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Legea aplicabilă convenţiei arbitrale 
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Separabilitatea şi kompetenz-kompetenz 
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Clauza arbitrală este separată faţă  
de contractul în care este inserat 

Tribunalul arbitral are competenţa  
de a-şi decide jurisdicţia  
(kompetenz-kompetenz) 

„Tribunalul arbitral are competenţa de a-şi decide jurisdicţia, inclusiv cu referire la 

obiecţiile privind existenţa şi validitatea clauzei arbitrale. În acest scop, clauza arbitrală 

inserată într-un contract va fi tratată ca independentă de celelalte clauze contractuale. O 

hotărâre a tribunalului arbitral prin care se declară contractul nul nu trebuie în mod automat 

să ducă la nulitatea clauzei arbitrale”  

 

[Art. 16(1) Legea Model UNCITRAL; Art. 23(1) Regulile de Arbitraj UNCITRAL] 
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Legi aplicabile 

„Principiul autonomiei convenţiei arbitrale presupune, inter alia, că în comerţul internaţional, 

contractul principal şi convenţia arbitrală pot fi guvernate de legi diferite”  

[Hotărârea din 21 martie 1995, XXII Y.B. Comm. Arb. 800, 803 (Curtea Supremă a Elveţiei)] 
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Legea aplicabilă contractului  
(lex contractus) 

Determinat de părţi sau cu 
referire la norme conflictuale  

 

Legea aplicabilă arbitrajului  
(lex fori / arbitri) 

Determinat de legea ţării unde are 
loc arbitrajul 

Legea aplicabilă  

convenţiei arbitrale 

Determinat de părţi sau conform 
prevederilor lex arbitri 

sau în dependenţă de legea 
aplicabilă contractului principal 
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Separabilitatea 
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• „Clauzele arbitrale trebuie tratate ca separabile faţă 
de documentele în care apar, cu excepţia cazului în 
care părţile intenţionau altfel”  

[Boston Telecomms. Group, Inc. v. Deloitte Touche Tohmatsu, 278 
F.Supp.2d 1041, 1049 (N.D. Cal. 2003)] 

• „Principiul separabilităţii presupune că nevaliditatea 
sau anularea contractului principal nu afectează în 
mod necesar validitatea convenţiei arbitrale. 
Convenţia arbitrală trebuie să fie tratată ca un 
contract separat şi poate fi declarat nul doar în baza 
temeiurilor prevăzute pentru convenţia arbitrală”  

[Fiona Trust & Holding Corp. v. Privalov [2007] UKHL 40, ¶17 
(House of Lords)] 

 

Sistemul Anglo-Saxon Sistemul Continental 

• „În materie de arbitraj internaţional, convenţia 
arbitrală, încheiată separat sau inclusă în actul juridic 
la care se referă, are întotdeauna o autonomie juridică 
completă, nefiind afectată de o eventuală nulitate al 
contractului principal” 

[Ets Raymond Gosset v Carapelli, JCP G 1963, II, 13, ¶405 (Franţa, 
Cour de cassation civ. 1e) 7 mai 1963] 

• „Nulitatea contractului principal nu duce imediat la 
nulitatea clauzei arbitrale; clauza în conformitate cu 
care litigiile care reies din contractul principal sunt 
soluţionate prin arbitraj înglobează şi litigiile 
referitoare la validitatea contractului respectiv”  

[Tobler v Justizkommission des Kantons Schwyz, DFT 59 I 177, 179 
(Tribunalul Federal Elveţian) 7 octombrie 1933] 
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Condiţiile de validitate 
 a convenţiei arbitrale 
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Convenţia arbitrală 

Convenţia de arbitraj este acordul prin care părţile 
supun arbitrajului toate litigiile sau anumite litigii 
care au apărut sau care ar putea să apară între ele cu 
privire la un raport juridic determinat, contractual 
sau necontractual. Convenţia de arbitraj poate avea 
forma unei clauze compromisorii într-un contract 
sau a unei convenţii separate 

 

Art. 7(1) Legea R.M. nr.24 din 22.02.2008 cu  
privire la arbitrajul comercial internaţional 

 

 

