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Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun 

Kanun No. 6574                                                                                                    Kabul Tarihi:3/12/2014 

MADDE 1 – (1) “Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol”ün beyan ile 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

RG: 11/12/2014 

                                                                        ****** 

10 Şubat 2015 tarihli ve 29263 sayılı Resmi Gazete’de ise şöyle bir kararname yayınlanmıştır: 

Karar Sayısı : 2015/7230 

3/12/2014 tarihli ve 6574 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Engellilerin Haklarına İlişkin 
Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokol”ün ilişik beyan ile onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 29/12/2014 tarihli ve 
7287167 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar 
Kurulu’nca 26/1/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

                                                                  ****** 

Protokol’ün ilgili maddeleri: 

11. madde: “İşbu Protokol, Sözleşme’yi onaylamış veya Sözleşme’ye katılmış olan imzacı devletlerin 
onayına tabidir. … İşbu Protokol, Protokol’ü imzalamamış, ancak Sözleşme’yi onaylamış, resmi 
olarak teyit etmiş veya Sözleşme’ye katılmış olan taraf devletler ve bölgesel bütünleşme örgütlerinin 
katılımına açıktır.”  

13. madde: “Sözleşme’nin yürürlüğe girmesine bağlı olarak işbu Protokol onuncu onay ya da katılım 
belgesinin saklanmak üzere tevdi edilmesini izleyen otuzuncu günde yürürlüğe girer. Onuncu onay 
veya katılım belgesinin tevdiinden sonra, işbu Protokol’ü onaylayan, resmi olarak teyit eden veya 
katılan her devlet ya da bölgesel bütünleşme örgütü için Protokol, kendi onay, resmi teyit veya katılım 
belgesinin saklanması için tevdiini takip eden otuzuncu günde yürürlüğe girer.” 

14. madde: “İşbu Protokol’ün amaç ve hedefine aykırı çekincelere izin verilmez.” 

                                                                        ****** 

Protokol 3 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye bu Protokol’ü 28 Eylül 2009 tarihinde 
imzalamış; 26 Mart 2015 tarihinde ise onaylayarak taraf olmuştur. Türkiye Protokol’ü aşağıdaki beyan 
ile onaylamıştır: 

“Türkiye, Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Ek İhtiyari Protokolü onaylamasının, 
hukuken geçerliliği bulunmayan “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin anılan protokole taraf olan Güney Kıbrıs 



Rum Yönetimi tarafından temsil edildiği iddiasının herhangi bir biçimde kabulü anlamına 
gelmeyeceğini ve Türkiye’ye sözde Kıbrıs Cumhuriyeti ile işbu Protokol kapsamında herhangi bir 
temasta bulunma yükümlülüğü getirmeyeceğini beyan eder.” 

Sorular: 

1. Bu Protokol’e milletlerarası alanda hangi işlemler yapılarak bağlanılabilir? Türkiye hangi usul ve 
işlem(ler) ile bağlanmıştır? 

2. Türkiye’nin iç hukuku uyarınca bu Protokol’e taraf olmak için yapması gereken işlemler nelerdir? 

3. Türkiye, ilgili Bakanlar Kurulu Kararnamesi’nin yayınlandığı 10 Şubat 2015 tarihinde bu Protokol 
ile milletlerarası alanda bağlanmış sayılır mı? Neden? 

4. 6574 sayılı yasanın Resmi Gazete’de yayınlanması ile Protokol Türk iç hukukunda kanun kuvveti 
kazanmış mıdır? 

5. Bu Protokol Türkiye açısından hangi tarihte milletlerarası alanda yürürlüğe girer? 

6. Milletlerarası hukuk ile iç hukuk arasındaki ilişkileri açıklayan görüşler hangileridir? Kısaca 
açıklayınız. 

7. Türk hukukuna göre, söz konusu Protokol ile bir kanunun çatışması halinde hangisi uygulanacaktır?  

8. Çekince nedir? Türkiye’nin Protokol’e ilişik beyanının milletlerarası hukuka uygun bir çekince 
sayılıp sayılamayacağını Protokol’ün 14. maddesi ışığında değerlendiriniz.  

9. Protokol’de yer alan bir hükmün milletlerarası örf ve adet kuralı haline gelmesi için gereken 
unsurlar nelerdir? Açıklayınız. 

