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Aktennotiz/Bilgi Notu 

Zamanaşımı konusu (Alman hukuku) 

17.03.2020 

Almanya’da genel zamanaşımı üç senedir. Zamanaşımın yürümesi, muacceliyet yılını izleyen 

yılıyla başlar. 

28.01.2015 kesilen bir faturanın zamanaşımı süreci 01.01.2016 tarihinde başlar ve 

31.12.2018 tarihinde biter. Dava açmak gerekirse, 31.12. tarihinde davanın açılması yeterli 

değil, çünkü bir alacağın zamanında dava yolu ile istenmesi gerekir. Almanya’da deredestlik 

tebligat ile başladığından dolayı, dava dilekçesinin ile tebligat arasında makul bir süreyi de 

gözönünde bulundurmak lazım. İçtihatlar üç dört gün yeterli bulur. Ancak, avukatların çoğu 

(bizde öyle) davayı noelden önce açmayı tercih eder. 

Davanın açılmasının yerinde, yerel mahkeme üzerinden tebliğ edilecek bir ihbar 

(Mahnbescheid) ile de zamanaşımı kesilebilir. Borçlu itiraz etmez ise, ödeme emri talep 

edilir. Borçlu iki hafta içersinde buna itiraz etmiyorsa, ödeme emri kesinleşir. İtiraz halinde, 

zamanaşımının kesilmesini devam ettirebilmek için, makul bir süre içince mahkemeye 

başvurulur. 

Alacak kesinleşmiş bir mahkeme kararı veya ödeme emriyle tespit edilmiş ise, zamanaşımı 

30 yıldır. 

Zamanaşımı itirazından dava açılmadan önce veya sonra bir beyan ile vazgeçilebilir. 

Taraflar arasında alacak borç ilişkisi ile ilgili ciddi müzakere bulunduğunda veya borçlu 

herhangi başka bir davranış ile (faturaya kısmı ödeme gibi) zamanaşımı itirazını ileri 

sürmeyeceğine bir kanı uyandırıyorsa, o zaman davada itirazı kabul edilmeyebilir. 

Müzakerenin devam edilmemesi kesinleştıkten sonra üç aylı bir sürenin takibinde, 

zamanaşımı durduğu yerden devam eder. 

Bu yüzden, Alman hukuku uygulandığında, zamanaşımı konusunu şöyle belirlemeniz doğru 

olur: 
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1. Kesilen faturaların, muacceliyeti izleyen yıldan itibaren üçüncü yılın Kasım ayında 
hatırlatılmasını sağlamanız, yani son bir uyarı için yeterli zaman kalsın 

2. Avukat görevlendirmek gerekirse, o zaman kesinlikle Aralık başına alın bu hareketi, 
çünkü Alman hukukundaki zamanaşımı sistemi, her yılın son ayında ınanılmaz bir 
hukuk ve dava trafiğine neden olur, ayrıca noel tatili de işleri zorlaştırır. 

3. Borçlu ödeme yapmıyorsa, davanın en geç 28 Aralık açılması sağlamanız lazım (ki, 
24-26.12. tarihinde mahkeme dava dilekçeleri kabul etmiyor). 

4. Alternatif olarak, borçludan zamanaşımı itirazını ileri süremeyeceğine dair bir yazı 
alınız, orada herhangi bir tarih yazılabilir (örneğin ‘bir sene daha’, 15 Şubat, altı 
takvim ayı vs.). 

Zamanaşımı sorunu gidermek üzere, taraflar arasında bir anlaşma yapılabilir. 

Ancak, daimi bir iş ilişkisi yoksa, Alman şirketleri buna çok zor yanaşır, çünkü borçlar 

zamanaşımına uğradığında defterlerden silinir ve böyle bir anlaşmanın yapılması için bir 

bütçe kalmamış olabilir. 

Zamanaşımına uğramış alacaklar, daha sonra da takkas yoluyla mahsup edilebilir (Türk 

hukuku gibi). 

 

 


