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Swiss Rules of International
Arbitration (Swiss Rules)
MODEL ARBITRATION CLAUSE
Any dispute, controversy, or claim arising out of, or in relation to,
this contract, including the validity, invalidity, breach, or termina
tion thereof, shall be resolved by arbitration in accordance with the
Swiss Rules of International Arbitration of the Swiss Chambers’
A rbitration Institution in force on the date on which the Notice of
Arbitration is submitted in accordance with these Rules.
The number of arbitrators shall be … (“one”, “three”, “one or
three”);
The seat of the arbitration shall be … (name of city in Switzerland,
unless the parties agree on a city in another country);
The arbitral proceedings shall be conducted in … (insert desired
language).
INTRODUCTION
(a) In order to harmonise their rules of arbitration the Chambers
of Commerce and Industry of Basel, Bern, Geneva, Neuchâtel,
Ticino, Vaud and Zurich in 2004 replaced their former rules
by the Swiss Rules of International Arbitration (hereinafter the
“Swiss Rules” or the “Rules”).
(b) For the purpose of providing arbitration services, the Chambers founded the Swiss Chambers’ Arbitration Institution. In
order to administer arbitrations under the Swiss Rules, the
Swiss Chambers’ Arbitration Institution has established the
Arbitration Court (hereinafter the “Court”), which is comprised of experienced international arbitration practitioners.
The Court shall render decisions as provided for under these
Rules. It may delegate to one or more members or committees
the power to take certain decisions pursuant to its Internal
Rules1. The Court is assisted in its work by the Secretariat of
the Court (hereinafter the “Secretariat”).
(c) The Swiss Chambers’ Arbitration Institution provides domes
tic and international arbitration services, as well as other dis
pute resolution services, under any applicable law, in Switzerland or in any other country.
1

The Internal Rules are available on the website www.swissarbitration.org.
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Section I. Introductory Rules
SCOPE OF APPLICATION
Article 1
1. These Rules shall govern arbitrations where an agreement to
arbitrate refers to these Rules or to the arbitration rules of the
Chambers of Commerce and Industry of Basel, Bern, Geneva,
Neuchâtel, Ticino, Vaud, Zurich, or any further Chamber of
Commerce and Industry that may adhere to these Rules.
2. The seat of arbitration designated by the parties may be in
Switzerland or in any other country.
3. This version of the Rules shall come into force on 1 June 2012
and, unless the parties have agreed otherwise, shall apply to all
arbitral proceedings in which the Notice of Arbitration is submitted on or after that date.
4. By submitting their dispute to arbitration under these Rules,
the parties confer on the Court, to the fullest extent permitted
under the law applicable to the arbitration, all of the powers
required for the purpose of supervising the arbitral proceedings otherwise vested in the competent judicial authority,
including the power to extend the term of office of the arbitral
tribunal and to decide on the challenge of an arbitrator on
grounds not provided for in these Rules.
5. These Rules shall govern the arbitration, except if one of them
is in conflict with a provision of the law applicable to the arbitration from which the parties cannot derogate, in which case
that provision shall prevail.
NOTICE, CALCULATION OF PERIODS OF TIME
Article 2
1. For the purposes of these Rules, any notice, including a notification, communication, or proposal, is deemed to have been
received if it is delivered to the addressee, or to its habitual
residence, place of business, postal or electronic address, or, if
none of these can be identified after making a reasonable
inquiry, to the addressee’s last-known residence or place of
business. A notice shall be deemed to have been received on
the day it is delivered.
2. A period of time under these Rules shall begin to run on the
day following the day when a notice, notification, communi
cation, or proposal is received. If the last day of such a period
is an official holiday or a non-business day at the residence or
place of business of the addressee, the period is extended until
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the first business day which follows. Official holidays or nonbusiness days are included in the calculation of a period of
time.
3. If the circumstances so justify, the Court may extend or shorten
any time-limit it has fixed or has the authority to fix or amend.
NOTICE OF ARBITRATION AND ANSWER TO THE NOTICE
OF ARBITRATION
Article 3
1. The party initiating arbitration (hereinafter called the “Claimant”
or, where applicable, the “Claimants”) shall submit a Notice of
Arbitration to the Secretariat at any of the addresses listed in
Appendix A.
2. Arbitral proceedings shall be deemed to commence on the date
on which the Notice of Arbitration is received by the Secretariat.
3. The Notice of Arbitration shall be submitted in as many copies
as there are other parties (hereinafter called the “Respondent”
or, where applicable, the “Respondents”), together with an
additional copy for each arbitrator and one copy for the Secretariat, and shall include the following:
(a) A demand that the dispute be referred to arbitration;
(b) The names, addresses, telephone and fax numbers, and
e-mail addresses (if any) of the parties and of their repre
sentative(s);
(c) A copy of the arbitration clause or the separate arbitration
agreement that is invoked;
(d) A reference to the contract or other legal instrument(s) out
of, or in relation to, which the dispute arises;
(e) The general nature of the claim and an indication of the
amount involved, if any;
(f) The relief or remedy sought;
(g) A proposal as to the number of arbitrators (i.e. one or
three), the language, and the seat of the arbitration, if the
parties have not previously agreed thereon;
(h) The Claimant’s designation of one or more arbitrators, if
the parties’ agreement so requires;
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(i) Confirmation of payment by check or transfer to the rele
vant account listed in Appendix A of the Registration Fee
as required by Appendix B (Schedule of Costs) in force on
the date the Notice of Arbitration is submitted.
4. The Notice of Arbitration may also include:
(a) The Claimant’s proposal for the appointment of a sole arbi
trator referred to in Article 7;
(b) The Statement of Claim referred to in Article 18.
5. If the Notice of Arbitration is incomplete, if the required
number of copies or attachments are not submitted, or if the
Registration Fee is not paid, the Secretariat may request the
Claimant to remedy the defect within an appropriate period of
time. The Secretariat may also request the Claimant to submit
a translation of the Notice of Arbitration within the same period
of time if it is not submitted in English, German, French, or
Italian. If the Claimant complies with such directions within
the applicable time-limit, the Notice of Arbitration shall be
deemed to have been validly filed on the date on which the ini
tial version was received by the Secretariat.
6. The Secretariat shall provide, without delay, a copy of the
Notice of Arbitration together with any exhibits to the Respon
dent.
7. Within thirty days from the date of receipt of the Notice of
Arbitration, the Respondent shall submit to the Secretariat an
Answer to the Notice of Arbitration. The Answer to the Notice
of Arbitration shall be submitted in as many copies as there are
other parties, together with an additional copy for each arbitrator and one copy for the Secretariat, and shall, to the extent
possible, include the following:
(a) The name, address, telephone and fax numbers, and e-mail
address of the Respondent and of its representative(s);
(b) Any plea that an arbitral tribunal constituted under these
Rules lacks jurisdiction;
(c) The Respondent’s comments on the particulars set forth in
the Notice of Arbitration referred to in Article 3(3)(e);
(d) The Respondent’s answer to the relief or remedy sought in
the Notice of Arbitration referred to in Article 3(3)(f);
(e) The Respondent’s proposal as to the number of arbitrators
(i.e. one or three), the language, and the seat of the arbi
tration referred to in Article 3(3)(g);
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(f) The Respondent’s designation of one or more arbitrators if
the parties’ agreement so requires.
8. The Answer to the Notice of Arbitration may also include:
(a) The Respondent’s proposal for the appointment of a sole
arbitrator referred to in Article 7;
(b) The Statement of Defence referred to in Article 19.
9. Articles 3(5) and (6) are applicable to the Answer to the
Notice of Arbitration.
10. Any counterclaim or set-off defence shall in principle be raised
with the Answer to the Notice of Arbitration. Article 3(3) is
applicable to the counterclaim or set-off defence.
11. If no counterclaim or set-off defence is raised with the A nswer
to the Notice of Arbitration, or if there is no indication of the
amount of the counterclaim or set-off defence, the Court may
rely exclusively on the Notice of Arbitration in order to deter
mine the possible application of Article 42(2) (Expedited Procedure).
12. If the Respondent does not submit an Answer to the Notice of
Arbitration, or if the Respondent raises an objection to the arbitration being administered under these Rules, the Court shall
administer the case, unless there is manifestly no agreement to
arbitrate referring to these Rules.
CONSOLIDATION AND JOINDER
Article 4
1. Where a Notice of Arbitration is submitted between parties
already involved in other arbitral proceedings pending under
these Rules, the Court may decide, after consulting with the
parties and any confirmed arbitrator in all proceedings, that the
new case shall be consolidated with the pending arbitral proceedings. The Court may proceed in the same way where a
Notice of Arbitration is submitted between parties that are not
identical to the parties in the pending arbitral proceedings.
When rendering its decision, the Court shall take into account
all relevant circumstances, including the links between the
cases and the progress already made in the pending arbitral
proceedings. Where the Court decides to consolidate the new
case with the pending arbitral proceedings, the parties to all
proceedings shall be deemed to have waived their right to
designate an arbitrator, and the Court may revoke the appointment and confirmation of arbitrators and apply the provisions
of Section II (Composition of the Arbitral Tribunal).
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2. Where one or more third persons request to participate in arbitral proceedings already pending under these Rules or where
a party to pending arbitral proceedings under these Rules
requests that one or more third persons participate in the
arbitration, the arbitral tribunal shall decide on such request,
after consulting with all of the parties, including the person or
persons to be joined, taking into account all relevant circum
stances.

Section II. Composition of the Arbitral Tribunal
CONFIRMATION OF ARBITRATORS
Article 5
1. All designations of an arbitrator made by the parties or the
arbitrators are subject to confirmation by the Court, upon
which the appointments shall become effective. The Court has
no obligation to give reasons when it does not confirm an arbi
trator.
2. Where a designation is not confirmed, the Court may either:
(a) invite the party or parties concerned, or, as the case may
be, the arbitrators, to make a new designation within a reasonable time-limit; or
(b) in exceptional circumstances, proceed directly with the
appointment.
3. In the event of any failure in the constitution of the arbitral
t ribunal under these Rules, the Court shall have all powers to
address such failure and may, in particular, revoke any appoint
ment made, appoint or reappoint any of the arbitrators and
designate one of them as the presiding arbitrator.
4. If, before the arbitral tribunal is constituted, the parties agree
on a settlement of the dispute, or the continuation of the arbitral proceedings becomes unnecessary or impossible for other
reasons, the Secretariat shall give advance notice to the parties
that the Court may terminate the proceedings. Any party may
request that the Court proceed with the constitution of the arbitral tribunal in accordance with these Rules in order that the
arbitral tribunal determine and apportion the costs not agreed
upon by the parties.
5. Once the Registration Fee and any Provisional Deposit have
been paid in accordance with Appendix B (Schedule of Costs)
and all arbitrators have been confirmed, the Secretariat shall
transmit the file to the arbitral tribunal without delay.
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NUMBER OF ARBITRATORS
Article 6
1. If the parties have not agreed upon the number of arbitrators,
the Court shall decide whether the case shall be referred to a
sole arbitrator or to a three-member arbitral tribunal, taking
into account all relevant circumstances.
2. As a rule, the Court shall refer the case to a sole arbitrator,
unless the complexity of the subject matter and/or the amount
in dispute justify that the case be referred to a three-member
arbitral tribunal.
3. If the arbitration agreement provides for an arbitral tribunal
composed of more than one arbitrator, and this appears in
appropriate in view of the amount in dispute or of other
circumstances, the Court shall invite the parties to agree to
refer the case to a sole arbitrator.
4. Where the amount in dispute does not exceed CHF 1,000,000
(one million Swiss francs), Article 42(2) (Expedited Procedure) shall apply.
APPOINTMENT OF A SOLE ARBITRATOR
Article 7
1. Where the parties have agreed that the dispute shall be referred
to a sole arbitrator, they shall jointly designate the sole arbitrator within thirty days from the date on which the Notice of
Arbitration was received by the Respondent(s), unless the parties’ agreement provides otherwise.
2. Where the parties have not agreed upon the number of arbitra
tors, they shall jointly designate the sole arbitrator within thir
ty days from the date of receipt of the Court’s decision that the
dispute shall be referred to a sole arbitrator.
3. If the parties fail to designate the sole arbitrator within the appli
cable time-limit, the Court shall proceed with the appointment.
APPOINTMENT OF ARBITRATORS IN
BI-PARTY OR MULTI-PARTY PROCEEDINGS
Article 8
1. Where a dispute between two parties is referred to a threemember arbitral tribunal, each party shall designate one arbitrator, unless the parties have agreed otherwise.
2. If a party fails to designate an arbitrator within the time-limit
set by the Court or resulting from the arbitration agreement,
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the Court shall appoint the arbitrator. Unless the parties’
agreement provides otherwise, the two arbitrators so appointed shall designate, within thirty days from the confirmation of
the second arbitrator, a third arbitrator who shall act as the pre
siding arbitrator of the arbitral tribunal. Failing such designation, the Court shall appoint the presiding arbitrator.
3. In multi-party proceedings, the arbitral tribunal shall be constituted in accordance with the parties’ agreement.
4. If the parties have not agreed upon a procedure for the constitution of the arbitral tribunal in multi-party proceedings, the
Court shall set an initial thirty-day time-limit for the Claimant
or group of Claimants to designate an arbitrator, and set a subsequent thirty-day time-limit for the Respondent or group of
Respondents to designate an arbitrator. If the party or group(s)
of parties have each designated an arbitrator, Article 8(2) shall
apply to the designation of the presiding arbitrator.
5. Where a party or group of parties fails to designate an arbitrator in multi-party proceedings, the Court may appoint all of the
arbitrators, and shall specify the presiding arbitrator.
INDEPENDENCE AND CHALLENGE OF ARBITRATORS
Article 9
1. Any arbitrator conducting an arbitration under these Rules
shall be and shall remain at all times impartial and inde
pendent of the parties.
2. Prospective arbitrators shall disclose to those who approach
them in connection with a possible appointment any circum
stances likely to give rise to justifiable doubts as to their
impartiality or independence. An arbitrator, once designated
or appointed, shall disclose such circumstances to the parties,
unless they have already been so informed.
Article 10
1. Any arbitrator may be challenged if circumstances exist that
give rise to justifiable doubts as to the arbitrator’s impartiality
or independence.
2. A party may challenge the arbitrator designated by it only for
reasons of which it becomes aware after the appointment has
been made.
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Article 11
1. A party intending to challenge an arbitrator shall send a notice
of challenge to the Secretariat within 15 days after the circumstances giving rise to the challenge became known to that
party.
2. If, within 15 days from the date of the notice of challenge, all
of the parties do not agree to the challenge, or the challenged
arbitrator does not withdraw, the Court shall decide on the
challenge.
3. The decision of the Court is final and the Court has no obligation to give reasons.
REMOVAL OF AN ARBITRATOR
Article 12
1. If an arbitrator fails to perform his or her functions despite a
written warning from the other arbitrators or from the Court,
the Court may revoke the appointment of that arbitrator.
2. The arbitrator shall first have an opportunity to present his or
her position to the Court. The decision of the Court is final and
the Court has no obligation to give reasons.
REPLACEMENT OF AN ARBITRATOR
Article 13
1. Subject to Article 13(2), in all instances in which an arbitrator
has to be replaced, a replacement arbitrator shall be desig
nated or appointed pursuant to the procedure provided for
in Articles 7 and 8 within the time-limit set by the Court.
Such procedure shall apply even if a party or the arbitrators
had failed to make the required designation during the initial
appointment process.
2. In exceptional circumstances, the Court may, after consulting
with the parties and any remaining arbitrators:
(a) directly appoint the replacement arbitrator; or
(b) after the closure of the proceedings, authorise the remaining arbitrator(s) to proceed with the arbitration and make
any decision or award.
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Article 14
If an arbitrator is replaced, the proceedings shall, as a rule, resume
at the stage reached when the arbitrator who was replaced ceased
to perform his or her functions, unless the arbitral tribunal decides
otherwise.

