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I.- ÇEVRE KİRLENMES1
Endüstrileşme ve sanayileşmenin en yo~un çagını yaşa
dığı günümüzde bu hızlı gelişme ile irtibatlı olarak çevre
kirlenmesi de artmakta ve gelişmenin hızıyla doğru orantılı
olarak boyut değiştirme~tedir.
Çevre kirlenmesj_ sorununun günümüzdeki gelişim çizgi
sine kısaca bakacak olursak, her endüstri alanının cizelliği
icabı bu kirlenmeye az veya çok katkısı bulunduğu e;erçeği
ile karşılaşırız. Çevre kirlenmesine yol açan faktcirler~
demir çelik e anay i Lnd.en gübre ,petro kimya, enerji üretim
tesislerine varıncaya kadar çok çeşitlidir. Bu nedenle tek
noloji seçimi , çevre kirlenmesinin cinlenmesinde büyük
cinem taşımaktadır(l). Bugün faydalı saydıgımız pek çok fa
aliyet,tesis ve işletme, kişi ile çevresi arasındaki has
sas denBeyi inanılmaz boyutlarda etkilemektedir. bu duru
mun en güzel cirne~i, hava kirlenmesi, ozon tabakasının de
linmesi ve benzeri sebeplerle atmosfere verilen zararlar
dır. Kısaca tüm menfi faktcirler çevre ve insan saglıtına
kısa veya uzun vadede, cinemli cilçüde zarar vermektedirler.
Çevre kirlenmesi,. yaşamın üç temel unsuru olan hava(~),
su(3) ,toprak(4)'ın toz,gaz,katı ve sıvı artık ,duman,koku
~ibi zararlı maddeler sonucu tehlike ile karşı karşıya bı
rakılması olarak tanımlanabilir.
( 1)

Demirer,M.A.:Sınai Çevre Kirlenmesi,Sanati ve Çevre
Konferansı,Ankara 1986,~h.202-210 ~ Hagen,A.:Nuclear
Power,Man and ~he Environment,IAEA Bulletin,Vol.24/2
(June 1982) ,p.3-5.
(2) Türkiye'nin Çevre Sorunları,Ankara 1983,sh.25-67(Çevre
Sorunları).
( 3) Çevre Sorunları,sh.67-l4i •.
( 4) Çevre Sorunları,sh.14l-180 •.
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Çevre kirlenmesi probleminin, millı ve milletlerarası seviye
de olmak üzere, "toplumun menfaati"ile yakın ilgisi vardır. Bu
me n r aat ç. millı seviyede . "devletin menfaati 11 ,. milletlerarası seviyede ise 11milletlerarası toplumun genel menfaati11 haline gelmiştir. Çevre kirlenmesinin millı. seviyede cinemi daha ziyade ma
halli kirleticilerde kendisini gcistermektedir.

Tezimiz açısından asıl cinem taşıyan husus konunun millet
lerarası ycinüdür. Yapılan araştırmalar gcistermiştir ki,kirlenme
ninsciz konusu oldugu hallerde binlerce millik alanlar bundan
etkilenmekte ve bir çok ülke zarar gcirmektedir(5). Artık bir
devlet bünyesinde sürdürülen faaliyetlerin sadece onu ve kom
şularını de~il, çok uzak devletleri ve vatandaşlarını da etki
ledi~i bir gerçektir. Örnegin,. 1ngiliz endüstri bcilgelerinin
çıkardı~ı zehirli gazlar,!sveç ormanlarına zarar verebilmekte
dir.
Çevre projeleri, millı devletlerin ve dolayısıyla hükümet-.
lerin politik ve ekonomik siyasetleri ile yakından ilgilidir •. Bu:
ilgi çıkarılan o z e L kanunlarda i"fadesini bulmaktadır·•. Çevre korun
ması konusunda vazedilen bu kanunların cinemi, bunların doğrudan uy
gulanan kanunlar ol~asıdır. Bu nedenle de taşıdıkları cinem ink~r
edilemez. Ancak,buna rağmen, yeg~ne etkili çcizüm, çevre kirlenmesi
olgusunun milletlerarası seviyede ale alınmasıdır.
Çevre kirlenmesi olgusunun bu ycinünün milletlerarası pl~t
rormda farkedilmiş olması, çeşitli millı ve milletlerarası ku
~uluşları harekete 5eçirmiş ve hatta çeşitli devletlerde çev
~eyi kirletenlere ağır cezaı müeyyideler uygulanması ycinünde
e,_';ilimlerin be Lar-me s Ln e neden olmuştur(6) •.
Çevre kirlenmesi problemi,devletlerin çevre politikası oluş
-:;·ırma ihtiyacı duymalarına( ekoloji politik ası) neden olmuştur.Bu
?Olitika son derece geniş bütçe harcamalarını eerektirmektedir.
yle ki, gelişmiş ülkelerde yüzbinlerce fabrika ve işletmenin
-elecekte buna katlanması kaçınılmaz hale gelmiştir. Dünyanın

5) Hohenveldern,Ignaz Seidl: Tranfrontier Pollution Gontrol
and Criminal Law,Law and State,Vol. 16.(1977) ,p.123.
·5) llohenveldern,p.123.

-3her yerinde su kirliligi,hava kirliligi gibi problemlerin çö
zümüne kaynak harcayanlar,. artık bu risklerin gerçekleşmesinin
gelec0kte önlenmesi tedbirlerine de yatırım yapmak durumundadır
lar.
Ça~ımızda çevre krizinin en karakteristik özelli~i,kirlen
me sürecinin gözümüzün önünde cereyan etmesine rağmen,sonuç
larının çok uzun vadede farkedilebilmesidir. Bütün bu sonuçlar
-avaş yavaş .. gözlenmeye
başlanmıştır. Nitekim dünyamızın ekolojik yapısı, iklimi de~işme göstermeye başlamış, okyanuslarda
aşayan gözle görülemeyen pek çok canlı türü tükenmiştir(7).
Bu aşamada çevre krizine getirilecek çözümler, gelecek ne~
sillerin ve canlı türünün varlı~ı açısından çok önemlidir;~ncakJ
ilk aşama,konuya milletlerarası planda yaklaşılması ve milletler
arası toplumun en azından fikir olarak
sıdır.

tam birliğinin saılanma

İkinci olarak,soruna çok yönlü yaklaşılmalı ve getirilecek
~özümlerin milletlerarası toplumun üyelerinin çok taraflı katı
:ımları ile gerçekleştirilmesine önem verilmelidir. Diger taraf
-:-c:.n her devlet millı kamu oyunu bu soruna karşı harekete geçire
cek tedbirleri almalıdır ki, bu hareketlenme milletlerarası
latforma daha kolay ulaşabilsin.
Günümüzde, çevre sorunlar~ gelişmiş ve gelişmekte olan ül
.elerin milletlerarası ilişkilerine yeni boyutlar getirmektedir
8). Hiç kuşkusuz bu iki 8rup ülkenin çevre kirlenmesine olan
cat.k.ı La r ı aynı oranda d e i Ld i r , BU nedenle konuya yaklaşımları da
-·ar·klıdır(9). Bağımsız endüstrileşmenin yarattığı kayıplar ile
ğ

e:işmiş ülkelerin çöplü~ü haline gelen geri kalmış ülkeler,bu
•rumlarının neticesi olarak zengin devlet, fakir devlet farkı
ı~ ne kadar büyüdü~ü gerçeginin de bir göstergesi olmakta ve
·-re sorunları söz konusu oldut!;unda, kalkınma çabalarının bir
ae Li olarak pasif po Li t i ka izlemek dvrumunda bırakılmaktadır(lO),
Kaiser,Karl: International Dimensions of Environment Problem,
Law and State,Vol.8(1973),p.78-79 •.
-) Kaiser,p.83.
'
~emalmaz,M.Semih: Çevre Koruma Sorunu,Çevre Hakkı,Çevre Yasası
_ ~, ~e. Dü şündü;dükleri, YD. ,C. 14/,3( ı 988) , sh ""'323.
,ı-caıser,p.8,;>.
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Ekolojik politikayı genel bir biçimde milli ve millet
lerarası olarak tefrik etmek konumuz açısından
faydalı ol~
caktır. bir devletin milli ekoloji politikası,çevre kirlenmesi
hususunda iç hukuk siyaseti ve hukuki düzenlemelerinden ibaret
tir. Ülkemizde çevre kirlenme;i'· ve korunması sorunlarının
uzun bir geçmişi btılundu~u söylenemez. Aksine, çok yakın za
mana kadar fazla üzerüıde durulmamış bir konudur. Kuşkusuz
gelişmekte olan bir ülke olarak endüstrileşme ve sanayileşme
nin ön plana çıktı~ı ülkemizde, bunların yarattı~ı problemler
uzun yıllar göz ardı edilmiştir. Zira, çevre korunması ve sa
nayileşme, konÜya çok basit düzeyde yaklaşıldı8ında bağdaştı
rılamayan kavramlardır. Sanayileşme ise, çevre korumacıları
için kesinlikle arzulanmayan bir durumdur ;· çünkü sanayileş
me, insanın doğayı sömürebilme imkanlarını da beraberinde ge
tirmektedir(ll). Örneğin,Gökova'da inşa:sı düşünülen termik
santral bölgeyi hem kalkındıracak, hem de kıyıların büyük öl
çiide kirlenmesine neden olacaktır, yani kalkınmanın bedeli bu
şimdilik inşasından vazgerneyonda çok agırdır. Bu nedenle
çilmiştir.
Di~er yandan
devletlerin, kendi ülkelerini ilgilendiren
çevre kirlenmesi sorunlarına karşı daha duyarlı oldukları.
bir gerçektir. Milletlerarası çevre kirlenmesi sorunları,
milletlerarası kamu oyunda iyi işlenmiş olmak şartıyla ve ge
nellikle kendi devletlerini ilgilendirdi~i ölçüde taraftar
sorun olan Baltık denizibulmaktadır. Örne~in, mahalli bir
nin temizlenmesi çabaları, sahili olan devletleri yakından
ilgilendirmiştir. Keza, ıten nehrihin temizlenmesi çalışmaları
da aynı mahalli boyutta değerlendirilmiştir(l2).
Bu durum göstermiştir ki, ekolojik politikaların etkin
lik derecesi, çevre sorununun milli , bölgesel veya milletler
arası düzeyde olmasına göre de~işmektedir. Fakat izlenecek
çevre politikasının etkinliği, kıtalara ve onları oluşturan
cievletlerin potansiyel gücüne göre de deg;işmektedir .örneğin ,.
küçük bir kıta olmakla beraber,onu oluşturan devletlerin eko
nomik potansiyelinin yüksek olması dolayısıyla Avrupa kıtası
(11) Akat~A.s. :Kalkınmada Çevre Faktörü,Sanayi ve Çevre Konferansı, Ankara 1986,sh.39.
(12) Kaiser,p.85.

-5etkin bir çevre politikası izlemek hususunda yüksek bir potan
siyel ~üce sahiptir. Di~er taraftan Avrupa kıtası,cizellikle
bcilgesel çevre politikalarının izlenmesine de son derece elve
rişli bir cot;rafı ve kültürel yapıya sahj_ptir(l3).
Batılı ülkele~ artık çevre sorunları konusunda daha has
sas davranmaktadır. Çevre sorunlarını. azaltıcı ycinde yatırım
ve araştırmalar hızla devam etmektedir(l4). Bu durum bize,so~
rıınun milletlerarası cineminin geç de olsa kavrandıti;ını gcister
mektedir. Zira,artık tüm dünya milletlerini ilgilendiren ortak e vr-e sorunları baş gcistermi~tir ;· bu durum devletleri ko
nuya milletlerarası planda yaklaşmaya itmiştir. Endüstrileşmiş
modern toplumlar,kalkınma süreci içerisinde plansız bir ~eliş
me politikası izlemenin, kaynakları cizensiz kullanmanın ve tabi
atı zorlamanın nelere mal oldu~unu son aşamada farkedebilmiş
lerdir. Bunun sonucu olarak, günümüzde, gelecek nesilleri de
düşü.nerek planlar· yapmak zorunlu hale gelmiştir ; fakat ge
lecek sadece olasılıklardan ibaret değildir •.Toplumların çevre
sorunlarına yaklaşımı da son derece cinemlidir(l5). Uncelikle
teknoloji seçiminin ve uygulanmasının doğal çevre üzerinde ve
yaşam kalitesinde yaratacağı değişiklik ve etkiler üzerinde du.ç

rulrnalıdır(l6).
Çevre kirlenmesi hususunda milletlerarası ~rojelerin ha
zırlanmasına başlanmasında milletlerarası kuruluşlar büyük rol
oynamışlardır. Zira, çevre problemleri milletlerarası düzeyde
çcizüme ulaştırıldı~ı takdirde , insanlık için kalıcı çcizümler
elde edilebilecegi anlaşılmıştır. Örnegin, ozon tabakasının deinmesi neticesinde dünyamızın iklimsel yapısındaki boz.uLma.oı.n
-:.illetlerarası düzeyde cinemre·sahip olması dolayısıyla,konuyu
-üzenlemeye ycinelik çalışmalara milletlerarası planda başlan~ıştır. Bu milletlerarası kuruluşla~ soruna mümkün olduğunca
çok devletin katılımı ile gerçekleştirilecek çok taraflı mil
letlerarası scizleşmelerin akdedilmesinde aracılık edilmesi su
~e~iyle yaklaşmışlardır. Bbylece 1972 yılında Birleşmiş Millet-3 )'i:~ai ser,p • .85.
14) "'isuno3lu,Mahir H.: Çevre Sorunları ve Ekonomi, Sanayi ve . Qevre
Konferansı,Ankara 1986,sh.145.
::..5)Kaiser,p.87.
::..6)Bchaefer,Roger:Çevre
Y~netimi ve Teknoloji,Sanati ve Çevre_
Konferansı,Ankara 1986,sh.123; Demirer,sh.205 r Hagen,p.3.
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:er örgütünün garantörlüğü altında dünyada ilk defa bir çevre
.con ıe r ane.ı toplanmıştır: 11Stokholm Çevre Konferansı." Hızla ta
~amlanan konferans hazırlıkları neticesinde gelişmiş ve az ge
lişmiş ülkeler müşterek çevre sorunlarını müzakere etmek imki
r.ı n:ı bulmuşlardır. Konferans neticesi, "Bt.ckho Lm
Deklerasyonu11
..,,ı altında bir tedbirler bütünü ortaya çıkmıştır(The Stocholın
}~claration on the Human ~nvironment). Konferansın devamı süre~
~ince f,elişmiş ve az gelişmiş ülkeler, konunun öncelikle ~elişiş ülkelerin sorunu c l dugu ; ikinci olarak kalkınma sürecinin
~emli bir boyutunu teşkil ettigi gerçeğini kavramışlardır •.
·onferans sonunda üç temel konu üzerinde @ıtabakata varıl
c.ı s t ı r: Bir kere, insanoğlunun çevresi konusunda artı.k daha qi
linçli oldu~u anlaşılmıştır. "u konferans çevre konusunda dünya
luslarının düşüncelerini ortaya koymuş ve katılımcı devletler
evre sorununun çözülmesi hususunda müteselsil sorumluluk üst
lennişlerdir. lşte bu bilinçledir ki, çevre krizinj.n çözülmesi
için milletlerarası ilkeler getirecek bir vakfın kurulması karar
_aştırılmıştır. Konferansta, ikinci olarak, konuyu çözmeye yöne
_i~ rnilletlerarası tedb~rlerin alınması kararlaştırılmıştır. Uçünolarak, bir çevre fonunun kuruldugu il~n edilmiştir(17).
Gt0'lcholrn Çevre konferansında , t.ar t ı ı Lan önemli konulardan
_:-ide, devletlerin kendi toprakları dışındaki çevreye verdikle
! zararlardan doğan uluslararası sorumluluklarıdır. ~u zararları
:lemek ve tazmin etmek borcu bu dekla~asyon ile resmen devletleyüklenrniştir. Konferans bilinen bir sorumluluk ilkesinin,böy
11bir
:ece bir kez daha hatırlanmasına hizmet etmiştir •. Buna göre
v Le '. n, topraklarının diğer devletlerin haklarını ihlal edecek
ş

se k i Lde kullanılmasına izin vermemesi gerekir( 18) ~·
Stokholm konferansının milletlerarası düzeyde uyandırdı~ı
=niş yankılar, celişrniş ülkeleri bu konuda iç hukuk düzenleme
_a:'i çalışmalarına itmiştir. Zira, konferans,devletlerin aynı ka
- -~ ve tedbirler üzerinde birleşmilüerini sağlayan bir dcrıüm nok
olmuştur.
Kaiser,p.90
Sav,Özden N.:Devletin Çevre Zararlarından Do~an Uluslararası
S0ruml11lugu~Uluslararası Gelenek Hukuku ve Yargı Kararlarına
~enel Bakış, Mahkeme Kararlarında Çevre Sorunları,. Ankara
1986,sh.134-135.
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iasal bir filtre
azalttı~ı

görevi

bilinmektedir.

:arın ozon tabakası
:i~sel

olarak

:~r.

üzerinde

delinmesi

:en ~üneş

ışınlarının

kanser

r~lmasıyla

beraber

~rası sözleşme

-III-

de~işikli~e

hazırlıklarına

gerek

konuyla

etkisi bi

r,lobal

bir çözüm
dünyaya

husu

katılım
getirebi

do~rudan

ge

ve dünyanın

etkisinin
ilgili

sun; gaz

korunması

özelliğinin

u~ratıcı

1985 yılında

NÜKLEER, REAKT.ÖRLER!N

vadede

nedeniyle

yapıcı

etkisini

yol açıcı

bir sözleşme

soruna uzun

tabakasının
yapısını

gerek tabii,

•. Ozon tabakasının

milletlerarası

takdirde

ışınlarının

de~işiklige

Ozon

~ilimsel

güneş

Günümüzde

ispatlanmıştır

su~da akdedilecek
se~lanabildi~i

yaparak,

ortaya

çıka

bir milletler-·

başlanmıştır(27).

YOL -AÇTıLGI

ZARARLARJN..

ORTAK ÖZELL1KLER1

İleri teknolojinin son ürünü olan nükleer reaktörlerin
-~1 açtı~ı zararların özelliklerine de kısaca değinmekte konu-·-z açısından fayda görmekteyiz(28) •..
. A}. ZARARIN,

BÜYÜKLÜGÜJ

Nükleer reaktörler,ürettikleri elektrik enerJısi
··e kullandıkları nükleer yakıt sonucu, çok büyük potansiyel ~ü
c e sahiptir •. herhanr.;i bir infilak dur urnund.a , dahili zarar bir
~enara bırakılacak olursa, meydana gelecek olan harici zarar
~o~ büyük boyutlara ulaşacaktır. bunun temel nedeni ise, nük
:eer zarar-Lar a.n uzun menzilli zararlar olmasından kaynaklanmak
~adır. Nitekim kısa bir süre önce infilak eden Chernobyl nükler reaktörü uzak yakın pek çok ülkeye milyarlara ulaşan zarar
:ar vermiştir(29).
B ); ZARARIN

UZUN MENZ!LL!

OLMASI

Yukarıda belirttiğimiz potansiyel gücün her hangi
-~~ sebeple başı boş kalması halinde ortaya çıkacak zarar,hiç
.:u~kusuz çok uzun menzilli olacak ve etkilerini, tesisin kap a
si tıe s i.n e göre,dünya çapında gösterecektir: Zira-ı. ,, pat]amanın

27) De Nas_cimento e S~lva,p~211-213 ,262.
28) Fınancıal Protectıon ,P .:-; •.
·
'29) 'llieAccident At Chernobyl;Economic Damage and Its Compensa
tion in Western Europe,NLB.•. ,Vol.39(June 1987),p.63-65;-Financial Protection,p.9,
-~·
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~ddetiyle
-aoiat

gökyüzüne, yükselen

ve atmosfere

olayları(rüzgar,yağmur

~r yanına

dagılacaktır.

_a~a karışacak,oradan
kaynaklarına

vs.)

Zaman

sulara,

aracılığıyla

zaman yağmur
bitkilere

sirayet

CI)' MAGDBR SAYISININ

da~ılan

radyasyon,

dünyanın

dört

olup yağacak,top

kısacası

insanoğlunun

edecektir.
FAZLA

OLMASI

Nükleer reaktörlerin yol açtı~ı zararların uz~n
e~zilli olma özelli~inin bir diger sonucu da,zararın kümüla
-:~ olmasıdır. Bu durum nükleer zararların mahallı olmamaların
~ kaynaklanmaktadır. Nükleer reaktörlerin yol açtığı zararla
tazmini meselesi de durumun özelligi gereği milletlerarası
-- sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Tazminat taleplerinin ina
~:~az boyutlara ulaşması nedeniyle nükleer reaktörlerin ver
-~~leri zararlardan sorumlu olanlar,zararın tamamını tazmin
- :=.-:emekte,. sigorta endüstrisi de bu aşamada aciz kalmaktadır.
l.a ı Le r i.n mağduriyetlerinin giderilemiyor olması,milletler
az-as ı bir sözleşmenin akdedilmesi ihtiyacını şiddetle ortaya
ş

ı~armaktadır(30).
D,)) ZARARIN

UZUN- SÜRE

SONRA ORTAYA ÇIKMASI

Özellikle kişiye verilen zararlarda, insan vucu
··~a verilen zarar (yaşam süresinin kısalması ve genetik za
-~:arda oldu~u gibi) kendisini yıllar sonra ele vermektedir(31).

30)

Financial Protection,p.~.
31) Financial Protection,.p..
Wor.kshDI?:-·,P. .-27r•

9_;
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_.:iKLEER REAKTÖRL~R.tN YOL AÇTIGI ZARARLARDAN DOGAN
rtUMLULUGUN MADDİ HUKUK BAKIMINDAN DÜZENLEN!Ş!
.. ) 'MUKAYESELİ

HUKUKTA

Nükleer enerji kullanımının yaygınlaşması ile beraber
-:eer kazalar sonucu meydana gelen zararların tazmini için
: bir sistem kurma çabaları millı ve milletlerarası düzeyde
--::.c etmektedir •. Ancak ,nükleer zararların tazmini meselesi özel
_lu!:ları da beraberinde getirmiştir. Zira, nükleer zararlar,
:e~exsel zarar kavramına adeta meydan okumakta ve onun sınırın:. zorlamaktadır. Bu aşamada ,hukukı sorumh.ıluğu düzenleyen
_allar da aciz kalmaktadır.
Diğer taraftan, felaketlerin boyutları,. seyrekli'ği ve
_ somut olayda zararın tespitinde çeşitli güçlüklerle karşı
:_:·::ası gibi sebeplerle, sorumlu] uk sigortaları da amaçları
ifa edememektedir. Bu durum bize nükleer zararların tazmini
hukuki sorumluluk dışında bir sistem geli~tirilmesi
_e~ini düşündürtmektedir. Milletlerarası düzenlemelerle geti
- · ek olan bu sistem,kollektif güvenlik esasına dayanacak,
:::..ı veya milletlerarası toplum tarafından idare edilecek ve
--ı~tlerin doğrudan katılımları ile nükleer zararların tazmi~aranti altına alacaktır(32).
Gerek millı hukuk düzenlemeleri, gerek milletlerarası
lesmeler henüz böyle bir sistem getirebilmiş d.e~ildir(33).
Günümilzde,nilkleer zararların tazmini için getirilmesi
-eren sistemin,kapsam
:ve sınırlarının tam olarak belir-.--6~bm8si ve her türlü nükleer zarara uygulanamaması(34)dev-~t:eri nükleer zararlardan do~an sorumluluk konusunda farklı
-enlemelerde bulunmaya itmiştir. Bu durum mukayeseli araştır:~rı lüzumlu kılmaktadır.
-2)Stone,F •. F •. ı Li.ab i Li t y For Damage Caused By Tq.ings,Inter- "'
national Encyc1._oQedj~~ g_f _Comparative Law .ve ı, Jıl! (Torts) ,Chp.• ~
p.54.
-:;)Stone,p.54.
-~)Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear
~nergy,Paris l.9e9,p.33-35(1?.aris Expose Des I lotifs) ;strohl,
?.:The Concept of Nuclear Third Party Liability and Its
Implementation By Legislation in. OECn ıvembe;r ·Chm tries ,Experience
and Trends in NııcJ ear La,,r, Vıtienna 1972 , p •.71-72. (Jfuclear
Third Party Liability).
1
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NÜKLEER REAKTÖRLERİN YOL AÇTIGI ZARARLARDAN DOGAN
SORUMLULUGU "GEN!Ş ANLAMDA HAKSIZ F11L SORUMLULUGU"

)

OLARAK DÜZENLEYEN S!STEM

(36)

Nükleer zararların tazmini konusunda,hukukı alanda ilk
çalışmalara Amerika Birleşik Devletlerinde başlanmıştır.Ame
rika Birleşik Devletleri, nükleer kazalar dolayısıyla soru~
luluk konusunu ilk kez Atomic Energy Ac~ ile düzenlemiştir.Bu
kanun sonraları Price Anderson Act ile pek çok degişiklige u~
ramıştır. Price Anderson Act 1gss değişikliği ile kanunun kap
samı açıklığa kavuşturulmuş ve olağanüstü nükleer kazalar
(;gxtra Ordinary Nuclear Occurence:ENO) ile sınırlandırılmış
tır(37) •. Ni tekim 1979 yılında meydana gelen Three J\'iile Island
nükleer reaktör kazası , kanunun müstakbel düzenleme tarzJ_
na uygun olarak1 kanunun kapsamı dışında
bırakılarak genel
hükümlere göre tazmin edilmiştir(38).
(35) Multilataral Conventions,Instruments of Global Co-Operatio~
IAEA Bulletin, Vol.29/2(1957-1987),p.26-28(Multilateral
CConventions) •.
(36) Stone,p.56.
(37) Kanunun !ngilizce Metni için bkz.NLB. ,Vol.42 Supp.(December
~
1o:;ı88 ) ,P .1 vd ,
(38) NLB •. ,. Vol • .25(June 1980) ,p.26.

-3her yerinde su kirlili~i,hava kirliligi gibi problemlerin çö
zümüne kaynak h ar-c ay an Lar- ,. artık bu risklerin gerçekleşmesinin
g e Le c e k t e önlenmesi tedbirlerine de yatırım yapmak durumundadır
lar.
Çagımızda çevre krizinin en karakteristik özelligi,kirlen
me sürecinin gözümüzün önünde cereyan etmesine rağmen,sonuç
larının çok uzun vadede farkedilebilmesidir. Bütün bu sonuçlar
yavaş yavaş g~~lenmeye
başlanmıştır. Nitekim dünyamızın ekolojik yapısı, iklimi değişme göstermeye başlamış, okyanuslarda
yaşayan gözle görülemeyen pek çok canlı türü tükenmiştir(7).
Bu aşamada çevre krizine getirilecek çözümler, selecek ne~
sillerin ve canlı türünün varlığı açısından çok önemlidir;·,ancak>
ilk aşama,konuya milletlerarası planda yaklaşılması ve milletler
arası toplumun en azından fikir olarak
sıdır.

tarn birliğinin sa~lanma

İkinci olarak,soruna çok yönlü yaklaşılmalı ve getirilecek
çözümlerin milletlerarası toplumun üyelerinin çok taraflı katı
lımları ile gerçekleştirilmesine önem verilmelidir. Diger taraf
t~n her devlet milli kamu oyunu bu soruna karşı harekete geçire
cek tedbirleri almalıdır ki, bu hareketlenme milletlerarası
pl~tforma daha kolay ulaşabilsin.
Günümüzde, çevre sorunlar~ gelişmiş ve gelişmekte olan ül
kelerin milletlerarası ilişkilerine yeni boyutlar getirmektedir
(8). Hiç kuşkusuz bu iki 3rup ülkenin çevre kirlenmesine olan
kat.k ıLa r ı aynı oranda dec;ildir. Btı nedenle konuya yaklaşımları da
farklıdır(9). Ba~ımsız endüstrileşmenin yarattı~ı kayıplar ile
~elişmiş ülkelerin çöplüğü haline gelen geri kalmış ülkeler,bu
durumlarının neticesi olarak zengin devlet, fakir devlet farkı
nın ne kadar büyüdü~ü gerçe~inin de bir göstergesi olmakta ve
çevre sorunl~rı söz konusu oldu~unda, kalkınma çabalarının bir
bedeli olarak pas:Lf politika izlemek durumunda b ı r-ak ı Lmaktıad ı.r'{ 10),
(7) Kaiser,Karl: International Dimensions of Environment Yroblem,
Law and State,Vol.8(1973),p.78-79.
(8) Kaiser,p.83.
'
·g) Gemalmaz,M.Semih: Çevre Koruma Sorunu,Çevre Hakkı,Qevre Yasası
ve Düşündürdükleri ,YD. ,C.14/,3(1988) ,sh.,.,323.
(lü)Kaiser,p.83.