 



İÜHF MİLLETLERARASI HUKUK DERSİ 
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(24.12.2015) 

Olay I. 1989 Uluslararası Kurtarma Sözleşmesi, 1 Haziran 1989 tarihinden 30 Temmuz 1990 
tarihine kadar Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Merkezi’nde imzaya açık olacak ve bu 
tarihten sonra katılıma açık kalacaktır. Devletler bu Sözleşme’ye bağlı bulunma iradelerini (a) 
Onay, kabul veya uygun bulunmaya ilişkin ihtirazi kayıt olmaksızın imza, veya (b) Bilahare 
onaylamak, kabul etmek veya uygun bulmak üzere onay, kabul ve uygun bulma şartıyla imza; 
veya (c) Katılım yoluyla ortaya koyabilirler.  

Sözleşme 15 devletin bu Sözleşme ile bağlı bulunma iradelerini bildirdikleri tarihten 1 yıl 
sonra yürürlüğe girer. (Bu tarih 14.07.1996’dır.) Yürürlüğe giriş koşullarının sağlanmasından 
sonra, bu Sözleşme ile bağlı bulunma iradesini belirten devlet bakımından söz konusu irade, 
bu iradenin beyan edildiği tarihten bir yıl sonra yürürlüğe girer. 

Söz konusu andlaşmayı A devleti 10.03.1996 tarihinde onaylamış, B devleti ise 03.12.1995 
tarihinde (Sözleşme'nin bu tarihte imzaya açık olduğu varsayılacak) imzalamış ancak henüz 
onaylamamıştır. T devleti ise andlaşmaya çekince öne sürerek taraf olmak istemiş ve 
Sözleşme’yi imzalamaksızın 27.06.2014 tarihinde bağlanma iradesini depo merciine 
ulaştırmıştır.    

Sözleşme’nin “Yardım Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesine göre: “Her kaptan, kendi aracını 
ve araçtaki insanları ciddi bir tehlikeye atmaksızın, denizde kaybolma tehlikesi altında olan 
her insana yardım etmekle yükümlüdür. Taraf devletler, 1. paragraftaki yükümlülüğün yerine 
getirilmesi amacıyla gerekli önlemleri alır.” T devleti Sözleşme’yi onaylarken bu maddenin 
kendisi ile olan ilişkilerde uygulanmaması yönünde çekince öne sürmüş, bu çekinceye A ve B 
devletleri itiraz etmiştir.  Sözleşme’nin çekincelere ilişkin 30 maddesi’ne göre Sözleşme’nin 
hükümlerini uygulamama hakkı şu durumlarda saklı tutulabilir: (a) kurtarma faaliyetinin iç 
sularda gerçekleştiği ve ilgili tüm araçların iç su aracı olduğu durumlarda, (b) kurtarma 
faaliyetlerinin iç sularda gerçekleştiği ve hiçbir aracın dahil olmadığı durumlarda, (c)ilgili tüm 
tarafların söz konusu devletin uyruğunda bulunduğu durumlarda, (d) ilgili eşyanın tarih 
öncesi, arkeolojik ya da tarihi öneme sahip deniz kültürü varlığı olduğu ve deniz yatağında 
yer aldığı durumlarda.  

Sorular: 

1. Bu Sözleşme ile bağlanma yolları hangileridir? İmza yoluyla bu andlaşma ile 
bağlanmak mümkün müdür? 
 

2. T devleti Sözleşme’ye hangi usul ile taraf olmuştur? Sözleşme’nin imzalanmamış 
olması T devleti açısından Sözleşme’nin bağlayıcılığını etkiler mi? 
 

3. A ve B devletlerinin Sözleşme’den doğan yükümlülükleri arasında fark var mıdır? B 
devletinin Sözleşme’yi henüz onaylamadığı; dolayısıyla hiçbir yükümlülüğü 
bulunmadığı iddiasını değerlendiriniz. 
 

4. Sözleşme A devleti ve T devleti açısından hangi tarihlerde milletlerarası alanda 
yürürlüğe girmiştir?   



 
5. T devletinin öne sürdüğü çekince hukuken geçerli midir? Bir andlaşmaya çekince ne 

zamana dek ileri sürülebilir? T devletinin çekincesini zaman bakımından 
değerlendiriniz. 
 

6. T devletinin öne sürdüğü çekincenin uluslararası hukuka uygun ve geçerli bir çekince 
olduğu varsayılırsa, T devleti ile A ve B devletleri arasındaki Sözleşme ilişkisine etkisi 
ne olacaktır, açıklayınız. 

****** 

Olay II. Türkiye Cumhuriyeti ve Niue hükümetleri iki halkın çıkar ve istekleri doğrultusunda 
aralarında diplomatik ilişki kurmak için görüşmelere başlamışlar ve bu amaçla bir “ortak 
bildiri” kaleme almışlardır. Bu bildiriyi Türkiye Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı 
imzalamıştır. Bildiride şu ifade yer almaktadır: 

“İki hükümet uluslararası tatbikata uygun olarak eşitlik, karşılıklı fayda ve mütekabiliyet 
ilkeleri temelinde birbirlerinin diplomatik temsilcilerine görevlerini yerine getirmelerinde 
gerekli tüm yardımı sağlamayı karşılıklı olarak kabul etmiştir.” 

