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CONVENŢIA PRIVIND ACORDURILE DE ALEGERE A FORULUI 

 
Statele părţi la prezenta convenţie, 

Dorind să promoveze comerţul şi investiţiile internaţionale printr-o cooperare judiciară 
consolidată, 

Considerând că o asemenea cooperare poate fi consolidată prin norme uniforme privind 
competenţa judiciară, precum şi recunoaşterea şi executarea hotărârilor străine în materie 
civilă sau comercială,  

Considerând că o asemenea cooperare consolidată necesită, în special, un regim juridic 
internaţional care să ofere certitudine şi care să asigure eficacitatea acordurilor de alegere 
exclusivă a forului de către participanţii la tranzacţiile comerciale şi care să reglementeze 
recunoaşterea şi executarea hotărârilor rezultate în urma procedurilor desfăşurate în baza unor 
asemenea acorduri,  

Au decis să încheie prezenta convenţie şi au convenit asupra următoarelor prevederi: 

 
CAPITOLUL I - DOMENIU DE APLICARE ŞI DEFINIŢII 

 
Articolul 1. Domeniul de aplicare 

1. Prezenta convenţie se aplică în situaţiile internaţionale acordurilor de alegere exclusivă a 
forului încheiate în materie civilă sau comercială.  

2. În sensul capitolului II, o situaţie are caracter internaţional cu excepţia cazului în care 
părţile au reşedinţa în acelaşi stat contractant, iar raporturile dintre părţi, precum şi toate 
celelalte elemente relevante ale litigiului, indiferent de situarea instanţei alese, au legătură 
doar cu statul respectiv. 

3. În sensul capitolului 3, o situaţie prezintă caracter internaţional atunci când se urmăreşte 
recunoaşterea sau executarea unei hotărâri internaţionale. 

 
Articolul 2. Situaţii excluse din domeniul de aplicare 

1. Prezenta convenţie nu se aplică acordurilor de alegere exclusivă a forului : 

a) în cazul în care una din părţi este o persoană fizică ce acţionează, în principal, în scopuri 
personale, de familie sau privind gospodăria (în calitate de consumator); 

b) în cazurile privind contractele de muncă, inclusiv contractele colective de muncă. 

2. Prezenta convenţie nu se aplică următoarelor aspecte: 

a) statutul sau capacitatea juridică a persoanelor fizice; 
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b) obligaţiile de întreţinere; 

c) alte aspecte de dreptul familiei, inclusiv regimurile matrimoniale şi alte drepturi sau 
obligaţii care decurg din căsătorie sau raporturi similare; 

d) testamentele şi succesiunile; 

e) insolvenţa, concordatul şi alte aspecte similare; 

f) transportul de pasageri şi de bunuri; 

g) poluarea marină, limitarea răspunderii pentru cereri în domeniul maritim, avarii comune, 
remorcaj şi salvare de urgenţă; 

h) aspecte privind politica antitrust (concurenţa); 

i) răspunderea pentru daune nucleare; 

j) cererile privind vătămările corporale, solicitate de persoanele fizice sau în numele acestora; 

k) cererile care nu decurg dintr-o relaţie contractuală, bazate pe răspunderea delictuală pentru 
prejudicii aduse bunurilor corporale; 

l) drepturile in rem privind bunurile imobile, precum şi închirierea unor bunuri imobile; 

m) valabilitatea, nulitatea sau dizolvarea persoanelor juridice, precum şi valabilitatea 
deciziilor organelor acestora; 

n) valabilitatea drepturilor de proprietate intelectuală, cu excepţia drepturilor de autor şi a 
drepturilor conexe; 

o) încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, altele decât drepturile de autor şi 
drepturile conexe, cu excepţia cazului în care este introdusă o acţiune în contrafacere pentru 
încălcarea contractului dintre părţi privind asemenea drepturi sau când ar fi putut introdusă o 
acţiune pentru încălcarea contractului respectiv; 

p) valabilitatea înregistrărilor în registrele publice. 

3. Fără a aduce atingere prevederilor din alineatul 2, procedurile nu sunt excluse din domeniul 
de aplicare al prezentei convenţii atunci când aspectul exclus conform alineatului menţionat 
constituie o chestiune cu titlu preliminar şi nu face obiectul procedurii propriu-zise. În special, 
simplul fapt că un aspect exclus conform alineatului 2 este invocat pe cale de excepţie, nu 
exclude procedura prevăzută de convenţie, dacă respectivul aspect nu face obiectul 
procedurilor.  