-l.J...-

Ekolojik politikayı genel bir biçimde milli ve millet
lerarası olarak tefrik etmek konumuz açısından
faydalı ol9caktır. bir devletin milli ekoloji politikası,çevre kirlenmesi
hususunda iç hukuk siyaseti ve hukuki düzenlemelerinden ibaret
tir. Ülkemizde çevre kirlenme;i'·. ve korunması sorunlarının
uzun b i.r- geçmişi bu Lurıdugu söylenemez. Aksine, çok yakın za
mana kadar fazla üzerinde durulmamış bir konudur. Kuşkusuz
gelişmekte olan bir ülke olarak endüstrileşme ve sanayileşme
nin ön pl~na çıktı~ı ülkemizde, bunların yarattıgı problemler
uzun yıllar göz ardı edilmiştir. Zira, çevre korunması ve sa
nayileşme, koniiya çok basit düzeyde yaklaşıldı~ında bagdaştı
rılamayan kavramlardır. Sanayileşme ise, çevre korumacıları
için kesinlikle arzulanmayan b i.r' durumdur ;· çünkü sanayileş
me, insanın do~ayı sömürebilme imk~nlarını da beraberinde ge
tirmektedir(ll). Örneğin,Gökova'da inşa::sı düşünülen termik
santral bölgeyi hem kalkındıracak, hem de kıyıların büyük öl
çiide kirlenmesine neden olacaktır, yani kalkınmanın bedeli bu
meyanda çok a~ırdır. Bu nedenle
şimdilik inşasından vazge
çilmiştir.
Diğ;er yandan .

devletlerin, kendi ülkelerini ilgilendir.c:ın

çevre kirlenmesi sorunlarına karşı daha duyarlı oldukları
bir gerçektir. Milletlerarası çevre kirlenmesi sorunları,
milletlerarası kamu oyunda iyi işlenmiş olmak şartıyla ve ge
nellikle kendi devletlerini ilgilendirdi~i ölçüde taraftar
bulmaktadır. Örne~in, mahalli bir
sorun olan Baltık denizi
nin temizlenmesi çabaları, sahili olan devletleri yakından
ilgilendirmiştir. Keza, Hen nehrinin temizlenmesi çalışmaları
da aynı mahalli boyutta değerlendirilmiştir(l2).
Bu durum göstermiştir ki, ekolojik politikaların etkin
lik derecesi, çevre sorununun milli , bölgesel veya milletler
arası düzeyde olmasına göre degişmektedir. Fakat izlenecek
çevre politikasının etkinli~i, kıtalara ve onları oluşturan
ô.evletlerin potansiyel gücüne göre da değişmektedir .örneğin ,.
küçük bir ıcıta olmakla beraber,onu oluşturan devletlerin eko
nomik potansiyelinin yüksek olması dolayısıyla Avrupa kıtası
(11) Akat~~.S.:Kalkınmada Çevre Faktörü,Sanayi ve Çevre Konferansı, Ankara 1986,sh.39 •.
12) Kaiser,p.85.

-5etkin bir çevre politikası izlemek hususunda yüksek bir potan
siyel ~üce sahiptir. Di~er taraftan Avrupa kıtasıJ özellikle
bölcesel çevre politikalarının izlenmesine de son derece elve
rişli bir co[trafı ve kültürel yapıya sahiptir(l3).
Batılı ülkele0 artık çevre sorunları konusunda daha has~
sas davranmaktadır. Çevre sorunlarını·. azaltıcı yönde yatırım
ve araştırmalar hızla devam etmektedir(l4). Bu durum bize,so~
rıınun milletlerarası öneminin geç de olsa kavrandıc;ını göster
mektedir. Zira,artık tüm dünya milletlerini ilgilendiren ortak çevre sorunları baş göstermiştir ;· bu durum devletleri ko
nuya milletlerarası pl~nda yaklaşmaya itmiştir. Endüstrileşmiş
modern toplumlar,kalkınma süreci içerisinde pl~nsız bir geliş
me politikası izlemenin, kaynakları özensiz kullanmanın ve tabi
atı zorlamanın nelere m~l oldugunu son aşamada farkedebilmiş
lerdir. Bunun sonucu olarak, günümüzde, gelecek nesilleri de
düşünerek planlar· yapmak zorunlu hale gelmiştir; fakat ge
lecek sadece olasılıklardan ibaret değildir •.Toplumların çevre
sorunlarına ya.klaşımı da son derece önemlidir( 15). Uncelikle
teknoloji seçiminin ve uygula~masının dogaı çevre üzerinde ve
yaşam k a Lı.t.e s Lnde yaratacağı değişiklik ve etkiler üzerinde du
rulrnalıdır(l6).
Çevre kirlenmesi hususunda milletlerarası projelerin ha
zırlanmasına başlanmasında milletlerarası kuruluşlar büyük rol
oynamışlardır. Zira, çevre problemleri milletlerarası düzeyde
çözüme ulaştırıldı~ı takdirde , insanlık için kalıcı çözümler
elde edilebilecegi anlaşılmıştır. Örnegin, ozon tabakasının de
linmesi neticesinde dünyamızın iklimsel yapısındaki boz uLrna.ı.ı.n
milletlerarası düzeyde öneme sahip olması do Lay ı s ı y La korıuyu
düzenlemeye yönelik çalışmalara mj_lletlerarası planda başlan
mıştır. Bu milletlerarası kuruluşlar.,. soruna mümkün olduğunca
çok devletin katılımı ile gerçekleştirilecek çok taraflı mil
letlerarası sözleşmelerin akdedilmesinde aracılık edilmesi su
retiyle yaklaşmışlardır. Böylece 1972 yılında Birleşmiş Milleti

(13)Kaiser,p • .85.
( 14)Fisunoe;lu,Mahi:r H.: Çevre Sorunları ve Ekonomi ,Sanayi ve .O evre
Konferansı,Ankara 1986,sh.145.
(15)Kaiser,p.87.
( 16)Bchaef er ,Roger:Çevre 1 ön e t ı m.ı ve Teknoloji, Sanayi _ ve Çevre.
Konferansı,Ankara 1986,sh.123 ; Demirer,sh.205 r Hagen,P.5~
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:er örgütünün garantörlü~ü altında dünyada ilk defa bir çevre
korı f e'r an s ı, toplanmıştır: 11 Stokholm Çevre Konferansı." Hızla ta
~amlanan konferans hazırlıkları neticesinde gelişmiş ve az ge
~işmiş ülkaler müşterek çevre sorunlarını müzakere etmek imki
~ını bulmuşlardır. Konferans neticesi, 11Stokholm
Deklerasyon11.11
alı altında bir tedbirler bütünü ortaya çıkmıştır(The Stocholın
Jeclaration on the Human ~nvironment). Konferansın devamı süre
since gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler, konunun öncelikle Geliş
... .i s ülkelerin sorunu olduğu,. ikinci olarak kalkınma sürecinin
önemli bir boyutunu teşkil ettigi gerçe~ini kavramışlardır •.
Konferans sonunda üç temel konu üzerinde mutabakata varıl
r:ııştır: Bir kere, insanoğlunun ç e vr-e s i.. konusunda· artı.k daha bi
linçli oldu~u anlaşılmıştır. bu konferans çevre konusunda dünya
~luslarının düşüncelerini ortaya koymuş ve katılımcı devletler
çevre sorununun çözülmesi hususunda müteselsil sorumluluk üst
lenmişlerdir. İşte bu bilinçledir ki, çevre krizinin çözülmesi
için milletlerarası ilkeler getirecek bir vakfın kurulması karar
laştırılmıştır. Konferansta, ikinci olarak, konuyu çözmeye yöne
lik milletlerarası tedb~rlerin alınması kararlaştırılmıştır. Üçün
cü olarak, bir çevre fonunun kuruldu~u il~n edilmiştir(17).
Stızrkholm Çevre konferansında , t ar-t ı.ş ı.Lan önemli konulardan
bı r i de, devletlerin kendi toprakları dışındaki çevreye verdikle
ri zararlardan do~an uluslararası sorumluluklarıdır. bu zararları
önlemek ve tazmin etmek borcu bu deklarasyon ile resmen devletle
re yüklenmiştir. Konferans bilinen bir sorumluluk ilkesinin,böy
lece bir kez daha hatırlanmasına hizmet etmiştir •. Buna göre "b i r
devlet i.n , topraklarının diğer devletlerin haklarını ihlal edecek
şekilde kullanılmasına izin vermemesi gerekir( 18) ~·
Stokholrn konferansının milletlerarası düzeyde uyandırdığı
~eniş yankılar, celişmiş ülkeleri bu konuda iç hukuk düzenleme
leri çalışmalarına itmiştir. Zira, konferans,devletlerin aynı ka
rar ve tedbirler üzerinde birleşm~lerini saglayan bir dönüm nok
tası olmuştur.
(17) Kaiser,p.90
(18) Sav,Özden N. :Devletin Çevre Zararlarından Dogan Uluslararası
Sorumlulu~u~Uluslararası Gelenek Hukuku ve Yargı Kararlarına
Genel Bakış, Mahkeme Kararlarında Çevre Sorunları,. Ankara
1986,sh.134-135.
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:..illetlerarası düzeyde bu hareketlenme devam ederken, ülkemizde
son yıllara kadar çevre kirlenmesi sorununun üzerine hukukı flan
ta fazla
egilinmemiştir. Ülkemizde çevre hukuku ve çevre poli
~ikası tartışmalarına ancak son bir kaç yıl içerisinde başlanmış
olması ve günümüze kadar mevcut. hukuki düzenlemelerin bütünlük
~en yoksun olarak tam uygulanamaması, pek çok doğa kayna~ının yok
olması sonucunu doğurmuştur. Bu durum kanun koyucunun Türkiye'nin
çevre sorunlarına gereken önemi vermemesinden kaynaklanmaktadır.
Bununla beraber,. çevre meselesinin en azından kavram olarak Ana
yasada yer alması ve 1983 tarihinde Çevre Kanununun yürürlüğe
c:;irrnesi az ı.msanmayaaak
gelişmelerdir( JJ.9).•.

II- NÜKLEER· REAKTÖRLER1N. YOL AÇTIGI ZARARLAR
A.)' GENE:Eı OLARAK.NÜKLEER KİRLENME
Ça~ımızda,nükleer enerji, yüzyılın şahane enerji kaynağı
olarak ilgi çekiciliğini korumaktadır. Nükleer enerji ku Ll.an ı m ı,
bı1 aşamaya
gelinceye kadar pek çok evrim ~eçirmiştir ve hala
da p;eçirmektedir(20).. Nükleer enerjiden pek çok alanda sistemii
olarak yararlanılması, onu yüzyılın kirleticileri arasına da
sokmuştur. Halen uzayda nükleer. denemeler yapılmakta, ay ve
di~er uzay cisimleri askeri ve sivil amaçlar için kullanılmak
tadır. Bu yüklenmiş cisimler dünyaya büyük zarar verebilecek
Kadar nükleer güç taşımaktadır. İleri teknolojinin son ürünle
ri olan yapay c t s ı m.Ler ı n böyle kullanımının ne derece tehlike
li oldu~u yakın tarihimizde gerçekleşen bir çok kazada defalar
ca anlaşılmiştır. Nitekim, 1978 yılında Sovyet uzay aracı Cosmos
95Lı- Kanada üzerinde infilak etmiş ve ülkeyi uzun süre radyas
yon tehdidi altında bırakmıştır(21). Keza, daha yakın bir ta
rihte infilak eden Sovyet nükleer reaktörü Chernobyl, patla-

(19) Kazancı,Nizamettin Sırrı: Mahkeme Kararlarında Çevre Sorun
ları,Mahkeme Kararlarında Çevre Sorunları,Ankara 1986,sh.4041.
(20) Enerji ve Gerçekler(Çev.Emed,Osman):"Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu )'.:avını" ,Ankara 1982,sh.25 vd ,
(21) Gotlieb,A.E.: Impact of Technology on ConteM~orary Inter
national La1ıı, Receuil Des Cours,Vol.170/1(1981)., p.249-250.

-8-

ve yayd ı ı radyasyon dolayısıyla büyük mal ue can
vb ı.n a sebebiyet vermiştir. Kanada, sonraki bir tarihte zararı
- bir kısmını Sovyetler Dirli~i ile akdetti~i ikili anlaşma
-0
~azmin imk&nına kavuşmuş olmakla beraber, Cosmo~'dan çok
e. büyük bir nükleer kaza olan Chel?!]:Obyl '..in açtığı yaralar
c~Jz kapatılabilmiş değildirM
__ rı n si ddet i

ğ

İnsanlık 1900'lü yılların başından beri bir nükleer kir
:enme tehlikesi ile karşı karşıya oldu~u halde, konuya ilgi gös
~-rilmesi son yirmi otuz yılın işidir. O zamana dek ne Devletler
~a hukuku alanında, ne Devletler Özel Hukuku alanında konuya
iddi bir yaklaşım mevcuttur. Ne zaman ki, Avrupa ormanları te
~ olmuş, Kuzey Amerika asit yağmuru tehlikesi ile karşılaşmış
Dünya uyanmıştır. Bununla beraber bunlar insanlığa ozon taakasının delinmesi kadar zarar verebilmiş degildir~ Bu neden
:e atmosfer ve yer küredeki nükleer kirlenmeler çok daha tehli
-e:i boyutlara ulaşmadan nükleer kirlenmeyi önlemeye yönelik
-·::-allar hızla formüle edilmelidir(22) •.

B), NÜKLEER, REAKT.ÖRLER!N 'YiOL AÇTiffiI ZARARLAR-I·N (JEŞ!'.11LER!

Yüzyılın şahane enerji kaynağı olarak adlandırdıbımız nük-·
--er enerjinin kullanıldıgı diğer bir alan da,nükleer reaktörler
-~-..,.., Son yirmi yıl içerisinde baş gösteren enerji krizine çare
--arak,nükleer enerji ve kömür enerJısine ba~vurulmuştur. Ancak3
~anla,kömür işletmelerinin aynı kapasitedeki nükleer işletme
:e::-den daha fazla radyasyon yaydığının anlaşılması üzerine bu

.

--~ulama terkedilmiş ve yaygın nükleer enerji kullanımına başlan-~."'tır(23) .. Nükleer reaktörler diğer enerji kaynaklarının hızla
-::kenmesi k ar-a ı.s ı.rıd a enerji üretimi alanında yeni ufuklar açmış-~r. Bununla berabe~ faydaları sayılamayacak kadar çok olan bu
-esislerin, riskin gerçekleşmesi halinde verebilecekleri iarar:ar da o derece yüksektir. !nfil~k ihtimali oldukça düşük olan
tesislerde, yüksek miktarda radyasyon mevcuttur ve sızıntı
-~ski d~irna vardır. Hadyasyonun yol açtı~ı zararları genel ola22) De Nas c ı.merrt o e Silva,G.E. :: Air Pollution Across National
Frontiers ,Preliminary Exp o s e ç Session of Cairo ,Institute of
of International. Law Yearbook ,:VolJ. 62/,l! G':t9:87')),.p.·.• .2071208.-.. · 23) Austin,.T·~.George:Shreve' s Chemical Process Industries ,.NewYork
1984-,p.59-60.

-9rakiki başlık altında toplayabiliriz:
JJ... Doğrudan dog;ruya insana :Verilen ~.ararlar;

2 •. ~er küreye verilen. zararlar dolayısıyla insana
verilen do Lay Lı. zararlar •.
l'.

DO~RUDAN DOGRUYA lNSANA VERİLEN.

ZARARLAR .

Bu zararlar,insanın fizyolojik bütünlügline,psişik yapısı
na yani genel olarak onun s ağ'Lı.ğ ı n a verilen zararlardır •.
Ca); Geneti.k Zararlar
Radyasyonun insan vücuduna olan etkileri içinde
en kalıcı ve korkunç olanı genetik zararlardır. Bu etkilem~
nin gelecek kuşakların varlı~ını ve saglığını bciylesine tehli
::eye atması çok düşündürücü bir durumdur. Bir kaç yıl önce
Chernobyl nükleer reaktöründe meydana gelen nükleer patlama
nın insanları olumsuz olarak genetik açıdan etkiledigi, ölü ve
sakat bebeklerin dünyaya gelmesine neden olduğu bilimsel olarak
ispatlanmış bir husus dur •. Genetik zararların en tehlikeli özel
li~i,zararın ne zaman ve nerede gerçekleşece~inin, hangi kuşak
~a ortaya çıkacatının bilinmemesidir .. Di~er taraftan, genetik
zararlar söz konusu oldugunda ortaya çıkan bir di~er sorun da,
zararın henüz gerçekleşmediği bir evrede genetik etkilenmenin
ispatıdır. bu nedenlerden dolayı genetik zararların tazmini me
selesinin özel zorlukları da beraberinde getirece~i açıktır.Zi
:-a, bu tür zararlar zo.man boyutu tanımamaktadır(.24).

«ı-»

Y aşanı Süresinin Ka s a Lnıas a
Radyasyonun insan saglıgı üzerinde meydana getir

~igi etkilerden birisi de, uzun süre radyasyon altında kalmış
~işilerin fazla yaşamamalarıdır. Radyasyonun insan sa~lıgı üze
~indeki etkilerinin zamanla bilincine varan milletlerarası top
lumun üyeleri de artık önlem alınması geregi üzerinde birleşmektedirler. Ancak kişinin yaşam süresinin
sübjektif olarak tespit edilemern~si, böyle zararların tazminini,günümliz teknolojisi
içerisinde güçleştirmektedir(25).
(24) Workshop on Legal ~roblems of Atomic Energy,Michigan 1956,
p.27(Wor~sh?~); Financial Protection Aga~nst .,fı.tomic Hazafds1
Internatıona~ Aspects,Harvard 1958,p.B(Fınancıal ProtectıonJ,
(25) 1;Jorkshop ,p.27~
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~,c-:); Muhtelif Sağlık Broblemleri
Radyasyonun insan sagııg;ı üzerinde meydana 5etir3-i/~i menfi etkiler sadece yukarıda sayılanlardan ibaret değil
dir. Bunların yanısıra ,. radyasyon, insanları hastalıklara .k ar+
şı daha dirençsiz kılarak, genel dayanıklılı/~ını azaltımak t adır •.
1

Dit;er taraftan, kısır lığa neden o Ldugu da, çeşitli vak al arda
bilimsel olarak gözlenmiştir •.
2 •. YER KÜREYE VERİLEN, ZARARLAR, DCDLAYISIYLA. İNS1ı.NA
V.ERİLEN.

DOLAYıLT

ZARARLAR

Günümüzde asit yağmuru, sadece insanoglunun ekolo
jik dengesini bozan bir faktör olmaktan çıkmış, acilen önlem
alınması gereken bir tehlike halini almıştır. ~kolojik fela
ket olarak nitelendirilen asit ya~muru,halihazırda,dünya
için
I
en büyük tehlikeyi arzetmektedir. Robert Angus,~ 1872 de yay-:..nlo.nan kitabında, dünya kamu oyunun dikkatini konuya çekmek is
temişti. Ancak,konu fazla ilgi uyandıramamıştı. Hatta 19721de
düzenlenen çevre konferansında dahi konu birinci plana yüksele
memiştir. ~onunun ciddiyeti sonraki yıllarda OECD1nin soruna
el atması ile k:avranabilmiştir. Avr-up a'n ı.n diirıy anı.n en kirlen
miş sanayi böl~esi oldu~unun anlaşılması ile beraber, bölgesel
organizasyonlar faaliyete geçmişlerdir. Zira,. Jtvrupatla artık
ahalli kirlenme sorununun çoktan aşıldı~ı ortaya çıkmıştır.
~ir devletten kaynaklanan kirlenmenin o devletin milli hudut
larını aşması halini sınır aşıcı kirlenmeler olarak tanımlaya
biliriz. Sınır aşıcı kirlenmelerin iki çeşidi vardır:t~k yön
lü kirlenmelbek devlet kaynaklı kirlenmeler) ve iki yönlü kir
l~nrr,eler. Ne yazık ki, her iki çeşidi de bugün Avrupa kıtasında mevcuttur(26).
((1lıı) Ozon T:abakasının D.elinmesi

Ozon tabakası, Dünya atmosferini oluşturan koruyu
cu tahakalardan biridir. Mahiyeti itibariyle zehirli bir gaz
oıan ozon gazının ve tabakasının çevre ve insan sağlığının
:.-·.:orunı~2sınd.a, zararlı güneş ışınlarını ( solar radiation) süzen
(26) De Nascimento· e Silva,p.215 •.
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doğal bir filtre
azalttığı

görevi

bilinmektedir.

ların ozon tabakası
limsel

olarak

sa~lanabildigi

üzerinde

delinmesi

len güneş

ışınlarının

kanser

rılmasıyla

değişikliğe

beraber

arası sözleşme
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nedeniyle

gerek

konuyla

sun~ gaz

etkisi bi

korunması
global

bir çözüm
dünyaya

özelliğinin

uğratıcı

1985 yılında

hazırlıklarına

vadede

yapıcı

etkisini

yol açıcı

bir sözleşme

soruna uzun

tabakasının
yapısını

gerek tabii,

.. Ozon tabakasının

milletlerarası

takdirde

ışınlarının

deBişikli~e

Ozon

iklimsel

güneş

Günümüzde

ispatlanmıştır

sunda akdedilecek
lir.

yaparak,

katılım
getirebi

doğrudan

ge

ve dünyanın

etkisinin
ilgili

husu

ortaya

çıka

bir milletler-

başlanmıştır(27).

YOL· AÇTıJ,GI

ZARARLARIN.

ORTAK,ÖZELL!KLER!
İleri teknolojinin son ürünü olan nükleer reaktörlerin
ol açtı~ı zararların özelliklerine de kısaca değinmekte konu
uz açısından fayda görmekteyiz(28)_
A), ZARARIN,

BÜYÜK'LÜ.GÜJ

Nükleer reaktörler,ilrettikleri elektrik enerJısi
ve kullandıkları nükleer yakıt sonucu, çok büyük potansiyel gü
ce sahiptir •. herhanc;i b ır infilak durumunda, dahili zarar bir
kenara bırakılacak olursa, meydana gelecek olan harici zarar
çok büyük boyutlara ulaşacaktır. Dunun temel nedeni ise, nük
leer z ar ar-Lar ı n uzun menzilli zararlar olmasından kaynaklanmak
tadır. Nitekim kısa bir süre önce infilak eden Chernobyl nükle
er r-e ak t or ii u z ak yakın pek çok ülkeye milyarlara ulaşan zarar
lar vermiştir(29).
B ); ZARARIN UZUN MENZ!LL! OLMASI
Yukarıda belirttiğimiz potansiyel gücün her hangi
bir sebeple başı boş kalması halinde ortaya çıkacak zarar,hiç
~uşkusuz çok uzun menzilli olacak ve etkilerini, tesisin kapa
sitesine göre,dünya çapında gösterecektir: Zirai. ,, pat]amanın
.

.

·-----·-

__

..o •••.••••

·.------

(27) De Nascimento e Silva ,P~ 211-213 ,262..
( 28) Financial Protection ,P .. 'J...
·
(29) 'IlıeAccident At Chernobyl;Economic Damage and Its Compensa
tion in Western Europe,gLB.•. ,Vol.39(June 1987),p.63-65;"Financial Protection,p.9.
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şiddetiyle gcikyüzün~ yükselen ve atmosfere da~ılan radyasyon,
tabiat olayları(rüzgar,yağmur
vs.) aracılığıyla dünyanın dcirt
bir yanına dağılacaktır. Zaman zaman yağmur olup yağacak ,.top
ra{~a karışacak, oradan sulara, bi tkilare kısacası Ln s anoğ.Lunun

tüm yaşam kaynaklarına sirayet edecektir.
c;)' MAGDUR SAYISININ

FAZLA

OLMASI

Nükleer reaktcirlerin yol açtı~ı zararların uz~n
Qenzilli olma cizelliğinin bir di~er sonucu da,zararın kümüla
tif olmasıdır. Bu durum nükleer z ar-ar-Lar ı.n mah a Ll f olmamaların
dan kaynaklanmaktadır. Nükleer reaktcirlerin yol açtıgı zararla
rın tazmini meselesi de durumun cizellig;i gereği milletlerarası
bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Tazminat taleplerinin ina
nılmaz boyutlara ulaşması nedeniyle nükleer reaktcirlerin ver
dikleri zararlardan sorumlu olanlar,zararın tamamını tazmin
edememekte,. sigorta endüstrisi de bu aşamada aciz kalmaktadır.
Bu kişilerin mağduriyetlerinin giderilemiyor olması,milletler
arası bir scizleşmenin akdedilmesi ihtiyacını şiddetle ortaya
çıkarmaktadJ_r(30).
D)) ZARARIN

UZUN- SÜRE

SONRA ORTAYA: ÇIKMASI

Özellikle kişiye verilen zararlarda, insan vücu
duna verilen zarar (yaşam süresinin kısalması ve genetik za
rarlarda oldu/:!;u gibi) kendisini yıllar sonra ele vermektedir(31) •.

(30) Financial Protection,p.~.
(31) Financial Protection,.p •.
Wo:nksh0-:£1-·,R·,27(•

9,r
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REAKTÖRL]J;RİN
YOL AÇTIGI ZARARLARDAN DOGAN
--MLULUGUN MADD! ~UKUK BAKIMINDAN DÜZENLEN!Ş!
~) "MUKAYESELİ

HUKUKTA

;ükleer enerji kullanımının

yaygınlaşması

ile beraber

kazalar sonucu meydana gelen zararların tazmini için
: . b~r sistem kurma çabaları millı ve milletlerarası düzeyde
-~~ etmektedir •. Ancak,nükleer zararların tazmini meselesi cizel
_ l.ul::arı da beraberinde getirmiştir. Zira, nükleer zararlar,
::..sne:rnel zarar kavramına adeta meydan okumakta ve onun sınır
:.r~.::.. zorlamaktadır. Bu aşamada ,hukukı sorumluluğu düzenleyen
"'llar da aciz kalmaktadır.
~-~0-

Diğer taraftan, felaketlerin boyutları,. s eyr-ekI i.ğ.i ve
_ somut olayda zararın tespitinde çeşitli güçlüklerle karşı
.::..::..¥'.!ası gibi sebeplerle, s or-urn.l u Luk sigortaları da amaçları
- ifa edememektedir. Bu durum bize nükleer zararların tazmini
.a-md a hukuki sorumluluk. dışında bir sistem ge Li s t i r-a Lme s i
-~euini düşündürtmektedir. Milletlerarası düzenlemelerle geti- ·- ek olan bu sistem,kollektif güvenlik esasına dayanacak,
-.::.::..::ı wya milletlerarası toplum tarafından idare edilecek ve
v Le t Le r i n doğrudan katılımları ile nuk Le er zararların tazmi
~~ garanti altına alacaktır(32).
Gerek milli hukuk düzenlemeleri, gerek milletlerarası
-zıesmeler henüz bciyle bir sistem getirebilmiş d.egildir(33).
Günümüzde,nükleer zararların tazmini için getirilmesi
~enen sistemin,kapsam
:ve sınırlarının tam olarak belir::..enem~m8si ve her türlü nükleer zarara uygulanamaması(34)dev
le~leri nükleer zararlardan do~an sorumluluk konusunda farklı
-1zenlemelerde bulunmaya itmiştir. Bu durum mukayeseli araştıraları lüzumlu kılmaktadır.
~2)Stone,F •. Ji' •. :Liability Fo:r Damage Caused By Tqings,Inter- .:
national EncycJ.:ocdt.a. of .comparative Lav.~,_voı.:ıü (Tort.s) ,Cbp.• 5,
p.54.
'33)Stone,p.5ı+.
'34)Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear
Energy ,Paris 1_9$9, p. 33 -35 (~.aris Expose lie s Motifs) ;strohl,
P.:The Concept of Nuclear Third Party Liability and Its
Implementation By Legislation in. OECD I":embe_r-Cb..ıntries,E1tterience
. aınd Trena s in N,ı cJ ear Law, Vıiienna 1972 , p •. 71-72' (ı.iclear
Third Party Liability).

