REFERANS SERİLERİ

İsviçre Tahkim Hükümleri
Esnek Yapı: İsviçre tahkim hukuku son derece tahkim yanlısıdır ve dolayısıyla surecin güvenilirliğini ve
taraﬂarın makul beklen;lerini korumaktan odun vermeden taraﬂara tahkim anlaşmalarına varabilmeleri
için geniş bir alan sağlar.
Tahkim Anlaşmasının Biçimi: Yargı yetki alanı hakkında pahalı ve sonucu öngörülemeyecek
anlaşmazlıkların önüne geçmek için, tahkim anlaşmaları yazılı olmak zorundadır, anlaşmalar me;n
halinde sunulabilecek herhangi bir ile;şim şekliyle yapılmalıdır (İsviçre Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu
Md. 178(1)(İMÖHK)). Tahkim anlaşması için imza gerekmemekle birlikte taraﬂarın sözlü anlaşmalarını
yazılı olarak teyit etmeleri de kabul edilebilir bir anlaşma biçimidir.
Tahkim Anlaşmasının Geçerliliği: Aşağıdakilerin şartlarından herhangi birine uyan tahkim anlaşmaları
geçerlidir: (i) taraﬂarın üzerinde anlaşOğı hukuk sistemi veya (ii) anlaşmazlığın olduğu konuyla ilgili hukuk
sistemi veya (iii) tahkim yapılan yer olarak İsviçre Hukuku (İMÖHK Md. 178(2)).
İsviçre hukukuna göre aşağıdakiler uygulanır:
Zorunlu Unsurlar: Tahkim anlaşması taraﬂarın anlaşmazlığını tahkim yoluyla çözmekte anlaşOğını ve
anlaşmanın kapsadığı anlaşmazlığı veya hukuki ilişkiyi belirtmek zorundadır.
Tercihe Bağlı Unsurlar: Tahkim anlaşmasının daha kolay uygulanabilmesi için, özellikle anlaşma sıklıkla
kullanılan belirli tahkim kurallarına kullandığını belirtmiyorsa, anlaşma bir takım ek bilgiler içermelidir,
özellikle: (i) tahkimin yürütüleceği yerin, (ii) hakemlerin sayısının ve seçilme prosedürlerinin ve (iii)
tahkimin yürütüleceği dilin belir;lmesinde fayda vardır.
Tahkim Anlaşmalarının Yorumlanması: İsviçre yasalarına göre iki aşamalı bir metot uygulanır: Temel
amaç taraﬂarın gerçek ve ortak niyetlerinin belirlenmesidir (sübjek;f yorumlama). Eğer taraﬂarın ortak
niye; kesin olarak belirlenemiyorsa, hüsnüniyet prensibi esas alınarak par;lerin anlaması gerek;ği veya
anlamış olduğu düşünülen yorumlama uygulanır (objek;f yorumlama). Objek;f yorumlama da takip eden
kurallar uygulanır: Kabul görmüş iç;hat hukukuna göre tahkim anlaşmasının varlığı kolayca varsayılamaz.
Dolayısıyla tahkim anlaşmasının var olup olmadığı sınırlı yorumlamaya tabiidir. Fakat taraﬂarın
anlaşmazlığı tahkim yoluyla çözmek için anlaşOğı yorumlanırsa, ayrıca taraﬂarın tahkim heye;ne geniş
bir görev alanı verme niye;nde olduğu varsayılacakOr.
Tahkim Anlaşması Maddelerinin 3. Taraﬂarı Kapsaması: Genel bir kural olarak sadece tahkim
mahkemelerinin kararları sadece tahkim anlaşmasının taraﬂarını bağlar. Fakat bu kurala is;snai durumlar
mevcuXur. Özellikle, tahkim anlaşması, temlik veya külli in;kal yoluyla verilmesine bakmaksızın ,
taraﬂarın yasal varislerini de bağlar. Ayrıca, eğer bir taraf haklı gerekçelerle üçüncü bir taraYn tahkim
anlaşmasının parçası olduğu beklen;sindeyse tahkim anlaşması, anlaşmazlığın kontraOn imzalanmasında
veya yerine ge;rilmesinde rol oynamış üçüncü taraﬂarı da kapsayabilir.
Tahkim Anlaşması Maddelerinin Bağımsızlığı: Bir tahkim anlaşması, ilgilendiği asıl kontraXan
bağımsızdır, özellikle asıl kontraOn sonlandırılması halinde geçerliliğini korur ve böylece taraﬂara
anlaşmazlık çözümü için bekledikleri güvenirliliği sağlar.
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