist förfarande (due process), i och med att det är svårare att 

tillse samtliga parters rättigheter i ett flerpartsförfarande. Att fler än två parter deltar i ett 

förfarande ger framförallt upphov till oro för att likabehandlings- och 

talerättsprinciperna inte kan bli tillgodosedda i lika stor utsträckning. För att principerna 

ska kunna upprätthållas anses det krävas riktigt skickliga skiljemän och en hög nivå av 

processledning. Processledningen ska dock lämnas till skiljemännen och parterna att 

komma överens om och inte tas in i en lagregel.301  

Parternas ofta dåliga förmåga att komma överens om gemensamma lösningar i en 

tvistesituation kan verka som argument för att riktlinjer för konsolidering ska utformas 

av exempelvis SCC, SAA (the Swedish Arbitration Society) eller Sveriges 

Advokatsamfund. Det kan anses finnas bättre förutsättningar att komma överens om att 

tillämpa konsolidering och hur detta ska gå till när man ingår exempelvis huvudavtalet. 

Då är stämningen generellt sett godare och viljan att komma överens större. Detta skäl 

är dock inte starkt nog för att övervinna nackdelarna med gällande rätt – att 
                                                
300 Heuman, JT 2014-15, s. 453.  
301 Jfr allmänna motiv bakom att LSF inte innehåller mycket riktlinjer för hur processen ska gå till. Jfr 
Hobér, 2011, som dock anser detta vara en brist.  
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konsolidering i princip endast kan komma till stånd om det avtalats om det i samband 

med ingående av skiljeavtalet. I sådana fall skulle parterna behöva gissa sig till det bästa 

sättet att konsolidera förfarandet på i en potentiell tvist. Det kan då vara svårare att 

säkerställa att krav på att förfarandet ska tillgodose snabbhet, effektivitet och 

rättssäkerhet. Dessa krav gäller även i flerparts- och flerkontraktsförhållanden. Detta 

dilemma kan lösas genom utformandet av så kallade best practices och guidelines för 

hur konsoliderade förfaranden ska handläggas. Sådana regler kan verka som vägledning 

utan att vara bindande och vara komplement till en sådan generell regel som 

utredningen föreslår. Med en sådan kombination av en generell lagregel med 

kompletterande riktlinjer bibehålls, enligt min mening, en välbehövlig flexibilitet i 

regleringen.  

Utredningen utgår ifrån att parterna har motstridiga intressen. Om en part dessutom har 

inlett ett nytt förfarande, eller påverkat en annan relaterad part i sammanhanget att 

inleda ett förfarande mot samma part i obstruerande syfte är sannolikheten inte stor att 

de vill gå med på en konsolidering. Det kan även vara så att vissa relaterade parter har 

inlett flera förfaranden mot samma svaranden för att uttömma de processuella 

möjligheterna som finns för att söka så mycket ersättning som möjligt för de uppkomna 

förlusterna. Det kan även argumenteras för att detta ligger i ombudens skyldighet 

gentemot sina klienter.302 Om man exempelvis tar CME/Lauder-fallen där käranden, 

Lauder, i ena förfarandet var kontrollerande aktieägare i käranden, CME, i det andra 

förfarandet – skulle man kunna tänka sig att detta var en taktik av kärandena 

tillsammans för att få ut så mycket ersättning av skadorna som möjligt. Risken för 

dubbelkompensering är ett uttalat problem gällande parallella förfaranden, vilket man 

vill undvika. I sådana fall finns det klara incitament från parternas håll att fortsätta 

separata förfaranden. I CME/Lauder-fallen var det visserligen Tjeckien som vägrade 

konsolidering, men det ledde sedermera också till motstridiga beslut.303 I detta fall 

skulle man kunna fråga sig om en skiljenämnd på begäran av en part bör ha möjlighet 

att besluta om konsolidering mot ena partens bestridande.  

                                                
302 Se Hobér, 2005, s. 243.  
303 Se ovan avsnitt 2.6.2.1. och 2.6.2.2. Att det var utevaron av konsolideringsåtgärder som ledde till 
motstridiga beslutet kan möjligtvis vara föremål för diskussion. I vilket fall är sannolikheten stor för att 
någon form av konsoliderande åtgärd hade minskat risken för motstridigt beslut i detta fall.  
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6.2.5. Partsautonomi och samtycke  

Detta leder oss in på frågan om samtycke. Samtycke är en av de mest kontroversiella 

diskussionspunkterna i sammanhanget. Det brukar argumenteras för att konsolidering 

utan samtycke från båda parterna direkt underminerar avtalsfriheten som ligger till 

grund för skiljeavtalet. Detta är en av de främsta anledningarna till att många länder inte 

har intagit regler om konsolidering.304 Det är många som anser att värdet i att söka 

förhindra motstridiga beslut inte är så pass viktigt att man vill tillåta skiljemännen att 

totalt reformera parternas avtal genom att tvinga parterna att ta in 

konsolideringsklausuler i sina avtal. Partsautonomin och parternas avtalsfrihet har 

således på många håll istället trumfat intresset av att förhindra motstridiga beslut.305 

