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1 december 2017 (SCC V2014/162) 
___________________ 
 

 
HOVRÄTTENS DOMSLUT 

 

1. Hovrätten bifaller käromålet på så sätt att hovrätten upphäver punkterna 

744 (i), (ii), (v) och (vi) i skiljedomen meddelad i Stockholm den 9 

november 2017, SCC V2014/162, med rättelse den 1 december 2017.  
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2. Minmetals International Engineering Co Ltd ska ersätta Public Joint 

Stock Company Chelyabinsk Metallurgical Plant för dess rättegångs-

kostnad i hovrätten med 532 716,1 EUR, 194 584 USD och 16 000 SEK 

samt ränta på beloppen enligt 6 § räntelagen från dagen för hovrättens 

dom till dess betalning sker. Av ersättningen utgör 434 318 EUR, 

164 784 USD och 16 000 SEK ombudsarvode. 

___________________ 
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BAKGRUND 

Det ryska bolaget Public Joint Stock Company Chelyabinsk Metallurgical Plant (CMP) 

och det kinesiska bolaget Minmetals International Engineering Co. Ltd (Minmetals)  

ingick den 29 oktober 2008 ett entreprenadkontrakt som avsåg en ombyggnation av 

CMP:s valsverksanläggning med installation av ett universalverk för produktion av 

bl.a. tågräls (kontraktet). I enlighet med kontraktet skulle Minmetals ta fram konstrukt-

ionsritningar för anläggningen, utföra projekteringsarbeten, bygg-, installations- och 

montagearbeten samt utföra tester av anläggningen innan den togs i bruk. Ersättningen 

till Minmetals skulle enligt kontraktet betalas genom en förskottsbetalning mot-

svarande 15 procent av kontraktssumman, löpande delbetalningar efter utfört arbete 

motsvarande 75 procent av kontraktssumman samt en slutbetalning motsvarande 10 

procent av kontraktssumman. 

 

I mars 2014 hävde CMP kontraktet. Vid tidpunkten för hävningen hade en större del 

av de avtalade arbetena utförts av Minmetals och betalats av CMP. 

 

Minmetals påkallade därefter skiljeförfarande gentemot CMP. Tillämplig materiell rätt 

i skiljeförfarandet var rysk rätt. Såvitt är relevant i klandermålet framställde Minmetals 

bl.a. följande yrkanden i skiljeförfarandet (angivna i skiljedomen i punkten 16 (c) 

under ”Fastställelseyrkanden” samt (a) och (c) under ”Yrkanden om betalning […]”; 

redaktionella ändringar har gjorts i förenklande syfte). 

- ”[…] förplikta CMP att vidta samtliga erforderliga åtgärder och vara 

Minmetals på alla sätt behjälplig med att demontera den tillfälliga 

produktionsanläggningen […]”, 

- ”Förplikta CMP att till Minmetals betala samtliga belopp, vilka tillkommer 

Minmetals för arbeten utförda enligt kontraktet och vilka inte erlagts av CMP, 

uppgående till 43 878 393 USD, eller det belopp som skiljenämnden finner 

skall erläggas”, 

- ”Förplikta CMP att till Minmetals betala ersättning för skada, vilken åsamkats 

Minmetals egendom genom CMP:s medarbetares och/eller underentreprenörers 

handlingar samt för stulen egendom tillhörande Minmetals, uppgående till  

1 049 839 USD eller det belopp som skiljenämnden finner skall erläggas”. 
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I skiljedomen som meddelades den 9 november 2017 fann skiljenämnden bl.a. att 

CMP:s hävning av kontraktet varit befogad. Skiljenämnden ålade CMP bl.a. att betala 

sammanlagt 16 691 176,95 USD till Minmetals samt förpliktigade CMP att bistå 

Minmetals med nedmontering av en tillfällig produktionsanläggning innefattande att 

vara behjälplig med att erhålla nödvändiga tillstånd för Minmetals anställda. Den  

1 december 2017 rättades skiljedomen såvitt avsåg kostnadsersättningen till 

skiljenämndens ordförande. 

 

Skiljenämnden bestod av ordföranden Eva Kalnina, jur.lic. Boris Kozhevnikov samt 

jur.lic. och docent Boris Karabelnikov. 

 

Genom en stämningsansökan som kom in till hovrätten den 9 februari 2018 har CMP 

klandrat skiljedomen. 

 

YRKANDEN I HOVRÄTTEN 

CMP har yrkat i första hand: 

(1) att hovrätten ska upphäva punkterna 744 (i) och 744 (ii) i skiljedomen, 

alternativt, för det fall hovrätten finner att de nämnda domslutspunkterna 

inte kan upphävas i dess helhet, att hovrätten delvis upphäver punkterna 

744 (i) och 744 (ii) med avseende på vart och ett av beloppen  

3 777 649,05 USD, 7 760 354,60 USD och 524 919,50 USD till den del 

och med de respektive belopp som hovrätten finner omfattas av de 

anförda klandergrunderna, 

(2) att hovrätten ska upphäva punkten 744 (iii) i skiljedomen,  

(3) för det fall hovrätten helt eller delvis upphäver punkten 744 (i) i 

skiljedomen enligt (1) ovan, att hovrätten ska upphäva punkterna 744 (v) 

och 744 (vi) i skiljedomen, 

(4) för det fall hovrätten helt eller delvis upphäver punkten 744 (i) i 

skiljedomen enligt (1) ovan, att hovrätten upphäver punkten 744 (vii) i 

skiljedomen, till den del som avser ett ogillande av CMP:s yrkande om att 

Minmetals ska förpliktas att till CMP betala ersättning för reservdelar 

som Minmetals inte levererat till CMP om 428 977,00 USD, samt, 
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(5) för det fall hovrätten upphäver punkten 744 (iii) i skiljedomen enligt (2) 

ovan, att hovrätten upphäver punkten 744 (vii) i skiljedomen, till den del 

som avser ett ogillande av CMP:s yrkande om att Minmetals ska 

förpliktas att till CMP betala ersättning för nedmontering av den 

tillfälliga produktionsanläggningen om 578 865,82 USD.  

 

I andra hand har CMP yrkat att hovrätten ska upphäva skiljedomen i dess helhet. 

 

Minmetals har motsatt sig yrkandena. 

 

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i hovrätten. 

 

GRUNDER 

CMP 

Klandergrund 1: Skiljenämnden har vid prövningen av Minmetals talan om ersättning 
för utfört arbete meddelat en skiljedom över annat än vad Minmetals hade yrkat 
 
I skiljeförfarandet yrkade Minmetals avtalad ersättning för vissa påstått utförda 

arbeten, i form av utestående delbetalningar och en slutbetalning enligt kontraktet. De 

yrkade delbetalningarna och slutbetalningen avsåg inte ersättning för Minmetals 

kostnader. Skiljenämnden har emellertid meddelat en dom över ersättning för 

Minmetals havda kostnader (kostnadstäckning). Ersättning för havda kostnader utgör 

en annan ersättning än de av Minmetals yrkade delbetalningarna och slutbetalningen. 

 

Skiljenämnden har därigenom meddelat en dom över någonting annat än vad Min-

metals i behörig ordning yrkat. Skiljenämnden har således överskridit sitt uppdrag  

(34 § första stycket 2 lagen [1999:116] om skiljeförfarande i dess lydelse före den  

1 mars 2019, härefter LSF), eller i vart fall begått ett handläggningsfel utan CMP:s 

vållande (34 § första stycket 6 LSF). Felet har påverkat utgången i målet. 
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Klandergrund 2: Skiljenämnden har vid prövningen av Minmetals talan om ersättning 
för utfört arbete grundat sitt avgörande på grunder och omständigheter som inte 
åberopats  
 

Minmetals åberopade i skiljeförfarandet som grund för talan att bolaget hade utfört 

vissa avtalade arbeten och i övrigt i allt väsentligt hade uppfyllt vad som ålegat 

bolaget för rätten till de yrkade delbetalningarna och slutbetalningen. Minmetals 

byggde sin talan på betalningsförpliktelserna enligt avtalsvillkoren i kontraktet samt 

vissa bestämmelser i den ryska civilbalken (RF CB): artikel 717 avseende uppsägning 

av entreprenadavtal utan entreprenörens avtalsbrott, artikel 715 avseende hävning av 

entreprenadavtal på grund av entreprenörens avtalsbrott samt artikel 450 avseende 

ensidiga uppsägningar av avtal genom domstolsbeslut. Genom skiljedomen har dock 

CMP ålagts ersättningsskyldighet för Minmetals havda kostnader (kostnadstäckning). 

Skiljenämnden fann att CMP:s hävning av kontraktet var befogad och att Minmetals 

endast haft rätt till ersättning för bolagets havda eller verkliga kostnader. Den rättsliga 

grunden för skiljenämndens avgörande var RF CB artikel 729. Enligt den artikeln är 

entreprenören berättigad till ersättning för havda kostnader om (i) avtalet upphör enligt 

lag eller avtalsbestämmelse innan arbetsresultatet godkänns (mottas) av beställaren, (ii) 

beställaren begär överlämnande av det icke färdiga arbetsresultatet, (iii) entreprenören 

fullgör beställarens begäran samt (iv) beställaren har faktiska (verkliga) kostnader. 

 

Varken Minmetals eller CMP har åberopat eller på annat sätt hänfört sig till några 

omständigheter avseende Minmetals havda kostnader. Minmetals har inte heller berört 

eller förebringat utredning kring bolagets kostnader samt vad kostnaderna skulle uppgå 

till eller bestå av. Havda kostnader utgör en faktisk omständighet som måste åberopas 

för att en domstol eller skiljenämnd ska kunna pröva frågan om någon ersättnings-

skyldighet för kostnader föreligger. 

 

Skiljenämnden har således dömt över grunder och omständigheter som inte åberopats 

av parterna. Skiljenämnden har därmed överskridit sitt uppdrag (34 § första stycket  

2 LSF), eller i vart fall begått ett handläggningsfel utan CMP:s vållande (34 § första 

stycket 6 LSF). Felet har påverkat utgången i målet. 
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Klandergrund 3: Skiljenämnden har vid prövningen av Minmetals talan om ersättning 
för utfört arbete grundat sitt avgörande på skiljemännens privata kunskap om 
vinstmarginaler i byggbranschen, alternativt har skiljenämnden grundat sitt 
avgörande på en billighetsprövning, utan att ett sådant uppdrag förelegat 
 

Skiljenämndens avgörande i fråga om CMP:s ersättningsskyldighet för Minmetals 

havda kostnader har grundats på majoritetens uppfattning att vinsten inom bygg-

industrin inte översteg 10–15 procent och att Minmetals maximala vinstmarginal på 

kontraktet uppgick till 15 procent. Det har under skiljeförfarandet inte förekommit 

några påståenden eller bevisning om vinstmarginaler i byggbranschen i allmänhet eller 

Minmetals vinstmarginal på kontraktet i synnerhet. Uppgiften om vinstmarginalen i 

byggbranschen är inte heller ett notoriskt faktum. Skiljenämndens majoritet har således 

lagt såväl majoritetens privata kunskap om vinstmarginaler i byggbranschen som 

Minmetals maximala vinstmarginal på kontraktet om 15 procent till grund för 

skiljedomen, utan att parterna berört detta.  

 

Alternativt har skiljenämnden grundat sitt avgörande på en billighetsprövning, utan att 

ett sådant uppdrag förelegat. I fråga om Minmetals rätt till ersättning för havda 

kostnader har skiljenämnden framfört att den tilldömda ersättningen är ”den enda rätta 

och rättvisa lösningen”. Skiljenämndens angreppssätt innebär att skiljenämnden prövat 

Minmetals yrkande efter billighet. Enligt SCC:s skiljedomsregler 2010, som gällde för 

skiljemålet, får skiljenämnden endast avgöra tvisten efter billighet om parterna 

uttryckligen har givit sin tillåtelse till detta. Något sådant uppdrag har inte förelegat. 

Parterna har varken avtalat om att framtida tvister mellan parterna ska avgöras efter 

billighet eller begärt i skiljeförfarandet att skiljenämnden avgör tvisten efter billighet.  

 

Varken begreppet ”good faith” eller begreppet ”good will” i kontraktet syftar till ett 

avgörande efter billighet.  

 

Skiljenämnden har således överskridit sitt uppdrag (34 § första stycket 2 LSF), eller i 

vart fall begått ett handläggningsfel utan CMP:s vållande (34 § första stycket 6 LSF). 