4. Prezenta convenţie nu se aplică arbitrajului şi procedurilor conexe. 

5. Procedurile nu sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentei convenţii doar prin faptul 
că un stat, inclusiv un guvern, o agenţie guvernamentală sau orice persoană acţionând în 
numele statului, participă la respectiva procedură. 

6. Nici o prevedere din prezenta convenţie nu afectează privilegiile şi imunităţile statelor sau 
ale organizaţiilor internaţionale în ceea ce le priveşte pe acestea sau proprietăţile lor. 
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Articolul 3. Acordurile de alegere exclusivă a forului 

În sensul prezentei convenţii 

a) „un acord de alegere exclusivă a forului” reprezintă un acord încheiat între două sau mai 
multe părţi care îndeplineşte cerinţele prevăzute la alineatul c) şi care desemnează, în vederea 
soluţionării litigiilor apărute sau care ar putea apărea în legătură cu un anumit raport juridic, 
instanţele unui stat contractant ori una sau mai multe instanţe specifice ale unui stat 
contractant, excluzând competenţa judiciară a oricăror alte instanţe;  

b) un acord de alegere a forului care desemnează instanţele unui stat contractant ori una sau 
mai multe instanţe ale unui stat contractant se consideră a fi exclusiv, cu excepţia cazului în 
care părţile au prevăzut în mod expres altfel; 

c) un acord de alegere a forului trebuie încheiat sau dovedit  

i) în scris sau 

ii) prin orice alte mijloace de comunicare care fac informaţiile accesibile, astfel încât să poată 
fi folosit pentru referinţe ulterioare; 

d) un acord de alegere exclusivă a forului care este încorporat într-un contract este considerat 
un acord independent de celelalte clauze ale contractului. Valabilitatea unui acord de alegere 
exclusivă a forului nu poate fi contestată doar pe motivul că respectivul contract nu este 
valabil.  

 
Articolul 4. Alte definiţii 

1. În sensul prezentei convenţii, termenul de „hotărâre judecătorească” reprezintă orice 
decizie pronunţată de o instanţă pe fond, indiferent de denumirea acesteia, inclusiv un decret 
ori un ordin, precum şi o determinare a costurilor sau cheltuielilor judiciare de către o instanţă 
(inclusiv un grefier), cu condiţia ca aceasta să fie în legătură cu hotărârea pronunţată pe fond, 
care poate fi recunoscută sau executată în temeiul prezentei convenţii. O măsură provizorie de 
protecţie nu reprezintă o hotărâre judecătorească. 

2. În sensul prezentei convenţii, o entitate sau o persoană, alta decât o persoană fizică, va fi 
considerată rezident al statului: 

a) în care îşi are sediul statutar; 

b) în virtutea legislaţiei căruia a fost înregistrată sau constituită; 

c) în care îşi are administraţia centrală sau 

d) unde se află sediul principal de desfăşurare a activităţii comerciale. 

 
CAPITOLUL II – COMPETENŢA JUDICIARĂ 

 
Article 5. Competenţa instanţei alese 
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1. Instanţa sau instanţele unui stat contractant desemnate în cadrul unui acord exclusiv de 
alegere a forului au competenţa de a soluţiona un litigiu căruia i se aplică acordul, cu excepţia 
cazului în care acordul este nul de drept în conformitate cu legislaţia statului respectiv. 

2. O instanţă competentă în conformitate cu alineatul 1 nu îşi poate declina competenţa pe 
motiv că litigiul ar trebui soluţionat de către o instanţă dintr-un alt stat membru. 

3. Alineatele precedente nu vor afecta normele privind: 

a) competenţa materială sau competenţa în funcţie de valoarea cererii; 

b) repartizarea internă a competenţelor între instanţele unui stat contractant. Cu toate acestea, 
în cazul în care instanţa aleasă are puteri depline de a transfera o cauză, trebuie acordată 
atenţia corespunzătoare alegerii părţilor. 

 
Articolul 6. Obligaţiile unei curţi nealese 

O instanţa a unui stat contractant, altul decât cel al instanţei alese, suspendă procedurile sau se 
desesizează în legătură cu procedurile cărora li se aplică un acord de alegere exclusivă a 
forului, cu excepţia cazurilor în care: 

a) acordul este nul de drept în conformitate cu legislaţia statului unde se află instanţa aleasă; 

b) o parte nu are capacitatea de a încheia acordul, conform legislaţiei statului instanţei 
sesizate; 

c) punerea în aplicare a acordului ar conduce la o nedreptate evidentă sau ar fi în mod vădit 
contrară ordinii publice a statului instanţei sesizate; 

d) din motive excepţionale, în afara controlului părţilor, acordul nu poate fi pus în mod 
normal în aplicare sau 

e) instanţa aleasă a hotărât să nu judece cauza. 