Lagförslaget stipulerar att konsolidering endast kan ske med parternas samtycke. I 

utredningen motiveras detta kortfattat med att ”med hänsyn till partsautonomin anser 

utredningen att en sådan reglering inte bör införas i LSF. Sammanläggning bör alltså 

kräva samtliga parters samtycke”.306  

Utredningen hänvisar till att SCC:s regler i nuvarande form medger sammanläggning 

mot ena partens bestridande om sammanläggning har begärts av ena parten.307 Detta har 

en fördel i att konsolidering kan medges ifall man misstänker just obstruerande taktiker 

från ena partens sida. Då är konsolidering ett bra sätt att slå hål på denna taktik och 

endast meddela en skiljedom gällande förhållandena i tvisten. I förhållande till 

investeringstvister finns det, som nämnts, ett extra starkt intresse av att staten inte ska 

behöva lägga onödigt stora kostnader och stå till svars i processer för samma avtalsbrott 

flera gånger.  

Skillnaden mellan institutionellt och ad hoc-förfarande är att det vid institutionellt 

förfarande oftast är själva institutet som beslutar om konsolidering. Vid SCC är det 

styrelsen som kan besluta om konsolidering mot ena partens vilja och inte 

skiljenämnden. Vid ICC och LCIA är det domstolen. Styrelsen respektive domstolen är 

helt opartisk gentemot parterna eftersom de inte har bedömt några frågor i fallet, vilket 

är en klar fördel. Visserligen har skiljenämnden en skyldighet att handleda processen på 

                                                
304 Se bland annat Steingruber, s. 171.  
305 Kaufmann-Kohler et al., s. 82.  
306 SOU 2015:37 s. 103.  
307 Jfr även ovan avsnitt 3.1.1.  



 76 

ett opartiskt sätt. Det finns dock risk att misstänka partiskhet gentemot ena parten i ett 

fall av konsolidering mot den andra partens vilja.308  

Principen om partsautonomi är så fundamental att det ska krävas starka skäl för att 

kunna gå emot denna.309 Vid konsolidering krävs samtycke på nytt eftersom parterna 

ofta inte är bundna av samma skiljeavtal. Parterna har således inte samtyckt till att lösa 

sina tvister genom skiljeförfaranden sinsemellan. Skiljemännens befogenheter utgår ju 

ifrån skiljeavtalet. I frånvaron av lagregler som är tillämpliga på skiljeavtalet som 

medger konsolidering är skiljemännen förhindrade att vidta åtgärder i förhållande till 

parter som inte är bundna av skiljeavtalet. Även om det skulle anses rimligt att det 

ligger i skiljemännens skyldighet, för det rättvisa förfarandets skull, att beordra 

konsolidering så hindrar det faktum att inte alla parterna är skiljebundna av samma avtal 

detta. Då skulle skiljemännen agera utanför sitt mandat.310  

Därför bör det inte tidigare under svensk skiljemannalag ha varit möjligt att konsolidera 

förfaranden i multi party, multi contract-situationer. Dock innebär inte nuvarande 

ordning att skiljemännen inte ska kunna ta självständiga beslut för lämpligheten av 

handläggningen i enlighet med gällande principer.311 Skiljemännen bör vara försiktiga 

när de försöker få parterna att komma överens om ett visst förfarande, så att det inte 

verkar som att de agerar för den ena eller den andra parten. En befarad partiskhet är 

därmed ett problem. Vid konsolidering får man dock ha tilltro till att skiljemännen tar 

principerna om opartiskhet i sitt uppdrag på största allvar. Det kan, mot bakgrund av 

ovan, vara en fördel att en tredje objektiv part får ta beslut i konsolideringsfrågan. Vad 

gäller LSF, så finns det inget institut som kan ta detta beslut. Det kan anses för 

långtgående att låta exempelvis tingsrätten besluta i konsolideringsfrågan. Principen om 

att ingen domstol får intervenera utan lagstöd bör återspegla att en önskvärd 

restriktivitet när det gäller att införa sådana regler.  

