Statistik 2012
Antalet påkallade internationella skiljeförfaranden översteg antalet svenska mål under 2012.
Året bjöd också på det högsta antalet påkallade investeringstvister vid SCC under ett
kalenderår – totalt tio investeringstvister.

Totalt påkallades 177 skiljeförfaranden vid SCC under 2012, varav 56% (99 mål) administreras
i enlighet med SCCreglerna. SCC registrerade bl.a. följande:
 ansökningar om utseende av interimistisk skiljeman (2),
 påkallelser av förenklade skiljeförfaranden (63),
 begäran om medling enligt SCC:s regler (3)
 begäran om utseende av experter (2),
 begäran om SCC:s tjänster i ad hocförfaranden (5)
 begäran om SCC:s tjänster i skiljeförfaranden enligt UNCITRALreglerna (3).

Skiljeförfarandena involverade parter från 45 olika länder. Flest parter kom från länder i
västeuropa, följt av länder från östeuropa, Asien, Nordamerika, Mellanöstern, Afrika och
Sydamerika. Majoriteten utgjordes av svenska parter. Därefter kom flest antal parter från
Ryssland, följt av Kina, Norge, Tyskland och Finland.

Flest tvister grundades på tjänsteavtal (22,6%) respektive leveransavtal (18,6%). De därefter
högst representerade avtalskategorierna var, i fallande ordning:
 företagsförvärvsavtal 14,7%,
 fastighetsavtal 8,5%,
 investeringsskyddsavtal 5,6%,
 licensavtal 4,5%,
 joint ventures 4%,
 immaterialrättsavtal 2,8%,
 m.fl.

Investeringstvister
SCC är ett av få världsledande forum för investeringstvister. Sedan 1993 har 57
investeringstvister administrerats vid SCC, varav 43 tvister aktualiserats sedan 2003. Under
2012 registrerades tio investeringstvister vid SCC.

Åtta av tio investeringstvister grundade sig på påstådda avtalsbrott mot aktuell BIT. De övriga
två tvisterna påkallades i enlighet med the Energy Charter Treaty (ECT). ECT erbjuder tre
alternativa regelverk för lösning av investeringstvister som härrör ur avtalet: SCC:s regler,
ICSID:s regler och UNCITRAL:s regler (ad hocförfaranden).
50% av de investeringstvister som registrerades under 2012 administreras enligt SCC:s regler.

30% av investeringstvisterna avser ad hocförfaranden och 20% administreras enligt
UNCITRALreglerna.1

Fördelningen mellan parternas nationalitet under 2012 skiljde sig från tidigare år. Flest
påkallande parter kom från Moldavien (2), Nederländerna (2) och Mauritius (2). Övriga
påkallande parter kom från Ukraina, Tyskland, Egypten och Cypern.
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För ytterligare information om SCC:s engagemang i investeringstvister enligt UNCITRAL

reglerna hänvisas till rapporten “The SCC Experience of Investment Arbitration under
UNCITRAL Rules”.

