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İsviçre Tahkim Yargılamasının Geçersizliği Prosedürü: Hızlı, Güvenilir ve Tahkim
Yanlısı
İsviçre Tahkim Hukuku’na genel bir bakış için: Esnek ve Modern İsviçre Tahkim Hukuku
Tahkim kararları İsviçre’de doğrudan icra edilebilir: Tahkim kararları İsviçre’de yerel mahkeme kararları
ile aynı güce sahip@r ve doğrudan icra edilebilir. Kural olarak karara i@raz için gerçekleş@rilen tahkim
yargılamasının geçersizliği prosedürü tahkim kararının icrasını durdurmaz. Ancak bunun aksi bazı
is@snai durumların varlığı halinde talep üzerine sağlanabilmektedir. İsviçre’de alınan tahkim kararları
yurtdışında ise New York Konvansiyonu uyarınca icra edilebilmektedir.
İHraz için kısıtlı sebep: İsviçre Tahkim Hukuku tahkim kararlarına karşı i@raz için oldukça kısıtlı hukuki
sebep sunmaktadır. New York Konvansiyonu’nda yer alan ilgili hükümlerle paralellik gösteren bu
sebepler ise şunlardır: (i) tahkim heye@nin oluşumunun uygunsuzluğu; (ii) yetki bakımından verilen
yanlış kararlar; (iii) talep edilmeyen hususlarda karar verilmesi ya da talep edilen hususlara kararda yer
verilmemesi; (iv) dinlenilme ya da eşit davranılma hakkının ihlali ve (v) kararın kamu hukukuna
aykırılığı. Taraﬂar İsviçre’de ikamet etmemeleri halinde bu sebeplerin uygulanabilirliğini anlaşarak
ortadan kaldırma hakkına sahip@rler.
Tüm iHrazlar doğrudan Yüksek Mahkeme taraLndan karara bağlanır: İsviçre’de alınmış tahkim
kararlarına karşı yapılacak tüm i@razlar doğrudan, mahkemeler arasında hiyerarşik olarak en tepede
bulunan İsviçre Yüksek Mahkemesi taraPndan karara bağlanır. Bu i@razların karara bağlanmasında
görevli başkaca bir mahkeme yoktur.
Yargılamanın sonuçlanması karar tarihinden iHbaren ortalama 6 ay sürmektedir: İsviçre Yüksek
Mahkemesi etkin dava yöne@miyle bilinmektedir. İsta@s@ki bilgiler de göstermektedir ki tahkim
yargılamasının geçersizliği prosedürü tahkim kararının verilme tarihinden başlamak üzere ortalama 6
ay sürmektedir.
Basit ve dolambaçsız usul: İsviçre Yüksek Mahkemesi nezdinde uygulanacak usul oldukça modern ve
açıkSr. İ@razlar İsviçre’nin resmi dillerinden birinde (Almanca, Fransızca ve İtalyanca) ve 30 gün
içerisinde yapılmalıdır. Karar da dahil olmak üzere İngilizce dokümanların tercümesinin mahkemeye
sunulmasına gerek yoktur. Delillerin toplanmasına ve hakemlerin tanıklığına –en azından uygulamada–
rastlanmamaktadır.
Yargılama giderleri sınırlıdır: Modern ve açık usul sayesinde bazı ülkelerde sıkça görülen yüksek
yargılama giderlerinin önüne geçilmektedir. Mahkeme masraﬂarı ve kazanan taraPn yargılama giderleri
belirli bir tarife uyarınca uyuşmazlık tutarı üzerinden hesaplanır. Mahkeme masraﬂarı ve yargılama
giderleri müddeabihin 1 milyon CHF olduğu bir tahkimde bu tutarın %3ünü, müddeabihin 10 milyon
CHF olduğu bir tahkimde ise genellikle %0.3ünü geçmez.
Yüksek Mahkeme tahkim yanlısıdır: Yüksek Mahkeme açıkça tahkim yanlısı bir poli@ka izlemektedir.
Yüksek Mahkeme tahkim kararlarını sorgulamaz ve genellikle hakemlerin yetki hakkında verdiği yanlış
kararların ve gerekli usul kurallarının asgari ölçülerde sağlanmadığı durumların varlığı halinde karara
müdahale eder. Yüksek Mahkeme’nin i@razlara ilişkin kararlarında, ista@s@ki bilgiler de göstermektedir
ki i@razların %10undan az bir kısmı başarılı olabilmektedir.
Düzeltme: İ@raz süresinin kaçırıldığı durumlarda İsviçre Hukuku, tekrar değerlendirme ya da düzeltme
denilen, tahkim yargılamasının geçersizliği ile ne@celenebilen başkaca bir kanun yolu öngörmektedir.
Bu kanun yolu, kararın cezai yapSrım gerek@recek bir eylem ne@cesinde verilmesi (örneğin rüşvet) ya
da tahkim kararının verildiği tarihe ait önemli bir delilin ortaya çıkması gibi is@snai hallerde
uygulanabilmektedir. İ@razlarda olduğu gibi düzeltme talepleri de doğrudan Yüksek Mahkeme
taraPndan karara bağlanmaktadır.
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