Section III. Arbitral Proceedings
GENERAL PROVISIONS
Article 15
1. Subject to these Rules, the arbitral tribunal may conduct the
arbitration in such manner as it considers appropriate, provided
that it ensures equal treatment of the parties and their right to
be heard.
2. At any stage of the proceedings, the arbitral tribunal may hold
hearings for the presentation of evidence by witnesses, including expert witnesses, or for oral argument. After consulting with
the parties, the arbitral tribunal may also decide to conduct the
proceedings on the basis of documents and other materials.
3. At an early stage of the arbitral proceedings, and in consultation with the parties, the arbitral tribunal shall prepare a provi
sional timetable for the arbitral proceedings, which shall be
provided to the parties and, for information, to the Secretariat.
4. All documents or information provided to the arbitral tribunal
by one party shall at the same time be communicated by that
party to the other parties.
5. The arbitral tribunal may, after consulting with the parties,
appoint a secretary. Articles 9 to 11 shall apply to the secretary.
6. The parties may be represented or assisted by persons of their
choice.
7. All participants in the arbitral proceedings shall act in good
faith, and make every effort to contribute to the efficient conduct of the proceedings and to avoid unnecessary costs and
delays. The parties undertake to comply with any award or
order made by the arbitral tribunal or emergency arbitrator
without delay.
8. With the agreement of each of the parties, the arbitral tribunal
may take steps to facilitate the settlement of the dispute before
it. Any such agreement by a party shall constitute a waiver of
its right to challenge an arbitrator’s impartiality based on the
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arbitrator’s participation and knowledge acquired in taking the
agreed steps.
SEAT OF THE ARBITRATION
Article 16
1. If the parties have not determined the seat of the arbitration, or
if the designation of the seat is unclear or incomplete, the
Court shall determine the seat of the arbitration, taking into
account all relevant circumstances, or shall request the arbitral
tribunal to determine it.
2. Without prejudice to the determination of the seat of the arbitration, the arbitral tribunal may decide where the proceedings
shall be conducted. In particular, it may hear witnesses and hold
meetings for consultation among its members at any place it
deems appropriate, having regard to the circumstances of the
arbitration.
3. The arbitral tribunal may meet at any place it deems appro
priate for the inspection of goods, other property, or documents. The parties shall be given sufficient notice to enable
them to be present at such an inspection.
4. The award shall be deemed to be made at the seat of the arbi
tration.
LANGUAGE
Article 17
1. Subject to an agreement of the parties, the arbitral tribunal
shall, promptly after its appointment, determine the language or
languages to be used in the proceedings. This determination
shall apply to the Statement of Claim, the Statement of D
 efence,
any further written statements, and to any oral hearings.
2. The arbitral tribunal may order that any documents annexed to
the Statement of Claim or Statement of Defence, and any supplementary documents or exhibits submitted in the course of
the proceedings in a language other than the language or languages agreed upon by the parties or determined by the arbitral tribunal shall be accompanied by a translation into such
language or languages.
STATEMENT OF CLAIM
Article 18
1. Within a period of time to be determined by the arbitral tribu
nal, and unless the Statement of Claim was contained in the
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Notice of Arbitration, the Claimant shall communicate its
Statement of Claim in writing to the Respondent and to each
of the arbitrators. A copy of the contract, and, if it is not contained in the contract, of the arbitration agreement, shall be
annexed to the Statement of Claim.
2. The Statement of Claim shall include the following particulars:
(a) The names and addresses of the parties;
(b) A statement of the facts supporting the claim;
(c) The points at issue;
(d) The relief or remedy sought.
3. As a rule, the Claimant shall annex to its Statement of Claim
all documents and other evidence on which it relies.
STATEMENT OF DEFENCE
Article 19
1. Within a period of time to be determined by the arbitral tribu
nal, and unless the Statement of Defence was contained in the
Answer to the Notice of Arbitration, the Respondent shall
communicate its Statement of Defence in writing to the
Claimant and to each of the arbitrators.
2. The Statement of Defence shall reply to the particulars of the
Statement of Claim set out in Articles 18(2)(b) to (d). If the
Respondent raises an objection to the jurisdiction or to the
proper constitution of the arbitral tribunal, the Statement of
Defence shall contain the factual and legal basis of such objection. As a rule, the Respondent shall annex to its Statement of
Defence all documents and other evidence on which it relies.
3. Articles 18(2)(b) to (d) shall apply to a counterclaim and a
claim relied on for the purpose of a set-off.
AMENDMENTS TO THE CLAIM OR DEFENCE
Article 20
1. During the course of the arbitral proceedings, a party may
amend or supplement its claim or defence, unless the arbitral
tribunal considers it inappropriate to allow such amendment
having regard to the delay in making it, the prejudice to the
other parties, or any other circumstances. However, a claim
may not be amended in such a manner that the amended claim
falls outside the scope of the arbitration clause or separate
arbitration agreement.
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2. The arbitral tribunal may adjust the costs of the arbitration if
a party amends or supplements its claims, counterclaims, or
defences.
OBJECTIONS TO THE JURISDICTION OF
THE ARBITRAL TRIBUNAL
Article 21
1. The arbitral tribunal shall have the power to rule on any objections to its jurisdiction, including any objection with respect
to the existence or validity of the arbitration clause or of the
separate arbitration agreement.
2. The arbitral tribunal shall have the power to determine the
existence or the validity of the contract of which an arbitration
clause forms part. For the purposes of Article 21, an arbitration clause which forms part of a contract and which provides
for arbitration under these Rules shall be treated as an agreement independent of the other terms of the contract. A decision by the arbitral tribunal that the contract is null and void
shall not entail ipso jure the invalidity of the arbitration clause.
3. As a rule, any objection to the jurisdiction of the arbitral tri
bunal shall be raised in the Answer to the Notice of Arbitration, and in no event later than in the Statement of Defence
referred to in Article 19, or, with respect to a counterclaim, in
the reply to the counterclaim.
4. In general, the arbitral tribunal should rule on any objection to
its jurisdiction as a preliminary question. However, the arbitral
tribunal may proceed with the arbitration and rule on such an
objection in an award on the merits.
5. The arbitral tribunal shall have jurisdiction to hear a set-off
defence even if the relationship out of which the defence is
said to arise is not within the scope of the arbitration clause,
or falls within the scope of another arbitration agreement or
forum-selection clause.
FURTHER WRITTEN STATEMENTS
Article 22
The arbitral tribunal shall decide which further written statements,
in addition to the Statement of Claim and the Statement of Defence,
shall be required from the parties or may be presented by them and
shall set the periods of time for communicating such statements.
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PERIODS OF TIME
Article 23
The periods of time set by the arbitral tribunal for the communi
cation of written statements (including the Statement of Claim and
Statement of Defence) should not exceed forty-five days. How
ever, the arbitral tribunal may extend the time-limits if it considers
that an extension is justified.
EVIDENCE AND HEARINGS
Article 24
1. Each party shall have the burden of proving the facts relied on
to support its claim or defence.
2. The arbitral tribunal shall determine the admissibility, rele
vance, materiality, and weight of the evidence.
3. At any time during the arbitral proceedings, the arbitral tribu
nal may require the parties to produce documents, exhibits, or
other evidence within a period of time determined by the arbi
tral tribunal.
Article 25
1. The arbitral tribunal shall give the parties adequate advance
notice of the date, time, and place of any oral hearing.
2. Any person may be a witness or an expert witness in the arbitration. It is not improper for a party, its officers, employees,
legal advisors, or counsel to interview witnesses, potential witnesses, or expert witnesses.
3. Prior to a hearing and within a period of time determined by
the arbitral tribunal, the evidence of witnesses and expert witnesses may be presented in the form of written statements or
reports signed by them.
4. At the hearing, witnesses and expert witnesses may be heard
and examined in the manner set by the arbitral tribunal. The
arbitral tribunal may direct that witnesses or expert witnesses
be examined through means that do not require their physical
presence at the hearing (including by videoconference).
5. Arrangements shall be made for the translation of oral statements made at a hearing and for a record of the hearing to be
provided if this is deemed necessary by the arbitral tribunal
having regard to the circumstances of the case, or if the parties
so agree.
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6. Hearings shall be held in camera unless the parties agree
otherwise. The arbitral tribunal may order witnesses or expert
witnesses to retire during the testimony of other witnesses or
expert witnesses.
INTERIM MEASURES OF PROTECTION
Article 26
1. At the request of a party, the arbitral tribunal may grant any
interim measures it deems necessary or appropriate. Upon the
application of any party or, in exceptional circumstances and
with prior notice to the parties, on its own initiative, the arbitral tribunal may also modify, suspend or terminate any inter
im measures granted.
2. Interim measures may be granted in the form of an interim
award. The arbitral tribunal shall be entitled to order the pro
vision of appropriate security.
3. In exceptional circumstances, the arbitral tribunal may rule on
a request for interim measures by way of a preliminary order
before the request has been communicated to any other party,
provided that such communication is made at the latest together with the preliminary order and that the other parties are
immediately granted an opportunity to be heard.
4. The arbitral tribunal may rule on claims for compensation for
any damage caused by an unjustified interim measure or preliminary order.
5. By submitting their dispute to arbitration under these Rules,
the parties do not waive any right that they may have under the
applicable laws to submit a request for interim measures to a
judicial authority. A request for interim measures addressed
by any party to a judicial authority shall not be deemed to be
incompatible with the agreement to arbitrate, or to constitute a
waiver of that agreement.
6. The arbitral tribunal shall have discretion to apportion the
costs relating to a request for interim measures in an interim
award or in the final award.
TRIBUNAL-APPOINTED EXPERTS
Article 27
1. The arbitral tribunal, after consulting with the parties, may
appoint one or more experts to report to it, in writing, on specific issues to be determined by the arbitral tribunal. A copy
of the expert’s terms of reference, established by the arbitral
tribunal, shall be communicated to the parties.
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2. The parties shall give the expert any relevant information or
produce for the expert’s inspection any relevant documents or
goods that the expert may require of them. Any dispute between
a party and the expert as to the relevance of the required in
formation, documents or goods shall be referred to the arbitral
tribunal.
3. Upon receipt of the expert’s report, the arbitral tribunal shall
communicate a copy of the report to the parties, which shall be
given the opportunity to express, in writing, their opinion on
the report. A party shall be entitled to examine any document
on which the expert has relied in the report.
4. At the request of any party, the expert, after delivery of the
report, may be heard at a hearing during which the parties shall
have the opportunity to be present and to examine the expert.
At this hearing, any party may present expert witnesses in
order to testify on the points at issue. Article 25 shall be appli
cable to such proceedings.
5. Articles 9 to 11 shall apply to any expert appointed by the arbi
tral tribunal.
DEFAULT
Article 28
1. If, within the period of time set by the arbitral tribunal, the
Claimant has failed to communicate its claim without showing
sufficient cause for such failure, the arbitral tribunal shall
issue an order for the termination of the arbitral proceedings.
If, within the period of time set by the arbitral tribunal, the
Respondent has failed to communicate its Statement of Defence
without showing sufficient cause for such failure, the arbitral
tribunal shall order that the proceedings continue.
2. If one of the parties, duly notified under these Rules, fails to
appear at a hearing, without showing sufficient cause for such
failure, the arbitral tribunal may proceed with the arbitration.
3. If one of the parties, duly invited to produce documentary or
other evidence, fails to do so within the period of time deter
mined by the arbitral tribunal, without showing sufficient
cause for such failure, the arbitral tribunal may make the
award on the evidence before it.
CLOSURE OF PROCEEDINGS
Article 29
1. When it is satisfied that the parties have had a reasonable
opportunity to present their respective cases on matters to be
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decided in an award, the arbitral tribunal may declare the proceedings closed with regard to such matters.
2. The arbitral tribunal may, if it considers it necessary owing
to exceptional circumstances, decide, on its own initiative or
upon the application of a party, to reopen the proceedings on
the matters with regard to which the proceedings were closed
pursuant to Article 29(1) at any time before the award on such
matters is made.
WAIVER OF RULES
Article 30
If a party knows that any provision of, or requirement under, these
Rules or any other applicable procedural rule has not been complied with and yet proceeds with the arbitration without promptly
stating its objection to such non-compliance, it shall be deemed to
have waived its right to raise an objection.

Section IV. The Award
DECISIONS
Article 31
1. If the arbitral tribunal is composed of more than one arbitrator,
any award or other decision of the arbitral tribunal shall be
made by a majority of the arbitrators. If there is no majority,
the award shall be made by the presiding arbitrator alone.
2. If authorized by the arbitral tribunal, the presiding arbitrator
may decide on questions of procedure, subject to revision by
the arbitral tribunal.
FORM AND EFFECT OF THE AWARD
Article 32
1. In addition to making a final award, the arbitral tribunal may
make interim, interlocutory, or partial awards. If appropriate,
the arbitral tribunal may also award costs in awards that are
not final.
2. The award shall be made in writing and shall be final and binding on the parties.
3. The arbitral tribunal shall state the reasons upon which the
award is based, unless the parties have agreed that no reasons
are to be given.
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4. An award shall be signed by the arbitrators and it shall
specify the seat of the arbitration and the date on which
the award was made. Where the arbitral tribunal is composed
of more than one arbitrator and any of them fails to sign,
the award shall state the reason for the absence of the signature.
5. The publication of the award is governed by Article 44.
6. Originals of the award signed by the arbitrators shall be communicated by the arbitral tribunal to the parties and to the
Secretariat. The Secretariat shall retain a copy of the award.
APPLICABLE LAW, AMIABLE COMPOSITEUR
Article 33
1. The arbitral tribunal shall decide the case in accordance with
the rules of law agreed upon by the parties or, in the absence
of a choice of law, by applying the rules of law with which the
dispute has the closest connection.
2. The arbitral tribunal shall decide as amiable compositeur or ex
aequo et bono only if the parties have expressly authorised the
arbitral tribunal to do so.
3. In all cases, the arbitral tribunal shall decide in accordance
with the terms of the contract and shall take into account the
trade usages applicable to the transaction.
SETTLEMENT OR OTHER GROUNDS FOR TERMINATION
Article 34
1. If, before the award is made, the parties agree on a settlement
of the dispute, the arbitral tribunal shall either issue an order
for the termination of the arbitral proceedings or, if requested
by the parties and accepted by the arbitral tribunal, record the
settlement in the form of an arbitral award on agreed terms.
The arbitral tribunal is not obliged to give reasons for such an
award.
2. If, before the award is made, the continuation of the arbitral
proceedings becomes unnecessary or impossible for any reason not mentioned in Article 34(1), the arbitral tribunal shall
give advance notice to the parties that it may issue an order for
the termination of the proceedings. The arbitral tribunal shall
have the power to issue such an order, unless a party raises
justifiable grounds for objection.
3. Copies of the order for termination of the arbitral p roceedings
or of the arbitral award on agreed terms, signed by the arbitra-
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tors, shall be communicated by the arbitral tribunal to the parties and to the Secretariat. Where an arbitral award on agreed
terms is made, Articles 32(2) and (4) to (6) shall apply.
INTERPRETATION OF THE AWARD
Article 35
1. Within thirty days after the receipt of the award, a party, with
notice to the Secretariat and to the other parties, may request
that the arbitral tribunal give an interpretation of the award.
The arbitral tribunal may set a time-limit, as a rule not exceeding thirty days, for the other parties to comment on the request.
2. The interpretation shall be given in writing within forty-five
days after the receipt of the request. The Court may extend this
time limit. The interpretation shall form part of the award and
Articles 32(2) to (6) shall apply.
CORRECTION OF THE AWARD
Article 36
1. Within thirty days after the receipt of the award, a party, with
notice to the Secretariat and to the other parties, may request
the arbitral tribunal to correct in the award any errors in computation, any clerical or typographical errors, or any errors of
similar nature. The arbitral tribunal may set a time-limit, as a
rule not exceeding thirty days, for the other parties to comment
on the request.
2. The arbitral tribunal may within thirty days after the commu
nication of the award make such corrections on its own initiative.
3. Such corrections shall be in writing, and Articles 32(2) to (6)
shall apply.
ADDITIONAL AWARD
Article 37
1. Within thirty days after the receipt of the award, a party, with
notice to the Secretariat and the other parties, may request the
arbitral tribunal to make an additional award as to claims presented in the arbitral proceedings but omitted from the award.
The arbitral tribunal may set a time-limit, as a rule not exceeding thirty days, for the other parties to comment on the request.
2. If the arbitral tribunal considers the request for an additional
award to be justified and considers that the omission can be
rectified without any further hearings or evidence, it shall
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complete its award within sixty days after the receipt of the
request. The Court may extend this time-limit.
3. Articles 32(2) to (6) shall apply to any additional award.
COSTS
Article 38
The award shall contain a determination of the costs of the arbi
tration. The term “costs” includes only:
(a) The fees of the arbitral tribunal, to be stated separately as to
each arbitrator and any secretary, and to be determined by the
arbitral tribunal itself in accordance with Articles 39 and 40(3)
to (5);
(b) The travel and other expenses incurred by the arbitral tribunal
and any secretary;
(c) The costs of expert advice and of other assistance required by
the arbitral tribunal;
(d) The travel and other expenses of witnesses, to the extent such
expenses are approved by the arbitral tribunal;
(e) The costs for legal representation and assistance, if such costs
were claimed during the arbitral proceedings, and only to the
extent that the arbitral tribunal determines that the amount of
such costs is reasonable;
(f) The Registration Fee and the Administrative Costs in accor
dance with Appendix B (Schedule of Costs);
(g) The Registration Fee, the fees and expenses of any emergency
arbitrator, and the costs of expert advice and of other assistance required by such emergency arbitrator, determined in
accordance with Article 43(9).
Article 39
1. The fees and expenses of the arbitral tribunal shall be reasonable in amount, taking into account the amount in dispute, the
complexity of the subject-matter of the arbitration, the time
spent and any other relevant circumstances of the case, includ
ing the discontinuation of the arbitral proceedings in case
of settlement. In the event of a discontinuation of the arbitral
proceedings, the fees of the arbitral tribunal may be less than
the minimum amount resulting from Appendix B (Schedule of
Costs).
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2. The fees and expenses of the arbitral tribunal shall be determined in accordance with Appendix B (Schedule of Costs).
3. The arbitral tribunal shall decide on the allocation of its fees
among its members. As a rule, the presiding arbitrator shall
receive between 40% and 50% and each co-arbitrator between
25% and 30% of the total fees, in view of the time and efforts
spent by each arbitrator.
Article 40
1. Except as provided in Article 40(2), the costs of the arbitration
shall in principle be borne by the unsuccessful party. How
ever, the arbitral tribunal may apportion any of the costs of the
arbitration among the parties if it determines that such apportionment is reasonable, taking into account the circumstances
of the case.
2. With respect to the costs of legal representation and assistance
referred to in Article 38(e), the arbitral tribunal, taking into
account the circumstances of the case, shall be free to determine which party shall bear such costs or may apportion such
costs among the parties if it determines that an apportionment
is reasonable.
3. If the arbitral tribunal issues an order for the termination of
the arbitral proceedings or makes an award on agreed terms,
it shall determine the costs of the arbitration referred to in
Articles 38 and 39 in the order or award.
4. Before rendering an award, termination order, or decision on a
request under Articles 35 to 37, the arbitral tribunal shall submit to the Secretariat a draft thereof for approval or adjustment
by the Court of the determination on costs made pursuant to
Articles 38(a) to (c) and (f) and Article 39. Any such approval
or adjustment shall be binding upon the arbitral tribunal.
5. No additional costs may be charged by an arbitral tribunal
for interpretation, correction, or completion of its award under
Articles 35 to 37, unless they are justified by the circumstances.
DEPOSIT OF COSTS
Article 41
1. The arbitral tribunal, once constituted, and after consulting
with the Court, shall request each party to deposit an equal
amount as an advance for the costs referred to in Articles 38(a)
to (c) and the Administrative Costs referred to in Article 38(f).
Any Provisional Deposit paid by a party in accordance with
Appendix B (Schedule of Costs) shall be considered as a
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p artial payment of its deposit. The arbitral tribunal shall provide a copy of such request to the Secretariat.
2. Where a Respondent submits a counterclaim, or it otherwise
appears appropriate in the circumstances, the arbitral tribunal
may in its discretion establish separate deposits.
3. During the course of the arbitral proceedings, the arbitral tribunal may, after consulting with the Court, request supplementary deposits from the parties. The arbitral tribunal shall
provide a copy of any such request to the Secretariat.
4. If the required deposits are not paid in full within fifteen days
after the receipt of the request, the arbitral tribunal shall notify
the parties in order that one or more of them may make the
required payment. If such payment is not made, the arbitral
tribunal may order the suspension or termination of the arbitral
proceedings.
5. In its final award, the arbitral tribunal shall issue to the parties
a statement of account of the deposits received. Any unused
amount shall be returned to the parties.

