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Sammanfattning 

I tysk rätt har Bundesgerichtshof sedan länge slagit fast att både en ny och kvarstående part är 

skiljebundna efter singularsuccession. Skiljebundenhet för den nya parten vid Abtretung 

(borgenärsbyte) baseras på § 404 Bürgeliches Gesetzbuch (BGB) som anger att en ny part inte 

kan få bättre rätt än den överlåtande parten. Den kvarstående partens bundenhet stöds på en 

analogi av § 401 BGB som innebär att sidorättigheter som är kopplade till ett avtal går över på 

en ny part vid singularsuccession. Undantag till skiljebundenheten föreligger om en 

avvikande partsvilja kan påvisas. 

Högsta domstolen uttalade i NJA 1997 s. 866 att skiljebundenhet ska föreligga för både ny 

och kvarstående part efter singularsuccession. Den nya partens bundenhet grundas på att den 

kvarstående parten inte ska få sin rätt försämrad genom en överlåtelse som denne inte har 

kunnat motsätta sig samt 27 § lagen (1936:81) om skuldebrev. Skiljebundenheten för den 

kvarstående parten motiverades med att denne annars skulle kunna spekulera i valet av 

tvisteform. En haltande bundenhet ansågs oskäligt av domstolen som slog fast att bundenhet 

skulle föreligga om inga ”särskilda omständigheter” kunde påvisas. ”Särskilda 

omständigheter” omfattar enligt doktrin antingen den nya partens oförmåga att stå 

kostnaderna i ett skiljeförfarande eller att skiljeavtalet har slutits på grund av en stark 

personlig anknytning mellan de ursprungliga parterna. 

Betalningsoförmåga bör inte ses som en ”särskild omständighet” eftersom situationen likväl 

kan uppkomma utan att succession har skett. Om betalningsoförmåga ska vara ett undantag 

till skiljebundenhet så bör det vara ett generellt undantag som inte förutsätter succession. 

Undantaget för ett nära förhållande mellan de ursprungliga parterna bör ändras till att istället 

motsvara det tyska undantaget om avvikande partsvilja. På så vis kan en stark personlig 

anknytning fortfarande utgöra ett undantag till skiljebundenhet men undantaget blir mer 

flexibelt. I propositionen till lag (1999:116) om skiljeförfarande framförde regeringen att 

skiljebundenhet vid singularsuccession borde regleras av rättstillämpningen eftersom det inte 

skulle vara möjligt att införa en lagregel som täckte alla tänkbara situationer vilket tyder på att 

ett flexibelt undantag behövs. Undantag till skiljebundenhet vid singularsuccession bör också 

utvidgas till att omfatta en ny part för att undvika en haltande möjlighet till undantag. Om en 

haltande bundenhet anses oskälig torde en haltande möjlighet till undantag också vara det.  

Undantaget till skiljebundenhet i svensk rätt är i behov av både förändring och förtydligande. 
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1. Inledning 

1.1. Problembakgrund 

Domstolsförfarande är för vissa det enda tänkbara alternativet för att lösa en tvist som 

uppstått. Skiljeförfarande är en alternativ tvisteform med många fördelar som användes långt 

före det att domstolar började lösa tvister mellan enskilda. Många avtal, särskilt 

internationella, är underkastade ett skiljeavtal. Skiljeavtal sluts vanligtvis som en del av 

huvudavtalet i form av en skiljeklausul. Det är omöjligt att säga exakt hur frekvent 

användandet av skiljeklausuler är då långt ifrån alla skiljeklausuler används och ett stort antal 

förfaranden sker ad hoc.1  

Med bortseende från legala skiljeförfaranden krävs det ett avtal mellan två parter för att ett 

skiljeförfarande ska kunna inledas. Ett avtal binder i huvudregel endast parterna och det är 

inte ovanligt att avtal, av flertal olika skäl, överlåts. Efter giltig överlåtelse är både den nya 

och kvarstående parten bundna av huvudavtalet. Men hur påverkas skiljeavtalet av 

singularsuccessionen? Byts parterna i skiljeavtalet också ut, så att både den nya och den 

kvarstående parten är bundna av skiljeavtalet? Eller är det nödvändigt att ett nytt skiljeavtal 

ingås mellan parterna för att skiljebundenhet ska uppstå? 

I Tyskland har en tydlig praxis kring skiljebundenhet efter singularsuccession uppstått. 

Bundesgerichtshof2 har uttalat sig om skiljebundenhet vid singularsuccession i flertalet fall 

och slagit fast att bundenhet föreligger för både den nya och den kvarstående parten om inte 

en avvikande partsvilja kan påvisas.  

Det svenska rättsläget är inte lika klart. För tjugo år sedan påpekade Lars Edlund att 

lagstiftning rörande skiljeavtal vid singularsuccession kunde vara behövligt för att minska 

processuella komplikationer.3 I doktrinen rådde det sedan länge oenighet om skiljebundenhet 

efter singularsuccession för både den kvarstående parten och den nya parten. I NJA 1997 s. 

866 (Emja-fallet) uttalade Högsta domstolen att en ny part ska anses vara bunden av ett 

skiljeavtal som de ursprungliga parterna har ingått. Något undantag till bundenhet tycks inte 

finnas. Domstolen övervägde också skäl för att en kvarstående part bör vara bunden och 

resonerade kring det som framförts i doktrin rörande kvarstående parts bundenhet. Bland 

                                                 
1
 Se bland andra Olsson, L./Kvart, J., Tvistlösning genom skiljeförfarande, 3 upplagan, 2012, Norstedts Juridik 

AB, s. 16 och 31 f.  
2
 Tysklands högsta domstol i civil- och straffrättsliga mål. 

3
 Edlund, L., Aktuell debatt, Skiljeklausul och singularsuccession – dags för lagstiftning!, i SvJT 1993, s. 905 ff. 
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skälen från doktrin märks främst att skiljeavtalet kan ha slutits på grund av ett nära 

förhållande mellan de ursprungliga parterna eller att den nya parten kan vara oförmögen att 

betala de kostnader som uppstår vid ett skiljeförfarande. Någon vidare diskussion därom 

fördes dock inte utan Högsta domstolen konstaterade endast att kvarstående part bör vara 

skiljebunden om inga ”särskilda omständigheter” föreligger.  

Under arbetet med lagen (1999:116) om skiljeförfarande ansåg regeringen att frågan var för 

komplicerad för att reglera i lag och överlämnade den istället även i fortsättning till 

rättstillämpningen.4 Åsikterna i doktrin går även efter Emja-fallet isär rörande huruvida 

bundenhet för en kvarstående part bör föreligga och vad som kan innefattas i begreppet 

”särskilda omständigheter”. Någon mer praxis från Högsta domstolen har dock inte kommit 

och det saknas således vägledning i vad ”särskilda omständigheter” kan tänkas innefatta. 

1.2. Problemformulering 

Vad bör falla inom begreppet ”särskilda omständigheter” i svensk rätt? Finns det fördelar med 

att förändra undantaget till ”avvikande partsvilja” som i tysk rätt? Bör undantaget endast 

omfatta den kvarstående partens skiljebundenhet? 

1.3. Syfte och målgrupp 

Syftet är att utreda vad som kan omfattas av undantaget som Högsta domstolen har skapat i 

Emja-fallet och klarlägga vad som talar för respektive mot att undantaget utgörs av ”särskilda 

omständigheter”. Att undersöka huruvida det finns ett behov av att förändra begreppet faller 

också inom ramen för uppsatsens syfte. 

Uppsatsen riktar sig till en läsare med goda juridiska kunskaper, särskilt inom skiljeförfarande 

och avtalsrätt. Kunskaper i tyska eller tysk rätt är inte nödvändigt men kan vara en fördel. 

Jämförelsen med tysk rätt gör att uppsatsen även kan lämpa sig för en svensk praktiker som 

intresserar sig för skillnaderna mellan den svenska och tyska rätten eller som överväger att 

ingå ett skiljeavtal som är underkastat tysk rätt. 

1.4. Metod  

1.4.1. Allmänt 

Uppsatsen har dels ett de lege lata perspektiv, dels ett de lege ferenda perspektiv. För att 

uppnå uppsatsens syfte genomförs en undersökning av undantagen till skiljebundenhet i 

svensk och tysk rätt. En traditionell juridisk metod används och för att ge en klar bild av hur 

                                                 
4
 Prop. 1998/99:35 Ny lag om skiljeförfarande. 
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singularsuccessionen påverkar skiljebundenheten görs en övergripande genomgång av 

skiljeförfarande både i svensk och tysk rätt. Både de svenska och tyska rättskällorna tas upp i 

arbetet för att ligga till grund för analysen. Fokus ligger på praxis och doktrin då det är där 

skiljebundenhet regleras. Vad gäller praxis så tas endast domar från nationella domstolar upp. 

Skiljedomar som inte har klandrats har bortsetts ifrån på grund av att de saknar samma 

prejudicerande verkan som domar från domstol (särskilt Högsta domstolen och 

Bundesgerichtshof).  

I huvudsak diskuteras rättighetsöverlåtelser eftersom det är när den kvarstående parten inte 

har haft möjlighet att motsätta sig överlåtelsen som det oftast uppstår problem med 

skiljebundenhet. Det är också det som framkommer av Högsta domstolens uttalande i Emja-

fallet och det som främst diskuterats i tysk rätt.  

Eftersom den tyska rätten är tydlig med vad som gäller för skiljebundenhet vid 

singularsuccession och när undantag från huvudregeln kan göras fokuserar analysen på 

skiljebundenhet i svensk rätt. Just på grund av tydligheten i den tyska regleringen utgör den 

ett utmärkt jämförelseobjekt för tankar kring hur den svenska regleringen skulle kunna se ut.  

I doktrinen diskuteras skiljebundenhet vid borgensåtagande ofta tillsammans med 

skiljebundenhet vid singularsuccession. Det är intressant att jämföra situationerna, som till 

viss del liknar varandra och till viss del skiljer sig åt, särskilt vad gäller undantag till 

skiljebundenhet. Därför prövas undantagen till skiljebunden inte bara vid singularsuccession 

utan också vid borgensåtagande i analysen.  

Att använda tysk rätt som jämförelse är intressant av flera anledningar. I princip har det i tysk 

rätt valts samma reglering av skiljebundenhet vid singularsuccession som i Sverige men 

bundenheten uppstår på andra grunder och undantagen ser annorlunda ut. Tyskland är 

dessutom Sveriges viktigaste handelspartner då närmare en femtedel av Sveriges import 

kommer från Tyskland och cirka tio procent av exporten sker till Tyskland.5  

1.4.2. Språk 

Uppsatsen är skriven på svenska och då betydande del av materialet som har legat till grund är 

på tyska föreligger en viss problematik vad gäller översättning. I största möjliga mån 

tillhandahålls särskilt viktiga begrepp på både originalspråk och med översättning men det 

                                                 
5
 http://www.business-sweden.se/Export/Marknader/Europa/Tyskland/ 2013-03-19. 
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utländska ordet används för att förenkla läsarens möjlighet till egna fördjupningar och för att 

undvika missförstånd.  

1.5. Avgränsningar 

Skiljeförfarandet är ett väldigt brett område med många intressanta diskussionsvinklar. 

Uppsatsens omfattning gör dock att flertalet problematiska områden, som inte är direkt 

avgörande för uppsatsens syfte såsom tillämplig lag, skiljeavtalets rättsliga natur och de 

senaste utvecklingarna i praxis endast berörs kort. Uppsatsen berör inte singularsuccession 

efter att skiljeförfarande har inletts utan fokuserar på succession före att ett förfarande inleds. 

Användandet av ordet succession i uppsatsen istället för singularsuccession betyder inte att 

även universalsuccession ska anses ingå i begreppet. Universalsuccession ligger helt utanför 

uppsatsens ämnesområde. 

1.6. Disposition 

Uppsatsen inleds med överblick av singularsuccession, avtalsslutning, partsväxlingar och 

skiljeförfarande i Sverige och Tyskland. Sedan följer en genomgång av det svenska rättsläget 

kring singularsuccession och skiljeavtal samt borgensåtaganden och skiljeavtal med 

förarbeten, praxis och doktrin. Därefter görs en motsvarande genomgång av det tyska 

rättsläget. På så vis erhåller läsaren en klar blick över hur skiljeavtal vid singularsuccession 

har reglerats i de båda rättsordningarna.  

Analysen inleds med en sammanfattning av vad som utgör gällande rätt i Sverige och 

Tyskland rörande skiljebundenhet. Läsaren får på så vis en snabb repetition av vad som har 

presenterats i referensramen. En diskussion om ”särskilda omständigheter” och tankar kring 

eventuellt behov att klargöra eller förändra undantaget görs därefter tillsammans en 

jämförelse med hur undantaget passar i situationer som rör borgensåtagande. När läsaren har 

erhållit en bild över undantaget förs en diskussion om huruvida undantagets 

användningsområde bör utvidgas så att det även innefattar den nya parten. Sist presenteras 

författarens slutsatser. 
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2. Succession och skiljeförfarande 

2.1. Succession 

”Succession, (latin succe´ssio 'inträdande (i någons ställe)', 'efterträdande', av succe´do 'följa 

efter', egentligen 'gå under något'), juridisk term för inträde i annans rättsställning, vare sig det 

gäller förpliktelser eller förmåner. Termen används särskilt om rättsövergång genom arv och 

testamente samt i tronföljdsregler o.d.”6 

Succession delas normalt in i två huvudgrupper, universalsuccession och singularsuccession. 

Singularsuccessionen innebär en övergång av en tillgång från en person till en annan, 

exempelvis vid köp, byte och gåva. Vid universalsuccession övergår alla tillgångar från en 

person till en annan person, till exempel vid arv eller fusion av bolag. 

2.2. Avtalsrätt 

Avtal är i regel bara bindande mellan parterna och det är just bundenheten som är avtalets 

viktigaste funktion.7 Inom den svenska avtalsrätten är det lag (1915:218) om avtal och andra 

rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) som bland annat reglerar avtalsslut och 

avtals ogiltighet. I tysk rätt regleras avtalsslut i §§ 145 ff. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)8 

och ogiltighetsregler återfinns bland annat i §§ 116 ff. BGB. Principerna är desamma i båda 

länder, det krävs anbud (Antrag) och accept (Annahme) för att skapa ett giltigt avtal. 

2.3. Partsväxlingar 

Avtalsrätten reglerar inte partsväxlingar utan här hänvisas till obligationsrättsliga regler. 

Partsväxling kan ske antingen genom ett borgenärsbyte, i tysk rätt Abtretung, eller ett 

gäldenärsbyte, Schuldübernahme. I svensk rätt står lag (1936:81) om skuldebrev (SkbrL) för 

de obligationsrättsliga regler som styr partsväxlingar och i tysk rätt regleras partsväxlingar i 

§§ 398 ff. BGB. En huvudprincip inom den svenska obligationsrätten är att en ny part inte kan 

få bättre rätt än den överlåtande parten, 27 § SkbrL. Borgenärsbyten kan i de allra flesta fall 

ske utan gäldenärens godkännande medan ett gäldenärsbyte endast kan ske med borgenärens 

godkännande. Det innebär att ett avtal som innehåller både rättigheter och skyldigheter kräver 

ett godkännande från den andra parten innan överlåtelse kan ske. Om inget godkännande ges 

är den överlåtande parten fortfarande bunden vid avtalet.9 Motsvarande gäller i tysk rätt.10 

                                                 
6
 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/succession/318428 2013-03-19. 