-14-

eer reaktörlerin yol açtıgı zararlardan doğan hukuki so
:uluk, mukayeseli hukukta
çeşitli düzenlemelere konu
~en, bu sorumlulu~un hukuki niteliği milletlerarası dü
-··e başlıca üç temel kateBori altında de~erlendirilmiştir.
· ·.:kukı kategorilerden birinin kabulü hususunda çağdaş
- flünlar gelişmişlik dü~eylerine göre bir hukukı,tercihte
- ~urken, söz konusu sorumlulugu ya haksız fiil sorumlulu:arak genel bir nitelemeye t~bi tutmuşlar ya da milletler
_ası düzeyde bir sistem kurmaya çalışarak bu konuda akdedil
milletlerarası sözleşmelere katılmışlar(35) veya iç hu
-~ düzenlemelerinde konuyla ilgili özel kanunlar vazetmiş::..errir.
Konumuz açısından bu sistem arayışlarına kısaca değin
eK~e fayda görmekteyiz.

1. NÜKLEER REAKTÖRLERİN YOL AÇTIGI ZARARLARDAN DOGAN
SORUMLULUGU 11GENİŞ ANLAMDA HAKSIZ F!İL SORUMLULUGU11
OLARAK DÜZENLEYE'N SİSTEM

( 36)

Nükleer zararların tazmini konusunda,hukuki alanda ilk
alı~malara Amerika Birleşik Devletlerinde başlanmıştır.Ame
rika Birleşik Devletleri, nükleer kazalar dolayısıyla soru~
_uluk konusunu ilk kez Atomic Ener~y Act ile düzenlemiştir.Bu
~anun sonraları Price Anderson Act ile pek çok de3işikliğe ug
ramıştır. Price Anderson Act 1988 değişikli(ü ile kanunun kap
samı açıklığa kavuşturulmuş ve olağanüstü. nükleer kazalar
CSxtra Ordinary Nuclear Occurence:ENO) ile sınırlandırılmış
~ır(37) •. Ni tekim 1979 yılında meydana gelen Three Mile Island
nükleer reaktör kazası , kanunun müstakbel düzenleme tı ar z ı.>
na uygun o Lar ak , kanunun kapsamı dışında
bırakılarak genel
hükümlere göre tazmin edilmiştir(38).
(35) Multilataral Conventions;Instruments of Global Co-Operatic~
IAEA Bulletin, Vol.29/2(1957-1987),p.26-28(Multilateral
CConventions) •.
(36) Stone,p.56.
(37) Kanunun İngilizce Metni için bkz.NLB. ,Vol.42 Supp.(December
~
17o88 ) ,p.l vd ,
(38) NLB., Vol.25(June 1980),p.26.
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iki yüz milyon sterline çıkarılmıştır.
-an~~ sterlin yerine özel çekim hakkı birimini

Son olarak
benimsemiş-

olarak, İngiliz hukukunda da nükleer kazalardan do
--~~~luğun geniş anlamda haksız fiil sorumluluğu olarak dü-:~~ anlaşılmaktadır.
__ ;,KLEER REAKTÖRLERİN
...,vR0MLULUGU

s:ts,rEM

11.

YOL AÇTIGI

ZARARLARDAN DOGAN

Ml:LLETLERARJSI ÖZEL KURALLARLA

II

DÜZENLEYEN

C 4-3)

-~ sistem, çağdaş devletler arasında en yaygın kabul gormuş
-~ir.Nükleer sorumluluk konusunda milletlerarası pl;tformda
_ !ilzenlemeler getirilmiştir. Bununla beraber, bu kurallar her
n~~leer zarara uygulanabilme kabiliyetine sahip degildir~
l-:oyucuların bu aşamadaki ortak niyeti,, bu sistemi öncelikle
önlenemez olduğu istisnai risklere inhisar ettirmek ,,i-kin:arak, yüksek zarar riski taşımayan• nükleer faaliyetlere özel
~-£u::
genel hükümlerini uygulamaktır(4-.4-}•.
29.6.1960 ' da Paris'te biraraya gelen·OECD\ülkeleri, tas
- .i-.·.-:rupa Nükleer Ajansı (European Nuclear Energy· Agency) tara
an hazırlanan Paris anlaşmasına imza koyarak, bu sistemi kur
:~cır. Paris sözleşmesine Türkiye'de imza koymuş ve sözleşme
-.1961 tarihinde 299 sayılı kanunla onaylanarak hukukumuza in-sl e1,tirilmiştir(4-5). Paris sözleşmesi, sonraki tarihlerde iki
_ro~okolle de~iştirilmiş olup, bu ek protokoller 1.6.1967 ta
v e 875 sayılı kanun(4-6) ve 24-. 10. 1926 tarihli ve 3062 sayılı
.. la onaylanmıştır( 4-7).
Paris sözleşmesi ya da diğer adıyla "Nükleer Enerji Alanında
Şahıslara Karşı Hukuki Sorumluluk Hakkındaki Sözleşme", dev.~uclear.Legislation Analytical Study,p.137.
ucrıe ,P. 56-57 •.
S1,rohl,Nuclear Third Party Liability,p.71 •
.. ~. 13.5.1961,No. 10806, sh. 4-081-4-085 •.
-c.) ~G. 13.6.1967,No. 12620 ,.sh-. 1-5.

-7) RG.23.5.1986,No.19115,sh.r-9.

millı
-e~lemeleri

esaslar

çerçevesinde

yapmakta

sc:-umluluğa uygulanan
--~rilmesini

serbest

bırakarak,

kuralların

amaçlamaktadır

gerekli

gördükleri

tamamlayı

nükleer

zararlardan

milletlerarası

platformda

•.

_ ar ı s sözleşmesi,, nükleer kaza dolayısıyla sorumluluğu, :nıük

-~sisin işletenine yüklemiştir. Ayrıca sözleşme, işletenin
:~iu~unu kusur şartına da bağlamamıştır. Kusursuz sorumluluk
- n~teleyebileceğimiz işletenin sorumlulugu zarar ve illiyet
-~~larından başkaca bir şarta bağlanmayarak, zararın bulunve r de sorumluluk vardır, ilkesi benimsenmiştir(48) •.Bu haliy
_.ıc. .:..uluğun niteliği,. 11tehlike sorumluluğu11dur •. Zira, işletene
~~ede sayılan hususlar dışında -ki bunlar klasik kurtuluş bey-~:'~ değildir- kurtuluş beyyinesi getirme imkanı tanınmamıştır.
:a:-is sözleşmesinin sistemine benzer bir sistem de,, Viyana
:::esi ile getirilmiştir •. Ancak, bu sözleşme Türkiye tarafın
~==a~anmamıştır. Viyana sözleşmesi de nükleer tesisin işlete
so:-umlu olduğunu belirterek aynı esasları getirmektedir(49)~
-~renin ispat edeceği yegane husus, nükleer kaza ile zarar·
-.ı.~,ia~i illiyet bağıdır( 50).• Dolayısıyla,, işletenin sorumluluğu
sorumluluk olup,illiyet bağını kesep sebepler dışında
r~uluş beyyinesi getirme imkanı tanınmamıştır •. Bu durum
soz-umLu Luğun nite liğinin'1 tehlike sorumluluğu

II

olduğunu orta

-~axtadır( 51),.
~~~:arıda zikrettiğimiz her iki sözleşme de, nükleer sorumlu
~addı rnilletlerarası özel hukuk kuralları ile düzenlernek
_:e:'.
Akit devletlerin bu sözleşmelere uygun olarak iç maddı
·~zenlemelerinde bulunmaları halinde,. ilgili kuralların d2E
~~~ulanan kurallar olmaları, konumuz açısından önem taşımak
-·· =ira, bu takdirde,bu kuralların kanunlar ihtilafı kuralla
etmeleri söz konusudur.
_a::-is ve Viyana sözleşmelerinin getirdiği temel esaslar, bu
:a:-~n değişiklik sonrası son şekilleri ·esas alınarak, ayrın
::,2:.arak incelenecektir( 52) •.
~~:-ohl,Nuclear Third Party Liability,p.72-73.
-i~~l Liability For Nuclear Damage,Official Records ,Vienna
~96~,p.72 (Vienna Official Records).
~~:-ohl,Nuclear Third Party Liability,p.720ienna Official Records,p.73.
:::.~:::. 9.aşa o sh .30 vd ,
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JÜZENLEYEN SİSTEM

· sistem İsviçre Hukukunda benimsenerek, 1959 yılından
--~·ıanan sistemdir. Atom enerjisinin yol aç t ı ı zararlar
ğ

":-:. sorumluluğu İsviçre, "Rady asyonl ar a Karşı Korunma ve
~~jisinin Barışçı Amaçlarla Kullanılmasına İlişkin 23.11.
--::'i.hli Federal Yasa" ile özel olarak düzenlemiştir.
-s~içre ,yukarıda belirtti~imiz her iki milletlerarası söz
e katılmamıştır. Bununla beraber,söz konusu yasa tasa
.zırlanırken anılan sözleşmelerden büyük ölçüde esinlen
. ~ederal yasanın kabulünden önce ise,sorumluluk genel hüidi(53) •.
yasanın sorumluluğa ilişkin hükümleri~sadece nükle
~:~örler ile nükleer yakıt ve radyoaktif madde taşımakla
işletmelere uygulanır. Buna göre, sorumlulu~u yüklenen,
reaktörün işletenülir. Federal yasa, "b ı r atom santralir.in
-.i::.:ıesi sırasında nükleer enerjinin radyoaktif,toksik,patla- veya diger etkileri bir kişinin ölümüne, saglığının bozulma·-eya maddı bir zararın meydana gelmesine neden olursa, bun
-n atom santrallerini işleten kişiler sorumlu olur11 demekte• ~olayısıyla, Federal yasaya göre,işletenin sorumlu olması
... addı veya manev zarar ile zararın nükleer reaktöre özgü
İ

vehlike sonucu ortaya çıkması yani illiyet bağının varlığı
_e.:::.idir(54).
-~ sistemde de ,illiyet bağını kesen sebepler dışında bir
7ul~ş beyyinesi getirme imkanının tanınmamış olması,!sviçre
kunda da sorumluluğun niteliğinin ağırlaştırılmış objektif
--=~~luk, yani tehlike sorumluluğu oldu6unu ortaya koymaktadır.
_,escheneaux,H •.-Tercier ,P • .(Çev •.Özdemir,S.):Sorumluluk Hukuku ,
· rık ar a 1983,sh. 149·•..
escheneaux-Tercier, sh. 150 •.
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ortamdaki hareketlenme ve Stockholm Kon--~ası, çevre kirlenmesi problemi, ülkemizde de hu
alınmaya başlanmıştır. 1982 Anayasası dönemine
kanunlarımızda çevre kirlenmesi ile ilgili hü
ildi. 1961 Anayasası döneminde konu,Any.md.49
edildi. Bu maddeye göre,11Devlet,herkesin
içinde yaşayabilmesini
sa~lamakla ödev-

.

::::enlemeden hareketle bir "çevre hakkı"nın varlığın. eye başlandı. Ancak,özel düzenlemeye kavuşturulmamış
+ı.s ı v La , 1961 Anayasası döneminde çevre hakkının sali;
. ir uzantısı. o Lduğunıın düşünülmesiyle yetinildi ( 56).
Anavas as ı. ,konuyu hukuk

İ

planda dolaysız olarak dü

-e~in olmuştur. Gerçekten,Anayasanın 56'ncı madh i z me t Lcr-f ve çevrenin korunması başlığı altın
-~--.ı..e düzenlemiştir: "Herkes, sağlıklı ve dene;eli
·::-c::ama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çev
:.~:. l:orumak ve çevre kirlenmesini önlemek, devletin
Anayasa, bu ifadesi ile çevre sağ
"ev-re korunmasına ilişkin e;enel esasları ortaya koyII

saTiın yürürlü~e 3irmesinden bir yıl sonra 9.8.1983
.::-872 sayılı Çevre Kanunu yürürlük kazanmıştır(57) •
• ..1::::. amacı,, vatandaşların ortak kullanımına açık olan

_ unrıas ı. ,: kirliliğin önlenmesi, bitki, hayvan zen

doSal ve tarihı zenginliklerin korunması ile il
düzenlemektir( Çevre K. md •.l) •. Çevre Kanunu ,Ana-

=r,p.90; Gemalmaz,sh.319 ; Sav,sh.134-135.
_:::_c:az, sh. 324-325 •.
~~.8.1983,N0.18132,sh.5-14.

esaslar

çerçevesinde,

,çevrenin kor un-:

e vr-e kirlenmesinin önlenmesine yönelik ilkeler fse
e~re K.md.3)~ Bu ilkeler, genel olarak, vatandaş~
kirlenmesinin önlenmesine katkıda bulunmalarını
:-:alkınmayı hedeflerken,. çevre kirlenmesi proble
-~ssasiyetle göz önüne alarak plan yapması gereğini
-Si.:s:;arlır. Diğer taraftan, kirletene, kirlenmenin ön-- ve sınırlandırılması içi~ yapılan giderleri ödeme
ç

de getirilmiştir(Çevre K.md.3/e)~
Kanununun 8' inci maddesi açıkça "k i r-Le tıme yasattı rı _le~ektedir. Bu yasağın kapsamına her türlü atık ve
_ .;e~reye zarar vermeyecek şekilde depolamak, taşımak
·lsştırmak girmektedir. Diger taraftan, kirlenme iht~u Lurıduğu hallerde gerekli tedbirleri alma yiiküm Lü-- (~evre K.md.8/2) aynı madde ile getirilmiştir.
e~-re ~anunu, çevre kirlenmesinden do~an sorumluluğu da ay
~:~ olarak düzenlemiştir(Çevre K.md.28 De~işik:3416-3 •.3.1988}
öre: 11 Çevreyi kirletenler ve çevreye zarar verenler, ~ebep
oldukları kirlenme ve bozulmadan dolayı kusur şartı
aranmaksızın sorumludurlar.
'' Kirletenin, meydana gelen zararlardan ötürü genel
hükümlere göre de tazminat sorumluluğu saklıdır.rı
nevre Kanununun 281inci maddesi, 3.3.1988 tarihinde yRpı
·eGişiklikten önce,kirletenin hukuki sorumlulu~unun düz~n_ş biçimi, sorumlulugun niteliginin
tayinini
zorlaştırı-

v e tartışmalara yol aç ı.yor du( 58). Yeni düz enleme ile mrt ni.n
--i~ine ve düzenlemenin sistemine ilişkin yanlışlıklar büyük
~e giderilmiştir~ .G~tirj.len degişiklikle, kirletenin sorum
- Qınun hukuki niteliği şu esaslar dairesinde mütalaa edilme
:.::.d.ir: Bilindiği üzere Türk Sorumluluk Hukukunda geniş anlo.mda
.rs ı.z fiLLi
düzenleyen kurallar,-, "So r-um.Lu.Luk Hukuku11nu oluştu-·
- _r(59).

Ge n i.s

anlamda haksız fiil kavramı ise, hem dar anlamda

~~) Tandoğan,, Haluk:2872 Sayılı Çevre Kanununa Göre Çevrenin
Kirletilmesinden Doğan Sorumluluk, YD •. , C. l2/1-2( 1,986) ,.. sh.,33
(Çevre Kirletilmesi) •
.59) Eren, Fikret:Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 2'. .Ank ar a 1988 ,.
sh.1-2.

hem de sebep sorumlulugu hallerini içerisinff
~~lamda haksız fiil sorumluluğu, kusur sorumluluğu
sc~umlulu~u ise, olagan sebep ve tehlike sorumlulu
oluşan bir list kavramdır. Sebep sorumlulu--~luluk için kişinin kusuru değil,. objektif olarak
_ açna, yani zarar verici fiilin objektif sonucu önem
~~~suz sorumluluk hakkaniyet ve nasafet fikrine da
~ı.!"'.: sisterümizde esas itibariyle kusur

sorumluluğu
-iş olmakla birlikte ,istisnai olarak bazı kusursuz so
__ aı::.erine de yer verilmj_ştir. Zira, pratik mü Lahaz a-~ii-: anlamda haksız fiil olarak adlandırılamayan bu
ie düzenlenmesini gerekii kılmıştır, 60) •.Bu nedenle
. .
-a:-: !:-nnun 41' ve davamı maddelerinde düzenlenmiş bulunan·
~avramı ~eniş anlamda haksız fiili yani kusursuz
hallerini de ifade eder(61).Gerçi doktrinde haksız
daha çok kusur sorumluluğu an La s ı Lmakt.ad.ır , An~=i~at cideme yükümlülüğü , sadece kusurlu davranışa(da~
__c':-:sız fiile) hasredilmiş de1?;ildir. Zarar verici olay,
i~san davranışı dışında kalan bir fiil, olay veya faa2.abilir ; cizellikle sebep sorumluluğu hallerinde du-:
-::..ec.ir,.Bu bakımdan kusur ilkesi yetersizdir(62).
1

_ sorumluluğu h Lc b i r şahsa sorumluluk isnad edilemeyen
matdurun zarara katlanmasının adale~e uygun olmadı
kusursuz dahi olsa zarara yol açan hareketlerinin
katlanması, bunların mağdura yüklenmemesinin ürünü
aş bir hukuki kavramdırC.63) •.Onsekizinci yüzyıldan beri
en sanayileşmenin arzettigi tehlikelere ra~men,sağladı
ek faydalar nedeniyle,ondan vazgeçilememektedir. Buna
modern toplumun tehlikelerine karşı magduru korunmasız
--·: da, hakkaniyet f ikrina uygun değildir. Bundan dolayı,
--ıi faaliyette bulunan kişiler,bunlardan yarar sa~ladıklcüde,sebep oldukları zararı da giderm~ zorundadırlar(64)~

--~,Ali Naim:Borçlar Hukuku Genel Hükümler,Ankara 1984,sh.
::..-252.
a~,sh.252; Eren,sh,l-2.
__...::02;an ,H. : Türk Mesuliyet Hukuku, Ankara 1961, sh. 90-91
· e su Li ye t Hukuku).
!1'iesuliyet Hukuku, sh. 93-94·•.
--·~,sh.9 ~ Tando~an,Mesuliyet Hukuku,sh.93.

-tan,teknolojinin

yol açtığı

zararlarda

kusurun

is-

.r.ca büyük güçlüklerle karşılaşılmaktadır .Ayrıca, zara
::.. ·;:"sü karşısında, failin kusuru da önemsiz kalmaktadır.
::..& teknolojinin nimetlerinden faydalanan ve iktisadı
lan kişilerin bu zararları ka~şılaması bir zaruret

sor-um l u Luğu ,. tehlike yaratma, menfaat, hakkaniyet, ob
-imam görevinin ihl&li , anormallik gibi ~eşitli mlil~-ayandırılmak istenmiştir(65).Her birinin haklı yönü
durumu göz önüne a1:_ar~k bir de.ğ(3rlendirme yapacak
-.--a şu manzara çıkar: Bir şeyin menfaatinden yararla~ikeli faaliyetlere girişen, objektif ihtimam ödevini
Q~irmeyenler, kendi hakimiyet sahalarındaki şeylerin
:.şilere verdiği zararlardan, kusursuz dahi olsalar, fi
tukuka aykırı bir sonuç yarattıklarından dolayı,hak
_2ceniyle sorumludurlar(66).

-:e,

faaliyet hukuka uygun olsa da , sonuç yani zarar
-·.ı::::_rı olduğundan fedakarlığın denkleştirilmesi ilkesi-=' gereU;i olarak sorumluluk doğmaktadır(67).Çevre Kanuurumu göz önünde tutarak bu esaslar dairesinde düzen-

ianununda düzenlenmiş bulunan işletenin hukukı sorum
- !:iteliğinin bir kusursuz sorumluluk hali olduğuna da
i bir şüphe mevcut de~ildir. Değişiklik öncesinde ih
..un bir o Lagan sebep sorumluluğu mu , yoksa tehlike
::'"'· mu o Ldugu noktasında idi. Zira eski düzenlemede kir
-~~uki sorumluluğu eksik ve muğl&k sözlerle ifade edilorumluluğu düzenleyen hükümler parça parça muhtelif
- da~ıtılmış, ilkeler kısmında düzenlenmesi gereken hu--r~mluluk,.sorumluluk bahsinde düzenlenmesi gereken hu_::..keler kısmında yer almış -ve ortaya bir sistem karga
:;_:;;: idi(68) •. Durumu daha iyi izah etmek açısından deği"cesi metni burada zikretmekte fayda görmekteyiz.
-~=an,Mesuliyet Hukuku,sh.93-94;

Eren,sh.8 vd. ; İnan,

/o

~,sh.8 vd. ; İnan,sh.285 ~ Tandoğan,Mesuliyet Hukuku,sh.
-~~e..:ı,İ.:
Çevre Kirlenrpesinden Doğan Sorumlulukta Fedakar
:.r: Jenkleştirilmesi Ll.ke s i. , YD. , C. 12/1-2(1986) ,;sh. 57" vd .•.
Kirletilmesi, sh. 31 v.d •.
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-;::..şiklik

öncesi

tartışmalara

yol açan, üçüncü

maddenin

(f1

:.:.e 28' inci madde idi::
Mad.de 3/ıf : "Çevreyi kirletenl.er veya çevreye zarar ve
renler sebep oldukları kirlenme ve bozulma
dan dolayı kusur şartı aranmaksızın sorumlu
durlar.
Ancak bunlar,kirlenmenin önlenmesi ve sınır
lanması için yapılan giderleri ödeme sorumlu
luğundan, söz konusu kirlenmeyi önlemek için
gerekli her türlü tedbiri aldıklarını ispat
etmek şartıyla kurtulabilirler •. 11
Madde 28

:"Kirletenin kirlenmeyi durdurmak,gidermek ve
ya azaltmak için gerekli önlemleri almaması
veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğru
dan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluş
larınca yapılan gerekli harcamalar 6183 sayı
lı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında
k~ Kanun hükümlerine göre kirletenden tahsil
edilir •.
·Kirletenin, meydana gelen zarardan ötürü ge
nel hükümlere göre tazminat sorumluluğu saklı
dır."

evs:e Kanununda yapılan değiklik orıc e s i rıô.e , . md.3/f bendi-

-

~zı dolayısıyla burada olağan sebep sorumlulugunun bulun~~~ibaı doğmaktaydı. Zira, bu bent, kurtuluş beyyinesi ge_sinden söz etmekte idi. Ancak, eski düzenlemenin iyi yo
ile dahi buGÜnkü düzenlemeye varmak mümkündür. Deği
bendinde öngörülmüş olan kurtuluş beyyinesi,
sorumluluğunu kaldırıyormuşçasına bir anla
l açmakta idi. Oysa,ilgili madde dikkatle incelendiginde ,
~--:su kurtuluş beyyinesinin kirlenmenin önlenmesi ve sınır
-~!ması için, kirletenin almayı ihmal ettigi tedbirlerin
:::.. ~akamlarca alınması halinde, bu makamların ödedikleri
:..~::-::..n kirletenden. geri alınmasıyla ilgili olduğu anlaşılır
r::..::::-leten etj;er kusurlu değil ise, bu giderleri tazmin yüünden kurtulur. Ancakr meydana gelen zararın tamamından
>.ı. olur .. İf;,letenin zarardan doğan sorumluluktan kurtulabil
_ç::..n illiyet bagını kesen sebeplerin mevcudiyetini ispat
:. -erekli olup,kendisine başkaca bir kurtuluş beyyinesi ge:c~doğan,Çevre Kirletilmesi, sh. 37 ;· Çörtoi?';lu, Sahir:Çevrenin
Ki::-letilmesindenDoğan Sorumlulukla Taşınmaz Mülkiyetinin
,}__=::ın Ku Ll arı ı Lrrıa s ı.nd an Doğan Sorumlulu{,tun Karşılaştırılması,.
-~•, C.12/1-2(1986),sh.80 vd. ; Ulusan,sh.74-75.
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- ---anınmamıştır
• Bu yorum,. değişiklikten sonra
ortaya çıkmaktadır. Nitekim, Çevre Kanununun
işletenin sorumlulu~unu, açıkça kusursuz so
belirlemiştir. Kurtuluş beyyinesi Betirilemema---- ·:)ir tehlike sorumluluğu ( ağırlaştırılmış objektif
_duğunu ortaya koymaktadır. İlkeler kısmında sözü
-:;uı··ş beyyine si getirebilme imkanı ise, yukarıda eski
.:..n ~·orumunda belirttiğimiz ve maddenin değişik (e)ben;ç.::..~::landığı üzere, kirleten tarafından alınması ihmal
~lemlerin yetkili makamlar tarafından alınması halinde,
- 7e Kuruluşlarının yaptıkları harcamaların kirleten-~inin talep edilmesi ile ilgili olup, kirleteni, kusur~u ileri sürerek, bu bedeli ödemekten kurtaran bir kur
----i~esidir. Yoksa,. kirleten meydana gelen zarardan her
sorumludur ..
çevreyi kirletme

bir haksız fiildir.Her

:aaliyet haksız olmasa da, ortaya getirdi~i sonuçların
~~ası dolayısıyla, geniş anlamda haksız fiiller kategori
-!nde mütalaa edilmesi gereklidir. Kirleten ise,zararın
~n ~ehlike sorumlulu~u esaslarına göre sorumlu olup, so-~an Kurtulması,illiyet ba~ınin kesilmesi dışında mümkün
kendisine kurtuluş beyyinesi ~etirme imkanı tanın-

-~e~izde tehlike sorumluluklarının pek azı hukuki düzenle
olabilmiştir. ·Diğer ülkelelerden farklı olarak,elek:-:iryolu ,. hava aracı,. tele ferik ve özellikle konumuz
- 0

.--=.-~~~ nükleer reaktörler

ayrı bir yasal düzenlemeye konu ol--, '71). Çevre kirlenmesine neden olan f aal:i..yetlerden biri 'oı a-~eer reaktörler, bünyelerinde taşıdıkları tipik

tehlike

Li~ay,S.S~: Çevrenin Kirletilmesinden Dogan Hukuki So
l~luk, Teori ve Uygulama Açısından Mesuliyet Sigorta
- III.Sigorta Semineri(~-7·Nisan 1972), Ankara 1977,
-,.,.,, • Ulusan,sh.7~- ; T.andoğan, Çevre Kirletilmesi,sh.
~~~o~an,il.: Kusura Dayanmayan· Sözleşme Dışı Sorumluluk
::t:~:u, Ankara ]981 ,.sh •.29·-33 ,35-36 (Kusura Dayanmayan So-·
...,luluk) ; T'.andoğan,H •. :. Tehlike Sorumlulue;u Kavramı ve
· TTukukunda Tehlike Sorumluluklarının Düzenlenmesi So
- ~~u , Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler JI.Sem
'
_stanbul 1981,sh. J.:l vd •. ( Tehlike Sorumluluğu).

