
 

Bülten

Milletlerarası Ticaret Odası ("ICC"), 1 Mart 2017 tarihinden itibaren
geçerli olacak şekilde Tahkim Kuralarında ("ICC Kuralları")
değişiklikler yapmıştır.

Söz konusu değişiklikler, küçük uyuşmazlıklara uygulanabilir
hızlandırılmış tahkim usulünü de içerir yeni kurallar getirmeyi
amaçlamaktadır.

Değişiklikler, tahkim yargılamasını daha şeffaf ve güvenebilir
kılmayı hedeflemektedir.

Yenilenen kurallar, 1 Mart 2017 tarihinden sonra başlayan tüm
tahkim yargılamaları bakımından uyunabilir olacaktır. Hızlandırılmış
Tahkim Kuralları ("Hızlandırılmış Tahkim Kuralları") ise, 1 Mart
2017 tarihinden sonra akdedilmiş tahkim anlaşması içeren ve
uyuşmazlık konusu miktarın 2.000.000,00 USD'yi geçmediği tüm
uyuşmazlıklara kendiliğinden uygulanacaktır.

İşbu hukuk bülteni, ICC Kurallarında meydana gelen önemli
değişikliklerin genel bir değerlendirmesidir.

I. Hızlandırılmış Tahkim Kuralları

Hızlandırılmış Tahkim Kuralları, ICC Kurallarında yapılan
değişiklikler arasında en önemlisi olarak öne çıkmaktadır.

Yeni Kurallar uyarınca Hızlandırılmış Tahkim Kuralları, 1 Mart 2017
tarihinden sonra akdedilmiş tahkim anlaşması içeren ve uyuşmazlık
konusu miktarın 2.000.000,00 USD'yi geçmediği tüm
uyuşmazlıklara, taraflar vazgeçmediği sürece, kendiliğinden
uygulanacaktır. Bazı özel durumlarda, ICC Divanı, Hızlandırılmış
Tahkim Kuralları'nın uygulanmasının doğru olmadığına karar
verebilir. Benzer şekilde taraflar da, tahkim anlaşmasının tarihine
veya tahkim konusu miktara bakılmaksızın Hızlandırılmış Tahkim
Kuralları'na tabi olmayı seçebilirler.

Özetle, Hızlandırılmış Kuralların bazı özelliklerine aşağıda yer
verilmiştir:

ICC Divanı, tahkim anlaşmasında mevcut aksi bir hükme
rağmen, uyuşmazlığı tek bir hakeme atfedebilir.
Standart ICC tahkiminin aksine, Görev Belgesi (Terms of
Reference) gerekli değildir.
Hakem heyetinin kurulmasından sonra, taraflar hakem
heyetinin iznini almaksızın yeni bir beyanda bulunamazlar.
İlk inceleme, tahkim dosyasının hakem heyetine sunulmasını
takiben 15 gün içerisinde gerçekleştirilmelidir.
Tahkim kararı, ilk incelemenin gerçekleşmesini takiben altı
ay içerisinde verilmelidir. Ancak, bu süre ICC Divanı
tarafından uzatılabilir.
Hakem heyeti kararını, yalnızca sunulan evraklar üzerinden,
duruşmasız olarak ve taraflardan belge talep etmeden veya
bilirkişi/tanık incelemesi yapılmadan veya yazılı beyanların
sayısını, uzunluğunu veya kapsamını sınırlamadan verebilir.
Eğer hakem heyeti duruşma yapmayı gerekli görürse, söz
konusu duruşmayı telefon veya görüntülü konuşma yoluyla
yürütebilir.
Ücret tarifesi, standart tahkim usulüne nazaran daha
düşüktür.

ICC, zaman ve fiyat açısından etkili olmayı hedefleyen
Hızlandırılmış Tahkim Kuralları'nın yürürlüğe girmesi ile hâlihazırda
daha düşük kapsamlı uyuşmazlıklar için hızlı tahkim usullerini
uygulayan diğer tahkim kurumlarıyla aynı hizaya gelebilmiştir.