Generellt anses att kraven på upprätthållandet av erforderlig rättssäkerhet kan utgöra en 

yttersta gräns för partsautonomin.312 Man kan i detta fall även påpeka att viss kritik mot 

                                                
308 Se Chiu, s. 59-60.  
309 Jfr ovan avsnitt 4.1.1.  
310 Hobér, s. 2005.  
311 Jfr avsnitt 4.1.1. om partsautonomins begränsningar. Den ska inte hindra skiljenämnden från att ta 
självständiga beslut i förfaranden gällande processledning och för att tillse efterlevnaden av övriga 
principer av vikt för förfarandet såsom talerättsprincipen och likabehandlingsprincipen.  
312 Jfr ovan avsnitt 4.1.5.  
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skiljeförfarande bottnar i att förfarandet anses brista i rättssäkerhet. Partsautonomin, det 

faktum att det inte finns några prejudikat (med modifikation), konfidentialitet samt att 

det inte finns någon möjlighet att överklaga domen på dess materiella grunder är 

anledningar bakom kritiken.313  

Dock är det just dessa ”brister” som även har en motsatt effekt – att de gör 

skiljeförfarandet som tvistelösningsform så attraktivt i näringslivet.314 Möjligtvis kan 

det vara så att kritiker ser argumentet om partsautonomin mot bakgrund av de negativa 

effekter som konsolidering kan medföra. Det är med andra ord inte värt att inskränka 

partsautonomin när konsolidering kan få så pass fördyrande effekter för vissa parter. 

Här ska inte glömmas bort att argumenten för konsolidering är just processekonomiska 

vinster. Att konsolidering används så sällan är ett tecken på att det inte alltid är möjligt 

att de processekonomiska vinsterna uppnås. Med det sagt så kan man ändå fråga sig 

vilken genomslagskraft en sådan dispositiv reglering har. Kommer parterna verkligen 

att komma överens om konsolidering? Eller kommer det i de flesta fall att bli som i 

CME/Lauder-fallen?  

Om man medger konsolidering mot ena partens bestridande kan effektiviteten ökas i fall 

där parterna verkar ha en skeptisk inställning till konsolidering. SCC, ICC och LCIA 

har som nämnts infört regler som medger konsolidering mot ena partens bestridande. 

Visserligen antas styrelsen och domstolarna i praktiken vara restriktiva med att besluta 

om konsolidering utan samtycke.315 I vilka fall skulle skälen för konsolidering vara så 

pass starka att det skulle vara rimligt att besluta om konsolidering mot ena partens 

bestridande? Skulle detta endast vara i fall där det finns starka skäl att misstänka ett 

missbruk av processtaktiker, d.v.s. en obstruerande motpart? Eller att de 

processekonomiska fördelarna anses vara så pass stora att det kan trumfa principen om 

partsautonomi? Detta finns det inga bra svar på. Praxis visar på olika fall där 

skiljenämnder har medgivit konsolidering mot ena partens bestridande men även fall där 

så inte har skett.316 Argumenten har då förhållit sig till att inom den internationella 

skiljemannarätten så är kraven på ett upprätthållande av viss rättsäkerhet så pass viktigt 

att det i dessa fall kan triumfera över partsautonomin.317 Det är upp till det beslutande 

                                                
313 Se Spoorenberg, s. 101.  
314 Se Spoorenberg, s. 101. 
315 Se avsnitt 3.1.2.  
316 Kaufmann-Kohler et al., s. 88, se även Shany, s. 142.  
317 Se Kaufmann-Kohler et al., s. 88, se även Shany, s. 142. 
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organet att bedöma från fall till fall, och att det därigenom så småningom formas genom 

praxis. Dock är det en viss skillnad mellan institutionella regler och nationella lagar. En 

lag bör generellt ha en starkare ställning än en regel som över huvud inte blir tillämplig 

såvida parterna inte har avtal om det. LSF har därmed starkare ställning som 

skiljereglemente och man bör därför kunna argumentera för att LSF bör ta ännu större 

hänsyn till de fundamentala principerna som ligger till grund för skiljeförfarande som 

tvistlösningsinstitut. Det har även diskuterats att den lämpligaste och minst 

problematiska lösningen kan vara att ge skiljedomsinstituten befogenhet att besluta om 

konsolidering men att inte ta in det i nationell lagstiftning på grund av de problem som 

uppstår.318  

I Nederländerna finns en nationell lag där reglerna medger att en domstol eller en tredje 

part får handlägga ansökningar om konsolidering och därmed även besluta om 

konsolidering mot ena partens begäran.319 Även Hong Kong har i sin skiljemannalag 

regler som medger att domstolen får besluta om konsolidering mot ena partens 

bestridande.320 Domstolarna har även en möjlighet att neka konsolidering om de finner 

att detta skulle förhala processen eller på annat sätt vara till nackdel för parterna.  