- çek ülkede
~e~jz

ayrı düzenlemelere

tehlike

sorumluluğu

:=nmemiştir(73).

Nükleer

-·~e kirlenmesine
haksız
fiil

fiiller

-~in yol açtıgı

çok sınırlı
reaktörlerin

kategorisi

mütalaa

dilşilnülmelidir.

olmuşlardır(721

zararların

olarak,

edilerek,bir
bir

mütalaa

tehlike

niteleme

reaktörler

ecli

sebep sorumlu
sorumlu

,

ve bu tesislerin

Zira, nükleer

za

olarak,öncelik

içerisinde

ikinci

Böyl~

bir kaç alan
yol açtığı

yol açan bir faktör

türü olarak,

içerisinde

konu

nükleniteli~i

çevre

için

isletmelerclir. Bu i$letmeler,di[ter işletmelere aran
tehlike e~ilim ve oranı gösterirler. Bu işletmele
--~inde taşıdıkları özel ve tipik tehlike, nitelik ve
nden çok ağır ve büyük zararlara yol açabilmektedi
r-e ak t ör-iin infilak etmesi ya da radyasyon sızdırmasJ.,
-..:.er..

y,

yogunlugunu gösterebilecek niteliktedir. Sorumluişletilmeleri dolayısıyladır.Başkaca
---r:!.ıbı aranmaz. Nükleer reaktörlerj n işletilmesi ile,
arasında uygun illiyet ba~ının bulunması, sorum
için gerekli ve yeterlidir. Di~er taraftan,teh
mutlak sebep sorumluluğu da değildir. Zira,so:.n

rıc ak tipik tehlikenin gerçekleşmesi sonucu zarar meyde
- ~a~dirde do~maktadır. Bu tesislerin sadece kurulmuş ol- ~en:erine sorumluluk yüklemez(74).
henüz, nükleer reaktör bulunmamaktadır. Bundan mak
:. anaç La k u r-u Lmus tesislerin bulunmadığıdır. Yoksa, araş

-

-:.~a hizmet eden reaktörler mevcuttur. Günümüzde, ülke
~~£ amaçlı reaktör bulunmamasına rağmen, kurma çabaları
- evr.ektedir. Zira, Türkiye'nin elektrik enerji üretim
i~ bugünkü gereksinimini bile karşılayamamakta olup,mev7naklarını devreye soksa bile 2000 yılına kadar büyük
Jta~, Kusura Dayanmayan Sorumluluk,sh.26-29
; Tandoğan,
:~ke Sorumluluğu,sh •.11-15.
~,sh.251 ;- Eren,sh.IfJ vd , ;· Tandoğan,Tehlike Sorumlulu
Tando~an,Kusura Dayanmayan Sorumluluk,sh.29
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karşılaşılacaktır. Bu durumun bilincinde olan yetkili
zP~an zaman nükleer enerji seminerleri düzenlemektedir-

_:: a Larıô a y ap ı.Lan çalışmalara paralel olarak, hukuk
?

İ

düzenlemeler yapma ihtiyacJ. hızla artmaktadır. Ni te
.,-;:;orn .e;ner j isi Kurumu bünya.eihde , nükleer enerji
k',kı sorumluluğu d.üzenley€,cek bir kanun yapma çalış
~ızla devam etmektedir. Temennimiz, söz konusu kanu
alanındaki sorumluluğu kusursuz sorumluluk

tehlike sorumluluğu olarak niteleyerek,so~i~eliğe uygun çözümler getirmesidir. Diğer taraftan,
kanunun düzenlediği hususlarda, genel hükümlere yol
~sızın do~rudan çözümler getirmesinin yerinde olac3~ı
eyiz. Zira, Paris sözleşmesinin iç hukuka uyarlanması
-~ ~aşıyacak olan bu kanun, sözleşmedeki hükümleri tek-an öteye giderek, kendisine bırakılan tamamlayıcı düyetkisini kullanarak, ayrıntılı düzenle-

hukukı sorumlulu~u düzenleyen bir
z ı.r-Lam.nc aya kadar,. müstakbel düzenlemelere nazaran
-~ıi~ taşıyan Çevre Kanunu ile konuya kısa vadada çb-~lebilecegi, kanaatindeyiz. Şöyle ki: Çevre Kanununa
:eer reaktör çevre kirlenmesine yol açtığı takdirde,.
ak-;:;örü işleten kişi(muhtemelen tüzel ki:ü' sıfatıyla
sorumlu olacaktır. İşleten, tesisin
~i özel ve tipik tehlike nedeniyle ,illiyet ba~ını
ispat etmedikçe, sorumlu olacaktır.
gereken tedbirleri almayan işleterr,
rrumlu olacak, fakat tedhirleri almakta kusuru bulun
~srat ederse,yetkili makamlara almayı ihmal ettigi ted
-i(erini ödemek yükümlülügünden kurtulacaktır. Kusuru
~e~iyetle, giderlerin ve zararın tamamını tazmin edecek
ile tanınan çevre hakkının da doğa~ bir

Vur-a L: Türkiye I de Genel Enerji Problemi İçinde Niik+

- _,_erjinin Yeri ve Önemi, Türkiye de Ener,ji PlanlamasJ
--~~i,Ankara 1981,sh.38 vd.

7•

lc.e.z,sh.312 vd.

taraftan, Çevre Kanununun konumuz açısından önemi,
_~udan doğruya uygulanan bir kanun olmasından da kaynak
-&cır. Çevre Kanununun amacını düzenleyen birinci maddesi~ğe~

11

Bu kanunun amacı, bütün vatandaşların ortak varlığı
olan çevrenin korunması,iyileştirilmesi, kırsal ve
kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uy
gun şekilde kullanılması ve korunması, su,toprak ve
hava kirlenmesinin önlenmesi, ülkenin bitki ve hay
van varlıgı ile doğal v~ tarihsel zenginliklerinin
korunarak, bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık uy
garlık ve yaşam düzeyinin geliştirilmesi ve güvence
al tına alınması için .yapılacak düzenlemeleri ve alına
cak önlemleri, ekonomik ve sosyal kalkınma hedefle
riyle uyumlu olarak belirli hukuki ve teknik esaslara göre düzenlemektir. 11
Kanunu bu düzenleme tarzı ile, uygulama alanını Tür-

=eydana gelen çevre kirliliği ile sınırlamıştır. Çevre
_ ikinci maddesi ise,ııçevrekirliliği11ni insanların her
:aaliyetlerinin yol açtığı zararlar olarak tanımlamaktadır.

e

~sıyla, çevre kirlenmesine yol açan kişinin

Türk ya da ya

-ı.:nasına bakılmaksızın bu kanun doğrudan uygulanacaktır.Bu
, . nükleer zararların yol açtığı meselelerde de bu kanun

~~Jldüğü üzere, gerek mukayeseli hukukta gerek Türk iç mad
~~nda nükleer sorumluluk,,kusursuz sorumluluk türlerinden
sorumluluğu olarak kabul edilmektedir. Aralarındaki yega
altında düzenlendikleri üst kavramların daha geniş veya
ele alınmasıdır. İşte,. bu sistemleri yukarıda zikret~
~emel sebebi,, bu benzerlik ve farklılıkları ortaya koy-

düzenlemelerin diğer bir önemi de kendisin~ doğrudan uy
Kurallarda ortaya koymaktadır. Zira, mevcut özeI kanu:.tlar
~illetlerarası sözleşmeye dayanılarak çıkarılan kanunlar,
uygulanan kanunlar olup, kanunlar ihtilafı kurallarını
etmektedirler.Bu husus, kanunlar ihtilafı bahsinde ele

i~UNUN ÖNEMİ,
:WKLEER

SINIRLANMASI

REAKTÖRLERİN

DOGAN KANUNLAR

VE. İNC$LEME

YOL AÇTIGI

İHTİLAFI

PLAN-I

ZARARLARDAN

KONUSUNUN ÖNEMİ

Kükleer sorumluluk,içinde bulunduğumuz yüzyılın ikin
--~~da önem kazanmış bir konudur. Nükleer kazalar sonucu·
ı~an zararın büyüklügü, milletlerarası toplumun konuya
~:e yaklaşmasını sağlamıştır. Bu nedenle, nükleer kaza
meydana gelen zararların tazmini meselesi, milletler
-~amda büyük önem taşımakta ve sorumlulu~a milletlerara-- =ahiyet kazandırılmasına çalışılmaktadır. Bu düşünceden
-:e, yeni rnilletlerarası sözleşmeler akdedilmekte, mevcut
~:erin ise uygulama alanları genişletilmektedir.Bu mil
_ası sözleşmeler, madd~ milletlerarasi özel hukuk ve bag
ralları aracılığıyla konuyu düzenlemektedir.Bunların düedigi konularda ise,milli hukuk düzenleri gerekli tamam~ düzenlemeleri yapmakta serbest bırakılmaktadır~ Bu nok
iç hukuk düzenlemelerinin milletlerarası hukukta önemi
gündeme gelmektedir. Zire, bu kurallar genellikle,dog
··ygulanan kural niteli~ini taşımaktadır~ Bu nitelik ise~
ihtilafı kurallarının bertaraf edilmesine müncer olmak-

İkinci olarak, milletlerarası sözleşme bulunmayan hal
nükleer sorumluluğa uygulanacak kuralların neler olduğu
~anunlar ihtilafı hukuku açısından incelenmesi gereken bir
~~ur.Zira, bu noktada kanunlar ihtilafı kuralları işlevsel
E:s önem kazanmaktadır •. Ni tekim,. 1986 1 da meydana gelen Sov-:
::-ı:i~:leer reaktörü Chernobyl'~in yol açtığı zarar, bu reaktör
~ milletlerarası sözleşmelerden hiçbirinin kapsamına Bir
- inden bu yoldan tazmin edilememiştir. Dolayısıyla, yegane
.rnnunlar ihtilafı hukuku prosedürü içerisinde , bu ve rney
~elebilecek benzer nükleer kazaların yol açtığı zararların
~~nin sağlanmasıdır.

B~

KONUNUN SINIRLANMASI

Yüksek lisans tez çalışmamızın konusunu, 11Nükleer Reak
--- ı o L Açtığı Zararlardan Doğan Kanunlar ihtilafı" oluştur
başlık altında, nükleer enerjinin barışçı amaçlarla
- sonucu ortayan çıkan milletlerarası sorunlar, Millet~
-zel Hukuk(Kanunlar İhtilafı ve Yargı Yetkisi) açısına:;.ınacaktır •.
ükleer sorumluluk, gerek sorumluluk hukuku,gerek kanunlar
- açısından son derece kapsamlı bir konudur. Bu nedenle ça-~a bir yüksek lisans tezi çerçevesinde, aşağıdaki hususlar_landırılmış olarak ele alınacaktır.
larak, nükleer reaktörlerin barışçı olmayan amaçlarla
sonucu ortaya çıkan milletlerarası sorunlar incelen-

olarak, sadece sabit (land based) reaktörlerin yol aç
&~lar incelenecek olup, bir nakil aracının aksamını teşkil
inceleme konumuzun dışında kalmaktadır.
~cü olarak,,üçüncü kişilere verilen nükleer zararlar in
işçi-işveren ilişkileri ile yapımdaki bozukluk se
~eydana gelen zararlardan doğan akdı sorumlulu~a değinil-

_ olarak,nükleer reaktörlerin yol açtığı zararlardan dogan
.::xga ilişkin milletlerarası anlaşmalar incelenirken,, esasen
---~ dışında kalmakla beraber, yeri geldiği ölçüde, taşı)-ıCı
c~uluğu ile ilgili hükümlere de deginilecektir.Bunun yanı
dolayısıyla yargı yetkisi meselesine de de
tanıma ve tanfiz meseleleri :i.ılı;;ı.lem e konusu yapıl-
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-l~s~amız iki bölümden oluşmaktadır.
__ ::..::..ci böTümün~ konusunu

11

Nükleer Zararlar ve Sorumlu
II
:=~:erarası Sözleşmelerde Düzenlenişi
oluşturmaktadır~
nükleer reaktörlerin yol açtığı zararlardan doğan so
_Dr-;c.sunda akdedilmiş olan muhtelif sözleşmeler (Pam's S .. ,
3ylül 1988 tarihli 0rtak Protokol) ve bu sözleşmelerde
~-~luluğun ve uygulanacak hukukun düzenleniş biçimi i~·su

yapılacaktır~
11

bölümün konusunu 11 Kanunlar 1htilafı Hukuku
oluş
:.:-. Bu bölümde, öncelikle, nükleer sorumluluğun Türk Mil
s ; Özel Hukukunda "rıaks ı.z f i.'i L" olarak vasıflandırılması
a:ınacaktır. Daha sonra, haksız fiillerden do~an kanunalanına kısaca değinilerek, Türk hukuku bakımından
ile milletlerarası sözleşmelerin uygulama alanlarının
larak sınırlandırılması meselesi üzerinde durulacaktır~
___!ırmaların yapılmasından sonra ise,. MÖHUK md.25'in nük
-~:-!erin yol açtığı zararlarda uygulanma kabiliyetine~
~~i~i özelliklere, uygulanacak hukukun kapsamına ve ka
hukukunun genel problemlerine getirilen çözümlere

_:::.::-.ci

inceleme planını açıkladığımız çalışmamız,. ince
sonuçlarını ihtiva eden bir kısımla tamamlanacaktır.

B

r

R.

r

N C, t

B Ö L Ü M

NÜKLEER ZARARLAR VE SORUMLULUGUN
MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELERDE DÜZENLENİŞİ

- _:';_CIKLAMA
~:eer sorumluluk, milletlerarası hukukta, dayanağı
_srası scizleşmeler olan yeni bir sorumluluk çeşididir.
-~rümlulu~un düzenlendiği temel scizleşmeler ise,. Paris
sczleşmeleridir. 1988 tarihinde akdedilen ortak pro~~i scizleşme arasında irtibatı sağlaması bakımından
-=aY..vadır. Paris ve Viyana scizleşmelerinde işletenin
temeli belirli kavramların niteliğinden hareket
l~uştur. Bu nedenle scizleşmelerin incelenmesine geç~ ~:gili kavramlar ve nükleer sorumluluğun düzenleniş
:~~da kısa bir açıklama yapmakta fayda gcirmekteyiz•.

_;ü?:IıEER KAZA KAVRAMI VE İLGİLİ

~-

KAVRAMLAR;