Section V. Other Provisions
EXPEDITED PROCEDURE
Article 42
1. If the parties so agree, or if Article 42(2) is applicable, the
arbitral proceedings shall be conducted in accordance with
an Expedited Procedure based upon the foregoing provisions
of these Rules, subject to the following changes:
(a) The file shall be transmitted to the arbitral tribunal only
upon payment of the Provisional Deposit as required by
Section 1.4 of Appendix B (Schedule of Costs);
(b) After the submission of the Answer to the Notice of Arbi
tration, the parties shall, as a rule, be entitled to submit only
a Statement of Claim, a Statement of Defence (and counterclaim) and, where applicable, a Statement of Defence in
reply to the counterclaim;
(c) Unless the parties agree that the dispute shall be decided
on the basis of documentary evidence only, the arbitral
tribunal shall hold a single hearing for the examination of
the witnesses and expert witnesses, as well as for oral
argument;
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(d) The award shall be made within six months from the date
on which the Secretariat transmitted the file to the arbitral
tribunal. In exceptional circumstances, the Court may
extend this time-limit;
(e) The arbitral tribunal shall state the reasons upon which the
award is based in summary form, unless the parties have
agreed that no reasons are to be given.
2. The following provisions shall apply to all cases in which the
amount in dispute, representing the aggregate of the claim and
the counterclaim (or any set-off defence), does not exceed
CHF 1,000,000 (one million Swiss francs), unless the Court
decides otherwise, taking into account all relevant circumstances:
(a) The arbitral proceedings shall be conducted in accordance
with the Expedited Procedure set forth in Article 42(1);
(b) The case shall be referred to a sole arbitrator, unless
the arbitration agreement provides for more than one
arbitrator;
(c) If the arbitration agreement provides for an arbitral tribu
nal composed of more than one arbitrator, the Secretariat
shall invite the parties to agree to refer the case to a sole
arbitrator. If the parties do not agree to refer the case
to a sole arbitrator, the fees of the arbitrators shall be
determined in accordance with Appendix B (Schedule of
Costs), but shall in no event be less than the fees resulting
from the hourly rate set out in Section 2.8 of Appendix B.
EMERGENCY RELIEF
Article 43
1. Unless the parties have agreed otherwise, a party requiring
urgent interim measures pursuant to Article 26 before the arbi
tral tribunal is constituted may submit to the Secretariat an
application for emergency relief proceedings (hereinafter the
“Application”). In addition to the particulars set out in Articles
3(3)(b) to (e), the Application shall include:
(a) A statement of the interim measure(s) sought and the
reasons therefor, in particular the reason for the purported
urgency;
(b) Comments on the language, the seat of arbitration, and the
applicable law;
(c) Confirmation of payment by check or transfer to the rele
vant account listed in Appendix A of the Registration Fee
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and of the deposit for emergency relief proceedings as
required by Section 1.6 of Appendix B (Schedule of
Costs).
2. As soon as possible after receipt of the Application, the
Registration Fee, and the deposit for emergency relief proceedings, the Court shall appoint and transmit the file to a sole
emergency arbitrator, unless
(a) there is manifestly no agreement to arbitrate referring to
these Rules, or
(b) it appears more appropriate to proceed with the constitution of the arbitral tribunal and refer the Application to it.
3. If the Application is submitted before the Notice of Arbitration, the Court shall terminate the emergency relief proceedings if the Notice of Arbitration is not submitted within ten
days from the receipt of the Application. In exceptional circumstances, the Court may extend this time-limit.
4. Articles 9 to 12 shall apply to the emergency arbitrator, except
that the time-limits set out in Articles 11(1) and (2) are shortened to three days.
5. If the parties have not determined the seat of the arbitration, or
if the designation of the seat is unclear or incomplete, the seat
of the arbitration for the emergency relief proceedings shall
be determined by the Court without prejudice to the determination of the seat of the arbitration pursuant to Article 16(1).
6. The emergency arbitrator may conduct the emergency relief
proceedings in such a manner as the emergency arbitrator considers appropriate, taking into account the urgency inherent in
such proceedings and ensuring that each party has a reasonable opportunity to be heard on the Application.
7. The decision on the Application shall be made within fifteen
days from the date on which the Secretariat transmitted the file
to the emergency arbitrator. This period of time may be
extended by agreement of the parties or, in appropriate cir
cumstances, by the Court. The decision on the Application
may be made even if in the meantime the file has been transmitted to the arbitral tribunal.
8. A decision of the emergency arbitrator shall have the same
effects as a decision pursuant to Article 26. Any interim mea
sure granted by the emergency arbitrator may be modified,
suspended or terminated by the emergency arbitrator or, after
transmission of the file to it, by the arbitral tribunal.
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9. The decision on the Application shall include a determination
of costs as referred to in Article 38(g). Before rendering the
decision on the Application, the emergency arbitrator shall
submit to the Secretariat a draft thereof for approval or adjustment by the Court of the determination of costs. The costs
shall be payable out of the deposit for emergency relief proceedings. The determination of costs pursuant to Articles 38(d)
and (e) and the apportionment of all costs among the parties
shall be decided by the arbitral tribunal. If no arbitral tribunal
is constituted, the determination of costs pursuant to Articles
38(d) and (e) and the apportionment of all costs shall be decid
ed by the emergency arbitrator in a separate award.
10. Any measure granted by the emergency arbitrator ceases to be
binding on the parties either upon the termination of the emergency relief proceedings pursuant to Article 43(3), upon the
termination of the arbitral proceedings, or upon the rendering
of a final award, unless the arbitral tribunal expressly decides
otherwise in the final award.
11. The emergency arbitrator may not serve as arbitrator in any
arbitration relating to the dispute in respect of which the emergency arbitrator has acted, unless otherwise agreed by the parties.
CONFIDENTIALITY
Article 44
1. Unless the parties expressly agree in writing to the contrary,
the parties undertake to keep confidential all awards and
orders as well as all materials submitted by another party in
the framework of the arbitral proceedings not already in the
public domain, except and to the extent that a disclosure may
be required of a party by a legal duty, to protect or pursue a
legal right, or to enforce or challenge an award in legal proceedings before a judicial authority. This undertaking also
applies to the arbitrators, the tribunal-appointed experts, the
secretary of the arbitral tribunal, the members of the board of
directors of the Swiss Chambers’ Arbitration Institution, the
members of the Court and the Secretariat, and the staff of the
individual Chambers.
2. The deliberations of the arbitral tribunal are confidential.
3. An award or order may be published, whether in its entirety or
in the form of excerpts or a summary, only under the following conditions:
(a) A request for publication is addressed to the Secretariat;
(b) All references to the parties’ names are deleted; and
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(c) No party objects to such publication within the time-limit
fixed for that purpose by the Secretariat.
EXCLUSION OF LIABILITY
Article 45
1. Neither the members of the board of directors of the Swiss
Chambers’ Arbitration Institution, the members of the Court
and the Secretariat, the individual Chambers or their staff, the
arbitrators, the tribunal-appointed experts, nor the secretary of
the arbitral tribunal shall be liable for any act or omission in
connection with an arbitration conducted under these Rules,
except if the act or omission is shown to constitute intentional
wrongdoing or gross negligence.
2. After the award or termination order has been made and the
possibilities of correction, interpretation and additional awards
referred to in Articles 35 to 37 have lapsed or have been
exhausted, neither the members of the board of the Swiss
Chambers’ Arbitration Institution, the members of the Court
and the Secretariat, the individual Chambers or their staff,
the arbitrators, the tribunal-appointed experts, nor the secre
tary of the arbitral tribunal shall be under an obligation to
make statements to any person about any matter c oncerning
the arbitration. No party shall seek to make any of these
persons a witness in any legal or other proceedings arising out
of the arbitration.
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APPENDIX A:
Offices of the Secretariat of
the Arbitration Court
Swiss Chambers’ Arbitration Institution
Arbitration Court
Secretariat
c/o Basel Chamber of Commerce
Aeschenvorstadt 67
P.O. Box
CH-4010 Basel
Telephone: +41 61 270 60 50
Fax: +41 61 270 60 05
E-mail: basel@swissarbitration.org
Bank details: UBS AG, CH-4002 Basel
Account No: 292-10157720.0
Clearing No: 292
Swift code: UBSWCHZH80A
Iban: CH98 0029 2292 10157720 0
c/o Chamber of Commerce and Industry of Bern
Kramgasse 2
P.O. Box 5464
CH-3001 Bern
Telephone: +41 31 388 87 87
Fax: +41 31 388 87 88
E-mail: bern@swissarbitration.org
Bank details: Berner Kantonalbank AG
Account No: KK 16 166.151.0.44 HIV Kanton Bern
Clearing No: 790
Swift code: KBBECH22
Iban: CH35 0079 0016 1661 5104 4
c/o Geneva Chamber of Commerce, Industry and Services
4, Boulevard du Théâtre
P.O. Box 5039
CH-1211 Geneva 11
Telephone: +41 22 819 91 11
Fax: +41 22 819 91 36
E-mail: geneva@swissarbitration.org
Bank details: UBS SA, Rue du Rhône 8, 1204 Genève
Account No: 279-HU108533.1
Clearing No: 279
Swift code: UBSWCHZH80A
Iban: CH13 0027 9279 HU1085331
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c/o Neuchâtel Chamber of Commerce and Industry
4, rue de la Serre
P.O. Box 2012
CH-2001 Neuchâtel
Telephone: +41 32 727 24 27
Fax: +41 32 727 24 28
E-mail: neuchatel@swissarbitration.org
Bank details: Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Account No: C0029.20.09
Clearing No: 766
Swift code: BCNNCH22
Iban: CH69 0076 6000 C002 9200 9
c/o Chamber of Commerce and Industry of Ticino
Corso Elvezia 16
P.O. Box 5399
CH-6901 Lugano
Telephone: +41 91 911 51 11
Fax: +41 91 911 51 12
E-mail: lugano@swissarbitration.org
Bank details: Banca della Svizzera Italiana (BSI), Via Magatti 2,
CH-6901 Lugano
Account No: A201021A
Clearing No: 8465
Swift code: BSILCH22
Iban: CH64 0846 5000 0A20 1021 A
c/o Chamber of Commerce and Industry of Vaud
Avenue d’Ouchy 47
P.O. Box 315
CH-1001 Lausanne
Telephone: +41 21 613 35 31
Fax: +41 21 613 35 05
E-mail: lausanne@swissarbitration.org
Bank details: Banque Cantonale Vaudoise, 1001 Lausanne
Account No: U5284.78.17
Clearing No: 767
Swift code: BCVLCH2LXXX
Iban: CH44 0076 7000 U528 4781 7
c/o Zurich Chamber of Commerce
Selnaustrasse 32
P.O. Box 3058
CH-8022 Zurich
Telephone: +41 44 217 40 50
Fax: +41 44 217 40 51
E-mail: zurich@swissarbitration.org
Bank details: Credit Suisse, CH-8070 Zurich
Account No: 497380-01
Clearing No: 4835
Swift code: CRESCHZZ80A
Iban: CH62 0483 5049 7380 0100 0
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APPENDIX B:
Schedule of Costs (effective as of 1 June 2012)
(All amounts in this Appendix B are in Swiss francs, hereinafter
“CHF”)
1. Registration Fee and Deposits
1.1 When submitting a Notice of Arbitration, the Claimant
shall pay a non-refundable Registration Fee of
• CHF 4,500 for arbitrations where the amount in dispute
does not exceed CHF 2,000,000;
• CHF 6,000 for arbitrations where the amount in dispute
is between CHF 2,000,001 and CHF 10,000,000;
• CHF 8,000 for arbitrations where the amount in dispute
exceeds CHF 10,000,000.
1.2 If the amount in dispute is not quantified, the Claimant
shall pay a non-refundable Registration Fee of CHF 6,000.
1.3 The above provisions shall apply to any counterclaim.
1.4 Under the Expedited Procedure, upon receipt of the Notice
of Arbitration, the Court shall request the Claimant to pay
a Provisional Deposit of CHF 5,000.
1.5 If the Registration Fee or any Provisional Deposit is not
paid, the arbitration shall not proceed with respect to the
related claim(s) or counterclaim(s).
1.6 A party applying for Emergency Relief shall pay a nonrefundable Registration Fee of CHF 4,500 and a deposit as
an advance for the costs of the emergency relief proceedings of CHF 20,000 together with the Application. If the
Registration Fee and the deposit are not paid, the Court
shall not proceed with the emergency relief proceedings.
1.7 In case of a request for the correction or interpretation of
the award or for an additional award made pursuant to
Articles 35, 36 or 37, or where a judicial authority remits
an award to the arbitral tribunal, the arbitral tribunal may
request a supplementary deposit with prior approval of the
Court.
2. Fees and Administrative Costs
2.1 The fees referred to in Articles 38(a) and (g) shall cover
the activities of the arbitral tribunal and the emergency
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arbitrator, respectively, from the moment the file is transmitted until the final award, termination order, or decision
in emergency relief proceedings.
2.2 Where the amount in dispute exceeds the threshold specified in Section 6 of this Appendix B, Administrative Costs2
shall be payable to the Swiss Chambers’ Arbitration Institution, in addition to the Registration Fee.
2.3 As a rule, and except for emergency relief proceedings,
the fees of the arbitral tribunal and the Administrative
Costs shall be computed on the basis of the scale in Section 6 of this Appendix B, taking into account the criteria
of Article 39(1). The fees of the arbitral tribunal, the
deposits requested pursuant to Article 41, as well as the
Administrative Costs may exceed the amounts set out in
the scale only in exceptional circumstances and with prior
approval of the Court.
2.4 Claims and counterclaims are added for the determination
of the amount in dispute. The same rule applies to set-off
defences, unless the arbitral tribunal, after consulting with
the parties, concludes that such set-off defences will not
require significant additional work.
2.5 Interest claims shall not be taken into account for the
calculation of the amount in dispute. However, when the
interest claims exceed the amount claimed as principal,
the interest claims alone shall be taken into account for the
calculation of the amount in dispute.
2.6 Amounts in currencies other than the Swiss franc shall be
converted into Swiss francs at the rate of exchange applicable at the time the Notice of Arbitration is received by
the Secretariat or at the time any new claim, counterclaim,
set-off defence or amendment to a claim or defence is
filed.
2.7 If the amount in dispute is not quantified, the fees of the
arbitral tribunal and the Administrative Costs shall be
determined by the arbitral tribunal, taking into account all
relevant circumstances.
2.8 Where the parties do not agree to refer the case to a sole
arbitrator as provided for by Article 42(2) (Expedited Procedure), the fees of the arbitrators shall be determined in
2 This is a contribution, in the maximum amount of CHF 50,000, to the Administra
tive Costs of the Swiss Chambers’ Arbitration Institution, in addition to the Registra
tion Fee. In the event of a discontinuation of the arbitral proceedings (Article 39(1)),
the Swiss Chambers’ Arbitration Institution may, in its discretion, decide not to
charge all or part of the Administrative Costs.
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accordance with the scale in Section 6 of this Appendix B,
but shall not be less than the fees resulting from the appli
cation of an hourly rate of CHF 350 (three hundred fifty
Swiss francs) for the arbitrators.
2.9 The fees of the emergency arbitrator shall range from
CHF 2,000 to CHF 20,000. They may exceed CHF 20,000
only in exceptional circumstances and with the approval
of the Court.
3. Expenses
The expenses of the arbitral tribunal and the emergency arbitrator
shall cover their reasonable disbursements for the arbitration, such
as expenses for travel, accommodation, meals, and any other costs
related to the conduct of the proceedings. The Court shall issue
general guidelines for the accounting of such expenses3.
4. Administration of Deposits
4.1 The Secretariat or, if so requested by the Secretariat, the
arbitral tribunal, is to hold the deposits to be paid by the
parties in a separate bank account which is solely used for,
and clearly identified as relating to, the arbitral proceedings in question.
4.2 With the approval of the Court, part of the deposits may
from time to time be released to each member of the arbi
tral tribunal as an advance on costs, as the arbitration progresses.
5. Taxes and Charges Applicable to Fees
Amounts payable to the arbitral tribunal or emergency arbitrator
do not include any possible value added taxes (VAT) or other
taxes or charges that may be applicable to the fees of a member
of the arbitral tribunal or emergency arbitrator. Parties have a duty
to pay any such taxes or charges. The recovery of any such taxes
or charges is a matter solely between each member of the arbitral
tribunal, or the emergency arbitrator, on the one hand, and the
parties, on the other.

