
 

 

 

 

 

 

 

CATEGORII DE HOTĂRÂRI ARBITRALE 

 

Roxana Maria ROBA

 

  

 

ABSTRACT:  Hotărârea arbitrală este actul prin care ia sfarsit procedura 

arbitrală, având o dublă natură, contractuală şi jurisdicţională. Definirea noțiunii 

de hotărâre arbitrală este dificilă datorită faptului că instrumentele internaționale 

și majoritatea regulamentelor instituțiilor de arbitraj nu conțin o asemenea 

definiție. Prezentul studiu își propune să analizeze noțiunea de hotărâre și să 

evidențieze principalele categorii de  hotărâri arbitrale în considerarea  opiniilor 

exprimate în literatura juridică română și străină dar și a dispozițiilor cuprinse în 

convențiile internaționale, în principalele regulamente ale instituțiilor de arbitraj 

precum și în legislațiile naționale. 
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Litigiul arbitral se finalizează printr-o hotărâre arbitrală care constituie cel mai 

important act din cadrul procedurii întrucât realizează însuşi scopul arbitrajului, acela de a 

soluţiona litigiul
1
. 

Hotărârea arbitrală este actul prin care se finalizează procedura arbitrală
2
, ultimul scop 

al activității arbitrale
3
, având o dublă natură, contractuală şi jurisdicţională

4
. 

                                                           
 Doctor în drept, preparator universitar la  Universitate “Petru Maior” din Tg. Mureș, Romania. 
1A se vedea Cristina Cucu, Cătălin Bădoiu, Cristian Haraga, Dicționar de drept comercial, Editura C.H. Beck, 

București, 2011, p. 294. 
2 A se vedea Gheorghe Beleiu, Hotărârea arbitrală şi desfiinţarea ei, în Revista de Drept Comercial, 1993, nr. 6, 
p. 14. 
3 A se vedea Tudor R. Popescu, Corneliu Bărsan, Dreptul comerțului internațional. Vol. IV. Arbitrajul comercial 

internațional, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1983 
 p. 166. 
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Natura jurisdicţională a hotărârii arbitrale derivă din caracterul unilateral al actului 

juridic prin care se finalizează procedura arbitrală, față de părți având efectele unei 

hotărâri judecătorești prin care se afirmă dreptul și se dispun măsurile necesare, în timp ce 

natura contractuală a acesteia are în vedere compromisul încheiat de părţi prin care 

acestea au încredinţat arbitrilor misiunea de a soluţiona litigiul
5
. 

În doctrină s-a apreciat că următoarele atribute conferă hotărârii arbitrale natură 

jurisdicțională
6
: tribunalul arbitral soluționează un litigiu; procedura arbitrală, care se 

finalizează prin adoptarea hotărârii are la bază principiul contradictorialității; pronunțarea 

hotărârii trebuie să fie precedată de o deliberare; hotărârea trebuie să fie motivată; 

hotărârea este adoptată de un tribunal arbitral alcătuit din persoane care funcționează sub 

semnul independenței și al imparțialității și care pot fi recuzate pentru aceleași cauze ca și 

cele prevăzute pentru recuzarea judecătorilor; hotărârea arbitrală comunicată părților are 

efectele unei hotărâri judecătorești definitive; hotărârea arbitrală este susceptibilă de 

desființare prin acțiunea în anulare exercitată la instanța judecătorească, acțiune care a fost 

concepută ca o cale de atac; hotărârea arbitrală învestită cu formulă executorie constituie 

titlu executoriu și se execută silit întocmai ca și o hotărâre judecătorească. 

În ceea ce privește componenta contractuală a arbitrajului, aceasta explică 

particularitățile hotărârii arbitrale care nu permit calificarea ei drept act exclusiv 

jurisdicțional: părțile stabilesc conținutul și forma hotărârii arbitrale; ele decid dacă 

motivarea hotărârii se face în drept sau în echitate, iar forța obligatorie a hotărârii arbitrale 

își are izvorul direct în convenția arbitrală
7
. 

