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METODE DE EFICIENTIZARE A
PROCEDURII ARBITRALE
Prezenta anexă conține o listă exemplificativă de metode de eficientizare a procedurii
arbitrale care pot fi utilizate de tribunalul arbitral și de către părți în scopul de a reduce
durata și costurile procedurii arbitrale. Judecarea oricărui litigiu arbitral trebuie să se
desfășoare cu celeritate, mai cu seamă în cazurile de complexitate și valoare reduse, acolo
unde tribunalul arbitral se va asigura ca durata procedurii și costurile acesteia vor fi
proporționale cu miza litigiului arbitral.
Astfel, tribunalul arbitral, în virtutea autonomiei sale procedurale, poate utiliza oricare
dintre metodele prezentate în cele de mai jos:
a) bifurcarea procedurilor, atunci când tribunalul arbitral consideră că asemenea
măsuri pot rezulta într-o soluționare mai eficientă a litigiului arbitral:
b) bifurcarea procedurii arbitrale reprezintă divizarea procedurii arbitrale în două sau
mai multe etape, pentru soluționarea unor probleme în litigiu care ar putea face inutile
administrarea de probe și discuțiile asupra fondului cauzei;
c) bifurcarea procedurii arbitrale poate consta, de exemplu, în etapa stabilirii
competenței ori etapa stabilirii existenței condițiilor pentru angajarea răspunderii civile a
cel puțin uneia dintre părți printr-o încheiere interlocutorie sau sentință, după caz, urmate
sau nu de stabilirea întinderii financiare a prejudiciului prin sentința arbitrală.
d) emiterea uneia sau mai multor hotărâri parțiale, în cazurile în care este permis din
punct de vedere legal.
e) identificarea problemelor care pot fi soluționate prin acordul părților sau al
experților desemnați de acestea.
f) identificarea problemelor asupra cărora se poate decide numai pe bază de
materiale scrise, fără a fi necesare audierea orală de martori sau experți sau prezentarea
de pledoarii orale din partea avocaților.
g) prezentarea înscrisurilor:
h) părțile să fie invitate să depună odată cu memoriile înscrisurile probatorii pe care
se întemeiază;
i) evitarea cererilor de prezentare a înscrisurilor, dacă aceasta se justifică pentru
controlarea duratei și a costurilor procedurii;
j) în acele cazuri în care cererile de prezentare a înscrisurilor sunt considerate
justificate, limitarea întinderii unor astfel de cereri la acele înscrisuri sau categorii de
înscrisuri care sunt pertinente și utile pentru rezolvarea litigiului arbitral;
k) stabilirea de termene rezonabile pentru prezentarea înscrisurilor;
l) utilizarea unui calendar de prezentare a înscrisurilor în scopul de a facilita
soluționarea divergențelor cu privire la prezentarea înscrisurilor;
m) stabilirea întinderii materialelor scrise și a problemelor care pot fi abordate prin
memoriile scrise, precum și prin depozițiile scrise sau verbale ale martorilor și experților,
în scopul de a evita repetițiile și de a permite discutarea prioritară a problemelor esențiale
din litigiu;
n) utilizarea de mijloace de comunicare la distanță, audio și video, pentru
desfășurarea audierilor procedurale, atunci când prezența personală nu este esențială și
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utilizarea de mijloace electronice care permit comunicarea online între părți, tribunalul
arbitral și Secretariat.
o) organizarea unei conferințe prealabile cu tribunalul arbitral în cadrul căreia să se
discute și să se stabilească aspectele organizatorice legate de audiere, precum și
problemele pe care tribunalul arbitral consideră că părțile trebuie să le trateze în mod
prioritar la audiere. Stabilirea calendarului procedural, cu indicarea termenelor la care
urmează să se realizeze fiecare act de procedură;
p) selectarea, dacă este cazul, de experți sau specialiști neutri cu pregătire,
experiență profesională și disponibilitate adecvate problemelor aflate în litigiu;
q) soluționarea amiabilă, în tot sau în parte, a litigiului arbitral.
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