3

The guidelines are available at www.swissarbitration.org

–

4,000 + 0.2% of amount over 2,000,000

1,000,000

2,000,000

600,001 –

1,000,001 –

30,000 + 0.05% of amount over 20,000,000

50,000,000

20,000,001 –

45,000 + 0.01% of amount over 50,000,000

50,000

50,000

50,000,001 – 100,000,000

100,000,001 – 250,000,000

> 250,000,000

20,000 + 0.1% of amount over 10,000,000

10,000,000

20,000,000

2,000,001 –

10,000,001 –

–

–

600,000

300,001 –

–

300,000

Administrative costs

0–

Amount in dispute
(in Swiss francs)

6.1 Sole Arbitrator

6. Scale of Arbitrator’s Fee and Administrative Costs

180,400 + 0.01% of amount over 250,000,000

150,400 + 0.02% of amount over 100,000,000

120,400 + 0.06% of amount over 50,000,000

90,400 + 0.1% of amount over 20,000,000

60,400 + 0.3% of amount over 10,000,000

30,000 + 0.38% of amount over 2,000,000

24,000 + 0.6% of amount over 1,000,000

18,000 + 1.5% of amount over 600,000

12,000 + 2% of amount over 300,000

4% of amount

Minimum

600,000 + 0.06% of amount over 250,000,000

450,000 + 0.1% of amount over 100,000,000

360,000 + 0.18% of amount over 50,000,000

300,000 + 0.2% of amount over 20,000,000

240,000 + 0.6% of amount over 10,000,000

120,000 + 1.5% of amount over 2,000,000

84,000 + 3.6% of amount over 1,000,000

60,000 + 6% of amount over 600,000

36,000 + 8% of amount over 300,000

12% of amount

Maximum

Sole Arbitrator
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50,000

> 250,000,000

451,000 + 0.025% of amount over 250,000,000

376,000 + 0.05% of amount over 100,000,000

Maximum

1,500,000 + 0.15% of amount over 250,000,000

1,125,000 + 0.25% of amount over 100,000,000

900,000 + 0.45% of amount over 50,000,000

750,000 + 0.5% of amount over 20,000,000

600,000 + 1.5% of amount over 10,000,000

300,000 + 3.75% of amount over 2,000,000

210,000 + 9% of amount over 1,000,000

150,000 + 15% of amount over 600,000

90,000 + 20% of amount over 300,000

30% of amount

4

The fees of an arbitral tribunal consisting of more than one arbitrator represent those of a sole arbitrator plus 75 % for each additional arbitrator, i.e. 250% of the fees of
a sole arbitrator for a three-member tribunal.

50,000

100,000,001 – 250,000,000

301,000 + 0.15% of amount over 50,000,000

226,000 + 0.25% of amount over 20,000,000

30,000 + 0.05% of amount over 20,000,000

45,000 + 0.01% of amount over 50,000,000

50,000,000

151,000 + 0.75% of amount over 10,000,000

75,000 + 0.95% of amount over 2,000,000

60,000 + 1.5% of amount over 1,000,000

45,000 + 3.75% of amount over 600,000

30,000 + 5% of amount over 300,000

10% of amount

Minimum

Three-member arbitral tribunal

20,000 + 0.1% of amount over 10,000,000

50,000,001 – 100,000,000

20,000,001 –

4,000 + 0.2% of amount over 2,000,000

10,000,000

20,000,000

2,000,001 –

10,000,001 –

–

2,000,000

1,000,001 –

–

–

600,000

1,000,000

300,001 –

–

300,000

Administrative costs

600,001 –

0–

Amount in dispute
(in Swiss francs)

6.2 Three Arbitrators4
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İsviçre Uluslararası
Tahkim Kuralları
(İsviçre Kuralları)

Haziran 2012

Swiss Chambers’ Arbitration Institution
The Swiss Chambers of Commerce Association
for Arbitration and Mediation
Chambers of Commerce of
Basel
Bern
Geneva
Neuchâtel
Ticino (Lugano)
Vaud (Lausanne)
Zurich
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Sayfa
Model Tahkim Şartı
Giriş
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Uygulamanin Kapsamı
Tebligat Yapılması, Sürelerin Hesaplanması
Tahkim Bildirimi Ve Tahkim Bildirimine Cevap Dilekçesi
Davaların Birleştirilmesi, Ve Dava Arkadaşlığı

46
46
46
47
49

Bölüm II. Hakem Heyeti’nin Teşekkülü
Hakemlerin Onanması
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Tek Hakemin Atanması
İki Taraflı Veya Çok Taraflı Yargılamalarda
Hakemlerin tayini
Hakemlerin Bağımsızlığı Ve Reddi
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Hakemin Değiştirilmesi

50
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51
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Bölüm III. Tahkim Yargılaması
Genel Hükümler
Tahkim Yeri
Tahkim Dili
Dava Dilekçesi
Cevap Dilekçesi
İddia veya Savunmanin Tadili
Hakem Heyetinin Yetkisine İtirazlar
Ek Yazılı Beyanlar
Süreler
Deliller Ve Duruşmalar
Geçici Koruma Tedbirleri
Hakem Heyetinin Atadığı Bilirkişiler
Temerrüt
Yargılamanın Sona Ermesi
Kurallardan Feragat

54
54
55
55
55
56
56
57
57
57
58
59
59
60
60
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Bölüm IV. Karar
Kararlar
Kararın Şekli Ve Etkisi
Uygulanacak Hukuk, Arabuluculuk (amiable compositeur)
Sulh Ve Diğer Sona Erme Sebepleri
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61
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Bölüm V. Diğer Hükümler
Seri Yargılama Usulü
Acil Durum Yardımı
Gizlilik
Sorumluluğun Dışında Birakma

66
66
67
69
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EK A: Ticaret Odalarının Adresleri
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(1 Haziran 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere) 73
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İsviçre Uluslararası
Tahkim Kuralları
(İsviçre Kuralları)
MODEL TAHKİM ŞARTI
Sözleşmenin geçerliliği, hükümsüzlüğü, ihlali veya sözleşmenin
feshi halleri de dahil olmak üzere işbu sözleşmeden kaynaklanan
veya sözleşme ile bağlantılı her türlü uyuşmazlık, ihtilaf veya talep,
işbu Kurallar uyarınca Tahkim Bildirimi’nin sunulduğu tarihte
yürürlükte olan İsviçre Odaları Tahkim Kurumu’nun İsviçre Uluslararası Tahkim Kuralları’na uygun olarak tahkim yoluyla çözülecektir.
Hakemlerin sayısı … (“bir”, “üç”, “bir veya üç”) olacaktır;
Tahkim yeri … olacaktır. (Taraflar başka bir ülkedeki bir şehir
üzerinde anlaşmış olmadıkları takdirde İsviçre’de bir şehrin ismi);
Tahkim yargılamasının yapılacağı dil … olacaktır. (tercih edilen
dili yazınız).
GİRİŞ
(a) Tahkim kurallarını birbiriyle uyumlu hale getirmek için Basel,
Bern, Cenevre, Neuchatel, Ticino, Vaud ve Zürih Sanayi ve
Ticaret Odaları önceki kurallarının yerine geçmek üzere
2004’te İsviçre Uluslararası Tahkim Kuralları’nı (bundan
sonra “İsviçre Kuralları” veya “Kurallar” olarak anılacaktır.)
kabul etmişlerdir.
(b) Tahkim hizmeti sağlamak amacıyla Odalar, İsviçre Odaları
Tahkim Kurumu’nu kurmuşlardır. İsviçre Kuralları uyarınca
tahkim hizmeti vermek için, İsviçre Odaları Tahkim Kurumu,
deneyimli uluslararası tahkim uygulayıcılarından oluşan Tahkim Mahkemesi’ni (bundan sonra “Mahkeme” olarak anılacaktır.) kurmuşlardır. Mahkeme kararlarını Kurallar’da öngörüldüğü şekilde verecektir. Mahkeme, İç Kurallar’a göre bir ya
da daha çok üyeye ya da komiteye belirli kararları almak için
yetki verebilir.1 Mahkeme’ye işlerini yürütmede Mahkeme
Sekreterliği (bundan sonra “Sekreterlik” olarak anılacaktır.)
tarafından yardımcı olunur.
(c) İsviçre Odaları Tahkim Kurumu, uygulanabilir her türlü hukuk
altında, İsviçre’de veya başka bir ülkede, diğer uyuşmazlık
1

İç Kurallar a www.swissarbitration.org adresinden ulaşılabilir.
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çözümü hizmetlerinin yanında milli ve milletlerarası tahkim
hizmetlerini de sağlar.

Bölüm I. Başlangıç Hükümleri
UYGULAMANIN KAPSAMI
Madde 1
1. İşbu Kurallar tahkime, bir tahkim anlaşmasının Kurallar’a veya
Basel, Bern, Cenevre, Neuchatel, Ticino, Vaud, Zürih Sanayi
ve Ticaret Odaları’nın tahkim kurallarına veya bu Kurallar’ı
benimsemiş olan diğer bir Sanayi ve Ticaret Odası’nın tahkim
kurallarına atıfta bulunması halinde uygulanır.
2. Taraflar tarafından tayin edilen tahkim yeri İsviçre’de veya
başka herhangi bir ülkede bulunabilir.
3. Kurallar’ın işbu versiyonu 1 Haziran 2012 tarihinde y ürürlüğe
girecek ve taraflar aksini kararlaştırmış olmadıkça y ürürlüğe
girdiği tarihte veya sonraki tarihlerde sunulan Tahkim
Bildirimi’ni takiben yapılacak tüm tahkim yargılamalarına
uygulanacaktır.
4. İşbu Kurallar uyarınca uyuşmazlıklarını tahkime sunarak taraflar Mahkeme’ye, tahkime uygulanan hukukun cevaz verdiği ölçüde, tahkim yargılamasının yürütülmesi için gerekli
olan, hakem heyetinin görev süresinin uzaltılması ve hakemin
işbu Kurallar’da belirtilmeyen bir sebeple reddine karar verilmesi yetkisi de dahil, yetkili yargı merciinin başka türlü haiz
olacağı tüm yetkileri verir.
5. Tahkime işbu Kurallar uygulanır, ancak işbu Kurallar’dan
herhangi birisinin, tarafların aksini kararlaştıramayacağı ve
tahkime uygulanacak hukuk tahtındaki kurallarından biriyle
çatışması halinde, ilgili hukuk kuralı geçerli olur.
TEBLİGAT YAPILMASI, SÜRELERİN HESAPLANMASI
Madde 2
1. İşbu Kurallar uyarınca ihtar, yazışma ve teklifler de dahil olmak üzere yapılan her türlü bildirim muhataba veya muhatabın mutat meskeni, iş yeri, posta veya elektronik adresine
teslim edilmiş ise, veya bu adreslerden hiç biri makul bir araştırma neticesinde tespit edilememişse muhatabın bilinen son
mesken veya işyeri adresine teslim ile tebellüğ edilmiş sayılır.
Tebligat, teslim edildiği tarihte tebellüğ edilmiş sayılır.
2. İşbu Kurallar uyarınca bir süre, bildirimin, ihtarın, yazışmanın veya teklifin alındığı günün ertesi günü işlemeye başlar.

47
Böyle bir sürenin son günü, muhatabın mutat meskeni veya
iş yerinin olduğu yerde resmi tatile veya iş günleri dışında
kalan bir güne denk gelmiş ise, söz konusu süre, takip eden
ilk iş g ününe kadar uzatılır. Resmi tatil günleri veya iş günleri
dışında kalan günler süre hesabına dahil edilir.
3. Şartlar haklı gösterdiği takdirde Mahkeme kendi belirlediği
veya belirlemeye ya da değiştirmeye yetkili olduğu süreleri
uzatabilir ya da kısaltabilir.
TAHKİM BİLDİRİMİ VE TAHKİM BİLDİRİMİNE
CEVAP DİLEKÇESİ
Madde 3
1. Tahkime başvuran taraf (bundan sonra “Davacı” veya gerektiği
takdirde “Davacılar” olarak anılacaktır.) Ek-A’da listelenen
adreslerden birindeki Sekreterlik’e Tahkim Bildirimi’ni sunacaktır.
2. Tahkim yargılaması, Tahkim Bildirimi’nin Sekreterlik tarafından tebellüğ edildiği tarihte başlamış sayılacaktır.
3. Tahkim Bildirimi, karşı taraf adedince (bundan sonra “Davalı” veya gerektiği takdirde “Davalılar” olarak anılacaktır.),
ve ek olarak her bir hakem için birer nüsha ve Sekreterlik için
de bir nüsha olacak sayıda sunulmalı ve aşağıdaki hususları
içermelidir:
(a) Uyuşmazlığın tahkime gönderilmesi için talep;
(b) Tarafların ve vekil(ler)inin isimleri, adresleri, telefon ve
faks numaraları ile (varsa) elektronik posta adresleri;
(c) Dayanılan tahkim maddesinin veya müstakil tahkim
sözleşmesinin bir nüshası;
(d) Uyuşmazlığın ortaya çıktığı veya uyuşmazlıkla ilgili
sözleşme veya diğer hukuki belge(lere) yapılacak atıf;
(e) İddianın genel mahiyeti ve varsa, talep edilen miktarın
belirtilmesi;
(f) İstem veya talep;
(g) Tarafların önceden kararlaştırmadıkları hallerde, hakem
sayısına (yani bir veya üç), tahkim diline ve tahkim yerine
ilişkin teklif;
(h) Tarafların sözleşmesi gerektiriyorsa, Davacı’nın bir ya da
daha fazla hakem tayini;
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(i) Ek-A’da listelenmiş olan ilgili hesaba, çek veya havale yoluyla, Tahkim Bildirimi’nin sunulduğu günde yürürlükte
olan Ek-B (Masraflar Çizelgesi) uyarınca, Kayıt Harcı’nın
ödendiğine dair onay.
4. Tahkim Bildirimi aşağıdaki hususları da içerebilir:
(a) Davacı’nın Madde 7 uyarınca tek bir hakem atanmasına
ilişkin teklifi;
(b) Madde 18’de açıklanan Dava Dilekçesi.
5. Tahkim Bildirimi’nin eksik olması, gereken sayıda nüshasının
veya eklerinin sunulmamış olması veya Kayıt Harcı’nın ödenmemiş olması halinde, Sekreterlik, Davacı’dan makul bir süre
içerisinde bu eksikliğin giderilmesini talep edebilir. Tahkim
Bildirimi İngilizce, Almanca, Fransızca veya İtalyanca dillerinden herhangi birinde sunulmamış ise, Sekreterlik aynı süre
içinde Davacı’dan tercümesini isteyebilir. Davacı’nın eksikleri
makul süre içinde gidermesi halinde, Tahkim Bildirimi, ilk
halinin Sekreterlik tarafından alındığı tarihte geçerli şekilde
sunulmuş kabul edilir.
6. Sekreterlik, aldığı Tahkim Bildirimi’nin bir nüshasını ekleriyle birlikte gecikmeksizin Davalı’ya iletecektir.
7. Tahkim Bildirimi’nin alındığı tarihten itibaren otuz gün
içerisinde, Davalı Tahkim Bildirimi’ne Cevap Dilekçesi’ni
Sekreterlik’e sunacaktır. Tahkim Bildirimi’ne Cevap Dilekçesi, karşı taraf adedince ve ayrıca Sekreterlik ve her bir hakem
için ilave birer nüsha olacak sayıda Sekreterlik’e sunulmalıdır
ve mümkün olduğu ölçüde aşağıdaki hususları içermelidir:
(a) Davalı’nın ve vekil(ler)inin isimleri, adresleri, telefon ve
faks numaraları ile elektronik posta adresleri;
(b) İşbu Kurallar uyarınca oluşturulmuş olan bir Hakem
Heyeti’nin yetkisine ilişkin her türlü itiraz;
(c) Davalı’nın, 3. maddenin 3. fıkrasının (e) bendinde belirtilen Tahkim Bildirimi’ndeki vakıalara vereceği cevaplar;
(d) Davalı’nın, 3. maddenin 3. fıkrasının (f) bendi uyarınca
Tahkim Bildirimi’nde talep edilen isteme ilişkin vereceği
cevap;
(e) Davalı’nın, 3. maddenin 3. fıkrasının (g) bendinde belirtilen hakem sayısına (yani bir veya üç), tahkim diline ve
yerine ilişkin olarak yapacağı teklif;
(f) Taraflar’ın sözleşmesi gerektiriyorsa, Davalı’nın bir ya da
daha fazla hakem tayini.
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8. Tahkim Bildirimi’ne Cevap Dilekçesi aşağıdaki hususları da
içerebilir:
(a) Davalı’nın, 7. madde uyarınca tek hakem atanmasına ilişkin teklifi;
(b) 19. maddede bahsedilen Cevap Dilekçesi.
9. 3. maddenin 5. ve 6. fıkralarıTahkim Bildirimi’ne Cevap
Dilekçesi’ne uygulanır.
10. Karşı dava talebi veya takas def’i kural olarak Tahkim
Bildirimi’ne Cevap Dilekçesi’nde ileri sürülmelidir. 3. maddenin 3. fıkrası karşı dava talebi ve takas def’ine uygulanır.
11. Tahkim Bildirimi’ne Cevap Dilekçesi’nde herhangi bir karşı
dava talebi veya takas def’inin ileri sürülmemiş olması veya
karşı dava talebi veya takas def’inin meblağı konusunda hiçbir bilgi verilmemiş olması halinde, Mahkeme 42. maddenin ikinci fıkrasının (Seri Yargılama Usulü) uygulama alanı
bulup bulamayacağını tayin etmek için münhasıran Tahkim
Bildirimi’ne dayanabilir.
12. Davalı Tahkim Bildirimi’ne Cevap Dilekçesi’ni sunmazsa
veya işbu Kurallar altında yürütülen tahkime bir itirazda
bulunursa, işbu Kurallar’a göre tahkimin y ürütülemeyeceğine
ilişkin açık bir anlaşma mevcut değil ise, Mahkeme tahkim
yargılamasını sürdürür.
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ,
VE DAVA ARKADAŞLIĞI
Madde 4
1. Sunulan Tahkim Bildirimi’nin tarafları arasında işbu Kurallar
uyarınca derdest bir başka tahkim yargılamasının mevcut
olması halinde, Mahkeme, tarafların ve seçimi onanmış hakemin de görüşlerini aldıktan sonra, yeni tahkim davasının derdest tahkim yargılaması ile birleştirilmesine karar verebilir.
Mahkeme, derdest tahkimin tarafları ile birebir aynı taraflar
arasında olmasa dahi, yeni bir Tahkim Bildirimi sunulduğunda da aynı şekilde birleştirmeye gidebilir. Mahkeme kararını
verirken, davalar arasındaki bağlantı ve derdest tahkim sürecinde kaydedilen ilerlemeler de dahil olmak üzere tüm ilgili
hususları dikkate alacaktır. Mahkeme, yeni tahkim davasını
derdest tahkim davası ile birleştirmeye karar verdiği takdirde, tahkim yargılamalarının tüm taraflarının hakem seçimi
konusundaki tüm haklarından feragat etmiş kabul ederek ve
hakem seçimlerini ve onaylanmalarını iptal ederek, II. Bölüm
hükümlerini (Hakem Heyeti’nin Teşekkülü) uygulayabilir.
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2. Bir ya da daha fazla üçüncü kişinin işbu Kurallar uyarınca
derdest bir tahkim yargılamasına dahil olmayı talep etmesi
veya derdest tahkimin taraflarından birinin, işbu Kurallar uyarınca bir ya da daha fazla üçüncü kişinin derdest tahkime dahil olmasını talep etmesi halinde, Hakem Heyeti, yargılamaya
katılacak kişi veya kişiler de dahil olmak üzere tüm tarafların
görüşünü aldıktan ve konuyla ilgili bütün şartları da dikkate
aldıktan sonra taleple ilgili bir karar verecektir.