Caracterul contractual al hotărârii justifică soluția inadmisibilității de principiu a 

revizuirii în fond a procesului arbitral
8
. 

Definirea noțiunii de hotărâre arbitrală este dificilă datorită faptului că instrumentele 

internaționale și majoritatea regulamentelor instituțiilor de arbitraj nu conțin o asemenea 

definiție. Cuvântul “hotărâre” are semnificația unui act prin care o instanță judiciară 

soluționează litigiul ce i-a fost adus spre judecare
9
. 

Convenţia de la New York din anul 1958 referitoare la recunoaşterea şi executarea 

sentinţelor arbitrale străine prevede în art. 1.2 că “prin sentințe arbitrale se înțeleg nu 

numai sentințele date de către arbitri numiți pentru cazuri determinate, ci de asemenea și 

acelea care sunt date de către organe de arbitraj permanente cărora părțile li s-au supus.” 

Nu se poate aprecia că textul conține o definiție a noțiunii de hotărâre arbitrală.  

Legea model UNCITRAL, la rândul său, nu conține o definiție a noțiunii de hotărâre 

arbitrală. În faza de elaborare a legii a fost sugerată următoarea definiție a hotărârii 

arbitrale: „hotărâre finală care dispune cu privire la toate chestiunile supuse tribunalului 

arbitral și orice alte decizii ale tribunalului arbitral care în cele din urmă soluționează orice 

                                                                                                                                                 
4 A se vedea Mircea N. Costin, Sergiu Deleanu, Dreptul comerţului internaţional. II. Partea specială,  Editura 
Lumina Lex, Bucureşti, 1997, p. 214. 
5 A se vedea Ioan Macovei, Dreptul comerţului internaţional, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009, p. 303. 
6 A se vedea Ion Deleanu, Sergiu Deleanu, Arbitrajul intern şi internaţional, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 
1997, p. 245. 
7 A se vedea Ion Băcanu, Controlul judecătoresc asupra hotărârii arbitrale, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 

2005, p. 21. 
8 A se vedea Ioan Macovei, op. cit., p. 304; Viorel Roș, Arbitrajul comercial internaţional, Editura Monitorul 

Oficial, Bucureşti, 2000 

 p. 419. 
9A se vedea Vladimir Hanga, Mic dicționar juridic, Editura Lumina Lex, București, 2005. 
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chestiune de fond sau de competență sau orice altă chestiune de procedură dar pe care, în 

acest din urmă caz, tribunalul arbitral le-a denumit hotărâri”
10

. 

Cu ocazia discuțiilor purtate la momentul elaborării legii, prima parte a definiției, până 

la cuvântul “fond” s-a bucurat de un sprijin larg, în timp ce a doua parte a dat naștere la 

serioase îngrijorări. Prin urmare, s-a hotărât să nu fie inclusă o definiție a hotărârii 

arbitrale în cuprinsul Legii model apreciindu-se că nu este suficient timp pentru 

dezbaterea unei chestiuni atât de complexe și importante.  

Nici în cuprinsul Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial 

Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României nu există o definiție a 

hotărârii arbitrale. 

Sub aspect terminologic, în concordanță cu prevederile convențiilor internaționale, 

Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă 

Camera de Comerţ şi Industrie a României prevăd în art. 66, alin. 1 că procedura arbitrală 

ia sfârşit prin pronunţarea unei hotărâri arbitrale denumită sentinţă arbitrală. Spre 

deosebire de aceste prevederi, reglementarea din cuprinsul Codului român de procedură 

civilă din 2010, republicat utilizează termenul de hotărâre arbitrală
11

.  

Majoritatea regulilor instituțiilor de arbitraj, deși nu conțin o definiție a noțiunii de 

hotărâre arbitrală, se referă la noțiunile de hotărâre parțială și hotărâre provizorie, ceea ce 

este de natură să contribuie și mai mult la accentuarea confuziei dintre aceste noțiuni
12

. 