Fördelen med dessa regleringar (och de institutionella), är att ett organ som inte tidigare 

varit involverad i processen kan ta ett objektivt beslut om lämpligheten av konsolidering 

i det enskilda fallet. Att beslutet inte är helt och hållet upp till parterna skulle kunna leda 

till en ökad användning av konsolideringsmöjligheterna. I sådana fall skulle risken för 

motstridiga beslut minska. Processekonomiska vinster skulle även kunna göras. Jag 

anser därför att det finns klara fördelar med att låta en skiljenämnd eller institut ta beslut 

i frågan om konsolidering mot ena partens samtycke. Jag anser däremot inte att 

nämnderna och instituten ska ha befogenhet att ex officio besluta om konsolidering, då 

detta skulle ta bort parternas påverkan i konsolideringsfrågan helt och hållet. 

Konsolidering bör därmed endast få ske på åtminstone ena partens begäran. 

Vidare kan påpekas att två motstridiga beslut i kommersiella förfaranden kan bli 

underkastade ”judicial review” i och med klanderprocesserna, en möjlighet som inte på 

samma sätt finns i vissa investeringstvister beroende på vad avtalet säger (exempelvis 

                                                
318 Se diskussion i Chiu, s. 72 f.  
319 Med detta tillkommer även rätten att neka konsolidering om det beslutande organet finner det 
olämpligt eller att skiljeavtalet är ogiltigt. Se avsnitt 3.2.1.  
320 Se avsnitt 3.2.3.  
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ICSID). Detta innebär att ena parten har en chans att få bukt med ett motstridigt beslut 

som är till dennes nackdel. Möjligheten att klandra beslutet kan vare en motpol till 

ståndpunkten att inte vilja inskränka de fundamentala principerna bakom 

skiljeförfarande till förmån för konsolidering. Detta kanske kan verka som ett argument 

för att konsolidering inte ska kunna påtvingas ett förfarande mot ena partens 

bestridande. Däremot kan man fråga sig ifall skiljemännen har en plikt att vidta åtgärder 

som krävs i förfarandet med avseende på processuell rättvisa. I vissa fall kan detta dras 

så långt att processuell rättvisa (due process) och rättssäkerhet handlar om ett lands 

public policy. Då borde man kunna argumentera för att partsautonomin får ge vika till 

förmån för public policy-överväganden. Dessa fall torde dock vara extrema fall där 

olika koordinationslösningar inte kan lösa problemen.321 I praktiken torde skiljemän 

vara tveksamma till att pröva nya medel för att motverka de negativa effekterna av 

parallella förfaranden. En anledning kan vara att de vill slippa få skiljedomen klandrad i 

en klander- eller ogiltighetsprocess på grund av dessa potentiella medel. 322 

Konsolidering bör dock inte vara ett så banbrytande medel att skiljemännen förhåller sig 

restriktiva på grund av den anledningen. Restriktiviteten bör snarare hänföra sig till 

principiella och logistiska överväganden. Därför borde inte skiljemännens restriktiva 

inställning utgöra hinder för att ta in en konsolideringsregel som medger att det får 

beslutas om konsolidering mot ena partens bestridande. 

Internationellt, och kanske framförallt i kontexten investeringstvister så har 

skiljenämnder och internationella domstolar varit restriktiva med att beordra 

konsolidering utan samtycke från alla parter, trots medgivande reglering.323 Generellt 

anses värdet av partsautonomi vara högre värderat i internationella förfaranden. Detta 

skulle kunna tala för att en sådan reglering sällan skulle utnyttjas i Sverige. Vad gäller 

investeringstvister så torde det dock finnas mer internationella principer (public policy) 

att ta hänsyn till än i kommersiella skiljeförfaranden. Därför skulle det ändock kunna 

finnas ett värde i att kunna beordra konsolidering utan samtycke, för de fall en 

skiljenämnd skulle tycka att fördelarna i ett specifikt fall väger över partsautonomin.  

EAA:s regler om konsolidering har som nämnts antagits med uttrycklig hänsyn till 

partsautonomin. Som framgått ovan anser jag dock inte att en lösning som innebär att 

                                                
321Hobér, 2005, s. 244.  
322 Hobér, 2005, s. 245.  
323 Shany, s. 141.  
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parterna endast kan konsolidering genom avtal inte är särskilt effektiv p.g.a. av många 

anledningar. Därför skulle jag inte förespråka att regeln i LSF istället utformas i likhet 

med reglerna som är intagna i EAA.  

6.2.6. Tvister med olika säte och olika lex curia  

Lagförslaget är tyst vad gäller frågan om konsolidering kan ske mellan två olika 

pågående förfaranden som har säte i olika länder och drivs under olika reglementen. 