.rtJ'KLEER KAZA:: Radyoaktif cizelliklerden veya r-adyo--

~~~klerin zehirli ve patlayıcılarla veya nükleer yakıtın'
~=~if ürünlerin ve artığın diğer zararlı cizellikleri
-ps~nden veya bir nükleer tesis içindeki radyasyon kay
iyonlaştırıcı radyasyonlardan doğan ve birbiri
aynı kaynaklı olaylar dizisidir(Paris s .. md •.r/a-i ).
scizleşmesinde ise,"Nükleer zarara yol açan bir
olaylar dizisi" olarak tanımlanmıştır(Vi-

::-"jKLEER YAKIT.:: Metal alaşım veya kimyasal bileşim
uranyum dahil) ,metal alaşım veya kimyasal
_ .. :.r.,c.e plutonyum ve Nükleer Enerji Ycinetici Komitesinin

Steering Committee)zaman zaman kararlaştıracağı
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di~er b~lünebilir maddelerdir(Paris .S.md.1/a~iii

S.ınd.1/h~i).
};.. RADYOAKTıİF ÜRÜN VEYYA ARTıIK: Nükleer yalcıtın üre
--eye.. kullanılması esnasında üretilmiş veya radyasyona
ı~akılarak radyoaktif hale getirilmiş herhanci bir rad
~d6edir ~- ancak, (l)nükleer yakıt (2)bir nükleer tesis
oıup endüstriyel, ticari, zırai,tıbbi,ilmi,e~itsel amaç"'
llanılmak üzere imilatın
son aşamasına ulaşmış olan radbuna dahil de~ildir(Paris S.md.1/a-iv; Viyana S.md.

4-. ~~ÜKLEER, MADDE : Niik Le e r yakıt( dot;al veya tüketilmiş
.ariç) ve radyoaktif ürünler veya artık anlamındadır(Pa• ~.l/a-v;

Viyana S.md.1/h).

5. NÜKLEER TESlS :: llerhane;i bir taşıt aracının içinde
:ar dıçındaki reaktörler, nükleer maddeleri imal eden
ıcien i~leyen fabrüzalar, ışJ_nlanmış nükleer yakıtı ye
le~e t~bi tutan fabrikalar, taşıma sırasındaki geçici
-esisleri hariç nükleer madde depolama tesisleri ve
yakıt veya radyoaktif ürünler veya artık gibi
.rıe r j i Yönetici Komitesinin zaman zaman kararlaştıraca
di~er tesislerdir(Paris S.md.1/a-ii~ Viyaişle
6. tŞLETEN_:· bir nükleer tesis ile ilgili olarak
---Kili makamca o tesisin işleteni olarak atanmış veya
k i rns e anlamındadır(Paris S.md.1/a-vi ; Viyana S.md.1/c) •.
11

:-; . _ NÜKLEER, REAK':rıÖR:: Nükleer yakıt ihtiva edip, ek nöt
--~-c::..arına gereksinim duymaksızın,. kendi bünyesi içerisin
nükleer fizyon gerçekleştirebilen yapıdır(Viyana

NÜKLEER.-. ZARAR,:· Radyoaktif malların veya bunların
pa~layıcı veya di~er tehlikeli mallarla birleşmesinden
-·a::Zıt,radyoaktif ürün ya ô.a artık gib:i.) veya bir niik-:
ise ~önderilmekte olan, o tesisten gönderilen ya da on
nükleer maddeler sonucu, ölüm, vücut bütünlü~ü
~ala gelen hasar veya zarardır(Viyana S.md.1/k) •.

JDKLEER SORUMLULUK

VE,

ooz,ENLEN!'Ş,

B1.ÇiM1

·ıdU~ü üzere, Paris ve Viyana sözleşmeleri hemen hemen

ıcları vermektedirler. Bu durum, her iki sözleşmenin
...• ~:ün aynı olmasından kaynaklanmaktadır.
~~i scizleşme de nükleer kaza dolayısıyla işleteni so

-~a~ta ve sorumlulu~un niteli~ini kusursuz sorumluluk
lirlemektedir (77). Sorumluluk,. kural olarak, işle
--~=· Ancak, istisnai hallerde işleten sıfatı, taşıyı-::- uar-af t an j_şleten, kural olarak, mala ve şahsa veri-

-=;-::-lü zarardan sorumludur ( 78). Bazı mallar ise, bunsorumlulu~u zaman ve miktar itibariyle
(79).
:::::.arak,, işletenin sorumluluğu, klasik kurtuluş beyyi-·
-.::abi değildir. Her iki sözleşmede de ,. işletenin so-·"ıti;ı haller sınırlı olarak sayılmıştır(80) •.
-!':..da ana hatlarıyla belirttiğimiz işletenin sorumlu
·--zenleniş biçimi , , aşağıda her iki sözleşme bakı
~ntılı olarak incelenecektir .

io-:Ruiz,Gaetano: International Legal Problems of Civil

.
0

.s cı: lsuc Le ar' Ene r-gy , Rec. Des Cours, Vo L •. 107/;'3,,().;..962),,

: ; Trevor,J.P.H .. : Principles of Nuclear Liability Fo~
::..(''"'r· Damage, 11uc-lear Law F.or A Developing World, Vienna

:: . 109:-110 •. '
er :.orbert: On Modernising 'J'he Paris Convention,NLB".,
_.:::.2~:~ovember 1973) ,p.-51 ; Compensation Fo r Nuclear Damage
D iiember Countries,NL"'· ,Vol.20(December 1977)p.,56 •.
::.. ,::uclear 'I'h.ır-d Party Lj ab iLa. ty ,P. 75 ; Paris Expose Des
-- .- ••..•
C:: ' -- •. =t-.
I ''9- 51 •
-or,p.109-110; Schv•artz,A.Julia-Cunnin3ham,Guy:Specific
ıc e s To The Liability of a Nuclear Operator For Damae;es
::..~ing From a Nuclear Incident,. Ştatus1Prospects and
~bilities of International Harmonization in the Field of
ar ~ner~y Law, Badan-Baden 1985,p.248 vd.
".J
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JHKI-SER· ENERJ'l Jtl'.'JANJ:,N.J)A ÜÇÜNciJ' ŞAHTSLARA KAR-Şl!
'"'•-'TGMLULUK HAKKINDA PAR1S_ SÖZLEŞMESİ

-~s sbzleşmesi, nükleer reaktörlerin yol açtı~ı zarar
an milletlerarası sorumlulu~u düzenlemek üzere akde
so~unu ilk kez milletlerarası hukuk alanına getirmj_ş
-~lında Batı Avrupalı devletler arasında akdedilen
yılında ytirürlüge girmiştir(81) ..

lS68

.n) SÖZLEŞMENİN.· TARAFLARI
~aris sözleşmesi, Federal Almanya, Belçika,Btiyük
-enimarka,~inlandiya,Fransa,Bollanda,1talya,lsveç ,.
_.orveç, Portekiz , Türkiye ve Yunanistan olmak üzere,
devlet tarafından imzalanmıştır( 82) •.

_:3.i;ılı

B)

aöZLEŞMENİN. AMACI

!aris sözleşmesi ile varılmak istenen temel amaç,
- -ıerin nükleer enerji mevzuatının ayr-ıntılı ve uyum
i~de düzenlenmesini teşvik. etmektir. Sözleşme,~kit
i milli esaslar çerçevesinde ~erekli ~ördükleri tamam
-enlemeleri yapmakta serbest bırakarak, nükleer zarar- an hukuki sorumlulu~a ilişkin temel kuralların birleşa~açlamaktadır(83) •
.) SÖZLEŞMEN.İN UY,G.U.1,AMA ALANI
1.

CüGRAITİ. AÇ_LDAN,
Yukarıda da belirtti~imiz gibi, Paris sözleşm~si,

:~i~qteral Conventions,p.27~
ı
~~ __c c ı v ı t ı.e s in 1986,Paris 1987,p.30 ;- Improving The NuclEa.r
:.rd :?arty Li ability Regime, NEA Newsletter ,.Vol. 6/2 ( Fall lg£)~
~ensatio~ For Nuclear Damage in OECD Member Countries,p •.53
evne r s P •. : Limiting The Liability of 'rhe N•uclear Operator,
.. e···sletter,Vol.4/1.(Spring
JI1986J ,p.5.
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-- ba~ı Avrupalı devlet tarafından onaylanmıştır. Bu neie co~rafi açıdan uygulama alanı dar ve bölgeseldir(84).
akit devlet ülkeleri dışında meydana gelen nükleer
~= zararlara kural olarak uygulanmaz(Paris S.md.2)(85).
işletenin tabi o Ld.uğu devletin(nükleer tesisin bu Lunôu ievleti) milli mev~uatı aksini öngörebilir. Buna göre,
v ı.e t sözleşmenin uyc;ulama alanını ( i) a.kit devlet ülke2ydana gelen nükleer kazalar sebebiyle akit olmayan dev
-ıerinde meydana gelen zararlara (ii)zararın akit dev__ıevdane c,elip, kazanın ak.it olmayan devlette meydana
_ hallere (iii)akit olmayan devlet ülkelerinde meydana
e zararlara, teşmil edebilir(86) .. Uygulamada mil
-··at;lc:r arasında bu yönde bir birliğe rastlanmamaktadır.
-~deral Alman mevzuatı bu hususu düzenlemiştir. O da,
_ ~esisin Federal Almanya'da bulunması şartı ile kazanın
5erçekleştigi yere önem atfetmek.sizin, işleteni
maktadır(87).
taraftan,: Nükleer Enerji Yönetici Komitesi, 22. ı-1- •• 197~
.,.!J/h(71)1 sayılı tavsiye kararı ile sözleşmenin uye;
-~~ı, açık denizde meydana gelen kaza ve zararlar ile
- t ülkesinde tescil edilmiş gemilerde meydana gelen
-a (kaza akit olmayan devlet ülkesinde meydana gelari) içerisine alacak şekilde genişletmiştir(88).
11-

~ ,.:.:ı:uclear Accidents and International Oblie;ations,
--,-etter,Vol.6/2(Fall 1988) ,p.6(International Obligptxrıs)
".c-'vities in 1986,p •.30.
-i~~ The Nuclear Third Party Liability Regime,p.17;
Ez:)Os/3 Des Motifs ,P •.3:, vd •. ;: The F'ı e Ld of Application of
- a~ Conventions ,NLB. , Vol. 5( April 1970) , p , 22 .
Cc~vention(Decisions,Recommendations,Interpretations),
- ~984,p.13-11.1-.
-~~~~ion ~or N,ıclear Damara in OECD Member Countiies,
.. ararının ıvıetni ıçin bkz .Paris Convention(Decisions ,,
e~dations , Interpretations),p.12; The Field of
::cation of Nuclear Conventions,p.22.
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2. KONU AÇISINDAN.

Paris scizleşmesinin uygulama alanının ikinci sınırı,
.,~ından getirilmiştir. Öncelikle belirtilmesi Bereker
-:..:z.le~menin her türlü nükleer faaliyetten d.ot;an zararla-
lan.r:ıadığıdır. Scizleşme ,. istisnai karakterde zararları
~-mek üzere düşünülmüştür(89) .. Bu nedenle scizleşme,nükrjiden nükleer bir tesis dışında yararlanmanın amaçlan
~~erde uygulanmaz. Dolayısıyla scizleşme, nükleer enerji
::..eer bir tesis dışında endüstriyel,ticari,zırai,tıbbi
li~sel olarak faydalanılan hallerde uygulanma kabiliye--nip de~ildir. Zira,. bu tesislerin yarattıgı riskler nor
endüstriyel faaliyetiri yarattı~ı risklerin citesine geç·:..r(90) •.
İkinci olarak, scizleşmenin uygulama alanı, belirli
-le de sınırlıdır. Bunlar reaktcirler, nükleer maddeleri
··eya işleyen fabrikalar, izotop ayırma üniteleri, radyo
·~~ı tekrar işleyen tesisler ile nükleer maddeleri depo
-~~sleridir. Ayrıca, scizleşme, depolanmış nükleer mad~ale
·li sırasında, nakil aracında meydana gelen kazalarda da
:.::-(91). Fakat, bir nakil aracının ak s arm.rı ı. teşkil eden
~ ::..erde uygulanmaz ( 92) •. Bunun yanı sıra, nükleer tesisin ken
veya ona tahsis edilmiş malların zarara u~raması has oz Le şrue uygulanma kabiliyetine sahip cleğild.ô.r(Paris
Son olarak, nükleer maddeleri taşıyan nakil araçları
enin kapsamına girmezler(94). Bununla beraber,~kit
milli mevzuatları ile nakil araçlarının da tazminini
~- rr i s Ex.post Des Motifs ,p.33. ; Strohl,Nuclear Third l'arty
:iability,p.71-72 ~ Strohl,International Obli~ations,p.5.
::-is £xı)ase 'Iles 'ı.-'\atifs ,"P .":)7. ·, St-rah'l.,~u.c..'l.ea:r Thi-rô.. Vart-y
:.i o.t)i 1. 'l.tı~ ' l) • '7 1. •
\ C?ıı.\'r.'öT1..S 1'2,Y~l)OSe' '"Des '\l\a't;i.ıs ,ı? :y:> \ '2,'t;tan."\.,~\lC..i.~ÖT
~"rı.\..ı:c:.. ~ö.T'ı::,;J

Liability,p.71.
(92)Paris ExposJ Des Motifs ,P. 3 5 ;· Strohl ,Nuclear Third Party
Liability,p.71.
(93)Compensation For Nuclear Damage in OECD Memher Countries,p.56,

(94)Compensation For Nuclear Damage in OECD Member Countries,p.56,
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- r(iaris S.md.7/c). Nitekim, Nükleer Enerji Yönetici
~.10.1969 tarih ve NE/M(69)2 sayılı tavsiye kararın
ac ı kç a ifade edilmiştir. Ancak, aranılan tek husus,

~, avr ı.Lan dit[;er fonların miktarının b e o mi.lyon özel
ı~~~ altına düşmemesidir(95).

-cRJMLULUtUN SÜJES1
~s sözleşmesi ile getirilen sisteme göre, nükleer reak
- ~-101 açtıe;ı zararlardan s aô e c e nükleer tesisin işleteni
. -Yletenin sorumlulu~u, kusura dayanmayan(No fault liabi-ır Exclusive liability), mut1ak(Absolute veya Strict
~ınırlı(Limited Liabilit~)bir sorumluluktur(96).Aynı
Lav ı s ı.y La bird.en fazla j_f3letenin sorumlu o Ldugu hal
:.e;;elsil sorumluluk( Joint Liability) söz konusudıır(97).
lesıe, nükleer tesisin işletenini, yetkili kamu makam
erit tesisin işleteni olarak tanınmış veya atanmış kisi
la~aktadır(Paris S.md.1/a-iv).
-eer zarar dolayısıyla sadece işletenin sorıırnlu olması,
~işilere sorumluluk yüklenememesi kuralı, taşımacılık
--.sedilrıiş olan milletlerarası sözleşmGlerin uygulanması-ıdir. Dahası, Faris sözle~mesine göre işletenin sorum·ıJı tallerde işletenin sorumluluktan kurtulması mutlak
· - -:in sorumlu olup olmadığı, hukukun genel prensiple
~cs~ it o~ilir(98).
r ı da da belirttig;imiz gibi, sorumluluk, k.ural olarak,
· s i n i$letenine aittir. Ancak, istj_snaı hallerde işle•. e.~a::!:'ının metni için bkz •. Paris Convention( Decisions,
--:::ia-:_-ions ,Interpretations) ,p.20 •.
--~-s~ ::.ıes I·;iotifs,p. 39 ;· Arangio-Ruiz,p.583.
cf Des Motifs
.
'p ~

-

.
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b» kişinin talebi ile t as ı y ı c ı ya devredilmiş olabi
.md. 4/d) C99). Nitekim,. Nükleer Enerji Yönetici Komi
-.~971 tarih ve NE/M(71)1 sayılı tavsiye kararı ile_
-evlet kendi milli mevzuatı ile taşıyıcıya bu sıfatı
!solsa dahi, diger bir ~kit devletin işleten olarak
bu s ı f atı.ı n ı n tanınması g e r-ek't i i ni.
--.. .;c1~tadır( 100) •·
ğ

..J) İŞLETENİN SORUMLULlJGUNUN KAPSAMI
!sletenin hukuki sorumlulu~unun kapsamı ile sözleşme
.:nma alanının hemen hemen aynı oldut_;u söylenebi.lir • .r q __
İY.11.{uki sorumlulu[tunun kap s arnı n.ı düzenleyen üçüncü madişleten, kural olarak, şahsa ve mala verilen zararv::''ı.mludur. Bununla beraber, bazı mallar işletenin SO":"
'unun kapsamı dışında bırakılmıştır. Bunlar, tesisin
--eya inşa halindeki ek tesisleri ile tesise tahsis
.allardır(Paris S,md.3/a-ii). Buna dayanılarak nakil
a verilen zararlar'da kapsam dışı kalmışlardır(lül).
letenin t~bi. oldu8u devletin milli mevzuatı, nakil
- -ı~ın tazminini ÖnfÖrebili.r(l02).
Sözle~meye göre, ölüm,vücut bütün1uıünün kaybı ve
ve r i Le n zararlar, n iik l e e r bir kazadan kaynaklandıklarJ_
nükleer zararlardır. Mala ve şahsa verilen zararların
e ileri sürülmesi halinde, öncelikle $ahsa verilen za
~azmin edilecek, mala gelen zararlar ise, tazminata ay
~onlardan arttıgı takdirde tazmin edilecektir(l03).Söz
~unun dışında nükleer zararlar hakkında ayrıntılı düzen
etirmiş degildir(l04).

~rohl,Nuclear Third Party Liability,p.72 ..
:avsiye Kararının metni için bkz.Paris Convention(Decisions,
ecommendations, Interpretations) ,p ..16 ..
~ompensntion For Nuclear Damage in OECD Member Countries,p.5~
~e Los Santos Lasurtegui,A. :Ler,al Aspects of The Use of' Scurce
o-f' Ionizing Hadiation,NLB. ,Vol,7(April 1971),p,59-61.
_,.,--., ,Jompensation For Nuclear Damage in OECD Member Countries ,P. 57,
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taşıyıcının sorumlulugunu bngcirmektedir.Bu istisna
bir gkit devlet işleten sıfatının taşıyıcıya devrini
lir(md.4/d). Ancak, bu devrin geçerli olabilmesi içic
-+ı~rın varlıGı Gereklidir. Buna gbre, cin şart,ilgili
·-ıe~in milli mevzuatında bu yolda bir hüküm bulunması
-=ıca,tesis işleteninin rızası ve taşıyıcının talebi ge. Bunların yanısıra, yetkili resmi makamın bu yolda bir
taşıyıcının gerekli mali teminatı cbstermesi(md.10/a,
~erekmektedir(ll5).
Bu şartların varlı~ı halinde,ta
uk Le e r maddelerin taşınması sırasında meydana gelen
-olayısıyla , nükleer tesis işleteni gibi sorumlu olur •.
e ~eçen taşıyıcı kavramına, radjoaktif artıklarin sa

haline getirmiş kişiler de dahildir(ll6).
·~:----ıcının sorumluluğu üstlenmesi ve işleten gibi sorumlu
-ı ile her iki işleten de (gbnderen ve gbnderilen) sorum
_:,rtıılur ve t.a s ı.y ı.c ı. her iki .i s Let e n i n yerine de s orum-

ı ı 7)

)

..

1ŞLErrENlN

SORUMLULUGUNUN SINIRLARI

_eris sbzleşmesi, işletenin sorumlulugunu, miktar ve
a~iyle sınıriandırm~ştır(llB).
l.TAZM1NAT MlKTARI
laris sbzleşmosine gbre, bir niikleer kaza neticesin
-elen zararın tazmini için bdenecek olan miktar,yodin
(b)fıkrasında belirlenen azami miktardan fazla olamaz.
işletenin sorumlu oldu~u azami miktar, Uluslararası PaExpo s e Des Motifs ,:P •. ~3-~
Expo se Des Motifs,p.Ltl..
3::-:pose Des Motifs ,:P .43.
:~~r,p.56-57 ; Strohl,Nuclear Third Party Liability,p.75; ı]9"'.:::,ensa~io:p For ;,Nuclear Damage :i,.p _QECD Member Countries,
·-~-b:J
~ Par ı s Lxp os e Des Motıfs ,p. 4':;)-'.:;ıl.

-l.j-4-

a:ından belirlenen ve bu kuruluşun faaliyet ve iş
ı l Lan ı Lan II Öze 1 Çekim Hakkı (Special Dra•,ıine; Hip;ht) 11
on beş milyon cizel çekim hakkı olarak tespit edil-.·, lb) ( 119). Bununla beraber, akit devletler, rtıil,lı
-:::.~:.. ile teminat al tına a Lrnış -o LmaLa.r ı. şartıyla daha d.ü-~ =üksek miktarlar:belirleyebiliFl~r.Ancak, bu şeki~de
mLk t ar-La r , be mi.Lyon z e L ek i m hakkının a Ltrı.n a
""'". 7 /h), (120) • Akit devletl~r her han~± bir beş

ö

ç

··lunurken, nükleer tesisin cizelli~ini, nükleer mad
Pv~ana gelebilecek kazanın temel sonuçlarını dikkaclarcür ( md , 7/b--ii) (1'211). Yabancı unsurlu bir hukuki
-·:;s. ·..ıyr:ulanacak hukuk,hakimin hukuku o Lduğu hallerde
miktarları uyBulanma kabiliyeti kazanacaktır.B~
lan bu miktarlar, net tazminat miktarları olup,.
avası sonucunda mahkemece hükmedilecek olan ~aiz ve
ırıa dahil deg;ildir (rnd •. 7/g)(l22).
-~leer kaza dolayısıyla birden ~azla işletenin so
hellerde, sorumluluk, nükleer maddelerin bir te
erine nakli sırasında tek ve aynı nakil aracında ve
-Ppolama halinde tek ve aynı nükleer tesiste meyda
ir ~c:ıza neticesinde ortaya çıkmışsa i her bir işlete
aldugu azami miktar, yedinci maddeye Ecire te~
r. tiçbir işleten, bu madde uyarınca kendisine yükle
·a~ fazlasını cidemeye mecbur edilemez.
2. TAZMlNAT TALEBİNİN SÜRESİ
_ ari.s s oz Le sme s i , tazminat hakkını, nükleer kazanın
·· tarihten itibaren on yıl ile sınırlamıştır(md.8).
yıl içerisinde kullanılmayan tazminat hakları,
sukut eder(l23). Bununla beraber, niikleer tesi-·

~k~Rr,Paris scizleşmesine eklenen 31.~.1963 tarihli pro
=..ür:. iiç iinc u maddesi ile yii z yirriü milyon özel çekim hakçıkartılmış, fakat, Tiirkiye Cumhuriyeti bu ek protokolü
=..a@a:-ııştır.
-~·hl,l.uclear Third Party Lj_ability,p.75 ;·. Pelzer,p.56 ;·
:-::..: .Z:x:pose Des Motifs ,P. L~.9.
For Nuclear Damage in OECD Member Countries,
Des Motifs ,P .51 •.
Strohl,Nuclear Third Party Liability,p.75-76
For Nuclear Damage in OECD Member Countries,
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~el~işse,
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tarihinden
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itiba

:. v ı Lı. aşamaz(md.8/b)(l2L~)•.

_ :il:::ektedir ki, sözleşme, tazminat talepleri için iki' türlü
-~r~ektedir. İlk süre, kural olarak on yıllık süre ya da gkit
- =i~ millı mevzuatları ile kararlaştırılan süredir ve nükleku bulduğu tarihten itibaren başlar. İkinci süre, asga-:.llık süre olup, başlangıç tarihi , zarar görenin zararı ve
..i öğrendiği ya da öğrenmesi gereken tarihtir. Sadece ,.terk,
. çalınma gibi özel durumlarda bu süreler aşılabilir. Bu du
n.konusu olayların meydana geldi~i tarihten başlayarak,.yir.~a tazminat hakkı sona erer(l25).
-praftan, md.13/c 'ye göre birden fazla dAvlet mahke
+-:;;:ili o Ldu gu hallerde) yetki ihtilafı sonuçlanıncaya ka
:.~a belirtti~imiz süreler işlemez(md.8/d). Bu yetki ih
·z~cek olan ve nükleer enerji sahasında emniyet kontro
--nusundaki sözleşme ile oluşturulan mahkemenin nihai
Third Party Liability,p.15-76; Reyners,p.3-6
For Nuclear Damage in OECD Member Countries,
For ~1ıclear Damage in OECD Member Countries,p.60;
Paris Expos~ Des Motifs,p.51-53.

Anılan
lı

mahkeme,

bu kararıyla,. ihti].af

konusu

ile en

i~tibatı olan akit devlet mahkemesini belirleyecektir. Bu
süreler zarfında tazminat hakkı ortadan
md.81de öngörülen süreler zarfında yetkili mahkeme
zarar 5ören, yetkili mahkemenin nihai kararını verar-t ı.y La , sürelerin bitiminden .s o n r a dahi zararı
~~lPştı~ı iddiasında bulunabilir(md.8/e)(l26).Ancak, yetki]i
bulunduğu akit devletin milli mevz.ua t ı nô.a aksine bir
e bu Lunmomas ı. gereklidir ..
ş

-z~inat hakkının yukarıda öngörülen sürelerin hitamı ile
-0si,
söz konusu sürenin niteliginin hak düşürücü süre
ortaya koymaktadır(l27).

H) SORUMLULUÜUN YÖNELTİLMESİ VE !SPATI
Nükleer kazalar sebebiyle ortaya çıkan tazminat talep
zarar gören, sadece zararın meydana gel~i~ini ve zara
~Per bir kaza sonucu ortaya çıktı~ını ispat etmek duru
-.rlunlardan başka, zarar verenin kastını veya ihmalini
-resi gerekmez(l28).
Zarar ~ören davasını, kural olarak, işletene yönelte
nükleer maddeleri tedarik edene ya da taşıyıcıya kar
açamaz.lkinci olarak, işleten zararın tazmin ettikten
-~,J
z ar ar ı n p-:erçek yaratıcısına, örnegin 't aş ı y ı.c ı.y a ru1~ letonin rücu h akkı sadece iki halde söz konusu oJ.arı;öre, .i.ş t
e r kazaya kusuru ile yol açını.
-iye ya da yazılı bir sözleşme ile sorumlulu~un yüklonil
sJz konusu oldugu hallerde, bu kişiye rücu edebilir(Paris
:'.Getirilen
ilk istisna, sadece gerçek kişileri kapsar.
Lo

erı

,

n

iik

Le

~xposJ Des Motifs,p.51.
-:c,sh.513.
enkov,V •. -Brands ,B. ı Nu c Le a r Liability, Status and Prospects,
ulletin,Vol.30/ 4(1988),p.6.

işleten, sadece zarara kasıtlı veya ihmali fiiliyle
-erçek kişiye rücu etmek imkanına sahip olup,zarara
kişinin işverenine başvuramaz(l29).Di~er taraftan ,
ir sözleşme ile sorumlulugun yüklenilmesinin sciz konuhallerde de, işleten, sorumluluğu yüklenen kişiye
sözlesmede belirtilen oranda rücu hakkına sahiptir(ınd.
. ı~ıeten, cidedigi tazminat miktarını bu kişilere rücu
sonra,bu kişiler işletene karşı herhangi bir hak id
bulunamazlar(md.6/g).
0

b)ir kaza doLay.ı s ı. yla s o r-un Lo Luğunun
- a Ln ı.n a alındığı hallerde, yargı yetkisine sahip mahke-~kukunda sigortacı veya mali kefilleri do~rudan dogimkanının tanındıgı hallerde, zarar gciren,bu
da dava açabilir(md.6/a)~
.yrıca, işleten sıfatının taşıyıcıya devredilditi hal
açılacak tüm tazminat davalarının muhatabı taşıyı
./d) (.130) •.

I)

SORUMLULUKTANKURTULUŞ SEBEPLERİ

-~ 'o."Ç:\...';:,

teni

illiyet

';'-):;:,rı.,"\.. 'ç.'s~\.~~'<:,\.,:~'c, <y~ç:,'t,<c, '\ '<:;::ı\...'t, ~\:,_'\r'-"\..ıc:,<c,--ç: ,.~'c..~\:,,'ç:ı,::\:,
.\C',.. \...~"\..<i;',

ba[!;ını

lç_esen sebe-pler

o..ı~ınô..a,me-yô.. ana gelen

nük

leer zarardan sorumludur(md.3). Sözleşme, işletenin han~i hal
lerin varıııı halinde sorumlu tutulamayacagını tadadi olarak
dilzenlemektedir. Buna ccire,işleten, ülke içinde meydana Beti
rilen düşmanca hareketler (md.9), zarar görenin ~usu~u(md.~/c-i),
iç savaş' silahlı isyan' ihtilal ve nükleer t c s ı s i.n bu Lunduj;u
devlet mevzuetında aksine hüküm bulunmayan hallerde. istisnai
karakter taşıyan tabii afetlerin yol açtıSı nükleer zararlar
dan sorumlu degildir( md.9).Ancak, zarar görenin kusuru halinde bu durumun takdiri, yetkili hukuka tabidir.
(129)Paris Expos~ Des Motifs,p. 39.
( 130)Parj_s Expose' Des Motifs ,.p. 43 ..

=:e sözleşmesine göre işletenin sorumluluktan kurtuldu

i~i başlık altında incelenebilir(l31):

ı , Düşmanca hareketler, ·T'abii Afetler ve-, tç Savaş~'
2. Zarar Gören-i·n Kusuru

:JÜŞMANCA 11AREKETL~R,.TAB!İ

AFETLER. VK !Ç SAVAŞ'

-::r::anca hareketler, kurulu düzeni deği~tirme ka sd ı bu
.ar-r-a a l ı k , ayaklanma, giirültü ve fesat çıkartma, te
l eri, sabotaj, ~rev ve sendikal hareketlerdir.
ş

:abii afetler ise, tamamen istisnai özellik taşıyan ve
ı::,~,
ııiimkiin olmayan do[1;a olaylarJ_dır(l32) .Bununla bera
Ln bu Lundu ğu devlet hukuku, tabii afetlerin tazmini
~ ialetene ylikleyebilir(l33),
··~üırr.ektedir ki) işletenin s or-um.l o Luğu klasik kurto Luş
.,..."r.P (miicbir sebep gibi) korıu o Lrnamak t o.d ı r .
o Lav ı s ı y La , işleten, yukarıda belirttiSimiz dü şmanc e
iç savaş,ayaklanma, ihtilal gibi hareketler neti
-~--~ana Belen zararlardan mutlak olarak sorumlu de~il-is~ai karakterdeki tabii afetlerden ise~tesis devletiı öncörmemiş olması şartıyla sorumlu de~ildir.
"'2...rar Görenin Kusuru
-ıEıer kazanın zarar görenin kusuru sonucu meydana Bel-, zarar rörenin kusurunun aıırlık derecesine 3öre,
uy~ulanacak hukukun yetkisi dahilinde
. -~lctenin meydana gelen zarardan sorumlu tutıılRmaması
~r ~örenin sorumlulugu genel hUkümlere göre tespit
. Yani, uygulanacak hukukun konuya ilişkin Benel hak
··:.;::i;leri uygulanır( 136).
a::-tz-Cunningham,p.249-250 ;: Pelzer,p.55.
·a~t;z-Cunningham,p.249.
is Zxpos~ Des Motifs,p.53 ;schwartz-Cunningham,p.251.
··a=-t;z-Cunningharn,p.256 ; Paris Expose Des Motifs,p.-53.
_ ~:!'is 2xpose Des Motifs, p. 37.
-·-··a:!:'t;z-C.unningham, p. 256-257.
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mevcuttur(md.6/f-i)(l37).
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halinde,.
bu rücu

yol açan kişiye
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Le t erı i.n , bu k i s i rı i.n işverenine bo svur-mas ı

tiin değildir( 138) •.
Gcirülmektedir ki, getirilen cizel sistemin dayanaıı,.yine
ı~ fiil ilkeleridir. İşletene sorumluıugun yüklenemedi~i hal
niikleer kaza riskinin toplum tarafından ~ci~üslenmesi ge
-~ .i kabul edilmektedir(l39)p
J). M!LLETLERARASI YAHGI. YETKİSİ

1 •. HÜKÜM

Paris scizleşmesinin 1967 tarihli deBişik on UçUn
si, nükleer reaktcirlerin yol açtı~ı ~ararlar sciz konusu
n aa yargı yetkisi ve yetkili mahkemeyi düzenlemektedir ..
r-e :
II

Bu maddede aksine hüküm vazedilmedikçe, 3, 4, 6/a
ve 6/e maddeleriyle ilgili kaza hakkı sadece ülke
sinde nükleer kazanın vuku buldugu &kit tarafın
mahkemelerine

tanınmıştır.

~ükleer bir kaza ~kit taraflar ülkesinin dışında
vuku bulduğu veya nükleer kazanın vuku bulduğu yer
kativetle
tavin
edi.la:n...-v=ı.;M
takdirde kaza hakkı me"
u
~
sul i:şletenin ülkesinde nükleer tesis bulunduğu
~kit tarafin mahkemelerine tanınmıştır.
u maddenin (a) veya (b) fıkraları gereSince bir
ien fazla ~kit tarafın mahkemeleri selghiyetli ise
kaza hakkı,
(i)Nükleer kaza kısmen herhangi bir ~kit
tarafın ülkesinin dışında ve kısmen
tek bir ~kit tarafın ülkesi üzerinde
'S..!'-:;z-Cunningham ,P. 257 ; 1->aris Expose Des Motifs ,P. 39-.
:rr~z-Cunnin8ham,p.257,
::'tz-Cunnine;ham,p.260 ~ Pelzer,p.55,-
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(ii)Di~er

bütün

müracaatı
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tarafından,
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mahkemelerine
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atıf

bahis konusu
edilen

~kit

a.i tt ı r ."

sözlesmesinin on üçüncü maddesine ~öre, yargı yetki
.•ii'cLeer kazanın vuku bul duğu devlet mnhkcmelerine ta
rada öncelikle açıklanması gereken husus,"nükleer
;,.Gü
bulması" tabirinden ne anI as ı Lmes ı e;erektiti;iclir. Bu
ve "vuku bulma'1 tabirlerinin söz-9~ni ile irtibatlı olarak dikkatle incelenmesinde fay
kanaatindeyiz ..
'a)

Nükleer Kaza

Yeri geldiginden tekrar edelim ki, Paris sözleşmesi
nükleer kazayı şöyle tanımlarnaktadır:"Bir nükleer kaza,
özelliklerin zehirli ve patlayıcılarla veya nükleer ya
~adyoaktif ürünlerin ve artığın di~er zararlı özellikle
~r:eşmesinden veya bir nükleer tesis içindeki radyasyon ka~
-·ayılan iyonlaştırıcı radyasyonlardan doğah veya bunların
_ ,::,::_~ak ortaya çıkarak zarara neden olan aynı kaynaklı olay-

-ce, nükleer kazayı, zarara yol açan aynı kaynaklı olay
"::' cıizisi olarak tanımlamaktadJ.r.Bu tam.ml ama ilk ba
+er-Ln i n 11 zarar yeri 11 o Ldıı ğunu destekler gibi gor-ürr• ~ysa, nükleer kazadan kasıt, nükleer zararın meydana
·e,;ildir. Özellikle, "zarara yol açan"şeklinde bir
,.,~ v e r i Lmes ı.n.i n nedeni, ilk olarak, zarara yol açmayan
la::-ın tazmin borcu ve sorumluluk do8,urmayacağı, ikin
-~:ikleer k az a tanımına girmeyen kaz a Lar ı n bu sözleşme
a:~~nda tazmin edilemeyeceti fikridir. Ayrıca, nükleer
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KURALIN MUHTELİF DEVLETLERDE UYGULANMA DURUMU

-:ı:.

_ 5-ris sözleşmesine taraf olan devletler, s o zü'e emeye uy
millı
mevzuatlarında düzenlemelerde bulunmuşlar ve,
_ sorumluluk kanunları vazetmişlerdir. Bu başlık altında
--~lerden !sveç ve Belçika'nın getirdiği düzenlemeye değin
~--~a görmekteyiz.

ın ::'.:sveç Hukuku
8 Mart 1968 tarihli ve 45 sayılı kanuna göre((.150)
eleri, kısmen veya tamamen !sveç'de meydana gelen
_ -~azalar dolayısıyla yargı yetkisine sahiptir. Nükleer
aşınması halinde ise, nükleer tesisin 1sveç'de oldu=

--..a..:.er,:.e, nükleer kaza akit devlet ülkeleri dışında meydana
~azanın meydana geldiği yer tam olarak tespit edile- :sveç mahkemeleri yargı yetkisine sahiptir(rnd.36/a,~ bı).
)

Belçika Hukuku
Belçika Nükleer Sorumluluk Wanununun ikinci madde s i ;
bulunan bir nükleer reaktörün işleteninin akit devlet

açık denizde meydana gelen kazalardan ~ açık denizde
·le~ ülkesinde tescil edilmiş bir gemi ya da uçakta) veya
-:ette veya açık denizde ;kit devlet t~biiyetinde bir kişi- cez zararlardan sorumlu olduğunu bildirmektedir( JJ51) •.:
Belçika Nükleer Snrumluluk K~nunu, Paris sözleşmesi-·
lawa alanını, sözleşmenin ikinci maddesinin verdiği yet
varıaz-ak genişletmiştir. Bu kanuna göre,. Belçika mahkemele-·
olduğu hallerde, yargı yetkisi öncelikle Brüksel
•reı:ıe:ı:::-i.~e a ı t t i.r-Ümd • .26). Kanun bunun ötesinde yargı yetkisi·:...
. : .,.. düzenleme getirmiş değildir. Bu da, Paris sözleş
··e2gı yetkisine ilişkin hükümlerinin aynen geçerli oldu
aktadır.
_ a~i.~g of ENEA Analytical Study on Third Party Liability,
.. l.-3(April 1969) ,p.42•.
Sorumluluk Kanununun lagilizce metni için
vd.(Act of 22nd July
Field of Nuclear Energy).

--::~r::..d.a zikrettiğimiz
....•..:.; uygu Larıan kanunlar
r•o:r~

her iki kanunun da temel özelligi,
olmalarıdır •. Zira, her iki kanun da

a2.anını sınırlandırmıştır.
Bu kanunlar, kendine has ı..:.ya~ar.ı olan ve kanunlar ihtilafı kurallarını bertaraf eden
kanunların altında yatan amaç ise, düzenledikleri
devletlerin organizasyonu ile ilgili bulunması ne
n e v Le t rnenf aa tine yönelik olmalarıdır ((],52) •.

-. YARGI YETK!SlNE 1L!ŞK!N DÜZENLEMEN1N TEMEL SEBEBİ
_aris sözleşmesinin amacı, sorumluluk hukukuna ilişkin
~n birleştirilmesidir.
Ancak, bu birleştirme çabalarının
--~an nihai amaç, nükleer zararların ma~durları durumun
=içjncü kişileri himaye fikridir. Yar~ı yetkisinin
- ~ahkemelerine
tanınması, 3üçsüz durumda bulıınan zarar
~~ısından pek elverişli bir durum olmamakla beraber,
-örüşmeleri sırasında, tazminat taleplerini tek mahke
~-ak ve böylece bir nükleer kazaya ayrılan tazminat,
onların ~dil ve tek elden da~ıtımını saglayarak,taz
nispetsizliklerin
bulunmamasını
sa~layacak daha uygun bir çözüm bulunama-

bu düzenlemenin temel sebebi,. 1960'11 yıl·leer kaza nosyonundan k8ynaklanan tecriibe eksikli~i ol
O yıllara kadar geniş çaplı bir nükleer fel~ketle
elebilecek zararın boyutları hak
l~: eksikli~i bu çözüme yol açmış ve konu üzerinde
lna~ıştır .. Dikkatlerin üzerinde toplandıSı husus, so-e7~in fikridir. Yoksa,zarar görenlerin fiilen bu taz
~1e etme imk&nına sahip olup olmadıkları üzerinde du-

- ;::.r-_alp ,Gülören :: Mi'lletlerarası Özel' 'Hukuk ,Baglama Kural
~ı,
:'.:stanbul 1986,sh.44-45- •.
c:..r::.s Exp o s e Des Motifs,p.57 ; Reyners,p .. 6 •.
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-:..:-.-ıörüldüt';ii

üzere,

gözetilen

husus,

za r a r e;örenin

- e.). ldir. Taraf menfaat Le ra n i.n de nrce Le nme s i. g-ereken

z3rar görenin daha çok himaye edilmesi ~ereken
e;öz ardı edi Lrrri s tı i r ..
- ~Gr8ftan, zararın meydana geldi3i yer mahkemeleri
·e1;l:isi t anı.nmaraas ı , nükleer zararların ni t.e l i.g.i ne
i.J:ş:n'2~ilis t ı r ,
Clıerno.byl'_ nükleer re aktör kazası,.
kc.:zanın boyutlarını göstermek açısından yeterince
·:-nektir. Böyle düzenlemelerden amaç ise,nükleer za
edilen fon sınırlarının aşılmaması
·-~:- görenlerin tam olarak tazmin edilmesi olmalıdır.
ıe miktar itibariyle mümkün kılınmalıdır. Zira ,
-n-ası sözle~melerin bulunmadıgı hallerde, zarar göararlarının normal kanunlar ihtil;fı prosedürü içe
a..":a iyi tazmin edilmesi ihtimalinin btılunması, bu
·-~in hem yaratıcıları,hem de uygulayıcıları için men-··-:-

0

d.ı r .

5 .. YABANCI DEVLETİN YARGI. MU~F!YET!
~~bancı devletin yargı muafiyeti .. Milletlerarası Hu
:..lletlararası Özel Hukukun ortak meselelerinden biri.
göre, devletin yargı muafj_yeti vardır.
··a:iyetin derecesinin ne olduGu konusunda bir bir
~ilmiş de~ildir(l54).
_argı muafiyetinin geleneksel olarak iki istisnasının
-abul edilir.Bunlardan ilki ve konumuz açısından
-·an:.., devletin yargı muafiyetinden kendi iradesi ile
~ı~~i vazgeçmesidir •. Digeri ise, yarBı muafiyetin-

-:i~el,Aysel:Milletlerara~ı Özel Hukuk,İstanbul 1987,
_.2S8-28~(Milletlerarası Ozel Hukuk)~ Berki,O.F. :Devlet
-==-" Eu su s ı. Hukuku,C.2,Ankara 1961 ,.sh •.339-34l(D.evletler
~~si Hukuku) ; Berki,O.E.: Türk Hukukunda Kanun İhti
-- --:i.a:r:., Ankara 1971, sh. 207-209(Kanun .l h't i lafları) ~ Göğe r,
::,_.. . ~:,;a.!1.:.Devletle{ Hususi Hukuku ,Ankara 1975 ,.sh •."344-"34~
:~vle.:;:er Hususı Hukuku) ~:. Seviğ, V .R •. : Kanunlar 1htilaf .ı,
:s~s~bul 1974,sh.257-258; Çelik,Edip: Milletlerarası
~~~.ü: .c .2, İstanbul 1982, sh. 38-44 •.
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c::--lanan ülkede bulunan

taşınmaz

mallara

ilişkin

aynı hak

_.£arıda da belirtti~imiz gibi, konumuz açısından asıl önem
--~~us, devletin kendi iradesi ile yar~ı muafiyetindAn fe

olmasıdır. Nitekim, Paris sözleşmesinin on üçüncü made) fıkrasına göre, akit taraflardan biri aleyhine bi-r
tedbirlerle ilgili hususlar dışında,htçdevlet yar~ı
muafiyeti iddiasında bulunamaz. Dolay~göre, ~kit devletler,sadece icraı tedbirler
muaf i.y ett iddiasında bulunabilirler· (156) •.
muafiyeti meselesinin, tezimiz aç:_
-- ern t.a ımas ı n ı r: nedeni, Paris sözle}mesinin1'i$leten11in
~leceJinl tanımlamamasından ileri gelmektedir.Herhangi
__ı~lamaya gidilmedi~inden, devletin de işleten sıfatına
mümkündür.Hal böyle olunca, zarar 3ören, yabancı
edebilecek ve yabancı devlet de,icraı tedbirler dı·ısuslarda,yargı muafiyetinden,Paris sözleşmesine kat~ı
etmiş bulundugundan, muafiyet iddiasında bulunamaş

sözleşme bulunmayan hallerde, yabancı devle
- muafiyetinin ne olacağı meselesine "Kanunlar !htila::ı"
d.eginilecektir.·