Felet har påverkat utgången i målet. 
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Klandergrund 4: Skiljenämnden har vid prövningen av Minmetals talan om ersättning 
för utfört arbete på egen hand dels utforskat innehållet i tillämplig materiell rätt i 
rättsfrågor som parterna inte berört, utan att ett sådant uppdrag förelegat, dels 
grundat sitt avgörande på rättsregler som parterna inte gjort gällande  
 

Enligt handläggningsbesluten under skiljeförfarandet skulle parternas yttranden 

innehålla komplett rättslig argumentation, inklusive rättskällor. Parterna efterföljde 

även besluten genom att föra bevisning om rättsregler och domstolspraxis som 

skiljenämndens avgörande skulle grundas på. 

 

Skiljenämnden har inte varit fri att utreda innehållet i den materiella rätten – särskilt i 

rättsfrågor som parterna inte berört – vilket parterna också har varit överens om och 

agerat i enlighet därmed. I skiljeförfarandet bekräftade skiljenämnden till parterna att 

skiljenämnden enbart skulle beakta av parterna ingivet processmaterial. 

 

Trots att varken Minmetals eller CMP hänfört sig till CMP:s ersättningsskyldighet för 

Minmetals havda kostnader enligt RF CB artikel 729 eller annorledes har skilje-

nämndens majoritet dels på egen hand utforskat innehållet i rysk rätt i denna fråga, dels 

grundat sitt avgörande på denna bestämmelse. Av skiljedomen framgår även att en av 

skiljemännen under överläggningarna bl.a. lagt fram omfattande rättspraxis, utan att 

CMP informerats om detta och än mindre fått tillfälle att yttra sig. 

 

Skiljenämndens agerande utgör ett uppdragsöverskridande (34 § första stycket 2 LSF), 

eller i vart fall har skiljenämnden begått ett handläggningsfel utan CMP:s vållande  

(34 § första stycket 6 LSF). Felet har påverkat utgången i målet. 

 

Klandergrund 5: Skiljenämnden har vid prövningen av Minmetals talan om ersättning 
för utfört arbete underlåtit att fästa CMP:s uppmärksamhet på den överraskande 
rättstillämpningen 
 

Skiljenämnden har haft skyldighet att söka klarhet i parternas uppfattning avseende 

Minmetals rätt till kostnadsersättning genom materiell processledning, t.ex. genom att 
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be parterna att yttra sig över tillämpligheten och verkningarna av RF CB artikel 729 på 

Minmetals talan, vilket skiljenämnden inte har gjort. 

Skiljenämndens underlåtenhet att processleda parterna har berövat CMP möjligheten 

att på ett adekvat sätt utföra sin talan. Mot bakgrund av att varken Minmetals eller 

CMP berört CMP:s ersättningsskyldighet för Minmetals havda kostnader och än 

mindre förebringat någon utredning kring Minmetals kostnader avseende de påstått 

utförda arbetena har skiljenämndens avgörande framstått som överraskande för CMP. 

 

Skiljenämnden har grundat sitt avgörande på RF CB artikel 729 utan att detta varit 

föremål för parternas talan under skiljeförfarandet. 

 

Skiljenämnden har således överskridit sitt uppdrag (34 § första stycket 2 LSF), eller i 

vart fall begått ett handläggningsfel utan CMP:s vållande (34 § första stycket 6 LSF). 

Felet har påverkat utgången i målet. 

 

Klandergrund 6: Skiljenämnden har såvitt avser Minmetals talan om ersättning för 
skada och stulen egendom underlåtit att pröva framställda preskriptions- och 
reklamationsinvändningar  
 

Minmetals yrkade i skiljetvisten dels ersättning för skada som CMP:s anställda 

och/eller entreprenörer skulle ha åsamkat Minmetals (innefattande bl.a. ersättning för 

försenat arbete, dubbelarbeten m.m.), dels ersättning för Minmetals egendom som 

skulle ha stulits från byggplatsen (punkt 16 (c), under ”Yrkanden om betalning”). 

 

CMP framställde i skiljeförfarandet en reklamations- samt en preskriptionsinvändning 

mot Minmetals samtliga anspråk i denna del. Skiljenämnden prövade endast 

Minmetals avvisningsyrkande avseende en annan preskriptionsinvändning, nämligen 

CMP:s invändning om att Minmetals ersättningsanspråk för kostnader hänförliga till 

en ökad arbetsvolym framställts efter utgången av preskriptionstiden (punkt 16 (b), 

under ”Yrkanden om betalning”). Skiljenämnden prövade inte CMP:s reklamations- 

och preskriptionsinvändningar beträffande Minmetals talan om ersättning för stulen 

egendom och skada (punkt 16 (c), under ”Yrkanden om betalning”). Skiljenämnden 
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underlät således att pröva de av CMP framställda reklamations- och preskriptions-

invändningarna. 

 

Skiljenämndens prövning av Minmetals talan innebär att skiljenämnden överskridit sitt 

uppdrag (34 § första stycket 2 LSF), eller begått handläggningsfel utan CMP:s 

vållande (34 § första stycket 6 LSF). Felet har påverkat utgången i målet. 

 

Klandergrund 7: Skiljenämnden har såvitt avser Minmetals talan om ersättning för 
skada och stulen egendom grundat sitt avgörande på grunder och omständigheter som 
inte åberopats av Minmetals 
 

Minmetals yrkade i skiljetvisten dels ersättning för skada som CMP:s anställda 

och/eller entreprenörer skulle ha åsamkat Minmetals (innefattande bl.a. ersättning för 

försenat arbete, dubbelarbeten m.m.), dels ersättning för Minmetals egendom som 

skulle ha stulits från byggarbetsplatsen. 

 

Vad avser ersättning för stulen egendom grundade Minmetals sin talan på CMP:s 

påstådda ersättningsskyldighet i egenskap av arbetsgivare enligt den ryska civilbalken 

för den skada som åsamkats av CMP:s anställda och/eller entreprenörer. Därtill gjorde 

Minmetals vid huvudförhandlingen gällande att rätten till ersättning i denna del även 

grundades på ”Kontraktets bestämmelser om CMP:s bevakningsskyldighet för dess 

industriområde”. 

 

Vad avser yrkad ersättning för skada som skulle ha åsamkats Minmetals av CMP:s 

anställda och/eller entreprenörer (innefattande bl.a. ersättning för försenat arbete, 

dubbelarbeten m.m.) grundade Minmetals sin talan på 

(i) att CMP haft skyldighet att medverka vid Minmetals fullgörande av 

kontraktet enligt vissa bestämmelser däri, alternativt 

(ii) CMP:s påstådda ersättningsskyldighet i egenskap av uppdragsgivare enligt 

RF CB för skada som åsamkats av CMP:s underentreprenörer. 

 

Skiljenämnden kom fram till att ansvaret för skada och stulen egendom skulle delas 

lika mellan parterna. Skiljenämnden framhöll att det av avtalsförpliktelserna i 
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kontraktet följde att parterna haft ett delat ansvar för bevakning av material och 

utrustning. 

 

Skiljenämnden har alltså grundat skiljedomen på parternas delade ansvar för 

bevakning av material och utrustning enligt kontraktet. Minmetals gjorde dock inte 

gällande CMP:s bevakningsskyldighet avseende industriområdet som grund för dess 

talan i fråga om ersättning för skada som skulle ha tillfogats Minmetals av CMP:s 

anställda och/eller entreprenörer (innefattande bl.a. ersättning för försenat arbete, 

dubbelarbeten m.m.). Skiljenämnden har därutöver grundat skiljedomen i denna del 

på avtalsbestämmelser som Minmetals inte åberopat. 

 

Skiljenämndens prövning av Minmetals talan innebär att skiljenämnden överskridit 

sitt uppdrag (34 § första stycket 2 LSF), eller begått handläggningsfel utan CMP:s 

vållande (34 § första stycket 6 LSF). Felet har påverkat utgången i målet. 

 
Klandergrund 8: Skiljenämnden har meddelat en dom över CMP:s skyldighet att 
bistå Minmetals med anskaffning av nödvändiga tillstånd för Minmetals anställda, 
vilket Minmetals inte yrkat 
 

Minmetals yrkade i skiljeförfarandet bl.a. att CMP skulle förpliktigas att vidta 

samtliga erforderliga åtgärder och vara Minmetals på alla vis behjälplig med att 

demontera Minmetals tillfälliga produktionsanläggning och med att inom 20 dagar 

godkänna Minmetals begäran att få bortforsla den tillfälliga produktionsanlägg-

ningen från CMP:s område. CMP invände i skiljeförfarandet att Minmetals yrkande 

inte var bestämt och att det således inte kunde prövas.  

 

På fråga under huvudförhandlingen om vilka handlingar som Minmetals förväntade 

sig framhöll Minmetals följande. Minmetals personal behövde tillträde till CMP:s 

industriområde samt CMP:s godkännande att föra in nödvändig teknik och utrustning 

för demontering till industriområdet. Minmetals behövde även förses med 

elförsörjning, samt CMP:s godkännande att föra ut utrustning och material från dess 

område. Minmetals preciserade således sitt yrkande till att avse tre specifika åtgärder. 
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Skiljenämnden kom bl.a. fram till att CMP skulle förpliktigas att bistå Minmetals 

med demontering av den tillfälliga produktionsanläggningen, bl.a. genom att bistå 

Minmetals med anskaffning av nödvändiga tillstånd för Minmetals anställda. 

 

Minmetals hade inte yrkat att CMP skulle bistå Minmetals med anskaffning av 

tillstånd för Minmetals anställda. Skiljenämnden har således meddelat en dom över 

någonting annat än vad Minmetals i behörig ordning yrkat. 

 

Skiljenämnden har således överskridit sitt uppdrag (34 § första stycket 2 LSF), eller 

begått handläggningsfel utan CMP:s vållande (34 § första stycket 6 LSF). Felet har 

påverkat utgången i målet. 

 

Grunder för ett partiellt upphävande av skiljedomen 

Punkterna 744 (i) och 744 (ii) i skiljedomen 

Skiljenämnden fann att Minmetals hade styrkt anspråk gentemot CMP uppgående till 

sammanlagt 33 287 744,43 USD, innefattande ersättning för Minmetals havda kostna-

der (med sammanlagt 32 762 824,93 USD, innefattande ersättning för havda kostnader 

avseende projekteringsarbeten om 3 777 649,05 USD, ersättning för havda kostnader 

avseende bygg- och montagearbeten om 7 760 354,60 USD samt ersättning för havda 

kostnader avseende arbeten före den 1 september 2013 om 21 224 821,28 USD) och 

för skada och stulen egendom (med sammanlagt 524 919,50 USD), och att CMP hade 

styrkt motkrav som uppgick till sammanlagt 16 596 567,48 USD.  

 

Skiljenämnden har, efter kvittning i domskälen av parternas bifallna anspråk, ålagt 

CMP enligt domslutspunkterna 744 (i) och 744 (ii) i skiljedomen att till Minmetals 

betala ett belopp om 16 691 176,95 USD jämte ränta på det beloppet.  

 

Den utdömda ersättningen enligt domslutspunkten 744 (i) jämte räntan enligt 

domslutspunkten 744 (ii) kan särskiljas från de övriga delarna av domslutet. Den 

prövning som återspeglas i punkterna 744 (iii), 744 (iv) och 744 (vii) i domslutet,  

med undantag i det sist nämnda avseendet för CMP:s yrkande om ersättning för 

reservdelar (skiljedomen punkten 17 (i) under ”Yrkanden om betalning”), har inte  
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varit beroende av den prövning som återspeglas i domslutspunkterna 744 (i) och  

744 (ii) i skiljedomen. 

 

Klandergrunderna 1–5 innebär, var för sig och tillsammans, att Minmetals felaktigt 

tillerkänts ersättning för havda kostnader med sammanlagt 32 762 824,93 USD, vilket 

efter skiljenämndens kvittning återspeglas i den ersättning om 16 691 176,95 USD 

jämte ränta på det beloppet, som CMP enligt domslutspunkterna 744 (i) och 744 (ii) 

ålagts att betala till Minmetals. Vid bifall till CMP:s klandertalan såvitt avser någon av 

klandergrunderna 1–5 ska domslutspunkterna 744 (i) och 744 (ii) i skiljedomen därför 

upphävas i sin helhet.  