Utredningen ger inte heller någon ytterligare motivering kring detta. Ifall man av 

tystnaden kan dra slutsatsen att konsolidering får ske mellan två pågående förfaranden 

som har säte i olika länder så anser jag att detta är en fördel. En sådan regel infördes i 

januari 2015 i Nederländerna. LSF är endast tillämplig på förfaranden som har säte i 

Sverige. Detta torde dock inte hindra att konsolidering medges om ena förfarandet hålls 

i ett annat land och konsolidering under dessa lagar också medger konsolidering på 

samma villkor. Givetvis måste ena förfarandet flytta säte för att möjliggöra 

konsolidering i en sådan situation. Särskilt i internationella förhållanden torde det vara 

vanligt att skiljeförfaranden kan inledas i olika länder, framför allt i stora internationella 

affärsprojekt. I sådana situationer skulle det vara alltför begränsande att inte kunna 

konsolidera förfaranden med säten i olika länder.  

Det finns dock en klar nackdel med att tillåta konsolidering mellan förfaranden som 

hålls under olika lagregler (lex curia). Om två parter sluter ett skiljeavtal som anger att 

ett visst reglemente ska leda processen, exempelvis SCC:s regler, och sedan kommer 

överens om att detta förfarande ska konsolideras med ett annat förfarande som drivs 

under ICC:s regler, så frångår man ena partens skiljeavtal genom att ändra dess lex 

curia. Därmed frångår man parternas rätt att välja regelverk för skiljeprocessen, den 

gemensamma partsviljan och det som lagt grunden för parternas ömsesidiga samtycke. 

Sker detta med samtliga parters samtycke löser det problemet. Skillnad är ifall detta 

beslut exempelvis skulle tas av SCC:s styrelse. Det bör uppstå en svår bedömningsfråga 

gällande till vilket land som konsolideringen ska handläggas, vilka regler som ska 

tillämpas och vilka skiljemän som ska utses. Man skulle kunna tänka sig en enkel 

lösning att som tumregel alltid förlägga konsolideringen till det först initierade 

förfarandet. Samma argument kan i och för sig appliceras även för förfaranden med 

olika säten och därmed olika lex arbitri. Sätet för skiljeförfarandet är givetvis oftast ett 

medvetet val med just detta lands skiljeförfarandelagar i åtanke.  
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I doktrin har det också, framförallt vad gäller investeringstvister, argumenterats för att 

konsolidering inte kan ske ifall skiljeförfarandena inte har säte i samma land, samma lag 

reglerar de separata skiljeförfarandena och skiljenämnderna är konstituerade på samma 

sätt. 324  Detta är enligt min mening förvånande eftersom det avsevärt begränsar 

situationerna då konsolidering kan ske. Ovanstående diskussion har också i vissa 

hänseenden visat tecken på att utvecklingen är på väg åt ett annat håll. Med ökade antal 

komplexa affärer och internationalisering torde medfölja fler komplexa situationer av 

relaterade förfaranden. Trots motsättningar skulle flerpartsförfarandena vinna på 

konsolidering även om förfarandena har inletts i olika länder (likt CME/Lauder-fallen).  

6.2.7. Utseende av skiljemän  

Samordning av tvister kan ske genom att utse samma skiljemän i alla förfaranden som 

ska samordnas. Detta kan ske när parterna inte kan komma överens om konsolidering. 

Då krävs ett avtal. 325  Detta är inte något som är avgörande för 

samordningsproblematiken, enligt Heuman.326 Om en konsolideringslösning kräver att 

parterna har samma skiljenämnd, förtas inte effektiviteten av att ha möjlighet till 

konsoliderade skiljeförfaranden, när detta kan åstadkommas som en annan 

samordningslösning? Vad är fördelarna med att ha ett helt och hållet konsoliderat 

skiljeförfarande med samma skiljenämnd till skillnad från att ha två separata 

förfaranden med samma skiljenämnd? Krävs ett avtal för att samordna 

skiljenämnderna?327 Kräver inte detta av parterna samma typ av förutsebarhet som i 

regel föreligger i konsten att förutse lämpligheten i ett konsolideringsavtals utformning 

vid skiljeavtalets ingående? 

Eftersom det antas att parterna själva i ett konsolideringsavtal anger hur skiljenämnden 

ska utses anses det inte föreligga något hinder emot att de avtalar om att styrelsen för 

SCC eller Sveriges Advokatsamfund utser hela skiljenämnden. Det verkar inte föreligga 

några hinder emot sådana klausuler.328 

Frågan om utseende av skiljemän har inte diskuterats utförligt i den tidigare 

framställningen, eftersom detta utgör en egen fråga i sig i flerpartsförhållanden som 

