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• În ultimii 5 – 6 ani, o mare parte din cele mai importante și 
recunoscute curți de arbitraj internațional și-au modificat regulile de 
arbitraj  

• London Court of International Arbitration (LCIA) în 2014, International 
Centre for Dispute Resolution (ICDR-AAA, USA) în 2014, International 
Chamber of Commerce (ICC, Paris) în 2017, Stockholm Chamber of 
Commerce (SCC) în 2017, Hong Kong International Arbitration Centre 
(HKIAC) în 2018, etc.  

• De ce așa de multe modificări/actualizări la regulile de arbitraj?? 
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• O mare parte a modificărilor aduse regulilor de arbitraj implică 

introducerea regulilor pentru proceduri accelerate (în engleză, 
”expedited procedures”)   

 

• Haideți să analizăm un exemplu concret: Procedura Accelerată 
adoptată de către ICC in anul 2017 (Articolul 30 și Anexa VI) 
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• Sumar - Procedura Accelerată: 

   

 (a) un arbitraj mai rapid, cu un nivel redus de onorarii 

 

 (b) procedură este aplicabilă în mod automat în cauzele a 
căror sumă disputată nu depășește USD 2 milioane, cu excepția 
cazului în care părțile convin în sens contrar 
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• Sumar - Procedura Accelerată: 

  

 (c) Una dintre caracteristicile importante ale Regulilor 
privind Procedura Accelerată este aceea că se poate numi un 
arbitru unic de către ICC, chiar și atunci când convenția 
arbitrală prevede în alt mod 

 

 (d) Procedura accelerată este disponibilă, de asemenea, ca 
opțiune în cauzele cu o valoare mai mare și va reprezenta un 
răspuns adecvat îngrijorărilor exprimate de utilizatori cu privire 
la durata și costurile arbitrajului 
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• Detalii - Procedura Accelerată: 

 

 - Anexa VI (Articolul 2) – Constituirea Tribunalului Arbitral 

 (1) Curtea poate desemna un arbitru unic, fără a fi relevante 
orice prevederi în sens contrar din convenția arbitrală. 

 

 (2) Părțile pot desemna arbitrul unic în termenul stabilit de 
Secretariat. În absența acestei desemnări, arbitrul unic va fi numit de 
Curte în cel mai scurt timp posibil. 
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• Detalii - Procedura Accelerată: 

 

 - Anexa VI (Articolul 3) – Procedura 

 . . . 

 (3) Conferința privind administrarea cauzei în privința căreia s-a 
convenit conform articolului 24 al Regulilor va avea loc în maxim 15 zile 
de la data transmiterii dosarului către tribunalul arbitral. Curtea poate 
prelungi acest termen în baza unei solicitări justificate primite din 
partea tribunalului arbitral sau din proprie inițiativă, în cazul în care 
decide că este necesar să acționeze în acest sens. 
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• Detalii - Procedura Accelerată: 

 

 - Anexa VI (Articolul 3) – Procedura 

 . . . 

 
 (4) Tribunalul arbitral va fi liber să adopte măsurile procedurale pe 
care le consideră adecvate. În special, tribunalul arbitral poate decide, 
după consultarea părților, să nu admită cereri privind comunicarea de 
documente probatorii sau să limiteze numărul, întinderea sau obiectul 
memoriilor scrise și a depozițiilor scrise (atât ale martorilor, cât și ale 
experților). 
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• Detalii - Procedura Accelerată: 

 

 - Anexa VI (Articolul 3) – Procedura 

 . . . 

 (5) După consultarea părților, tribunalul arbitral poate soluționa 
litigiul exclusiv pe baza documentelor depuse de părți, fără nicio 
audiere sau examinare a martorilor sau experților.  

 Atunci când urmează să aibă loc o audiere, tribunalul arbitral 
poate organiza respectiva audiere prin conferință video, telefonic sau 
prin mijloace de comunicare similare. 
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• Detalii - Procedura Accelerată: 

 

 - Anexa VI (Articolul 5) – Hotărâre 

 . . . 

 

  (1) Tribunalul arbitral pronunță hotărârea finală în termen de 
șase luni de la data conferinței privind administrarea cauzei. Curtea poate 
prelungi acest termen conform articolului 31(2) al Regulilor [“Curtea poate 
prelungi termenul limită pe baza unei solicitări motivate din partea 
tribunalului arbitral sau din proprie inițiativă, în cazul în care decide că este 
necesar.”]. 
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• Third-Party Funding (TPF) – finanțare de către terți  

 

 -  mai precis, fonduri de investiții au fost înființate pentru a 
finanța proceduri de arbitraj (Vannin Capital - vannin.com), care 
intenționa să se listeze pe bursa din Londra la o evaluare financiară (în 
engleză, “valuation”) de aproximativ 1 miliarde de GBP 

 

 -  între 2010 și 2018, Vannin a investit aproximativ 165 de 
milioane de GBP în diverse litigii și mai ales proceduri de arbitaj 
internațional 
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• Third-Party Funding (TPF) – finanțare de către terți  
 

 - un alt cunoscut fond TPF este Buford Capital (burfordcapital.com), 
care este deja listatat pe bursa din Londra 
 
 - și ca validare că există un mare apetit pentru astfel de fonduri, 
valoarea al lui Buford Capital pe bursă în ultimii 5 ani a crescut cu … 230%!! 
 