 
Articolul 7. Măsuri de protecţie provizorii 

Măsurile de protecţie provizorii nu sunt reglementate de prezenta convenţie. Prezenta 
convenţie nu face obligatorie şi nici nu împiedică dispunerea, refuzul sau încetarea măsurilor 
de protecţie provizorii dispuse de o instanţă a unui stat contractant şi nu afectează dreptul 
părţilor de a solicita sau nu aceste măsuri, nici dispunerea, refuzul sau încetarea acestora de 
către o instanţă. 

 
CAPITOLUL III - RECUNOAŞTEREA ŞI EXECUTAREA 

 
Articolul 8. Recunoaşterea şi executarea 

1. O hotărâre pronunţată de o instanţa a unui stat contractant aleasă printr-un acord de alegere 
exclusivă a forului va fi recunoscută şi executată în alte state contractante în conformitate cu 
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prezentul capitol. Recunoaşterea sau executarea pot fi refuzate doar în baza motivelor 
specificate în prezenta convenţie.  

2. Fără a aduce atingere revizuirii necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului capitol, 
fondul hotărârii pronunţate de instanţa de origine nu se revizuieşte. Instanţa sesizată este 
obligată de constatările instanţei privind chestiunile de fapt care au stat la baza competenţei 
instanţei de origine, cu excepţia cazului în care hotărârea a fost pronunţată în contumacie. 

3. O hotărâre va fi recunoscută şi executată doar dacă aceasta produce efecte juridice şi poate 
fi executată în statul de origine. 

4. Recunoaşterea sau executarea pot fi amânate sau refuzate dacă hotărârea face obiectul unei 
căi de atac în statul de origine sau dacă termenul de introducere a căilor ordinare de atac nu a 
expirat. Un refuz nu împiedică o cerere ulterioară pentru recunoaşterea sau executarea 
hotărârii.  

5. Acest articol se aplică, de asemenea, unei hotărâri pronunţate de o instanţă a unui stat 
contractant ca urmare a unui transfer al cauzei de la instanţa competentă aleasă în statul 
contractant respectiv, astfel cum permite articolul 5 alineatul (3). Cu toate acestea, în cazul în 
care instanţa aleasă a avut puteri depline în ceea ce priveşte transferul cauzei la altă instanţă, 
recunoaşterea sau executarea poate fi refuzată unei părţi care a obiectat în timp util împotriva 
transferului, în statul de origine. 

 
Articolul 9. Refuzul recunoaşterii sau executării 

Recunoaşterea sau executarea pot fi refuzate dacă: 

a) acordul a fost nul de drept conform legislaţiei statului instanţei alese, cu excepţia cazului în 
care instanţa aleasă s-a pronunţat cu privire la valabilitatea acordului; 

b) o parte nu are capacitatea de a încheia acordul, conform legislaţiei statului căruia i se 
adresează solicitarea; 

c) documentul care a instituit procedurile sau un document echivalent, inclusiv elementele 
esenţiale ale cererii: 

i) nu au fost notificate pârâtului în timp util şi printr-un mijloc care să îi permită să ia măsurile 
necesare formulării apărării, cu excepţia situaţiei în care pârâtul s-a prezentat la o înfăţişare, 
prezentându-şi argumentele fără a contesta notificarea în faţa curţii de origine, cu condiţia ca 
legislaţia statului de origine să permită contestarea notificării sau 

ii) au fost notificate pârâtului în statul căruia i-a fost adresată solicitarea într-un mod 
incompatibil cu principiile fundamentale privind notificarea sau comunicarea actelor din 
statul solicitat; 

d) hotărârea a fost obţinută printr-o fraudă legată de un aspect procedural; 

e) recunoaşterea sau executarea ar fi în mod evident incompatibilă cu ordinea publică a 
statului solicitat, inclusiv situaţiile în care procedurile specifice au condus la judecarea cauzei 
au fost incompatibile cu principiile fundamentale ale echităţii procedurale din respectivul stat; 
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f) hotărârea nu este în spiritul unei hotărâri pronunţate în statul solicitat în legătură cu un 
litigiu dintre aceleaşi părţi sau 

g) hotărârea este incompatibilă cu o hotărâre anterioară pronunţată în alt stat membru, privind 
aceleaşi părţi şi aceleaşi fapte, cu condiţia ca hotărârea anterioară să îndeplinească toate 
condiţiile necesare pentru recunoaşterea sa în statul solicitat. 