                                                
324 Shany, s. 89.  
325 Redfern & Hunter s. 186? 
326 Heuman, Skiljemannarätt, s. 209.  
327 Jfr Heuman, Skiljemannarätt, s. 210.  
328 Madsen, s. 141. Principen som utgjorde Dutco-målet synes inte heller hindra sådana förfaranden. 
Fallet, ska som nämnts inte gås igenom i detalj i denna uppsats.  
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kräver stort utrymme. Man kan dock inte blunda för att det även i konsolideringsfrågan 

uppkommer problem i förhållande till utseendet av skiljemän. Konsolidering kan ha 

effekten att de avtalsenliga reglerna om skiljenämndens sammansättning och hur den 

ska utses förbises. Dessa regler, eller snarare möjligheten att förfoga över dem själva 

har ofta framställts som en av fördelarna med skiljeförfarandet.329 Lagförslaget anger att 

konsolidering får ske endast om samma skiljemän är utsedda i de olika förfarandena. 

Motiveringen lyder: ”för att minimera möjliga komplikationer bör villkoren för 

sammanläggning vara att samma skiljemän är utsedda i alla de skiljeförfaranden som 

ska sammanläggas samt att skiljemännen bedömer att en sammanläggning har fördelar 

för förfarandena.”330  

Komplikationerna vid utseende av skiljemän kan sannerligen vara många. För det första 

är det alltid problematiskt vid flerpartsförhållanden hur parterna ska få sin rätt att utse 

varsin skiljeman tillvaratagen. Enligt LSF ska ett skiljeförfarande i regel dömas av tre 

skiljemän. Eftersom lagen utgår ifrån att ett skiljeförfarande endast innefattar två parter 

så har de rätt att utse varsin skiljeman som sedan utser den tredje såvida parterna inte 

har avtalat om något annat gällande ett annat antal skiljemän eller hur de ska utses.331 

Vid flerpartsförhållanden fungerar denna huvudregel uppenbarligen inte. Det blir 

därmed svårt att utse tre skiljemän i ett sammanhang där flera parter ingår och alla har 

rätt att utse varsin skiljeman. Om inte allas rätt tillvaratas så upprätthålls inte 

likabehandlingsprincipen. Som tidigare framgått så kan parterna begära att tingsrätten 

ska utse skiljemän.332 Om käranden väcker talan mot flera svaranden och begär att 

tingsrätten utser svarandens skiljeman så uppfylls inte kraven på 

likabehandlingsprincipen.333 Vid konsolidering är det möjligt att denna bestämmelse 

inte kan tillämpas eftersom skiljemän redan utsetts i de båda förfarandena. Om man 

exempelvis sammanlägger ett förfarande med det först initierade och bestämmer att den 

först konstituerade skiljenämnden ska vara den som får döma tvisten, så förtas parterna i 

det senare initierade förfarandet sin rätt att utse skiljemän och påverka skiljenämndens 

sammansättning.  

                                                
329 Se Chiu, s. 58.  
330 SOU 2015:37 s. 103.  
331 Se LSF 12-16§§.  
332 Se LSF 12§ tredje stycket.  
333 Se vidare diskussion SOU 2015:37 s. 100. Se även Dutco-målet i vilket domstolen krävde ett strikt 
upprätthållande av likabehandlingsprincipen. Redogörelsen för detta rättsfall har lämnats utanför denna 
uppsats på grund av utrymmesskäl.  
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Det finns även alternativ som kan ge parterna rätt att påverka valet av skiljemän men 

som inte ger dem rätten att ta det slutgiltiga beslutet. Det kan exempelvis vara att 

överlåta beslutet till en tredje part, exempelvis en domstol eller institution, men att 

kombinera detta med en förstärkt rätt att klandra utseendet av en viss skiljeman.334 Detta 

har givetvis nackdelen att det är större risk att parterna inte blir nöjda med 

skiljemännens sammansättning och därför förhalar processen genom att klandra eller 

motsätta sig dessa beslut. Dessa regler kan även ha större praktiska fördelar i ett 

institutionellt förfarande där det redan finns en naturlig tredje part som övervakar 

förfarandet. Exempelvis SCC:s regler medger att styrelsen kan besluta om 

konsolidering och att den också har befogenhet att utse skiljenämnden, eller konstituera 

en ny skiljenämnd ifall det hade funnits möjlighet att konsolidera två pågående 

förfaranden under reglerna. Detta är inte helt olikt förfarandet enligt ICC-reglerna. De 

har regler som säger att ICC-domstolen kan besluta om konsolidering och att det sist 

initierade förfarandet då ska konsolideras till det först initierade. Domstolen kan därmed 

besluta att den sist konstituerade skiljenämndens mandat upphör att gälla och den första 

nämnden ska avgöra tvisten.335 Eftersom det enligt ICC-reglerna krävs samtliga parters 

samtycke tycker jag att detta är en bra lösning. Då ger parterna sitt samtycke till att 