Spre exemplu, art. 2, pct. (v) din Regulile Curții Internaționale de Arbitraj de la Paris 

prevede că termenul de hotărâre include în conținutul său noțiunile de hotărâre provizorie, 

parțială și finală. 

Hotărârea arbitrală a fost definită în literatura juridică română ca fiind actul prin care, 

în temeiul puterilor conferite, arbitrii se pronunță asupra problemelor litigioase supuse lor 

de către părți spre a fi soluționate
13

. 

În doctrina engleză s-a concluzionat că trei condiții de bază sunt necesare pentru a ne 

afla în prezența unei hotărâri arbitrale
14

: hotărârea trebuie să fie rezultatul unei convenții 

de arbitraj; hotărârea trebuie să întrunească anumite caracteristici formale care sunt 

inerente noțiunii de hotărâre; hotărârea trebuie să soluționeze fondul cauzei, iar nu o 

chestiune de procedură. 

Într-o altă opinie, s-a arătat că hotărârea arbitrală este decizia finală luată de arbitri cu 

privire la o parte sau întregul litigiu dedus spre soluționare acestuia, indiferent dacă 

privește fondul cauzei sau o chestiune de procedură care conduce la finalizarea litigiului
15

. 

Potrivit aceluiași autor, condițiile care sunt necesare pentru existența unei hotărâri 

arbitrale sunt următoarele: 

În primul rând, hotărârea trebuie să fie pronunțată de arbitri. Decizia pronunțată de o 

instituție de arbitraj, spre exemplu cu privire la o cerere de recuzare, nu poate fi 

                                                           
10A se vedea A/CN.9/260 - Report of the Working Group on International Contract practices on the work of its 

eighth session publicată pe www.uncitral.org. 
11 A se vedea Ioan Macovei, op. cit., p. 303. 
12 A se vedea Margaret L. Moses, The Principles and Practice of International Commercial Arbitration, Editura 

Cambridge University Press, United States of America, p. 181. 
13 A se vedea Ioan Macovei, op. cit., p. 303. 
14 A se vedea Gary B. Born, International Commercial Arbitration, Editura Kluwer Law International, Olanda, 

2009, p. 2350. 
15 A se vedea Emmanuel Gaillard, John Savage, Fouchard, Gaillard, Goldman On International Commercial 
Arbitration, Editura Kluwer Law International, 1999, p. 737. 
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considerată o hotărâre arbitrală. 

În al doilea rând, hotărârea arbitrală are scopul de a soluționa un litigiu. Prin urmare, 

măsurile luate de arbitrii, dar prin care nu se soluționează litigiul în tot sau în parte nu 

constituie hotărâri arbitrale.  

În al treilea rând, o hotărâre arbitrală este o hotărâre obligatorie. Deciziile care devin 

obligatorii sub condiția ca părțile să le accepte în mod expres nu constituie hotărâri. 

În al patrulea rând, potrivit acestei opinii, o hotărâre arbitrală poate fi și parțială. În 

acest sens s-a arătat că hotărârile luate de arbitri cu privire la probleme precum jurisdicția, 

legea aplicabilă sau validitatea unui contract constituie veritabile hotărâri arbitrale. 

La rândul său, doctrina franceză a arătat că sunt sentințe arbitrale deciziile arbitrilor 

care tranșează, într-o manieră definitivă, în tot sau în parte, litigiul care le este dedus spre 

soluționare, fie în privința fondului, fie în privința competenței sau a unui mijloc de 

procedură care poate conduce litigiul în cele din urmă în fața instanței
16

. 

În regulile de procedură arbitrală ale instituțiilor de arbitraj sunt menționate categorii 

diferite de hotărâri arbitrale, cum ar fi: hotărâri finale, hotărâri parțiale, hotărâri 

pronunțate ca urmare a unei înțelegeri dintre părți și hotărâri pronunțate în lipsa uneia 

dintre părți, fără ca acestea să fie definite cu precizie
17

. 

 

1.HOTĂRÂRI FINALE 

 

Noțiunea de hotărâre finală este utilizată în mai multe sensuri, ceea ce este de natură a 

crea confuzie
18

. 