 

Vart och ett av de delbelopp som ingår i den sammanlagda ersättningen till Minmetals 

för havda kostnader om 32 762 824,93 USD är betydande och utgör, efter vad som 

följer av domskälen, särskiljbara belopp. För det fall hovrätten skulle finna att det 

belopp som omfattas av klandergrunderna 1–5, var för sig och tillsammans, under-

stiger vad CMP enligt punkt 744 (i) och, såvitt avser räntan, punkt 744 (ii) ålagts att 

betala till Minmetals, ska domslutspunkterna 744 (i) och 744 (ii) i skiljedomen därvid  

i förekommande fall upphävas till den del som berörs av klandergrunderna. 

 

För det fall hovrätten skulle anse att de delbelopp som ingår i den ersättning om  

32 762 824,93 USD som tillerkänts Minmetals inte är särskiljbara, ska domsluts-

punkterna 744 (i) och 744 (ii) i skiljedomen upphävas i sin helhet, eftersom vart  

och ett av de delbelopp som ingår i 32 762 824,93 USD i sig är betydande. 

 

Klandergrunderna 6 och 7 innebär, var för sig och tillsammans, att Minmetals felaktigt 

tillerkänts ersättning för skada och stulen egendom med totalt 524 919,50 USD, vilket, 

efter skiljenämndens kvittning, återspeglas i den ersättning om 16 691 176,95 USD 

jämte ränta på det beloppet, som CMP enligt domslutspunkterna 744 (i) och 744 (ii) 

ålagts att betala till Minmetals. Beloppet om 524 919,50 USD är i sig betydande och 

särskiljbart. Vid bifall till CMP:s klandertalan såvitt avser någon av klandergrunderna 

6 och 7 ska domslutspunkterna 744 (i) och 744 (ii) i skiljedomen upphävas till den del 

som avser 524 919,50 USD.  
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Punkt 744 (iii) i skiljedomen 

Domslutspunkten 744 (iii) är särskiljbar från de övriga delarna av skiljedomen. 

Prövningen av övriga anspråk, med undantag för prövningen av CMP:s yrkande om 

ersättning för nedmonteringskostnader (skiljedomen punkten 17 (g) under ”Yrkanden 

om betalning”), som återspeglas i domslutspunkten 744 (vii), har inte varit beroende av 

den prövning som skiljenämnden har gjort i den nu aktuella delen. För det fall klander-

grund 8 anses föreligga ska domslutspunkten 744 (iii) i skiljedomen upphävas. 

 

Punkterna 744 (v) och 744 (vi) i skiljedomen 

Skiljenämndens fördelning av skiljedomskostnaderna och avgörande avseende 

ersättningar för parternas skiljedomskostnader har grundats i huvudsak på att 

Minmetals ersättningsyrkanden delvis har bifallits. Vid ett upphävande av domsluts-

punkten 744 (i) helt eller delvis, ska därför även domslutspunkterna 744 (v) och  

744 (vi) i skiljedomen upphävas.  

 

Punkt 744 (vii) i skiljedomen  

Skiljenämnden ogillade bl.a. CMP:s yrkande om att Minmetals ska förpliktas att  

till CMP betala ersättning för reservdelar som Minmetals inte levererat till CMP  

(skiljedomen punkten 17 (i) under ”Yrkanden om betalning”) på den grunden att 

skiljenämnden fann att Minmetals hade avräknat det aktuella beloppet från Minmetals 

ersättningsanspråk avseende utfört arbete och att skiljenämnden beaktat denna 

avräkning vid fastställande av Minmetals ersättning för havda kostnader.  

 

Skiljenämndens prövning av CMP:s ersättningsanspråk avseende icke levererade 

reservdelar är särskiljbar från skiljenämndens prövning av övriga anspråk som 

återspeglas i domslutspunkten 744 (vii) och från de övriga delarna av skiljedomen. 

 

Skiljenämnden ogillade vidare bl.a. CMP:s yrkande om ersättning för nedmonterings-

kostnader på den grunden att skiljenämnden vid prövningen av Minmetals yrkande om 

att CMP ska vara Minmetals behjälplig med att demontera den tillfälliga produktions-

anläggningen (skiljedomen punkten 16 (c) under ”Fastställelseyrkanden”) fann att 

CMP ska förpliktas att bistå Minmetals med demontering enligt vad som anges i 

domslutspunkten 744 (iii) i skiljedomen. 
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Även skiljenämndens prövning i denna del är särskiljbar från skiljenämndens prövning 

av övriga anspråk som återspeglas i domslutspunkten 744 (vii) och från de övriga 

delarna av skiljedomen. 

 

Vid ett upphävande av domslutspunkten 744 (i) ska punkten 744 (vii) i skiljedomen 

upphävas, till den del som avser ett ogillande av CMP:s yrkande om ersättning för icke 

levererade reservdelar. Vid ett upphävande av domslutspunkten 744 (iii) ska punkt 744 

(vii) i skiljedomen upphävas, till den del som avser ett ogillande av CMP:s yrkande om 

ersättning för nedmonteringskostnader. 

 

Grunder för upphävande av skiljedomen i dess helhet  

För det fall hovrätten skulle finna att det inte är praktiskt möjligt eller lämpligt att 

upphäva skiljedomen enligt vad som följer av CMP:s förstahandsyrkande, åberopas de 

av CMP anförda klandergrunderna, var för sig och tillsammans, till stöd för att 

skiljedomen ska upphävas i dess helhet. 

 

Minmetals 

Klandergrund 1 till 5 hänför sig till skiljenämndens prövning av Minmetals yrkande 

om förpliktande för CMP att betala ersättning för utfört arbete enligt kontraktet i den 

mån betalning inte hade skett. Det yrkade beloppet uppgick till 43 878 393,00 USD 

(med eventuellt avdrag av visst belopp som godkänts av Minmetals) eller det lägre 

belopp som skiljenämnden fann ersättningspliktigt. 

 

Klandergrund 1: Skiljenämnden har vid prövningen av Minmetals talan om ersättning 
för utfört arbete meddelat en skiljedom över annat än vad Minmetals hade yrkat 
 
Det förnekas att skiljenämnden meddelat en skiljedom över annat än vad Minmetals 

yrkat. Skiljenämnden har prövat och i princip godtagit de av Minmetals yrkade del-

beloppen för utfört arbete men har godtagit CMP:s invändning om att beloppen inte 

skulle ersättas fullt ut eftersom Minmetals inte hade utfört samtliga arbeten som 

bolaget hade ålagts enligt kontraktet per datumet för hävning av kontraktet och 

eftersom CMP inte hade tagit emot arbetena i dess helhet. 
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De yrkade beloppen om 4 444 293 USD (projekteringsarbeten), 9 129 828,94 USD 

(byggnations-/montagearbeten) respektive 28 232 007,00 USD (slutbetalning) har 

därför reducerats med en viss procent som svarat mot en uppskattad högsta vinstandel 

inom byggbranschen. Det belopp som Minmetals var berättigat att utfå – sammanlagt 

35 535 208,6 USD – utgör ersättning för det utförda arbetet med viss reduktion. 

Skiljenämnden har alltså inte räknat på kostnader för det utförda arbetet. 

 

I sina slutsatser uttalar skiljenämnden att beloppen ska betalas för projekteringsarbeten 

respektive byggnads- och installationsarbeten (punkterna 430 och 440). På liknande 

sätt anger skiljenämnden i punkten 441 att det totala beloppet som ska betalas för 

projekteringsarbeten och byggnads- och installationsarbeten är 11 538 003,65 USD. 

 

Härtill kommer att CMP:s invändning är hänförlig till skiljenämndens materiella 

prövning. Hovrätten saknar möjlighet att överpröva skiljenämndens materiella 

ställningstaganden.  

 

Skiljenämnden har alltså inte meddelat skiljedom över något annat än vad Minmetals 

yrkat. Under alla förhållanden har felet inte påverkat utgången i målet till nackdel för 

CMP. 

 

För det fall hovrätten skulle finna att skiljenämnden har meddelat skiljedom över annat 

än vad Minmetals har yrkat och att felet har påverkat utgången i målet till nackdel för 

CMP ska endast skiljedomens punkter 744 (i) och 744 (ii) hävas och enbart till den del 

som avser ett belopp motsvarande klandergrunden. 

 
Klandergrund 2: Skiljenämnden har vid prövningen av Minmetals talan om ersättning 
för utfört arbete grundat sitt avgörande på grunder och omständigheter som inte 
åberopats  
 

Skiljenämnden har inte grundat sitt avgörande på omständigheter som inte åberopats. 

Av skiljedomens punkt 389 framgår att CMP åberopar att Minmetals ”saknar rätt att 

kräva full betalning eftersom Minmetals inte utfört samtliga arbeten som bolaget ålagts 

enligt Kontraktet per datumet för hävning av Kontraktet”. I punkt 396 åberopar CMP 
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därtill att Minmetals saknar rätt att kräva full betalning eftersom CMP inte tagit emot 

arbetena i dess helhet. Skiljenämnden grundade alltså sitt avgörande såväl på de 

omständigheter som Minmetals hade åberopat som på de motfaktum som åberopades 

av CMP. 

 

Skiljenämnden gjorde vid sin prövning av yrkandet om betalning för utfört arbete ett 

procentuellt avdrag från det yrkade beloppet. CMP hade bestritt yrkandet och hävdat 

att Minmetals inte var berättigat att erhålla full ersättning för arbete som utförts enligt 

kontraktet. Skiljenämndens reducering med viss procent av det yrkade bruttobeloppet 

var väl förenligt med CMP:s ståndpunkt och innebar inte att skiljenämnden prövade 

Minmetals kostnader för utförandet av arbetet. 

 

Härtill kommer att CMP:s invändning är hänförlig till skiljenämndens materiella 

prövning. Hovrätten saknar möjlighet att överpröva skiljenämndens materiella 

ställningstaganden.  

 

Skiljenämnden har därmed inte grundat sitt avgörande på omständigheter som inte 

åberopats av Minmetals. Under alla förhållanden har felet inte påverkat utgången i 

målet till nackdel för CMP. 

 

För det fall hovrätten skulle finna att skiljenämnden grundat sitt avgörande på 

omständigheter som inte åberopats och att felet har påverkat utgången i målet till 

nackdel för CMP ska endast skiljedomens punkt 744 (i) och 744 (ii) hävas och enbart 

till den del som avser ett belopp motsvarande klandergrunden. 

 

Klandergrund 3: Skiljenämnden har vid prövningen av Minmetals talan om ersättning 
för utfört arbete grundat sitt avgörande på skiljemännens privata kunskap om 
vinstmarginaler i byggbranschen, alternativt har skiljenämnden grundat sitt 
avgörande på en billighetsprövning, utan att ett sådant uppdrag förelegat 
 

Det förnekas att skiljenämnden grundat sitt avgörande på skiljemännens privata 

kunskap om vinstmarginaler i byggbranschen alternativt grundat avgörandet på en 

billighetsprövning utan att ett sådant uppdrag förelegat. 
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Skiljenämnden har vid sin prövning av Minmetals yrkande om ersättning för utfört 

arbete funnit att bolaget i princip var berättigat till sådan ersättning men att avdrag 

borde göras. Avdraget bestämdes till 15 procent, motsvarande vad som bedömdes som 

maximal vinst inom byggbranschen. 

 

Den ungefärliga vinsten för företag som arbetar inom byggindustrin kan förmodas vara 

väl känd för advokater och skiljemän som sysslar med tvister på detta och närliggande 

områden. När det sägs att en skiljeman inte bör utnyttja privat kunskap i en tvist avses 

andra situationer än den föreliggande. 

 

Vidare är att pröva en tvist efter billighet något annat än att, som förekommit i 

skiljedomen, på grund av åberopade omständigheter göra ett skäligt avdrag från ett i 

princip godtaget belopp. 

 

Slutligen har parterna uttryckligen gett skiljenämnden i uppdrag att grunda domen på 

principerna om ”good faith and good will”, vilket framgår av den i skiljedomens punkt 

18 redovisade skiljeklausulen (punkt 20.3 i kontraktet). Det görs dock inte gällande att 

skiljenämnden hade ett uppdrag att avgöra tvisten efter billighet.  

 

Härtill kommer att CMP:s invändning är hänförlig till skiljenämndens materiella 

prövning. Hovrätten saknar möjlighet att överpröva skiljenämndens materiella 

ställningstaganden.  