avstå från vissa rättigheter till förmån för de fördelar som kan vinnas genom 

konsolidering. En part kan ändå inte vara säker på att en utsedd skiljeman är mest 

lyhörd för de egna yrkandena.336 

Det finns skäl att misstänka en viss avoghet en skiljenämnd mot de nya parter i ett 

konsoliderat förfarande som skiljemännen inte utsetts av. SCC:s regler innebär att 

konsolidering endast kan begäras innan det andra förfarandet har konstituerat sin 

skiljenämnd, d.v.s. innan själva förfarandet har inletts. Även om det kan uppstå problem 

också här ifall parterna i det nya förfarandet vill utse andra skiljemän så kan man 

misstänka att regeln utformades så med tanke på bland annat problemet med utseende 

av skiljemän. I andra nationella lagstiftningar, exempelvis Nederländerna och Hong 

Kong så har den domstol som har befogenhet att besluta om konsolidering även 

befogenhet att utse konsolideringsskiljenämnden. Detta är en bra lösning med tanke på 

de komplikationer som annars kan uppstå. Dock förtas då, som nämnts, parternas rätt att 

påverka skiljenämndens sammansättning. Skulle ett krav på samtycke samverka med en 
                                                
334 Se Chiu s. 59.  
335 Se ovan avsnitt 3.1.3.  
336 Jfr diskussion Chiu, s. 59.  
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ordning där instituten ges befogenhet att utse konsolideringsskiljenämnden samt 

befogenhet att upplösa de tidigare nämndernas mandat anser jag att det skulle lösa en 

del komplikationer. Detta fungerar naturligtvis inte i ad hoc-förfaranden där det inte 

finns något skiljedomsinstitut med styrelse eller liknande som kan agera opartiskt 

beslutande organ. Det är möjligt att det anses för långtgående att inta regler om 

domstolsbeordrad konsolidering där även domstolen har befogenhet att utse 

skiljenämnden.  

I förhållande till det svenska förslaget kan man fråga sig hur vanligt det är att samma 

skiljemän utses i relaterade tvister med olika parter. Detta är någonting som praktiker 

har en bättre uppfattning om. En klar nackdel är naturligtvis att i förfaranden där olika 

skiljenämnder utses så kan konsolidering inte uppnås även om det finns behov för detta, 

likt fallen i CME/Lauder. Där var det två olika skiljenämnder som avgjorde tvisterna. 

Är det så pass vanligt att det utses samma skiljenämnd i relaterade förfaranden så att 

bestämmelsen kan anses effektiv så kan det vara en fördel att slippa de komplikationer 

som uppstår i samband med parternas rätt att utse skiljenämnd och 

likabehandlingsprincipen. I andra fall, om det finns stor risk för att det är många 

relaterade förfaranden där olika nämnder utsetts som borde ha konsoliderats (likt 

CME/Lauder-fallen) så anser jag att det finns klara fördelar med att tillåta konsolidering 

mellan förfaranden där olika nämnder har utsetts. Då skulle de först konstituerande 

skiljenämnderna kunna utse en ny konsolideringsskiljenämnd. Alternativt skulle 

förfarandet konsolideras ihop till det först initierade förfarandet, med skiljenämnden i 

detta förfarande. 

Man kan argumentera, mot bakgrund av detta, att bestämmelsen blir ineffektiv om den 

kräver att samma skiljemän är utsedda i alla förfaranden. Att utse samma skiljemän i två 

parallella förfarande anses nämligen vara ett separat alternativ för att minimera risken 

för motstridande beslut. I sådana fall skulle man kunna låta förfarandena löpa parallellt 

och undvika problem som orättvis kostnadsfördelning och konfidentialitet i förhållande 

till de andra parterna. Dock kan problemen med att välja skiljemän i avsaknad av ett 

institut som kan göra detta åt parterna med dess medgivande, kanske vara påtagligt 

mycket större i ad hoc-förfaranden. Därför är det bra för den här typen av nationell 

lagstiftning att uppställa ett krav på att samma skiljemän ska vara utsedda i alla 

förfarandena. Det finns även fördelar med att ha samma skiljemän utsedda i 

förfarandena. De mer praktiska argumenten är att de redan är insatta i båda förfarandena 
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och har tagit del av allt material. Skulle exempelvis en ny skiljenämnd utses för det 

konsoliderade förfarandet skulle det vara mycket tidskrävande för dem och kostsamt för 

parterna att låta dem sätta sig in i allt material. Detta skulle naturligtvis även påverka 

förfarandets effektivitet negativt.  

