SCC fortsätter att skjuta i höjden
Även 2011 var ett starkt år för SCC. Antalet mål ökade i förhållande till tidigare år vilket visar att SCC
fortsätter att vara ett av de mest anlitade skiljedomsinstituten i världen.

SCC tog emot 199 nya ärenden under 2011. Av dessa bestod 58 procent (116 ärenden) av
skiljeförfaranden enligt SCCreglerna. Övriga måltyper var ansökan om en interimistisk skiljeman
(2), förenklat skiljeförfarande (62) och medling (6). Parter ansökte också att SCC skulle utse experter
(6) samt fatta beslut i ad hocförfaranden (2) och UNCITRALförfaranden (5).

Parterna i tvisterna kom från 47 olika länder spridda över Europa, Asien, Afrika, Västindien,
Mellanöstern och Nordamerika. Liksom under tidigare år var en stor andel av parterna svenska.
Ryssland fortsatte att vara det näst mest representerade landet, följt av Tyskland, USA, Schweiz och
Norge.

De tvister som inkom till SCC under 2011 var av vitt skilda karaktärer. De vanligaste avtalstyperna,
leveransavtal och serviceavtal, motsvarade 21 procent respektive 24 procent av målen. Andra
avtalstyper var tvister som röde investeringsskydd, licensavtal, anställningsavtal, samarbetsavtal,
kredit och låneavtal. Ett antal tvister rörde också entreprenad, fastighetsköp, företagsöverlåtelser
och immaterialrättsliga frågor.

Under de senaste 20 åren har SCC utvecklats till ett av de ledande platserna för lösandet av
investeringstvister genom skiljeförfarande. Sedan 1993 har SCC administrerat 46 investeringstvister
som grundar sig på bilaterala och multilaterala investeringsskyddsavtal och direktavtal. Under 2011
påkallades fyra nya investeringstvister under SCCreglerna.
De flesta investeringsmålen vid SCC har anknytning till OSSländerna men SCC administrerar
också investeringstvister som rör EUländer, Sydamerika och Nordamerika.
Genomsnittstiden från påkallande till meddelande av skiljedom för ett investeringsmål under SCC
reglerna är 21 månader. De faktorer som påverkar skiljeförfarandets längd är t.ex. uppdelning av
yrkanden och meddelandet av särskilda skiljedomar. Skiljedomskostnaderna ligger i genomsnitt på
EUR 290 936. Skiljedomskostnaderna består av skiljenämndens arvode och utlägg samt den
administrativa kostnaden.

Under samma 20 års period har SCC anlitats som sk. Appointing Authority i 14 mål under
UNCITRALreglerna samt i andra ad hocförfaranden.

