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Prezentare generală 
 Ca urmare a cerințelor impuse de pandemie și de restricțiile care au venit odată cu aceasta, 

arbitrajul internațional a trebuit să își găsească aplicabilitatea în mediul online.  

 Centre de arbitraje recunoscute in soluționarea disputelor au postat pe site-urile lor 

recomandări, excepții de la procedurile vechi care să permită mutarea acestora în sfera 

virtuală. 

 ”În mod inevitabil, pandemia COVID-19 oferă o oportunitate unică pentru ca arbitrajul 

internațional să se reseteze, modernizându-și practicile”, spune Arif Ali, Partener 

Dechert, Washington DC. 

 



 Practic, reprezentanții arbitrajului internațional din întreaga lume doresc să își 

exprime sprijinul într-un moment dificil,  pentru utilizarea optiunilor digitale. Pe 

de altă parte, secretarul general CSC Annette Magnusson încurajează atât 

tribunalele cât și părțile să se mențină ritmul de până acum, în cauzele aflate 

in curs de derulare. 

 Îndrumări suplimentare sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul web al 

fiecărei instituții. 

 



ICSID (International Centre for Settlement of 
Investment Disputes) 
 Pe data de 24 martie 2020, pe site-

ul ICSID a fost postat A Brief Guide 
to Online Hearing at ICISD  

 An de an, ICSID a înregistrat o 
creștere constantă a numărului de 
audieri online. De fapt, anul trecut, 
aproximativ 60% din cele 200 de 
audieri și sesiuni organizate de 
ICSID au avut loc prin 
videoconferință. 



 O audiere online inseamna  capacitatea tuturor 
participanților de a se alătura de la distanță.  

 

 Platforma de conferințe video a ICSID nu necesită 
hardware sau software special, permițând astfel 
participarea din orice locație.  

 

 Un computer cu conexiune la internet și cameră 
web sunt suficiente pentru o participare eficientă 
și sigură.  

 

 Daca conectivitatea la internet este slabă, 
participanții se pot alătura și prin telefon. 

 

 Toți participanții au posibilitatea de a partaja 
conținut audio și video, precum și conținut 
precum prezentări PowerPoint.  

 

 O funcție de chat virtual permite participanților să 
comunice individual între ei sau cu întregul grup.  
 

 



 Un stenograf de instanță virtual oferă o transcriere a procesului în timp real, 

vizibilă tuturor participanților la videoconferință. 

 Pe 13 martie 2020, oficialii ICSID anunță printr-un comunicat intitulat ICISD 

Makes Electronic Filing its Default Procedure faptul că este necesară doar o 

copie electronica a unei request for arbitration sau a unei post-award 

application și toate documentele anexate, precum și request for conciliation și 

proceduri de fact-finding.  

 In plus, ICSID incurajeaza partile si arbitrii ca si restul documentelor, 

corespondentei si a celorlalte materiale trimise intre toti membrii implicati in 

procedura sa fie transmise pe cale electronica.  

 

 



Vienna International Arbitration Center 

 Centrul Internațional de Arbitraj de la 
Viena avea încă din 2019 un sistem de 
case management electronic. 

 Audierile în persoană au fost 
suspendate în lunile critice ale 
Europei, și au fost reluate începând cu 
30 mai.  

 A fost emis  The Vienna Protocol – A 
Practical Checklist for Remote 
Hearings, un ghid practic pentru 
părțile care doresc audierile prin 
videoconferință   
 

 



The Arbitration Institute of the Stockholm 
Chamber of Commerce  
 SCC asigură case management 

digitalizat încă din anul 2013.  

 Începând cu septembrie 2019, toate 
cazurile noi au fost administrate pe 
platforma SCC.  

 Părțile din arbitrajele începute înainte 
de septembrie 2019 pot solicita SCC 
transferul documentelor pe platforma.  

 SCC oferă serviciile platformei gratuit 
pe perioada pandemiei pentru 
arbitrajele ad hoc. 

 



International Chamber of Commerce 

 In contextul pandemiei, ICC a implementat 
”ICC Guidance Note on Possible Measures 
Aimed at Mitigating the Effects of the 
COVID-19 Pandemic”. 

 
  Secretariatul ICC a luat, de asemenea, 

măsuri pentru eficientizarea proceselor sale 
în scopul evitării întârzierilor legate de 
COVID-19.  
 

 În cazul în care o convocare într-un anume 
loc fizic este necesară, dar imposibil de 
realizat în condițiile actuale, părțile și 
tribunalele arbitrale  ar trebui să facă 
eforturi în scopul reprogramării audierilor 
sau conferințelor într-un mod care să 
minimizeze întârzierile.  
 