LYGULANACAK HUKUK
sözleşmesi, düzenlediği hususlar dışında kalan usule
::..:iskin tüm meselelerde yargı yetkisine sahip olan mah
=:ıi hukukunun yetkili oldu~unu bildirmektedir (.md.14/b).

~fl ,L::..lletlerarası Öze 1 Eukuk, sh. 283-28'+ ;· Berki .Karıun
-:.::..a:l:::rı,sh.212-213 ;Berki,Devletler Hususı Hukuku,sh.345• ~ö _er, Devletler Hususı Hukuku, sh. 346 ~ N omer ,E •. : Devlet
.. c=;--sı Iıukuku , İstanbul 1988, SQ- .W::i:403 ( DevLe t Le+ Hus ııs ı.
.. ; i\omer ,E.: Devletler Hususı Hukukurıda f·li.lletleraro.sı
,I:.;HFD. ,:C...40/l-4(197L~) ,sh. 393-426.

- ~~posl Des Motifs,p. 59.
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sözleşmesinin

0~a:,)

ve

Cc:)J fıkraları

eşitlik

ilkesini·

nation)
düzenlemektedir.
Buna göre ,.gerek sözleşme,,
..... =,::.:a.."1acak
hukuk ,1taraflar
arasında
hiçbir
milliyet
,.ikamet
~ad mesken farkı
gözetilmeksizin
uygulanacaktır(162).Do
..-....,l&,?aris
sözleşmesi,
ve uygulanacak
hukuk olarak hakimin
avan ı n taraflarının
tabiiyeti
ne olursa
olsun' ikametgahı
-:;.~ ::eskeni nerede bulunursa
bulunsun, uygulanacaktır.
Böyle
lW!i ı c. •• ::.L davalarda,
bu hususlar
ileri
sürülerek
,Paris
sözleşme,.
.,. ::a.:..,cimin
hukukunun uygulanmasına
karşı
ileri
siir-iiLeb i.Le cek
s:cr.: -;

IIKW"A-

~•=li

ar ö:ılenmek
= ~ara bir
~aciiyetinde

istenmiştir.
Zar ar gör.enin,
bu zararının
tazmi
akit devlet
Ülkesinde
veya açık denizde
akit
bir gemi veya hava nakil
aracında
marµz kalma

sayılmıştır(163).
belirtilmesi
gereken di~er bir husus da, sözleşme
maddesinin
birinci
fıkrası
uyarınca,nlikleer
kaza
.Ju yer mahkemesinin
yetkisi,
sözü geçem maddelere
~•,(rr;d.6/a ve6/e
,md.3 ve md.4) açılacak
davalar
dolayı
.-özleşmenin
on dördüncü maddesinin
ikinci
fıkrasında
ise~
__ milli
hukukunun işbu sözleşme uyarınca
kaza hakkını
ha
.in milli
hukuku olduti;u belirtilmektedir.Dolayısıyla1yu-~ei:itigimiz
maddelere
dayanılarak
açılacak
clavalarda
-.. s ozLe şme de düzenlenmeyen
esasa ve usule müteallik
me-

,ha-

ar e ede r , Bu davalar
haricinde,
uygulanacak
:..~i:iil~fı prosedürü
içerisinde
tespit
edilecek
!lar ihtil~fı
bahsinde
incelenecektir.

hukuk .n o rraa L
olup, bu

leşaenin
uygulama alanına
giren konular
ileride
anlatı
..,·:ıa beraber,
kısaca
diyebiliriz
ki, y ar gı yetkisine
sa
.in millı
hukuku, tesis
kazaları
dolayısıyla
işletene
:.::..ace:,.;: tazminat
davalarında(
md, 3), nükleer
'.maddelerin·
-rasında
meydana gelen kazalar
dolayısıyla
işletene
v~
~ karşı
açılacak
tazminat
davalarında(md.4),
milli
kanun
-·~:rildi/'!;i hallerde
sigortacı
·-:;.:::.a:-(rıd.
6/a) ile işletenin

ve mali kefillere
karşı
açı
aç acağ ı. rücu davalarında
uygu--

.. 6/ e).
Expos~ Des Motifs,p.59.
For Nuclear
DamaBein OECD Member Countries,p.73.
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ÜKLEER ZARARLAR DOLAYISIYLA HUKUKİ SORUMLULUGA
!LİŞK!N

V:tYANA_SÖZLEŞMESl.

··iyana scizleşmesi, nükleer reaktbrlerin yol açtığı zarar
-o~an milletlerarası sorumlulu~u düzenlemek üzere akde
"kinci sbzleşmedir. 1963 yılında sınırlı sayıda devlet
___ aa akdedilen scizleşme, 1977 yılında yürürlüğe e;irmiştir
•. Viyana sbzleşmesi, Paris sbzleşmesi ile neredeyse aynı
- ri taşımaktadır. Bu nedenle scizleşmenin ilgili hüküm
. urada kısaca de~inmekte fayda gcirmekteyiz.
A)

SÖZLEŞMEN1NTARAFLARI

Viyana scizleşmesi,. Arjantin,Bolivya,Kameron,Küba,,
ijer,Peru,Filipinlerr Trinidad ve Tobago ve ~ugoslavya ol
an devlet tarafından imzalanmıştır(l65).
Sbzleşmenin gcirüşmelerine Türkiye de katılmış,fa~at
is imzalamamıştır.
B)

S0ZLEŞMEN1N AMACL

Viyana scizleşmesinin amacı, Paris scizleşmesi ile
·stenen temel amaç ile aynıdır. Viyana scizleşmesi de
_ za~arların yol açtı~ı zararlar nedeniyle açılacak taz
-avalarında uygulanacak olan temel sorumluluk normları
~ıeştirilmesi ve zarar _;görenle::1.n adil ve eşit mali e;ü
:..ere kavuşturulmasını amaçlamaktadır .(16&).Ayrıca, scizle~~ıarın temennisi, bu yolla de~işik \Sosyal ve anayasal
:..ere sahip uluslar arasındaki ·dostane ilişkilerin geliş
(167).

ltilateral Conventions,p.27.
- proving The'Nucleararh~fd'Pşrty Liability Regime,p.~7.
:_erana Official Recordslp.501'.:
·ı. :,.
ie~~a·orriciil Re6or4i,p:501.
.

. '

c;'

·1 ••.~.•. \

•

,,:'.,' ::

UYGULAMA ALANI

·::..~;c:ma s oz Le mo s i , Paris sözleşmesinin aksine,. uye:;ula
~1.i:=:kin bir rıükiim sevketmemiştir •. Bu nedenle de, sade
- -;;"':'afından imzalanmış olmasına rağmen,. dünya çapın
:~~3 alanına sahiptir(l6~.Bu ise, Viyana sözleşmesi
__n devlet ülkelerinden birinde meydana gelen nükleer
_ aç t ı g ı, za:rar.ın. dünyanın n e r e sinde meydana gelirse e;e 1e~ilebiloce@ni göstermektedir. Bununla beraber,Viyana
__.::.n(Vienna Stan.dine; Committee) Nisan 1984 tarihli
? s·qılı ba5layıcı olmayan e;örü~iinde, nükleer kaza
l~elcrinden birinde veya açık denizde meydana ~el
olmayan devlet ülkelerinde meydana gelen zarar
e Kapsamına girmedi~i belirtilmiştir.Ancak,bu goruş
ildir. Dolayısıyla, her han~i bir fikit devlet, mLl.o:·acatbı bir hükümle s ozLe sme nı.n uyr.o Lama a Ları ı n ı
+Le t u Llce Lertnde meydana p;elen zararlara da teşş

16 9).

KON'J AÇISINDAN

·iya. a ~öileşmesi de ,Paris sözlesm~si ~ihi, her tür~

aa i i ve t t e n doı::t;an zararlara uyp:ulanamaz(l70). Bu söz
-is~ai karakterdeki risklerin tazminini ~n~~rmektedj_r,
s~ılesme, nükleer enerjiden nükleer bir tesis dışında
allerde(endüstri.yel,ticari,tıbbı vb.) uycnlanmaz.
--p
sadece sabit reaktörlerin (land Hosed) verdikleri
...rlecr maddelerin t.aş ı.nmos ı halinde meydan a e;P len
lanma kabiliyetine sahiptir(17}).
~:·.iC':.ard T,: International Co=Op e r a t Lo n Tı'olloıüne;
--1.i:~Jiı. Ne•,;sletter,Vol.5/l{Spring 1987) ,p.6 ~l<eyners,P. 3.
of Application of Nuclear Conventions,p.23.
Third Party Liability,p.71,
Third Party Liability,p,71.

-66-

~

olsrak,

-

.,,r-Jen reaktcirlerde uygulanmaz(.ı 72:).
aşınması

-

Viyana

scizleşmesi bir

halinde

rı~a verilen

-~3~_tır(Viyana

meydana

zararlar
S.md.~

nakil

aracının

Ayrıca,-

gelen nükleer

nükleer

kazalarda,

da;scizleşmenin kapsamı

/5-b)(173).

bununla

aksa

dışın-

beraber,

&kit

~::i

mevzuatlarına koyacakları bir hüküm ile bunun
bilirler(md.~ /6)(17~). Bunların yanısıra, nükleer
__ isiDe ve ona tahsis edilmi$ mallara gelen zararlar
Pye gcire tazmin edilemez(md.~ /5-a). Du zararların
,-emel haksız fiil hUkiimlerine dayanılması gerekli-

SORUMLULUGUN SÜJES!
'iyana scizleşmesinin getirdigi sistemde de, nükle
;n yol açtı~ı zararlardan sadece işleten sorumlu
- (176),l§letenin sorumlulu~u, kusursuz ve mutlak bj_r
··:' .Anc ak , bu sorumluluk, süre ve miktar itibariyle
::.::.r.:ıştır(177),
vıyana scizleşmesi, nükleer tesis i~letenini, tesis
Jir nükleer tesisin j_şleteni olarak atanmış veya ta
-- olarak, tanımlamaktadır(md.1/c).
Niikleer bir kaza dolayısıyla sorumluluk, kural ola
aittir(md. 2/5),Bu durum taşımacılık sahasında ak
-~an milletlerarası scizleşmelerin uyguJ.anmasına engol
178).

~clear Third Party Liability,p.71.
~ficial Records,p,78 ~ Trevor,p.111-112.
~~icial Records,p.78; Trevor,p.111.
~:icial Records,p.78,
l::··clearThird ~arty Liability,p.72-73 ; Trevor,p.110
_e~~a Official l?ecords,p,72-73,
_:,: ~clear Third Party Liability,p.75-76;
Trevor,p.112~cacı~ık sahasında akdedilmiş anlaşmalar için bkz.Scizer,
1t:~aşıyanın Taşıma Scizleşmesinden Dogan Sorumlulu~unu
l_p_-;·en Hükümlere Tl i şk i n Bazı f.ıeselelGr ve Görüşler,
: ~~ı>?.~14/2 (1937) ,,sh. 89-161.
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ramluluk, kural olarak işletene· ait olmakla birlikte,
~~ hallerde, işleten sıfatı taşıyıcıya devredilmiş ola

-.2/2}(179).
E) 1ŞLETEN!N

SORUMLULUGUNUN KAPSAMI

Viyana sözleşmesinin birinci maddesinin (k) fıkrası,
sorumlu o Ldugu nükleer zararları aç ı.k Lamak t adı r , Bu
işleten t şahsa(ölüm, vücut bütünlügünün ihl~li) ve
-en zararlardan sorumludur.Bu zararlar, ancak, nükle·azadan kaynaklandıkları takdirde Viyana sözle~mesine
-~in edilirler.Viyana sözleşmesi bunun dışında nükle-lar hakkında ayrıntılı bir düzenleme f~etirmiş de~il.~akat,aynı fıkranın (ii)bendine fÖrc yetkili hu.· J bendine göre de,tesis devlet:inin hukuku başka zarar
a tazmi~ini ön~örebilir.

F)

İŞLETENİN SORUMLULUGUNUN ŞARTLKRI

lşletenin sorıımlulugunun çartlarını iki kısımda in
e fayda vardır. Zira, Viyana sözle$mesi de Paris söz
ibi, işleteni hem nükleer bir tesj.ste meydana gelen
~n hem de nükleer maddelerin taşınması sırasında mev
~e~ k~zalardan sorumlu tutmaktadır(md.2)\
1. NÜKLEER TESİS °!ÇİNDE MEYDANA GELEN KAZALAR

Viyana sözleşmesinin ikinci maddesinin 1/a ben
~re, işleten tesis içinde meydana gelen kazalardan so
-.:orumlulugun tek şa~tı, nükleer kaza ile riükleer zarar
~~i illiyet ba~ının ispat edilmesidir(md. 2/1).
Oçficial Records,p.74; Strohl,p.72.
"la Official Hecords,p.70-71.

2. TAŞIMACILIK HALİNDE MEYDANA GELEN KAZALAffi
ıyana sözleşmesinin ikinci maddesinin ilk fıkms.ı, ta~ıı
- ık halinde meydana gelen kazalar dolayısıyla işletenin so
hı;_:,unu düzenlemektedir. Bu düzenleme ile nükleer t.e s i s e
ce:;:_' madd.e e;önderilmesi hali ile nükleer tesisten niik Le e r
e rönderilmesi hali ayırdedilmiştir.
~jzleşme, sorumlulu~u gönderen işleten açısından düzenle- v e rı ang ı s ar-t l ar-ı n mevcudiyeti halinde s or-urn Lu Luğun söz ko
olaca~ını belirlemiştir(md. 2./l)(l·sr).Dolayısıyla, kural
".;., E_Qnderen isleten sorurnludur(l82) .Zira.1p:1ketleme ve dol
,, j.~~leınlerinin riski kendisi ne aittir( 18 3) . Bunun la ba r a bar,
'•'?n i:-;ıletenin s or-um Lu Luğu , s o r-um Lo Lugun bir b a sk a i,fl.eten
ı~dan yüklenilmesi ile sona erer. Bu yüklenme ise,ya ya
h~r scizleşmenin açık hükmü uyarınca ya da teslim ile ~ar
Aynı şekilde, nükleer maddelnrin bir nakil aracının
ı~ı teşkil eden reaktörde kullonılm8k üzere ~önderilmlş
-~ı halinde, bu maddeler reaktörü işletmeye tam yetkili ki
rafından teslim alınmadıkça, gönderen işletenin sorumlu
·evam edecektir.E~er nükleer maddeler akit olmayan bir
·-~e~e Gönderilmekte ise, bu takdirde, akit olmayan devlet
-~-.;nde boşaltılınca.ya kadar f5Önderen işleten sorumludur.Ay-21:ilde 1 a.kit olmayan bir devletten l' akj.t devletteki n.ükle~-sise nükleer madde gönderiliyor ise, sorumluluk, nakil
.--:_.T'ıno. yiikleme ile gönderilen işletene 0eçer.ıtncak,,gönderi
_işletenin
yazılı rızası gereklidir(l84).Kanaatimizce, bu son
l menin temel nedeni, Paris sözleşmesinde oldugu gibi,za
trenler için akit devletle~ dışında d~
sorumlu bir kişi
iu rma ihtiyacı olsa ı::;erektir( 18~) •.
0

e n i n s or-um Lu Luğu , kural olarak, münhasırdır. Ancak, bu
~ın taf:iımacılı.k haline has b i r istisnası vardır(rnd. 2 /2) ..
-· Le t

·ienna Official Records,p.73.
_revor,p.114-115.
?:::'evor,p.114.
=::revor,p.J.lL~ ;. Vienna Official Reports,p.73.
uompensation For Nuclear Damage in OECD Member Countries,
•, 1) arı. s E ),.po s e D e s jı,1
~ • c4
_ı
ı o tıiı f s , p . L-~ J...
r

,,
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ifleten sıfatının taşıyıcıya devrini bngbrmektedir .
. ~?şıyıcının talebi ve işletenin rızası ile taşıyı
ibi sorumlu olmaktadır.Viyana sbzleşmesi de,laris
ibi , bn şart olarak tesis devletinin milli mevziı
bir hiikUm bulunmasını aramaktadır. Bu d~rumda,
1

le~mesinin uygulandığı biitün hallerde, taşıyıcı ,te
~i Gibi sorumlu olur(l86).

!S~.ETENİN SORUMLULUGUNUN

SINIRLARI

.a sbzleşmesi de, Paris sbzleşmesi ~ibi, işletenin so
~-- miktar ve sUre itibariyle sınırlamıştır(l87).

-, TAZM1NAT M!KTARI
~şletenin sorumluluğunun miktar itibariyle s ı.n.ır-Ları-:
kaza veya niikleer tesis itibariyle o ı n ı r-Lamaya cl.a
~~. Sbzleşmenin 3brüşmeleri sırasında nükleer tesis
-ıe cazninat miktarının sınırlandırılması düştinülmüsse
·-a~a ayrılan fonların yetersizliği karşısında vaz~eçil
oldu~u miktar, kaza itibariyle sınır-l=~~tır(lB~). lşletenin sorumlulu~ miktarı, sbzleşme ile
eş milyon Amerikan do l ar ı. olarak be lirle nmiştir(md ,5.)) •.
-~zlesmesi, azami bir tazminat miktarı belirlememiştir.
eraber, tesis devleti,işletenin sorumluluğunu azami
rla sınırlayabilir( 18,9). Bu takdirde, birden fazla :i.ş
sciz konusu oldu~u hallerde, bu işleten. y e c o i. toplam tazminat m i kt.ar a bu tavanı aşamaz(md.2/ı3ğ

.::orumluluk miktarı, tesis itj_bariyle defI;j.l, nükleer k'"'
.•. i:·ıe belirlenmektedir .. Dolayısıyla, hiçbir işleten ,
yüklenen miktardan fazlasını bdemeye mecbur edilemez.
O~ficial Records,p.74.
:;ııclear Third Par t.y Liability,p.75 : V'i.erın a Of1icial
~ords,p.78-80; Tieyners,p.3-5.
o~ricial Records,p.79.
a Official Records.p.78.
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~AZMİNAT TALEBİNİN SÜRESİ

sözleşmesi de, Paris sözleşmesi Gibi, tazrntnnt hakPOI' kazanın meydana 3eldi~i tarihten itibaren on yıl
l:ıf:!ı$tır(md. 6 )<190).Burnınla beraber, i s Le Le n i.n tnbi
- e e r tesisin ülkesinde bu Lundugu a1üt tara-rJ.n huku-
işletonin sorumlulu~u on yılı aşkın süre ile mal1
__ ına alınmı~sa, yetkili mahkeme bu süre zarfında ta~
a n ı n d.o vam edeceğini öngörebilir(md. 6'/1)(191).Ayrıca,
ahke ne n i.n hukuku, yukarıda b e Li.r-tc i g i m i z süreler a,:;ı1::ı;ylo., zarar r:örenin zararı ve sorumlıı isle-Leni ö(;ren
.. r enrne s ı gereken tarihten itibaren az am i. üç yıllık
<=;ya sukutu hak s ür e 1 eri t e s i si rı i örır-ö re bi lir (ma. fr/3 ).
ı.an , et1.;or nükleer kaza, nükleer \:azEl an.ında a l ı.r.«
Lrnu ş veyo. t e r-kertı lmi ş niik I.e er maddeler nedeniyle o:·~ş ~a, bu takdirde süre, nükleer kaza tarihinden itiba
-y_anır, fakat hiçbir surette terk, kaybolma veya çRlın
. nrie n iti bar en yirmi y ı.Lı, aşamaz ( md. 5 /2) .4 92.) .
ç

_ ~ijkleer kaza nedeniyle, birden fazla mahkemenin yetki
corıu su olduğu hc:ıllerde(mc'l.1 /3-b), s ii r o s i nde Etkit ta
r>lı'rinden birinde dava aç ı Lm ı s olması ar-t ı y l a ,: akit
yetl'.ili mahkeme hususundaki anlasmalı:ı.rından sonra ge
- aydan az bir süre kalmış ise, süre yetkili mahkemenin
··ıdi~i tarihten itibaren altı aydır(md. g/5),
1]

ş

~c3,

·-a
_
-

~uddede belirtilen sUreler içerisinde yetkili mahaçan zarar gören, yetkili mahkemenin nihai knrarını
~rı ve y~tkili mahkemenin hukukunda aksine bir bü
ası şartıyla, sürelerin bitiminden sonra da zararı~erekçesiyle iddiasını ~enisletebilir(md.6 /'~Xl93)
Third Party Liability,p,75-76
~rrevor,p.113.
Vienna Official Records,p.80.
O~ficia~ Records,p.80~
Official Records,p.80.

: Vienna Üf:Jicfal

• 29"d' S8TJ+UHO:)

1.:q:uaq.a1s:ı:
-B/\B]{ ""['ÇA18
-T~BJ e.l'.~~
• Z}(q u-Ç81

J.8QW8[,J CT03"0 u t

1BT-01JJ

·~l·d'sp..:ı.ooau

1e101;J-

a'.iJeuma J.B810Dt,J J.Oi[ UO"Ç'.:}.::?S'~
·9•d'spue..:ı.g-Ao~ua

• PA 69 "l[S ' ( tyg 61 )i? /cT···G"' -~ B.3:CT I J/ıf 'tl' n?n-ı:: r l ~
8A UTUBA-C8BJı 8J.Q-'.) 8U'f.::(8TWYPHrn
urnnunuay
:::-::
}TJ.DJı:q.U8Tt')t['J.aZQS
: "PA 1"l{S1l861
BJ.8)TU1:''-:,.:~-cseJe..1e1sn1n
ue1-cdex a11 n10£..11w8a :q-cqe~·
J.8'[8UJS8""[ZQS -CS8JBJ.81'.:l-81T-f-Ul 11T-'.i:JT·ç BTT[""('"!:Of:•---

"(2/c
-J.8'['[8q

·~g•d'SJJ.008d

T-8T-P1T-P8JA8p

•pw)J.-cpTOTAT~B+ -CqB'.:}.Bqnw UTJ.8'[8~8

'~a~a1

EA-COT£-c~Bq. U-CUT'.:.).BJTS uaq.01~1

uo n,r

'uaq.a1s-ı:'11-crcs.::rn11

-eun~r.

• (q1orptu)rçrr.qaq.'[Buq/;:

aku;T-.,, -

-- n,1 8 o 8 f:)Bfi TU -C)ı_)jT:l{ non.r U8 q.8'[ s T- '
,.8-p:(Bl[ }111
IITT-Q3P8 non.,r apu t ao ds T-U. ·c.:req)T'"ÇW q. eu -çwz-eq. ·ı::iJ-r-P opo c e1~1- ~- T-~
-· Cllft"(UH'\J.08 e..:ı.q'.i::ı aunuıxnu )!TQ8 U'ÇU8li1S81Z(~S .rt q -C-[TZ8.~
{,1:nı6e TOA an: n.rus rot e.l'.ez-e::.ı: J.88T}(0U '8,IqiJ eung ·.:r1-..:T
-'[Bl{ T11T-. 'BJ.UOS

U8'.).}(Tpap~

q.Bu-çwzeq. 8U8J.O~

J.üJ.8Z

• CL6 1 ) (!_,/c ·
-o£ ep -ı:t..:ı.e}( aJ.BTTT-J8X
-nu,

nq

T'...~JUST

}TBW e£eA -c'Jeq...10~1s

'UClUCl}fll)J:HllU'ÇU8WG}(l1Bill "!='[T-:>f'.:J.8A

u ru.ıu.rrrp

e1£-ı:+J.e~

'TUTS8AB[)

'0.::1 !-'Z" (~61)J.T-[)8'.:].}{8UIOU.ı:}{8S:(8'.J TS8W'.:}.a ~.-e

11q

oAaA ~-ı:sex u1uaq.aTtı

'u1~euJ.9

'epu-c§-cp

.:re1unq

'u1uaJ.q

"(i761)J.TPTT-8ap
-.l'.n uı u [J.O'[ltl~\)(lıq u·p[t,;·~11 B'.}rtln1urnJ.OS
e10

:!.qw1 ~p8p)tü u-ı:;un.:.rnqes

-a1~T O'Japus 'J.aqeJaq
--UT\.:ü.J.B
'dn10

B'Zt?)l

,18f,T){l\U

::,ı:0oaq1auq£

· (Ç/·c ·-pw)JT-++1B
o p ouıo 01 z o s
uu-cse.1x1:J

~rq-coew1:s-eq.'