 

Skiljenämnden har därmed inte gått utöver sitt uppdrag eller begått något handlägg-

ningsfel. Under alla förhållanden har felet inte påverkat utgången i målet till nackdel 

för CMP. 

 

För det fall hovrätten skulle finna att skiljenämnden har gått utöver sitt uppdrag eller 

begått något handläggningsfel och att felet har påverkat utgången i målet till nackdel 

för CMP ska endast skiljedomens punkt 744 (i) och 744 (ii) hävas och enbart till den 

del som avser ett belopp motsvarande klandergrunden. 
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Klandergrund 4: Skiljenämnden har vid prövningen av Minmetals talan om ersättning 
för utfört arbete på egen hand dels utforskat innehållet i tillämplig materiell rätt i 
rättsfrågor som parterna inte berört, utan att ett sådant uppdrag förelegat, dels 
grundat sitt avgörande på rättsregler som parterna inte gjort gällande  
 

Minmetals bestrider att parterna träffat en överenskommelse om att skiljenämnden 

enbart haft att tillämpa de bestämmelser som parterna anvisat. Skiljenämnden har 

varken varit förhindrad att utreda innehållet i rysk materiell rätt eller att tillämpa rysk 

materiell rätt. 

 

Det bestrids att skiljenämnden på egen hand dels utforskat innehållet i tillämplig 

materiell rätt i rättsfrågor som parterna inte berört, dels grundat sitt avgörande i fråga 

om CMP:s ersättningsskyldighet för Minmetals havda kostnader på rättsregler som 

parterna inte gjort gällande. 

 

Skiljenämnden har inte gjort någon bedömning av rätten till ersättning för kostnader. 

Skiljenämnden har från den i princip godtagna ersättningen för utfört arbete gjort ett 

processuellt avdrag motsvarande uppskattad vinst. 

 

Därtill är det inte korrekt att artikel 729 i RF CB inte berörts under skiljeförfarandet. 

Av skiljedomens punkt 273 och punkt 276 framgår att det uttryckligen hänvisats till 

bestämmelsen i skiljeförandet. Vidare framgår av skiljedomens punkt 389, att CMP 

åberopade att Minmetals ”saknar rätt att kräva full betalning eftersom Minmetals inte 

utfört samtliga arbeten som bolaget ålagts enligt Kontraktet per datumet för hävning av 

Kontraktet”. 

 

Av punkt 396 framgår att CMP därtill åberopade att Minmetals saknar rätt att kräva 

full betalning eftersom CMP inte tagit emot arbetena i dess helhet. Det var följaktligen 

CMP självt som hänförde sig till artikel 729 i RF CB. Skiljenämnden grundade således 

inte sitt avgörande på rättsfrågor eller rättsregler som inte tidigare hade berörts. 
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Skiljenämnden har således inte gått utöver sitt uppdrag eller begått något handlägg-

ningsfel. Under alla förhållanden har det påstådda felet inte påverkat utgången i målet 

till nackdel för CMP. 

För det fall hovrätten skulle finna att skiljenämnden har gått utöver sitt uppdrag eller 

begått något handläggningsfel och att felet har påverkat utgången i målet till nackdel 

för CMP ska endast skiljedomens punkt 744 (i) och 744 (ii) hävas och enbart till den 

del som avser ett belopp motsvarande klandergrunden. 

 

Klandergrund 5: Skiljenämnden har vid prövningen av Minmetals talan om ersättning 
för utfört arbete underlåtit att fästa CMP:s uppmärksamhet på den överraskande 
rättstillämpningen 
 

Skiljenämnden har inte grundat sitt avgörande om ersättningsskyldighet för CMP på 

bestämmelser om kostnadsersättning. Det har därför inte funnits anledning att fästa 

CMP:s uppmärksamhet på någon rättstillämpning enligt vad CMP påstår. Därtill 

kommer att det är CMP självt som har hänfört sig till artikel 729, varför det saknats 

anledning för skiljenämnden att utöva någon materiell processledning gentemot CMP. 

 

Skiljenämnden har således inte gått utöver sitt uppdrag eller begått något 

handläggningsfel. Under alla förhållanden har det påstådda felet inte påverkat 

utgången i målet till nackdel för CMP. 

 

För det fall hovrätten skulle finna att skiljenämnden har gått utöver sitt uppdrag eller 

begått något handläggningsfel och att felet har påverkat utgången i målet till nackdel 

för CMP ska endast skiljedomens punkt 744 (i) och 744 (ii) hävas och enbart till den 

del som avser ett belopp motsvarande klandergrunden. 

 

Klandergrund 6: Skiljenämnden har såvitt avser Minmetals talan om ersättning för 
skada och stulen egendom underlåtit att pröva framställda preskriptions- och 
reklamationsinvändningar  
 

Skiljenämnden har inte underlåtit att pröva framställda preskriptions- och 

reklamationsinvändningar. I skiljedomens punkt 131 anges att skiljenämnden har 

avslagit Minmetals begäran om att bortse från CMP:s reklamations- och preskriptions-
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invändning framställd i yttrandet av den 19 september 2016. Skiljenämnden har vidare 

hanterat parternas övriga preskriptionsinvändningar och inställningar i skiljedomens 

punkt 472, punkt 479 och punkt 544–547. Skiljenämndens uttalande i skiljedomen 

punkt 272 om att den har gjort alla bedömningar av betydelse med beaktande av alla 

argument och omständigheter som parterna åberopat måste därför förstås som att 

samtliga skiljeförfarandets preskriptions- och reklamationsfrågor prövats – däribland 

CMP:s reklamations- och preskriptionsinvändning med avseende på skadad eller 

stulen egendom. Skiljenämndens slutsats återspeglas i skiljedomen, punkten 744 (vii). 

Skiljenämnden har således inte överskridit sitt uppdrag eller begått något 

handläggningsfel. 

 

Under alla förhållanden har CMP:s preskriptions- och reklamationsinvändning varit 

hänförlig endast till en bråkdel av Minmetals yrkande avseende skadad eller stulen 

egendom, nämligen 823 400 RUB av bifallna 524 919,50 USD vilket utgör ca 2,66 

procent av det bifallna beloppet. I förhållande till det belopp som Minmetals sedermera 

tillerkändes enligt punkten 1 i skiljedomen, 16 691 176,95 USD, motsvarar 

invändningen knappt 13 997 USD eller 0,08 procent. 

 

Mot bakgrund av den mycket ringa del som ett eventuellt uppdragsöverskridande eller 

handläggningsfel haft med avseende på skiljedomen kan felen inte anses ha varit av 

rimlig betydelse för CMP. Det saknas därför grund för upphävande av skiljedomen. 

 

För det fall hovrätten skulle finna att skiljenämnden har överskridit sitt uppdrag eller 

begått något handläggningsfel samt att det föreligger grund för upphävande, ska endast 

skiljedomens punkt 744 (i) och 744 (ii) hävas och enbart till den del som avser ett 

belopp motsvarande klandergrunden. 

 

Klandergrund 7: Skiljenämnden har såvitt avser Minmetals talan om ersättning för 
skada och stulen egendom grundat sitt avgörande på grunder och omständigheter som 
inte åberopats av Minmetals 
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CMP synes göra gällande att skiljenämnden grundat sin bedömning av frågan om 

ersättning för stulen och skadad egendom på att parterna hade delat ansvar för 

bevakning av material och utrustning enligt kontraktet. 

 

Minmetals åberopade i skiljeförfarandet – med hänvisning till vissa bestämmelser i 

parternas kontrakt – att CMP och inte Minmetals hade ansvar för att byggarbetsplatsen 

var säkrad. Minmetals åberopade alltså att Minmetals inte hade något ansvar för detta 

men hävdade samtidigt att bolaget hade gjort allt som varit möjligt för att förebygga 

tillfällen för stöld. 

 

Mot den bakgrunden kan skiljenämndens bedömning att parterna hade delat ansvar  

för bevakning av material och utrustning enligt kontraktet inte anses innebära att 

skiljenämnden grundat sitt avgörande på omständigheter som inte åberopats av 

Minmetals. 

 

Skiljenämnden får anses ha varit oförhindrad att grunda sin bedömning på 

bestämmelser i kontraktet, även om Minmetals inte åberopat någon särskild 

bestämmelse i nu förevarande hänseende. 

 

Skiljenämnden har således inte gått utöver sitt uppdrag eller begått något handlägg-

ningsfel. Under alla förhållanden har påstådda felet inte påverkat utgången i målet till 

nackdel för CMP. 

 

Härtill kommer att det belopp som CMP förpliktades utge till Minmetals med avseende 

på ersättning för skada samt för stulen egendom – 524 919,50 USD – motsvarar endast 

dryga 3 procent av utdömda 16 691 176,95 USD. Mot bakgrund av den mycket ringa 

del som ett eventuellt uppdragsöverskridande eller handläggningsfel haft med 

avseende på skiljedomen kan felen inte anses ha varit av rimlig betydelse för CMP. 

Därmed saknas grund för upphävande. 

 

För det fall hovrätten skulle finna att skiljenämnden har gått utöver sitt uppdrag eller 

begått något handläggningsfel och att felet har påverkat utgången i målet till nackdel 

för CMP samt att det föreligger grund för upphävande, ska endast skiljedomens punkt 
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744 (i) och 744 (ii) hävas och enbart till den del som avser ett belopp motsvarande 

klandergrunden. 

 

Klandergrund 8: Skiljenämnden har meddelat en dom över CMP:s skyldighet att 
bistå Minmetals med anskaffning av nödvändiga tillstånd för Minmetals anställda, 
vilket Minmetals inte yrkat 
 

Minmetals yrkade i skiljeförfarandet att CMP skulle förpliktas att vidta alla 

nödvändiga åtgärder och lämna nödvändig hjälp till Minmetals för demontering och 

bortförande av anläggningen från CMP:s område. Det framgår att det för utförande av 

dessa åtgärder var nödvändigt att personal från Kina deltog i arbetet, vilket förutsatte 

att dessa personer fick tillstånd att komma till Ryssland och arbeta på platsen. Att 

CMP ålades av skiljemännen att bistå Minmetals med att anskaffa nödvändiga tillstånd 

för anställda hos Minmetals har omfattats av Minmetals nyssnämnda yrkande. 

 

Skiljenämnden har således inte gått utöver sitt uppdrag eller begått något handlägg-

ningsfel. Mot bakgrund av den mycket ringa del som ett eventuellt uppdragsöver-

skridande eller handläggningsfel haft med avseende på skiljedomen kan felen inte 

anses ha varit av rimlig betydelse för CMP. Därmed saknas grund för upphävande. 

 

Under alla förhållanden föreligger inte skäl att upphäva skiljedomen i dess helhet. För 

det fall domstolen alls finner att någon del av skiljedomen ska upphävas, ska enbart 

skiljedomens punkt 744 (iii) upphävas. 

 

Partiellt upphävande av skiljedomen m.m. 

Minmetals grunder för bestridande avseende CMP:s yrkande om partiellt upphävande 

av skiljedomen (yrkandena 1 och 2) är desamma som klandergrund 1–8 ovan. 

 

Vad gäller CMP:s yrkande (3) bestrids att hovrätten, för det fall domstolen helt eller 

delvis skulle upphäva punkten 744 (i) i skiljedomen, ska upphäva punkterna 744 (v) 

och 744 (vi) eftersom prövningen av fördelning av rättegångskostnader m.m. hänförlig 
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till punkten 744 (i) inte är särskiljbar från skiljenämndens prövning av kostnads-

fördelningen avseende övriga delar av skiljedomen, se skiljedomen punkterna  

709–732. Det föreligger inte heller något direkt samband mellan, å ena sidan, 

kostnadsfördelningen avseende skiljedomskostnaderna och, å andra sidan, CMP:s 

betalningsskyldighet enligt punkten 744 (i) i skiljedomen. 

Såvitt avser CMP:s yrkande (4) och (5) saknas förutsättningar för domstolen att bifalla 

yrkandena eftersom de faller inom ramen för skiljenämndens materiella prövning och 

är inte hänförliga till några handläggningsfel. Vidare är frågan om ersättning för 

nedmonteringskostnader eller reservdelar inte särskiljbara från nämndens prövning  

av övriga anspråk, vilket återspeglas bl.a. i domslutet punkten 744 (vii): ”Övriga 

yrkanden och genyrkanden ogillas”. I vart fall vore det inte lämpligt att häva 

skiljedomen i dessa delar. 

