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1. (20 puan) Devletlerin hava sahasında ülkesel egemenliği tam ve münhasırdır. İzni olmaksızın 
hava sahasından geçilemez. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait İHA’nın Azerbaycan'ın izni 
olmaksızın Azerî hava sahasında uçması hukuka aykırıdır. Uluslararası Hukuka Aykırı Eylemlerden 
Dolayı Devletlerin Sorumluluğu’na ilişkin Taslak Maddeler Uyarınca devletin uluslarası hukuka 
aykırı her eylemi devletin uluslararası sorumluluğunu gerektirir.  Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin 
eylemleri Ermenistan devletine izafe edilir, uluslararası hukukta hukukî sorumluluğu doğar. 
2. (15 puan) 1974 tarihli BM Genel Kurulu Kararı uyarınca, saldırı bir devletin diğer bir 
devletin egemenliğine, ülke bütünlüğüne ve siyasî bağımsızlığına karşı ve BM Şartı ile bağdaşmayan 
şekilde silahlı kuvvet kullanmasıdır. İHA’ların hava sahasında uçması bir egemenlik ihlali sayılır 
saldırı tanımına girmez. Ancak İHA’lar silah taşıyorlarsa silahlı saldırı niteliği taşıyabilir. Nelerin 
saldırı sayılabileceğine karar vermek BM Güvenlik Konseyi'nin yetkisi içindedir. 
3. (15 puan) Devletlerin meşru müdafaa hakkı BM Şartı Madde 51'de düzenlenmiştir. 
Milletlerarası hukukta meşru müdafaa hakkını kullanma şartları derhal, zorunluluk ve orantılılık 
olarak belirlenmiştir. Olayımızda düşürme eylemi milletlerarası hukuka uygun olarak Azerbaycan 
ülkesinde gerçekleştiğinden/ hava sahasına izinsiz girmek suretiyle egemenlik ihlaline sebebiyet 
veren Ermenistan devleti olduğundan meşru müdafaa hakkı 
4. (10 puan) Azerbeycan’ın Ankara Büyükelçiliği’nin bina dokunulmazlığı ve haberleşme 
serbestisi ihlâl edilmiştir. Misyonu kabul eden devlet yani Türkiye’nin buralara herhangi bir 
müdahaleyi engellemek ve sorumluları bulup cezalandırmak için uygun tüm önlemleri alma/gereken 
özeni gösterme yükümlülüğü vardır. Azerbeycan bu yükümün yerine getirilmesini talep edebilir.  
5. (20 puan) Bugün geçerli olan 1969 tarihli Viyana Andlaşmalar Hukuku Konvansiyonu, 
sözleşmenin imzalandığı 1920’de henüz mevcut değildir. Yerleşik hukuk prensibi gereğince, aksi 
düzenlenmedikçe hukuk kuralları geriye yürütülemez. Viyana Konvansiyonu'nda yer alan kuralların 
o zamanki örf-âdet hukuku hallerine göre sorun çözülür. Milletlerarası andlaşmalar hukukuna göre 
devletler andlaşma ile bağlanma rızalarını basit usul (imza-teati), onay veya katılma usullerinden 
birini seçerek açıklayabilir. Aksi kabul edilmedikçe bir andlaşmanın onayla bağlayıcılık kazanacağı 
kabul edilmektedir. İlgili devlet (Sevr gibi siyasi sonuçları olan) bir andlaşma ile bağlanma rızasının 
imza ile gerçekleşmesine iç hukukun andlaşmaların yapılmasına dair esaslı hükümlerine bariz aykırı 
olması nedeniyle karşı çıkabilir. 
 

6.A) (10 Puan) Andlaşmalar Hukuku bakımından ise, hal ve şartlarda köklü değişikliğe dayanarak 
andlaşmaların sona erdirilmesi için;  And. yapıldığı sırada var olan şartlarda taraflarca 
öngörülemeyecek değişiklikler olmalı, Bu şartların mevcudiyeti tarafların andlaşma ile bağlanma 
rızalarının temelini oluşturmalı, Bu şartlarda değişiklik taraflarca yerine getirilmesi gereken 
yükümlülüklerin kapsamını köklü biçimde değiştiriyor olmalı, Buna dayanan devletin durumun 
oluşmasında kusuru bulunmamalıdır. Ayrıca, Montreux Andlaşması revizyon hükümleri içerdiğinden 
hal ve şartlarda köklü değişikliğe dayanarak sona erdirmeye konu olamaz.  

 
B) (10 Puan) Montreux Andlaşması ortadan kalksa bile geçiş ve ulaştırma serbestisi devam 

edecektir. 
Transit geçiş hakkı su altı ve havadan geçişleri de kapsadığından (ya da askeri gemiler açısından özel 
bir düzen içermediğinden) Türkiye bakımından daha avantajsızdır. 