 -  cu privire la România, deja astfel de fonduri finanțează proceduri de 
arbitraj ICSID contra statului român, dar din cunoștințele mele, încă nu cu 
privire la proceduri de arbitraj comercial cu locul (în engleză, “seat”), în 
România 
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• Regulile IBA v. Regulile Praga (“Prague Rules”) în Arbitrajul Internațional 
 

 -  Pentru obținerea de probe (în engleză “discovery”) în arbitrajul 
internațional, un arbitru unic sau tribunalul arbitral recurge adesea la Regulile 
Baroului Internațional (IBA) privind luarea probelor în arbitrajul internațional 
(„Reguli IBA“), indiferent dacă părțile au ales o alegere expresă pentru ca acestea 
să aplice sau nu. 

 

 -  Principalul obiectiv al Regulilor IBA este de a adresa diferența dintre toate 
regulile diferitelor sisteme juridice cu privire la obținerea sau administrarea 
probelor, și mai precis diferența fundamentală dintre sistemul de drept civil și cel 
de drept comun. 
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• Regulile IBA v. Regulile Praga (“Prague Rules”) în Arbitrajul 
Internațional 
 

 - Regulile IBA au, cu toate acestea, a fost supus criticilor din partea membrilor 
dreptului civil din comunitatea arbitrală, care văd în ele o formă de dominare a 
procedurilor de drept comun în obținerea/administrarea probelor. Aceste critici au dus la 
apariția “regulilor inchizitoriale” (în engleză, “inquisitorial approach”) cu privire la 
obținerea/administrarea probelor în arbitrajul internațional, cunoscută și sub numele de 
Regulile de la Praga (Prague Rules). 
 

 - Regulile de la Praga sunt un set de reguli care sunt influențate de tradiția 
dreptului civil și militează pentru o abordare inchizitorială (contrar “abordării 
contradictorii” (în engleză “adversarial approach”) care provine din sistemul common law) 
în arbitrajul internațional. Principale obiective al Regulilor de la Praga sunt eficientizarea 
arbitrajului internațional, precum și pentru a reduce timpul și costurile arbitrajului.  
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• Regulile IBA v. Regulile Praga (“Prague Rules”) în Arbitrajul 
Internațional 

 

 -  Ca un exemplu concret, contrar abordării contradictorii, cel 
inchizitor militează pentru un rol proactiv al tribunalului arbitral. Cu alte 
cuvinte, se bazează pe distribuirea sarcinilor și a competențelor între părți și 
tribunalul arbitral. În cadrul acestei abordări, tribunalul arbitral va lua parte 
active la procedura de constatare a faptelor. În abordarea adversă, la 
modul general procedura de constatare a faptelor este sarcina părțiilor, 
tribunalul arbitral având numai datoria de a “supraveghea” procedura și de a 
lua decizii pe baza probelor solicitate/depuse de către parți, deci un rol mult 
mai pasiv. 
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• Regulile IBA v. Regulile Praga (“Prague Rules”) în Arbitrajul Internațional 
 

 - Totuși, Regulile de la Praga nu abordează doar problema 
obținerii/administrarea probelor. Multe prevederi sunt legate de diferite subiecte, 
ca exemplu organizarea unei conferințe pentru administrarea a cazurilor prin 
comunicare electronică, limitarea numărului memoriilor sau pagini acestora, 
procedura pentru posibila soluționare pe cale amiabilă, etc. 

 

 - De precizat că aceste alte prevederi pot fi utile în procedurilor de arbitraj 
ad hoc, dar este puțin probabil să fie utile în cele instituționale, întrucât majoritatea 
regulilor de arbitraj instituționale abordează deja astfel de probleme. 
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• Conceptul de ”juge d’appui” – judecător care asistă arbitrajul 

 -  stabilirea în mod explicit a unui judecător care acționează în sprijinul 
procesului de arbitraj și a jurisdicției universale a acestui judecător să asiste la 
orice procedură arbitrală pentru a se asigura că nu există o denegare de justiției (în 
engleză, “denial of justice”) 

 

 -  Codului francez de Procedură Civilă a introdus acest concept în anul 2011 

 

 -  Așa-zisul “juge d’appui” are competența exclusivă de a asista procedurile 
de arbitraj internațional cu privire la probleme procedurale (Articolul 1459) 
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• Conceptul de ”juge d’appui” – judecător care asistă arbitrajul 

 

 - Interesant este faptul că un “juge d’appui’ francez are compența să asiste 
orice procedură de arbitraj internațional, inclusiv cele care au locul 
arbitrajului/seat-ul în altă țară în cazul în care există riscul de o denegare de 
justiției 

 