 
Articolul 10. Întrebări preliminare 

1. Atunci când un aspect exclus în temeiul articolului 2 alineatul (2) sau articolului 21 face 
obiectul unei întrebări preliminare, hotărârea privind respectiva întrebare nu este recunoscută 
sau executată în temeiul prezentei convenţii.  

2. Recunoaşterea sau executarea unei hotărâri poate fi refuzată dacă, şi în măsura în care, 
hotărârea s-a bazat pe o hotărâre privind un aspect exclus în conformitate cu articolul 2 
alineatul (2).  

3. Cu toate acestea, în cazul unei hotărâri privind valabilitatea unui drept de proprietate 
intelectuală, cu excepţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, recunoaşterea şi 
executarea pot fi refuzate sau amânate în temeiul alineatului precedent, doar în cazurile în 
care: 

a) respectiva hotărâre este incompatibilă cu o hotărâre sau o decizie a unei autorităţi 
competente în respectiva chestiune, pronunţate în statul respectiv în temeiul legislaţiei căruia 
s-a născut dreptul de proprietate intelectuală sau 

b) procedurile privind stabilirea valabilităţii dreptului de proprietate intelectuală sunt în 
desfăşurare în statul respectiv.  

4. Recunoaşterea sau executarea unei hotărâri poate fi refuzată dacă şi în măsura în care 
hotărârea s-a bazat pe o hotărâre privind un aspect exclus ca urmare a unei declaraţii efectuate 
de statul solicitant în temeiul articolului 21. 

 
Articolul 11. Daune-interese 

1. Recunoaşterea sau executarea unei hotărâri pot fi refuzate dacă şi în măsura în care 
hotărârea acordă daune-interese, inclusiv cu caracter punitiv sau exemplare, prin care nu se 
compensează o parte pentru o pierdere sau prejudiciul real suferit.  

2. Instanţa sesizată va lua în considerare dacă şi în ce măsură daunele-interese acordate de 
către instanţa de origine permit acoperirea costurilor si cheltuielilor de judecată. 
 
 
Articolul 12. Tranzacţiile judiciare 

Tranzacţiile judiciare admise de o instanţă a unui stat contractant desemnată într-un acord de 
alegere exclusivă a forului sau care au fost încheiate pe durata procedurilor desfăşurate în faţa 
instanţei respective şi care sunt executorii în aceleaşi condiţii ca în statul de origine, vor fi 
executate, în temeiul prezentei convenţii, în acelaşi mod ca o hotărâre judecătorească. 
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Articolul 13. Documentele care trebuie furnizate 

1. Partea care urmăreşte recunoaşterea sau care solicită executarea, va trebui să furnizeze 
următoarele documente: 

a) o copie completă şi autentificată a hotărârii; 

b) acordul privind alegerea exclusivă a forului, o copie autentică sau altă dovadă a existenţei 
acestuia; 

c) dacă hotărârea a fost pronunţată în contumacie, originalul sau o copie autentică a unui 
document care să ateste că actul care a instituit procedurile sau un act echivalent a fost 
notificat părţii care nu s-a prezentat la proces;  

d) orice documente necesare pentru a stabili că hotărârea poate fi pusă în aplicare sau, dacă 
este cazul, că este executorie în statul de origine;  

e) în situaţia menţionată la articolul 12, un certificat din partea instanţei din statul de origine 
care să ateste că tranzacţia judiciară sau o parte a acesteia este executorie în aceleaşi condiţii 
ca o hotărâre judecătorească pronunţată în statul de origine;  

2. Dacă dispoziţiile hotărârii judecătoreşti nu permit instanţei solicitate să verifice respectarea 
condiţiilor stipulate în prezentul capitol, respectiva instanţă poate solicita orice alte 
documente necesare. 

3. O solicitare de recunoaştere sau executare poate fi însoţită de un document emis de o 
instanţă (inclusiv un grefier) a statului de origine, în forma recomandată şi publicată de 
Conferinţa de la Haga privind dreptul internaţional privat.  

4. Dacă documentele menţionate în prezentul articol nu sunt redactate într-o limbă oficială a 
statului solicitat, acestea vor fi însoţite de o traducere legalizată într-o limbă oficială, cu 
excepţia cazului în care legislaţia statului solicitat prevede altfel. 