7
 Adlercreutz, A., Avtalsrätt I, 13 upplagan, 2011, Juristförlaget, s. 26 och 153. 

8
 I tysk rätt görs laghänvisningar med § efterföljt av paragrafens nummer med arabiska siffror. Stycken i paragraf 

hänvisas till med romerska siffror och meningar med tillägget S. och arabisk siffra. 
9
 Adlercreutz, Avtalsrätt I, s. 150.  
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Problematiken med skiljebundenhet vid singularsuccession uppstår främst när det är 

rättigheter som överlåts och inget godkännande från den kvarstående parten krävs eftersom 

den kvarstående parten inte har någon möjlighet att förhindra överlåtelsen.  

2.4. Skiljeförfarande 

2.4.1. Varför skiljeförfarande? 

Det finns flera faktorer att beakta när valet mellan skiljeförfarande och domstolsprocess görs. 

När ett skiljeavtal sluts så går rätten att väcka talan vid domstol förlorad. Om talan vid 

domstol ändå väcks kan skiljeavtalet åberopas som rättegångshinder. Finner domstolen att ett 

giltigt skiljeavtal föreligger ska talan avvisas och ett skiljeförfarande inledas.11  

Skiljeförfaranden präglas av partsautonomin och det står parterna fritt att efter eget tycke 

bestämma hur processen ska gå till, vem som ska döma och vilken lag som ska vara 

tillämplig. Bland de fördelar som oftast nämns rörande skiljeförfarande återfinns 

möjligheterna att själv utse skiljemän och erhålla exempelvis teknisk expertis stället för 

juridisk, att få en process utan insyn från allmänheten och att skiljedomen går att verkställa i 

de flesta länder.12 Att det är möjligt att verkställa skiljedomar nästan överallt i världen beror 

på New York-konventionen från 1958 om erkännande och verkställighet av utländska 

skiljedomar (New York-konventionen) som är underskriven av 148 stater.13 

Den stora nackdelen med skiljeförfarande som vanligtvis framhålla är att det är ett kostsamt 

alternativ. Det är parterna själva som bekostar förfarandet, inklusive skiljenämndens 

ersättning. I en domstolsprocess behöver parterna inte stå för lön till domarna eller lokalhyra 

utan enbart för kostnader för ombud.14 Fördelarna med skiljeförfarandet tycks dock i många 

fall väga upp kostnaden.  

2.4.2. Skiljeförfarandets lagstiftning 

I svensk rätt är skiljeförfarande reglerat i lagen (1999:116) om skiljeförfarande (LSF). Innan 

LSF trädde i kraft var skiljeförfarandet reglerat i två lagar, lag (1929:145) om skiljemän 

(SML) och lag (1929:147) om utländska skiljeavtal och skiljedomar (LUSK). År 1999 ersattes 

de båda lagarna med den nu gällande LSF. Den svenska rätten är, till skillnad från flertalet 

                                                                                                                                                         
10

 § 415 BGB. 
11

 Se 4 § LSF. 
12

 Se bland andra Olsson/Kvart, Tvistlösning genom skiljeförfarande, s. 36 f. och Schmitt, M./Schmidt-Ahrendts, 

N., Einführung in das Schiedsverfahrensrecht , i Jura 2010 Band 32 Heft 7, s. 521.  
13

 http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html 2013-03-19. 
14

 Olsson/Kvart, Tvistlösning genom skiljeförfarande, s. 37. 
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andra länders lagstiftning, inte baserad på UNCITRAL:s modellag om internationella 

skiljeförfaranden från 1985 (modellagen). Det angavs dock i propositionen till LSF att 

modellagens bestämmelser skulle beaktas i varje delfråga, vilket gör att LSF till stora delar är 

lik modellagen.15 Enligt 46 § LSF är lagen tillämplig på alla skiljeförfaranden som sker i 

Sverige även om tvisten har internationell anknytning.  

Tyskland saknar en självständig lag om skiljeförfarande. Istället är lagstiftningen inkorporerad 

i Zivilprozessordnung (ZPO), en motsvarighet till den svenska rättegångsbalken. År 1877 

lagstiftades det om skiljeförfarande i tysk rätt för första gången och reglerna återfanns redan 

då i den tionde boken i ZPO. Reglerna förblev i stort sett oförändrade till 1997 då 

Schiedsverfahrens-Neuregelungsgesetz presenterades. Genom den nya lagen förändrades den 

tionde boken i syfte att skapa en modern lagstiftning som stod i samklang med modellagen.16 

Användningsområdet för den tyska skiljeförfarandelagen regleras i § 1025 I ZPO och lagen 

gäller för alla skiljeförfaranden som, enligt § 1043 I ZPO, hålls i Tyskland.  

LSF och ZPO, som är lex arbitri17, är i viss mån dispositiva och dessa delar kan ersättas med 

andra regler som parterna väljer.18 I den mån den valda regleringen, exempelvis ett 

skiljedomsinstituts regler, saknar en viss bestämmelse så gäller de dispositiva delarna av 

LSF/ZPO. Vissa tvingande regler så som § 1042 I ZPO om likabehandling och talerätt kan 

inte avtalas bort. 

2.4.3. När är skiljeförfarande ett alternativ? 

LSF:s första paragraf ger dels gränserna för vad som kan slitas genom skiljeförfarande, dels 

grunden för att ett skiljeförfarande ska kunna inledas. Tvisten måste vara förlikningsbar och 

det krävs ett avtal mellan parterna. Avtalskravet gör att skiljenämndens behörighet grundas på 

skiljeavtalet och skiljenämnden saknar behörighet att pröva frågan om inget giltigt avtal 

föreligger. 

Att avtalet ligger till grund för skiljenämndens behörighet gäller även i tysk rätt, § 1040 ZPO. 

Vad som kan avgöras genom skiljeförfarande är i princip samma som i svensk rätt, endast 

annorlunda uttryckt. I den tyska rätten kan skiljeavtal slutas för alla tvister rörande 

                                                 
15

 Prop. 1998/99:35, 4.3.4. 
16

 Wolf, Beck’scher Online-Kommentar ZPO § 1025 Rn. 25-27, Edition 8, Stand 30.10.2012.  
17

 Tillämplig rättsordning för förfarandet. 
18

 Se till exempel 12 § LSF. 
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förmögenhetsrättsliga anspråk19 samt för tvister rörande andra anspråk om frågan är 

förlikningsbar.20 

2.4.4. Kostnader för skiljeförfarandet 

Skiljeförfarande är känt för att vara en kostsam form av tvistelösning eftersom det är parterna 

som bekostar förfarandet, inklusive skiljenämndens ersättning med solidarisk 

betalningsskyldighet. Hur kostnaderna ska fördelas bestäms, om inget annat avtalats, av 

skiljenämnden, 42 § LSF och § 1057 ZPO.  

Skiljenämnden har i svensk rätt möjlighet att begära att parterna ställer säkerhet för 

skiljenämndens ersättning. Sådan säkerhet ska delas lika mellan parterna och om en part inte 

presterar har den andra parten möjlighet att antingen betala hela säkerheten eller inleda en 

domstolsprocess. Rätten att inleda domstolsprocess återfinns i 5 § LSF, som anger att den part 

som inte ställer sin del av säkerheten förlorar möjligheten att åberopa skiljeavtalet. 

Skiljenämnden har också möjlighet att avsluta förfarandet genom att meddela skiljedom utan 

att avgöra frågan om inte full säkerhet ställs.21 Det föreligger dock ingen skyldighet för 

skiljenämnden att kräva att säkerhet ställs och vid ingåendet av ett skiljeavtal måste risken för 

att den andra parten inte har möjlighet att bekosta ett skiljeförfarande tas i beaktande.22  

En motsvarande möjlighet återfinns inte i ZPO. För att undvika att den betalningsoförmögne 

parten drabbas av déni de justice23 har en möjlighet att säga upp skiljeavtalet skapats genom 

praxis istället.24 Den part som inte förmår att så kostnaderna i ett skiljeförfarande har rätt att 

säga upp skiljeavtalet. Den andra parten kan i ett sådant läge förhindra uppsägning av 

skiljeavtalet genom att betala den betalningsoförmögne partens kostnader.  

I de fall där det är den svarande parten som inte kan stå kostnaderna kan den påkallande 

parten också välja mellan att säga upp skiljeavtalet och att direkt väcka talan i domstol. Om 

det senare väljs kan kärande hävda att svarande på grund av svikligt förfarande förlorat rätten 

att åberopa skiljeavtalet som rättegångshinder.25 För båda parter gäller rätten att säga upp 

                                                 
19

 Vermögensrechtlicher Anspruch.  
20

 §§ 1029 - 1030 ZPO. 
21

 37 - 42 §§ LSF, Andersson, F./Isaksson T./Johansson, M./Nilsson, O., Arbitration in Sweden, 2011, Jure, s. 98 

samt Olsson, B./Kvart, J., Lagen om skiljeförfarande – en kommentar, 2000, Norstedts Juridik AB, s. 162 ff. 
22

 Heuman, L., Skiljemannarätt, 1999, Norstedts Juridik AB, s. 575. 
23

 Rättsvägran. 
24

 Schütze, R.A., Schiedsgericht und Schiedsverfahren, 5 upplagan, 2012, Verlag C.H. Beck, s. 81.  
25

 Schütze, Schiedsgericht und Schiedsverfahren, s. 81 ff. samt Schwab, K.H./Walter, G., Schiedsgerichtsbarkeit, 

7 upplagan, 2005, Verlag C.H. Beck/Helbing & Lichtenhahn, s. 68 f. med hänvisningar till praxis. 
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skiljeavtalet på grund av betalningsoförmåga oavsett när och av vilken anledning som 

betalningsoförmågan har uppstått.26 

2.4.5. Skiljeavtalet 

2.4.5.1. Rättslig natur 

Vilken rättslig natur skiljeavtalet har är en omdiskuterad fråga i både tysk och svensk rätt. 

Skiljeavtalet kan ses som ett processuellt avtal, ett materiellt avtal eller som ett avtal av 

dubbelnatur, det vill säga både processuellt och materiellt. Beroende på vad skiljeavtalet anses 

ha för rättslig natur blir olika lagregler tillämpliga för avtalsslut, ogiltighet och lagval.  

I tysk doktrin framkommer flera åsikter trots att Bundesgerichtshof har tagit ställning i frågan. 

Bland andra anser Henn, Schwab och Walter att skiljeavtalet är ett processuellt avtal eftersom 

det rör sig om ett avtal som påverkar processuella frågor. BGB blir dock fortfarande 

tillämpligt analogt eftersom det är i BGB som avtal i störst utsträckning är reglerat.27 Bland 

andra anser Maier och Schütze däremot att skiljeavtalet är av dubbelnatur, ett materiellt avtal 

som påverkar processuella frågor. Därmed blir reglerna i BGB tillämpliga på skiljeavtalet 

angående exempelvis ingående och ogiltighet om inga särskilda processuella regler finns.28 

Ett fåtal författare ansluter sig till åsikten att det handlar om ett materiellt avtal.29 

Bundesgerichtshof har slagit fast att skiljeavtalet är ett materiellt avtal som berör processuella 

förhållanden.30 Det är inget processuellt avtal eftersom det inte sluts med skiljenämnden utan 

med motparten och det är inget rent materiellt avtal då det påverkar rätten att föra talan i 

domstol. Slutsatsen att det är ett avtal av dubbelnatur gör att reglerna om avtal i BGB blir 

tillämpliga.31  

Rörande den svenska rätten uttalade Skiljedomsutredningen i SOU 1994:81 att skiljeavtalet är 

ett civilrättsligt avtal med processuella rättsverkningar. Propositionen till LSF betecknar 

skiljeavtalet som ett blandat avtal. Därmed ska giltigheten av ett skiljeavtal prövas enligt 

allmänna avtalsrättsliga regler.32 Lindskog menar att skiljeavtalets ändamål är processuellt 

                                                 
26

 Schütze, Schiedsgericht und Schiedsverfahren, s. 82. 
27

 Henn, G., Schiedsverfahrensrecht – Handbuch für die Praxis, 3 upplagan, 2000, C.F. Müller Verlag, s. 6 samt 

Schwab/Walter, Schiedsgerichtsbarkeit, s. 65 ff.  
28

 Maier, H.J., Handbuch der Schiedsgerichtsbarkeit – Ein Handbuch der deutschen und internationaler 

Schiedsgerichtspraxis, 1979, Verlag Neue Wirtschafts-Briefe GmbH, s. 43 ff. samt Schütze, Schiedsgericht  

und Schiedsverfahren, s. 63. 
29

 Henn, Schiedsverfahrensrecht, s. 7. 
30

 Bundesgerichtshof, Urteil von 30. Januar 1957 – V ZR 80/55. 
31

 Schütze, Schiedsgericht und Schiedsverfahren, s. 63. 
32

 SOU 1994:81 Ny lag om skiljeförfarande, s. 77 samt prop. 1997/98:35 s. 47. 
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och att någon närmare kategorisering inte är nödvändig samt att AvtL är tillämplig, eventuellt 

endast analogt, på skiljeavtalet.33 Heuman anser att det inte finns någon poäng i att fastställa 

skiljeavtalets rättsliga karaktär eftersom att en enkel kategorisering av skiljeavtalet som det 

ena eller det andra inte leder till någon lösning på frågor om avtalsbildning och ogiltighet.34 

2.4.5.2. Formkrav  

New York-konventionen föreskriver att alla konventionsstater ska acceptera skriftliga 

skiljeavtal. Skriftlighetskravet uppfylls genom ett skiljeavtal eller skiljeklausul i avtal som är 

underskrivet av parterna eller som återfinns i brev- eller telegramsväxling mellan parterna.35  

Vad gäller skiljeavtalets form är den tyska och svenska rätten till stor del lika. Likheten ligger 

i att skiljeavtalet inte behöver vara ett självständigt avtal i något av länderna utan det kan 

också, vilket tycks vara vanligast förekommande, utgöras av en (skilje-)klausul i ett 

huvudavtal.36 I svensk rätt kan ett avtal om skiljeförfarande komma till stånd genom att 

huvudavtalet hänvisar till ett standardavtal som innehåller en skiljeklausul.37 Även den tyska 

rätten erkänner skiljeklausuler i allmänna avtalsvillkor38 som huvudavtalet hänvisar till som 

ett giltigt avtal om skiljeförfarande.39 

Olikheten ligger i kravet på skriftliga avtal. Den tyska huvudregeln återfinns i § 1031 ZPO 

som anger att skiljeavtalet måste vara skriftligt. Enligt § 126 BGB innebär det att avtalet 

måste vara underskrivet av parterna. För skiljeavtal finns det dock undantag från § 126 BGB. 