1 Consimţământul părţilor 

2 

Raport juridic definit [e.g. „orice litigiu apărut din 
sau în legătură cu…” Art.7(1) Legea Model UNCITRAL] 

3 

Forma scrisă [Art. II(2) Convenţia de la New York, 

Art.7(2) Legea Model UNCITRAL] 
4 

Litigiul este arbitrabil [poate fi soluţionat  

prin arbitraj] 
5 

Capacitatea părţilor de a încheia convenţia 
arbitrală [Art. V (1)(a) Convenţia de la New York] 
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Forma scrisă 
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Formă scrisă este 

întrunită dacă 

conţinutul ei este 
consemnat în orice 
formă, indiferent de 

faptul că aceasta sau 

contractul au fost 

încheiate oral, prin 

acţiuni concludente 

sau prin alte mijloace 

Se consideră 

comunicare 

electronică dacă 

informaţia care se 
conţine în ea este 
accesibilă pentru 

referinţele 
ulterioare 

(subsecvente) 

Comunicare 

electronică înseamnă 

orice comunicare pe 
care părţile o fac 
prin intermediul 

mesajului de date 

O convenţie de 

arbitraj este scrisă 

dacă constă 

într-un schimb de 
cerere de arbitrare 
în care existenţa sa 

este pretinsă de o 

parte şi nu este 

contestată de cealaltă 

parte 

Art. 7(2)-(6) Legea R.M. nr.24 din 22.02.2008 cu privire la arbitrajul comercial internaţional 
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Arbitrabilitate 

10 

Nu sunt arbitrabile 

• Unele categorii de  
litigiile corporative 

• Insolvabilitate 

• Drepturi IP 

 

Nu sunt arbitrabile 

• Concurenţă 

Nu sunt arbitrabile 

• Insolvabilitate 

• Concurenţă 

• Drepturi IP 

Nu sunt arbitrabile 

• Dreptul familiei  

• Contractele de locaţiune (chirie) 
a încăperilor de locuit 

• Pretenţiile şi drepturile 
patrimoniale cu privire la 
locuinţe 
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Elementele convenţiei arbitrale 
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Elementele convenţiei arbitrale 
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 Locul  
arbitrajului 

Modul  
de numire a  

arbitrilor 

Limba  
arbitrajului 

Regulile  
aplicabile  
arbitrajului 

Altele 
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Locul arbitrajului 
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Locul arbitrajului 
legea aplicabilă arbitrajului (lex arbitri) 

Reguli instituţionale Reguli ad hoc 

Soft law  
(e.g. IBA Rules on taking of evidence) 

Discreţia tribunalului arbitral 

Limitele impuse de convenţie arbitrală  

(e.g. categoriile de ligitii soluţionate prin arbitraj, etc)  

• Arbitrabilitate 

• Instanţele competente pentru 
soluţionarea acţiunilor în anulare şi 
nivelele de jurisdicţie 

• Temeiurile de anulare a hotărârii 
arbitrale 

• Naţionalitatea hotărârii arbitrale  

• Măsurile de asigurare  
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Particularităţi  

În Marea Britanie o hotărâre arbitrală poate fi 
anulată pe motiv că tribunalul arbitral a hotărât  

într-un mod evident greşit fondul litigiului 
 

[Secţiunea 69 din Legea Engleză de arbitraj]  

În Elveţia, părţile unei convenţii arbitrale pot 
renunţa, printr-o clauză expresă, la dreptul la 

acţiunea în anulare a hotărârii arbitrale  
 

[Art. 192 Legea Elveţiană privind dreptul  
internaţional privat] 
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Arbitrajul instituţional / ad hoc 
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Instituţional 

• Implică costuri instituţionale de administrare  
a procesului 

 

• Reguli instituţionale de arbitraj 

 

Ad hoc 

 

• Părţile au libertatea de a-şi determina propriile 
reguli de arbitraj  
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Întocmirea convenţiei arbitrale 
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Referinţă la o instituţie 
arbitrală inexistentă 

Denumirea incorectă 
a locului arbitrajului 

Aplicarea unor criterii 
excesive de selecţie  

al arbitrului 
 

 
 

„Orice litigiu sau pretenţie în 
legătură cu prezentul contract vor 

fi soluţionate prin arbitraj în 
conformitate cu Regulile Curţii 

din Chişinău” 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

„Orice litigiu sau pretenţie în  
legătură cu prezentul contract vor 
fi soluţionate prin arbitraj ad hoc, 

în conformitate cu regulile de 
arbitraj UNCITRAL. Locul 
arbitrajului va fi Belgrad, 

Iugoslavia. Tribunalul arbitral va 
fi constituit din 3 arbitri” 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
„Orice litigiu va fi soluţionat prin 
arbitraj, de către un arbitru unic. 

