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İsviçre Tahkim Hukuku’nun Kolay Erişilebilirliği
İsviçre Tahkim Hukuku özlü ve okuması kolaydır: Tahkim yeri İsviçre olan uluslararası tahkim
yargılamasında uygulanacak hukuk İsviçre Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu’nun 12. Bölümü’nde
(İMÖHK) yer almaktadır. Bu bölüm kanunun geri kalanından bağımsızdır ve 19 madde halinde
düzenlenmişJr. İMÖHK’ün Almanca, Fransızca ya da İtalyanca olmak üzere 3 resmi metni
bulunmaktadır. Resmi olmayan İngilizce çevirisine ise buradan ulaşılabilir.
İsviçre Tahkim Hukuku iç0hadına interneNen erişilebilir: Tahkim kararlarına iJrazda tek görevli
mahkeme olan İsviçre Yüksek Mahkemesi, kararlarını iJrazın yapıldığı dile bağlı olarak Almanca,
Fransızca ya da İtalyanca dillerinde vermektedir. Bu kararlara Yüksek Mahkeme internet sitesinden
ücretsiz olarak erişilebilmekte ve karar metninde online arama yapılabilmektedir. Uluslararası öneme
sahip olmaları sebebiyle Yüksek Mahkeme’nin uluslararası tahkim ile ilgili kararları sıklıkla İngilizce‘ye
çevrilmektedir. Bu çevirilere ücretsiz olarak online İsviçre Uluslararası Tahkim Kararları’ndan
ulaşılabilmektedir. Çeviriler aynı zamanda İsviçre Tahkim Hukuku Bülteni’ne abone olunarak basılı
kopya şeklinde de edinilebilmektedir.
Ticari uyuşmazlıklara ilişkin tahkim kararlarına erişilebilirlik kötü bir şöhrete sahip olsa da bazı tahkim
kararlarına İsviçre Tahkim Derneği taraVndan üç ayda bir yayımlanan ASA Bülteni’nden
ulaşılabilmektedir. Bültende taraﬂar ve diğer unsurlara anonimleşJrilerek yer verilmektedir. Online
olarak Kluwer ArbitraJon’dan da ulaşılabilen ASA Bülteni, ayrıca tahkim kararlarına iJraza ilişkin belli
başlı İsviçre Yüksek Mahkemesi kararlarını da içermektedir.
İsviçre’de tahkim üzerine İngilizce dilinde yazılmış çeşitli hukuk kitapları bulunmaktadır: İsviçre’de,
tahkim ile ilgili bazı yayınlar İngilizce yapılmaktadır. Bunlara İMÖHK ve İsviçre’de uygulanagelen ICC,
İsviçre ve CAS Kuralları gibi muhtelif tahkim kuralları şerhleri ve yine tahkim üzerine yazılmış hukuk
kitapları da dahildir. (CAS Kuralları)
İsviçre’de tahkim üzerine çalışan avukatlar uluslararası deneyime sahip0r: İsviçre tahkim üzerine
uzmanlaşmış, gerek İsviçre’de gerek yurtdışında eğiJm görmüş, çok geniş bir avukat havuzundan
isJfade etmektedir. Bununla birlikte İsviçreli avukatların birçoğu çok iyi derecede İngilizce
konuşmakta ve yine birçoğu yurtdışında ya çalışmış ya da eğiJm görmüş bulunmaktadır. EğiJm
görenler ise eğiJmlerini genellikle Amerikan ya da İngiliz üniversitelerinde hukuk yüksek lisansı
(LL.M.) yaparak tamamlamışlardır. Bu sayede dünyanın her yerinden gelen taraﬂar, hem İsviçre’de
tahkim alanında deneyimli hem de kendi kültür ve hukuk sistemini tanıyan uzman kişiler
bulabilmektedir.
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