 

UTREDNING 

Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Parterna har åberopat viss skriftlig 

bevisning. På CMP:s begäran har vittnet Alexander Lazarev hörts. 

 

HOVRÄTTENS DOMSKÄL 

Rättsliga utgångspunkter 

Enligt 34 § första stycket lagen (1999:116) om skiljeförfarande, härefter LSF, i dess 

lydelse före den l mars 2019, som är tillämplig i detta mål, ska en skiljedom upphävas 

på talan av en part bl.a. om skiljemännen har överskridit sitt uppdrag (punkten 2) eller 

om det annars, utan partens vållande, i handläggningen har förekommit något fel som 

sannolikt har inverkat på utgången (punkten 6). I fråga om uppdragsöverskridanden 

fanns det i lagtexten inte något krav på att felet skulle ha inverkat på målets utgång. 

Trots detta har det i hovrättspraxis ansetts att ett uppdragsöverskridande som inte i 

någon del påverkat domslutet inte heller kan leda till att skiljedomen hävs (se t.ex. 

Svea hovrätts dom den 24 november 2017 i mål nr T 10896-16 med där gjorda 

hänvisningar). 
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Bestämmelsen om uppdragsöverskridande tar sikte på ramarna för skiljenämndens 

materiella prövning av den överlämnade frågan. I allmänhet skiljer man mellan den 

yttre ramen, som kommer till uttryck i skiljeavtalet, och den inre ramen, som bestäms 

av parternas processhandlingar. Ett åsidosättande av instruktioner som tar sikte på hur 

förfarandet ska genomföras inom de ramar som följer av skiljeavtalet, yrkanden, 

åberopade omständigheter och införd bevisning, kan utgöra ett handläggningsfel (se 

NJA 2009 s. 128).  

 

Disposition av domskälen 

CMP har i första hand yrkat (yrkande 1) att punkterna 744 (i) och 744 (ii) i skilje-

domen ska upphävas helt eller delvis. Kapitalbeloppet om 16 691 176,95 USD i de 

aktuella domslutspunkterna motsvarar resultatet efter den kvittning som skiljenämnden 

gjorde (p. 708), genom vilken Minmetals delvis fick bifall till fullgörelseyrkandena 

16 (a) och 16 (c). 

 

Hovrätten tar först ställning till CMP:s yrkande 1 avseende Minmetals talan om 

ersättning för utfört arbete och de klandergrunder som görs gällande i anslutning därtill 

(klandergrund 1–5).  Hovrätten kommer därefter att ta ställning till de klandergrunder 

som görs gällande beträffande Minmetals talan om ersättning för skada och stulen 

egendom (klandergrund 6 och 7). 

 

Först för det fall hovrätten helt eller delvis skulle bifalla CMP:s yrkande 1 aktualiseras 

yrkande 3 om att hovrätten ska upphäva punkterna 744 (v) och 744 (vi) i skiljedomen, 

om fördelningen av skiljedoms- och rättegångskostnaderna, liksom yrkande 4 om att 

hovrätten ska upphäva punkten 744 (vii) till den del som avser ett ogillande av CMP:s 

yrkande om att Minmetals skulle förpliktas att till CMP betala ersättning för icke 

levererade reservdelar. Detta innebär således att hovrätten kommer att pröva yrkande 3 

och 4 endast om hovrätten vid en prövning av yrkande 1 kommer fram till att det finns 

skäl att helt eller delvis upphäva punkterna 744 (i) och 744 (ii) i skiljedomen. 

 

Hovrätten kommer därefter att ta ställning till CMP:s yrkande 2 om att punkten 744 

(iii) i skiljedomen ska upphävas (klandergrund 8). 
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Endast för det fall hovrätten skulle bifalla CMP:s yrkande 2 aktualiseras CMP:s 

yrkande 5 om att hovrätten ska upphäva punkten 744 (vii) i skiljedomen till den del 

som avser ett ogillande av CMP:s yrkande i skiljeförfarandet om att Minmetals  

skulle förpliktas att till CMP betala ersättning för nedmontering av den tillfälliga 

produktionsanläggningen. Detta innebär således att hovrätten kommer att pröva 

yrkande 5 endast om hovrätten vid en prövning av yrkande 2 kommer fram till att 

punkten 744 (iii) i skiljedomen ska upphävas. 

 

Hovrätten kommer att pröva yrkandena 1–5 i tur och ordning nedan.  
 

Yrkande 1 

CMP har yrkat att punkterna 744 (i) och 744 (ii) i skiljedomen ska upphävas helt  

eller delvis. Som ovan redovisats utgör kapitalbeloppet i punkterna 744 (i) och (ii) 

resultatet efter skiljenämndens kvittning, genom vilken Minmetals delvis fick bifall  

till fullgörelseyrkandena 16 (a) och 16 (c) i skiljedomen. 

 

Hovrätten kommer först att behandla den del av klandertalan som rör Minmetals 

fullgörelseyrkande 16 (a) i skiljedomen och de klandergrunder som görs gällande i 

anslutning därtill (klandergrund 1–5). 
 

Klandergrund 1–3 

I skiljeförfarandet framställde Minmetals fullgörelseyrkande 16 (a) enligt följande: 

 
"förplikta Svaranden att till Käranden betala samtliga belopp, vilka tillkommer 
Käranden för arbeten utförda enligt Generalentreprenadkontraktet och vilka inte 
erlagts av Svaranden, uppgående till 43 878 393,00 USD (med möjlighet till 
korrigering vid avräkning för ett av Minmetals medgivet belopp uppgående till 
519 555,00 USD genom kvittning), eller det belopp som Skiljenämnden finner 
skall erläggas;" 

 

Av punkten 368 i skiljedomen framgår att det yrkade beloppet om 43 878 393,00 USD 

bestod av tre delposter:  
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1) delbetalning enligt kontraktet avseende obetalda projekteringsarbeten 

om 4 444 293 USD,  

2) delbetalning enligt kontraktet avseende obetalda byggnations- och 

montagearbeten om 8 895 976 USD, och 

3) slutbetalning uppgående till 10 procent av det totala värdet av arbeten 

utförda av Minmetals enligt kontraktet om 30 538 124 USD.  

I fråga om betalning för projekteringsarbeten och för byggnations- och montage-

arbeten fann skiljenämnden att CMP var betalningsskyldigt och att de av Minmetals 

framställda yrkandena skulle bifallas, men till en mindre del (p. 428 och 438). Skilje-

nämnden beaktade att Minmetals hade överlämnat arbetena till CMP, men att 

kontraktet hävts innan CMP tagit emot arbetena och att Minmetals därför skulle 

ersättas enligt artikel 729 i den ryska civilbalken och ”endast för havda kostnader,  

det vill säga för självkostnaden för utförda arbeten” (p. 429 och 439).  

 

Vid bedömningen av Minmetals yrkande om slutbetalning enligt kontraktet uppnåddes 

ingen enighet i skiljenämnden. Skiljedomen grundades därför på majoritetens 

bedömning om att hela entreprenaden inte hade fullgjorts när kontraktet hävdes och att 

Minmetals därför endast hade rätt till ersättning för ”kostnaderna för utfört arbete” och 

med ett belopp som täckte bolagets ”verkliga kostnader” (p. 450 och 452).  

 

Vid beräkningen av Minmetals självkostnad avseende projekterings-, byggnations-  

och montagearbeten konstaterade skiljenämndens majoritet att det inte var möjligt att 

fastställa en sådan kostnad baserat på utredningen i målet och förekomsten av olika  

sätt att beräkna självkostnad och vinst. Därför tillämpade majoriteten en vinstberäk-

ningsnorm om 15 procent. Skiljenämnden angav att vinstberäkningsnormen hade 

karaktär av en uppskattning och att den återspeglade majoritetens uppfattning om att 

storleken på vinsten i byggbranschen inte överstiger 10–15 procent (p. 429 och 439). 

Motsvarande vinstberäkningsnorm tillämpades av skiljenämndens ordförande vid 

beräkningen av självkostnaden för de arbeten som omfattades av ersättning i form  

av slutbetalning (p. 454).  

 

De belopp som skiljenämnden tillerkände Minmetals i dessa delar beräknades slutligen 

med utgångspunkt i kontraktspris och med avdrag för ovan nämnda vinstmarginal om  
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15 procent, motsvarande 3 777 649,05 USD avseende projekteringsarbeten (p. 430), 

7 760 354,60 USD avseende byggnations- och montagearbeten (p. 440) och  

23 997 205 USD avseende slutbetalning (p. 454).  

 

CMP har i målet gjort gällande att skiljenämnden vid bedömningen av Minmetals 

yrkande om ersättning för utfört arbete meddelat en dom över ersättning för Minmetals 

havda kostnader och därigenom en dom över något annat än vad Minmetals yrkat 

(klandergrund 1). CMP har vidare gjort gällande att varken Minmetals eller CMP 

åberopat eller på annat sätt hänfört sig till några omständigheter avseende Minmetals 

havda kostnader och att skiljenämnden således dömt över grunder och omständigheter 

som inte åberopats (klandergrund 2). CMP har därtill gjort gällande att skiljenämndens 

majoritet lagt sin privata kunskap om vinstmarginaler i byggbranschen till grund för 

sitt avgörande i frågan om CMP:s ersättningsskyldighet, utan att parterna berört detta 

(klandergrund 3).  

 

Minmetals har invänt att yrkandet i 16 (a) endast avsåg ett yrkande om betalning, 

antingen enligt kontraktspris ”eller det belopp som Skiljenämnden finner skall 

erläggas” och att det är yrkad ersättning för utfört arbete, med viss reduktion, som 

skiljenämnden dömt ut (klandergrund 1). Minmetals har vidare invänt att skilje-

nämnden godtagit CMP:s invändning om att Minmetals inte haft rätt till full betalning 

och att nämnden därför grundade sitt avgörande såväl på de omständigheter som 

Minmetals åberopat som på de motfaktum som åberopats av CMP (klandergrund 2). 

Minmetals har därtill gjort gällande dels att den ungefärliga vinsten för företag som 

arbetar inom byggindustrin torde vara väl känd för advokater och skiljemän som 

sysslar med tvister på detta och närliggande områden, dels att skiljenämnden inte 

utnyttjat privat kunskap vid avgörandet i denna del (klandergrund 3).  

 

Hovrätten gör i dessa delar följande bedömning.  

 

Minmetals yrkande 16 (a) utgör i sin enkelhet ett yrkande om betalning av en 

penningfordran. Yrkandet innebar att skiljenämnden skulle förplikta CMP att till 

Minmetals utge ett visst belopp. I en svensk civilrättslig kontext behöver käranden  

i ett ersättningsyrkande inte redovisa vad yrkandet avser, utan detta redovisas normalt 
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separat som grunden för talan (Westberg, Civilrättskipning I, tredje upplagan, 2021, 

s. 212). Den precisering som inkluderats i Minmetals yrkande, att betalningen avser 

”samtliga belopp, vilka tillkommer Käranden för arbeten utförda enligt Generalentre-

prenadkontraktet”, innebär i samma svenska kontext att rättsföljd och rättsfakta 

integrerats till ett enhetligt uttryck för det anspråk som framställts.  

 

Utformningen av Minmetals yrkande lämnar samtidigt inte så stort utrymme  

för tolkning. Yrkandets innehåll sätter snarare en ram för vad Minmetals begärt 

betalning för och varför. Eftersom yrkandet dessutom framställts i ett internationellt 

skiljeförfarande – med utländska parter, ombud och skiljemän – föreligger inte samma 

bundenhet till den svenska processuella begreppsapparaten. Parterna kan dra upp 

gränser för sin talan på ett sätt som ger både större och mindre rörelsefrihet för 

skiljenämnden än om den svenska rättegångsbalken hade följts (jfr prop. 1998/99:35  

s. 145 och prop. 2017/18:257 s. 49). Hovrätten har därför att beakta att de inblandade 

sannolikt varken varit förtrogna med eller inrättat sig efter det regelsystem som gäller i 

svensk processrätt i fråga om hur yrkande och grund åtskiljs.  