 -  alte jurisdicții care la fel au introdus conceptul de “juge d’appui”, de paldă 
Elveția în anul 2018, au extins considerabil compențele unui “juge d’appui” 
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• Conceptul de ”juge d’appui” – judecător care asistă arbitrajul 

 

 - Mai mult, pentru a asigura susținerea unei proceduri de arbitraj în afara 
Elveției, un “juge d’appui” elvețian acum are competența pentru a asista cu 
executarea măsurilor provizorii sau asigurătorii și obținerea de probe în Elveția 

 

 -  În final, folosirea limbei engleze acum este posibilă în Elveția cu privire la 
problemele menționate mai sus  
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• Video conferencing – Protocolul Seul cu privire la Folosirea 
Videoconferinței în Arbitrajul Internațional 

 
 - Protocolul a fost lansat pe 18 martie 2020, fiind în dezbatere publică din 
noiembrie 2018 

 

 -  Protocolul este împărțit în nouă articole:  Articolul 1 – Principii Generale 
cu privier la Examinarea Martorului, Articolul 2 - Locul conferinței video,  Articolul 3 
– Observatori, Articolul 4 – Documente, Articolul 5 - Cerințe tehnice, Articolul 6 - 
Testarea conferinței și backupul audio-conferințelor, Articolul 7 – Interpretare, 
Articolul 8 – Înregistrări, Articolul 9 - Aranjamente pregătitoare 
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• Video conferencing – Protocolul Seul cu privire la Folosirea 
Videoconferinței în Arbitrajul Internațional 

 

 - La fel, în ultimele luni cel puțin încă trei curți/instituții de arbitraj 
importante au publicat recomandări: (a) ICC Guidance Note on Possible Measures 
Aimed at Mitigating the Effects of the COVID-19 Pandemic, (b) The Chartered 
Institute of Arbitrators (CIArb) Guidance Note on Remote Dispute Resolution 
Proceedings, și (c) Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC) Guidelines 
for Virtual Hearings. 
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• Video conferencing – Protocolul Seul cu privire la Folosirea 
Videoconferinței în Arbitrajul Internațional 
 

 -  Problemele principale cu folosirea videoconferinței în loc de audieri “face-
to-face”:  (a) asigurarea că martorul NU primește asistență cu răspunsurile 
respective (fie nu este singură/singuri în camera sau primește răspunsuri prin 
smartphone/tabletă/smartwatch, etc.), (b) asigurarea că o cross-examinare este 
robustă (i.e., fară intreruperi, cum prezinți martorului documentele care sunt 
subiectul întrebărilor, adică așa-zisul “witness-bundle”, în format electronic), (c) 
probleme cu siguranța videoconferinței (deja au apărut probleme cu Zoom / WebEx 
momentan este mult mai sigur) sau alte probleme tehnice, și (d) eventualele 
problemele cu privire la asigurarea dreptului părțiilor la un “proces echitabil” care 
ar putea rezulta în anularea sentinței. 

 
DANIEL F. VISOIU, ESQ. -- www.visoiu.com 



        VISOIU LAW FIRM 

 

• ”Soft Law” în arbitrajul internațional 

 

 -  Un concept care abia acum 15 ani a început să fie recunoscut și 
folosit de către arbitrii și avocații implicați în proceduri de arbitraj 
internațional 

 

 -  Mai precis, este vorba de așa-zise “instrumente” cum sunt 
reguli, coduri, instrucțiuni, principii, protocoale, etc., cu privire la 
anumite subiecte specifice (ca exemplu, conflicte de interese cu privire 
la desemnarea arbitrilor, administrarea probelor, etc.) 
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• ”Soft Law” în arbitrajul internațional 

 

 -  O descriere alternativă în engleză fiind "para-regulatory texts", adică așa-
zise “instrumente” care nu au efectul juridic unei legi, dar care sunt foarte des 
folosite și aplicate în proceduri de arbitraj internațional 

  

 -  Criteriile des invocate pentru ce “instrument” reprezintă “soft law”:  (i) 
legitimitatea instituțională (“instrumentul” a fost introdus de către o 
instituție/organizație recunoscută la nivelul internațional), (ii) o procedură 
transparentă (în alte cuvinte, o dezbatere publică robustă), și (iii) acceptarea de 
către comunitatea internațională de arbitrii/avocați. 
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• ”Soft Law” în arbitrajul internațional 

 - Exemple concrete: Legea model UNCITRAL privind arbitrajul comercial 
internațional (UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration), și 
Regulile IBA privind Administrarea Probelor (IBA Rules on the Taking of Evidence) 
sau Regulile IBA privind Conflictele de Interese (IBA Guidelines on Conflicts of 
Interest) 

 - Important de reținut este faptul că datorat așa-zisului “soft law”, în ziua de 
astăzi există o anumită “practică standard” cu privire la proceduri de arbitraj 
internațional care nu este reflectată în legea aplicabilă sau regulile de arbitraj al 
instituției respective, și care “soft law” evoluează constant.    
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