Bu yeni tahkim kurallarının akabinde, uyuşmazlıklarını tahkim yolu
ile çözmek isteyen taraflar 1 Mart 2017 tarihinden sonraki
2.000.000,00 USD tutarının altındaki uyuşmazlıkların taraflar aksine
karar vermez ise kendiliğinden Hızlandırılmış Tahkim Kuralları'na
tabi olacağını göz önünde bulundurarak, Hızlandırılmış Tahkim
Kuralları'na tabi olmak isteyip istemediklerini tahkim anlaşmalarında
belirlemeye dikkat etmelidirler.

II. ICC Kurallarındaki Değişiklikler

News Alert

The International Chamber of Commerce ("ICC") has amended its
Arbitration Rules ("ICC Rules") effective as of 1 March 2017.

Mainly, amendments aim to launch of new rules including but not
limited to expedited arbitration procedure for small claims.

Amendments intend to establish more transparent and trustworthy
nature to arbitration proceedings.

Revised rules will be applicable to all arbitration proceedings
initiated after March 1, 2017, while the Expedited Procedural Rules
("Expedited Rules") will automatically apply to disputes with
arbitration agreements concluded after 1 March 2017 where the
amount in dispute does not exceed USD 2,000,000.

This client alert provides a brief overview of significant changes on
the ICC Rules.

I. Expedited Procedural Rules

Among others, introduction of the Expedited Rules seems to be the
most noteworthy change made on ICC Rules by new amendments.

Under the new set of rules, unless the parties opt out, the
Expedited Rules will automatically apply to all cases with value up
to USD 2,000,000 and with arbitration agreements concluded after
1 March 2017. While the ICC Court may determine that it is
inappropriate in the specific circumstances to apply the expedited
procedure, the parties may also opt into the Expedited Rules,
irrespective of the date of conclusion of the arbitration agreement or
the amount subject to dispute.

Briefly, some features of the Expedited Rules are listed below:

Notwithstanding any contrary provision in the arbitration
agreement, the ICC Court may refer the dispute to a sole
arbitrator.
Unlike standard ICC arbitration, Terms of Reference is not
required.
Subsequent to the constitution of the arbitral tribunal, the
parties may not submit new claims without the arbitral
tribunal's consent.
The case management conference shall take place no later
than 15 days after the date on which the file was transmitted
to the arbitral tribunal.
The arbitral award will be rendered within six months as of
the date of case management conference. However, such
period may be extended by the ICC Court.
The arbitral tribunal may decide to rule on the case solely on
the basis of the documents submitted by the parties without
any hearing, document production or expert witness
examination or limit the number, length and scope of written
submissions.
Should the arbitral tribunal decide to hold a hearing, and
then such hearing may be conducted via telephone,
videoconference hearing.
Fee scale is relatively lower than standard arbitration
procedure.

The above-mentioned simplified characteristics of the Expedited
Rules aiming at time and cost-efficiency have brought ICC into line
with other arbitration institutions which already have fast-track
arbitration rules for small claims.

Following the launch of these new arbitration rules, parties aiming
to resolve their dispute through arbitration should carefully consider
opting in or opting out the Expedited Rules in their arbitration
agreement since claims under USD 2,000,000 will automatically be
subjected to the Expedited Rules after 1 March 2017, unless they
agree otherwise.

II. Amendments on ICC Rules



ICC Kurallarında, şeffaflığı ve etkinliği artırmak amacıyla,
Hızlandırılmış Kurallardan başka önemli değişiklikler de yapılmıştır.

En önemli değişiklikler aşağıda belirtilmiştir:

Çeşitli ICC Model hükümleri yenilenmiştir.