 

Mot bakgrund av det ovan anförda måste det förhållandet att Minmetals yrkande 

innehåller mer än en begäran om betalning – genom att det preciserats att betalningen 

avser utfört arbete enligt kontraktet – anses innebära att yrkandets räckvidd och i 

förlängningen även skiljenämndens prövningsram har begränsats i enlighet med 

preciseringen. Att Minmetals avsåg att dra upp gränsen för sitt yrkande genom dess 

utformning är även förenligt med hur bolaget utformade sina yrkanden i skilje-

förfarandet i övrigt. I t.ex. fullgörelseyrkandena 16 (b) och (c) angav bolaget 

uttryckligen att det yrkade ersättning för kostnader respektive skada, och inte för 

betalning av kontraktspris. Av transkriberingen från slutförhandlingen framgår även  

att Minmetals ombud, på fråga från en av skiljedomarna, uppgav att yrkandet avsåg 

utfående av betalning för utfört arbete och att Minmetals inte framställde särskilda 

skadeståndsyrkanden till följd av uppsägningen av kontraktet (transkribering från 

slutförhandlingen den 25 maj 2017, rad 410 och 1169). 

 

Av åberopat processmaterial, från såväl den skriftliga förberedelsen som slut-

förhandlingen i skiljeförfarandet, framgår att skiljenämndens prövningsram i nu 
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aktuellt hänseende inte heller hade utvidgats genom de grunder Minmetals åberopat  

till stöd för sitt yrkande. Det står klart att Minmetals konsekvent åberopade att bolaget 

hade utfört kontraktsarbete och att CMP därför skulle förpliktas att utge betalning 

enligt kontraktet. CMP bestred i sin tur att full betalning skulle utgå, bl.a. med 

hänvisning till att allt arbete inte utförts. Varken Minmetals eller CMP hänförde sig 

under skiljeförfarandet till Minmetals havda eller verkliga kostnader för det utförda 

arbetet. Ingen av parterna åberopade eller förde bevisning om vad dessa kostnader 

skulle bestå i eller uppgå till. Uppgifterna i denna del ligger även väl i linje med de 

uppgifter som vittnet Alexander Lazarev har lämnat under ed vid huvudförhandlingen i 

hovrätten, angående hur framför allt Minmetals förde sin talan under skiljeförfarandet.  

 

Enligt hovrätten är det sammantaget tydligt av såväl yrkandets utformning som de 

omständigheter som lades fram under skiljeförfarandet att Minmetals endast yrkade 

betalning för utfört arbete enligt kontraktet och inte ersättning för något annat. Det är 

även tydligt av CMP:s bestridandegrunder att det är just detta yrkande som CMP 

bemötte.  

 

Skiljeförfaranden präglas av den s.k. dispositionsprincipen (Lindskog, Skiljeförfarande 

En kommentar, tredje upplagan, 2020, s. 581). I rättegången i allmän domstol återfinns 

motsvarande princip i 17 kap. 3 § rättegångsbalken enligt vilken rätten inte får döma 

över annat än vad som yrkats och inte heller grunda sitt avgörande i ett dispositivt mål 

på en omständighet som inte åberopats. Med annat åsyftas ett kvalitativt mått, vilket 

innebär att rätten bara får döma över samma slag av rättsföljd som yrkats. Med omst-

ändighet avses rättsfakta, vilket innebär att rätten är förhindrad att döma över andra 

rättsfakta än de som täcks av parternas grunder och invändningar. Ett materiellt synsätt 

på nyss nämnda rekvisit innebär att domstolen inte får sakpröva och meddela en dom 

över en fråga vari parten inte alls har framställt något yrkande. Detta synsätt bygger på 

en helhetsbedömning av processföremålet så som det bestämts med ledning av partens 

yrkande och grund (se Westberg, Domstols officialprövning, 1988, s. 61 ff.).  

 

Ett syfte med såväl dispositionsprincipen som regeln om uppdragsöverskridande i  

34 § första stycket 2 LSF är att säkerställa att parterna förfogar över processen och att 

de är införstådda med vad de har att bemöta och vad skiljenämnden har att pröva. 
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Principen innebär att skiljenämnden inte får agera inkvisitoriskt utan att processens 

innehåll och ramar bestäms genom parternas dispositioner. Ett uppdragsöverskridande 

föreligger därför om skiljenämnden överraskande har prövat sådant som inte omfattas 

av parternas dispositioner. De två mest tydliga situationerna är att domslutet går utöver 

det bakomliggande yrkandet eller att det har lagts en icke åberopad omständighet till 

grund för avgörandet. (Lindskog, a.a., s. 936 ff., Heuman, Skiljemannarätt, 1999,  

s. 606 och Hobér, International Commercial Arbitration in Sweden, andra upplagan, 

2021, s. 290 f. p. 8.81.) Det anförda gäller även i internationella skiljetvister där det, 

trots försiktigheten vid tillämpningen av den svenska processuella begreppsapparaten, 

inte kan komma i fråga att skiljemännen får döma över ett yrkande eller en grund som 

över huvud taget inte har förts på tal under förfarandet (prop. 1998/89:35 s. 145 och 

prop. 2017/18:257 s. 49).  

 

Skiljenämnden har i nu aktuellt fall förpliktat CMP att utge ett visst kapitalbelopp  

till Minmetals. Det framgår således inte explicit att den betalningsskyldighet som 

skiljenämnden har dömt ut utgör en annan rättsföljd än den som avses i det bakom-

liggande yrkandet om betalning. Av domskälen framgår dock att det belopp som CMP 

förpliktats att betala utgör ersättning för Minmetals kostnader, och inte delbetalning 

och slutbetalning enligt kontraktet. Den utdömda rättsföljden är därför inte densamma 

som den yrkade. Hovrätten gör bedömningen att skiljenämnden dömt över något annat 

än vad Minmetals har yrkat, att skiljenämnden därigenom överskridit sitt uppdrag och 

att detta har inverkat på utgången (klandergrund 1). 

 

Även om denna slutsats är tillräcklig för att bifalla CMP:s talan såvitt gäller förplikt-

elser hänförliga till fullgörelseyrkande 16 (a) i skiljedomen, väljer hovrätten att också 

pröva klandergrunderna 2 och 3. Dessa klandergrunder avser samma utdömda belopp i 

skiljedomen som klandergrund 1, men tar sikte på de omständigheter och den kunskap 

som skiljenämnden lagt till grund för sin prövning. 

 

Såvitt gäller klandergrund 2 gör hovrätten följande bedömning. 

 

I Sverige har det i anslutning till rättsfallet NJA 2016 s. 107 förekommit en livlig 

rättsvetenskaplig debatt i frågan om betalning enligt ett avtal, respektive skyldighet att 
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utge skadestånd, kan betraktas som endast olika rättsliga kvalifikationer av en 

betalningsskyldighet grundad på anförda omständigheter (se Alexander Unnersjö i 

Juridisk Tidskrift 2016-17 s. 409 ff., Torgny Håstad i Juridisk Tidskrift 2016-17 s. 605 

ff., Patrik Schöldström i Svensk Juristtidning 2017 s. 142 ff. och s. 830 ff. samt Göran 

Lambertz i Svensk Juristtidning 2017 s. 334 ff. och 835 ff.).  

 

Hovrätten konstaterar att den part som yrkar ersättning för kostnader, oavsett hur 

betalningsskyldigheten kvalificeras rättsligt, måste åberopa den omedelbart relevanta 

omständigheten att parten haft kostnaderna i fråga för att omständigheten ska kunna 

läggas till grund för en dom genom vilken parten tillerkänns ersättning för dessa. En 

annan sak är att det även bevisrättsligt åligger parten att styrka vad kostnaderna bestått 

i och uppgått till, exempelvis genom specificerade räkningar. (Jfr Heuman, Bevisbörda 

och beviskrav i tvistemål, 2005, s. 260 ff.)  

 

Varken Minmetals eller CMP åberopade i skiljeförfarandet några omständigheter 

avseende Minmetals havda eller verkliga kostnader, och förde än mindre någon 

bevisning om dessa. Frågan om ersättning för dessa kostnader eller betalning enligt 

kontraktet kan således under inga förhållanden avse endast en rättslig kvalifikation av 

en betalningsskyldighet som följer av åberopade omständigheter. De processuella 

förutsättningarna skiljer sig därmed i ett avgörande avseende från den situation som 

förelåg i det omdiskuterade rättsfallet NJA 2016 s. 107.  

 

Av skiljenämndens domskäl framgår att nämnden tillfört målet den omständigheten  

att Minmetals haft kostnader för det utförda arbetet och sedermera lagt den 

omständigheten till grund för bedömningen i sak. Skiljenämndens agerande  

utgör därför ett processuellt överskridande av ramarna för förfarandet genom att 

skiljenämnden grundat sitt avgörande på en omständighet som inte har åberopats.  

Det föreligger därför ett uppdragsöverskridande även i denna del. Det kan i vart fall 

inte uteslutas att uppdragsöverskridandet inverkat på utgången (klandergrund 2). 

 

När det gäller klandergrund 3 gör hovrätten följande överväganden. 
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Skiljenämnden har beräknat kostnaderna med beaktande av en vinstmarginal på viss 

nivå. Hovrätten konstaterar att ingen av parterna i skiljeförfarandet berörde frågan om 

vinstmarginaler i byggbranschen. Den vinstmarginal som skiljenämnden tillämpade 

kan inte anses vara ett sådant notoriskt förhållande som parterna inte behövt åberopa. 

Skiljenämnden har inte heller haft i uppdrag att grunda avgörandet på egna erfaren-

hetssatser. Hovrätten finner därför att skiljenämnden har baserat sitt avgörande i denna 

del på egen kunskap om vinstmarginaler i byggbranschen, utan att ett sådant uppdrag 

förelegat. Även i detta avseende begick skiljenämnden således ett uppdragsöver-

skridande och det kan i vart fall inte uteslutas att överskridandet inverkat på utgången 

(klandergrund 3).  

 

Vid denna bedömning saknas anledning för hovrätten att pröva klandergrund 4 och 5.  

 

Sammantaget finner hovrätten att skiljenämnden överskridit sitt uppdrag enligt 34 § 

första stycket 2 LSF dels genom att ha dömt över annat än vad Minmetals yrkat, dels 

genom att ha grundat sitt avgörande på omständigheter som inte åberopats samt även 

på skiljedomarnas egna kunskaper om vinstmarginaler i byggbranschen, utan att det 

funnits förutsättningar för detta. Hovrätten anser att det i vart fall inte kan uteslutas att 

uppdragsöverskridandet har inverkat på utgången genom att Minmetals talan, före 

kvittning, bifallits till ett belopp om 32 762 824,93 USD. 

 

Klandergrund 6 

CMP:s yrkande 1 i hovrätten hänför sig även, såvitt gäller visst belopp, till 

skiljenämndens prövning av fullgörelseyrkande 16 (c) i skiljedomen. Detta yrkande hade 

följande lydelse: 

 

"förplikta Svaranden att till Käranden betala ersättning för skada, vilken 
åsamkats Kärandens egendom genom Svarandens medarbetares och/eller 
underentreprenörers handlingar samt för stulen egendom tillhörande Käranden, 
uppgående till 1 049 839,00 USD eller det belopp som Skiljenämnden finner skall 
erläggas;" 
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CMP har i denna del gjort gällande att skiljenämnden underlåtit att pröva framställda 

preskriptions- och reklamationsinvändningar.  

 

Minmetals har i klandermålet förnekat att skiljenämnden skulle underlåtit att pröva 

samtliga preskriptions- och reklamationsinvändningar. Minmetals har därtill framhållit 

att CMP:s invändning varit hänförlig endast till en bråkdel av Minmetals yrkande och i 

förhållande till det belopp som Minmetals sedermera tillerkänts, varför ett eventuellt 

fel av skiljenämnden inte kan anses ha varit av rimlig betydelse för CMP. 

Hovrätten gör i denna del följande bedömning.  

 

Av utredningen i målet framgår att CMP genom ett yttrande i september 2016 invänt 

att Minmetals inte i rätt tid påtalat skada och stulen egendom och att fordran därför var 

preskriberad. Vidare framgår att CMP vidhöll denna invändning vid slutförhandlingen 

under skiljeförfarandet.  

 

Av domskälen i skiljedomen framgår att skiljenämnden prövat dels CMP:s invändning 

om preskription såvitt avser ett yrkande från Minmetals om ersättning för kostnader för 

ökad arbetsvolym (p. 472 och 479), dels Minmetals egna preskriptionsinvändningar 

hänförliga till CMP:s genkäromål (p. 544–547). Något uttryckligt ställningstagande till 

CMP:s preskriptionsinvändning avseende Minmetals yrkande om ersättning för skada 

och stulen egendom återfinns emellertid inte i domskälen.  