Det krävs ingen särskild underskrift för en skiljeklausul i ett huvudavtal och alla typer av 

modern kommunikation, till exempel e-mail, uppfyller skriftlighetskravet.40 Om skiljeavtalet 

inte har ingåtts skriftligen helas formfelet genom att ett skiljeförfarande, närmare bestämt 

huvudförhandlingarna i förfarandet, inleds.41  

LSF innehåller däremot inget krav på att ett skiljeavtal mellan parterna måste vara skriftligt 

utan det kan slutas muntligt och i vissa fall också konkludent.42 I NJA 1980 s. 46 konstaterade 

Högsta domstolen att ett skiljeavtal kan komma till stånd genom en hänvisning till allmänna 

                                                 
33

 Lindskog, S., Skiljeförfarande – en kommentar, 2 upplagan, 2012, Norstedts Juridik AB, s. 90 f.  
34

 Heuman, Skiljemannarätt, s. 50.  
35

 Art. II. 
36

 Cars, T., Lagen om skiljeförfarande – en kommentar, 2 upplagan, 2000, Fakta Info Direkt Sweden AB, s. 26.  
37

 För mer om detta se Cars, Lagen om skiljeförfarande s. 27 ff., framförallt not 67. 
38

 Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB). 
39

 Schütze, Schiedsgericht und Schiedsverfahren, s. 74.  
40

 Schmitt/Schmidt-Ahrendts, Jura 2010, s. 521.  
41

 § 1031 VI ZPO.  
42

 Nerep, E., Skiljeavtalets särställning i svensk avtalsrätt , i Festskrift till Sveriges advokatsamfund 1887-1987, 

1987, Norstedts, s. 412. 
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bestämmelser, i fallet AB 72, även om motparten inte har tillställts de allmänna 

avtalsvillkoren och därmed inte känt till skiljeavtalet. Domstolen menade att det är vanligt att 

allmänna avtalsbestämmelser används och att det inte var svårt för motparten att upplysa sig 

om innehållet i bestämmelserna. 

4.4.5.3. Lagvalsklausul 

Skiljeavtalet innehåller ofta ett val om vilken lag parterna vill ska vara tillämplig på den 

egentliga tvisten, det vill säga på materiella frågor i huvudavtalet. § 1051 ZPO reglerar hur 

den materiella rätten väljs i tysk rätt och i första hand är det parternas val som är avgörande. 

Om parterna inte har gjort något lagval ska den lag som avtalet har närmast anknytning till 

användas. Svensk rätt saknar en motsvarande reglering men principen är densamma.43 

2.4.6. Bedömning av skiljeavtalets giltighet 

2.4.6.1. Separationsprincipen 

Om parterna har valt att införa en skiljeklausul i avtalet istället för att skriva ett självständigt 

avtal, gäller vid bedömningen om huruvida ett giltigt skiljeavtal föreligger eller inte att 

huvudavtalet och skiljeklausulen ses som två separata avtal. Nyss sagda gäller både i svensk 

och tysk rätt, 3 § LSF och § 1040 I S.2 ZPO.  

I SML saknades en motsvarande reglering, vilket ledde till att separationsprincipen44 

utvecklades i praxis45 och vid LSF:s tillkomst ansåg regeringen att det var dags att lagfästa 

principen.46 Principen innebär att det är möjligt att huvudavtalet är ogiltigt utan att 

skiljeklausulen är ogiltig – och tvärtom. Utan en sådan uppdelning skulle skiljenämndens 

behörighet, som bygger på ett giltigt skiljeavtal, falla. Det finns flera skäl till varför man gör 

en sådan uppdelning. Bland annat anses det vara parternas vilja att alla tvister, inklusive 

ogiltighetsfrågor, ska avgöras av skiljenämnd. Om separationsprincipen inte användes skulle 

det orsaka effektivitetsproblem eftersom frågor om ogiltighet skulle falla utanför 

skiljenämndens behörighet då ett ogiltigt huvudavtal skulle leda till att också skiljeavtalet var 

ogiltigt. Ett annat skäl som förs fram i doktrinen är att utan separationsprincipen skulle en 

nationell domstol vid klander av en skiljedom på grund av att ingen giltigt skiljeklausul 

förelåg behöva pröva huvudavtalets giltighet. Därmed skulle en överprövning av det 

materiella beslut som skiljenämnden fattat göras av nationell domstol. En sådan överprövning 

                                                 
43

 Se Heuman, Skiljemannarätt, s. 692 ff.  
44

 Även kallad principen om särskiljbarhet, separabilitetsdoktrinen och doctrine of separability. 
45

 NJA 1936 s. 521 och NJA 1976 s. 125. 
46

 Prop. 1997/98:35 s. 65.  
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är inte tillåten då det strider mot den grundläggande tanken att skiljeförfarandet, i avseende på 

materiella frågor, är ett eninstansförfarande.47 

2.4.6.2. Kompetenz-Kompetenz 

Det är skiljenämnden som bedömer huruvida ett giltigt skiljeavtal, enligt 2 § LSF och § 1040 

ZPO, föreligger. Därmed prövar de också sin egen behörighet att pröva tvisten, vilket 

benämns Kompetenz-Kompetenz.48 Skiljenämndens beslut är inte slutgiltigt utan det är 

domstolen i det land där skiljedomen ska verkställas som har sista ordet om huruvida 

skiljenämnden var behörig eller inte.49 I Sverige kan behörigheten också prövas av domstol 

före eller under skiljeförfarandet enligt 2 § LSF. I Tyskland kan prövningen av huruvida ett 

giltigt skiljeavtal har kommit till stånd göras fram till inledandet av ett skiljeförfarande av 

domstol. Under förfarandet är det enbart skiljenämnden som får pröva sin behörighet, § 1040 

ZPO. Har domstol beslutat om behörigheten innan skiljeförfarandet inleds är skiljenämnden 

bunden av domstolens bedömning.50 

2.4.6.3. Tillämplig lag på skiljeavtalet 

Skiljebundenhet vid singularsuccession bedöms efter den lag som är tillämplig på 

skiljeavtalet.51 48 § LSF avgör vilken lag som är tillämplig på skiljeavtalet i internationella 

förfaranden och i första hand gäller partnernas val. Parternas val av materiell rätt gäller inte 

som ett val av tillämplig lag på skiljeavtalet om det inte särskilt specificerats.52 I andra hand 

tillämpas lagen i det land där skiljeförfarandet har ägt eller ska äga rum.53 I rent nationella 

förfaranden gäller svensk rätt på skiljeavtalet och det är inte möjligt för parterna att avtala bort 

exempelvis ogiltighetsreglerna i AvtL.54  

Före LSF reglerade LUSK till viss del vilken rätt som gällde för utländska skiljeavtal genom 2 

och 7 §§ LUSK. Det diskuterades i propositionen till LSF att rättsläget kring 2 § LUSK var 

osäkert och att en tydlig reglering i den nya lagen behövdes, särskilt för att den nya lagen 

skulle stämma överens med New York-konventionen. Konventionen anger att i första hand är 

                                                 
47

 Heuman, Skiljemannarätt s. 62 ff. 
48

 Även kallat behörighetskompetens och la compétance de la compétance. 
49

 Art. V New York-konventionen. 
50

 Schmitt/Schmidt-Ahrendts, Einführung in das Schiedsverfahrensrecht, s. 523.  
51

 Schwab/Walter, Schiedsgerichtsbarkeit, s. 395 och SOU 1994:81 s. 227. 
52

 Arbitration in Sweden, s.37. 
53

 Lindell, B., Civilprocessen – Rättegång samt skiljeförfarande och medling , 3 upplagan, 2012, Iustus förlag, s. 

656 samt Mayer, U., The Law Applicable to the Arbitration Agreement – The Solutions Adopted by the New 

Swedish Arbitration Act in an International Context , i Swedish and International Arbitration – Yearbook of 

the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce 1997, s. 24. 
54

 Heuman, Skiljemannarätt, s. 697. 
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det parternas lagval som är tillämpligt på skiljeavtalet och i andra hand lagen i det land där 

skiljedomen har meddelats som gäller som tillämplig lag på skiljeavtalet. Vilken lag som bör 

vara tillämplig när forumland inte har valts och skiljeavtalet åberopas som rättegångshinder 

diskuterades dock inte ingående i propositionen och frågan reglerades inte heller i LSF. Svaret 

bestäms istället av svensk internationell privaträtt.55  

I tysk rätt saknar en direkt motsvarighet till 48 § LSF. Istället återfinns en motsvarighet till 

art. V (a) i New York-konventionen i § 1059 ZPO. Om ett skiljeförfarande inte har inletts än, 

inget val har gjorts av parterna och en plats för förfarandet inte heller har valts av parterna i 

skiljeavtalet ger § 1059 ZPO ingen vägledning för vilken lag som är tillämplig på 

skiljeavtalet.  

2.4.6.4. Internationell privaträtt om tillämplig lagvalsregel 

Både i svensk och tysk rätt är det osäkert vilken lagvalsregel i den internationella privaträtten 

som ska tillämpas och åsikterna i doktrinen är spridda. Resultatet varierar också beroende på 

vilket typ av avtal som skiljeavtalet anses vara.  

Om skiljeavtalet anses vara ett processuellt avtal kan lex fori56 användas som lagvalsregel 

eftersom domstolar i regel inte använder annan processuell rätt än sin egen.57 Heuman menar 

att lex fori är ett olämpligt val då det ger möjlighet till forumshopping och att valet istället bör 

falla på den rättsordning som skiljeavtalet har sin närmsta anknytning till.58 Girsberger och 

Hausmaninger anser att det finns flera fördelar med att använda sig av lex fori eftersom det 

blir enkelt att bestämma tillämplig lag och det är den rätt som domaren känner till bäst. Det 

blir inte heller några frågetecken kring om det är en materiell eller processuell fråga som 

behandlas, alla frågor skulle falla under samma rätt. De två stora nackdelarna med att använda 

lex fori är att det öppnar upp för forumshopping och att det är möjligt att det inte 

överensstämmer med partsviljan.59  

Anses skiljeavtalet istället vara ett materiellt avtal kan flera olika lagvalsregler komma att 

användas.60 Exempelvis kan lagen som är tillämplig på huvudavtalet användas, särskilt om 

skiljeavtalet anses vara en rättighet som följer med det överlåtna huvudavtalet. Girsberger och 
                                                 
55

 Heuman, Skiljemannarätt, s. 698. 
56

 Domstolslandets lag. 
57

 Girsberger, D./Hausmaninger, C., Assignment of Right and Agreement to Arbitrate , i Arbitration International, 

1992, volym 8, utgåva 2, s. 149.  
58

 Heuman, Skiljemannarätt, s. 699 samt Heuman, L., Singularsuccessor bunden av skiljeklausul enligt nytt HD-

fall, i JT 1997/98, s. 555.  
59

 Girsberger/Hausmaninger, Assignment of Rights and Agreement to Arbitrate, s. 153. 
60

 Ibid, s. 149. 
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Hausmaninger menar att är det lämpligt eftersom det motsvarar den kvarstående partens vilja 

samt att det inte öppnar upp för forumshopping.61 I de fall där skiljeavtalet anses vara en 

kombination av ett processuellt och ett materiellt avtal kan också ett flertal olika lagvalsregler 

komma att tillämpas såsom lex fori eller tillämplig lag på huvudavtalet.62  

  

                                                 
61

 Ibid., s. 154 ff. 
62

 Ibid., s. 149. 
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E.F 
Löpande skuldebrev 

Tvist ang. betalning enligt 

löpande skuldebrev 
Utlån av löpande 

skuldebrev 

Löpande skuldebrev 

som säkerhet för lån 

3. Skiljebundenhet i svensk rätt 

3.1. Singularsuccession 

3.1.1. Före Emja-fallet och LSF 

Det saknades lagstiftning om skiljebundenheten vid singularsuccession i SML och i doktrinen 

presenterades flera olika uppfattningar om hur frågan borde behandlas. Någon vägledande 

praxis fanns inte heller innan Högsta domstolen för första gången uttalade sig tydligt om 

skiljebundenhet vid singularsuccession i NJA 1997 s. 866 (Emja-fallet). 

Skiljebundenhet hade förvisso prövats i NJA 1926 s. 209. I doktrin har domen tolkats på olika 

sätt och det har ifrågasatts huruvida fallet verkligen berör singularsuccession eller inte. 

Tvisten var mellan M, medlem i en ekonomisk förening, och T, innehavaren av ett löpande 

skuldebrev. Det löpande skuldebrevet rörde betalning av medlemsinsatsen som skulle ske till 

föreningens styrelse eller order. Den ekonomiska föreningen upptog ett lån hos en bank och 

ställde skuldebrevet som säkerhet. Banken lånade i sin tur ut skuldebrevet till T. I föreningens 

stadgar återfanns en skiljedomsklausul och domstolen fann att tvisten mellan innehavaren och 

medlemmen skulle avgöras av skiljemän eftersom T:s talan mot M var att anse som att den 

ekonomiska föreningen förde talan mot M.  

Figur 1. 

 

 

 

 

 

Åsikterna i doktrinen är som sagt delade om det verkligen är singularsuccession som 

domstolen uttalar sig om. Håstad menar att domen inte säger något om skiljebundenhet vid 

singularsuccession då inget verkligt förvärv har genomförts.63 Heuman håller med om att 

inget verkligt förvärv genomförts och menar att situationen liknar ett bulvanförhållande. 

                                                 
63

 Håstad, T., Något om skiljedomsavtals verkan mot tredje man, i Process och Exekution, Vänbok till Robert 

Boman, 1990, Iustus Förlag AB, s. 184. Se även fn. 23.  

