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DAVA ÖZETİ 

Dava: Balıkçılık Davası  (Uluslararası Adalet Divanı)  

Fisheries Jurisdiction Case (United Kingdom of Great Britain v. Iceland) I.C.J Reports 1973 
(Birleşik Krallık/İzlanda) 

Dava Konusu:  İzlanda ile Birleşik Krallık’ın yaptığı andlaşmayla 12 mil olarak belirlenen 
balıkçılık bölgesinin daha sonra İzlanda’nın tarafından çıkarılan bir yönetmelik ile bölgesini 
50 mil olarak düzenlenmesi (kendi balıkçılık bölgesi açısından). Birleşik Krallığın 50 millik 
balıkçılık bölgesine itirazı. 

Hukuki Öz: Andlaşmaların şartlarında köklü değişiklik nedeniyle sona ermesi (Rebus Sic 
Standibus İlkesi) ve Zorlama (Baskı- Tehdit) 

Vakıalar: 11 Mart 1961 tarihinde İzlanda ve Birleşik Krallık Nota Teatisi (Exchange of 
Notes) aracılığı ile bir andlaşma düzenlemiş ve bu andlaşma ile balıkçılık bölgesi 12 mil 
olarak belirlenmiştir. İzlanda bu andlaşmanın baskı altında yapıldığını, Birleşik Krallık 
donanmasının İzlanda hükümetine baskı yaparak 12 mil balıkçılık bölgesinde kalmaya 
zorladığını iddia etmiş ve ayrıca andlaşma şartlarının da değiştiğini ileri sürmüştür. Takiben, 
İzlanda 14 Temmuz 1972 tarihli yönetmelik ile balıkçılık bölgesini 50 mil olarak ilan etmiştir. 
İngiltere bu iddiaları kabul etmeyip 11 Mart 1961 tarihli andlaşmanın geçerli olduğunu 14 
Temmuz 1972 tarihli yönetmeliğin kendisine karşı ileri sürülemeyeceğini savunmuştur.  

Hukuki Mesele: Rebus Sic Standibus ilkesi olarak da bilinen andlaşmanın yapıldığı şartlarda 
köklü değişiklikler olması ( fundamental change of circumstances)  hem uluslararası örf -adet 
hukuku kuralları hem de Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (VAHS) madde 62 
düzenlemesi çerçevesinde bir andlaşmayı sona erdirme veya andlaşmadan çekilme sebebidir. 
Madde 62 de düzenlenen Rebus Sic Standibus ilkesi çerçevesinde bir andlaşmanın sona 
erdirilmesi veya bir andlaşmadan çekilebilinmesi için 3 şart gerekmektedir 

1. Andlaşmanın yapıldığı şartlarda taraflarca öngörülemeyen esaslı bir değişikliğin 
olması 

2. Andlaşmanın yapıldığı şartların, tarafların andlaşma ile bağlanma rızalarının temel 
sebebini oluşturması 

3. Andlaşmanın yapıldığı şartlarda meydana gelen değişikliklerin andlaşmadan doğan 
yükümlülüklerin ifasını köklü şekilde değiştirmesi 

Andlaşmanın yapıldığı şartlarda köklü değişiklik olması sebebiyle bir andlaşmanın sona 
ermesi veya andlaşmadan çekilmeye 2 durumda başvurulamaz 

a. Sınır tesis eden andlaşmalar veya 
b. Andlaşmanın yapıldığı şartlarda köklü değişikliğin olması, bu gerekçeye dayanan 

tarafın andlaşmadan doğan bir yükümlülüğünü ihlal etmesi veya andlaşmanın diğer 



tarafına karşı yerine getirmekle yükümlü bulunduğu bir uluslararası yükümlülüğünü 
ihlal etmesinden kaynaklanması. 
VAHS tehdit, baskı veya zorlamayı (coercion) madde 52 de Tehdit veya Kuvvet 
Kullanılması yoluyla Devletin zorlanması başlığında düzenlemiştir. Bu maddeye göre 
Birleşmiş Milletler Şartı’na geçirilmiş olan uluslararası hukuk ilkelerini ihlal edecek 
şekilde kuvvet kullanma tehdidinde bulunmak veya kuvvet kullanmak suretiyle 
yapılması sağlanan andlaşmalar batıldır. 52. Maddede ifade edilen kuvvet kullanma 
tehdidi ve kuvvet kullanma kavramlarının, Birleşmiş Milletler Andlaşmasının 2. 
Maddesi 4. Fıkrası hükmünde belirtilen kuvvet kullanma yasağı düzenlemeleri 
ışığında değerlendirilmesi gerekir. 

Mahkemenin Kararı:  Uluslararası Adalet Divanı kararında, VAHS madde 52 düzenlemesi 
ve BM andlaşması’nda ifade edildiği üzere modern uluslararası hukukta kuvvet kullanma 
tehdidi veya kuvvet kullanma neticesi akdedilen andlaşmaların batıl olacağını belirtmiştir. 
Ancak Divan, böylesine önemli bir durumun söz konusu olduğu zaman, bunun genel nitelikli 
iddiaların ötesinde ciddi kanıtlarla doğrulanması gerektiğini de vurgulamaktadır. Söz konusu 
uyuşmazlık ile ilgili olarak da Divan, uyuşmazlık konusu 1961 tarihli Nota Teatisi’nin ilgili 
tarafların eşitlik temelinde ve özgür karar verme çerçevesinde hiçbir zorlama olmadan 
görüşüldüğünü ve dolayısıyla geçerli olduğunu karara bağlamıştır. 

 Divan İzlanda’nın andlaşma koşullarındaki köklü değişiklik nedeniyle andlaşmanın 
geçersiz olduğu iddiasını şu şekilde değerlendirmiştir: Andlaşmanın yapıldığı şartlarda köklü 
değişiklikler olmasının bir andlaşmayı sona erdirme nedeni oluşu bir örf-adet kuralı 
niteliğindedir. Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi 62. madde hükmünün de mevcut örf 
adet kuralını yazılı hale getiren bir düzenleme olarak kabul edilmiştir. Fakat söz konusu 
uyuşmazlıkta Birleşik Krallık ile yapılan andlaşmanın şartlarında esaslı bir değişikliğin 
olmadığını belirterek andlaşmanın geçersizliği iddialarını reddetmiştir. 