 

I punkten 272 i skiljedomen anger skiljenämnden att den i processeffektivitetssyfte 

inte återgett parternas samtliga argument i domen men att samtliga argument och 

faktiska omständigheter har beaktats. Enligt hovrättens mening kan detta generella 

uttalade inte anses innefatta ett ställningstagande till CMP:s preskriptionsinvändning. 

Slutsatsen är därför att skiljenämnden har underlåtit att pröva CMP:s invändning om 

preskription. 

 

Preskription har i svensk rätt bedömts som en materiell fråga. I överensstämmelse 

härmed gäller att skiljemännen endast har gjort en materiellt oriktig bedömning om de 

med orätt prövat och bifallit kärandens yrkanden i en skiljetvist, trots att svaranden 

gjort invändning om att talan väckts för sent (Heuman, Skiljemannarätt, 1999, s. 624). 
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I en situation som denna, när skiljenämnden helt underlåtit att pröva invändningen, är 

situationen en annan. Även om underlåtenhet att utföra uppdraget passar mindre väl 

med ordalydelsen i 34 § första stycket 2 LSF, om uppdragsöverskridande, får skilje-

nämndens underlåtenhet anses utgöra ett överskridande av uppdraget (jfr Heuman, a.a., 

s. 613 f. och Hobér, a.a. s. 291 p. 8.81).  

 

Det går inte att säga hur skiljenämndens materiella prövning av preskriptions-

invändningen skulle ha utfallit om den prövats. Hovrätten gör därför bedömningen att 

det i vart fall inte kan uteslutas att uppdragsöverskridandet inverkat på utgången i 

målet. Att beloppet har varit marginellt sett i förhållande till tvisten som helhet innebär 

inte att det saknat rimlig betydelse för CMP. Klandergrund 6 ska därför vinna bifall.  

 

Vid denna bedömning saknas skäl att pröva klandergrund 7.  

 

Slutsats avseende yrkande 1 

Det ovan anförda innebär att CMP:s yrkande 1 ska bifallas fullt ut och att punkten 744 

(i) i skiljedomen ska upphävas i sin helhet. Eftersom punkten 744 (ii) i skiljedomen 

avser tillerkänd ränta på beloppet enligt punkten 744 (i) ska även punkten 744 (ii) 

upphävas.  

 

Yrkande 2   

Hovrätten prövar i det följande klandergrund 8.  

 

CMP har yrkat att punkten 744 (iii) i skiljedomen ska upphävas. Genom den aktuella 

beslutspunkten har skiljenämnden förordnat att: ”Förpliktiga Svaranden att bistå 

Käranden med nedmonteringen av den Tillfälliga produktionsanläggningen enligt 

Skiljenämndens beslut i punkterna 508-509 i denna skiljedom.” 

 

Av punkten 508 i skiljedomen framgår bl.a. att Minmetals är skyldigt att demontera 

den tillfälliga produktionsanläggningen inom ett halvår från den tidpunkt då bolaget 
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fått tillstånd från migrationsmyndigheten för sina anställda som ska utföra arbetet, och 

senast inom ett år från skiljedomens meddelande.  

 

Vidare framgår av punkten 509 att CMP är skyldigt att vara Minmetals behjälplig 

med att erhålla nödvändiga tillstånd för Minmetals anställda och med relevant 

dokumentation för bortforslandet av produktionsanläggningen. Vidare förpliktigas 

CMP att ge Minmetals tillträde till området och att bistå med demonteringsarbetet, 

medan Minmetals ska stå för kostnaden för detta.  

 

Skiljenämnden hade härigenom prövat Minmetals fastställeyrkande 16 (c), vilket 

framställdes enligt följande:  

 
"16 (c) "fastställa att den tillfälliga produktionsanläggningen för tillverkning av 
metallkonstruktioner utgör Kärandens egendom och förplikta Svaranden att vidta 
samtliga erforderliga åtgärder och vara Käranden på alla vis behjälplig med att 
demontera den Tillfälliga produktionsanläggningen och med att godkänna inom 
20 dagar Kärandens begäran om att få bortforsla den tillfälliga 
produktionsanläggningen från Svarandens område;" 

  

CMP har gjort gällande att Minmetals inte hade yrkat att CMP skulle bistå 

Minmetals med anskaffning av tillstånd för Minmetals anställda och att 

skiljenämnden således har meddelat en dom över någonting annat än vad Minmetals 

i behörig ordning yrkat.  

 

CMP har till stöd för sin talan hänvisat till sin sakframställan från skiljeförfarandet, 

där CMP invände att Minmetals aktuella yrkande var abstrakt och potentiellt 

omöjligt att verkställa. CMP har vidare pekat på att Minmetals, på fråga från 

skiljenämnden om vilka handlingar som Minmetals förväntade sig att CMP skulle 

förpliktas att bistå med, inte angav att CMP skulle förpliktas att vara behjälplig  

med anskaffning av tillstånd för Minmetals anställda. I stället framhöll Minmetals 

bl.a. att bolaget behövde tillträde till CMP:s industriområde och CMP:s godkännande 

att föra in och ut nödvändig teknik och utrustning för demontering av anläggningen 

(transkribering från slutförhandlingen den 15 maj 2017, rad 1664–1679). 
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Minmetals har invänt att den aktuella förpliktelsen för CMP att bistå med migrations-

tillstånden omfattades av Minmetals yrkande.  

 

Minmetals har till stöd för sin talan hänvisat till punkt 2.3 (b), 7.2 och 7.3 i 

kontraktet där det framgår att CMP hade ansvar för att vara behjälplig med bland 

annat tillstånd för Minmetals anställda. Vidare har Minmetals framhållit att bolaget i 

ett yttrande från oktober 2016, under skiljeförfarandets skriftliga förberedelse, 

framförde att nedmonteringen av den tillfälliga produktionsanläggningen är en 

komplicerad process som bl.a. förutsätter att bolaget får tillstånd av ryska myndig-

heter att ta in arbetare som kan utföra arbetet. Minmetals har även pekat på att 

bolaget vid slutförhandlingen påpekade att migrationstillstånd var nödvändiga för  

att arbetarna som skulle utföra nedmonteringen skulle kunna ta sig in i Ryssland 

(transkribering från slutförhandlingen den 15 maj 2017, rad 1649–1651). 

 

Hovrätten gör i denna del följande bedömning.  

 

Minmetals yrkande om att CMP skulle förpliktas att vidta samtliga erforderliga 

åtgärder och vara bolaget på alla vis behjälplig med demonteringsarbetet är både vagt 

och vitt. När ett yrkande är oklart kan ett handläggningsfel föreligga, om skilje-

nämnden inte genom adekvat processledning har sökt reda ut vad yrkandet innebär. 

Skulle parten vinna framgång med yrkandet och går därvid domslutet längre än vad 

detta objektivt kan anses innebära, så föreligger dessutom ett uppdragsöverskridande. 

(Se Lindskog, a.a., s. 939.)  

 

Med beaktande det aktuella yrkandets vidsträckta lydelse måste den precisering som 

Minmetals lämnade vid slutförhandlingen betraktas som en exemplifiering av, och 

inget uttömmande angivande av, vad yrkandet om att förpliktiga CMP att ”vidta 

samtliga erforderliga åtgärder och vara på alla vis behjälplig” innefattar. Trots 

skiljenämndens processledning under skiljeförfarandet är det oklart vad Minmetals 

yrkande innefattar. Det är även svårt att utläsa av domslutet, som hänvisar till de 

svepande domskälen, vilka förpliktelser som skiljenämnden beslutat att ålägga CMP, 

men hovrätten tolkar det som att skiljenämnden har ålagt CMP att bistå Minmetals 

vid ansökningar om nödvändiga tillstånd. Det kan också konstateras att frågan om 
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migrationstillstånd för Minmetals anställda förts fram av Minmetals under 

skiljeförfarandet i det sammanhang där CMP:s bistånd med demonteringen av den 

tillfälliga produktionsanläggningen diskuterats.  

 

Ett klandergrundande fel får anses förutsätta att skiljenämndens tolkning av ett 

yrkande inte är rimlig eller att yrkandet getts ett nytt och utsträckt innehåll. Med 

denna utgångspunkt har skiljenämnden enligt hovrättens bedömning inte begått ett 

uppdragsöverskridande eller handläggningsfel genom att förplikta CMP att bistå 

Minmetals med anskaffningen av tillstånd. Därmed saknas grund för upphävande av 

skiljedomen i denna del. 

 

Vid denna utgång saknas också skäl för hovrätten att ta ställning till CMP:s yrkande 5. 

 

Yrkande 3 

CMP har yrkat att domslutspunkterna 744 (v), om fördelning av skiljedoms-

kostnaderna, och 744 (vi), om ersättning för parternas rättegångskostnader, ska 

upphävas. I punkten 744 (v) anges att parterna ska svara för hälften vardera av 

skiljedomskostnaderna som bestämts av SCC och som redogjorts för i avsnitt VII i 

skiljedomen. I punkten 744 (vi) anges att vardera parten ska svara för egna ombuds-

kostnader och övriga kostnader i samband med målet. 

 

CMP har anfört att skiljenämndens bedömning i denna del grundats i huvudsak på att 

Minmetals ersättningsyrkanden delvis har bifallits i domslutspunkterna 744 (i) och 744 

(ii). Under förutsättning att dessa upphävs ska således även domslutspunkterna 744 (v) 

och 744 (vi) upphävas.  

 

Minmetals har invänt att prövningen av fördelningen av kostnaderna i punkten 744 (i) 

inte är särskiljbar från skiljenämndens prövning av kostnadsfördelningen i övriga delar 

av skiljedomen (p. 709–732). Minmetals har även anfört att det inte föreligger något 

direkt samband mellan, å ena sidan, kostnadsfördelningen avseende skiljedoms-

kostnaderna och, å andra sidan, CMP:s betalningsskyldighet enligt punkten 744 (i) i 

skiljedomen.  
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Hovrätten gör i denna del följande bedömning.  

 

I avsnitt VII i skiljedomen redogör skiljenämnden för parternas respektive kostnads-

yrkande liksom för den fastställda ersättningen till skiljenämnden. I punkterna 720–

732 finner skiljenämnden vid en sammanvägd bedömning av bl.a. parternas respektive 

processföring, målets art och karaktär, liksom utgången i målet, att parterna ska svara 

för kostnaderna på det sätt som framgår av domslutet i punkterna 744 (v) och 744 (vi).  

Det har i den juridiska litteraturen uttalats att vid ett partiellt upphävande av en 

skiljedom synes domstolen böra ha att fördela såväl ersättningen till skiljedomarna (för 

att parternas inbördes ansvar för respektive del ska kunna bestämmas) som utdömd 

ersättning för partskostnader på den del som består och den del som upphävs 

(Lindskog, a.a., s. 999). Det står samtidigt klart att ett upphävande i denna del inte 

träffar vad Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut fastställt avseende 

kostnaderna för skiljeförfarandet. (Jfr NJA 2008 s. 1118 och Lindskog, a.a., s. 1086 

och där gjorda hänvisningar.) 

 

Det är enligt hovrätten inte lämpligt att i nu aktuellt fall endast upphäva besluten  

om kostnadsfördelningen av skiljedoms- och rättegångskostnaderna partiellt. Om 

hovrätten fördelar kostnaderna skulle det utgöra en materiell prövning av hur 

kostnaderna ska fördelas på målets olika delar. Det bör ankomma på den domstol  

eller skiljenämnd som i framtiden kan komma att materiellt pröva de delar av skilje-

domen som nu upphävs att även samlat ta ställning till fördelningen av kostnads-

ansvaret. Domslutspunkterna 744 (v) och 744 (vi) ska därför upphävas i sin helhet.  

 

Yrkande 4 

CMP har yrkat att för det fall hovrätten upphäver punkterna 744 (i) och 744 (ii) i 

skiljedomen ska punkt 744 (vii) upphävas, till den del som avser ett ogillande av 

CMP:s yrkande om att Minmetals ska förpliktas att till CMP betala ersättning för 

reservdelar som Minmetals inte levererat till CMP om 428 977,00 USD. 
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CMP har som grund för yrkandet anfört att skiljenämndens prövning av CMP:s 

ersättningsanspråk avseende icke levererade reservdelar är särskiljbar från skilje-

nämndens prövning av övriga anspråk som återspeglas i domslutspunkten 744 (vii)  

och från de övriga delarna av skiljedomen. 