Într-o primă accepțiune, se consideră că reprezintă decizia care cuprinde soluția cu 

privire la toate aspectele litigioase al cauzei
19

 și care, prin urmare, pune capăt misiunii 

arbitrilor. În consecință, dacă hotărârea arbitrală a lăsat nesoluționată o anumită chestiune, 

atunci nu va fi considerată o hotărâre finală
20

. 

Într-o a doua accepțiune, sintagma “hotărâre finală” este folosită pentru a descrie o 

hotărâre care soluționează cel puțin  un aspect al disputei dintre părți
21

. În acest sens apare 

utilizată în cuprinsul art. 1699 din Codul judiciar al Belgiei din 19 mai 1998, al  art. 1049 

din Codul de procedură civilă olandez din 1 decembrie 1986 și al art. 58, alin. 1 din Legea 

engleză asupra arbitrajului din 1996. 

Acest din urmă înțeles s-a apreciat că este în concordanță cu practica contractuală 

întrucât reflectă semnificația caracterului final și obligatoriu al hotărârilor arbitrale care 

sunt utilizate în convențiile de arbitraj pentru a descrie orice hotărâre pronunțată de 

tribunalul arbitral
22

.  

De altfel, majoritatea regulilor instituțiilor de arbitraj conțin prevederi din care se 

                                                           
16 A se vedea Jacques Béguin, Michel Menjucq, Droit du commerce international, Editura Litec, Paris, 2005, p. 
1036. 
17 A se vedea Margaret L. Moses, op. cit., p. 180-183.  
18 A se vedea Gary B. Born, op. cit., p. 2428. 
19 A se vedea  Julian D. M. Lew, Lokas A. Mistelis, Stefan Kroll, Pervasive problems in international 

arbitration, Editura Kluwer Law International, Olanda, 2006, p. 432; Emmanuel Gaillard, John Savage, op. cit., 

p. 740. 
20 A se vedea Andrew Tweeddale, Keren Tweeddale, Arbiration of commercial disputes. International and 

English Law and Practice, Editura Oxford University Press, 2007, p. 333. 
21 A se vedea Emmanuel Gaillard, John Savage, op. cit., p. 741. 
22 Idem, p. 741. 
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desprinde această semnificație a noțiunii de hotărâre finală. 

Art. 2, pct. (v) din Regulile Curții Internaționale de Arbitraj de la Paris, arată că prin 

hotărâre se înțelege o hotărâre parțială, provizorie sau finală, iar conform art. 34, alin. 6 

din aceleași reguli, toate hotărârile pronunțate de tribunalul arbitral sunt obligatorii pentru 

părți. 

De asemenea art. 26.7 din Regulile Curții Internaționale de Arbitraj de la Londra 

prevede că tribunalul arbitral poate pronunța hotărâri separate cu privire la diferite 

chestiuni în diferite momente. Aceste hotărâri vor avea același efect și status precum orice 

altă hotărâre pronunțată de tribunalul arbitral. 

 

2. HOTĂRÂRI PARȚIALE 

 

Hotărârea parțială este o hotărâre prin care se dispune cu privire la o parte din 

pretențiile părților în cadrul arbitrajului, lăsând celelalte pretenții ale acestora pentru 

soluționare în cadrul procedurii viitoare
23

.   

Regulile instituțiilor de arbitraj conțin, de asemenea, prevederi referitoare la 

posibilitatea arbitrilor de a pronunța hotărâri parțiale
24

, iar altele chiar încurajează arbitrii 

să procedeze, în anumite situații, la luarea unor hotărâri parțiale
25

. 

În cuprinsul art. 66, alin. 2 din Regulile Curții de Arbitraj Comercial Internațional de 

pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României este prevăzută posibilitatea 

pronunțării unei hotărâri parțiale, dar numai la cererea reclamantului, dacă pârâtul 

recunoaște o parte din pretențiile acestuia. 