10 ..

lrÇJ.8'[8IJJf;cı1z()S

rce,nq

e1ununu·ı-ı:+xaoava

·ı,:_

n'.;:Jn1no . _

1-cdsT- Tu-c~aq

o r r J.'8..IBZ 8A T-UT~~"'Çl_)18'.J euepA'aıu u t.z

aua~01tTauaq.81s·ç

'~e..:ı.s10 1e..:ı.n~'TUTSBABP
888-pes

'ua~

ap~T811Bl1 u-e.A'.euı~.npıo

'xn1 nr um.ı o s ng • JT'.:]}lBT+nw n;Dnp11um.::ros
-çou·çıT-q

u-çu1sepp-ew

nounp..:rqp

TJıVcISJ 3:A JS3:W'IJJı'I3:NQ.X NflQfl'ID'I'.-!f:E:

"ll"d'spJ:088U 1BT8TiJO BUU5_
"lÇ c; • d' weq'.Ju 1uuno-zı,::ce.-. -~"
'll"d'spJ088H

1DT8TJJO

BU~~

"(10G)JTı§TWJTı§o1~a6J.a~
1Rawa1uaz0p nq a1ıa~aaeq lı
T~Tı~eJ.aJ 1sawua1s0~q~ uepuTJBJ.oı wn1doı ep zeJtQ ~
-Ja11eq T8Tpewe1nını n1wnJ:os u1uaıat~T
"(00G)J:Tı~TW~8JTQ
-1Jsaı UTUT~Tpew10 dn10 n1wnJ:os u1uaJ.qJ JBJDZ 'TQT~ ~
ST~rnd 'ap 1sauı?.ia1zqs BUDA1Jı. 'BJ:TZ · (2ı/17 •pw)JTtTQB,:
-~c11n1wnJOS UdWB~Bı e£eA U8WST~ apJ.a11eq T?TP..I8A ZBAa
XB8uue1n2£n'asJ:1t1qapa
ıeds1 TUT~TP18~ euep£aw
-nsnx uruaJ.q~ J.BJ:BZ uaweweı efaA uawsT~ UTJ.BJBZ iaa1~
-~T 'JaSa 'ueıJeJnı Ja~1a~"(66~)JTP11?ap
nuox au1Jatdu1.
-cq . ..rn:>ı: )T1SB1)1: 1q1);l 1TTTJ u-ı:u1sp1 n ouu o n
y

"J:Tpaı~awow..raA

zeAa8 au1s

1sau1££aq tn1nıın~ J.TQ 12ueqJaq epuT~TP ..1e1uetTLes
• (q-Ç/t, ·-pw)..ITPrçfap nj ıun.ros uepJBTJ8J:BZ 1::ı?Tı:'.n-1 10E _.
JTQBı 1~apJaı~oJu~ !eus1ıs1ca6~1pawJq~uq
1u1s~B
-·qa1Aap s t s aa 011 (B-Ç/t, •pw)
..1s1.reJ:ez J.aar:-rnı1
1~11ı~T e£aA 8HABS
-B4 e8uBw~np'ueLs1
TTq~11s 'uaıatôT 'a:.ı:q~ eunq 'J.~.
apur1e~ quaq T~T TUT9Tpew10 n~wnJ:os apJ:OTTB4 1Jua
'T~BJ~TJ 08UD)r u1u1sappBw 08Ul!PJ9P u1u1sawsa1zqs
e
lll3:'ld3JI3:8

smm.arı»

NVJi)I mmunaos

.l'.+JBd p.ıı:qJ

.1.Ba1onq'1qoJ+S:

·os·d'£111fqs1:
1BTOTJJO euua1_

ts·d'spJooau

rfo~

·-ı7g·d'srı..rooea
1s·p-q:Jo
-euua·çl\.: 9·d'suo1q.e:J11qo
"[BUO"Ç+BU.1.8'.:J.UI' 1llOJ:+S : c;TT. d' ..IOJ\.8J:Jj : Q8. d ' A+ rt ·çq ı::q:~
R+.1.ea v.1.ı:qJ .1.Ba1onM'1qo.1.1s:
9·d'spue.1.g-Ao}[uauu1no-r2--ep:ı;ııu

'.:\-81A8p n:;~;n-pun-cnq u r s r s s a .1.ee121n,u

~ 1.1e1anıe:;;[({BU1

-PZB:>l s t s e a Ja8·p[tıu
-ç]ı:pua1{:q
nq· (20c)

'a.1.q'.d -euntr· (.{0G)(1/1t"Ptu)rç-p-çsemo::~e

u11TL(wnJ:OJ

Bl

TUBA n~jnp1nq

TI)1nA lHUBZB)i

81J3U"ÇS)J"Ç+d-ı:qes

'.:) 8"[J\.Ol) )l8 + '}{ 8~18T O re..rrq

J881)'[n,U

8U"ÇST>1'.:J-cl1C

'G

T'.JJBA "f.1.8"[0tLcL_

' ap 8,Iq'.J au -çs 8WS 81 z o s

BUB

i~.. _,

• ..-:qq.'.:)."ÇB
'au1sawa}j_qBw
TJBT~T+'.:JB 1nqu}{
-eıe

T11~+al

uı:..IBTJBJB~

nonuos

+1~~'as1

-TI!\.

-ı:p

u·çu·po"[8){1I!
q.aı:J\e-p

+OTABT)
+ Pl1_; 210+

q01Ae-p

'1s121+8A
111}[+8£ u1u1.ıa1awa}j_qew
-u-ç~a.1.0~

ı:.ıe1e.1}j_ı:J

-a 1)ttıu

n'f)rrp1nq

,9uı:~TP

cioK·çw8T1P8
1..:ra18~10
'JT+1TB
uo1ı:~e

+1}[~ e1zeJ

BA 1ou1.11q

u1uappew

+BTABP 11~~ ezo~

' r s Pı:+e.£

nsnuo~

-c'.J

Bssnüı1nq

mtn.ıı:

.ıaa1~n,u

'..:r8~IT

1T~BV n~np

1ou111

'BP.IDT
'a~~1paw

8p8pl:)BW nq_'"ÇST-~+8.£ ı:2..IBX,,

'JTP81}{awa1uuzn,p
ı:2..:re£ epun~np10

ng

u -çs TS e+ J8

au-ı:..:ra1awa~lJ.EW UTJBJB+

-T1"Q8ZB1\. wn:>ınll 8U"j:S}j_8

ao

U"ÇS8)1 J.BA nlrq:5

'.:)."]:dS8'.:). }(BJB10

8£appew

n8n-p10

uap.11q

+B 1A8-f? n?Jnvun1nq

~a.ıeue£ep

'crpu·çs

BZB}[ .1.a80 (B)

n)ı:cvı. UTUB'lB}[ .:rG81)F}U DPU1S8)11r} aoapes
-8A8p

n}[

mtnA e-puı:s

n~ np1 o T-Q~'.:l- u TUBQ.8"[ s r n+um.ro s

-J:8£1 s s t

-pıq

q.pr~

ı:~.1.Bg ap.ıe11eq

JBJB+

1ou1~1

• .11. '.:l-+ 1e au 1.ıa 1 awa)[lJ.BW

B"QUTJB1

+ T)l~ .ıe~TP ap uouıs r a
uauıs rv

+1}[~

.ıa~-çp(q)

UGWST}[ UTUBZB)t'Bssnuı1nq

cf\)Ll"\'.S8)t"P)

-,),rm

ı:.ıe1ewse1ue

a-p.1.a11e~

'au1.:.ı:o"[awa}[lfew

+81Aap

zqs

1£arua~qew
..:re1.ıe.ıez

11T~+a£

ı:~ı:+0B

:8J0BA -ı:~

10£ uTJa1~

erin taşınması

halinde

meydana

gelen kazalarda

iso,

ıanın meydana geldi~i devlet mahkemesi yetkilidir
d.2).E~er nükleer kaza &kit olmayan devletlerde ve
- ~n~izde meydana ~elmiş ise, sorumlu işletenin t~bi ol...:.ee,... tesisin bu Lundugu devlet mahkemeleri y ar-g ı yetki
birden fazla ~kit devlet Ulkc
~eldiği hallerde, ~kit tarafların aralarında an
yetkili devlet mahkemesi tespit edilir(md.ll/3-b).
-0

-~ ~ısmen tek. ikit
devlet
ülkesinde meydana gelmesi hao devlet ·mahkemeleri yargı yetkisine sahiptir(md.11/3-

eye gcire, yargı yetkisi, sadece ikinci maddede bn
do Layı s ı.y La yukarıda belirttii~imiz devlet mah

e aittir. Bu haller,. zarar gcirenin işletene karşı aça
.inat davaları, zarar gcirenin ta~ıyıcıya karşı açacagı
- ,_.,8vaları ,. sigortacı veya malı kefillere karşı açıla-~ıa,...dır.Rücu davaları ve birden çok işletenin sorumlu
~ıinde bu kişilerin birbirlerine karşı açacakları dava
-·0r~ı yetkisi, scizleşmeye gcire
YAR.GI YETKİSİNE İLİŞKİN.
+

tespit e~ilemez(205).

DÜZENLEMENİN TEMEL SEBEBİ

an a s oz Le şme s i de, Paris sözleşmesi c;ibi 1 s o r-um l.u Luk
~lişkin kurallBrın yeknesoklaştırılmasını amaçlam~k
.m La beraber, yc1r5J_ yetkisinin diiz.e nLe nrnc sc o cb t ,.l;az
leplerini tek mahkemede t.op lamak s or e t ı.v Le , b ı r niik.le
eyrılan fonların tek elaen daSıtımının saSlanması ve
ayrılan fon miktarının aşılmamasıdır(206).
~suslor dışında, zarar gcirenlerin bu tazminatları cJ
edememe Jurumları göz cinünde tutulmamıştır.

Official Records,p.84.
Official Records,p.84.
Official Records,p.84.

..

IABANCI DEVLEretN YARG::F MUAFİYET!·
.a sci~le0mesinin on dcirdlincü maddesi, yabancı devletin
a!iyctini dbzenlemektedir. Buna 3bre1 icrai tcdbirler
dı~ındn, ~kit devletler , yar~ı yetkisine samuafiyeti iddiasında bulunamazönünde hiçbir yargı
·~~nleme ile akit devletler, sözleşmeyi imzalamakla,Pa
-~Psinde oldu~u ~ibi(Paris S.md.13/e), yar~ı muafiyetin• a5at etmişlerdir •.
_.)

UYGULANACAK< HUKUW

ıyana s6zleşmesinin on üçüncü maddPsi, bu s~zleşme
.-.:~~:i.·kun hiçbir ikamete;ah'tabiiyet veya rnutad mesken
-ilr.cksi7.,in uye;ulanaco.B;ınJ. belirtmektedir. Söz,leşme "
en ~illi hukuk tabiri hakkında bir açıklık ~etirme
lr:s,,:ıenin birinci ınadJ'lesindc ise, yetkili mahkemenin
·ri tanımlanmıştırÇmd.1/e).Buna Bcire, yetkili mahkcm~:A.nunlar ihti.la.fı kıı.rallarJ. ela dahil o Lrrıak Li zere, ysr
~ahip mahkemenin hukukudur. Scizle~moler arasındnki
açısından, 11millı hukul<:11 tnbiri.nin, kanunlar
da d ah i. 1 olrno.k Uz ere yetkili mahkernonin hu. -,o~urüonn18rnnda, kanaatimizce y a r ar vn.rdır. Dolc:lyıe de öi7,enlenen husns1Grc1o. s oz Le s me ; di/:ter hıısııslar--13yanılarak açılacak davalar1yargı yetkisine sa
dogrudan uygulanan kuralları uygulanacaktır .. Do~
kuralların bulunmaması halinde ise, h~cimin ka
kuralları aracılı~ıyla bulunacak hukuk uygulana
üne ii maddeye gor e , bu hukuk ve s o z.Le sme taraflar ara
ayırım yapılmaksızın uygulanacaktır. Bu düzenlemenin
=2:lar arasında tabiiyet, ikametgah veya mutad mesken
---~ksizin eşit muamele yapılması ve tarafların bu fark- ile::-i sürerek sözleşmenin ve yetkili hukukun uygulanma~ ileri sürebilecekleri itirazların bertaraf edilmesidir
p

::icial Records ,P. 85 ~-- Compensation For Nuclear
~~ OECD Member Countries,p.73-74.
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- ?A....TtS VE V!YANA

SÖZLEŞMELERİNİN, UYGULANMASINA

.J.~ŞK!N OR~llı..KC PROTOKGL,.

.-.:.·:AÇ VE ÖNEM!
yılında meydana r;elen Chernobyl rıiik.Le e r k az a s ı ,
a~rli~inin mevcut milletlerarası sözle~melerden hiç
~-eı.r olmaması do lay.ı s ı.y La , bu sözle ~,rnelf:rin uyr~ularıa
- ~tibariyle ne kadar yetersiz oldukları 3erçc~ini or
.. ··,-,ır. 198ı7 yılı itibariyle yeryüzünde mevcut yakla-~ da:t yüz nükleer reaktörden sadece yJ.z otuzu mill ot.. z Le şrne lerin uygulama a Lan ı.rıa girnıekteclir( 208). Bu neden+
bir sorumluluk rejimine ihtiyaç vardır. Bu yolda
ilk adım ise, milletlerarası sözleşmeler arasında ir
-~~ası ve uygulama alanlarının birleştirilmesidir. ıi
···,ıeet' kazanın birden çok s öz Le smon ı n uy7,1.ılama alam ·: sözleşmeler arası· . iht1iifa ilişkin problemle~~ çıkmasına yol açmaktadır(209).Bu nedenle de sözles
-ındaki ihtil~fların çözümü için bir kural tesis edil
.lu olmaktadır(210). Bu düşünceden hare~etla yola çı
~ıı~tlerarası kuruluş (OECD ve NEA) 21.Eylül 1988'de
ortak bir protokolün imzalanmasına öncülük etmişler- ~.,okol, aynı c;iin Türkiye de dahil olmak üz ere on dokuz
r-a t ı.udrın Lmz a.l anm.ı t ı r ..Böylece Paris ve V:Lyana si.izleş
s ı nda irtibat tesis e d ı Lo r-ek , kap s am I ı bir sorurnlulnk
-r~ru ilk adım atılmış ve mevcut iki scizleşme arasında
~e~ ihtil~fların çözümü bir si~teme baB1anmıştır(2ll) ..
- '"'RS

ş

- int _rotocol ~elating to the Application of the Vienna
nvention ind the Paris Convention,NLB. ,Vol.40(December
--),p.28-29(Joint Protocol 198'?). -:~~ankov-Brands,p.5; Multilateral Conventions ,p.27 •
. ~ctivities in 1986,p.31.
·:a~enkov-Brands,p.7.
_ --.;&k :l:-'roto),olün Lrıg i La z c e l"letni içi.n bkz .NLB. , Vol. L~2
- c e nber 1988),p.56-59.
--

TAK PROTONOLÜNıiTARAFLARI

~~ak protokol on dokuz devlet tarafından imzalanmış olup,
r, Arjantin,Belçika,Şili,Danimarka,J~ısır,Foderal Alman,Hollanda,Norveç,Pilipinler,Portekiz1
~iya,ltalya,. Fas
s ve isviçre,~:ürkiye, İnc;iltere ve Yunan i s t an ' dır(212).
~0

ç

,

_,iJ:•AK PROTOKOLÜN SÖZLEŞMELER ·ARASI '1HT:!LEFLART
_,,.,_'ZENLEYİŞ B1Ç1M!

ı.s ve Viyana sözleşmeleri temelde ayn ı ilkeleri taşıına:'-
•.. e, 1988 y.ıLı.rıa dek aralarında bir irtibat tıe s ı.s i rniimk iin
:.:::'. Ortak protolrnlün ilk .i
v.i , bu irtibatJ.n t e s i.n
crr . İkinci işlevi ise, her iki sözleşmeye de münhasır
·· Lanae ak bir kuralın kabuhidür(213) .
r

ş

• !ŞLETEN1N

Le

e

dı.L>-

SORUMLUDUGUNUN,DÜZENLENİŞ BJ.ÇİM-!

-ak porotokolün ikinci maddesi, işletenin sorumluluGtınu

Duna göre,işleten, bir nükleer kazanın yol nçtı
zarar Viyana sözleşmesine ve bu ortak protokole to.raf
lerinde meydana Belmişse sorumludur.Böylece, işletenin
·nun sınırları, Viyana sözleşmesine ve ortak protokole
·let lillcelerirde meydana gelen zararları da içine alacsk
-~işletilmiştir(214).Aynı sekilde, isleten,~aris scizleşmeydana .-,;eprotokole taraf devlet Ulkelerj_nde
da sorumludur. Bbylece, ortak protokol, iki taraı
sistem kurnnı~tur .
erlir.

• ;_:-yGULANACAK"SÖZLEŞME

-ak protokolün üçüncü maddesi, sbzle~meler arasında doihtilifları
cinlemek üzere,uy~ulanacak sbzleşme-~i]tir. Buna gbre, bncelikle belirtilmesi cereken hu
ir scizleşrnenin uygulanabileceBidir(md.3/1). Sorun,bu
~ ~rotocol Relating to the Application of the Vienna
........... tion and the I'eris Convention ,NLB.,Vol ..42(December
,P. 54-55( Joint rrotocol 1988) ~. Strohl, International
er~ov-Brands,p.7.
enkov-Brands,p.7.

e sp i ti aşamasında ortaya çıkmaktaclı.r. Ortak proto
ac ak s ozLe şme y i , niik l.e e r tesis kaz a Lar ı ile ta]].macı
- nevrtana gelen kaz a Lur-ı. ·b:irbirinçl.en ay.ı.r-t ederek dü- · rluna göre, nükleer kazanın bir nükleer tesiste meyr ; "ı a Li.nô e , uygulanacak s oz Le çme , n iik Lo e r tıe o ı sl n ül- ;_rı.d.ut;u cl evletin taraf o l.dugu s özLo çmo di r+md . 3/2) .l'lük
ıe~in taşınması sırasında meydana ~elen nLlkleer knz3' sorumlu .i s Le t e n i n tabi o Ldugu nükleer t.e s ı s ı n iiI>
-~fu~u devletin taraf olduGu sözlesme uyculonır(md.
___ t

ULANACAK' SÖZLEŞMENİN KAPSAMI
- protokolün dörd~ncü maddesi, uy~lılanncak sözleşmenin
-·:zenlemektedir. Duna göre, Viyano. sözleşmesinin il~
~ris sözleşmesinin ise ilk on dört maddesi, bu ortak
~rçevcsinde uyfulama alanı bulur.
- protokol, nükleer sorumluluk rejiminin yayp;uüaştı·-·
ilk adımdır. Zira, Paris ve Viyana söz
devlet sayı~ı, halihazırda yirmi dörttür.
nükleer faaliyetlere sahip Kanada ,Ilind:i.s
Birli~i ve Amerika Birle~ik Devletleri
lere taraf degildir. Arzu edilen husus, bu dLlzcnleme
!evletleri de katılmaya teşvik etmesidir(215) •..
0

•
·lanenkov-Brands,p.7 ~ Joint Protokol 1987,p.29;
--rnational Obli5ations,p.6.

Strohl,

1N{!N.G:;l
l@\.NUNLARI
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BÖLÜM
!H'illLAFr

"GENınL OLARAK~ HAKSIZ

F.!lLLER

A): NÜKLEER\ SORUMLULUGUl'i!" TÜRK'. MiLLfüILERARASr ÖZIEL
HUKUKUNDA"HAKSIZ

F!!L

SORUMLULUGU" OıLARAlf

~ASIFLANDIRILMASI. SORUNU

Vasıflandırma, insan düşüncesinin normal ve gerekli
bir faaliyetidir •. Ol'guların daha iyi anlaşıla bilme si, s ı n ı r Lan
dırılmalarının iyi yapılmasına bağlıdır. Hukuki alanda yapJ.lan
vasıflandırma da diğer alanlardan pek farklı değildir(216). An
cak hukukta vasıflandırmanın önemi, hukuki sebebin önemli bir
kısmını oluşturmasında kendini gösterir(217). Vasıflandırma iş
lemi esasen, maddi hukukun konusu olmakla birlikte, kanunlar
ihtilafı alanında da büyük önem taşımaktadır. Zira, vasıflandır
ma ya da başka bir deyiş le ni te lendirrne, kanunlar ihtilafı huku
kunun çözüm gerektiren önemli genel problemlerinden biri olma
vasfını haizdir(218).
Kanunlar ihtilafı hukuku alanında, yabancı unsurlu
ihtil~fı çözmekle yükümlü olan h~kim, önündeki hukuki ilişkinin
mahiyetini tespit etmek durumundadır(219). Aksi takdirde ,uyg~lla
nacak hukukun dogru tespiti mümkün olmayacaktır(220).Zira,bu va-

(216) Graveson,R.H. :Conflict of Lavs London 19?L~,p.l-1-3.
ç

/

az r-.•eLg, d. d.

.-c.-P.!a.rc!?Ç

Ç&'.r..z &r/.--c.ô'

.../~ /..46'7 ,::::7a,.p :L.?Cd'-

.-::> ,r _ _.Za9.,,;:,;:;...

__ n··elcome Addition to American Doctrine ,XXth Century
a:::'~tive and Conflict of Lav.ıs ,Leg_al Essays in iI~nour
es~el ~. Yntema,Leyden 1961,p.398.
----;eson,p.1tj.
_:.i ,=·an ın İhtilafları ,sh. 37 ;çe~_ikel,lı,1illetlerarası thel
~,sh.74 ;u1uocak,N. :Kanunlar Ihtllafı,Istanbul 1971,sh.
;- ; G-öri;er ,E. :IlakSJ?, :Fiilden DoE;an Bo r La r ı.n 1.'abi OlclUP-;\J
· · ~ ,AJHT'D. ,. c 22-23/l!.-401965-1966), sh.1~-9l(l1aksız :'i.ilJ.er~
~
')8vletlor
Hususi Hukuku ,sh.SL
1
c2-·,::,ıoh,F)6 ;· Çelikel•
HilletJ.crarar:n <Jz,el Hu.knk,sh,81.
1
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sıflandırma yapılmaksızın '.hangi baglama kuralının olaya uygula-
nacagı tespit edilemez(221). Bu nedenle, nükleer reaktörlerin
yol açtıgı zararlar söz konusu oldugunda,. h~ki~ öncelikle bunun
hangi soyut hukuki kategori,. kavram veya müessese içerisinde mü
tal~a edildigini araştıracaktır(222).
iç ınaddı hukuku bakımından, nükleer reaktörlerin yol
cJ.çtıi). zararlar, c;eniş anlamda haksız fiiller k;:ıtec;orisi içeri.-·
sinde rrıi.italaa e d.i Lmo y e mii s a.i ttir. Önemli olan husus, iç rrıadd.ı
hukukumuz b alc.ı.m.ı rıd an hak.sız fi:Ll olarak ·tvasıflandırdığı_mız bu za
rarların Türk Milletlerarrısı Özel Hukuku bakımınrtan da haksız
fiil olarak vasıflandırilıp vas~flan~ırılamayacagıdır •.
'11Ur-k

Kanunlar İhtil~fı Ilukukunda, vasıflandırma konusunda çeşit
li ~örUşler ileri süriilmüştUr. Bu görüşler kısaca, vasıflandır
manın Lex Fori 'ye göre yopılınası, Lex Causae 'ye e;öre yap ı.Lmnaı ,
nuk ayo s e L'i hukukun esasları ve hukuk ilmi yoluyla. yap ı Lması ve
birinci derece ve ikinci derece vasıflandırma olarak ele alınma
sı şeklinde özetlenebilir(223). Çeşitli mülahazaların bir sonu
cu olan bu sistemleTden vasıflandırmanın Lex Fori'ye göre yapıl
ması c;enel kabul görmüş bir esastır( 224.). Zira, hakimin başlan
gıçta iç hııkuk nitelemelerinden hareket etmesi bir zorunlllluktur.
Bu nedenle de Türk hakimi başlarigıç olarak kendi hukukunun va
sıılandırmasını esas alacaktır. Bu durumun bir sonucu olarak da
ig hukuk nitelemeleri , kanunlar ihtilafı hııkukunda da başlangıç
t rı biiyiik öneme sahiptir. Hal böyle olunca, iç hukuktaki "geniş
anlamda haksız fiil vası.f1.aniınms:ı.1' kanunlar ihtilafı hukuku açısın
dan önem kazanmaktadır. Nitekim, böyle bir n it e Le nd i r-me ,. mukay;
seli hukukt a , nükleer sorumluluğun en E~enel ve r;eniş anLamı, ile
haksız fiil sorumluluğ,u içerisinde s ı.n.ı.f Land ı r-ıLmas ı, d.ur-urnunn da
uygun düşmektedir·~ Uygulanacak hukukun tespitinden sonra ortaya

(221) Uluocak,sh.196 ;: Ç~likel,Milletlerarası Özel Hukuk~sh.81.
(222) Berki, Kanun İhtilafları, sh. 37 ;·. Göğer .Hak s ı z F'ii Iler ,,sh • .L~9l
;;CT Luo c ak , sh. 103 ;· Çe like 1, Milletlerarası üze 1 Hukuk ,.sh. ?LP.
(223) Çelikel,Milletlerarası Oz e L Hukuk,.sh•.80 vd •. ; Berki,Kanun lh
til'afları ,sh' •. 39 vd •. ;. Uluocak ,.slr• .195 vd , ; Seviğ, shı• .lJ39' vd.;
Ehrenzweig ,P •. 399 vd •.
(224) Uluocak,sh.196 ; ÇelikeI,Milletlerarası Özel' Hukuk,sh.81 •..
Göğer,Haksız Fiiller,sh.49]-492.

·~sı~

ihtilaflarının ise Lex Fori'ye gbre vasıflandırma
S:?it e d.i Le c e k hukuka tabi o Lduğu kabul edilmektod.:Lr ..
. eıcr davada yabancı bir hukukun uy~ulanması sciz konu
. ancı hukukun uyp~ulanınası sı.r as ı.nda
çıkacak tüm vasıf
-r ilcili yabancı maddi hukuk sistemine t~bidir(225).

anc a unnur Lu ihtilafa uygulanacak m-i Llet Lc r ar-as ı bir ::::ciz

ise, onun vas ı r t andır-mo.s ı e s a sb ı.r , Zi
an tnraflar müessesenin niteJ.iSi üzerinde mutabakata
:C;:tir. Gerçekten, nükleer sorumlu l 1Jk konusuncla akd edil
~rnel scizleşme olan Paris ve Viyana scizJ.eşmeleri,nüklcer
·· tehlike sorumlulu~u olarak nitelendirmişlerdir(22~).
·1t1.·1duSu hallerde

fı_!'._::srz

FİİLDEN

DOG.AN KANUNLAR İHT.İLAFINA

GENEL BAKIŞ

s ı.z fiilin sorumluluk şm;tlarının ve huk iim l e r-Lrı i.n her
-eminde degişik düzenlenmesi ve fiilin vukubulduBu yer
:..n ",eydana r;eldiği yerin :farklı ülkelerde veya aynı ü::_...ı.
a s ı.n a c;cire ,. uygulanacak hukukun deB;işiklik arzetmesi
·--:-:un tespiti açısından büyük ôrı em taşJ.maktaclır(227}.
sk

hareketlenmenin k anun Lar ihti ~ 21yAni yaklaşımlar ortaya çık~ış
:-:2.k.sız fiiller alanında yeri teorik görüşler ileri sü.lanrrııştır. Bu görüşler,bir yandan bu alanda kabul edil
-"1
b2E;lo.ma kural Lar ı.n ı n ne olduğu ko nu aurıd a , o b ii r y anrtan
~lama kuralının baglama noktasının ne olnası ~erekti~i
;leri sürülmekte ve uy~ulamayı da etkilemektedir.