 

Minmetals har invänt att det saknas förutsättningar att bifalla yrkandet eftersom det 

faller inom ramen för skiljenämndens materiella prövning. Vidare är frågan om 

ersättning för reservdelar inte särskiljbar från nämndens prövning av övriga anspråk, 

vilket återspeglas bl.a. i domslutet punkten 744 (vii): ”Övriga yrkanden och gen-

yrkanden ogillas.” I vart fall vore det inte lämpligt att häva skiljedomen i dessa delar. 

  

Hovrätten konstaterar att skiljenämnden i punkten 679 i skiljedomen ogillat CMP:s 

yrkande om ersättning för reservdelar så som ogrundat eftersom Minmetals inte yrkat 

ersättning för några icke levererade reservdelar. Det ankommer inte på hovrätten att 

överpröva skiljenämndens materiella prövning i denna del. Det föreligger inte heller 

något direkt samband mellan de klandergrundande fel som föranlett att hovrätten nu 

upphäver punkterna 744 (i) och 744 (ii) i skiljedomen och skiljenämndens materiella 

prövning av CMP:s yrkande om ersättning för icke levererade reservdelar. Det är 

således inte visat att skiljenämnden i nu aktuellt hänseende brutit mot de processuella 

regler som uppställts för förfarandet. Yrkande 4 kan därför inte vinna bifall. 

 

Yrkande 5 

Mot bakgrund av att hovrätten lämnat CMP:s yrkande 3 utan bifall saknas anledning 

att ta ställning till yrkande 5 (se ovan under disposition av domskälen och under 

yrkande 3).  

 

Rättegångskostnader 

Hovrättens bedömning innebär att CMP har fått bifall till sin talan i sådan omfattning 

att Minmetals som tappande part ska förpliktas att ersätta CMP:s rättegångskostnad i 

hovrätten, se 18 kap. 1 § rättegångsbalken. Enligt 18 kap. 8 § rättegångsbalken ska 
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ersättning för rättegångskostnad fullt motsvara kostnaden för rättegångens förbere-

dande och talans utförande jämte arvode till ombud eller biträde, såvitt kostnaden 

skäligen varit påkallad för tillvaratagande av partens rätt. 

 

Hovrätten gör följande bedömning i fråga om CMP:s yrkanden om ersättning för 

rättegångskostnader.  

 

Ombudsarvode 

CMP har yrkat ersättning med 542 897 EUR, 205 980 USD och 20 000 SEK avseende 

arvode utfört av bolagets svenska ombud med biträde av bolagets ryska ombud i 

skiljeförfarandet. 

 

Minmetals har inte vitsordat skäligheten av yrkade belopp. 

 

Hovrätten konstaterar att det processmaterial som parterna behövt gå igenom för att 

kunna utföra sin talan i målet varit förhållandevis omfattade och att klanderfrågorna 

inte har varit av okomplicerad natur. Det finns i det sammanhanget inte skäl att ifråga-

sätta CMP:s uppgift om att det krävts biträde av det ryska ombudet i skiljetvisten för 

att utföra bolagets talan i klandermålet på ett ändamålsenligt sätt. Skriftväxlingen i 

hovrätten har samtidigt varit relativt begränsad och huvudförhandlingen i målet har 

tagit två och en halv dag i anspråk. Bevisningen i målet har i allt väsentligt utgjorts  

av handlingarna från skiljeförfarandet. Även med beaktande av tvisteföremålets värde  

och betydelsen av utgången för CMP anser hovrätten att de yrkade kostnaderna för 

ombudsarvode är omotiverat höga i förhållande till målets omfattning och 

beskaffenhet.  

 

Hovrätten finner vid en samlad bedömning att skälig ersättning för ombudsarvode, 

inklusive kostnader för anlitat biträde, uppgår till belopp motsvarande cirka 80 procent 

av de yrkade, dvs. 434 318 EUR, 164 784 USD och 16 000 SEK.  
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Utlägg 

CMP har yrkat ersättning för ansökningsavgift om 290,81 EUR och simultantolkning 

vid huvudförhandlingen i hovrätten om 2 197,88 EUR. Minmetals har vitsordat de 

yrkade beloppen. Ersättning i denna del ska därför utgå med de yrkade beloppen.  

 

CMP har även yrkat ersättning för kostnader för bud och taxi om 759,41 EUR, varav 

328,58 EUR avser bud och 430,83 EUR avser taxi.  

 

Minmetals har endast vitsordat ett belopp om 400 EUR som skäligt.  

Hovrätten, som inte finner skäl att ifrågasätta att åtgärderna varit påkallade och att 

kostnaderna uppgått till det som begärts, bedömer att ersättning för bud och taxi ska 

utgå med yrkat belopp.  

 

CMP har vidare yrkat ersättning för kostnader för översättningar om 77 928,49 EUR. 

CMP har anfört att det varit nödvändigt att översätta ett omfattande processmaterial, 

dels för att möjliggöra kommunikation med bolaget och dess ombud i skiljeför-

farandet, dels till följd av att Minmetals underlåtit att avge inställning till de av CMP 

anförda omständigheterna i målet. Det aktuella översättningsarbetet har utförts av 

externa översättare samt, där så erfordrats, av jurister vid Advokatfirman Delphi.     

 

Minmetals har endast vitsordat ett belopp om 2 407 EUR som skäligt, motsvarande 

bolagets egna yrkande om ersättning för översättningskostnader.  

 

Hovrätten konstaterar att det visserligen varit påkallat med översättningar i målet, inte 

minst med hänsyn till att skiljeförfarandet genomförts på ryska och att processen i 

hovrätten förts på svenska, men att det yrkade beloppet förefaller väl högt. CMP har 

inte preciserat vad kostnaden för det externa översättningsarbetet respektive det som 

utförts av juristerna har uppgått till, eller vad som föranlett att översättningsarbete 

utförts av advokatbyråns jurister. I avsaknad av närmare underlag bedömer hovrätten 

därför att CMP är skäligen tillgodosett med ersättning motsvarande 50 000 EUR.  
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CMP har därtill yrkat ersättning för kostnader för rättsutlåtanden av professor emeritus 

Lars Heuman om 23 849,68 EUR och av professor Andrei Egorov om 16 950 EUR.  

 

Minmetals har endast vitsordat ett belopp avseende kostnaderna för Lars Heumans 

rättsutlåtande om 13 000 EUR som skäligt. Minmetals har beträffande rättsutlåtandet 

av Andrei Egorov anfört att detta uteslutande behandlat rysk materiell rätt, något som 

inte varit föremål för hovrättens prövning i klandermålet.  

 

Hovrätten bedömer att båda rättsutlåtandena belyst vissa centrala frågor av betydelse 

för klanderprocessen. Hovrätten finner inte skäl att ifrågasätta skäligheten i yrkade 

belopp. Ersättning ska därför utgå med de yrkade beloppen.  

CMP har därutöver yrkat ersättning för kostnader om 40 200 USD avseende  

60 timmars förberedelsetid och 31 timmars tidsspillan i samband med resa  

hänförligt till vittnesförhöret med Alexander Lazarev. 

 

Minmetals har inte vitsordat något belopp som skäligt. Minmetals har anfört dels  

att kostnaderna för förberedelse inte står i rimlig proportion till omfattningen och 

beskaffenheten av vittnesförhöret, dels att vittnesmålet saknat bevisvärde.  

 

Hovrätten konstaterar att vittnesmålet rört övergripande frågor om skiljeförfarandet, 

och främst Minmetals utformning av sin talan där. Eftersom vittnet agerat som ombud 

i skiljeförfarandet och då rimligtvis varit väl insatt i processmaterialet framstår framför 

allt tiden för förberedelse om 60 timmar som väl högt. Hovrätten finner att skälig 

ersättning i denna del uppgår till hälften av det yrkade beloppet, dvs. 20 100 USD.  

 

CMP har avslutningsvis yrkat ersättning om 4 800 USD avseende resa, hotell, visum 

och uppehälle hänförliga till Alexander Lazarevs inställelse vid huvudförhandlingen i 

hovrätten i samband med vittnesförhöret. CMP har även yrkat ersättning om  

4 350,32 EUR och 4 900 USD för resor, hotell, visum och uppehälle hänförliga till det 

biträdande ombudet Yuri Makhonins och CMP:s bolagsjurist Marina Denisenkos 

närvaro vid samtliga huvudförhandlingsdagar.  
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Minmetals har i denna del endast vitsordat ett belopp om 2 012,32 USD som skäligt. 

Minmetals har anfört bl.a. att det inte har varit nödvändigt med personlig inställelse för 

biträdet och bolagsjuristen vid huvudförhandlingen i hovrätten, utan att deltagande gått 

att anordna via länk. 

 

Hovrätten finner inte anledning att ifrågasätta att biträdet och bolagsjuristen närvarat 

personligen vid huvudförhandlingen i stället för exempelvis via länk. CMP har 

preciserat vad kostnaden för resor, hotell, visum och uppehälle bestått i samt varför de, 

i avsaknad av direkta flygförbindelser mellan Ryssland och Sverige, rest via Dubai och 

Istanbul. Hovrätten finner inte skäl att ifrågasätta skäligheten av yrkade belopp. 

Ersättning ska därför utgå med de yrkade beloppen. 

 

Hovrätten finner sammantaget att ersättningen för utlägg ska bestämmas till  

98 398,1 EUR och 29 800 USD. 

 

Sekretess 

Ingen av parterna har framställt önskemål om sekretess för några uppgifter i målet. 

Hovrätten finner inte skäl att förordna om sekretess i denna dom. 

 

Överklagande 

Hovrätten anser att målet rymmer frågor där det är av vikt för ledning av 

rättstillämpningen att ett överklagande prövas av Högsta domstolen. Hovrätten tillåter 

därför att domen överklagas (43 § andra stycket LSF). 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga A 

Överklagande senast 2022-12-02 
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I avgörandet har deltagit hovrättsråden Ulrika Ihrfelt, Kenneth Nordlander, referent, 

och Ingeborg Simonsson. 
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Hur man överklagar hovrättens avgörande 

______________________________________________________ 

Den som vill överklaga hovrättens avgör-
ande ska göra det genom att skriva till 
Högsta domstolen. Överklagandet ska dock 
skickas eller lämnas till hovrätten. 
 

Senaste tid för att överklaga 

Överklagandet ska ha kommit in till hov-
rätten senast den dag som anges i slutet av 
hovrättens avgörande. 
 
Beslut om häktning, restriktioner enligt 
24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller rese-
förbud får överklagas utan tidsbegränsning. 
 
Om överklagandet har kommit in i rätt tid, 
skickar hovrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till Högsta dom-
stolen. 
 

Prövningstillstånd i Högsta domstolen 

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta 
domstolen ska pröva ett överklagande. 
Högsta domstolen får meddela prövnings-
tillstånd endast om 

1. det är av vikt för ledning av rätts-
tillämpningen att överklagandet prövas 
av Högsta domstolen eller om 

2. det finns synnerliga skäl till sådan 
prövning, så som att det finns grund för 
resning, att domvilla förekommit eller att 
målets utgång i hovrätten uppenbarligen 
beror på grovt förbiseende eller grovt 
misstag. 
 

Överklagandets innehåll 

Överklagandet ska innehålla uppgifter om 

1. klagandens namn, adress och 
telefonnummer, 

2. det avgörande som överklagas 
(hovrättens namn och avdelning samt 
dag för avgörandet och målnummer), 

3. den ändring i avgörandet som klaganden 
begär, 

4. de skäl som klaganden vill ange för att 
avgörandet ska ändras, 

5. de skäl som klaganden vill ange för att 
prövningstillstånd ska meddelas, samt 

6. de bevis som klaganden åberopar och 
vad som ska bevisas med varje bevis. 

 

Förenklad delgivning 

Om målet överklagas kan Högsta dom-
stolen använda förenklad delgivning vid 
utskick av handlingar i målet, under 
förutsättning att mottagaren där eller i 
någon tidigare instans har fått information 
om sådan delgivning. 
 

Mer information 

För information om rättegången i Högsta 
domstolen, se www.hogstadomstolen.se 

Bilaga A

http://www.hogstadomstolen.se/

