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2014 var ännu ett starkt år för SCC med 183 administrerade mål vilket är det femte bästa 
resultatet någonsin. 

 

Av de totalt 183 mål som handlades under 2014 var 49% (89) svenska och 51% (94) 
internationella, vilket visar på SCC:s mycket starka position som tvistlösningsorgan inom 
såväl det svenska som det internationella näringslivet. 

 

Av totalt 183 mål administrerades 62% (114) enligt SCC:s regler för skiljeförfarande och 
27% (49) handlades enligt SCC:s regler för förenklat skiljeförfarande. Under året 
administrerade SCC även fem stycken medlingsförfaranden enligt våra nya medlingsregler 
samt fyra interimistiska förfaranden. SCC tillhandahåller även regelbundet tjänster som 
utseende och administrativt organ i skiljeförfaranden som faller under UNCITRAL--reglerna 
(6) samt vid ad-hoc skiljeförfaranden (5). 
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SCC:s verksamhet har en stor geografisk spridning med påkallande parter från hela världen. 
Under 2014 valde parter från 36 olika länder att förlägga sina tvister hos SCC. Svenska 
parter fortsatte att dominera följt av parter från Ryssland, Storbritannien, Kina, Tyskland och 
Frankrike. 

 

 

I diagrammet ovan visas vilka avtalstyper som legat till grund för de tvister som 
administrerats under året.  

Under 2014 administrerade SCC tvister av vitt skilda karaktärer. Mest förekommande var 
tvister grundade på företagsköp (21%), avtal om tjänst (20%), leveransavtal (20%) samt 
fastighets-/entreprenadavtal (10%). Parterna inledde även skiljeförfaranden baserade på 
investeringsskyddsavtal, immaterialrätt, samarbetsavtal, anställningsavtal, licensavtal och 
kreditavtal. 
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Det tar 6-12 månader från registreringen av ett mål till meddelande av skiljedom i 
majoriteten av de mål som påkallas enligt SCC:s skiljedomsregler. 

 

 

 

I 60% av de mål som påkallas enligt SCC:s förenklade regler meddelas dom inom 3-6 
månader. 
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Reglerna om utseendet av en interimistisk skiljeman möjliggör för parter att ansöka om 
säkerhetsåtgärder innan målet har hänskjutits till en skiljenämnd och upp till 30 dagar innan 
skiljeförfarande har påkallats.  

Under 2014 mottogs totalt 4 ansökningar enligt SCC:s regler om interimistisk skiljeman. 
Investeringsskyddsavtal, aktieöverlåtelseavtal samt entreprenadavtal låg till grund för 
ansökan om interimistiskt beslut. 