Unele legislații ale statelor prevăd în mod expres că tribunalul arbitral are competența 

de  a pronunța hotărâri parțiale. Astfel, art. 1049 din Codul de procedură civilă olandez și 

art. 12.2. din Codul de arbitraj scoțian menționează că tribunalul poate să pronunțe o 

hotărâre parțială. De asemenea, art. 47, alin. 2, lit. b) din Legea engleză asupra arbitrajului 

din 1996 prevede că, cu excepția cazului în care părțile au hotărât altfel, tribunalul poate 

hotărî cu privire la o parte a pretențiilor formulate prin cererea de arbitrare sau prin 

cererea reconvențională. 

Libertatea arbitrilor de a determina dacă este sau nu potrivit să dispună luarea unei 

hotărâri parțiale poate fi exercitată numai în limitele stabilite de către părți
26

. Prin urmare, 

dacă părțile convin în cuprinsul convenției lor de arbitraj să excludă hotărârile parțiale și 

să fie pronunțată o singură hotărâre cu privire la întregul litigiu, aceasta va trebui să fie 

avută în vedere
27

. 

Luarea unor hotărâri parțiale reprezintă un avantaj deosebit pentru tribunalul arbitral, 

mai ales în situația în care acesta se confruntă cu un litigiu complex, putând totodată să 

conducă la economisirea unor resurse de bani și de timp
28

. 

 

 

 

                                                           
23 A se vedea  Gary B. Born, op. cit., p. 2431. 
24 Spre exemplu, art. 26, alin. 7 din Regulile Curții Internaționale de Arbitraj de la Londra din 1 ianuarie 1998. 
25 A se vedea art. 23.3. din Regulile UNICTRAL din 2010. 
26 A se vedea Emmanuel Gaillard, John Savage, op. cit., p. 742. 
27 A se vedea Gary B. Born, op. cit., p. 2432. 
28 A se vedea Andrew Tweeddale, Keren Tweeddale, op. cit., p. 334. 
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3. HOTĂRÂRI PRONUNȚATE CA URMARE A UNEI ÎNȚELEGERI DINTRE 

PĂRȚI 

 

În situația în care părțile reușesc să ajungă la o înțelegere de natură a stinge diferendul 

ce le desparte, una dintre posibilități este să pună capăt procedurii arbitrale și să cuprindă 

înțelegerea lor într-un înscris. 

De cele mai multe ori însă, părțile doresc ca tribunalul arbitral să încorporeze 

înțelegerea lor într-o hotărâre, pentru a putea fi adusă la îndeplinire pe cale silită în situația 

în care una dintre părți nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate. În plus, 

hotărârea astfel pronunțată conferă înțelegerii părților un înalt grad de formalism
29

. 

Trebuie menționat însă că, în unele sisteme de drept, o tranzacție a părților are putere de 

lucru judecat în toate cazurile, astfel încât cuprinderea ei într-o hotărâre judecătorească nu 

îi conferă nimic în plus
30

. 

Posibilitatea tribunalului arbitral de a pronunța o hotărâre care să cuprindă înțelegerea 

părților este recunoscută de art. 30, alin. 1 din Legea model UNICTRAL care prevede că, 

în situația în care în cursul procedurilor de arbitraj părțile ajung la o înțelegere, tribunalul 

arbitral va pune capăt procedurii și, la cererea părților, dacă nu există vreo obiecțiune din 

partea tribunalului arbitral, va consemna înțelegerea în cuprinsul unei hotărâri arbitrale. 

Hotărârea astfel pronunțată are același statut și aceleași efecte ca și orice altă hotărâre 

care a dispus cu privire la fondul cauzei, prevede art. 30, alin. 2 din Legea model 

UNCITRAL. 

Această hotărâre va conține declarația expresă că reprezintă o hotărâre pronunțată prin 

înțelegerea părților. Hotărârea nu trebuie să fie motivată. În situația în care părțile nu 

solicită pronunțarea unei hotărâri prin înțelegerea părților, atunci ele vor comunica o 

confirmare scrisă a faptului că au ajuns la o înțelegere, tribunalul arbitral încetându-și 

misiunea și procedurile arbitrale fiind  încheiate, cu condiția achitării de către părți a 

oricăror taxe de arbitraj restante. 