 Deși în ICC Rules este prevăzut în articolul 25 faptul că după studierea 
comunicărilor scrise ale părților și toate documentele invocate, tribunalul "va 
asculta părțile în persoană dacă oricare dintre ele solicită acest lucru", acest 
limbaj poate fi interpretat ca referindu-se la părțile care au oportunitatea 
pentru un schimb live, contradictoriu de replici, inclusiv prin mijloace virtuale 
de comunicare.  

 

 Centrul de audieri ICC din Paris poate oferi asistență tehnică participanților și 
tribunalelor care caută să înțeleagă mai bine particularitățile audierii 
virtuale, astfel încât integritatea procesului arbitral, confidențialitatea și 
protecția adecvată a datelor să fie asigurată. 

 

 



Audierea martorilor prin videoconferință 

Aspecte care trebuie luate in considerare 
atunci când vorbim de o audiere prin 
videoconferință: 

 Toata lumea are tehnologia necesara 
pentru a se conecta la conferință  

 Fiecare participant trebuie să aibă 
pregătite planuri de rezervă pentru 
situațiile în care intervine o problemă 
tehnică – se întrerupe accesul la 
internet ori curentul electric, se 
blochează laptopul etc. 

 



 Testarea multiplă a platformei înainte de audierile propriu-zise (și pentru a se 

asigura ca funcționează, dar și pentru a familiariza participanții cu 

tehnologia); 

 

 Aspecte administrative: localizarea camerei web, atenție sporită la zgomotul 

înconjurător și la fundalul imaginii (de exemplu, există o fereastră în spate 

care creează impresia de „halo”), un cronometru care va contoriza discursul. 

Nu în ultimul rând, trebuie gestionate cu atenție gesturile, întrucât sunt mult 

mai vizibile decât într-o cameră normală. 

 

 

 



     Avantajele audierii prin videoconferinta   
   

 Documentele au putut fi accesate mult mai ușor decât dacă ar fi fost 
în copii pe hârtie (un link cu un bundle cu toate documentele) 

 

 Costuri mult mai scazute (nu au mai fost deplasări, acomodări de 
decontat) 

 

 Confortul, atât fizic cat si psihic de a fi într-un mediu cunoscut  

 



Dezavantaje 

 În practica ICSID s-a obișnuit folosirea slide-urilor demonstrative – o metodă 
greoaie pentru o videoconferință (intre slide-uri, camera se micșorează pentru 
a permite vizualizarea documentului) 

 
 Diferențele de fus orar – pentru avocații unei părți este posibil ca audierile sa 

înceapă după-masa și să se sfârșească foarte târziu în noapte, pe când pentru 
alții este posibil să înceapă foarte devreme (3-4 dimineața) – se pune problema 
respectării principiului equality of arms; 

 
 Audierea are un ritm mult mai încet decât dacă ar fi live (exista un lag între 

adresarea întrebării de către avocat și răspunsul martorului, lag care poate 
afecta strategia aleasă de către avocat pentru audierea respectivă) 
 



Ce se întâmplă după încetarea BIT-urilor? 

 Pe data de 5 mai 2020, 23 de state 
membre ale Uniunii Europene au 
semnat un Acord pentru încetarea 
efectelor tratatelor de investiții 
bilaterale intra-UE (BIT). 

 

 Printre aceste state se numără și 
România, semnatara a sute de tratate 
bilaterale și multilaterale aflate 
actualmente în vigoare.  



Acordul prevede 3 principale categorii de proceduri arbitrale: 

 

 proceduri de arbitraj încheiate - orice procedură care s-a încheiat cu un acord de 
soluționare sau cu o hotărâre finala (final award) emisă înainte de 6 martie 2018; 
aceste proceduri nu vor fi redeschise, iar hotărârile rămân in vigoare. 

 

 proceduri  de arbitraj în derulare - orice procedura de arbitraj inițiată înainte de 
6 martie 2018 și care nu poate fi încadrată drept "încheiată"; acordul îndrumă 
părțile să soluționeze disputele pe cale amiabilă. 

 

 proceduri de arbitraj noi - orice procedură de arbitraj inițiată începând cu data de 
6 martie 2018, inclusiv; clauzele din BIT-uri care prevăd procedura arbitrajului nu 
pot servi drept temei legal pentru procedurile de arbitraj noi. 

 



  Acordul pune în aplicare hotărârea Curții de Justiție a 
Uniunii Europene din martie 2018 (cazul Achmea), unde 
Curtea a constatat incompatibilitatea dintre Tratatele Uniunii 
Europene și clauzele de arbitraj între investitor și statul în 
care s-a făcut investiția din BIT-uri. 

 

  Cu toate acestea, decizia Achmea a abordat în mod direct 
doar problema incompatibilității cu legislația UE a 
dispozițiilor de soluționare a litigiilor investitor-stat care 
permiteau arbitrajul.  

 

 Mai degrabă, investitorilor li se va cere să se bazeze exclusiv 
pe modalitățile de apărare acordate în conformitate cu 
normele și principiile dreptului UE sau legislația internă a 
statului membru în cauză.  
 