 
Articolul 14. Procedura 

Procedura pentru recunoaşterea, declararea caracterului executoriu sau înregistrarea executării 
şi executarea hotărârii este reglementată de legislaţia statului solicitat, cu excepţia cazului în 
care convenţia prevede altfel. Instanţa solicitată trebuie sa acţioneze cu celeritate. 

 
Articolul 15.Separabilitatea 

Recunoaşterea sau executarea unei părţi separabile a unei hotărâri este admisă atunci când se 
solicită acest lucru sau atunci când doar o parte a hotărârii poate fi recunoscută sau executată 
în temeiul prezentei convenţii. 

 
CAPITOLUL IV – CLAUZE GENERALE 

 
Articolul 16. Prevederi tranzitorii 
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1. Prezenta convenţie se aplică acordurilor de alegere exclusivă a forului încheiate după 
intrarea sa în vigoare în statul instanţei alese.  

2. Prezenta convenţie nu se aplică procedurilor iniţiate înainte de intrarea sa în vigoare în 
statul instanţei alese. 

 
Articolul 17. Contractele de asigurare si reasigurare 

1. Procedurile derulate în legătură cu un contract de asigurare şi reasigurare nu sunt excluse 
din domeniul de aplicare al prezentei convenţii pe motivul că respectivul contract de asigurare 
şi reasigurare se referă la un aspect căruia nu i se aplică prezenta convenţie. 

2. Recunoaşterea şi executarea unei hotărâri privind răspunderea în temeiul unui contract de 
asigurare şi reasigurare nu pot fi limitate sau refuzate pe motiv că răspunderea în temeiul 
contractului include obligaţia de a despăgubi pe asigurat sau reasigurat în legătură cu 

a) un aspect căruia nu i se aplică articolul 11 sau 

b) o acordare de despăgubiri căreia i-ar fi aplicabil articolul 11. 

 
Articolul 18. Scutirea de obligaţia legalizării  

Toate documentele transmise sau rezultate în temeiul prezentei convenţii sunt exceptate de la 
obligaţia de legalizare sau orice procedură similară, inclusiv aplicarea unei apostile. 

 
Articolul 19. Declaraţii de limitare a competenţei  

Un stat poate declara că instanţele sale pot refuza să se pronunţe în legătură cu litigii cărora li 
se aplică un acord privind alegerea exclusivă a forului dacă nu există nicio legătură între 
respectivul stat şi părţile litigiului, cu excepţia localizării instanţei alese.  

 
Articolul 20. Declaraţii care limitează recunoaşterea şi executarea 

Un stat poate declara că instanţele sale pot refuza recunoaşterea sau executarea unei hotărâri 
pronunţate de instanţa unui alt stat contractant dacă părţile îşi aveau reşedinţa în statul 
solicitat iar raporturile dintre părţi, precum şi toate celelalte elemente relevante ale litigiului, 
altele decât localizarea curţii desemnate, aveau legătură doar cu statul solicitat.  

 
Articolul 21. Declaraţii cu privire la aspecte specifice 

1. Atunci când un stat are un interes puternic de a nu aplica prezenta convenţie unui aspect 
specific, respectivul stat poate declara că nu va aplica dispoziţiile convenţiei la respectivul 
aspect. Statul care emite o asemenea declaraţie trebuie să garanteze că aceasta nu este mai 
cuprinzătoare decât este necesar şi că aspectul specific exclus este definit în mod clar şi 
precis. 

2. Cu privire la respectivul aspect, convenţia nu se aplică: 
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a) în statul contractant care a emis declaraţia; 

b) în alte state contractante, în cazul în care un acord de alegere exclusivă a forului 
desemnează instanţele sau una sau mai multe instanţe specifice ale statului care a efectuat 
declaraţia. 

 
Articolul 22. Declaraţii reciproce privind acordurile de alegere neexclusivă a forului 

1. Un stat contractant poate declara că instanţele sale recunosc şi execută hotărârile pronunţate 
de instanţele altor state contractante desemnate printr-un acord de alegere a forului încheiat de 
două sau mai multe părţi care satisface cerinţele de la articolul 3 alineatul (c) şi care 
desemnează, în scopul soluţionării litigiilor care au apărut sau care ar putea apărea în legătură 
cu un raport juridic specific, o instanţă sau mai multe instanţe ale unuia sau mai multor state 
contractante (un acord de alegere neexclusivă a forului).  

