CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ SIBIU

Curtea de Arbitraj Comercial

GHID PRACTIC
DE

ARBITRAJ COMERCIAL
Pentru:

¾ Judecarea litigiilor comerciale
¾ Concilierea litigiilor comerciale
Arbitrajul comercial constituie un fenomen juridic cu pregnanta individualitate, situat la confluenta
dreptului procesual civil cu dreptul comercial si dreptul comertului international.
“Daca vom reuşi, dacă vom căpăta interesul si increderea, se cheama ca am facut treaba buna.
Cu acest gând, cu aceste intentii repornim la drum”

(Curierul Omului de Afaceri nr 1. Dec.1991.)

“Fără informaţie omul de afaceri nu poate face nimic”
(Mesagerul economic - nr 50 Dec 2005)

IMPORTANT
Înscrieţi în contractele comerciale clauza
compromisorie pentru cazul ivirii unor litigii
Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă C.C.I.A. Sibiu, recomandă includerea în contractele comerciale la subpunctul
“Litigii” a clauzei compromisorii după următorul model:

“Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, referitor la
validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea lui va fi soluţionat de Curtea de
Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Sibiu în
conformitate cu Regulile de Procedură Arbitrală ale acesteia.
Hotărârea arbitrală va fi definitivă şi obligatorie pentru părţi.”

Avantajele arbitrajului comercial:
CURTEA DE ARBITRAJ COMERCIAL intern şi internaţional organizată pe lângă
C.C.I.A.Sibiu în temeiul dispoziţiilor art.341¹ din Codul de procedură civilă reprezintă o instituţie
cu caracter permanent care judecă litigiile partimoniale interne şi internaţionale, născute din fapte şi
acte de comerţ, dintre persoane fizice sau juridice, în condiţiile Regulamentului şi Regulilor sale de
procedură arbitrală.
Soluţionarea prin arbitraj a litigiilor comerciale se poate face numai având la bază convenţia
expresă a părţilor în acest sens, cuprinsă fie într-o clauză de arbitraj, fie într-un compromis arbitral.
¾ Litigiile sunt încredinţate spre soluţionare unor arbitri aleşi de către părţi sau desemnaţi de către
preşedintele Camerei de Comerţ, din lista de arbitri, în conformitate cu Convenţia părţilor,
Regulamentul şi Regulile de procedură arbitrală.
¾ Litigiul este judecat de arbitri specializaţi, imparţiali şi independenţi, aleşi de părţile care au
deplină încredere în aceştia.
¾ Camera asigură un spaţiu corespunzător pentru desfăşurarea litigiului.
¾ Dezbaterile în cauză şi dosarul litigiului sunt confidenţiale, nici o persoană străină neputând
avea acces la dosar fără acordul scris al părţilor.
¾ Taxele arbitrale percepute pentru soluţionarea litigiilor sunt mult mai reduse decât cheltuielile
de judecată ocazionate de soluţionarea litigiului de către o instanţă de drept comun.
¾ Simplitatea procedurii arbitrale permite o soluţionare rapidă şi definitivă a litigiului.
¾ Arbitrajul pune la îndemâna părţilor şi o procedură de conciliere, instrument prin care se pot
armoniza interesele părţilor şi evita litigiile comerciale, cu toate incovenientele lor.
¾ Hotărârea arbitrală se pronunţă după prima dezbatere în fond, ea este definitivă şi obligatorie,
bucurându-se de aceeaşi putere şi efecte ca şi o hotărâre judecătorească. La cererea părţii
câştigătoare, hotărârea arbitrală se investeşte cu formulă executorie, în vederea executării silite prin
mijloacele stabilite de Codul de procedură civilă.

CERERE DE CONCILIERE *
(comună)
Subsemnaţii:
1.____________________________(nume/denumire,numele
reprezentanţilor
legali,
domiciliu/sediu, nr.înmatriculare Registrul Comerţului, telefon/fax)
şi
2. ___________________(Idem)
solicităm să se încerce concilierea următorului diferend dintre noi, cu aplicarea
Regulilor de conciliere facultativă ale Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Sibiu
(urmează expunerea pe scurt a obiectului diferendului cu date pertinente)
-Punctul de vedere al părţii 1
-Punctul de vedere al părţii 2
-Dovezile invocate în sprijinul fiecărui punct de vedere (enunţare şi ataşare la cerere)
-Alte menţiuni pertinente.
Data___________
Semnătura părţii 1__________
Semnătura părţii 2_________
*Cererea de conciliere comună poate fi făcută şi din iniţiativa unui singur partener, întreţinerea cu
celălalt partener urmând să o facă secretariatul Curţii de arbitraj.

COMPROMIS (acord de arbitraj)∗∗
Subsemnatii:
1.__________________(nume/denumire,numele reprezentanţilor legali, domiciliu/sediu,
înmatriculare în Registrul Comerţului, nr.telefon, fax), denumită în continuare partea 1, şi

nr.

2.__________________(aceleaşi date), denumită în continuare partea 2,
Constatăm că între noi a intervenit un litigiu patrimonial izvorât din contractul
nr.____din____, litigiu având următorul obiect:
PARTEA 1 pretinde că__________(expunerea pe scurt a pretenţiilor)
PARTEA 2 susţine că__________(expunerea pe scurt a obiecţiilor).
Subsemnaţii convenim ca acest litigiu să fie soluţionat prin arbitrajul comercial organizat de
camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Sibiu, prin Curtea de Arbitraj Comercial, în
conformitate cu Regulamentul şi Regulile de procedură ale acestei Camere.
Tribunalul arbitral va fi compus din arbitri numiţi de părţi sau de preşedintele Camerei de
Comerţ, Industrie şi Agricultură Sibiu, conform Regulilor de procedură arbitrală.
Hotărârea arbitrală pronunţată în acest litigiu este definitivă şi obligatorie, părţile angajânduse să o execute de bună voie.
Încheiat în dublu exemplar, la_______, astăzi_______.
Semnătura părţii 1 ___________________
Semnătura părţii 2 ___________________
_____________________________________________
∗∗ Compromisul (acordul de arbitraj) se încheie atunci când a intervenit un litigiu care trebuie
soluţionat, iar între părţi nu există o clauză de arbitraj ,denumita clauza compromisorie.
Diferenta dintre clauza compromisorie si compromis este ca prima se inserează in contract la
incheierea acestuia iar cea de pe urma in momentul cand a intervenit un litigiu .