Bölüm II. Hakem Heyeti’nin Teşekkülü
HAKEMLERİN ONANMASI
Madde 5
1. Tarafların yahut hakemlerin yaptığı tüm hakem seçimleri,
Mahkeme’nin onayına tabi olup, onay üzerine geçerlilik kazanacaktır. Bir hakemin onanmaması halinde Mahkeme’nin
gerekçe gösterme yükümlülüğü yoktur.
2. Yapılan seçim onanmadığı takdirde Mahkeme:
(a) İlgili tarafı veya tarafları veya durum gerektirirse hakemleri, makul bir süre içinde yeni bir hakem seçmeye davet
edebilir; veya
(b) İstisnai hallerde kendisi doğrudan seçmek suretiyle devam
edebilir.
3. İşbu Kurallar uyarınca Hakem Heyeti oluşturulamazsa, Mahkeme bu eksikliği ele almak konusunda tüm yetkiye sahip
olup, özellikle yapılan bir seçimi iptal edebilir, hakemlerden
herhangi birini seçebilir veya yeniden seçebilir ve içlerinden
birini başhakem olarak seçebilir.
4. Taraflar Hakem Heyeti oluşturulmadan evvel uyuşmazlık
konusunda uzlaşmaya varırlarsa veya tahkim yargılamasının
devam etmesi başka sebeplerle gereksiz veya imkansız hale
gelirse Sekreterlik, Mahkeme’nin yargılamayı sonlandırabileceğine dair taraflara önceden bildirimde bulunacaktır. Taraflardan her biri işbu Kurallar’a uygun olarak, taraflarca üzerinde anlaşılmamış olan masrafları belirlemesi ve paylaştırması
için Mahkeme’den Hakem Heyeti oluşturmasını talep edebilir.
5. Kayıt Harcı ve Geçici Avans Ek B’ye (Masraflar Çizel
gesi) uygun olarak ödendikten ve tüm hakemler onandıktan
sonra, Sekreterlik dosyayı gecikmeksizin Hakem Heyeti’ne
iletecektir.
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HAKEMLERİN SAYISI
Madde 6
1. Taraflar hakem sayısı üzerinde anlaşmamışlarsa, Mahkeme
ilgili tüm hal ve şartları dikkate alarak dosyaya tek hakem
tarafından mı yoksa üç üyeli bir Hakem Heyeti tarafından mı
bakılacağına karar verecektir.
2. Uyuşmazlığın esasının karmaşıklığı ve/veya uyuşmazlık konusu meblağ dosyanın üç üyeli bir Hakem Heyeti’nce görülmesini gerektirmediği takdirde, kural olarak Mahkeme dosyayı tek bir hakeme gönderir.
3. Tahkim sözleşmesi birden fazla üyeli bir Hakem Heyeti’ni öngörmüş olup da bu durum uyuşmazlık konusu meblağ veya
diğer şartlar bakımından uygun olmayacaksa, Mahkeme, taraflara uyuşmazlığın tek bir hakeme gönderilmesi için anlaşmaları konusunda davette bulunacaktır.
4. Uyuşmazlık konusu meblağ 1.000.000 İsviçre Frankı’nı (bir
milyon İsviçre Frankı) aşmıyor ise, 42. maddenin 2. fıkrası
hükümleri (Seri Yargılama Usulü) uygulanacaktır.
TEK HAKEMİN ATANMASI
Madde 7
1. Taraflar, uyuşmazlığın tek bir hakem tarafından görülmesini
kararlaştırmış ise, aralarındaki sözleşmede farklı bir düzenleme olmadığı sürece Tahkim Bildirimi’nin Davalı(lar) tarafından tebellüğünden itibaren otuz gün içinde tek hakemi
müştereken tayin ederler.
2. Taraflar hakem sayısı konusunda bir anlaşmaya varmamışlar
ise, Mahkeme’nin uyuşmazlığa tek hakemin bakmasına dair
kararının kendilerince tebellüğü tarihinden itibaren otuz gün
içinde tek hakemi müştereken tayin ederler.
3. Taraflar uygulanacak süre içerisinde tek hakemi tayin etmezler ise, hakem seçimini Mahkeme yapar.
İKİ TARAFLI VEYA ÇOK TARAFLI YARGILAMALARDA
HAKEMLERİN TAYİNİ
Madde 8
1. İki taraf arasındaki uyuşmazlığa üç üyeli bir Hakem Heyeti’nin
bakması öngörülmüş ise, taraflar aksini kararlaştırmadıkça,
her taraf bir hakem tayin eder.
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2. Taraflardan biri Mahkeme tarafından belirlenen veya tahkim
sözleşmesinde öngörülen süre içerisinde hakemini tayin etmezse, hakemi Mahkeme atar. Tarafların anlaşmaları aksi bir
düzenleme öngörmedikçe, bu şekilde atanan iki hakem, ikinci hakemin onanması tarihinden itibaren otuz gün içerisinde,
Hakem Heyeti’nin başhakemi olacak üçüncü hakemi tayin
eder. Bu şekilde bir tayinin yapılamaması halinde, başhakemi
Mahkeme seçer.
3. Çok taraflı uyuşmazlıklarda Hakem Heyeti, tarafların anlaşmasına uygun olarak oluşturulacaktır.
4. Çok taraflı bir uyuşmazlıkta taraflar, Hakem Heyeti’nin kuruluş şeklini önceden belirlemedilerse Mahkeme, ilk olarak
Davacı tarafa veya Davacılar grubuna hakem tayini için otuz
günlük süre tanır; akabinde Davalı tarafa veya Davalılar grubuna bir hakem tayini için otuz günlük müteakip süre tanır.
Taraf veya taraf gruplarının herbiri kendi hakemlerini tayin
etmişler ise, başhakemin tayininde 8. maddenin 2. fıkrası uygulanır.
5. Çok taraflı uyuşmazlıklarda taraflardan veya taraf gruplarından birinin hakemini tayin etmemesi halinde, Mahkeme, tüm
hakemleri atayabilir ve başhakemi belirler.
HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIĞI VE REDDİ
Madde 9
1. İşbu Kurallar uyarınca tahkimi yürüten tüm hakemler uyuşmazlığın taraflarından daima bağımsız ve tarafsız olacak ve
bağımsızlık ve tarafsızlıklarını koruyacaklardır.
2. Seçilmesi muhtemel hakemler, kendisine hakemlik önerenlere
tarafsızlığından veya bağımsızlığından şüphe edilmesini haklı
gösterebilecek her türlü hal ve şartı açıklayacaktır. Bir hakem,
tayin edildikten veya atandıktan sonra taraflara -bu hususta
halihazırda bilgilendirilmiş olmadıkları sürece- bu durumu
bildirecektir.
Madde 10
1. Bir hakemin bağımsızlığından veya tarafsızlığından şüphe
etmeyi haklı gösteren hal ve şartlar olduğu takdirde, hakem
reddedilebilir.
2. Bir taraf, kendi tayin ettiği hakemi, ancak tayininden sonra
öğrendiği sebepler nedeniyle reddedebilir.
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Madde 11
1. Bir hakemin reddini talep etmek isteyen taraf, redde sebep
olan olayı öğrendikten sonra 15 gün içerisinde red bildirimini
Sekreterlik’e gönderecektir.
2. Red bildiriminin tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tüm taraflar red konusunda anlaşamazlarsa veya reddedilen hakem
çekilmezse, Mahkeme red konusunda karar verecektir.
3. Mahkeme’nin kararı nihaidir ve Mahkeme’nin gerekçe gösterme yükümlülüğü yoktur.
HAKEMİN AZLİ
Madde 12
1. Diğer hakemlerden veya Mahkeme’den gelecek yazılı uyarıya
rağmen, hakemlerden biri görevlerini ifa etmezse, Mahkeme
bu hakemin atamasını iptal edebilir.
2. Görevden alınacak hakeme ilk olarak Mahkeme’ye durumunu açıklama olanağı verilir. Mahkeme’nin bu konuda vereceği
karar kesindir. Mahkeme’nin gerekçe gösterme yükümlülüğü
yoktur.
HAKEMİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Madde 13
1. 13. maddenin 2. fıkrası uyarınca hakemlerden birinin değiştirilmesinin gerektiği durumların hepsinde, Mahkemece belirlenmiş süre içerisinde, 7. ve 8. maddelerde belirtilen usule
uygun olarak yeni bir hakem tayin edilir veya atanır.Bu usul
taraflardan biri veya hakemler ilk atama süreci boyunca gerekli tayini yapmamış olsalar dahi uygulanır.
2. İstisnai durumlarda taraflara ve geriye kalan hakemlere danıştıktan sonra Mahkeme:
(a) Yeni hakemi doğrudan atar; ya da
(b) Yargılamanın sona ermesinden sonra, geriye kalan
hakem(ler)in tahkime devam etmelerine ve karar ya da
hüküm vermelerine izin verir
Madde 14
Hakemlerden biri değiştirildiği takdirde, Hakem Heyeti aksini
kararlaştırmadıkça, tahkim yargılaması kural olarak ayrılan hakemin görevini bıraktığı anda kalınan aşamadan devam eder.
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Bölüm III. Tahkim Yargılaması
GENEL HÜKÜMLER
Madde 15
1. Hakem Heyeti, işbu Kurallar çerçevesinde taraflara eşit muamele edildiğini ve tarafların dinlenme hakkına riayet edilmesini temin ettiği sürece, tahkim yargılamasını uygun gördüğü
şekilde yürütebilir.
2. Hakem Heyeti, tahkimin herhangi bir aşamasında, bilirkişi de
dahil olmak üzere tanıklar tarafından delillerin ibrazı veya
sözlü yargılama için duruşma yapabilir. Tarafların da görüşünü aldıktan sonra Hakem Heyeti, işlemleri dosya (belgeler
ve diğer materyaller) üzerinden yürütmeye de karar verebilir.
3. Hakem Heyeti, tahkim yargılamasının erken bir aşamasında
ve tarafların görüşünü alarak taraflara ve bilgilendirme amacıyla Sekreterlik’e verilecek geçici bir zaman çizelgesi hazırlar.
4. Taraflardan biri tarafından, Hakem Heyeti’ne sunulan tüm
belge ve bilgiler aynı zamanda bu tarafça diğer taraflara da
ulaştırılmalıdır.
5. Hakem Heyeti, tarafların da görüşünü aldıktan sonra, bir sekreter atayabilir. Madde 9 ila 11 arasındaki maddeler sekreter
seçimine uygulanacaktır.
6. Taraflar kendi seçtikleri kişilerce temsil edilebilir ya da onlardan destek alabilir.
7. Tahkimin tüm tarafları iyi niyetin gereklerine uygun hareket
edecektir ve yargılamanın etkili bir biçimde yürütülmesine
katkıda bulunmak ve gereksiz masraf ve gecikmeleri engellemek için her türlü çabayı gösterecektir.Taraflar Hakem Heyeti
veya acil durum hakemi tarafından verilen karar veya kararlara gecikmeksizin riayet etmeyi taahüt eder.
8. Taraflardan herbirinin anlaşmasıyla, Hakem Heyeti önündeki
uyuşmazlığın çözümünün kolaylaştırılması için adımlar atabilir. Bir tarafça bu şekildeki bir anlaşmaya varılması, o tarafın
hakemin kararlaştırılan adımlar atılırkenki katılımı ve edindiği bilgiye dayanarak tarafsızlığına itiraz hakkından feragat
ettiği anlamına gelir.
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TAHKİM YERİ
Madde 16
1. Taraflar daha önceden tahkim yerini belirlememişlerse veya
belirlenen tahkim yeri muğlak ya da yetersiz ise, Mahkeme
konuyla ilgili tüm hal ve şartları dikkate alarak tahkim yerini
belirler veya bu belirlemeyi Hakem Heyeti’nin yapmasını talep
eder.
2. Tahkim yerinin tesbiti saklı kalmak koşuluyla Hakem Heyeti
yargılamanın yürütüleceği yere ayrıca karar verebilir. Özellikle, Hakem Heyeti, tahkim şartlarını da göz önünde tutmak
suretiyle uygun gördüğü yerlerde tanık dinleyebilir ve üyeleri
arasında istişare oturumları düzenleyebilir.
3. Hakem Heyeti, malların, diğer mülklerin veya belgelerin incelemesi amacıyla uygun gördüğü yerde toplanabilir. Taraflara
böyle bir incelemede hazır bulunmalarını sağlayacak yeterli
süre tanınır.
4. Karar, tahkim yerinde verilmiş kabul edilir.
TAHKİM DİLİ
Madde 17
1. Tarafların anlaşmasına tabi olmak üzere, Hakem Heyeti, atanmasını takiben derhal, tahkimin yapılacağı dil veya dilleri belirleyecektir. Bu belirleme Dava Dilekçesi, Cevap Dilekçesi
ve diğer (yazılı) beyanlar ve sözlü duruşmalar için uygulanacaktır.
2. Hakem Heyeti, Dava Dilekçesi veya Cevap Dilekçesi’ne eklenmiş belgelerin veya tahkim yargılaması süresince sunulan
ek belgelerin veya delillerin taraflarca karar verilmiş veya hakem heyetince belirlenmiş dil veya dillerden başka bir dilde
sunulmuş olması halinde ilgili dil veya dillerdeki tercümesiyle
beraber sunulmasını emredebilir.
DAVA DİLEKÇESİ
Madde 18
1. Hakem Heyeti’nce belirlenen süre içerisinde, Dava Dilekçesi Tahkim Bildirimi’ne eklenmiş olmadıkça, Davacı Dava
Dilekçesi’ni yazılı olarak Davalı ve hakemlerden herbirine
iletecektir. Sözleşmenin ve sözleşmeye dahil olmaması halinde tahkim sözleşmesinin bir nüshası da Dava Dilekçesi’ne
eklenecektir.
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2. Dava Dilekçesi aşağıda belirtilen unsurları içerir:
(a) Tarafların isim ve adresleri;
(b) İddiayı destekleyen vakıaların gösterilmesi;
(c) Uyuşmazlık konusu hususlar;
(d) İstem veya talep.
3. Davacı, kural olarak, dayandığı tüm belgeleri ve diğer delilleri
Dava Dilekçesi’ne ekleyecektir.
CEVAP DİLEKÇESİ
Madde 19
1. Tahkim Bildirimi’ne Cevap Dilekçesi’ne eklenmiş olmadıkça
Davalı, Cevap Dilekçesi’ni Hakem Heyeti tarafından belirlenecek süre içerisinde ve yazılı olarak Davacı ve hakemlerden
herbirine iletecektir.
2. Cevap Dilekçesi, Dava Dilekçesi’nin 18. maddenin 2. fıkrasının (b) ila (d) bentleri arasında belirtilen unsurlarına cevap
verecek şekilde hazırlanacaktır. Davalı, Hakem Heyeti’nin
yetkisi veya usulüne uygun olarak kurulmasıyla ilgili bir itirazda bulunursa, Cevap Dilekçesi bu itirazın maddi ve hukuki
temellerini de içerecektir. Davalı, kural olarak, savunması için
dayandığı tüm belgeleri ve diğer delilleri Cevap Dilekçesi’ne
ekleyecektir.
3. 18. maddenin 2. fıkrasının (b) ila (d) bentleri arasındaki hükümler, karşı dava talebine ve takas amacına yönelik bir talebe
ilişkin olarak da uygulanır.
İDDİA veya SAVUNMANIN TADİLİ
Madde 20
1. Hakem Heyeti’nin değişikliğin geç ileri sürülmesi, karşı tarafların haklarına halel getirmesi veya diğer koşullar sebebiyle
uygun olmadığı kanaatine vardığı haller dışında, tahkim yargılaması süreci içerisinde, taraflardan herbiri iddiasını veya
savunmasını değiştirebilir veya genişletebilir. Ancak, iddianın
tahkim şartının veya ayrı tahkim sözleşmesinin kapsamı dışında kalacak şekilde değiştirilmesi mümkün değildir.
2. Taraflardan birinin iddia, karşı dava talebi veya savunmalarını
değiştirmesi veya genişletmesi halinde Hakem Heyeti, tahkim
masraflarını değişen koşullara uyarlayabilir.
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HAKEM HEYETİNİN YETKİSİNE İTİRAZLAR
Madde 21
1. Hakem Heyeti, tahkim şartının veya tahkim sözleşmesinin
varlığı veya geçerliliği ile ilgili itirazlar da dahil olmak üzere,
yetkisine dair tüm itirazları karara bağlamak yetkisine sahiptir.
2. Hakem Heyeti tahkim şartının yer aldığı sözleşmenin varlığı veya geçerliliği konusunda karar verme yetkisine sahiptir.
Madde 21 uyarınca, sözleşmenin bir parçası olan ve tahkim
yoluna gidilmesine imkan sağlayan tahkim şartı, sözleşmenin
diğer maddelerinden bağımsız bir sözleşme olarak değerlendirilecektir. Hakem Heyeti’nin sözleşmenin yokluğuna veya
geçersizliğine ilişkin kararı kendiliğinden (ipso jure) tahkim
şartının geçersizliğine yol açmaz.
3. Kural olarak, Hakem Heyeti’nin yargı yetkisine dair itirazlar
Tahkim Bildirimi’ne Cevap Dilekçesi’nde ve herhalükarda 19.
maddede belirtilen Cevap Dilekçesi’nde, veya bir karşı dava
talebinin varlığı halinde karşı dava talebine cevap dilekçesinde
ileri sürülmelidir.
4. Hakem Heyeti, kural olarak, yargı yetkisine ilişkin her itirazı
ön mesele olarak karara bağlamalıdır. Ancak, Hakem Heyeti,
tahkime devam ederek bu itirazı esasa müteallik bir hükümde
de karara bağlayabilir.
5. Takas def’inin kaynağı olan ilişkinin tahkim şartının kapsamı dışında kaldığı veya başka bir tahkim sözleşmesinin veya
yetkili merci tayini maddesinin kapsamına girdiği durumlarda
dahi, Hakem Heyeti söz konusu savunmayı dinleme yetkisine
sahiptir.
EK YAZILI BEYANLAR
Madde 22
Hakem Heyeti, Dava ve Cevap Dilekçesi dışında kalan ek beyanlardan hangilerinin taraflardan talep edilebileceği veya taraflarca
sunulabileceği konusunda karar verecek ve bu beyanların sunulmasına ilişkin süreleri tayin edecektir.
SÜRELER
Madde 23
Dava ve Cevap Dilekçesi de dahil olmak üzere yazılı beyanların
sunulmasına ilişkin olarak Hakem Heyeti’nce belirlenen süreler
kırk beş günü geçmeyecektir. Ancak, Hakem Heyeti uzatmanın
haklı sebebe dayandığına karar verirse, bu süreleri uzatabilir.
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DELİLLER VE DURUŞMALAR
Madde 24
1. Tarafların herbiri, iddiasının veya savunmasının dayanağı
olan vakıaları ispatlamakla mükelleftir.
2. Hakem Heyeti, sunulan delilin kabul edilebilirliğine, ilgisine,
önem derecesine ve etkisine karar verir.
3. Tahkimin herhangi bir safhasında Hakem Heyeti, taraflardan
belge, maddi delil veya diğer delilleri Hakem Heyeti’nin belirlediği süre içerisinde sunmalarını talep edebilir.
Madde 25
1. Hakem Heyeti, taraflara uygun bir süre öncesinde yapacağı
bildirimle sözlü duruşmanın yapılacağı tarihi, zamanı ve yeri
bildirir.
2. Tahkimde her şahıs tanık veya bilirkişi olabilir. Taraflardan birinin, yöneticilerinin, çalışanlarının, hukuki danışmanlarının
veya vekilinin tanıklar, potansiyel tanıklar veya bilirkişiler ile
görüşmesi uygundur.
3. Duruşmadan önce ve hakem heyetinin belirlediği süre içerisinde, tanıkların veya bilirkişilerin verecekleri ifadeler,
kendilerince imzalanmış yazılı beyan veya rapor şeklinde de
sunulabilir.
4. Duruşmada tanıklar ve bilirkişiler, hakem heyetinin belirlediği şekilde dinlenebilir ve sorgulanabilir. Hakem heyeti tanıkların ya da bilirkişilerin duruşmada fiziksel olarak mevcut
bulunmalarını gerektirmeyen bir şekilde (video-konferans da
dahil) sorgulanmasına karar verebilir.
5. Duruşma sırasında verilen sözlü beyanların tercüme edilmesine yönelik düzenlemeler ve hakem heyeti tarafından uyuşmazlığın özellikleri gereği gerekli görülmesi veya tarafların
bu şekilde karar vermesi halinde duruşmanın kaydedilmesine
ilişkin düzenlemeler yapılacaktır.
6. Taraflar aksini kararlaştırmadıkça, duruşmalar kapalı yapılacaktır. Hakem Heyeti, tanığın veya bilirkişileriin ifadesi esnasında diğer tanık veya bilirkişilerin duruşmadan ayrılmasına
karar verebilir.
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GEÇİCİ KORUMA TEDBİRLERİ
Madde 26
1. Taraflardan birinin talebi üzerine, Hakem Heyeti uygun veya
gerekli gördüğü ihtiyati tedbirleri alabilir. Herhangi bir tarafın başvurusu veya istisnai durumlarda ve önceden taraflara
bildirimde bulunarak kendi insiyatifiyle Hakem Heyeti alınmış olan ihtiyati tedbirleri değiştirebilir, askıya alabilir veya
kaldırabilir.
2. İhtiyati tedbirler, ara karar şeklinde alınabilir. Hakem Heyeti,
uygun bir teminatın verilmesine karar vermeye yetkilidir.
3. İstisnai hallerde, bildirim en geç verilen ön karar ile yapılırsa
ve taraflara derhal dinlenmeleri için imkan sağlanırsa, Hakem
Heyeti bir ön karar ile diğer taraflara bildirmeden ihtiyati tedbir talebi hakkında karar verebilir.
4. Hakem Heyeti haksız ihtiyati tedbirler veya ön kararların
sebep olduğu herhangi bir zararın tazminine ilişkin talepler
hakkında karar verebilir.
5. Taraflar, işbu Kurallar altında uyuşmazlıklarını tahkime götürmekle, uygulanacak hukuk tahtında ilgili yargı organından
ihtiyati tedbir talep etme haklarından feragat etmiş olmazlar.
Taraflardan birinin, herhangi bir yargı organından talep ettiği
ihtiyati tedbirler tahkim sözleşmesine aykırılık teşkil etmeyecek ve sözleşmeden feragat olarak kabul edilmeyecektir.
6. İhtiyati tedbirlere ilişkin masrafların taraflar arasında nasıl
paylaştırılacağına kısmi karar ya da nihai karardan hangisinde
yer verileceğinin takdiri Hakem Heyeti’ne aittir.
HAKEM HEYETİNİN ATADIĞI BİLİRKİŞİLER
Madde 27
1. Hakem Heyeti, tarafların da görüşünü almak suretiyle, Hakem Heyeti’nin belirlediği konularda yazılı olarak rapor vermek üzere bir veya birden fazla bilirkişi atayabilir. Bilirkişinin
Hakem Heyeti’nin hazırladığı görev belgesinin bir nüshası taraflara iletilecektir.
2. Taraflar, bilirkişinin inceleme kapsamında kendilerinden talep
ettiği konuyla ilgili tüm bilgileri verir ve bilirkişi incelemesi
için ilgili tüm belge veya emtianın teminini sağlar. Taraflardan biri ile bilirkişi arasında talep edilen bilgi, belge veya emtia ibrazının gerekliliği konusunda çıkacak ihtilaflar Hakem
Heyeti’ne havale edilecektir.
3. Hakem Heyeti, bilirkişi raporunu aldıktan sonra, raporla ilgili görüşlerini yazılı olarak belirtebilmeleri için bir nüshasını
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taraflara iletecektir. Taraflar, bilirkişinin raporunda dayandığı
herhangi bir belgeyi inceleme hakkına sahiptir.
4. Raporunu sunan bilirkişi, taraflardan birinin talebi üzerine,
tarafların hazır bulunacağı ve bilirkişiyi sorgulayabileceği bir
duruşmada dinlenebilir. Böyle bir duruşmada, her iki taraf da
uyuşmazlık konularında tanıklık yapmak üzere bilirkişi getirebilirler. Bu işlemlere 25. madde uygulanacaktır.
5. Hakem Heyeti’nin atadığı tüm bilirkişiler hakkında 9 ila
11. madde arasındaki hükümler uygulanacaktır.
TEMERRÜT
Madde 28
1. Davacı’nın Hakem Heyeti’nin belirlediği süre içerisinde iddiasını yeterli gerekçe göstermeden Hakem Heyeti’ne sunmaması halinde Hakem Heyeti, tahkimin sonlandırılmasına
karar verir. Davalı’nın, Hakem Heyeti’nin belirlediği süre içerisinde Cevap Dilekçesi’ni yeterli gerekçe göstermeden Hakem Heyeti’ne sunmaması halinde, Hakem Heyeti tahkimin
devamına karar verir.
2. Taraflardan birinin, işbu Kurallar uyarınca usulüne uygun tebliğ yapılmasına rağmen, yeterli gerekçe göstermeksizin duruşmada hazır bulunmaması halinde Hakem Heyeti, tahkime
devam edebilir.
3. Taraflardan birinin, işbu Kurallar uyarınca usulüne uygun
olarak yapılan tebliğe rağmen, yeterli gerekçe göstermeden
Hakem Heyeti’nin belirlediği süre içerisinde yazılı delil ya da
diğer delillerini sunmaması halinde Hakem Heyeti, mevcut
deliller üzerinden karar verebilir.
YARGILAMANIN SONA ERMESİ
Madde 29
1. Taraflara kararda yer verilecek konular hakkındaki karşılıklı görüşlerini sunmaları için makul ölçüde imkan verildi ise,
Hakem Heyeti bu konulara ilişkin olarak yargılamanın sona
erdiğini bildirebilir.
2. Hakem Heyeti, yalnızca istisnai hallere ilişkin olarak gerekli
görmesi halinde, re’sen veya taraflardan birinin başvurusu
üzerine, 29. maddenin 1. fıkrası uyarınca yargılamanın sona
erdiği konulara ilişkin olarak, bu konular hakkında hüküm
verilmesinden önce, yargılamayı yeniden başlatabilir.
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KURALLARDAN FERAGAT
Madde 30
Taraflardan biri işbu Kurallar’ın veya uygulanabilir herhangi bir
usulü kuralın herhangi bir hükmünün veya öngördüğü bir yükümlülüğün yerine getirilmediğini bilmesine rağmen, bu duruma
derhal itiraz etmeksizin tahkime devam ederse, itiraz hakkından
feragat etmiş kabul edilir.