M 

 B 

 T 



16 
 

Bundenheten uppstår endast på grund av bulvanförhållandet och därför kan domskälen tolkas 

e contrario så att om ett verkligt förvärv hade skett, hade skiljebundenhet inte förelegat.64  

I doktrin har skilda åsikter framkommit om huruvida det är möjligt att binda en ny eller 

kvarstående part vid en skiljeklausul. Vahlén anser att en tredje man inte kan bli bunden av en 

skiljeklausul utan att vid överlåtelsen förbundit sig att iaktta klausulen eftersom en ny part 

inte nödvändigtvis har samma intresse av ett skiljeförfarande som de ursprungliga parterna.65 

Heuman stödjer också att bundenhet inte ska föreligga då ingen hänsyn till den kvarstående 

partens intresse tas. Den nya parten kan tänkas ha en sämre betalningsförmåga än överlåtaren 

eller att den nya parten inte visar samma lojalitet som den kvarstående parten hade kunnat 

förvänta sig av överlåtaren.66 Det är dock en risk som tas enligt Heuman, och som en part bör 

räkna med, när ett skiljeavtal sluts. Ytterligare ett argument för att bundenhet inte ska 

föreligga är att en ny part inte ska kunna bindas av den kvarstående partens ensidiga vilja 

eftersom det strider mot grundläggande avtalsrättsliga principer.67 En haltande bundenhet, där 

endera parten har rätt att välja mellan en domstolsprocess och ett skiljeförfarande, anser 

Heuman vara orimlig och att det skulle behövas lagstöd för att haltande bundenhet ska kunna 

tillåtas.68 Om en kvarstående part trots allt vill bli bunden mot en ny part bör ett 

överlåtelseförbud tas in i avtalet för att undvika att överlåtelse sker utan den kvarstående 

partens vetskap.69 

Dillén är däremot av en annan åsikt och menar att en ny part bör vara bunden av skiljeavtalet 

om den nya parten kände till, eller borde ha känt till, skiljeavtalet.70 Hobér anser att bundenhet 

ska föreligga eftersom överlåtelse annars skulle kunna vara ett enkelt sätt att frigöra sig från 

skiljeavtalet.71 Hassler anser också att bundenhet bör föreligga, annars förloras hänsynen till 

den kvarstående partens intresse.72 Håstad håller med Dillén, Hobér och Hassler och anför att 

bundenheten är nödvändig för att undvika att den kvarstående parten får sin situation allvarligt 

försämrad genom att skiljeavtalet faller och tvisten prövas vid allmän domstol istället. Vidare 

                                                 
64

 Heuman, L., Fråga om skiljeavtals giltighet vid singularsuccession , i Festskrift till Sveriges advokatsamfund 

1887-1987, 1987, Norstedts, s. 249 f. 
65

 Vahlén, L., Avtal och tolkning, 1960, P. A. Norstedt & Söners Förlag, s.153 not 88.  
66

 Heuman, Festskrift till Sveriges advokatsamfund, s. 256. 
67

 Heuman, L., Current issues in Swedish Arbitration , 1990, Juristförlaget / Kluwer Law and Taxation 

Publishers, s. 61. 
68

 Heuman, Festskrift till Sveriges advokatsamfund s. 240 ff. samt Heuman, Current Issues in Swedish 

Arbitration, s. 55. 
69

 Heuman, Current Issues in Swedish Arbitration, s. 61. 
70

 Dillén, N., Bidrag till läran om skiljeförfarande, 1933, Gustav Larssons bokhandels förlag, s. 247. 
71

 Hober, K., Party Substitution under Swedish Arbitration Law , i Swedish and International Arbitration –

Yearbook of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce 1983, s. 47. 
72

 Hassler, Å./Cars, T., Skiljeförfarande, 2 upplagan, 1989, Norstedts Förlag, fn. 22.  
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menar Håstad att om den nya parten inte blev bunden skulle det inte överensstämma med 

principen om att förvärvaren inte kan få bättre rätt än överlåtaren enligt 27 § SkbrL. Principen 

tar i och för sig inte i första hand sikte på bundenhet men anses vara en grundläggande princip 

vid överlåtelse av kontraktsrättigheter. Vad gäller den kvarstående partens skiljebundenhet 

anser Håstad att den ursprungliga partsviljan att låta tvister lösas av skiljenämnd bör 

respekteras och att skiljebundenhet därför bör föreligga. En haltande bundenhet skulle uppstå 

om den kvarstående parten inte var bunden av skiljeklausulen vilket vore olämpligt. I fall där 

skyldigheter, eller både rättigheter och skyldigheter, har överlåtits utan godkännande av den 

kvarstående parten anser Håstad att överlåtaren bör kunna hållas betalningsansvarig om den 

nya parten inte förmår betala kostnaderna.73 

I utredningen till LSF följdes linjen som Vahlén och Heuman förespråkade och 

Skiljedomsutredningen ansåg att på grund av separationsprincipen borde skiljeavtalet även 

vid partssuccession ses som ett självständigt avtal. Att den kvarstående parten inte skulle 

kunna motsätta sig en överlåtelse och därmed riskera att dras in i ett skiljeförfarande med en 

motpart som är betalningsoförmögen ansågs också tala mot att en ny part skulle vara bunden 

av skiljeklausulen. Därför föreslogs införandet av en lagregel i LSF av utredningen, där 

parterna endast kan bli bundna av skiljeavtalet efter succession om de kan ha ansetts kommit 

överens om det. Att införa en motsatt paragraf, alltså att parterna blir bundna automatiskt, var 

enligt utredningen inte aktuellt då en sådan reglering skulle kunna tänkas sätta New York-

konventionen ur spel eftersom det skulle kunna ses som ett legalt skiljeförfarande.74  

3.1.2. Emja-fallet och åsikter i doktrin därom 

3.1.2.1. Emja-fallet 

I NJA 1997 s. 866 gav Högsta domstolen vägledning rörande skiljebundenhet vid 

singularsuccession men skapade också en del frågetecken. De ursprungliga partnerna i avtalet 

var det holländska varvet F och den holländska köparen K. Avtalet gällde bygget av ett skepp, 

MS Emja. K överlät under bygget sin del av avtalet till det tyska bolaget E. Byggnationen 

genomfördes av B som underentreprenör och till bygget köptes en dieselmaskin av svenska 

W. B överlät sina rättigheter mot W till E efter att skeppet levererats. I avtalet mellan B och 

W återfanns en hänvisning till ett standardavtal innehållande en klausul om skiljeförfarande. 

Skiljeklausulen angav att alla tvister enligt kontraktet skulle avgöras enligt Internationella 

Handelskammarens skiljedomsregler (ICC-reglerna). När problem med maskinen uppstod 

                                                 
73

 Håstad, Något om skiljedomsavtals verkan mot tredje man, s. 181 ff. 
74

 SOU 1994:81 s. 91 ff. 
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Entreprenad 

Avtal (A1) 

Överlåtelse av A1 

Avtal (A2) 

m. skiljeavtal 

Överlåtelse av A2 

Tvist 

stämde E W varpå W åberopade att tvisten skulle lösas av skiljenämnd i enlighet med avtalet 

mellan W och B. 

Figur 2. 

 

 

 

 

 

Tingsrätten avvisade E:s talan på grund av skiljeklausulen utan att föra någon vidare 

diskussion kring succession. Hovrätten anförde att förslaget från Skiljedomsutredningen hade 

kritiserats för att det skulle vara för kontroversiellt, i synnerhet ur ett internationellt 

perspektiv, att kräva samtycke för att bundenhet skulle kunna föreligga. Succession skulle i 

vart fall inte kunna leda till att den kvarstående parten mister sin rätt att åberopa skiljeavtalet. 

Därmed ansåg Hovrätten att E var bunden av skiljeavtalet och avslog överklagandet.  

Högsta domstolen diskuterade kring åsikterna i doktrinen och vilka skäl som talade för och 

emot en ny parts bundenhet. Att den kvarstående parten på grund av överlåtelse inte längre 

skulle kunna åberopa skiljeklausulen ansågs vara en kraftig försämring av dennes ställning 

bland annat genom förlust av det önskade skyddet mot insyn och förlust av den tekniska 

kompetens som kan erhållas när en skiljedomare utses. Ytterligare en anledning som 

domstolen ansåg tala för bundenhet var att E, i avsaknad av intresse av att lösa eventuella 

tvister genom skiljeförfarande, hade kunnat avstå från att ta över kontraktet medan W inte 

hade haft någon möjlighet att hindra överlåtelsen från B till E. Domstolen nämnde också att 

en bättre rätt än den som överlåtaren hade inte kan erhållas genom överlåtelse av 

kontraktsrättigheter samt att det finns starka skäl för att principen (som är lagfäst i 27 § 

SkbrL) även ska omfatta skiljeavtal.  

E åberopade bland annat att det förelåg en risk för déni de justice om de ansågs bundna av 

skiljeklausulen och talan avvisades. Om E i ett senare läge påkallade ett skiljeförfarande och 

W då hävdade att de inte var bundna av skiljeklausulen gentemot E skulle E:s talan om 

skiljeförfarande kunna avvisas.  

F K 

B E 

W 
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Högsta domstolen anförde: 

”När det gäller kvarstående parts bundenhet av en skiljeklausul har i doktrinen framhållits att 

skiljeklausulen kan ha tillkommit på grund av en stark personlig anknytning mellan de 

ursprungliga parterna. Det talar i så fall mot att den kvarstående parten skall vara bunden av 

klausulen i förhållande till den som förvärvar en rättighet enligt avtalet. En sådan personlig 

anknytning torde emellertid vara ovanlig i kommersiella förhållanden (…).  

Det är emellertid framför allt risken för att förvärvaren inte förmår betala kostnaderna för 

skiljeförfarandet och möjligheten för en ursprunglig part att genom en rättighetsöverlåtelse 

komma ifrån detta kostnadsansvar som inger många juridiska författare betänkligheter. Denna 

risk har ansetts tala för att den kvarstående parten skall ha rätt att välja mellan 

domstolsprövning och skiljeförfarande. En haltande bundenhet på det sättet att förvärvaren 

men inte den kvarvarande parten är bunden föranleder emellertid också invändningar, 

eftersom det ger kvarstående part en möjlighet att spekulera i val av tvisteform. Detta talar för 

att den kvarstående parten bör vara bunden av skiljeklausulen, om inte ”särskilda 

omständigheter” föreligger.”75 

Några ”särskilda omständigheter” hade inte åberopats i fallet och domstolen menade därför att 

det inte förelåg någon risk att E skulle drabbas av déni de justice. E ansågs vara bunden av 

skiljeklausulen och överklagandet lämnades utan bifall. 

3.1.2.2. Doktrin 

Vilka ”särskilda omständigheter” som domstolen syftar på är oklart och det har diskuteras en 

del i doktrinen om vad som kan tänkas inrymmas i begreppet.  

Heuman har utförligt kommenterat Emja-fallet och tar upp flera viktiga frågeställningar i 

rättsfallet.76 Heuman kritiserar bland annat att skiljebundenheten stödjs på rättspolitiska 

grunder istället för avtalsrättsliga. Den kvarstående partens bundenhet borde ha härletts ur den 

avtalsrättsliga principen om att avtal är bindande. Ett undantag till bundenhet på grund av 

”särskilda omständigheter” kan inte härledas till avtalsrätten och bör därför inte användas.77 

Om bundenhet ska stödjas på rättspolitiska grunder, så som det görs i fallet, kan domskälen 

kring kvarstående parts bundenhet tolkas på två sätt enligt Heuman. Antingen kan det tolkas 

som att principen om bundenhet ska upprätthållas strikt med endast ett fåtal undantag eller 
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 NJA 1997 s. 866, citat s. 873. 
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 Heuman, Singularsuccessor bunden av skiljeklausul enligt nytt HD-fall, s. 533 ff. 
77

 Heuman, Skiljemannarätt, s. 110 f.  
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som att undantag ska göras så snart det kan påvisas att den nya parten är oförmögen att betala 

kostnaderna för förfarandet. Den första tolkningen fungerar inte i Heumans mening eftersom 

det kan innebära att den kvarstående parten tvingas in i ett förfarande där denne själv måste 

stå för kostnaderna. En sådan ordning går inte att motivera rättspolitiskt enligt Heuman. 

Tolkningen har visserligen fördelar, den är väldigt tydlig och enkel att tillämpa. Men för att en 

sådan tolkning verkligen ska hålla anser Heuman att Högsta domstolen behövt uttrycka sig 

annorlunda i domskälen. Tyngd borde ha lagts på att betalningsoförmåga är ett argument mot 

bundenhet men att det finns skäl för bundenhet som väger tyngre.  

Den andra tolkningen anser Heuman vara godtagbar eftersom den inte är motsägelsefull på 

samma sätt som det första tolkningsalternativet. En valrätt mellan skiljeförfarande och 

rättegång uppstår förvisso för den kvarstående parten, vilket i och för sig försämrar 

förutsebarheten, men problemen med valrätten blir inte så stora som kan tyckas vid första 

anblick. Inleder den kvarstående parten ett skiljeförfarande kan den nya parten inte åberopa 

sin betalningsoförmåga i de fall som motparten är villig att åta sig kostnaderna för 

skiljeförfarandet. Om den nya parten väcker talan vid domstol så kan den kvarstående parten 

bara acceptera det i de fall där det föredras med anledning av den nya partens 

betalningsoförmåga. Det är först om den nya parten inleder ett skiljeförfarande eller den 

kvarstående parten begär att tvisten prövas av domstol som problem kan uppstå.78  

Jarvin kritiserar domen för att den lämnar frågan om den kvarstående partens bundenhet utan 

ett klart svar eftersom ingen tydlig definition av ”särskilda omständigheter” har gjorts. Det 

kan tänkas föreligga undantag både om ett nära förhållande mellan de ursprungliga parterna 

kan påvisas och om den nya partens betalningsförmåga är tillräckligt svag.79 Olsson och Kvart 

menar att utrymmet för vad dessa omständigheter, särskilt i rena kommersiella förhållanden, 

skulle kunna vara troligast är ganska litet.80 Cars anser att ”särskilda omständigheter” kan 

innefatta både skiljeavtal som har slutits på grund av stark personlig anknytning eller 

betalningsoförmåga.81 

Runesson anser att ”särskilda omständigheter” kan föreligga när skiljeavtalet är baserat på den 

kvarstående partens relation till den överlåtande parten. Kvarstående parts behov av att slippa 
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 Heuman, Singularsuccessor bunden av skiljeklausul enligt nytt HD-fall, s. 541 ff. 
79

 Jarvin, S., Assignment of Rights under a Contract containing an Arbitration Clause – Assignee bound to 

Arbitrate. Decision by Sweden’s Supreme Court in the “Emja” case, i Swedish and International Arbitration  

– Yearbook of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce 1997, s . 71.  
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 Olsson/Kvart, Lagen om skiljeförfarande – en kommentar, s. 35. 
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 Cars, Lagen om skiljeförfarande – en kommentar, s. 47 fn. 140. 
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skiljeförfarande med hänvisning till den nya partens dåliga betalningsförmåga försvinner 

enligt Runesson till viss mån genom 5 § LSF. Paragrafen föreskriver att rätten att åberopa 

skiljeavtalet som rättegångshinder faller om part inte kan erlägga sin del av krävd säkerhet till 

skiljemännen.82  

Lindskog tolkar domskälen kring ”särskilda omständigheter” som att det kan innefatta både 

att det finns en stark personlig anknytning och risken för betalningsoförmåga.83 Lindskog 

kritiserar dock bundenheten och menar att en haltande bundenhet är att föredra eftersom 

principen i Emja-fallet är ”diffus och därmed konfliktdrivande”84. Domstolen inte kan ha 

ansett att haltande bundenhet vara alltför problematiskt i Lindskogs mening eftersom det i 

praktiken är det som skapats genom undantaget. Förvisso ligger inte valrätten hos den 

kvarstående parten utan hos domstolen men valrätten leder likväl till en haltande bundenhet. 

Eftersom en sådan ordning är oklar så vore det enligt Lindskog bättre att ha skapat en tydlig 

valrätt för den kvarstående parten.85  

3.1.3. Efter Emja-fallet 

3.1.3.1. Lagstiftningsarbetet 

När propositionen till LSF presenterades förkastades Skiljedomsutredningens förslag om att 

bundenhet endast skulle kunna uppstå vid samtycke trots att regeringen delade utredningens 

bedömning om att det vore fördelaktigt om rättsläget klarlagdes genom lagstiftning. 