2. Atunci când se urmăreşte ca recunoaşterea sau executarea unei hotărâri pronunţate într-un 
stat contractant care a făcut o asemenea declaraţie să fie obţinute în alt stat contractant care a 
făcut o asemenea declaraţie, hotărârea este recunoscută şi executată în temeiul prezentei 
convenţii, atunci când: 

a) instanţa de origine a fost desemnată printr-un acord de alegere neexclusivă a forului; 

b) nu există nici o hotărâre pronunţată de orice altă instanţă care ar putea fi sesizată în 
conformitate cu acordul de alegere neexclusivă a forului şi nici o procedură pendinte între 
aceleaşi părţi, având acelaşi obiect, în faţa oricărei asemenea instanţe, precum şi dacă 

c) instanţa de origine a fost prima instanţă sesizată. 

 
Articolul 23. Interpretare uniformă 

În interpretarea prezentei convenţii se ia în considerare caracterul său internaţional şi 
necesitatea de a promova uniformitatea aplicării sale. 

 
Articolul 24. Evaluarea punerii în aplicare a convenţiei 

Periodic, secretarul general al Conferinţei de la Haga privind dreptul internaţional privat va 
lua măsurile necesare pentru: 

a) a evalua punerea în aplicare a convenţiei, inclusiv orice declaraţii şi  

b) a analiza oportunitatea aducerii de modificări prezentei convenţii. 

 
Articolul 25. Sisteme de drept neunitare 

1. În ceea ce priveşte un stat contractant în care se aplică două sau mai multe sisteme de drept 
în diferite unităţi teritoriale, cu privire la orice aspect abordat în prezenta convenţie 

a) orice menţiune la legislaţia sau procedurile unui stat va fi considerată, atunci când este 
cazul, ca referindu-se la legislaţia sau procedura în vigoare în unitatea teritorială relevantă; 
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b) orice menţiune cu privire la reşedinţa într-un stat va fi considerată ca referindu-se la 
reşedinţa în unitatea teritorială relevantă; 

c) orice menţiune la instanţa sau instanţele unui stat va fi considerată, atunci când este cazul, 
ca fiind cu privire la instanţa sau instanţele din unitatea teritorială relevantă; 

d) orice menţiune la o legătură cu un stat este considerată ca referindu-se, dacă este cazul, la o 
legătură cu unitatea teritorială relevantă. 

2. Fără a aduce atingere alineatului precedent, un stat contractant cu două sau mai multe 
unităţi teritoriale în care se aplică diferite sisteme de drept, nu este obligat să aplice prezenta 
convenţie situaţiilor care implică doar asemenea unităţi teritoriale diferite. 

3. O instanţă dintr-o unitate teritorială a unui stat contractant cu două sau mai multe unităţi 
teritoriale în care se aplică sisteme diferite de drept nu este obligată să recunoască sau să 
aplice o hotărâre din alt stat contractant doar pentru că hotărârea a fost recunoscută sau 
executată în altă unitate teritorială a aceluiaşi stat contractant la prezenta convenţie. 

4. Acest articol nu se aplică unei organizaţii de integrare economică regională. 

 
Articolul 26. Relaţia cu alte instrumente internaţionale 

1. Prezenta convenţie se interpretează, în măsura posibilului, astfel încât să fie compatibilă cu 
alte tratate în vigoare în statele contractante şi încheiate anterior sau ulterior prezentei 
convenţii. 

2. Prezenta convenţie nu aduce atingere aplicării de către un stat contractant a unui tratat 
încheiat anterior sau ulterior prezentei convenţii, în cazul în care nici una din părţi nu îşi are 
reşedinţa într-un stat contractant care nu este parte la tratat.  

3. Prezenta convenţie nu aduce atingere aplicării de către un stat contractant a unui tratat care 
a fost încheiat înainte de intrarea în vigoare a convenţiei pentru respectivul stat contractant, 
dacă aplicarea prezentei convenţii ar fi incompatibilă cu obligaţiile statului contractant faţă de 
orice stat care nu este parte la convenţie. Acest alineat se aplică, de asemenea, tratatelor care 
revizuiesc sau înlocuiesc un tratat încheiat înainte de intrarea în vigoare a prezentei convenţii 
pentru respectivul stat contractant, cu excepţia cazului în care revizuirea sau amendamentele 
creează noi incompatibilităţi cu prezenta convenţie. 

4. Prezenta convenţie nu aduce atingere aplicării de către un stat contractant a unui tratat 
încheiat înainte sau după prezenta convenţie, pentru a obţine recunoaşterea sau executarea 
unei hotărâri pronunţate de o instanţă a unui stat contractant care, de asemenea, este parte la 
respectivul tratat. Cu toate acestea, hotărârea nu va fi recunoscută sau executată într-o măsură 
mai mică decât în temeiul prezentei convenţii. 

