REFERANS SERİLERİ

İsviçre: Tahkim Kurumlarının ve Hakem Heyetlerinin Gözde Yeri
Tanınmış bir çok tahkim kurumu İsviçre’de bulunmakta ve bir çok hakem heye9 tahkim yeri olarak
İsviçre’yi belirlemektedir.
Milletlerarası Ticaret Odası (ICC): ICC’nin merkezi Paris’te bulunmaktadır. Ancak daimi rakibi Paris
ile birlikte İsviçre, ICC Milletlerarası Tahkim Divanı taraDndan yürütülen tahkim yargılamalarında en
çok tercih edilen iki yerden biridir. Ortalama her sekiz tahkimden birinde tahkim yeri olarak İsviçre
belirlenmektedir. Bu da İsviçre’yi bu anlamda ICC’nin merkeziyle aynı sayıya ulaşIrmaktadır. ICC
tahkimi İsviçre’de her zaman önemli bir rol oynamışIr.
İsviçre Odaları Tahkim Kurumu: İsviçre Odaları Tahkim Kurumu (İsviçre Odaları) Basel, Bern,
Cenevre, Neuchâtel, Ticino, Vaud ve Zürih olmak üzere yedi ayrı kantona ait farklı Ticaret Odaları
taraDndan yöne9len bir tahkim kurumudur. İsviçre Odaları uluslararası tahkim yargılamalarını
UNCITRAL Tahkim Kuralları’nı temel alan ve 2012 yılında yenilenen İsviçre Milletlerarası Tahkim
Kanunu uyarınca yürütmektedir. İsviçre Odaları bununla birlikte 2013 yılında yenilenen İsviçre
Ticari Arabuluculuk Kanunu uyarınca da arabuluculuk hizme9 vermektedir. Modern yaklaşımları ve
etkin yöne9mi sayesinde İsviçre Tahkim Kuralları hem milli hem de milletlerarası tahkim için popüler
hale gelmiş9r.
Spor Tahkim Mahkemesi: Lozan’da bulunan Spor Tahkim Merkezi (CAS) spor hukuku alanındaki
yegane tahkim kurumudur. CAS her sene spor ile alakalı hem sözleşmelerden (örneğin sponsorluk
anlaşmaları, dağıIm sözleşmeleri, oyuncu sözleşmeleri) hem de disiplin cezalarından (örneğin
doping) kaynaklanan yaklaşık 400 uyuşmazlığa bakmaktadır. CAS yargılaması 2013 yılında
yenilenen ve ilgili tüm mevzuaI kapsayan CAS Kuralları uyarınca yürütülmektedir. Kimi kurallar
olağan yargı yetkisini kimi kurallar ise temyiz yargı yetkisini düzenlemektedir. Temyiz
yargılamalarında İsviçre’de bulunan FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu gibi muhtelif spor kurumlarının
aldığı kararlara i9razlar incelenmektedir.
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO): Cenevre’de bulunan WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi,
WIPO Tahkim, Arabuluculuk, Hızlandırılmış Tahkim ya da Bilirkişi Belirleme Kuralları uyarınca
tahkim ve arabuluculuk hizme9 vermektedir. Bu kurallar konusu özellikle ﬁkri mülkiyet olan
uyuşmazlıklar için tasarlanmışIr ancak her türlü 9cari uyuşmazlığın çözümünde de
uygulanabilmektedir.
Dünya Ticaret Örgütü (WTO): WTO’nun Cenevre’de bulunan Uyuşmazlıkların Çözümü Divanı, üye
devletler arasındaki 9cari uyuşmazlıkları incelemekte ve karara bağlamaktadır.
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