Potrivit art. 11, alin. 1  din Regulile Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe 

lângă Camera de Comerț și Industrie a Românie, în orice stadiu al litigiului tribunalul 

arbitral va încerca soluționarea acestuia pe baza înțelegerii părților. Deși nu se referă în 

mod expres la posibilitatea tribunalului de a pronunța o hotărâre care să conțină 

înțelegerea părților, aceste dispoziții recunosc în mod implicit o asemenea posibilitate. 

Regulile Curții Internaționale de Arbitraj de la Paris dispun în art. 32 că, în situația în 

care părțile au ajuns la o înțelegere după ce dosarul a fost transmis către tribunalul arbitral, 

această înțelegere va fi cuprinsă într-o hotărâre, dacă părțile convin astfel sau dacă 

tribunalul arbitral este de acord cu aceasta. 

Art. 26.8 din Regulile Curții Internaționale de Arbitraj de la Londra conține prevederi 

referitoare la condițiile în care poate fi pronunțată o hotărâre prin acordul părților. Astfel, 

dacă intervine o înțelegere a părților, tribunalul arbitral poate da o hotărâre care să conțină 

respectiva înțelegere, dacă părțile solicită aceasta în scris.  

Se poate constata că atât regulile instituțiilor de arbitraj cât și legislațiile naționale 

permit tribunalului arbitral să pronunțe o hotărâre prin înțelegerea părților, fără însă să le 

                                                           
29 A se vedea Gary B. Born, op. cit., p. 2436. 
30 A se vedea art. 2052, par. 1 din Codul civil francez. 
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impună aceasta
31

.  

O altă problemă  analizată în doctrină a fost aceea dacă o asemenea hotărâre 

pronunțată prin înțelegerea părților poate sau nu să formeze obiectul recunoașterii și 

executării silite în temeiul convențiilor internaționale și al legislațiilor naționale, care nu 

se referă în mod expres la acest tip de hotărâre
32

. Desigur că o asemenea întrebare nu 

vizează statele care au adoptat Legea model UNCITRAL și care reglementează această 

chestiune, însă și în privința celorlalte interpretarea corectă este aceea de a fi recunoscute 

și executate asemenea hotărâri.  

 

4. HOTĂRÂRI PRONUNȚATE ÎN LIPSA UNEIA DINTRE PĂRȚI 

 

Lipsa uneia dintre părți de la dezbateri nu împiedică pronunțarea unei hotărâri 

arbitrale, dacă respectivei părți i s-a dat posibilitatea să își susțină cauza.  

Pronunțarea unei hotărâri în lipsa uneia dintre părți este recunoscută în mod expres de 

art. 25 din Legea model UNCITRAL care prevede că, în situația în care oricare dintre 

părți lipsește de la dezbateri sau nu depune înscrisuri la dosar, o asemenea împrejurare nu 

împiedică tribunalul arbitral să continue procedurile și să pronunțe o hotărâre. 

Majoritatea regulilor de arbitraj se referă în mod expres la lipsa uneia dintre părți de la 

desfășurarea procedurilor de arbitraj, însă apreciem că soluționarea cauzei nu poate fi 

împiedicată nici în situația în care ambele părți, deși legal citate, nu se prezintă la 

dezbateri. Regulile Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de 

Comerț și Industrie a României prevăd această situație în cuprinsul art. 56. Și în cuprinsul 

regulilor principalelor instituții de arbitraj se regăsesc dispoziții care permit tribunalului 

arbitral să soluționeze cauza în lipsa uneia dintre părți
33

. 

Chiar și în absența unor reglementări exprese s-a apreciat că tribunalul arbitral are o 

competență implicită de a continua procedurile în lipsa uneia dintre părți și de a pronunța 

o hotărâre
34

. 