Remissinstanserna ansåg att om lagstiftning skulle ske, så borde det vara det motsatta mot 

Skiljedomsutredningens förslag. Med stöd av remissinstansernas uttalande och Emja-fallet 

menade regeringen att mycket talade för att bundenhet efter singularsuccession skulle 

föreligga. Det skulle också vara en betydande nackdel för den kvarstående parten att dennes 

ursprungliga önskan om skiljeförfarande gick förlorad genom successionen. Att däremot 

lagstifta om det var inte lämpligt då en sådan regel inte skulle kunna möta behovet av 

flexibilitet som situationerna möjligtvis krävde. Rättstillämpningen ansågs mer lämpad att 

fortsätta hantera skiljebundenhet vid singularsuccession och ingen regel om 

singularsuccession infördes i den nya lagen.86  
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3.1.3.2. Praxis 

Efter Emja-fallet och LSF:s ikraftträdande har skiljebundenhet vid singularsuccession prövats 

i ett fåtal fall. NJA 2000 s. 538 behandlar i första hand sekretess i skiljeförfarande men att 

inget giltigt skiljeavtal förelåg på grund av överlåtelse åberopades vid klandertalan. G ställde 

krediter till B:s förfogande och överlät sedan rätten till betalning av krediterna till A. I 

låneavtalet mellan G och B fanns en skiljeklausul och A påkallade skiljeförfarande när B inte 

erlade betalning. Skiljenämnden fann sig behörig att pröva tvisten och meddelade skiljedom. 

B klandrade domen bland annat på grund av det inte funnits något giltigt skiljeavtal. 

Tingsrätten ansåg att det inte förelåg några ”särskilda omständigheter” som skulle innebära att 

B inte var bunden av skiljeavtalet gentemot A. Hovrätten höll med tingsrätten om att ett giltigt 

skiljeavtal fanns mellan parterna. Högsta domstolen meddelade visserligen prövningstillstånd 

i tvisten men inte i frågan om skiljebundenhet på grund av singularsuccession.  

I målet T 8032-00 (Custos-målet) klandrade R en skiljedom i Svea hovrätt. Tvisten gällde ett 

aktieägaravtal med intagen skiljeklausul mellan C och ASG. ASG överlät sina aktier vidare 

till ASI som i sin tur överlät dessa till R. C informerades inte om någon av överlåtelserna. När 

C överlät sina aktier vidare till D påkallade R skiljeförfarande mot C på grund av att 

överlåtelsen stred mot aktieägaravtalet. Skiljenämnden fann att inget giltigt skiljeavtal förelåg 

eftersom C inte känt till att R övertagit aktierna. Hovrätten ansåg att överlåtelse från ASG till 

ASI och R kunde ske utan godkännande från C eftersom det rörde sig om koncerninterna 

överlåtelser. Skiljebundenhet för C:s del kunde dock inte enligt Hovrätten göras gällande mot 

en ny part utan att C hade fått kännedom om att den nya parten inträtt i avtalet och därmed 

avvisades talan.87  

Det senaste fallet om skiljebundenhet vid singularsuccession är RH 2012:3. B och D hade 

slutit ett avtal innehållande en skiljeklausul. Senare hade D:s moderbolag L slutit ett avtal 

med B om att för D:s räkning, betala det D var skyldig B enligt det första avtalet. L betalade 

inte och B väckte talan för att få ut beloppet varpå L åberopade skiljeklausulen i avtalet 

mellan B och D som rättegångshinder. 
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förvirring kring denuntiationskravet, i JT 2005/06, s. 687 ff. Tillsammans med Custos-målet diskuteras också 

ofta ett mål från Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut publicerat i Stockholm Arbitration Report 

2004:1 s. 93. Målet bortses från i uppsatsen eftersom det inte prövats av nationell domstol.  
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Avtal (A1) 

m. skiljeavtal 

Avtal om betalning av 

skuld enl. A1 

Tvist 

Figur 3. 

 

 

 

 

Tingsrätten fann att inget skiljeavtal mellan L och B förelåg och att det inte heller fanns någon 

direkt hänvisning till skiljeklausulen i det första avtalet mellan L och D. Att avtalet hade sitt 

ursprung i det första avtalet kunde inte leda till att B var bunden av skiljeavtalet gentemot L 

och därmed förelåg inget rättegångshinder. Hovrätten gjorde en mer grundlig utredning om 

skiljebundenhet och fann att ett tydligt samband mellan de båda avtalen förelåg. L hade enligt 

hovrättens mening inte succederat D som avtalspart i det ursprungliga avtalet och därmed 

kunde L inte åberopa skiljeavtalet gentemot B på avtalsrättsliga grunder. Hovrätten ansåg inte 

heller att obligationsrättsliga principer om gäldenärsbyte kunde föranleda en rätt för L att 

åberopa skiljeklausulen gentemot B eftersom principen utvidgats i Emja-fallet för att skydda 

en kvarstående gäldenär vid rättighetsöverlåtelser. Emja-fallet berör övertagandet av 

rättigheter och inte skyldigheter som det förevarande fallet. Eftersom skiljebundenhet inte 

kunde förklaras på avtalsrättslig väg avslog domstolen överklagandet. 

3.1.3.3. Doktrin 

Trots Högsta domstolens uttalande i Emja-fallet så råder det fortfarande olika åsikter i 

doktrinen om skiljebundenhet och på vilka grunder bundenhet kan uppstå.  

Heuman håller fast vid att skiljebundenhet inte borde kunna uppstå på andra grunder än 

avtalsrättsliga och att det framförallt i internationella tvister är viktigt att skiljebundenheten 

grundas på ett avtalsrättsligt resonemang. Annars föreligger det en risk att skiljedomen inte 

kan verkställas enligt New York-konventionen.88 Skiljedomsutredningens linje borde enligt 

Heuman ha följts av domstolen i Emja-fallet eftersom det då går att förklara bundenhet på 

avtalsrättslig väg, särskilt om samtycke till bundenhet kan ske genom både ord och 

handlingar. Vid rena rättighetsöverlåtelser bör en ny part bli bunden om den kvarstående 

parten kan anses ha uttryckt en sådan vilja och den nya parten känt till detta. Om det däremot 

                                                 
88

 Heuman, Skiljemannarätt, s. 112. 
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är både rättigheter och skyldigheter som överlåts så bör samtycke till överlåtelsen och 

kännedom om skiljeavtalet vara tillräckligt för att skiljebundenhet ska föreligga.89  

Lindskog tycker inte att en kvarstående part ska vara bunden mot en ny part om inte värdet av 

huvudavtalet är beroende av att den kvarstående parten är bunden. Problemet kan dock lösas 

genom att de ursprungliga parterna avtalar om att skiljebundenhet efter succession ska 

föreligga när skiljeavtalet sluts. Det är därför onödigt att införa en rättsregel om bundenhet 

efter succession. Om det utgås ifrån att både den nya parten och den kvarstående är 

skiljebundna efter succession kan samma lösning användas för att förhindra att den 

kvarstående parten blir skiljebunden gentemot en ny part.90  

I den svenska doktrinen råder det dessutom spridda meningar om den överlåtande partens 

skyldighet att stå för kostnader när den nya parten visar sig vara betalningsoförmögen. 

Runesson menar att en sådan skyldighet endast kan förekomma i de fall där överlåtelsen har 

skett till ett betalningsoförmöget bolag för att undvika skiljekostnaderna.91 Lindskog däremot 

tycker att överlåtaren har ett sådant ansvar eftersom det följer med avtalstypen och att det inte 

går att frigöra sig från det ansvaret genom att överlåta den rätt som omfattas av skiljeavtalet.92  

3.2. Borgensåtagande 

3.2.1. Allmänt 

Borgenärer och borgensmäns bundenhet vid skiljeavtal diskuteras ofta i doktrinen 

tillsammans med singularsuccession. Det finns en del äldre praxis kring borgensåtagande och 

skiljeavtal, där borgensmän i de flesta fall har ansetts kunna åberopa skiljeavtal som ingåtts 

mellan gäldenär och borgenär i frågor som rör huvudförbindelsen.93 Skiljedomsutredningen 

menade, som tidigare nämnts, att en lagregel skulle införas så att skiljebundenhet inte skulle 

kunna föreligga efter singularsuccession utan samtycke därom. Samma regel ansågs lämpligt 

att införa för borgensmän så att inte heller de skulle kunna åberopa ett skiljeavtal utan en 

särskild överenskommelse trots att en sådan regel stred mot gällande praxis.94 

Remissinstanserna och regeringen kritiserade förslaget för att det öppnade en möjlighet för 

borgenären att välja tvisteform och det var allt för avvikande mot vad som gäller 
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 Heuman, Skiljemannarätt, s. 111 ff. 
90

 Lindskog, Skiljeförfarande, s. 157 f.  
91

 Runesson, E., Skiljeavtal och singularsuccession , i Festskrift till Lars Heuman, 2008, Jure, s. 404. 
92

 Lindskog, Skiljeförfarande, s. 153 fn. 305. 
93

 Hassler/Cars, Skiljeförfarande s. 45 ff. Se även NJA 1986 s. 136, NJA 1899 s. 538, NJA 1916 s. 100 & NJA 

1922 s. 135. 
94

 SOU 1994:81, s. 94. 
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Avtal (A1) innehållande 

en skiljeklausul 

Borgensåtagande för A1 
Pantsättning av rätt 

till betalning enl. A1 

Tvist 

internationellt. Det skulle också vara svårt att utforma en regel som skulle passa för de skilda 

situationer som kan uppkomma rörande borgen och andra garantiåtaganden, vilket ansågs av 

regeringen vara skäl som talade för att frågan inte skulle regleras i lag utan istället överlämnas 

till rättstillämpningen.95  

3.2.2. Praxis 

Frågan om skiljebundenhet vid borgen har inte prövats av Högsta domstolen under de senaste 

30 åren utan det har endast förekommit tvister i hovrätt. Det första fallet berör en 

borgensmans rätt att åberopa ett skiljeavtal. I RH 137:85 hade L slutit ett avtal innehållande 

en skiljeklausul med W. C garanterade W:s fullgörande av kontraktet gentemot L och när W 

senare gick i konkurs förde L talan mot C. C åberopade skiljeklausulen som rättegångshinder. 

Tingsrätten ansåg inte att någon skiljeklausul förelåg rörande C:s garantiutfästelse. Hovrätten 

hämtade stöd ur både praxis och doktrin där en borgensman har ansetts ha rätt att stödja sig på 

ett skiljeavtal mellan gäldenär och borgenär. C:s garanti var att jämställa med ett 

borgensåtagande och C hade därmed rätt att åberopa skiljeavtalet som rättegångshinder.  

RH 1994:103 behandlar till viss del singularsuccession och till viss del borgen. Fallet tar upp 

en tvist mellan Ö och F som har sitt ursprung i en överlåtelse av aktier från L till S. Avtalet 

mellan L och S innehöll en skiljeklausul. F gick i borgen för S fullgörande av avtalet och Ö 

erhöll rätten till betalning enligt avtalet mellan L och S som pant för en kredit till L. Både L 

och S gick senare i konkurs och Ö väckte talan gentemot F som åberopade skiljeavtalet 

mellan L och S som rättegångshinder. 

Figur 4. 

 

 

 

 

Tingsrätten fann att Ö, såsom förvärvare av rätten till betalning enligt köpeavtalet, åtminstone 

borde ha känt till skiljeavtalet mellan L och S och därför borde vara bunden skiljeavtalet. 

Tingsrätten påpekade dock att vägledande praxis saknades på området men att den som gått i 

borgen för fullgörandet av en förpliktelse har ansetts ha rätt att åberopa skiljeavtal mellan 

borgenär och gäldenär. Med stöd av doktrin, där en majoritet uttalat att en part som har 
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Tvist 

Garanti för S:s avtal med E & A 

förvärvat rättigheter förbundna med ett skiljeavtal är skiljebunden åtminstone om kännedom 

om skiljeavtalet förelåg eller borde ha förelegat, ansågs F ha rätt att åberopa skiljeavtalet 

gentemot Ö. Hovrätten fastställde domen. 

Det senaste fallet rörande borgen och skiljebundenhet tar upp den kvarstående partens rätt att 

åberopa ett skiljeavtal gentemot borgensmannen. I RH 2003:61 hade E och A ingått ett 

leveransavtal med S innehållandes en skiljeklausul. S ägdes av staten K som ställde en garanti 

till E och A rörande S betalningsförpliktelser enligt leveransavtalet. När S likviderats inledde 

E och A ett skiljeförfarande gentemot K. Skiljenämnden fann sig behörig att pröva frågan och 

meddelade skiljedom som K klandrade.  

Figur 5. 

 

 

 

Tingsrätten fann att K känt till skiljeavtalet som S ingått med E och A och att en borgensman 

hade rätt att åberopa skiljeavtal mellan gäldenär och borgenär enligt tidigare praxis. Däremot 

hade borgensmäns skyldighet att delta i skiljeförfarandet inte prövats och tingsrätten hämtade 

istället ledning av Emja-fallet. Tingsrätten menade att om K inte skulle vara bunden av 

skiljeavtalet skulle en haltande bundenhet uppstå och därför borde även borgensmän vara 

bundna av skiljeklausuler om inte ”särskilda omständigheter” föreligger. Några sådana 

omständigheter ansågs inte ha framkommit i fallet och talan lämnades utan bifall. Hovrätten 

instämde i tingsrättens bedömning och framhöll att principerna i Emja-fallet får anses 

vägledande på området vilket ger starka skäl för att även borgensmän ska vara bundna av 

skiljeavtal.  

3.2.3. Doktrin 

Lindskog anser att ett skiljeavtal mellan en borgensman och en borgenär inte kan uppstå på 

avtalsrättslig grund. Att borgensmannen underlåter att påpeka att han inte vill vara bunden av 

skiljeavtalet när borgensförbindelsen skrivs under och därmed blir bunden stämmer inte 

överens med grundläggande avtalsrättsliga principer.96 Däremot kan skiljebundenhet uppstå 

på grund av det medansvar som borgensmannen har för huvudfordran när ett giltigt skiljeavtal 

finns mellan gäldenär och borgenär. Bundenheten omfattar dock endast det Lindskog kallar 
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 Lindskog, Skiljeförfarande, s. 172 fn. 376. 
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för accessoriska invändningar, det vill säga invändningar som berör gäldenärens ansvar mot 

borgenären.97 

Heuman menar att borgensåtagandets accessoritet inte kan vara tillräckligt för att 

skiljebundenhet ska kunna uppstå, åtminstone kan inte borgenärens rätt att åberopa 

skiljeavtalet gentemot borgensmannen grundas på det accessoriska ansvaret. Istället kan 

bundenheten förklaras av rättspolitiska skäl. För borgenären grundas bundenheten på en 

analog tillämpning av 27 § SkbrL och för borgensmannen på den oskälighet som en haltande 

bundenhet skapar. Att skapa bundenhet på avtalsrättslig väg är också möjligt enligt Heuman, 

vilket är mer fördelaktigt än bundenhet som skapas på grund av rättspolitiska skäl eftersom 

hänsyn till partsviljan kan tas. Dessutom kan troligen alla typer av invändningar täckas av 

skiljeavtalet om bundenhet förklaras på avtalsrättslig väg. Heuman anser att det ska anses att 

borgensmannen och borgenären har ingått ett nytt skiljeavtal genom godtagande av 

huvudavtalets skiljeklausul så att avtalsrättsliga principer ligger till grund för bundenheten.98 

Det går förvisso till viss del emot de tidigare rättsfallen från Högsta domstolen99 men Heuman 

är av åsikten att rättsfallen i stort saknar betydelse eftersom frågan överlämnades till 

rättstillämpningen i propositionen till LSF.100 
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 Lindskog, Skiljeförfarande, s. 174 ff. 
98

 Heuman, Skiljemannarätt, s. 115 ff. 
99

 NJA 1986 s. 136, NJA 1899 s. 538, NJA 1916 s. 100 & NJA 1922 s. 135. 
100

 Heuman, Skiljemannarätt, s. 121. 
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4. Skiljebundenhet i tysk rätt 

4.1. Singularsuccession 

4.1.1. Överlåtelse och kravet på skriftlighet 

Vad gäller skiljebundenhet efter singularsuccession i tysk rätt, Sonderrechtsnachfolge eller 

Einzelrechtsnachfolge, skiljs det på Abtretung och Schuldübernahme, dvs. borgenärs- och 

gäldenärsbyte. På vilken grund den nya och den kvarstående parten blir bundna av 

skiljeavtalet skiljer sig åt beroende på vilken part som byts ut. Det är främst Abtretung som 

har diskuterats i doktrin eftersom inget tillstånd från den kvarstående parten behövs för att 

genomföra överlåtelsen. 