6.2.8. Konfidentialitet  

Trots att konfidentialiteten också undermineras vid konsolidering anser jag att 

konsolidering ändå är ett välkommet inslag i den svenska skiljemannarätten. Det 

framhålls trots allt som ett effektivt sätt att lösa många av de problem som kan 

uppkomma i flerpartsförhållanden.337 Även om det visserligen hjälper om man ställer 

upp ett krav på att konsolidering ska kräva samtliga parters samtycke så är inte 

samtycket avgörande. Det har i doktrin framhållits att frågan om konfidentialitet kan 

lösas genom att parterna i det konsoliderade förfarandet endast behöver ta del av 

information som är relevant för de yrkanden som rör just den parten, och övrigt material 

förblir konfidentiellt. Ett annat alternativ som begränsar delningen av information är att 

i effektivitetshänseende endast besluta om partiell konsolidering för de frågor som är 

mest relevanta att konsolidera. Detta skulle minska risken för en fördyrande process 

samt inte låta parterna få total insyn i varandras förhållanden.338  

För att bibehålla parternas rätt att förfoga över processföremålet och påverka processens 

gång är det fördelaktigt med en dispositiv reglering. Mot bakgrund av tanken att 

skiljeförfarandet är till för att tjäna parternas intressen i konkreta tvister så anser många 

att juristerna inte ska lägga sig i för mycket. Däremot kan de utveckla vägledande 

principer och ”best practices” och försöka övertala parterna att konsolidera sina 

förfaranden genom att lyfta fram fördelarna. Men om man ser till att åtminstone 

investeringstvister även tjänar mer officiella syften och att större hänsyn bör tas till 

public policy-överväganden så kan en mer styrd konsolidering vara motiverad.339 Det 

första synsättet torde även kunna appliceras på kommersiella skiljeförfaranden.  

  

                                                
337 Se bland annat Hobér, 2005.  
338 Kaufmann-Kohler et al., s. 83.  
339 Shany, s. 135.  
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7. Avslutande synpunkter  
Ovanstående diskussion har visat på de huvudsakligen processuella problem som 

uppstår vid konsolidering. Genom diskussionen har även lagförslaget analyserats och 

det har pekats på brister såväl som fördelar samt olika överväganden som möjligtvis 

legat till grund för utredningens val av föreslagen lagregel. Med tanke på hur många 

följdfrågor dessa överväganden ger upphov till kan det i det närmaste te sig som en 

omöjlig uppgift att formulera en generell regel som inrymmer alla överväganden för alla 

olika aktörer och därmed löser alla problem. Som tidigare framhållits har det enligt 

utredningen påpekats att de processuella problemen är i det närmaste oändliga vad 

gäller skiljeförfaranden.  

Eftersom investeringstvister och kommersiella tvister är olika, samt att olika 

överväganden blir olika beroende på olika parts- och kontraktskonstellationer så går det 

i princip inte att i detalj sätta formen för hur ett konsoliderat förfarande ska gå till. 

Exempelvis kan det faktum att vissa förfaranden involverar stater och att andra är helt 

privata medföra att olika överväganden behöver göras såsom avseende ekonomi och 

slöseri med statskassor på onödigt utdragna och dubbla rättsprocesser. Vidare gör sig 

olika argument gällande beroende på hur många parter och kontrakt som omfattas av 

tvisterna som ska konsolideras.  

Med detta sagt kan man dra slutsatsen att det inte finns någon enhetligt lösning på 

konsolideringsfrågan och inte heller på lis pendens-problematiken. Olika 

lösningsförslag på hur man hanterar parallella förfaranden har olika fördelar beroende 

på omständigheterna i det enskilda fallet. Olika sätt att konsolidera på har olika fördelar 

för olika omständigheter i det enskilda fallet.  

Mot denna bakgrund kan man dock dra slutsatsen att lagförslaget i stort är bra eftersom 

det öppnar upp för en möjlighet att konsolidera i ett större antal situationer än till 

exempel SCC:s regler. Lagförslaget har även tagit hänsyn till de viktiga principer som 

gör sig gällande inom skiljemannarätten och även de instruktioner som gavs i direktivet. 

Men om detta förslag om konsolidering är den magiska trollstav som ska lösa 

problemen med tillämpning av lis pendens och parallella förfaranden - är en fråga som, 

alla fördelar till trots, helt enkelt ännu inte kan göras.  

Och om lagförslaget antas kommer förhoppningsvis praktiskt vettiga lösningsförslag att 
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utkristallisera sig vid tillämpningen och genom praxis. Så småningom kan man 

sannolikt på nytt ta ställning till ifall de lösningar som därvid framkommit är några som 

bör kodifieras i LSF eller endast formuleras som riktlinjer för hur konsoliderade 

förfaranden bäst bör handläggas. Frågan som kvarstår kanske borde vara hur man kan 

sätta en metod som kan ta vara på de erfarenheterna på ett strukturerat sätt så att man 

snabbare utformar best practice.  
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