Bölüm IV. Karar
KARARLAR
Madde 31
1. Hakem Heyeti birden daha fazla hakemden oluşuyorsa, herhangi bir hüküm veya sair kararlar çoğunluk kararı ile verilecektir. Çoğunluğun sağlanamaması halinde, karar başhakem
tarafından tek başına verilecektir.
2. Hakem Heyeti tarafından yetkilendirilmesi halinde başhakem,
usule ilişkin hususlar hakkında, Hakem Heyeti tarafından yapılacak değişikliklere tabi olarak, karar verebilir.
KARARIN ŞEKLİ VE ETKİSİ
Madde 32
1. Nihai hükmün verilmesine ek olarak, Hakem Heyeti, ara karar, geçici karar veya kısmi karar verebilir. Uygun hallerde
Hakem Heyeti, masraflar hakkında da nihai olmayan kararlar
verebilir.
2. Karar yazılı olarak verilir, nihaidir ve tarafları bağlar.
3. Taraflar kararın gerekçelerinin belirtilmemesi hususunda
anlaşmadıkça Hakem Heyeti, kararın dayandığı gerekçeleri
belirtecektir.
4. Karar, hakemlerce imzalanır ve tahkim yeri ve kararın verildiği tarihi belirtir. Hakem Heyeti’nin birden fazla hakemden
oluşması ve hakemlerden herhangi birinin imzalamaması halinde karar, bu imzaların yokluğunun sebebini de içerecektir.
5. Kararın yayınlanması 44. maddede belirtilen şartlar uyarınca
gerçekleşecektir.
6. Kararın hakemler tarafından imzalanmış orijinal nüshaları
Hakem Heyeti’nce taraflara ve Sekreterlik’e iletilecektir. Sekreterlik, kararın bir nüshasını saklayacaktır.
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UYGULANACAK HUKUK, ARABULUCULUK
(amiable compositeur)
Madde 33
1. Hakem Heyeti, uyuşmazlığa tarafların seçtiği hukuku veya
hukuk seçiminin yapılmadığı hallerde, uyuşmazlığın en yakın
irtibatlı olduğu hukuku uygulayacaktır.
2. Hakem Heyeti, ancak tarafların bu hususta açıkça yetkilendirdiği hallerde arabulucu sıfatıyla veya hakkaniyete göre karar
verecektir.
3. Herhalükarda, Hakem Heyeti, sözleşme hükümleri uyarınca
karar verecek ve işleme uygulanacak ticari teamülleri de dikkate alacaktır.
SULH VE DİĞER SONA ERME SEBEPLERİ
Madde 34
1. Hükmün verilmesinden önce, taraflar uyuşmazlığı sulh yoluyla çözümler ise Hakem Heyeti, ya tahkimin sona erdiğini
belirten bir karar verecek ya da tarafların talebi ve Hakem
Heyet’inin kabulü üzerine tarafların uzlaştıkları hususları hüküm olarak kaydedecektir. Hakem Heyeti, böyle bir karar için
gerekçe göstermek mecburiyetinde değildir.
2. Hükmün verilmesinden önce tahkime devam edilmesi
34. maddenin 1. fıkrasında belirtilen nedenler dışında bir
nedenden dolayı gereksiz veya imkansız hale gelirse Hakem
Heyeti, tahkimi sona erdiren bir karar çıkartabileceği hususunda taraflara önceden bildirimde bulunacaktır. Taraflardan
birinin haklı nedenlerle itiraz ileri sürmesi hali saklı kalmak
üzere, Hakem Heyeti’nin böyle bir karar çıkarma yetkisi
vardır.
3. Tahkim yargılamasının sona erdirilmesine ilişkin kararın veya
üzerinde uzlaşılan şartlara ilişkin tahkim hükmünün hakemlerce imzalanmış nüshaları, Hakem Heyeti tarafından taraflara
ve Sekreterlik’e iletilecektir. Uzlaşılan hususlarda hüküm
verilmesi halinde 32. maddenin 2. fıkrası ile 4. ve 6. fıkraları
arasındaki hükümler uygulanacaktır.
KARARIN YORUMLANMASI
Madde 35
1. Kararın tebellüğünden itibaren otuz gün içerisinde, bir taraf,
diğer taraflara ve Sekreterlik’e yapacağı bildirimle, Hakem
Heyeti’nden hükmü yorumlamasını talep edebilir. Hakem
Heyeti, diğer tarafların bu talebe cevap vermesi için -kural
olarak otuz günü geçmeyecek şekilde- bir süre belirleyebilir.
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2. Kararın yorumu, talebin tebellüğünden itibaren kırk beş
gün içerisinde yazılı olarak verilecektir. Mahkeme bu süreyi
u zatabilir. Yorum, hükmün bir parçasını teşkil edecektir ve
32. maddenin 2. ila 6. fıkraları arasındaki hükümler uygulanacaktır.
KARARIN DÜZELTİLMESİ
Madde 36
1. Hükmün tebellüğünden itibaren otuz gün içerisinde, bir taraf,
diğer taraflara ve Sekreterlik’e yapacağı bildirimle, Hakem
Heyeti’nden hükümdeki hesap hatalarının, yazım hatalarının
veya benzer nitelikteki diğer hataların düzeltilmesini talep
edebilir. Hakem Heyeti, diğer tarafların bu talebe cevap vermesi için -kural olarak otuz günü geçmeyecek şekilde- bir süre
belirleyebilir.
2. Hakem Heyeti, hükmün iletildiği tarihten itibaren otuz gün
içerisinde kendi insiyatifiyle bu nevi düzeltmeler yapabilir.
3. Bu düzeltmeler yazılı olarak yapılacak ve 32. maddenin 2. ila
6. fıkraları arasındaki hükümler uygulanacaktır.
EK KARAR
Madde 37
1. Kararın tebellüğünden itibaren otuz gün içerisinde, bir taraf,
diğer taraflara ve Sekreterlik’e yapacağı bildirimle Hakem
Heyeti’nden, tahkim yargılaması esnasında sunulan fakat kararda yer almayan talepler hakkında ek karar vermesini talep edebilir. Hakem Heyeti, diğer tarafların bu talebe cevap
vermesi için -kural olarak otuz günü geçmeyecek- bir süre
belirleyebilir.
2. Hakem Heyeti ek karar verilmesine ilişkin talepleri yerinde
bulur ve böyle eksikliklerin ek delil ikame edilmeksizin veya
ek duruşma yapılmaksızın düzeltilebileceğine kanaat ge
tirirse, talebin tebellüğünden itibaren altmış gün içerisinde
hükmü tamamlayabilir. Mahkeme bu süreyi uzatabilir.
3. Her türlü ek karara 32. maddenin 2. ila 6. fıkraları arasındaki
hükümler uygulanacaktır.
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MASRAFLAR
Madde 38
Karar tahkim masraflarını içerecektir. “Masraflar” terimi sadece:
(a) Hakem Heyeti’ne ilişkin, her bir hakem ve her sekreter için tek
tek ve 39. madde ve 40. maddenin 3. ila 5. fıkraları uyarınca
Hakem Heyeti tarafından bizzat belirlenecek olan ücretleri;
(b) Hakem Heyeti’nin ve her sekreterin seyahat masrafları ve yaptıkları diğer masrafları;
(c) Bilirkişi mütalaası masrafları ve Hakem Heyeti’nin ihtiyaç
duyduğu sair yardımlara dair masrafları;
(d) Hakem Heyeti’nin uygun gördüğü miktarla sınırlı olmak kay
dıyla, tanıkların seyahat masraflarını ve yaptıkları diğer masrafları;
(e) Tahkim yargılaması esnasında talep edilmiş olmaları ve Hakem Heyeti’nin bu masrafların tutarını makul bulması kay
dıyla, hukuki temsil ve yardım masraflarını;
(f) Ek-B (Masraflar Çizelgesi) uyarınca Kayıt Harcı ve İdari Masrafları;
(g) 43. maddenin 9. fıkrası uyarınca belirlenecek Kayıt Harcı, acil
durum hakemi harç ve masraflarını ve acil durum hakeminin
gerektirdiği bilirkişi danışma ve diğer yardım masraflarını;
kapsar.
Madde 39
1. Hakem Heyeti’ne ödenecek ücret ve harçlar, miktar açısından
makul olacak ve hesaplanmasında uyuşmazlık konusu meblağ,
tahkim esasının karmaşıklığı, harcanan zaman ve sulh dolayısıyla tahkimin sona ermesi de dahil uyuşmazlığın diğer boyutları
da dikkate alınacaktır. Tahkim yargılamasının sona ermesi halinde, Hakem Heyeti’ne ödenecek olan ücret Ek-B’de (Masraflar Çizelgesi) gösterilen asgari meblağdan daha düşük olabilir.
2. Hakem Heyeti’ne ödenecek olan ücret ve masraflar Ek-B
(Masraflar Çizelgesi) uyarınca hesaplanacaktır.
3. Hakem Heyeti, ücretin üyeleri arasında nasıl paylaştırılacağına karar verecektir. Kural olarak her bir hakemin harcamış
olduğu emek ve zaman dikkate alınarak, Başhakem toplam
ücretin %40 ila %50’si arasında ve diğer hakemlerin her biri
toplam ücretin %25 ila %30’u arasında alacak şekilde paylaştırılacaktır.
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Madde 40
1. 40. maddenin 2. fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla, tahkim
masrafları kural olarak kaybeden tarafa yüklenir. Ancak, Hakem Heyeti, somut olayın şartlarına göre paylaştırmanın makul olduğuna karar verirse, her türlü tahkim masrafını taraflar
arasında paylaştırabilir.
2. Hakem Heyeti 38. maddenin (e) bendinde bahsi geçen hukuki
temsil ve yardım masraflarının, somut olayın şartları ışığında
hangi tarafa yükleneceğine karar vermekte serbesttir veya bu
masrafları paylaştırmanın makul olduğunu tespit ederse taraflar arasında paylaştırabilir.
3. Hakem Heyeti, tahkim yargılamasını sona erdiren bir karar
çıkarttığında veya üzerinde mutabık kalınan hükümler çerçevesinde bir karar verdiğinde, 38. ve 39. maddelerde belirtilen
tahkim masraflarını sona erdirme kararı veya hüküm içerisinde belirleyecektir.
4. Hakem Heyeti, Karar, tahkimi sonlandırma kararı ya da 35
ila 37. maddeler uyarınca bulunulan bir talebe ilişkin bir karar
vermeden önce, 38. maddenin (a) ila (c) fıkraları ile (f) fıkrası ve 39. madde uyarınca yapılan masrafların belirlenmesine
ilişkin taslağı Mahkeme’nin onaylaması veya düzeltmesi için
Sekreterlik’e sunar. Her türlü onay veya düzeltme Hakem Heyeti üzerinde bağlayıcı olacaktır.
5. Hakem Heyeti, durumun gerektirdiği haller dışında, verdiği
hükmün 35 ila 37. maddeler uyarınca yorumlanması, düzeltilmesi veya tamamlanması için ek masraf isteyemez.
MASRAFLARIN YATIRILMASI
Madde 41
1. Hakem Heyeti, kurulduktan sonra, Mahkeme’ye de danışarak,
38. maddenin (a)- ve (c) fıkraları arasında belirtilen masrafların ve 38. maddenin (f) fıkrasında belirtilen İdari Masraflar’ın
avansı olarak tarafların her birinden eşit bir meblağı yatırmasını talep eder. Taraflar tarafından Ek-B’ye (Masraflar Çizelgesi)
uygun olarak ödenen Geçici Avans, o tarafın avansının kısmi
ödemesi olarak kabul edilir. Hakem Heyeti, avans talebinin bir
nüshasını Sekreterlik’e temin eder.
2. Davalılardan birinin karşı dava talebinde bulunması veya
şartların makul kılması halinde, Hakem Heyeti takdirine göre
taraflar için ayrı avans meblağları belirleyebilir.
3. Tahkim yargılaması süresince Hakem Heyeti, Mahkeme’ye
danışarak taraflardan ek ödeme talep edebilir. Hakem Heyeti,
ek ödeme taleplerinin bir nüshasını Sekreterlik’e gönderir.
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4. Ödeme taleplerinin tebellüğünden itibaren on beş gün içerisinde talep edilen ödeme tamamen gerçekleştirilmemişse, Hakem
Heyeti taraflardan birinin ya da daha fazlasının gerekli ödemeyi yapması için konuyu taraflara bildirir. Ödemenin yapılmaması halinde, Hakem Heyeti tahkim yargılamasının askıya
alınmasına veya sona erdirilmesine karar verebilir.
5. Hakem Heyeti, nihai hükmünde tarafların yaptığı ödemeler ile
ilgili olarak taraflara hesap beyanında bulunacaktır. Kullanılmamış olan miktar taraflara iade edilecektir.