Vid överlåtelse av ett skiljeavtal behöver inte formkravet i § 1031 ZPO vara uppfyllt. 

Bundesgerichtshof har uttalat sig i frågan flera gånger och slagit fast det nyssnämnda.101 I 

BGH, 02.03.1978, III ZR 104/77 framhöll domstolen att det inte var i linje med lagstiftarens 

vilja att kräva en skriftlig överlåtelse av skiljeavtalet. Regeln i § 1031 ZPO (då § 1027 ZPO) 

behandlar uttryckligen fall när skiljeavtal sluts och inte när de överlåts som en del av ett 

huvudavtal. Om det hade varit lagstiftarens intention att också överlåtelsen behövde vara 

skriftlig borde det ha kommit till uttryck i lagen. Schlosser förklarar undantaget till 

skriftlighetskravet med att det annars funnits en risk för att den kvarstående parten förlorade 

sin rätt att åberopa skiljeavtalet genom att huvudavtalet överläts till en ny part utan att 

formkravet beaktades.102 Bundesgerichtshof uttalade i ett fall från 1997103 att den 

varningsfunktion som kravet på skriftlighet normalt utgör inte är nödvändigt vid överlåtelse 

utan det är upp till den nya parten att informera sig om vad som omfattas av överlåtelsen. 

4.1.2. Abtretung 

4.1.2.1. Allmänt 

Abtretung regleras i §§ 398 ff. BGB och innebär att en ny part tar över rättigheter gentemot 

den kvarstående parten, dvs. ett borgenärsbyte. Gäldenären har rätt att göra samma 

invändningar gentemot den nya borgenären som mot den tidigare enligt § 404 BGB och här 

innefattas också rätten att åberopa skiljeavtalet. Därmed blir den nya parten bunden av 

skiljeavtalet.104 § 401 BGB reglerar övergång av rättigheter som är förknippade med 

huvudrättigheten (exempelvis ställd borgen) till den nya parten vid Abtretung. Om 

                                                 
101

 Se bland andra Bundesgerichtshof, Urteil von 14. Dezember 1978 – III ZR 104/77. 
102

 Schlosser, P., Das Recht der internationalen privaten Schiedsgerichtbarkeit , 2 upplagan, 1989, J.C.B. Mohr, 

s. 326. 
103

 Bundesgerichtshof, Urteil von 2. Oktober 1997 - III ZR 2/96. 
104

 Roth, Münchener Kommentar zum BGB, § 404 BGB, Rn. 5a, 6. Auflage 2012. 
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skiljeavtalet ses som en rättighet förknippad med huvudfordran skulle den också övergå på 

den nya parten och den kvarstående parten skulle vara fortsatt bunden av skiljeavtalet.  

4.1.2.2. Praxis 

Både Reichsgericht105 och Bundesgerichtshof har prövat bundenheten vid Abtretung och 

användningen av § 401 BGB vid ett flertal tillfällen.106 I ett fall från 1975107 prövades 

skiljebundenhet av Bundesgerichtshof. Målet rörde en tvist mellan en bank, som fått rätten att 

erhålla köpeskillingen för en fordran som säkerhet, och en köpare. Bundesgerichtshof uttalade 

att rättigheter och skyldigheter enligt ett skiljeavtal i regel går över tillsammans med 

huvudavtalet på en ny part. Undantag från huvudregeln kan göras om en avvikande partsvilja 

kan påvisas. 

Huruvida en agent är bunden av en skiljeklausul aktualiserades i en tvist 1977108. Eftersom 

frågan om i vilken utsträckning en agent kan bli bunden av ett skiljeavtal inte var särskilt 

omnämnt i praxis eller doktrin gjordes en jämförelse med andra typer av tredje män och 

skiljebundenhet. Bundesgerichtshof konstaterade bland annat att en ny part i regel blir 

skiljebunden vid Abtretung med hänvisning till tidigare rättsfall från Reichsgericht.  

Ett fall från 1978109 tog upp ett byte av bolagsmän i ett kommanditbolag. Bolagsavtalet 

föreskrev att alla tvister rörande bolagsförhållandet skulle lösas genom skiljedom och att en 

överlåtelse av andelar i bolaget blev giltigt först när den nya bolagsmannen skrivit under 

skiljeavtalet. En av kommanditdelägarna överlät sin del till sin hustru, som inte skrev under 

skiljeavtalet, och så småningom uppstod tvist mellan bolagsmännen. Bundesgerichtshof 

framförde att de rättigheter och skyldigheter som skiljeavtalet är förknippat med går över på 

en ny part vid Abtretung. Skiljeavtalet är en del av rättigheten som överlåts och i 

överensstämmelse med grundtanken i § 401 BGB går därför skiljeavtalet över på den nya 

parten. Bundesgerichtshof framhöll också att undantag kan göras om parterna har avtalat om 

det eller om det framgår av omständigheterna att det inte överensstämmer med partsviljan.   

År 2000110 behandlades frågan om överlåtelse av rätten att hyra en lokal. Vid en sådan 

överlåtelse uppstår ett nytt avtal enligt § 571 BGB och fallet handlar därmed inte direkt om en 

rättighetsöverlåtelse. Bundesgerichtshof uttalade sig ändock om överlåtelse och sa att vid 
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 Tysklands högsta domstol fram till 1945.  
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 Se RGZ 56, 182; 146, 52; 147, 55 för praxis från Reichsgericht. 
107

 Bundesgerichtshof, Urteil von 18. Dezember 1975 – III ZR 103/73. 
108

 Bundesgerichtshof, Urteil von 5. Mai 1977 – III ZR 177/74. 
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 Bundesgerichtshof, Urteil von 2. März 1978 – III ZR 99/76. 
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 Bundesgerichtshof, Urteil von 3. Mai 2000 – XII ZR 42/98. 
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Abtretung går skiljeavtalet över på den nya parten på grund av § 401 BGB. I ett annat fall från 

2002111 höll Bundesgerichtshof fast vid sin uppfattning. 

4.1.2.3. Doktrin 

Det är sparsamt med kommentarer om skiljebundenhet efter singularsuccession och åsikterna 

i doktrinen tycks vara eniga om vad som kan utgöra tecken på att en avvikande partsvilja som 

leder till undantag från skiljebundenhet. Exempelvis kan ett sådant undantag vara att parterna 

slutit skiljeavtalet på grund av ett nära förhållande och utformat skiljeavtalet därefter. Ett 

sådant förhållande kan vara att de ursprungliga parterna tillhör samma förbund som den nya 

parten inte tillhör.112 

Bundesgerichtshof förklarar bundenheten för den kvarstående parten med en analog 

användning av § 401 BGB. Det har ifrågasatts i doktrin om en sådan användning verkligen är 

möjlig när det gäller skiljeavtal. Schwab och Walter anser att bundenhet inte kan uppstå på 

grund av § 401 BGB eftersom skiljeavtalet inte endast medför rättigheter utan också 

skyldigheter.113 Schricker anser inte heller att bundenhet kan uppstå med stöd av § 401 BGB 

och menar att ett skiljeavtal endast bör kunna överlåtas om parterna kommer överens om det. 

En ny part bör inte tvingas in i skiljeavtalet och om den kvarstående parten vill skydda sig 

mot att en ny borgenär inte blir skiljebunden bör ett överlåtelseförbud enligt § 399 BGB 

införas i avtalet.114 Bundesgerichtshof har uttalat att de inte håller med åsikterna som har 

framförts i doktrinen och att tidigare praxis ska följas. Även om § 401 BGB endast behandlar 

övergången av vissa säkerhetsrätter så utesluter inte det att skiljeavtalet är en egenskap som 

tillhör den överlåtna rättigheten och därmed ska grundtanken i § 401 BGB följas.115  

4.1.3. Schuldübernahme 

Schuldübernahme, gäldenärsbyte, omnämns inte direkt i praxis och diskuteras knappt i 

doktrinen. Det krävs godkännande från borgenären för att Schuldübernahme ska kunna 

genomföras enligt §§ 414 och 415 BGB. I regel går skiljeavtalet över på den nya gäldenären 
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 Bundesgerichtshof, Beschluss 1. August 2002 – III ZB 66/01. 
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 Schütze, R.A./Tscherning, D./Wais, W., Handbuch des Schiedsverfahrens – Praxis der deutschen und 
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Schiedsgerichtsbarkeit, s. 63. 
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så att både den nya och den kvarstående parten har rätt att åberopa skiljeavtalet och därmed 

också skiljebundna.116  

4.2. Borgensåtagande 

Borgensmän (och därmed likställda) binds i regel inte av skiljeavtal som gäldenären har slutit 

med borgenären.117 Bundesgerichtshof har uttalat att borgensmän inte ska vara skiljebundna 

eftersom deras skuld är en egen skuld som är skild från huvudskulden och som har ett eget 

rättsligt öde.118 Eftersom borgensmän inte är skiljebundna finns inte heller någon rätt att 

åberopa skiljeavtalet gentemot borgenären, en haltande bundenhet är alltså inte tillåten.119 
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 Maier, Handbuch der Schiedsgerichtsbarkeit, s. 102 samt Schütze/Tscherning/Wais, Handbuch des 

Schiedsgerichtsbarkeit, s . 34. 
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5. Analys 

5.1. Gällande rätt 

5.1.1. Sammanfattning av rättsläget 

Den tyska regleringen av skiljebundenhet vid singularsuccession är betydligt klarare än den 

svenska trots att de är lika i mångt och mycket. I båda länder har en reglering genom praxis 

valts framför lagreglering och båda rättsordningar binder både ny och kvarstående part efter 

succession.120 Den nya parten binds dessutom, i alla fall till viss del, genom laganalogier till 

paragrafer som innehåller samma princip – en ny part kan inte får bättre rätt än vad 

överlåtaren hade.121  

Bundesgerichtshof har länge tydligt uttalat sig om att bundenhet ska föreligga för båda parter 

efter singularsuccession och att undantag endast görs om en avvikande partsvilja kan påvisas. 

Skiljebundenhet för den kvarstående parten baseras på § 401 BGB. Högsta domstolen har 

däremot endast berört frågan i ett fall, NJA 1997 s. 866.122 Då slog domstolen fast att den nya 

parten ska vara bunden (utan att nämna några undantag) och att den kvarstående parten ska 

vara skiljebunden om inte ”särskilda omständigheter” föreligger. Bundenheten för den 

kvarstående parten förklaras med att denne inte ska ha möjlighet att spekulera i val av 

tvisteform. Vad som kan tänkas vara ”särskilda omständigheter” är ännu oklart och åsikterna i 

doktrinen spridda. Det som främst anses kunna vara ”särskilda omständigheter” i doktrinen är 

den nya partens betalningsoförmåga och ett nära förhållande mellan de ursprungliga 

parterna.123  

Vad gäller skiljebundenhet vid borgensåtaganden skiljer sig däremot tysk och svensk rätt 

rejält.124 Den tyska rätten förklarar obundenheten för borgensmannen med att 

borgensåtagandet ses som ett separat åtagande i förhållande till huvudskulden. Därmed har en 

borgensman inte heller rätt att åberopa skiljeavtalet. Den svenska rätten binder både 

borgensmän och borgenärer vid skiljeavtal som borgenären och gäldenären har ingått i frågor 

som rör huvudförbindelsen. 
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5.1.2. Utveckling av praxis 

Tre fall som rör skiljebundenhet vid singularsuccession och ett fall rörande borgen har prövats 

i hovrätt efter Emja-fallet.125 I fallen som berör singularsuccession nämns ”särskilda 

omständigheter” endast i NJA 2000 s. 537. Tingsrätten fann att inga ”särskilda 

omständigheter” hade påvisats och därför var den kvarstående parten bunden. Högsta 

domstolen valde att inte ge prövningstillstånd i frågan, vilket kan tolkas som att inte heller de 

ansåg att några ”särskilda omständigheter” förelåg.  

De andra två målen nämner inte ”särskilda omständigheter” men nekar trots det 

skiljebundenhet efter singularsuccession. I mål T 8032-00 skapade hovrätten ett till synes nytt 

krav på underrättelse för att skiljebundenhet ska föreligga. Domen har, med rätta i mitt tycke, 

kritiserats i doktrinen eftersom det saknar stöd i Högsta domstolens uttalande i Emja-fallet 

och skapar ett krav på denuntiation som inte heller har stöd inom avtalsrätten. RH 2012:3 har 

inte omnämnts i doktrinen än men domen utgör ett märkligt tillägg i rättsutvecklingen då ett 

moderbolag som övertar ett dotterbolags betalningsskyldighet inte ansågs skiljeberättigat. 

Hovrätten ansåg inte att bundenhet kunde förklaras på avtalsrättslig väg och inte heller hade 

moderbolaget succederat dotterbolaget i avtalet så att obligationsrättsliga principer kunde 

förklara bundenheten. Domstolen gjorde ingen riktig jämförelse med ett borgensåtagande, 

vilket jag anser hade varit ett lämpligt sätt att resonera om nu inte moderbolaget kan ha 

ansetts succederat dotterbolaget.  

I borgensfallet från 2003 hämtade tingsrätten ledning ur Emja-fallet och ansåg 

borgensmannen borde vara skiljebunden om inga ”särskilda omständigheter” förelåg. Varken 

tingsrätten eller hovrätten utvecklade vad begreppet skulle kunna innefatta utan konstaterade 

endast att ”särskilda omständigheter” inte förelåg i fallet.  

5.2. Bör bundenhet föreligga? 

5.2.1. Inledning 

Högsta domstolen har förvisso uttalat att skiljebundenhet föreligger efter singularsuccession 

men det kan ändå finnas en poäng i att kort diskutera om bundenhet verkligen bör föreligga. 

