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Dava:  Gabcikovo-Nagymaros Davası (Uluslararası Adalet Divanı) 

Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, 1. C. J. Reports 1997, p. 7 

(Macaristan/Slovakya) 

Dava Konusu: Macaristan ve Slovakya devletleri, özel bir andlaşma yaparak, Macaristan’ın 

Gabcikovo-Nagymaros Projesini askıya almasının ve çalışmayı durdurmasının, Variant C 

planının ve Macaristan’ın andlaşmayı sona erdirmesinin hukuka uygun olup olmadığı 

konusunda Divana başvurmuşlardır. 

Hukuki Öz: Andlaşmaların şartlarda köklü değişiklik nedeniyle sona ermesi  

          (Rebus Sic Standibus ilkesi) 

Vakıalar: 1977’de Macaristan ve Çekoslovakya Tuna Nehri üzerinde hidroelektrik santrali ve 

nehrin ulaşımında kullanılmasını sağlayacak ıslah amaçlı çalışmaların yapılmasına yönelik bir 

andlaşma akdetmişlerdir. 1989 yılında Macaristan, projenin çevre üzerindeki etkileri 

nedeniyle karşılaştığı kamuoyu baskısından dolayı, projeyi tek taraflı olarak askıya almış ve 

çalışmalarına son vermiştir. Bunun üzerine Çekoslovakya, asıl andlaşmadan ayrılarak projeyi 

kendi ülkesi üzerinden geçirecek şekilde yeni bir planı (ki nehrin bypass kanalıyla 

Çekoslovakya üzerinde geçmesini sağlayacak Variant C olarak adlandırılan) uygulamaya 

koymuştur.1991 de Çekoslovakya kendi planını uygulamaya başlamıştır.  1992 yılında ise 

Macaristan, Variant C planının 1977 Andlaşmasına aykırı olduğunu belirterek, 1977 

Andlaşmasını sona erdirdiğini Çekoslovakya’ya bildirmiştir. 1993 yılında ise Çekoslovakya 

Çek Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti olarak ikiye ayrılmış ve proje konusu bölge 

Slovakya yönetimde kalmıştır. Macaristan’ın iddiası 1977 yılında yapılan andlaşmaya dair 

köklü değişikliklerin olduğudur. Bu iddiasını şu gerekçelerle ileri sürmüştür: siyasi yapıda 

radikal değişiklik, projenin ekonomik açıdan yararının azalması, çevre bilinci ve uluslararası 

çevre hukuku kurallarında meydana gelen değişiklik ve incelemeler. Bu sebeple andlaşmayı 

haklı bir şekilde sona erdirdiğini ileri sürmüştür. 

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 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, bu gerekçeye dayanan tarafın 

andlaşmadan doğan bir yükümlülüğünü ihlal etmesinden veya andlaşmanın diğer 

tarafına karşı yerine getirmekle yükümlü bulunduğu bir uluslararası yükümlülüğünü 

ihlal etmesinden kaynaklanması. 

Mahkemenin Kararı:  Divan kararında önce andlaşmanın yapıldığı şartlarda köklü 

değişiklikler olmasının bir andlaşmayı sona erdirmede örf-adet kuralı niteliğinde olduğunu ve 

Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi 62. madde hükmünü de mevcut örf adet kuralını 

yazılı hale getiren bir düzenleme olarak kabul ettiğini belirtmiştir. Divan Macaristan’ın 

iddialarına ilişkin olarak siyasi yapıda meydana gelen radikal bir değişiklik olduğunu kabul 

etmiş ve andlaşmanın konu ve amacının Tuna Nehri üzerinde baraj yapımı, enerji üretimi ve 

nehirlerin ıslahı ve ulaştırmada kullanılması ile ilgili olduğuna, andlaşma ile bağlanma 

rızasının temelini bunun oluşturduğuna, bu nedenle de siyasi yapıda meydana gelen esaslı 

değişikliğin andlaşmada belirtilen yükümlülükleri ifa etmeye engel olmadığına hükmetmiştir. 

Divan ayrıca projenin gerçekleştirilmesinin ekonomik açıdan yararlılığının azalmasını, 

tarafların yükümlülüklerini yerine getirmemesi bakımından bir esaslı sebep olarak 

değerlendirmemiş ve yine çevre hukukundaki gelişmelerin önceden öngörülemediğine ilişkin 

iddiaları yerinde bulmamıştır. 

 