İlgili Bakanlar Kurulu Kararnamesi :  

Karar Sayısı : 2014/6890 

7 Haziran 2014 tarihinde İstanbul’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Niue Arasında 
Diplomatik İlişki Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri”nin onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 
17/9/2014 tarihli ve 6898712 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 
üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Sorular: 

1. Söz konusu ortak bildiri bir milletlerarası andlaşma değeri taşır mı? Neden? Bildiride yer 
alan ifadenin devletleri bağlayıcı bir yükümlülük yaratıp yaratmadığını tartışınız. 

2. 7 Haziran 2014 tarihinde Dışişleri Bakanı’nın attığı imzanın işlevi nedir? Türkiye adına 
Adalet Bakanı bu imzayı atabilir mi? 

3. Ortak Bildiri’ye göre iki devlet arasında diplomatik ilişkilerle ilgili bir uyuşmazlık çıktığı 
takdirde, yetkili milletlerarası mahkemenin uygulayacağı hukuk kuralları neler olabilir? Bu 
kuralların kaynak olarak değerini tartışınız. 

 

Yukarıda adı geçen ortak bildirinin bir andlaşma değeri taşıdığını varsayarsak; 

6. Türkiye 30/9/2014 tarihinde bu andlaşma ile milletlerarası alanda bağlanmış mıdır? Neden? 

7. Niue devleti bu andlaşmaya çekince ileri sürebilir mi?  

8. 1982 Anayasası’na göre söz konusu andlaşma Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle 
Anayasa Mahkemesi’ne götürülebilir mi? 
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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. 
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Dava: Belilos Davası (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) 

ECHR Pubs. Series A, vol 132, 1988, Application No. 10328/83 (Belilos/İsviçre) 

Dava Konusu: Antlaşmalara yorum beyanı konulması, İsviçre’nin Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi 6. maddesi ile ilgili beyanının hukuki niteliği, çekince sayılıp sayılamayacağı. 

Hukuki Öz: Sözleşmelere yapılan beyanların hukuki niteliğini saptamak için kaleme alanların 

niyeti, taşıdığı ismin ötesinde içeriği, Sözleşme’de çekince öne sürülebilmesi için aranan 

koşullar gibi çeşitli unsurlar yönünden incelenmesi gerekir. 

Vakıalar: Davacı Belilos İsviçre’de yerel bir polis kurumunca bir suçtan dolayı mahkum 

edilmiş ve bunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma 

hakkını ihlal ettiğini öne sürerek Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na başvurmuştur. İsviçre 

ise Sözleşme’yi onaylarken iki yorum beyanı ve iki çekince ileri sürmüştür. Konu Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi önüne geldiğinde İsviçre 6. madde ile ilgili olarak yaptığı yorum beyanı 

nedeniyle Belilos’un iddiasının koruma kapsamında olmadığı yönünde bir ön itirazda 

bulunmuştur. 

Hukuki Mesele: Mahkemenin önündeki meselelerden biri İsviçre tarafından Sözleşme’nin 6. 

Maddesine konulan yorum beyanının, bu Sözleşme’ye çekinceleri düzenleyen 64. madde 

kapsamında bir çekince olarak kabul edilip edilemeyeceğini belirlemektir. İsviçre’nin belirli 

dava kategorilerini md. 6/2 kapsamından çıkarmak istediği ve bu maddenin çok geniş bulduğu 

bir yorumuna karşı kendisini güvence altına almak istediği anlaşılmaktadır. Bu nedenle söz 

konusu beyanının “vasıflı” bir beyan olduğunu ve esasen 1969 VAHS kapsamında çekince 

niteliği taşıdığını savunmaktadır. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri ve Sözleşme’ye taraf 

devletlerin bu beyana karşı çıkmamalarını, beyanın zımnen 64. Madde çerçevesinde çekince 

olarak kabul edildiği olarak yorumlamaktadır. Ayrıca beyanda kullanılan sözlerin kısıtlayıcı 

yapısını beyanın çekince niteliğine delil olarak göstermektedir. 

