REFERANS SERİLERİ

İsviçre Maddi Hukukunu Seçmek İçin Nedenler
İsviçre’nin Kanunları Yazılıdır ve Kolaylıkla Anlaşılabilir: Diğer medeni ülkelerin kanunları gibi İsviçre’nin
kanunları da yazılıdır ve dolayısıyla iç?hat hukukuna dayalı diğer hukuki sistemlerden daha kolay
anlaşılabilir. İsviçre hukukunu diğer yazılı hukuk sistemlerinden ayıran özellik ise İsviçre hukukunda
yasaların kolayca anlaşılabilecek ve öz bir şekilde teknik dil kullanılmadan yazılmış olmasıdır. Ayrıca,
kabul gören hukuki birçok yorumlamalar da yasa ve mevzuatlara dair güvenilir açıklamalar ve ilgili
bilgiler sağlar.
İsviçre Hukuku Birçok Dilde MevuJur: İsviçre’nin tüm yasalarına İsviçre’nin resmi dilleri olan Almanca,
Fransızca ve İtalyanca halleriyle İsviçre hüküme?nin internet sitesinde ulaşılabilir. En önemli İsviçre
yasası olan İsviçre Medeni Kanunu ve Yükümlülükler Kanunun ise aynı internet sitesinde gayri resmi
İngilizce çevirileri bulunmaktadır.
İsviçre Hukuku Birçok Ülkede Tanınmaktadır: İsviçre kontrat hukuku Almanya ve Fransa’nın da içinde
bulunduğu birçok ülkenin benzer hukukundan esinlenmiş ve karşılık olarak diğer ülkelere ilham kaynağı
olmuştur. İsviçre kontrat hukuku Türkiye taraJndan benimsenmiş?r ve birçok Doğu Asya ülkesindeki
hukuka benzerlik göstermektedir.
İsviçre Hukuku Maksimum Seviyede Kontrat Özgürlüğü Sağlar: İsviçre kontrat hukukunun çok az
sayıda zorunlu maddeleri vardır ve dolayısıyla taraﬂara ilişkilerinin neredeyse tüm alanlarını isteklerine
göre şekillendirme imkanı tanır. İş sözleşmeleri ve mülk sözleşmelerinde bile bazı zorunlu maddeler
bulunmasına karşın İsviçre hukuku Avrupa’nın geri kalanındaki sistemlere göre taraﬂara çok daha fazla
özgürlük alanı sağlar.
İsviçre Hukuku ManUksal ve Öngörülebilirdir: Taraﬂarın kendilerinin direk ele almadığı konularda
İsviçre hukukunun ilgili yasaları uygulanır. Bu ilgili yasalar taraﬂarın hakları ve yükümlülükleri konusunda
uluslararası ?cari beklen?lerle aynı doğrultudadır. Ayrıca, bu yasaların yorumlanmasında İsviçre
mahkemeleri taraﬂarın makul beklen?leri ve ?care?n gerek?rdiklerini de göz önüne alır.
İsviçre Hukuku Hüsnüniyet Prensibine Dayalıdır: İsviçre kontrat hukukunun temel bir özelliği ise
taraﬂarın makul ve hüsnüniyet beklen?lerine yapOğı vurgudur. Kontratlar taraﬂarın gerçek
beklen?lerine göre yorumlanır. Taraﬂarın gerçek beklen?lerinin belirsiz olduğu durumlarda ise
yorumlama iyi niyet içerisinde hareket eden makul iş adamının kontrat imzalandığı tarihteki bakış
açısına göre tüm ilgili faktörler göz önüne alınarak yapılır. Bu faktörler taraﬂarın pazarlık geçmişlerinin
ve taraﬂar arasındaki yazışmaların incelenmesini içerir ve kontratların diğer birçok ülkedekine nazaran
daha kısa ve direk olmasını sağlar.
İsviçre Hukuku Maliyetleri Düşük Tutmak için Verimli bir Seçenek0r: Kolay anlaşılabilirliği, taraﬂarın
seçimine verdiği otorite ve esnekliği ile etkili kontrat düzenlemesini sağlar ve anlaşmazlık olduğu
takdirde ise tahkim hakemlerince detaylı dilekçelere veya uzman görüşlerine gerekmeksizin
uygulanabilir.
İsviçre Hukuku Geçen Yıllara Dayanmayı BaşarmışUr: İsviçre hukuku on yıllardır sayısız uluslararası
kontrat anlaşmalarında, taraﬂarın hangi ülkeden geldiği veya tahkimin yürütüldüğü şehre bakmaksızın,
tercih edilen hukuk sistemi olmuştur. ICC tahkimlerinde İsviçre hukuku, Kıta Avrupası hukuk sistemleri
içerisinde en fazla tercih edilen sistemdir. Bu is?krarlı geçmiş İsviçre hukukunun, başka çok az ülkenin
taraﬂara sunabildiği esneklik, ulaşılabilirlik ve öngörülebilirlik gibi özelliklerine dayanmaktadır.
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