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Tribunalul arbitral al Camerei de Comerț din Stockholm a respins
cererea companiei Komaksavia Airport Invest Ltd împotrivit
Republicii Moldova

Astăzi, 3 august a.c., Tribunalul arbitral al Institutului de Arbitraj al Camerei

de Comerț din Stockholm (Suedia) a emis hotărârea arbitrală de몭nitivă în

cauza de arbitraj internațional pornită la cererea de arbitrare din 15 mai

2020 a societății comerciale Komaksavia Airport Invest Ltd (Republica

Cipru) împotriva Republicii Moldova, respingând cererea Komaksavia

Airport Invest Ltd și stabilind că Komaksavia Airport Invest Ltd nu are

investiție în Avia Invest SRL în temeiul dreptului internațional. Totodată,

Tribunalul arbitral a obligat Komaksavia Airport Invest Ltd să ramburseze

Republicii Moldova suma de 216 678,75 Euro pentru cheltuielile de

reprezentare juridică.

Amintim că, prin cererea de arbitrare, Komaksavia Airport Invest Ltd a cerut Tribunalului arbitral, în principal, să oblige Republica

Moldova să continue executarea Contractului de Concesiune a activelor a몭ate în gestiunea Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” și

a terenului aferent acestora din 30 august 2013 sau, în mod alternativ, să oblige Republica Moldova să-i plătească o despăgubire în

sumă estimată la 883 700 000 Euro pentru pretinsa expropriere a investiției alegate în legătură cu Contractul de Concesiune.

Mai mult, Komaksavia Airport Invest Ltd ceruse, de asemenea, despăgubiri pentru pretinsele veniturile ratate. Aceste capete de

cerere au fost respinse, Tribunalul arbitral statuând că Komaksavia Airport Invest Ltd n-a făcut nicio investiție cali몭cată ca atare în

dreptul internațional în activele Aeroportului Internațional Chișinău. Dat 몭ind că Republica Moldova a prevalat în acest arbitraj,

Tribunalul arbitral a obligat Komaksavia Airport Invest Ltd să achite toate taxele arbitrale care îi reveneau Republicii Moldova (în

sumă de 422 500 Euro), precum și să ramburseze cheltuielile de reprezentare juridică a Republicii Moldova (în sumă de 216 678,75

Euro).

Republica Moldova a fost reprezentată în această cauza de arbitraj internațional de către BAA Buruiana & Partners (avocatul Mihail

Buruiană).

Secția managementul documentelor: +373 22 20 14 31 
E-mail: secretariat@justice.gov.md 
Serviciul petiții și relații cu publicul: +373 22 20 14 20 
Linia instituțională pentru informare: +373 22 20 14 20
©2022 Ministerul Justiției al Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate.

 

#main-content
https://justice.gov.md/ro/content/tribunalul-arbitral-al-camerei-de-comert-din-stockholm-respins-cererea-companiei-komaksavia
https://justice.gov.md/ro
https://justice.gov.md/content/contacte-e-mail
https://justice.gov.md/press/feed
https://justice.gov.md/ro
https://justice.gov.md/ro/profiles/team
https://justice.gov.md/ro/advanced-page-type/politici
https://justice.gov.md/ro/advanced-page-type/transparenta-decizionala
https://justice.gov.md/ro/advanced-page-type/profesii-juridice
https://justice.gov.md/ro/advanced-page-type/comunicate-de-presa
https://justice.gov.md/ro/content/contacte-e-mail
https://justice.gov.md/ro
https://justice.gov.md/ro/advanced-page-type/comunicate-de-presa
mailto:secretariat@justice.gov.md
http://www.facebook.com/ministeruljustitieimd
http://instagram.com/ministerul_justitiei_al_rm
http://www.youtube.com/channel/UC7LKcWYL6D-WPRxZMos8C0Q?sub_confirmation=1
https://telegram.me/jnl5tKo8nbk1YzVi
iwein
Typewritten Text

iwein
Typewritten Text


iwein
Typewritten Text

iwein
Typewritten Text

iwein
Typewritten Text
                        https://justice.gov.md/ro/content/tribunalul-arbitral-al-camerei-de-comert-din-stockholm-respins-cererea-companiei-komaksavia

iwein
Typewritten Text

iwein
Typewritten Text

https://justice.gov.md/ro/content/tribunalul-arbitral-al-camerei-de-comert-din-stockholm-respins-cererea-companiei-komaksavia