Mahkemenin kararı: Avrupa İnsan Hakları Komisyonu beyanın lafzına ve hazırlık 

çalışmalarına bakarak beyanın yalnızca bir yorum beyanı olduğu ve çekince oluşturmadığı 

sonucuna varmıştır. Konu Mahkeme önüne geldiğinde öncelikle depo merciinin ve devletlerin 



sessiz kalmalarının Mahkemenin bu konuda değerlendirme yapma yetkisini engellemeyeceğini 

belirlemiştir. Bu değerlendirme kapsamında beyanı kaleme alanların gerçek niyetlerinin 

belirlenmesi gerekmektedir. İsviçre hükümeti başlangıçta resmi bir çekince koyma 

niyetindeyken daha sonra “beyan” teriminde karar kılmıştır ve İsviçre’nin Sözleşme ile 

bağlanma rızasını sınırladığı görülmektedir. 

Mahkeme Sözleşme’ye taraf devletlerce yapılan çekince ve yorum beyanlarına uygulanacak 

hukuk kurallarını araştırmıştır. Sözleşme’nin ilgili maddesinde sadece çekinceden söz 

edilmiştir. Ancak birçok devlet yorum beyanı da yapmıştır. Bu tür beyanların hukuki niteliği 

saptamak için isminin ötesinde içeriğine de bakmak gerekir.  

İncelemeleri neticesinde Mahkeme beyanın 64. maddede aranan koşulları sağlamadığı bu 

nedenle geçersiz olduğu sonucuna varmıştır. Bu nedenle davalının ön itirazını reddetmiştir. 

 



İÜHF MİLLETLERARASI HUKUK DERSİ 

İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN 

DAVA ÖZETİ 

 Dava: Preah Vihear Tapınak Davası (Uluslararası Adalet Divanı)  

Case Concerning the Temple of Preah Vihear, (Cambodia- Thailand), Merits, (1962) I.C.J. 
Reports, s.6,at s.12 (Kamboçya/Tayland) 

Dava Konusu: Tayland ve Kamboçya arasında sınır uyuşmazlığı (özellikle Preah Vihear 
Tapınağı’nın hangi devlette ait olduğu ile ilgili uyuşmazlık) ve Tayland’ın hata nedeniyle 
sınır andlaşmasının geçersiz olduğunu ileri sürmesi. 

Hukuki Öz: Hatanın oluşumunda katkısı olan tarafın hata hükümleri çerçevesinde 
andlaşmanın geçersizliğini ileri sürememesi. 

Vakıalar: 1907 yılında yapılan andlaşma, Fransa ile Tayland (Siyam) devletleri arasındaki 
sınırı belirlemiştir. Bu andlaşmaya göre Preah Vihear Tapınağı Fransa’nın korumasını 
üstlendiği Kamboçya sınırları içindedir. Kamboçya’nın bağımsızlığını ilan etmesiyle Tayland, 
1907 yılındaki sınır andlaşmasının ek haritasında gösterilen sınırın haritada gösterilen su 
bölümü çizgisini izlemediği iddiasıyla, haritanın (sınırı belirleyen haritanın)  hatalı olduğunu 
belirtmiştir. Bu hata nedeniyle de 1907 yılında yapılan sınır andlaşmasının geçersiz olduğunu 
iddia etmiştir. Kamboçya ise hatalı olduğu iddia edilen haritanın 1907 yılında Siyam 
Hükümetinin (Tayland’ın eski adı) talebi üzerine Fransız yetkililer tarafından çizildiğini ve 
ayrıca dönemin Siyam yetkililerinin harita nedeniyle Fransız yetkililere teşekkür ettiğini 
belirtmişlerdir. 

Hukuki Mesele: Uluslararası hukuk uygulamasında, bir devletin hata sebebiyle andlaşmanın 
geçersiz olduğunu ileri sürebilmesi için; 1969 Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi 
(VAHS) madde 48 gereğince “hatanın andlaşma yapıldığı zaman o devletçe varlığı farzedilen 
ve andlaşma ile bağlanma rızasının esaslı bir temelini teşkil eden bir olay ve durumla ilgili 
olması gerekir.” Ancak bir devletin kendi davranışları hataya katkıda bulunuyorsa veya 
içinde bulunulan şartlar o devleti muhtemel bir hatadan haberdar edecek şekilde ise, 
andlaşmanın geçersizliğine dair hata hükümleri uygulanmaz (VAHS md 48/2). Yine aynı 
şekilde kaleme alınışı ile ilgili bir hatanın varlığı da andlaşmanın geçersizliğinin sebebi 
olamaz (VAHS md 48/3)  

Mahkemenin Kararı:  Uluslararası Adalet Divanı kararında, hatanın oluşumuna katkıda 
bulunan tarafın veya önceden önleyebileceği bir hatanın ya da içinde bulunulan şartların 
muhtemel bir hatanın varlığını gösterir nitelikte olduğu durumlarda, hata hükümleri 
çerçevesinde andlaşmanın geçersizliğini ileri sürememesinin yerleşik bir hukuku kuralı 
olduğunu belirtmiştir  
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