De senaste två fallen rörande singularsuccession från Svea hovrätt tycks göra avsteg från 

principen om att skiljebundenhet ska föreligga. Doktrinen är inte enig om att skiljebundenhet 

bör föreligga, särskilt eftersom bundenheten förklaras på rättspolitiska grunder istället för 

avtalsrättsliga och för att undantaget ”särskilda omständigheter” är svårtolkat.  
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5.2.2. Bundenhet i förhållande till partsautonomin 

Att förklara bundenhet på annan väg än avtalsrättslig anser jag klinga illa med principen om 

partsautonomi126. Parterna har möjlighet att göra val i princip alla av skiljeförfarandets frågor 

och med det som bakgrund borde de kanske också ha rätt att välja huruvida de vill vara 

skiljebundna efter singularsuccession. Om bundenhet ska föreligga så torde det vara för att det 

är vad parterna har önskat. Häremot kan det argumenteras att parterna faktiskt har valt 

skiljeförfarande från första början och att det är den viljan som ska respekteras. Det är 

tänkbart att ingen av parterna hade förutsett att de själva, eller motparten, skulle vilja överlåta 

avtalet vidare och därför inte reflekterat över att ett överlåtelseförbud skulle vara nödvändigt 

för att inte förlora rätten att åberopa skiljeavtalet mot en ny part.  

5.2.3. Bundenhet i förhållande till separationsprincipen 

Att se skiljeavtalet som en del av huvudavtalet så att det automatiskt följer med vid 

singularsuccession torde principiellt strida mot tanken med separationsprincipen127. Om 

skiljeavtalet och huvudavtalet ska ses som två separata avtal vid giltighetsprövningen anser 

jag att avtalen kanske också borde ses som separata vid överlåtelse. Det skulle tala för att 

skiljebundenhet inte bör föreligga efter succession om inte de nya parterna har kommit 

överens om det. Ett skäl som framförs i doktrinen är också att separationsprincipen infördes 

för att respektera parternas vilja om att alla tvister i anledning av ett avtal ska prövas av en 

skiljenämnd istället för domstol. Om skiljebundenhet förklaras med stöd av partsviljan så 

borde det fungera bättre med separationsprincipen eftersom den införts just för att respektera 

den ursprungliga partsviljan. 

5.2.4. Ny parts bundenhet 

I tysk rätt tycks § 404 BGB räcka för att en ny part ska anses vara skiljebunden. Högsta 

domstolen framför i Emja-fallet att den nya partens bundenhet ska grundas på en respekt av 

den ursprungliga partens vilja och principen i 27 § SkbrL. Det är dessa argument som bland 

andra framkommer i doktrinen för att bundenhet ska föreligga för en ny part. Doktrinen 

innehåller också åsikter mot att en ny part ska anses skiljebunden.128 Två argument som förts 

fram i doktrinen för att den nya parten bör vara bunden är att överlåtelse inte ska vara ett 

enkelt sätt att undkomma skiljebundenhet och att den ursprungliga önskan om skiljeförfarande 

ska respekteras. Ett argument mot bundenhet är att den nya parten inte har samma intresse av 

                                                 
126

 Se 2.4.1. 
127

 Se 2.4.5.1. 
128

 Se 3.1.1., 3.1.2. och 4.1.2. 



35 
 

ett skiljeförfarande som de ursprungliga parterna. Att hänsyn till den kvarstående partens 

intresse ska tas är ett argument som talar både för och emot att en ny part ska vara bunden, 

beroende av just vad som i det specifika fallet är den kvarstående partens intresse. Högsta 

domstolen påpekar också i Emja-fallet att om den nya parten inte vill vara skiljebunden så kan 

denne helt enkelt avstå från att träda in i avtalet. Det tycks vara anledningen till att något 

undantag till skiljebundenhet för nya parten inte har uttalas av domstolen och tyder på att den 

nya parten inte är skyddsvärd i förhållande till den kvarstående parten.  

5.2.5. Kvarstående parts bundenhet 

Någon motsvarighet till § 401 BGB finns inte i svensk rätt och därför har frågetecken kring 

huruvida, och i så fall på vilka grunder, en kvarstående part ska anses vara fortsatt 

skiljebunden efter singularsuccession uppstått. Det är den kvarstående partens intressen som 

främst behöver skyddas, särskilt när denne inte haft möjlighet att motsätta sig överlåtelsen. Av 

den anledningen argumenteras det i den svenska doktrinen för att en kvarstående part inte ska 

vara bunden. Bundenheten för den kvarstående parten förklaras av Högsta domstolen med att 

denne inte ska ha möjlighet att spekulera i val av tvisteform och det framhålls av vissa i 

doktrinen att det vore oskäligt att tillåta en haltande bundenhet.129  

Lindskog anser att det vore bättre med en haltande bundenhet eftersom det är tydligare än det 

undantag som skapats med ”särskilda omständigheter”. Ett argument för haltande bundenhet 

kan vara att förutsebarheten skulle öka. En ny part skulle redan från början vara medveten om 

att denne var skiljebunden gentemot den kvarstående parten men saknade rätt att åberopa 

skiljeavtalet. Som argument häremot anser jag att en sådan ordning skulle kunna få 

problematiska konsekvenser. Den nya parten kan ha valt att träda in i avtalet just för att det 

var underkastat ett skiljeavtal. Det är inte alls säkert att den nya parten är intresserad av få en 

eventuell tvist prövad av domstol och har möjlighet att förhandla fram ett nytt skiljeavtal med 

den kvarstående parten. En haltande bundenhet skulle också skapa osäkerhet för den nya 

parten då denne inte har någon möjlighet att förutse i vilket forum en eventuell tvist ska lösas. 

Heuman menar att skiljebundenhet inte ska kunna uppstå utan avtalsrättslig grund. Om inget 

skiljeavtal med den nya parten sluts anser jag att det borde kunna ses som att det inte ligger i 

den kvarstående partens intresse att vara skiljebunden, eller skiljeberättigad, gentemot den nya 

parten. Det uppenbara argumentet häremot är att den kvarstående parten kanske inte är 

informerad om att överlåtelsen har skett och att denne inte haft någon möjlighet att sluta ett 
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skiljeavtal med den nya parten. Problemet kan, som Heuman påpekar, lösas genom att 

överlåtelseförbud intas i det ursprungliga avtalet. Argumentet kan på motsvarande sätt 

användas för att skiljebundenhet efter succession ska föreligga, så att en kvarstående part som 

inte vill vara skiljebunden mot en ny part bör se till att ett överlåtelseförbud införs.  

5.2.6. Bundenhet vid borgensåtagande 

Att borgenären är bunden gentemot borgensmannen är sedan länge fastslaget i svensk rätt. För 

egen del anser jag att tingsrätten och hovrätten har gjort en korrekt bedömning i RH 2003:61 

och utvidgat principen om bundenhet så att den också omfattar borgensmän. Om en haltande 

bundenhet anses oskäligt vid singularsuccession bör det också gälla vid borgensåtagande. En 

annan fråga är om det är lämpligt att binda borgenär och borgensman vid ett skiljeavtal som 

slutits mellan borgenär och gäldenär. Ett alternativ till bundenhet hade varit att följa den tyska 

linjen och se borgensåtagandet som ett separat rättsförhållande som inte påverkas av 

skiljeavtal mellan gäldenär och borgenär. Det kan visserligen ses som ett olämpligt alternativ 

med tanke på borgensåtagandets accessoritet. Bara accessoriteten kan inte enligt Lindskog 

(som för övrigt vad ombud för borgensmannen i RH 2003:61) leda till att borgensmannen blir 

skiljebunden gentemot borgenären. Jag anser att den tyska regleringen kan förstås om en 

förklaring på avtalsrättslig grund eftersträvas, eftersom det är svårt att se att skiljebundenhet 

mellan borgenär och borgensmannen kan ha uppstått på avtalsrättslig väg.130 

5.3. Undantag till skiljebundenhet vid singularsuccession 

5.3.1. Inledning 

Det är oklart vad som ska innefattas i begreppet ”särskilda omständigheter” och nedan 

kommer betalningsoförmåga, stark personlig anknytning/nära förhållande och avvikande 

partsvilja diskuteras så som ”särskilda omständigheter”.131 

5.3.2. Betalningsoförmåga 

Det enda Högsta domstolen egentligen säger om betalningsoförmåga i Emja-fallet är att 

risken att den kvarstående parten ensam ska behöva bekosta ett förfarande har ansetts tala för 

bundenhet i doktrinen.132 Domstolen uttrycker inte tydligt att betalningsoförmåga är ett skäl 

för att bundenhet inte ska föreligga men trots det anser flera författare att betalningsoförmåga 
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ska innefattas i begreppet ”särskilda omständigheter” utan vidare diskussion därom. Heuman 

håller dock inte med dessa författare utan menar att två tolkningar kan göras, antingen att 

betalningsförmåga utgör en ”särskild omständighet” eller att det inte utgör det.133 

Som argument för att betalningsoförmåga ska anses vara en ”särskild omständighet” menar 

Heuman att det är den enda rimliga tolkningen av domskälen eftersom de annars blir 

motsägelsefulla. Flera andra författare sluter sig också till åsikten att ”särskilda 

omständigheter” omfattar betalningsoförmåga. Det är framförallt hänsynen till den 

kvarstående parten som ligger till grund, eftersom denne annars kan tvingas in i ett 

skiljeförfarande som motparten inte kan bekosta och får själv stå för kostnaderna. Att den 

kvarstående parten i de flesta fall inte har någon möjlighet att motsätta sig överlåtelsen 

används i också doktrinen som ett argument för att betalningsoförmåga ska vara en 

omständighet som leder till obundenhet. Argumentet kan förstås som att den kvarstående 

parten har gjort en bedömning av risken att sluta ett skiljeavtal med den överlåtande parten, 

inte med någon annan part. Eftersom samma möjlighet att göra en bedömning av en ny parts 

betalningsförmåga inte finns så bör den kvarstående parten inte vara skiljebunden om den nya 

parten är betalningsoförmögen.  

Häremot kan det argumenteras att om den kvarstående parten inte vill ta risken att bli 

skiljebunden mot en ny part som är betalningsoförmögen finns det en möjlighet att införa ett 

överlåtelseförbud i huvudavtalet. På så vis kan den kvarstående parten skydda sig mot 

överlåtelse till en betalningsoförmögen part. Visserligen kräver det att den kvarstående parten 

agerar men det torde inte anses som orimligt att ett proaktivt agerande krävs för att undvika 

att en oönskad situation uppstår.  

Ett alternativ till att se betalningsoförmåga som en ”särskild omständighet” vore att skapa ett 

generellt undantag på motsvarande sätt som har gjorts i Tyskland. Tysk praxis har skapat 

undantaget för situationer där en part inte förmår att betala kostnaderna genom att ge en rätt 

att säga upp skiljeavtalet. På så vis skulle undantaget gälla också i situationer även om 

succession inte har skett. Jag kan inte se att det finns något som talar för att en kvarstående 

part har intresse av att dras in i ett skiljeförfarande med en motpart som inte kan betala 

kostnaderna, oavsett om en bedömning av risken har skett vid tidpunkten för avtalsslut eller 

inte. Det kan ha gått en lång tidsperiod sedan skiljeavtalet slöts och mycket kan ha hänt under 
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tiden. Nyss nämnda utgör skäl för att generellt undantag för betalningsoförmåga bör skapas 

istället för att det endast ska vara ett undantag vid singularsuccession. 

Till viss del finns ett motsvarande undantag i svensk rätt genom att rätten att åberopa 

skiljeavtalet som rättegångshinder faller om säkerhet till skiljenämnden ställs i tid.134 På så vis 

skapas ett skydd mot att en part dras in i ett skiljeförfarande med någon som inte förmår att 

betala kostnaderna. Det är dock tveksamt om det skyddet är tillräckligt för att utesluta att 

betalningsoförmåga ses som en ”särskild omständighet” eller utesluta att ett generellt 

undantag vore lämpligare. Det är inte omöjligt att den andra parten förmår att ställa sin del av 

säkerheten men inte har möjlighet att ersätta kostnader i ett senare skede där parten ska stå för 

kostnaderna. För egen del lutar jag mot att ett generellt undantag vore lämpligare, men mer 

därom nedan. 

5.3.3. Stark personlig anknytning 

Ett nära förhållande mellan de ursprungliga parterna anses i tysk rätt som ett tecken på en 

avvikande partsvilja som leder till att skiljebundenhet inte föreligger i den nya partsrelationen. 

Undantaget kan förklaras med att ett nära förhållande innebär att den kvarstående parten ville 

vara skiljebunden gentemot den överlåtande parten, men inte mot någon annan. Den 

kvarstående parten skulle inte ha slutit ett skiljeavtal med en part som det saknades ett nära 

förhållande med i samma situation. Högsta domstolen påpekar i Emja-fallet att en stark 

personlig anknytning mellan de ursprungliga parterna talar för att den kvarstående parten inte 

ska anses skiljebunden. I kommersiella förhållande är det dock ovanligt med sådana nära 

förhållanden enligt domstolen. Olsson och Kvart håller också med om att utrymmet för stark 

personlig anknytning är litet.135 Behövs då verkligen ett undantag för när skiljeavtalet har 

slutits på grund av ett nära förhållande mellan parterna om sådana förhållanden är ovanliga i 

kommersiella förhållanden? Det är trots allt i just kommersiella förhållanden som 

skiljeförfarandet används mest frekvent. Vore det inte bättre att utvidga undantaget till att 

motsvara det tyska, en avvikande partsvilja, så att fler situationer skulle kunna inrymmas i 

undantaget? 

5.3.4. Avvikande partsvilja 

Att skapa ett undantag på grund av avvikande partsvilja vore i min mening logiskt. 

Skiljeavtalet är trots allt ett avtal och avtal bygger på två samstämmiga viljeförklaringar. 
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Normalt sett gäller att i fall där partsviljorna inte överensstämmer föreligger inget avtal. Vid 

singularsuccession har förvisso en av de ursprungliga parterna lämnat rättsförhållandet men 

som både Högsta domstolen framförde i Emja-fallet och som påpekats i doktrin har den nya 

parten alltid möjlighet att avstå från att träda in i avtalet om inte det som de ursprungliga 

parterna har kommit överens om står i linje med vad den nya parten är intresserad av.  

Bundesgerichtshof har varit tydliga med att undantag från skiljebundenhet kan göras om det 

framgår av partsviljan.136 Fokuseras det på den ursprungliga partsviljan tas hänsyn till den 

kvarstående partens intresse. Hänsynen, tillsammans med att den kvarstående parten inte ska 

få sin situation försämrad genom succession används som argument för att den nya parten ska 

vara skiljebunden i svensk rätt.  