Hakem Heyetinin Oluşması hakkındaki Kararın Bildirimi

2012 tarihli ICC Kurallarında, ICC Divanının, tarafların ön
iznini almaksızın hakemi seçme, onaylama, reddetme veya
değiştirme gibi bazı kararlarına ilişkin gerekçesini bildirme
yetkisini haiz değildi. 2017 yılı değişiklikleri ile birlikte, tüm
tarafların talebi neticesinde, ICC Divanı yukarıda bahsedilen
hususlara ilişkin kararlarının gerekçelerini bildirmeye
yetkilidir. Bu hüküm, tahkim yargılamalarında şeffaflığı
artırmak amacıyla değiştirilmiştir.

Görev Belgesi

2017 yılı değişiklikleri, Görev Belgesi hazırlama süresini
azaltmıştır. Değişiklik öncesinde bu husus ICC Kurallarının
23/2. Maddesinde düzenlenmekteydi ve Hakem Heyetinin
dosyayı aldıktan sonra Görev Belgesini hazırlamak için 60
günü vardı. Yeni değişiklikler ile birlikte bu süre 30 gün
olarak azaltılmıştır.
2017 yılı değişiklikleri ile birlikte; Hakem Heyeti, gerekli
avansın yatırılması durumunda, Görev Belgesinin
hazırlanmasını ve Usuli Zaman Çizelgesini beklemeden
tarafların beyanlarını ve cevaplarını dinlemeye
başlayabilecektir.

Tahkim Anlaşmasına İtiraz

Tahkim anlaşmasının varlığına, geçerliliğine veya kapsamına
itiraz halinde Hakem Heyetinin tahkim yargılamasını başlatıp
başlatmama yetkisi korunmuştur. Ancak 2012 tarihli metin
söz konusu itirazların yalnızca muhatap tarafından ileri
sürülmesine izin veriyordu. 2017 tarihli değişiklikler, söz
konusu itirazların talep sahibi tarafından da ileri sürülmesine
olanak sağlamaktadır.

Ücret Tarifeleri

Tahkim Talebi ücreti, 3.000 USD'den 5.000 USD'ye
yükselmiştir.
ICC ücret tarifleri güncellenmiştir. Bu bağlamda, ücret
tarifeleri altında düzenlenen ücretler yükselmiştir.

Apart from introducing the Expedited Rules, ICC has announced
several new amendments on the ICC Rules, aiming to increase
transparency and efficiency.

The most remarkable changes are listed in below:

Certain ICC Model clauses have been renewed.

Communication of the Decision Relating to Tribunal's
Formation

Under ICC Rules dated 2012, the ICC Court was not
authorized to communicate its reasoning for certain
decisions such as appointment, confirmation, challenge or
replacement of an arbitrator, without prior consent of the
parties. With the 2017 Amendment, ICC Court is now
entitled to communicate, upon the request of all parties, its
reasoning related to aforementioned matters. This rule was
amended in an effort to improve transparency in arbitral
proceedings.

Terms of Reference

The 2017 amendments reduce the time allocated for
drawing up the Terms of Reference. Prior to the new
amendment it was regulated under Article 23/2 of ICC Rules
that Tribunal had 60 days to draw up the Terms of Reference
after receiving the file. With the new amendment, this term is
reduced to 30 days.
With the 2017 amendments, Tribunal may commence to
hear parties' claims and counterclaims without waiting for
preparation of the Terms of Reference and Procedural
Timetable as long as requisite advance is deposited.

Challenge of arbitration agreement

The arbitral tribunal's authorization to decide whether
arbitration may proceed when the existence, validity or
scope of the arbitration agreement has been challenged still
remains. However the text 2012 only referred to such
challenges being brought by the respondent. The 2017
Rules clarifies that these challenges may be raised by the
claimant as well.

Schedule of Fees

Request of Arbitration fee increased from USD 3,000 to USD
5,000.
ICC has updated its fee schedule. In this context, fees
stipulated under the fee schedule are increased.
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