Confruntată cu o acțiune în anulare promovată de partea care a lipsit de la dezbateri, 

împotriva hotărârii astfel pronunțate, Curtea de Apel de la Paris, reținând faptul că toate 

documentele aflate la dosarul cauzei au fost comunicate părții lipsă prin intermediul a 

două servicii de curierat, a concluzionat că “prevederile Regulilor Curții Internaționale de 

Arbitraj de la Paris au fost avute în vedere de către tribunalul arbitral, nefiind necesare 

nici un fel de cerințe formale pentru a  se asigura că procedurile respectă regulile unui 

proces just”
35

. 

Într-o altă cauză s-a reținut că lipsa părții de la dezbateri nu poate constitui un motiv 

pentru a se refuza recunoașterea și executarea hotărârii arbitrale, fiind necesar ca pârâtul 

să dovedească faptul că i-a fost încălcat dreptul de a fi ascultat
36

. 

                                                           
31 A se vedea Gary B. Born, op. cit, p. 2437. 
32 A se vedea Emmanuel Gaillard, John Savage, op. cit., p. 745. 
33 A se vedea art. 18, alin. 3 și art. 21, alin. 2 din Regulile Curții Internaționale de Arbitraj de la Paris, art. 15, 

alin. 8 din Regulile Curții Internaționale de Arbitraj de la Londra.  
34 A se vedea Gary B. Born, op. cit., p. 2440. 
35 A se vedea cauza Bin Saud Bin Abdel Aziz v. Credit Industriel et Commercial de Paris, soluționată de Curtea 

de Apel de la Paris la data de 24 martie 1995, menționată de  Emmanuel Gaillard, John Savage, op. cit., p. 744. 
36 A se vedea cauza Overseas Cosmos v. NR Vessel Corp, menționată de Andrew Tweeddale, Keren Tweeddale, 
op. cit., p. 336. 
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Dispoziții referitoare la posibilitatea pronunțării unei hotărâri în lipsa uneia dintre părți 

sunt conținute și în secțiunea 41 din Legea engleză privind arbitrajul din 1996. 

Astfel, părțile au libertatea de a hotărî care sunt puterile conferite arbitrilor în cazul în 

care una dintre părți lipsește. Dacă părțile nu au convenit cu privire la acest aspect, actul 

normativ conține dispoziții aplicabile acestei situații. 

Conform art. 41, alin. 4 din Legea engleză privind arbitrajul, dacă una dintre părți 

lipsește de la dezbateri și nici nu este reprezentată, deși a fost legal citată, sau dacă una 

dintre părți nu depune la dosar înscrisurile necesare, tribunalul poate continua procedurile 

în lipsa uneia dintre părți și poate pronunța o hotărâre pe baza probelor aflate la dosarul 

cauzei. 

În doctrina engleză,
37

 aplicarea acestor prevederi a fost apreciată ca fiind drastică 

astfel încât, înainte de a o exercita, tribunalul arbitral trebuie să se asigure că a acordat 

fiecăreia dintre părți oportunitatea de a-și prezenta cauza și de a răspunde argumentelor 

părții adverse. Pentru a evita orice fel de probleme în ceea ce privește recunoașterea și 

executarea hotărârii, s-a apreciat că ar fi util ca tribunalul arbitral să comunice o notificare 

după primul termen la care una dintre părți lipsește, chiar și numai pentru a fi absolut 

echitabil. 

Prin urmare, procedura arbitrală desfășurată în lipsa uneia dintre părți nu este diferită 

de cea în care ambele părți participă personal sau prin reprezentant, iar hotărârea astfel 

pronunțată este valabilă dacă sunt respectate principiile fundamentale ale procesului, cu 

precădere principiul contradictorialității și al egalității părților
38

. 

                                                           
37 A se vedea Bruce Harris, Rowan Planterose, Jonathan Tecks, The Arbitration Act 1996. A commentary, 

Editura Blackwell Publishing, Oxford, 2007, p. 203. 
38 A se vedea Jacques Béguin, Michel Menjucq, op. cit., p. 1037. 