Arbitrul unic trebuie să aibă studii 
juridice şi economice, şi să fie 

fluent în limba Chineză, Estoniană 
şi Română” 

 
 
 
 

Exemple de convenții arbitrale defectuoase 

http://www.kluwerarbitration.com/document/KLI-KA-ASAB3000418
http://www.kluwerarbitration.com/document/KLI-KA-ASAB3000418


For presentation advice and support  
contact Document Specialists @ 
$Global Business Centre DS 
or $CE Document Specialists 

Interpretarea clauzelor arbitrale patologice 
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„Dacă se stabilește că există o clauză de 
arbitraj, atunci nu este niciun motiv ca 
aceasta să fie interpretată în mod 
restrictiv” 

  
 
 
 

[Hotărâre din 6 august 2012, ASA Bull. 864, 
874-75 (Curtea Supremă a Elveţiei) 2012] 

 

 

 
„Dacă formularea clauzei arbitrale permite 
două interpretări la fel de plauzibile, atunci 
trebuie preferată interpretarea care 
favorizează validitatea acordului de 
arbitraj și aplicabilitatea acestuia la o 
anumită dispută” 
 
 
[Hotărâre din 26 august 2008, Curtea 
Supremă Austriacă, XXXIVY, Comm. Arn 
404, 405 (2009)] 
 
 

http://www.kluwerarbitration.com/document/KLI-KA-ASAB3000418
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Indicarea unei instituţii inexistente 
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Curtea Supremă a Lituaniei 
  

• Părţile au încheiat o convenţie arbitrală indicând o instituţie 
inexistentă 

• Reclamantul a iniţiat un proces în instanţele de drept comun 
invocând că, convenţia arbitrală era nulă ab initio şi prin urmare 
toate litigiile urmau a fi soluţionate de instanţele de drept comun 

• Curtea Supremă a decis că atunci când instanţa examinează 
validitatea clauzei arbitrale patologice orice dubiu este interpretat 
în favoarea validităţii acesteia 

• Neprecizare corectă a instituţiei arbitrale nu duce la nulitatea 
convenţiei arbitrale  

 
 [Curtea Supremă a Lituaniei, Decizia din 2 octombrie 2013 în UAB AK Aviabaltika v  

Flight Test Aerospace Inc. (dosarul nr. BYLA 3K-3-431/2013)] 
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Administrarea procesului conform regulilor 
unei instituţii diferite 

Curtea de Apel din Stockholm (Suedia) 

Curtea de Apel din Stockholm a respins cererea Federaţiei Ruse de a anula hotărârea 
arbitrală. Reclamantul a invocat că, convenţia arbitrală încheiată între părţi nu este 
operabilă deoarece părţile au optat pentru un arbitraj administrat de Institutul de 
Arbitraj al Camerei de Comerţ şi Industrie din Stockholm (SCC) în conformitate cu 
regulile de arbitraj ale Camerei de Comerţ Internaţionale de la Paris (ICC). 

Curtea de Apel a constatat că intenţia părţilor la încheierea convenţiei arbitrale a fost 
ca ulterioarele litigii între părţi să fie soluţionate prin arbitraj în Stockholm şi 
administrat de SCC. Având în vedere că SCC a acceptat să administreze un arbitraj în 
conformitate cu regulile unei alte instituţii, acordul părţilor a fost respectat şi 
convenţia arbitrală nu a fost defectuoasă.  

20 

[Curtea de Apel din Stockholm, Decizia din 23 ianuarie 2015 în Federaţia Rusă v I.M. Badprim SRL 
(dosarul nr. T2453-14)] 
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Clauze model 
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