5. Prezenta convenţie nu aduce atingere aplicării de către un stat contractant a unui tratat care 
reglementează competenţa, recunoaşterea sau executarea hotărârilor în legătură cu un aspect 
specific, chiar dacă este încheiat ulterior prezentei convenţii si toate statele vizate sunt parte la 
convenţie. Acest alineat se aplică doar dacă statul contractant a făcut o declaraţie în ceea ce 
priveşte tratatul menţionat în prezentul paragraf. În cazul unei asemenea declaraţii, alte state 
contractante nu sunt obligate să aplice prezenta convenţie respectivului aspect, în măsura în 
care nu există nici o incompatibilitate, atunci când un acord exclusiv de alegere a forului 
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desemnează instanţele sau instanţa sau mai multe instanţe specifice ale statului contractant 
care a făcut declaraţia. 

6. Prezenta convenţie nu aduce atingere aplicării normelor unei organizaţii de integrare 
economica regională care este parte la această convenţie, adoptate anterior sau ulterior 
încheierii prezentei convenţii 

a) când nici o parte nu este rezidentă într-un stat contractant care nu este un stat membru al 
organizaţiei de integrare economica regională; 

b) în ceea ce priveşte recunoaşterea sau executarea hotărârilor între statele membre ale unei 
organizaţii de integrare economică regională.  

 
CAPITOUL V - DISPOZIŢII FINALE 

 
Articolul 27. Semnătură, ratificare, acceptare, aprobare sau aderare 

1. Prezenta convenţie este deschisă spre semnare tuturor statelor. 

2. Prezenta convenţie este supusă ratificării, acceptării sau aprobării de către statele 
semnatare. 

3. Prezenta convenţie este deschisă spre aderare tuturor statelor. 

4. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare sunt depuse la Ministerul 
Afacerilor Externe din Regatul Ţărilor de Jos, care este depozitarul convenţiei.  

 
Articolul 28. Declaraţii privind sistemele de drept neunitare 

1. Dacă un stat are două sau mai multe unităţi teritoriale unde se aplică sisteme de drept 
diferite cu privire la materiile reglementate de prezenta convenţie, acesta poate declara, în 
momentul semnării, ratificării, acceptării, aprobării sau aderării, faptul că prezenta convenţie 
îşi extinde sfera de aplicare la toate unităţile sale teritoriale sau numai la una sau mai multe 
dintre acestea şi poate modifica această declaraţie prin prezentarea unei alte declaraţii în orice 
moment. 

2. O asemenea declaraţie este notificată depozitarului şi indică expres unităţile teritoriale 
cărora li se aplică convenţia. 

3. Dacă un stat nu face nici o declaraţie în temeiul acestui articol, convenţia îşi extinde sfera 
de aplicare la toate unităţile teritoriale ale respectivului stat.  

4. Acest articol nu se aplică unei organizaţii de integrare economică regională. 

 
Articolul 29. Organizaţii de integrare economică regională 

1. O organizaţie de integrare economică regională care este constituită exclusiv de către state 
suverane şi care dispune de competenţe în ceea ce priveşte toate materiile sau o parte a 
acestora, reglementate de prezenta convenţie poate, în mod similar, semna, accepta sau adera 
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la convenţie. În acest caz, organizaţia de integrare economică regională are drepturile şi 
obligaţiile unui stat contractant, în măsura în care organizaţia are competenţă în ceea ce 
priveşte materiile guvernate de prezenta convenţie. 

2. În momentul acceptării, aprobării sau aderării, organizaţia de integrare economică regională 
va notifica în scris depozitarul cu privire la materiile reglementate de prezenta convenţie în 
legătură cu care statele membre au transferat competenţa respectivei organizaţii. Organizaţia 
va notifica fără întârziere depozitarul, în scris, cu privire la orice modificări ale competenţei 
sale precizate în cea mai recentă modificare efectuată în conformitate cu prezentul alineat. 

3. În vederea intrării în vigoare a prezentei convenţii, orice instrument depus de o organizaţie 
de integrare economică regională va fi luat în considerare doar dacă organizaţia de integrare 
economică regională declară, în conformitate cu articolul 30, că statele sale membre nu vor fi 
parte la prezenta convenţie. 

4. Orice menţiune din prezenta convenţie la „un stat contractant” sau „stat” se aplică, de 
asemenea, când este cazul, unei organizaţii de integrare economică regională care este parte la 
convenţie. 