Bölüm V. Diğer Hükümler
SERİ YARGILAMA USULÜ
Madde 42
1. Tarafların anlaştığı veya 42. maddenin 2. fıkrasının uygulanabildiği hallerde tahkim, işbu Kurallar’ın yukarıda anılan
hükümlerine riayet etmek suretiyle Seri Yargılama Usulü’ne
uygun şekilde ve aşağıdaki değişikliklere tabi olmak üzere
yürütülecektir:
(a) Ek-B’nin (Masraflar Çizelgesi) 1.4. Bölümü’nde öngörüldüğü üzere, dosya yalnızca Geçici Avans ödemesi üzerine
Hakem Heyeti’ne iletilecektir.
(b) Tahkim Bildirimi’ne Cevap Dilekçesi’nin sunulmasından
sonra, tarafların kural olarak sadece bir Dava Dilekçesi
ile bir Cevap Dilekçesi (ve karşı dava talebi) ve, eğer varsa, bir karşı dava talebine Cevap Dilekçesi sunma hakları
vardır;
(c) Taraflar uyuşmazlığın münhasıran evrak üzerinden karara
bağlanması konusunda anlaşmadıkça, Hakem Heyeti tanıkların ve bilirkişilerin sorgulanması ve sözlü beyanlar
için tek bir duruşma yapacaktır;
(d) Karar, Sekreterlik’in dosyayı Hakem Heyeti’ne tevdi ettiği tarihten itibaren altı ay içerisinde verilecektir. İstisnai
hallerde, Mahkeme bu süreyi uzatabilir;
(e) Taraflar gerekçe gösterilmemesi hususunda anlaşmadıkça,
Hakem Heyeti, hükmün dayandığı gerekçeleri kararında
özet şeklinde belirtecektir.
2. Aşağıda belirtilen hükümler -Mahkeme, ilgili tüm hal ve şartları dikkate alarak aksine karar vermedikçe- talebin ve karşı
dava talebinin (veya herhangi bir takas- def’inin) toplam yekü-
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nunun 1.000.000 (bir milyon) İsviçre Frankı’nı aşmadığı tüm
hallerde uygulanacaktır:
(a) Tahkim, 42. maddenin 1. fıkrasında belirtilen Seri Yargılama Usulü hükümlerine uygun şekilde yürütülecektir;
(b) Tahkim sözleşmesi birden fazla hakem öngörmüş olmadıkça, tahkim tek bir hakeme havale edilecektir;
(c) Tahkim sözleşmesinde, birden fazla üyeden oluşan bir
Hakem Heyeti öngörülmüşse, Sekreterlik, tarafları uyuşmazlığı tek hakeme havale etmek üzere anlaşma yapmaya
davet eder. Taraflar, uyuşmazlığın tek hakem tarafından
görülmesi konusunda anlaşmazlar ise, hakemlerin ücretleri Ek-B (Masraflar Çizelgesi) uyarınca belirlenecek, ancak
herhalükarda Ek-B, Bölüm 2.8’de belirtilen saat ücreti üzerinden hesaplanacak ücretten daha düşük olmayacaktır.
ACİL DURUM YARDIMI
Madde 43
1. Taraflar aksini kararlaştırmadıkça, Hakem Heyeti kurulmadan
önce, Madde 26 uyarınca acil ihtiyati tedbir talebinde bulunan
taraf, Sekreterlik’e acil durum yardımı yargılaması için başvuruda (bundan böyle “Başvuru” olarak anılacaktır) bulunabilir.
3. maddenin 3. fıkrasının (b) ila (e) bentlerinde belirtilenlerden
başka, Başvuru aşağıdaki hususları içerecektir:
(a) Alınması istenen tedbire ilişkin beyan ve sebepleri, özellikle var olduğu iddia edilen aciliyete ilişkin sebepler;
(b) Dil, tahkim yeri ve uygulanabilir hukuka ilişkin görüşler;
(c) Ek-B (Masraflar Çizelgesi)’nin 1.6. Bölümü’nün gerektirdiği Kayıt Harcı ve acil durum yardımı yargılaması için
avansın, Ek-A’da listenmiş olan ilgili hesaba yatırıldığına
veya çek ile ödeme yapıldığına dair teyit.
2. (a) İşbu Kurallar uyarınca tahkime gidileceğine dair açık bir
anlaşma olmaması; ya da
(b) Hakem Heyeti oluşturulması ve Başvuru’nun Hakem
Heyeti’ne yönlendirilmesi’nin daha uygun gözükmesi;
dışında kalan hallerde Başvuru’nun, Kayıt Harcının ve acil
durum yargılaması için avansın alınmasından sonra mümkün
olan en kısa sürede Mahkeme tek bir acil durum hakemini
atayarak dosyayı ona gönderir.
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3. Başvuru Tahkim Bildirimi’nden daha önce yapılmışsa ve
Tahkim Bildirimi Başvuru’nun alındığı tarihten itibaren on
gün içerisinde sunulmazsa, Mahkeme acil durum yardımı
yargılamasına son verir. İstisnai hallerde Mahkeme bu süreyi
uzatabilir.
4. Madde 9 ve 12 arası hükümler acil durum hakemlerine uygulanır ancak 11. Maddenin 1. ve 2. fıkralarında belirlenen
zaman sınırlamaları acil durum hakemi için üç güne düşürülmüştür.
5. Taraflar tahkim yerini belirlememişlerse ya da tahkim yerinin belirlenmesi açık değilse veya eksik ise, 16. maddenin 1.
f ıkrasına göre tahkim yerinin belirlenmesi saklı kalmak
kaydıyla, acil durum yardımı yargılamasının tahkim yeri
Mahkeme tarafından belirlenir.
6. Acil durum hakemi acil yardım yargılamasını, bu yargılamanın yapısındaki aciliyeti göz önünde bulundurarak ve her bir
tarafa Başvuru konusunda dinlenilmeleri hususunda makul
imkan sağlayarak, uygun gördüğü şekilde yürütebilir.
7. Sekreterlik’in dosyayı acil durum hakemine ilettiği tarihten
itibaren on beş gün içerisinde Başvuru hakkında karar verilir. Bu süre tarafların anlaşmasıyla ya da uygun olan hallerde
Mahkeme tarafından uzatılabilir. Başvuru hakkında, dosyanın
Hakem Heyeti’ne iletildiği süreçte dahi karar verilebilir.
8. Acil durum hakeminin kararı, 26. maddeye göre verilen bir
karar ile aynı etkiye sahiptir. Acil durum hakemi tarafından
alınan ihtiyati tedbir kararı, acil durum hakemi tarafından
veya Hakem Heyeti’ne iletildikten sonra Hakem Heyeti tarafından değiştirilebilir, askıya alınabilir veya sonlandırılabilir.
9. Başvuruya ilişkin karar, 38. maddenin (g) fıkrasında belirtildiği üzere Başvuru’ya ilişkin karar masraflara yönelik bir
tespiti içerir. Başvuru hakkında karar vermeden önce, acil
durum hakemi masrafların belirlenmesine ilişkin taslağı
Mahkeme’nin onaylaması veya değiştirmesi için Sekreterlik’e
sunar. Masraflar acil durum yardımı yargılaması avasından
karşılanır. 38. maddenin (d) ve (e) fıkraları uyarınca masrafların belirlenmesi ve tüm masrafların taraflar arasında
paylaştırılması hususunda Hakem Heyeti karar verir. Hakem
Heyeti’nin kurulmamış olması halinde, 38. maddenin (d)
ve (e) fıkraları uyarınca masrafların belirlenmesine ve tüm
masrafların paylaştırılmasına ayrı bir karar ile acil durum hakemi tarafından karar verilir.
10. Acil durum hakemi tarafından alınan her türlü tedbirin taraflar
üzerindeki bağlayıcılığı, Hakem Heyeti nihai kararında açıkça aksini belirtmedikçe, 43. maddenin 3. fıkrası uyarınca acil
durum yardımı yargılamasının son bulması, tahkim yargıla-
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masının son bulması ya da nihai karar verilmesi hallerinde
son bulur.
11. Taraflar aksini kararlaştırmadığı sürece, acil durum hakemi,
acil durum hakemi olarak hareket ettiği uyuşmazlığa ilişkin
herhangi bir tahkimde hakem olarak görev alamaz.
GİZLİLİK
Madde 44
1. Taraflar, yazılı olarak açıkça aksini kararlaştırmış olmadıkça, her nevi hükmü, çıkarılacak tüm kararlar ile karşı tarafın
yargılama süreci çerçevesinde sunmuş olduğu ve halihazırda
kamuya açıklamadığı her nevi bilgiyi gizli tutmayı taahhüt
eder; ancak, tarafların açıklama yapması hukuki sorumlulukları ya da bir hakkın elde edilmesi veya korunması veya
bir yargı mercii vasıtasıyla hükmün icrası veya hükme itiraz
edilmesi sebebiyle gerekli ise, gerekli olduğu ölçüyle sınırlı
kalmak kaydıyla açıklama yapılabilir. Bu taahhüt, hakemlere,
Hakem Heyeti’nce atanan bilirkişilere, Hakem Heyeti sekreterine, İsviçre Odaları Tahkim Kurumu yönetim kurulu üyelerine, Mahkeme üyelerine ve Sekreterlik’e ve herbir Oda’nın
personeline de uygulanır.
2. Hakem Heyeti’nin müzakereleri gizlidir.
3. Hüküm veya bir karar tamamen veya alıntı veya özet şeklinde
ancak aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi halinde yayınlanabilir:
(a) Sekreterlik’e hitaben bir yayın talebi yapılması;
(b) Tarafların isimlerine yapılan tüm atıfların silinmesi; ve
(c) Sekreterlik’in belirlediği süre içerisinde taraflardan hiçbirinin yayın yapılmasına itiraz etmemesi.
SORUMLULUĞUN DIŞINDA BIRAKMA
Madde 45
1. Gerek İsviçre Odaları Tahkim Kurumu yönetim kurulu üyeleri, Mahkeme üyeleri, Mahkeme üyeleri ve Sekreterlik, her bir
Oda ya da personelleri, hakemler, Hakem Heyetince atanan
bilirkişiler, gerekse Hakem Heyeti sekreteri, işbu Kurallar
uyarınca yürütülmüş olan tahkim ile bağlantılı hiçbir eylem
veya ihmalinden dolayı, söz konusu eylem veya ihmal kasten
veya ağır ihmal sonucu yapılmış olmadıkça, sorumlu tutulmayacaktır.
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2. Hüküm ya da tahkimi sonlandırma kararı verildikten ve 35 ila
37. Maddeler arasındaki hükümler uyarınca kararın düzeltilmesi, yorumlanması ve ek karar alınması imkanı zamanaşımına uğradıktan veya tüketildikten sonra, gerek İsviçre Odaları
Tahkim Kurumu yönetim kurulu üyeleri, Mahkeme üyeleri
ve Sekreterlik, her bir Oda ya da Oda personelleri, hakemler,
Hakem Heyeti tarafından atanan bilirkişiler, gerekse Hakem
Heyeti sekreteri, tahkim ile bağlantılı herhangi bir konu hakkında herhangi bir şahsa açıklama yapmak yükümlülüğünde
olmayacaktır. Taraflar bu şahıslardan hiçbirinin tahkim yargılamasından kaynaklanan herhangi bir hukuki veya diğer bir
yargılamada tanık olarak dinlenmesini talep edemeyecektir.
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Posta Kutusu 5464
CH-3001 Bern
Telefon: +41 31 388 87 87
Faks: +41 31 388 87 88
E-mail: bern@swissarbitration.org
Banka hesap detayları: Berner Kantonalbank AG
Hesap No: KK 16 166.151.0.44 HIV Kanton Bern
Clearing No: 790
Swift kod: KBBECH22
Iban: CH35 0079 0016 1661 5104 4
c/o Cenevre Sanayi ve Ticaret Odası
4, Boulevard du Théâtre
Posta Kutusu 5039
CH-1211 Geneva 11
Telefon: +41 22 819 91 11
Faks: +41 22 819 91 36
E-mail: geneva@swissarbitration.org
Banka Detayları: UBS SA, Rue du Rhône 8, 1204 Genève
Hesap No: 279-HU108533.1
Clearing No: 279
Swift kod: UBSWCHZH80A
Iban: CH13 0027 9279 HU1085331
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c/o Neuchâtel Sanayi ve Ticaret Odası
4, rue de la Serre
Posta Kutusu 2012
CH-2001 Neuchâtel
Telefon: +41 32 727 24 27
Faks: +41 32 727 24 28
E-mail: neuchatel@swissarbitration.org
Banka detayları: Banque Cantonal Neuchâteloise, Neuchâtel
Hesap No: C0029.20.09
Clearing Nr: 766
Swift kod: BCNNCH22
Iban: CH69 0076 6000 C002 9200 9
c/o Ticino Sanayi ve Ticaret Odası
Corso Elvezia 16
Posta Kutusu 5399
CH-6901 Lugano
Telefon: +41 91 911 51 11
Faks: +41 91 911 51 12
E-mail: lugano@swissarbitration.org
Banka detayları: Banca della Svizzera Italiana (BSI),
Via Magatti 2, CH-6901 Lugano
Hesap No: A201021A
Clearing No: 8465
Swift kod: BSILCH22
Iban: CH64 0846 5000 0A20 1021 A
c/o Vaud Sanayi ve Ticaret Odası
Avenue d’Ouchy 47
Posta Kutusu 315
CH-1001 Lausanne
Telefon: +41 21 613 35 35
Faks: +41 21 613 35 05
E-mail: lausanne@swissarbitration.org
Banka detayları: Banque Cantonale Vaudoise, 1001 Lausanne
Hesap No: U5284.78.17
Clearing No: 767
Swift kod: BCVLCH2LXXX
Iban: CH44 0076 7000 U528 4781 7
c/o Zürih Ticaret Odası
Selnaustrasse 32
Posta Kutusu 3058
CH-8022 Zurich
Telefon: +41 44 217 40 50
Faks: +41 44 217 40 51
E-mail: zurich@swissarbitration.org
Banka detayları: Credit Suisse, CH-8070 Zurich
Hesap No: 497380-01
Clearing No: 4835
Swift kod: CRESCHZZ80A
Iban: CH62 0483 5049 7380 0100 0
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EK B: Masraflar Çizelgesi