Heuman har kritiserat att undantaget ”särskilda omständigheter” används av Högsta 

domstolen eftersom det saknar stöd i avtalsrätten. Ett undantag på grund av avvikande 

partsvilja tror jag skulle vara godtagbart inom avtalsrätten eftersom avtal bygger på 

överensstämmande viljeförklaringar. Om ett undantag skapas för fall där det kan påvisas att 

den ursprungliga partsviljan var att endast de ursprungliga partnerna skulle vara skiljebundna 

skulle också undantaget för stark personlig anknytning kunna falla inom begreppet ”särskilda 

omständigheter”. Den nära relationen skulle precis som i tysk rätt utgöra ett bevis för att en 

avvikande partsvilja förelåg. På så vis skulle en av de utpekade ”särskilda omständigheterna” 

fortsätta utgöra ett undantag för skiljebundenhet. 

En kreativ part skulle dessutom kunna argumentera för att även betalningsoförmåga kan falla 

in under avvikande partsvilja genom att påpeka att den ursprungliga partsviljan inte var 

behöva bekosta ett skiljeförfarande själv. Det stämmer förvisso, men samma situation kan 

tänkas uppkomma utan att succession har skett och då kan inte den ursprungliga partsviljan 

åberopas för att undantag till skiljebundenhet ska föreligga. Jag anser att det här är ytterligare 

ett skäl för att betalningsoförmåga bör vara ett generellt undantag till skiljebundenhet som kan 

åberopas oavsett om succession skett eller inte.  

Att använda ett undantag som stödjer sig på partsviljan lämpar sig också med tanke att hela 

skiljerätten präglas av partsautonomin. Bland annat påpekar Girsberger och Hausmaninger att 

vissa lagvalsregler som respekterar partsviljan är att föredra när tillämplig lag på skiljeavtalet 

ska avgöras.137 Om skiljebundenhet efter succession inte skulle föreligga utan särskilt 
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samtycke därom skulle den ursprungliga partsviljan om att lösa tvister genom skiljeförfarande 

gå förlorad. Ligger det inte i den kvarstående partens intresse att vara skiljebunden mot någon 

annan än den överlåtande parten och en sådan vilja kan bevisas så blir den kvarstående parten 

inte skiljebunden och den ursprungliga partsviljan respekteras.  

Det finns naturligtvis också argument mot att använda avvikande partsvilja som undantag till 

skiljebundenhet. Främst kan det påpekas att undantaget blir vidare och tillämpligt i fler 

situationer. Det behöver dock inte vara negativt, regleringen av skiljebundenhet överlämnades 

trots allt till rättstillämpningen för att det var svårt att skapa en tillräckligt flexibel lagregel 

och då ligger det nära till hands att ett undantag till skiljebundenhet bör vara så flexibelt som 

möjligt också. 

5.4. Undantag till skiljebundenhet vid borgen 

5.4.1. Inledning 

Jag har valt att diskutera undantagen vid borgensåtaganden separat då jag är kluven inför 

huruvida det är lämpligt att applicera alla undantag på den speciella situationen som uppstår 

vid borgen. Vid singularsuccession är det enklare att se en skyddsvärd part, det är den 

kvarstående parten särskilt i situationer där möjlighet att motsätta sig överlåtelsen saknats. 

Men vem är skyddsvärd i borgensförhållandet? 

Det kan antas vara borgensmannen som är den skyddsvärda parten i svensk rätt eftersom det 

länge har varit fastslaget att denne får åberopa ett skiljeavtal mellan gäldenär och borgenär 

men osäkerhet har rått kring huruvida borgensmän också är skiljebundna. Hovrättens 

utvidgande av Emja-fallets principer i RH 2003:61 får också anses tala för att borgensmannen 

är den skyddsvärda parten eftersom det är borgensmannen som erkänns rätten att åberopa 

”särskilda omständigheter”.  

Ett alternativt synsätt skulle kunna vara att tänka att det är borgenären som bör vara den 

skyddsvärda parten eftersom det är denne som slutit ett skiljeavtal. Borgenären är trots allt 

den ursprungliga parten som kan tvingas in i ett skiljeförfarande med en ny part som den inte 

har slutit ett skiljeavtal med. Borde det då vara borgenären som har rätt att åberopa undantag 

till skiljebundenhet? 

5.4.2. Betalningsoförmåga 

Med utgångspunkt i att det är borgensmannen som är skyddsvärd borde borgensmannen i det 

fall där borgenären påkallar ett skiljeförfarande kunna hävda att borgenären är oförmögen att 
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betala kostnaderna för ett skiljeförfarande och därmed bli obunden av skiljeavtalet. Det kan 

tänkas att borgenären med säkerhet tror sig ha rätt och i slutändan inte kommer att behöva stå 

för skiljedomskostnaderna. Om borgensmannen då kan åberopa borgenärens 

betalningsoförmåga skulle borgenären tvingas inleda en domstolsprocess istället vilket inte 

ligger i linje med den ursprungliga partsviljan. Borde inte borgenären vara den skyddsvärda 

parten i så fall? Jag anser att det särskilt kan tänkas om bundenhet ska förklaras på 

avtalsrättslig väg och den ursprungliga partsviljan ska respekteras. I så fall borde borgenären 

kunna åberopa borgensmannens betalningsoförmåga för att undkomma skiljebundenhe t.  

Att inleda ett skiljeförfarande för fullgörandet av borgensåtagandet fyller inget direkt syfte om 

borgensmannen är betalningsoförmögen. Effekten skulle bli att borgenären får stå kostnaderna 

för skiljeförfarandet och troligtvis är borgensmannen inte heller ekonomiskt kapabel att 

fullgöra borgensåtagandet (naturligtvis beroende på beloppets storlek). Därmed finner jag att 

det torde finns anledning att se både borgenären och borgensmannen som skyddsvärda och i 

behov av rätten att åberopa betalningsoförmåga som undantag till skiljebundenhet.  

5.4.3. Stark personlig anknytning 

Om det utgås från att det nära förhållandet är i det ursprungliga förhållandet mellan gäldenär 

och borgenär blir resultatet detsamma oavsett om det är borgenären eller borgensmannen som 

ska ses som skyddsvärd. Den skyddsvärda parten skulle inte vara skiljebunden om ett nära 

förhållande förelåg mellan borgenären och gäldenären. Som påpekats av Högsta domstolen är 

sådana förhållanden ovanliga i kommersiella förhållanden och om ett sådant nära förhållande 

ändå skulle föreligga i ett kommersiellt förhållande kan det tänkas att borgensåtagande inte 

krävs. Det nära förhållandet torde bygga på att parterna har ett visst förtroende för och 

kunskap om varandra som de inte har om andra. Borgensåtagandet är en säkerhet som inte 

torde behövas i ett nära förhållande och därför ställer jag mig tveksam till att undantag för 

stark personlig anknytning behövs vid borgensåtagande. 

5.4.4. Avvikande partsvilja 

Skulle ett borgensåtagande föreligga i ett nära förhållande skulle det, precis som nämnts ovan, 

istället kunna falla inom ett undantag för avvikande partsvilja. Undantaget är som sagt mer 

flexibelt och lättare att anpassa till olika situationer. Ett undantag för avvikande partsvilja 

borde lämpa sig väl i situationer som rör borgen. Ett argument för ett undantag för avvikande 

partsvilja är att borgenären kan ha intresse att åberopa undantaget för att tvisten med en 

gäldenär kan se helt annorlunda ut än tvisten med en borgensman. I relationen mellan 
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borgenären och gäldenären kan mycket mer känslig information finnas och att det är värt att 

stå kostnaderna för ett skiljeförfarande för att inte sådan information ska bli allmänt känd. 

Borgensåtagande innebär vanligtvis en skyldighet att fullgöra en betalningsförpliktelse och 

för att lösa en tvist därom så behöver inte information om affären mellan borgenären och 

gäldenären presenteras och då överväger kanske inte fördelarna med ett skiljeförfarande 

kostnaden. Borgensmannen torde ha mindre intresse av att åberopa avvikande partsvilja mot 

borgenären, men det kan inte uteslutas att en sådan situation skulle kunna uppkomma. 

5.5. Ska undantag omfatta både den nya och den kvarstående parten? 

5.5.1. Inledning 

I borgensförhållanden anser jag att det finns skäl för att både borgensmannen och borgenären 

ska ses som skyddsvärda parter och därmed ha rätt att åberopa undantag till skiljebundenhet. 

Kan det tänkas att samma situation föreligger vid singularsuccession? Troligen inte. Högsta 

domstolen var tydlig i Emja-fallet med att om en ny part inte vill bli skiljebunden så kan 

denne alltid avstå från att inträda i rättsförhållandet. Ett argument som talar för att både den 

nya och den kvarstående parten ska ha rätt att åberopa ett undantag till skiljebundenhet är att 

bundenhet för den kvarstående parten har förklarats med stöd av att det vore oskäligt med en 

haltande bundenhet.  

Om det utgås ifrån att en haltande bundenhet är oskäligt och att det talar för att båda parter 

ska vara skiljebundna, borde också en haltande möjlighet till undantag vara oskälig. Det kan 

särskilt stämma i fall där betalningsoförmåga anses vara en ”särskild omständighet”. Att båda 

parter ska vara bundna, eller obundna, tyder på att det i största möjliga mån ska vara rättvist 

mellan parterna. En omständighet som båda parter skulle kunna åberopa, såsom 

betalningsoförmåga, borde alltså möjliggöra ett undantag för båda parterna och inte bara för 

den kvarstående parten. 

5.5.2. Undantag för betalningsoförmåga 

Det kan mycket väl tänkas att den överlåtande parten, likaväl som den nya, är oförmögen att 

stå för kostnaderna i ett skiljeförfarande. Det finns ingen garanti för att den part som 

skiljeavtalet ursprungligen slöts med fortfarande är betalningsförmögen när tvist uppstår. Jag 

anser att det inte ens kan te sig överraskande om en part inte har samma betalningsförmåga 

som när avtalet ingicks, mycket kan ha hänt under tiden och betalningsförmågan kan ha blivit 

både bättre och sämre. Likväl kan det tänkas att den kvarstående parten är 

betalningsoförmögen och i ett sådant fall borde den nya parten också ges möjlighet att 
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undkomma skiljebundenhet på grund av ”särskilda omständigheter”. Vilket intresse har den 

nya parten att dras in i ett skiljeförfarande med en part som inte förmår att betala kostnaderna? 

Jag ser knappast att den nya parten kan ha ett större intresse härav än vad den kvarstående 

parten har i motsvarande situation. Att den nya parten hade kunnat avstå från att förvärva 

fordran kan inte användas som argument i detta fall eftersom den kvarstående partens 

betalningsförmåga mycket väl kan ha försämrats sedan överlåtelsen.  

5.5.3. Undantag för stark personlig anknytning och avvikande partsvilja  

Jag har svårare att se en situation där den nya parten skulle kunna åberopa att en stark 

personlig anknytning förelåg mellan de ursprungliga parterna eller att deras ursprungliga vilja 

inte var att en ny part skulle vara bunden. Problemet ligger främst i bevisning eftersom den 

nya parten inte var en del av rättsförhållandet när skiljeavtalet slöts. Trots det anser jag att om 

en haltande möjlighet till undantag inte ska föreligga så bör en ny part också kunna åberopa 

både stark personlig anknytning och avvikande partsvilja så länge som den nya parten har 

bevis för sitt påstående. Ett argument mot att den nya parten ska kunna åberopa undantagen är 

att det skulle kunna skapa onödiga processer och kostnader där den nya parten åberopar 

”särskilda omständigheter” oavsett grund i ett försök att undkomma skiljebundenhet. Jag tror 

att problemet kan motverkas genom att ett högt krav på bevisning ställs. 

5.6. Slutsats 

I doktrinen framkommer det åsikter om att skiljebundenhet inte bör föreligga på det sätt som 

Högsta domstolen uttalade i Emja-fallet och även i praxis verkar det finnas tendenser till att 

inte hålla fast vid principen om bundenhet. Jag anser att bundenhet bör föreligga efter 

singularsuccession både för ny och kvarstående part. En haltande bundenhet som Lindskog 

föreslår leder till sämre förutsebarhet än ett undantag på grund av ”särskilda 

omständigheter”.138 Begreppet ”särskilda omständigheter” behöver däremot justeras för att 

skapa ett tydligt undantag istället för det oklara, och möjligtvis konfliktdrivande, rättsläge 

som råder idag.  

Vad gäller betalningsoförmåga finns det argument både för och mot att detta ses som ett 

undantag till skiljebundenhet för den kvarstående parten. Jag anser inte att det bör innefattas i 

begreppet ”särskilda omständigheter” då det egentligen saknar stöd i domstolens uttalande i 

Emja-fallet och problemet kan likväl uppkomma utan att succession sker. Det saknas enligt 

mig anledning att betalningsoförmåga ska vara ett undantag vid succession men inte annars. 

                                                 
138

 Se 3.1.2.2. 
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Risken för att ny part är betalningsoförmögen är förvisso större än att någon av de 

ursprungliga parterna skulle vara betalningsoförmögna då samma möjligheter till 

riskbedömning inte finns. Det förändrar dock inte att det även föreligger en risk att någon av 

de ursprungliga parterna är betalningsoförmögna när tvist uppstår. Om det anses för 

problematiskt att skiljebundenhet föreligger vid betalningsoförmåga borde ett generellt 

undantag skapas så att undantaget också gäller utan att succession sker. Risken för att den 

andra parten inte kan stå kostnaderna i ett skiljeförfarande kan föreligga oavsett om 

succession sker eller inte och om det anses olämpligt att en part dras in i ett skiljeförfarande 

med en part som inte kan stå kostnaderna så bör ett generellt undantag till bundenhet vid 

betalningsoförmåga införas. Ett alternativ till att införa ett generellt undantag är att öka 

riskmedvetenheten hos de parter som sluter ett skiljeavtal och låta de stå risken med att 

överlåtelse sker till en part som de inte har bedömt betalningsförmågan hos. Om en part vill 

förhindra att en oönskad situation uppstår bör ett överlåtelseförbud tas in i avtalet. Personligen 

så sluter jag mig till det sistnämnda alternativet som lämpligast lösning.  

Undantag har ett behov av att vara klara för att inte skapa än mer komplikationer än vad 

huvudregeln skapar. Att ha ett undantag som påminner om det tyska vore att föredra så att 

bundenheten endast kan falla bort när den ursprungliga partsviljan visar att skiljeavtalet 

endast var tänkt att gälla i det ursprungliga partsförhållandet. Det ligger också i linje med att 

skiljebundenheten, åtminstone från början, uppstår genom ett avtal och undantag därtill bör 

förklaras på avtalsrättslig grund.  

Oavsett vad som innefattas i ”särskilda omständigheter” anser jag att undantaget bör vidgas så 

att också en ny part har rätt att åberopa undantaget. Denne är förvisso inte skyddsvärd på 

samma sätt som den kvarstående parten. Utan en utvidgning uppstår dock en haltande 

undantagsmöjlighet vilken inte kan anses ligga i linje med tanken om att en haltande 

bundenhet är oskälig och därför bör undvikas. Som det har diskuterats ovan borde både 

borgenärer och borgensmän ha rätt att åberopa ”särskilda omständigheter” för att inte vara 

skiljebundna och motsvarande ordning bör gälla i successionsfall också för att principerna ska 

stämma överens. Ett oklart men rättvist undantag borde i alla fall vara bättre än ett oklart och 

orättvist undantag.  
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