 
Articolul 30. Aderarea unei organizaţii de integrare economică regională fără statele sale 
membre 

1. În momentul semnării, acceptării, aprobării sau aderării, o organizaţie de integrare 
economică regională poate declara că îşi exercită competenţa asupra tuturor materiilor 
reglementate de prezenta convenţie şi că statele membre nu vor fi parţi la aceasta, dar că vor fi 
obligate în virtutea semnării, acceptării, aprobării sau aderării organizaţiei respective.  

2. În cazul în care este făcută o declaraţie de către o organizaţie de integrare economică 
regională, în conformitate cu alineatul 1, orice menţiune cu privire la un „stat contractant” sau 
„stat” din prezenta convenţie se aplică, dacă este cazul, şi statelor membre ale organizaţiei. 

 
Articolul 31. Intrare în vigoare 

1. Prezenta convenţie intră în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării a trei luni de la 
depunerea celui de-al doilea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare prevăzut 
la articolul 27. 

2. Astfel, prezenta convenţie intră în vigoare: 

a) pentru fiecare stat sau organizaţie de integrare economică regională, ulterior ratificării, 
acceptării, aprobării sau aderării acesteia, pentru fiecare stat sau organizaţie de integrare 
economică regională în prima zi a lunii următoare expirării celor trei luni de la depunerea 
instrumentelor de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare; 

b) pentru o unitate teritorială la care a fost extins domeniul de aplicare al prezentei convenţii, 
în conformitate cu articolul 28, alineatul 1, în prima zi a lunii care urmează expirării celor trei 
luni după notificarea declaraţiei menţionate la articolul respectiv. 

 
Articolul 32. Declaraţii 
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1. Declaraţiile la care se face referire în articolele 19, 20, 21, 22 şi 26 pot fi făcute în 
momentul semnării, ratificării, acceptării, aprobării sau aderării ori în orice alt moment 
ulterior şi pot fi modificate sau retrase în orice moment.  

2. Declaraţiile, modificările şi retragerile vor fi notificate depozitarului. 

3. O declaraţie făcută în momentul semnării, ratificării, acceptării, aprobării sau aderării intră 
în vigoare în acelaşi moment cu intrarea în vigoare a prezentei convenţii pentru statul în 
cauză. 

4. O declaraţie făcută la o dată ulterioară, şi orice modificare sau retragere a unei declaraţii va 
intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării celor trei luni ulterioare datei la care 
este primită notificarea de către depozitar. 

5. O declaraţie făcută în temeiul articolelor 19, 20, 21 şi 26 nu se aplică acordurilor de alegere 
a forului încheiate înainte de intrarea sa în vigoare.  

 
Articolul 33. Denunţare 

1. Prezenta convenţie poate fi denunţată printr-o notificare scrisă adresată depozitarului. 
Denunţarea poate fi limitată la anumite unităţi teritoriale ale unui sistem de drept neunitar 
căruia i se aplică prezenta convenţie.  

2. Denunţarea intră în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării celor douăsprezece 
luni ulterioare datei de primire a notificării primite de depozitar. Atunci când în notificare este 
specificată o perioadă mai mare pentru intrarea în vigoare a denunţării, aceasta va intra în 
vigoare după expirarea unei asemenea perioade mai lungi ulterioare notificării primite de 
către depozitar. 

 
Articolul 34. Notificări efectuate de depozitar 

Depozitarul notifică membrii Conferinţei de la Haga privind dreptul internaţional privat care 
au semnat, ratificat, acceptat, aprobat sau aderat, în conformitate cu articolele 27, 29 şi 30, cu 
privire la următoarele aspecte: 

a) semnările, ratificările, acceptările, aprobările şi aderările menţionate la articolele 27, 29 şi 
30; 

b) data la care prezenta convenţie intră în vigoare, în conformitate cu articolul 31; 

c) notificările, declaraţiile, modificările şi retragerile declaraţiilor menţionate la articolele 19, 
20, 21, 22, 26, 28, 29 şi 30; 

d) denunţările menţionate la articolul 33. 

Drept care, subsemnaţii, pe deplin autorizaţi, au semnat prezenta convenţie. 

Adoptată la Haga, la 30 iunie 2005, în limbile engleză şi franceză, ambele texte fiind în egală 
măsură autentice, într-un singur exemplar care este depus în arhivele guvernului Regatului 
Olandei, din care o copie autentică va fi trimisă, prin canale diplomatice, fiecărui stat membru 



RO 14   RO 

al Conferinţei de la Haga privind dreptul internaţional, astfel cum figurau cu ocazia celei de-a 
douăzecia sesiuni, precum şi fiecărui stat participant la respectiva sesiune.  