(1 Haziran 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere)
(Ek B’de gösterilen tüm tutarlar İsviçre Frankı cinsindendir ve
bundan sonra “İsviçre Frankı” olarak anılacaktır.)
1. Kayıt Harcı ve Avanslar
1.1 Tahkim Bildirimi, Odalar’a sunulduğunda, Davacı aşağıdaki tutarlarda iadesi mümkün olmayan bir Kayıt Harcı
ödeyecektir:
• Uyuşmazlık konusu meblağ 2.000.000 İsviçre Frankı’ını
aşmadığı hallerde 4.500. İsviçre Frankı;
• Uyuşmazlık konusu meblağ 2.000.001 İsviçre Frankı ile
10.000.000 İsviçre Frankı arasında kaldığı hallerde 6.000
İsviçre Frankı;
• Uyuşmazlık konusu meblağ 10.000.000 İsviçre Frankı’ını aştığı hallerde 8.000 İsviçre Frankı.
1.2 Uyuşmazlık konusu miktarın belirlenmemiş olduğu hallerde, Davacı, 6.000 İsviçre Frankı tutarında iadesi mümkün olmayan bir Kayıt Harcı ödeyecektir.
1.3 Yukarıdaki hükümler karşı dava taleplerine de uygulanacaktır
1.4 Seri Yargılama Usulü’nde, Tahkim Bildirimi’nin alınmasının ardından, Mahkeme Davacı’dan 5.000 İsviçre Frankı
tutarında Geçici Avans ödemesini talep eder.
1.5 Kayıt Ücreti ya da Geçici Avans ödemesi yapılmazsa, ilgili
iddia(lar) ve karşı iddia(lar) bakımından tahkim yargılaması devam etmeyecektir.
1.6 Acil Durum Yardımı talep eden taraf, Başvuru ile birlikte, iadesi mümkün olmayan 4.500 İsviçre Frankı tutarında
Kayıt Harcı ve acil durum yardımı yargılaması masrafları
için ön avans olarak 20.000 İsviçre Frankı ödeyecektir.
Kayıt Harcı ve avans ödenmezse, Mahkeme acil durum
yardımı yargılamasına devam etmez.
1.7 35, 36 ve 37. maddeler uyarınca kararın düzeltilmesi veya
yorumlanmasına ya da ek karar verilmesine ilişkin bir talebin varlığı halinde ya da bir yargı merciinin bir hükmü
Hakem Heyeti’ne geri göndermesi halinde, Mahkeme’nin
ön onayı ile Hakem Heyeti ilave avans talep edebilir.
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2. Ücretler ve İdari Masraflar
2.1 38. maddenin (a) ve (g) fıkralarında belirtilen Ücretler dosyanın iletilmesi anından nihai karara, tahkimi sonlandırma kararına ya da acil durum yardımı yargılamalarındaki
karara kadar geçen süre içindeki Hakem Heyeti ve acil
durum hakeminin faaliyetlerini kapsar.
2.2 Uyuşmazlık konusu miktarın işbu Ek-B’nin, 6. Bölümü’nde
belirtilen eşiği geçmesi halinde Kayıt Harcı’na ek olarak
İdari Masraflar İsviçre Odaları Tahkim Kurumu’na ödenecektir.2
2.3 Acil durum yardımı yargılaması haricinde kural olarak,
Hakem Heyeti ücretleri ve İdari Masraflar, 39. maddenin
1. fıkrasındaki esaslar dikkate alınmak suretiyle Ek-B’nin
6. Bölümü’nde yer alan çizelge temel alınarak hesaplanacaktır. İdari Masraflar gibi, Hakem Heyeti ücretleri,
41. madde uyarınca talep edilen avanslar da çizelgede
yer alan tutarları ancak istisnai hallerde ve Mahkeme’nin
önceden vereceği onaya tabi olarak aşabilir.
2.4 İddialar ve karşı dava talepleri uyuşmazlık konusu meblağın tespitinde bu tutara dahil edilir. Aynı kural, Hakem Heyeti’nin tarafların görüşünü aldıktan sonra takas
def’inin mühim bir ek iş yükü teşkil etmediğine karar verdiği haller dışında takas def’ileri için de uygulanır.
2.5 Faiz talepleri uyuşmazlık konusu miktarın hesaplanmasında dikkate alınmaz. Ancak, faiz talebinin aslen talep
edilen miktarı aşmış olması halinde, uyuşmazlık konusu
miktarın hesaplanmasında münhasıran faiz talepleri de
dikkate alınacaktır.
2.6 İsviçre Frankı dışında kalan para birimlerindeki miktarlar, Tahkim Bildirimi’nin Sekreterlik tarafından alındığı
zamandaki ya da herhangi bir yeni iddia, karşı iddia, takas
def’i ya da iddia veya savunmaya yapılan bir değişiklik
tarihindeki döviz kuru üzerinden İsviçre Frankı’na çevrilecektir.
2.7 Uyuşmazlık konusunun miktar olarak tespit edilmemiş olduğu hallerde, Hakem Heyeti’nin ücreti ve İdari Masraflar,
Hakem Heyeti tarafından ilgili tüm hal ve şartlar dikkate
alınarak tespit edilecektir.

Bu meblağ, Kayıt Harcı’na ek olarak, İsviçre Odaları Tahkim Kurumu’nun İdari
Masrafları’na azami 50.000 İsviçre Frankı tutarında bir katılımdır. Tahkim yargılamasının devam etmemesi halinde (Madde 39 (1)), İdari Masraflar’ın tamamen veya
kısmen alınmaması İsviçre Odaları Tahkim Kurumu’nun takdirindedir.

2
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2.8 Tarafların, 42. maddenin 2. fıkrası (Seri Yargılama Usulü)
uyarınca uyuşmazlığı tek hakem önüne götürme konusunda anlaşmış olmamaları halinde, hakemlerin ücretleri,
Ek-B’nin 6. Bölümü’ndeki çizelge uyarınca belirlenecek,
ancak hakemler için 350 İsviçre Frankı (üç yüz elli İsviçre
Frankı) üzerinden hesaplanan saatlik ücretin uygulanması
halinde ortaya çıkan meblağdan daha düşük olmayacaktır.
2.9 Acil durum hakeminin ücretleri 2.000 ila 20.000 İsviçre
Frankı arasında değişmektedir. Sadece istinai hallerde ve
Mahkeme’nin onayı ile bu ücret 20.000 İsviçre Frankı’nı
aşabilir.
3. Masraflar
Hakem Heyeti ve acil durum hakeminin masrafları, seyahat, konaklama, yeme içme ve yargılamanın yapılmasıyla ilgili diğer
masraflar gibi tahkim için yapılan makul masrafları kapsar. Mahkeme, bu harcamaların muhasebeleştirilmesi için genel kılavuzlar
çıkarır.3
4. Avansların İdaresi
4.1 Sekreterlik, ya da Sekreterlik tarafından talep edildiği
takdirde Hakem Heyeti, tarafların ödeyeceği avansları,
yalnızca ilgili tahkim yargılaması için kullanılan ve açıkça bu amaç için tespit edilmiş ayrı bir banka hesabında
tutmakla görevlidir.
4.2 Mahkemenin onayı ile avansların bir kısmı, tahkim yargılaması devam ettiği sürece, zaman zaman Hakem Heyeti
üyelerinin her birine masraflar için avans olarak verilebilir.
5. Ücretlere Uygulanan Vergiler ve Mükellefiyetler
Hakem Heyeti’ne ya da acil durum hakemine ödenen tutarlar, Hakem Heyeti üyelerinin veya acil durum hakemlerinin ücretlerine
uygulanan olası Katma Değer Vergisi (KDV) veya diğer vergi ve
mükellefiyetleri kapsamaz. Tarafların bu vergi ve mükellefiyetleri
ödeme yükümlülüü vardır. Bu vergi ya da yükümlülüklerin tazmini münhasıran Hakem Heyeti’nin her bir üyesi veya acil durum
hakemi ile taraflar arasındaki bir husustur.

3

Klavuzlara www.swissarbitration.org sitesinden ulaşılabilir.
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50.000

4.000 + % 0.2
(2.000.000’u aşan miktardan)
20.000 + % 0.1
(10.000.000’u aşan)
30.000 + % 0.05
(20.000.000’u aşan)
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(50.000.000’u aşan miktardan)
50.000

–

–

–
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Uyuşmazlık
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(İsviçre Frankı cinsinden)

6.1 Tek Hakem

6. Hakem Ücretleri ve İdari Masraflar Çizelgesi

Minimum

180.400 + % 0.01 (250.000.000’u aşan miktardan)

150.400 + % 0.02 (100.000.000’u aşan miktardan)

120.400 + % 0.06 (50.000.000’u aşan miktardan)

90.400 + % 0.1 (20.000.000’u aşan miktardan)

60.400 + % 0.3 (10.000.000’u aşan miktardan)

30.000 + % 0.38 (2.000.000’u aşan miktardan)

24.000 + % 0.6 (1.000.000’u aşan miktardan)

18.000 + %  1.5 (600.000’i aşan miktardan)

12.000 + %  2 (300.000’i aşan miktardan)

Miktarın %  4’u

600.000 + % 0.06 (250.000.000’u aşan miktardan)

450.000 + % 0.1 (100.000.000’u aşan miktardan)

360.000 + % 0.18 (50.000.000’u aşan miktardan)

300.000 + % 0.2 (20.000.000’u aşan miktardan)

240.000 + % 0.6 (10.000.000’u aşan miktardan)

120.000 + % 1.5 (2.000.000’u aşan miktardan)

84.000 + % 3.6 (1.000.000’u aşan miktardan)

60.000 + % 6 (600.000’i aşan miktardan)

36.000 + %   8 (300.000’i aşan miktardan)

Miktarın %  12’u

Maksimum

Tek hakem
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20.000.000

50.000.000

10.000.001 –

20.000.001 –

50.000

4.000 + % 0.2
(2.000.000’u aşan miktardan)
20.000 + % 0.1
(10.000.000’u aşan miktardan)
30.000 + % 0.05
(20.000.000’u aşan miktardan)
45.000 + % 0.01
(50.000.000’u aşan miktardan)
50.000

–

–

Minimum

1.125.000 + % 0.25 (100.000.000’u aşan miktardan)

900.000 + % 0.45 (50.000.000’u aşan miktardan)

750.000 +% 0.5 (20.000.000’u aşan miktardan)

600.000 + % 1.5 (10.000.000’u aşan miktardan)

300.000 + % 3.75 (2.000.000’u aşan miktardan)

210.000 + % 9 (1.000.000’u aşan miktardan)

150.000 +% 15 (600.000’i aşan miktardan)

90.000 + % 20 (300.000’i aşan miktardan)

Miktarın % 30’u

Maksimum

451.000 + % 0.025 (250.000.000’u aşan miktardan) 1.500.000 + % 0.15 (250.000.000’u aşan miktardan)

376.000 + % 0.05 (100.000.000’u aşan miktardan)

301.000 + % 0.15 (50.000.000’u aşan miktardan)

226.000 + % 0.25 (20.000.000’u aşan miktardan)

151.000 + % 0.75 (10.000.000’u aşan miktardan)

75.000 + % 0.95 (2.000.000’u aşan miktardan)

60.000 + % 1.5 (1.000.000’u aşan miktardan)

45.000 + % 3.75 (600.000’i aşan miktardan)

30.000 + % 5 (300.000’i aşan miktardan)

Miktarın % 10’u

Üç Üyeden Oluşan Hakem Heyeti

4 Birden fazla üyeden oluşan bir Hakem Heyeti’nin ücreti, tek hakemin ücretine her bir hakem için % 75 oranında ekleme yapılarak hesaplanır. Örneğin; üç hakemli bir heyetin
ücreti tek hakem ücretinin % 250’sidir.
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6.2 Üç Hakemı4
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English/Turkish version
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