:~cvlctler llu su s f Hukuku,sh,3,64-365 ; Çelikel,llilletler
- Jzel Hukuk, sh. 90.
~xpos6 Des Motifs,p.39; Vienna Official Records,p.76• Aran3io-Ruiz,p.582;
Trevor,p.109-110;
Strohl,Nuclear
, :arty Liability,p,72 vd.
-<'":<,sl-;ı..175,

1. BAGLAMA
Haksız
kuralının

KURALININ

fiilden

gerekti8i

Bu gelişim

sanayileşmenin
[laksız

alanında

her hukuk

sciylenemez

alanJ.nda,

yeni fikirler

yaşanan

ve sosyolojik

lumsal

ihtiyaçlarının
batlama

uyfulanması

sisteminde

• Iler ülkede

siyasi

lif edilen

ihtilafı

hakkında

ça~ımızda

GÖRÜŞLER
ba~lnmo
ileri

teknolojik

sü

3elişme

ve

bir sonucudur(228).

fiiller

kurallarının

HAKKINDA

doGan kanunlar

ne olması

rülmektedir.

TESPİTİ

benimsenen

yapısının,

aynı cilçüde

edilen

kabul

genel hukuk
burada

kısaca

o ülkenin

anlayışının

nedenle,

baSlam

gcirdU~U

farklı kurallar,

bir sentezidir.Bu

kurallarına

teklif

ve top

uyBulanması

dc~inmekte

tek

fayda

ccirmekteyiz.

(a)

Hakimin Hukuku (Lex Fori)

Haksız fiiller alanında uy~ulanması tekli~ edilen ba~
lama kurallarından birisi de Lex Fori1dir.Savigny dahil pek çok
hukukçu tarafından uy~ulanması teklif edilen bu kural, haksız
fiil sorumlulu~unun bir devletin kamu düzeni ile yakından il~i
li o Ldugu f'ikrine dayandırJ.lmJ_ştır(229).Lex Fori gcirüşü, CLinü
müzde de savunulmakta olup, cizelliklcAmerika Dirle~ik Devletle
rinde Ehrenz,.ıeir; t.ar-a r ı ndan temsil cclilmektedir(23.0).
Lex fori1yi savunanlar arasında onun haksız fiil sorum
Lu Lu ğurı a mutlak olarak h akim o Lmas ı n ı isteyenler bu Lurıduğu p;i.bj_,
haksız ~iil sorumlulutunun belirli konularını idare etmesini sa
vunanlar ela var-d.ı r , Lex "fori I ni.n h ak s ı.z f"'iil s orum l uLuğunun t ii:n
alanlarına mutlak olarak h~kim olması gerekti~i fikri yaklaşı~
bir asırdan daha uzun bir süre cince von Waechter tc1rafından tek
li I' edilmiş olup, daha sonra bu e;cirLi$ _Sav:LP.:nv t.ar-a r ı.rıdan mo r u
rne nf aa t ve kamu düzeni yo.klasımları
mı. dayandır-a.Lrn.ı t ı r ( 2 31) •
ş

ş

(228) Kahn-Freund,Otto M •. :Delictual Obligations in Private Inter
national Law,2nd.Final Report and Draft Resolution,Session or
Edinbour~1Institute of International Law Yearbook,Vol.53/1
(1969),p.4- V;
(229) Gci~er,Haksız Fiiller,sh.464-465.
(230) Ke~e1,9.:Crisis of Conflict of Law,Rec.Des Cours,Vol.112/1
(1961),p.208 vd •.
(231) Kegel,p.208 v.d.

Lex Fori'nin j_lk ileri sürülrlüSü şekli ile kabulü bu5ün için
mümkün de~ildir. Bu haliyle nazariye tarihi bir deger taşımakta
dır.

Fori taraftarlarının t.e z Le r Ln.i desteklemek i.iz e r e ortaya
a~tıkları bir hol de, kamu düzeni(public policy,ordro public)dir.
Kamu düzeni, .lex fori'nin uy~ulanmasını sa~laması bakımından
önem taşımaktadır(232). Buna göre, yetkili hukukun olaya uy~ula
nacak belirli bir hükmünün lex fori'nin kamu iliizeni anlayışına
aykırı o Ldugu hallerde, o hukuk dec;il, lex fori uygu Lane c aktrı r ,
'I'iir'k Kanunlar İhtilafı Hukuku alanında da kamu d uz e n i. aynı işleve
sahiptir(MÖHUK md.-5). Kamu düzeninin yabancı h ukukun uypJlanmnsJ_
nı oncelleyiş biçimi, 'I'ii r-k Kanunlar .i:htila.ıı Hukukunda da ·farklı
lık arzatmemektedir. Aynı esaslar hak s ı z fiiller alanındo. da r:,··
çerlidir.Ayrıca, haksız fiiller alanında lex fori'nin uygulandı
~ı bir hal dG mevcut degildir. Sadece, MÖHUK md.25/III'e ~bre,
en sıkı irtibatlı hukuk olarak tespitinin söz k ornı s u o Lduğu hal
lerde uyGulanması gündeme ~elebilir.
lJ')X

Günümüzde, artık lex fori, haksıı1, fiiller alanını müstakilen
idareye mezun bir batlRma kuralı olarak kabul edilmomektedir(233).
Zira, haksız ~iiller alanını kayıtsız ~artsız lex fori'ye t~bi
kılmak, d avac ı.y a istedit;i ve daha uygun bu Ldugu hukukun kcrvd i sine
uy~ulanmasını sa~lamak imk~nını vermek (forum shopping) demoktj_r
(234)• Dolayısıyla, bin·kanunlar ihtil~fı problemi söz konusu oldugunô.a ; hangi devletin kanununun uygulanacağı tamamen dav ac ı.nı.n
s e c i.mı.ne kalmakta v.~ davacı,__ tstediği devletin kanununu o davada
uygulatabilmek imkanına kavuşmaktadır •. Bu durum ise, haksız so
nuçların doğmasına son derece müsaittir.
Yukarıda belirttiğimiz nedenlerle, günümüzde _lex fori,. artık
haksız fiiller alanını idare edebilecek bir bağlama kuralı olarak
kabul edilmemektedir •.

•
(232) Viorris,J.H.C. :The Conflict of Laws,London 1971,p.25'?(Conf.lict
of La1ı s).
(-233) Gö0er, Haks ı z Fiiller, sh. LJ-66.
(234), Cheshire-:North,P.r<. .Prı.vat e International La,,,,London 19';;·4,
p.262-263; Morris,Conflict of Laws,p.273.
1

(b,)

Devlet i·;Jenfaati Nazariyesi(Govermental
r.rheory)

Interest Analysis

Teorisi ile gerek Amerikan,gerek Kontinental hukuk sistem
leri rıdo ilgiyle karş.ı Lan an Cıırd e, te oris:Lnin teme Lin i. 11 devlet
---menfaati ( ı::r,overmental interest) "kavr annna dayandırmıştır((23S )••.
Buna gcire, her devlet kanunlarını belirli bir siyaseti ~üderek
hazırlar. Bu siyasetlerin temelinde ine, korunmak istenen çe~it
li men:aatler yatar.
Devlet menfaatinin tahlili nazariyesinin esaslarını, Currie
I,
kend:isi s öy Le izah et me k t e d ir- (23ff) •..
(aa) Gahkemenin hukukundan farklı bir içerige sahip
olan yabancı hukukun uy~ulanmasının sciz konus12 oldu~u hallerde,
mahkeme ilgili kanunların sevkedilmesindeki siyaseti ve hangi
menfaatlerin dikkate Rlındı8ını araştıracaktır. Bu prosedür
içerisinde mahkeme, olaSan anlamlandırma ve yorumlama faaliye
tinde bulunacaktır.
(bb) ~ahkeme,ilgili kanunların siyasetini araştırırken,
bu devletlerden birinin kendi kanununun uygu Lanma s ı ndn d.i(i;cr1e
rine oranla daha yüksek menfaati bulundu~unu tespit ederse,o dev
letin hukukunun uyculanma.sına 1:arar verec,~ktir' (237).
( cc) E[!;er mahlcerno ilgili d ev l.e t Le r-j n men -raatleri are.s ı.nôa e s as La c at a sma tespit ederse,
bu dur-umu do göz önüne' ala
rak yeni bir araşt~rma yGpacok ve bu aşo.mada monfaat ve siyasot
lorin makul ve sınırlandırılmış yorumu ile bu çatışmayı önleya
cektir.
(dd) 11Bill devletler arasındaki menfaat çatışmasının
(235) Çelj_kel,l'ülletlersrası Özel Ilukuk,sh.56;i\enekse,Ayhnn:Dev
let f'lenfaatinin 1:ahli li l+e t.odu , I)rof. Dr .. ~rrı est Hirsh in I1a
tırosı no. ArmaLa~ _Ankara ~ ?~6, s~. 529; No mer, Devlexl~r li~J
susı Ilukuku , s h , : 1-32? ; Goc;er, I.:,. : Devletler Ilu s u s ı Lııklu:u.n
daki ÇaSdaş Akımlar,Ankara 1970,sh.33(ÇaGdaş Akımlar).
~236) Hanotiau,Bernard:The American Conflicts Revolution and
European Tort Choice -of-La~ Thinking,AJCL. ,Vol.30(1982)
1
'
p, n3
r
veı•·, ""rıene.r:ş
e , s h. , 57.2
:; v d ,
I

(-237) Sauveplanne, J.G_~.: _New Trends in the Doctrine o:f Privatrı
International Law and Their Impact on Court Practise,Rec~
Des Cours_ ,Vol.175/2(1982) ,p.29-:-30..
--

Jn:enemedi~i hallerde,mahkeme
kendi hukukunu uygulayacaktır.Eger
-3.c_kemenin hukukunun somut ola.yla bir ilgisi bulunmuyorsa, fakat
ie~letler arasındaki menfaat çatışması da önlenemiyorsa ve bu du
-~~da hakim davayı adil bir çözüme ulaştıramayaca~ı
düşüncesinde
ise, kendi hukukunun menfaati çatışan devletlerden birisi ile a;;
rı ı. düzenlemeye sahip olması halinde kendi hukukunu uygulayacak

-ır. Ya da hakim, alternatif olarak, süz konusu ihtilaf yasama
-~ganının önünde olsa idi, nasıl çözüme kavuşturulacagını dLlşünüvor ise' takdir hakkını kullanarak ihtilafı o yolda çözebilir.
(ee) İlgili devletler arasındaki menfaat çatışmaları,.
avanın aç ı Ld.r ı, yere göre çok değif;;ik biçimde tezahür edebilir.
2ğ~r mahkemenin belirli bir somut olaya münhasıran verece(:i;i hÜ
.. Um, hakimin hukukunu ciddi bir şekilde ihlal ediyorsa, mahkeme
~endi meşru menfaatlerini ihlal eden kararı vermeyecek ve sorunu
ğ

rarlemento(Congress)'ya bırakacaktır.
Cur-r ı.e ' nin sistemi, l)P-k çok mahkeme tara:fındo_n uygulanmı~tır,
ı\Tı.<::a.Y-'",

ı)eK C',;OY°, c:\'c\"\T'c.\G..e- Jü\r,·,-wıc:\ô.ô.~ı\(\.ô.ı\Cıl\!)- ~ekl:i_ il<?, cleı~il ~ cle

~i8tirilerek ve pek çok teori ile karıştırılarak, ~deta.bir tco
iler çeşitlemesi şeklinde uygulanmıştır(238).
Currie' n ı n sistemi ac ı.k Lanmaya muhtaçtır. Önc;,eJ ikle belirt.il
me.si r;ereken hnsus, "for:ı çlovleti kanunlarınJ_n uyr\ulanınaınnJ.n esas
o Ld urcudur , For devletinj_n olayla ilcr,isi bu Lurımay an hallerde ancak
ahkeme di8er devletlerin siyasetlerini araştırmaktadır(239).
Bu ~~rüş, tamamiyle mülkilik prensibinin bir göstergesi olup,
ele0tirilere son derece açıktır(240). Zira, lex fori'ye tanınan
bu imtiyaz, davacıyı en lehine devlet mahkemesinde dava açmaya it
mesi (forum shopping) bakımından hukuki istikrarı zedelemektedir.
Ayrıca, b a s La.ba ı n a "me n I aat " bağlama kuralı olarak kabul e d i Lcme z ,
ş

(238)

1:lanoti<au,ı:ı.78

vd.

(239) Menekşe,sh.-532; Göğer,Çağ;daş Akımlar,sh.36.; Sauveplanne,.p.29-

30.
(240) l-ıe nek s e ,sh.-533 ~, Gö[!;er, Çağclaş Akımlar,sh.5,8.
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(c), EN UYGUN HUKUK NAZAR!YES!(Proper

Law Theory)

Son yıllarda,
kanunlar
ihtilSfı
alanında
ileri
sürülen
yoni
y ak Laç ı.m La.rdrm birisi
d.e, en uygun hukukun 1.-1.yc:ulDnması
yönünde
dir(2i~l·).
horris tarafından
ileri
sürülen
bu teori,
klasik
Amerikan yakLa s ı m Lar ını.n
kanunlar
ihtilafı
alanını
idare etmesine
kareı
~eliştirilmiş
bir tepki niteli~indedir.
Bundan haksız
fiiı
ler a l.an ı da nasibini
almıştır.
Morris,
ika yeri hukukunun
uycıJ.
11
lanmasını
mekanik son olay doktrini(mechanical
last
event
11
·ve doktrini
ile bu sistemi
yıkdoctrine)
olarak
adland:ı.rmakta
ma:yı amaçlamaktadır.
Morri.s 1 in b as ar-maya c a l a 1tJ_t";J_, bu e sk ı nri. ş
doktrinin
yetersizli~ini
ortaya koyarak,
saltanatına
bir son ver~
mektir(::24-2) • Morris, bir soru sormaktadı.r ..Ac aba mahkemeler,, tüm hak
sız fiillere
ilişkin
davalarda
daima aynı kuralı
uygu~ayarak-ki,
11
r:ıorris bu durumu II tekil
formül( sinp;lP- formula)
olarak
ad l arr
dırmaktadırher seferinde,aynı
derecede sosyal
açıdan tatmin
edici
sonuçlara
ulaşabilecekler
midir? Morris,
bu soruya olumsuz
cevap vermektedir.
Ona e;öre ,. fiiller
ve sonuçlar
zinciriyle
en
y ak ı nd.an irtibatlı
e;örünen hukuk, en uygun hukuk ( proper law) "du r ,
En uye;un hukuku tespit
ederken dikkate
alınacak
irtibatlar,
zararın
mey~ana Beldi~i
yer, fiilin
işlendiği
yer, ikamet~~h,
t~
biiyet
ve ili:-ıkinin
merkezinin
bulunduğu yer . gibi
hn su s Lar-d.ır
C24-3)•.
l-ıo r r i s , kendi naz.ar-dy e s i
altındaki
sosyal
j ak t o.r-Le
rin
mından, son derece elverişli
(24'.4-ı). Ayrıca,
nazariyesinin
madıSını,
zira,
haksız
fiiller
(2~1}

Norris,Conflict

n i.n sorunları
k irç iik r.;ruplAra bölerek,
tatminkar
bir tnhl.i.li.ni
yapmak bakı
ve yeterli
oldubınu
belirtmektedir
hukuki .i s t Lkr-ar ı. bozucu ni telikto
ol
alanının
rızai
bir alan olmaması ·

of Laws,p.259.

(24-2) Graveson,p.577.
(2?1.:3)Morris, Conflict
of Laws,:P • .260.
(24-4) ıiorris,J.H.C.:
'I'he Pr-oper Law of A Tort,
Eo.rv.L"'R. ,VolJ/,..
(1950-1951) ,p •.892 (Proper
Law) ; Mann,F •.A.: The Proper :=:.en,;
in Conflict
of Laws , -rGLQ. • Yol.36(1987)
,p.Ll-39.

-87-

dolayJ_sıyla, uygulanacak
nin söz konusu

hukukun

olmayaca~ını

önceden

bilinememesi

ve belirsizliğe

endişesi

yol açılmayacağını

belirtmektedir0245).
(d)

İka Yeri Hukuku~(Lex

Haksız
kabul
le,

görmüş

fiilden

tek kural,

yerine

Delicti

doğan kanunlar

edilmiştir(,247) •. Anc ak ; zamanla

En Uygun Hukuk (Proper Law)11un

alanında

kuralıdır(246)

Devletlerinde

11

Commissi)

ihtilafı

ika yeri bağlama

bir dönem Amerikru Birleşik

ğiyle kabul

Loci

neredeyse
kural

genel

.. Özellik
oy birti

terkedilerek,.

uygulanması yönünde .fikir-

ler ge li şmiştir •.
1tk olarak Kanonistler (248) tarafından ortaya atı.Lmış
ve Statücüler tarafından on üçüncü yüzyıldan bu yana uygulana
rak günümüz hukukuna intikal ettirilmiştir. Kuralın,tarafların
beklentilerine hizmet etmesi dolayısıyla zamanımıza kadar yaşa
yabildiği ileri sürülmektedir(249). Zira, sadece ika yeri kura
lı ile tarafların hak ve borçlarının- gerçek niteliğinin tespit
edilebileceği, öte yandan, ika yeri hukukunun ,davalının o anda
kesin olarak uymaya mecbur olduğu fakat ihlal ettiği ,. dolayısıy
la sorumluluğun kendisine göre tespit edilmesi gereken-hukuk c]
duğunu belirtmektedirler( 250). Böylece,. ika yeri hukuku. devleti
nin düzen menfaati de korunmak istenmiştir •.
1ka yeri kuralının haksız fiiller alanındaki hakimiye
ti,. davanın ika yeri mahkemelerinde açılmış olup olmamasına göre
farklı değerlendirilmektedir(251) •. Davanın ika yeri mahkemelerin-

(245) Morris,Proper Law,,p . .895 ;·, Morris,Con:flict of Laws,p.260'-261
( 246) Morris, Conflict of Laws ,P .258•.
(24?) Sauveplanne,p.63~
(248) Kilise (Katolik) Hukuku Bilginleri 11KANON!ST11 Olarak Adlandmrılır.
(249) Cheshire-North,p.263.
(250) Cheshire-North,Pr263~
(251) Gö~er,Haksız Fiiller,sh.452-453 ; Berki,Kanun İhtil;fları,
sh.185-187.

de açılmış olması halinde ika yeri hukukunun hakimiyeti konusun
da hemen hemen ittifak olduğu söylenebilir(:'252) •. Davanın ika
yeri mahkemelerinden
başka devlet mahkemesinde açılmış olması
halinde, ika yeri esası üzerinde ittifak mevcut olmayıp(253),
beş ayrı baglama kuralının uygulanması teklif edilmektedir. Bun
lar,. Lex Loci Delicti C~mmissi, Lex Fori, Borç Kanunu, Lex Loci
Delicti Commissi ile Lex Fori'nin birlikte uygulanması ve Lex
Loci Delicti Commissi ile millı kanun bağlama kurallarının bir
likte uygulanmasıdır.
Bu bağlama kurallarından Lex Loci Delicti
Commissi,

Lex Fori ve Borç Kanunu nazariyeleri

bahis konusu ya

pılmayacaktır.
Lex Loci Delicti Gommissi ile Lex Fori'nin birlikte uygu
lanması, hukuk literatüründe "İngiliz Nazariyesi" olarak adlarr
dırılmaktadır(254) •. Sistem,. sözü geçen iki esasın bağdaştırılma
sı fikrine dayanır. Buna göre, yabancı ülkede ika edilmiş bir
haksız fiil nedeniyle bir İngiliz mahkemesinde dava açılabilme
si için fiilin hem İngiliz hukukuna,hem de yabancı hukuka göre
haksız fiil teşkil etmesi gerekmektedir(255).
Aksi takdirde,
ika yeri hukukunun dava hakkı tanımadığı bir fiilin İngiltere'
de dava edilebilmesi mümkün değildir(256).
Lex Loci Delicti

Commissi

ile millı kanun esaslarını

bağ

daştırmaya çalışan sistemde ise,. fail ile zarar görenin aynı
tabiiyette olmalanı halinde milli kanun, Lex Loci Delicti
Commissi'ye tercih edilmektedir. Nazariye, kural olarak, Lex
Loci Delicti Commissi'nin haksız fiiller alanında hakimiyetini
kabul eder. Fakat, bu hakimiyetin tek istisnası,. tarafların ay
nı tabiiyette olmaları halidir. Bunun nedeni ise, taraf menfa
atlerinin daha ağır basması dolayısıyla, ika yeri devletinin
menfaatinin ikinci plana düşmesidir(257)~

(252) Göğer,Haksız Fiiller,sh.452-460.
(253) Berki ,Kanun İhtilafları ,.sh. 185 ;; Göğer ,Haksız Fiiller, sh.
463.
(254) Göğer, Devletler Hu su s i. Hukuku, sh. 315 ;; Göğer ,Haksız Fiille:ı,

sh.472-474-

; Uluocak,$h.179.

(255) Anton,A.E. :Private International Law,Edinburg 1967,.p,21+4 ;·

Graveson,p.569 vd •.
(256) Dicey,A.B.-M6rris,J.H.C.: The Conflict of Laws,London 1974,

p •.94-G

;; Cheshire-North,p_...272

; Anton,p • .244 •.

(257) Gö5er, Devletler Hususi Hukuku, sh. 315 ;: Göğer ,Haksız Fiiller,

sh. 475-476 •.

Haksız

fiiller

her gün gelişen
dıkları

alanında

hayat

ileri

koşulları

sürülmüş

karşısında

çeşitli
ihtiyacı

sistemlerin
karşılayama"'"

bir gerçektir •. Bu· rıe denLe ç, davanın aç ı Ld ı ğ:ı, devlet mah-:

kemesi
kıstas almnarak yeni bir sistem yaratma çabaları da
hem ihtiyacı karşılayabilecek nitelikte değild:ir, hem de olduk
ça eskimiştir. Bu nedenle ,. diyebiliriz ki, ika yeri esası,hak
sız fiiller alanında, kural olarak, yetkili bağlama kuralı olma
özelliğini korumaktadır. Ancak, kuralın her olayda mutlak olarak
uygulanmasını kabule de imkan yoktur. Bu durum ise, kurala istis
nalar getirmeyi zorunlu kılmaktadır. Dikkat edilmesi gereken
husus, her somut olayın değişen şartları içerisinde)ihtiyaç du
yulduğu ölçüde bu yola başvurulması gereğidir(258) •.

2. .'!KA YERİNİN TESPİTİ HAKKINDA. G.ÖRÜŞ[ı,ER
Haksız fiilden doğan kanunlar ihtilafı alanında uygulana
cak olan bağlama kuralını, "ika yeri hukuku" olarak tespit et
tikten sonra, bu başlık altında , kuralın bağlama noktasını teş
kil eden "ika yeri" hakkında ileri sürülen görüşlere kısaca de
ğineceğiz. Zira, ika yeri bağlama kuralının uygulanabilmesi için,
öncelikle "ika yeri"nin neresi olduğunun tespit edilmesi gerekli
olup, bu durum kuralı benimseyen sistemler ve uygulanacak hukuk.
açısından büyük önem taşırnaktadır(259)•. Özellikle, bir ülkede baş
layıp başka bir ülkede sonuçlanan haksız fiiller bakırnından,fii
lin işlendiği yerin mi, yoksa zararın meydana geldiği yerj.n mi
ika yeri olarak kabul edileceğine karar vermeden uygulanacak hu
kuk aşamasına geçilemez(260). İka yerinin neresi olduğu konusun
da dört ayrı görüş ileri sürülmektedir. Bu görüşlere, bu başlık
altında kısaca deginmekte konumuz açısından fayda görmekteyiz.

(258) Göğer,Haksız Fiiller,sh.477-482.
(259) 'IUrhan, Turgut :Haksız Fii1den Doğan Kanunlar İhtilafı Ala
nında İka Yeri Kuralının Değeri, Basılmamış Doktora Tezi,
Ankara 1988,sh.162.
(260) Göğer,Devletler Hususi Şukuku,sli.317 ~ Cheshire-North,~288
;: Berki, Devletler Hususı Hukuku, sh. 312 ;· Turhan, sh. 162-212.

(a)

Fiilin

İşlendiği

Yerin

İka yeri kuralının
ika yerinin
İleri

neresi

sürülen

yeri olarak

olduğu

lin işlendiği

Fail,

sorumlu

birisi

tazminat

yaşadığı
kendi

işlendiği
göre,

sokup

çevresinin

çevrenin
koyduğu

dahi,
değildir.

yerin

sokmayacağı,

ölçülerine

sınırları

ika

bir kişinin

göre değerlendirilmelidir.

sosyal

gelişmiş

sız fiillerin

büyük

teknikleri

çoğunluğunun

olması,bir

Geleneksel

fiil kavramının

haksız

ra dayanmayan
ile zararın

haksız
meydana

fiilin

fii

Zira,

göre davranır.

aştığı

artık kabule

geldiği

takdirde

ikinci

yıkılması

yerin

ilkesi

pl&na

ile ortaya
fiilin

çıkan kusu

işlendiği

kabulü

kalmakta

gere

itmiştir.

ayrılmaktadır.

, ika yeri olarak
.de gerisinde

gelen hak

,

yer
Bu ne

sorumlu

olduğundan

şayan değildir(263).

Alternatif

Sistem

si~tem,

nunun uygulanması

zararın

hakkını

esas itibariyle,

fikrine

en ziyade

ği yer veya

kusuru

yer biribirinden

gelişmelerin

(b) Alternatif

mağdurun

anlamda

meydana

sorumluluk

fiillerde,, genellikle

işlendiği

luluk hukukundaki

içerisinde,

kusursuz

ğince düzenlenmiş

yapma

sağlanabilmiş

görüşe

altına

arasında

olmalıdır(262).

Çağımızın

denle,

birlik

de, fiilin

borcu

yer kanunlarına

içinde
ancak,

konusunda

Kabulü

savunanlar

edilmesidir(261).Bu

fiiJJerinin o kişiyi
herkes

uygulanmasını

fikirlerden

kabul

İka Yeri Olarak

lehine

dayanır.

Sistem,

olan kanunlar

meydana

mağdurun

geldiği

mağdur

arasında

lehine

olan ka

veya mahkemeye
(fiilin

yer kanunlarından

işlendi

biri)

seçim

tanımaktadır.

Alternatif sistemi
nin
iki asli unsurunu

savunan
teşkil

hukukçular, haksız fiil ilişkisi
eden , fiil ve zarara aynı derece-

(261) Cheshire-North,p.288.
(262) Göğer,Haksız

Fiiller,sh.494-495.

(263) Turhan,sh.166-181.
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de önem vermektedirler.
Zira, her bir unsurun meydana geldigi
yer haksız fiil ilişkisinin bir parç~sını teşkil etmektedir.Do
layısıyla, her' iki yerin de
ika yeri olarak kabulü mürnkündür(264-).
Netice olarak, haksız fiil, her iki yerde de Lş Le nrm ş s ay ı Lar ak ;

aralarında bir tercihe gidilmemelidir. Zira, unsurlardan birine
üstünlük tanımak, aynı değerde olan di(?;er unsuru göz ardı etmek
olacaktır.
Sistem, aldığı eleştiriler nedeniyle günümüzde fai1 lehine
yumuşatılarak, tek yanlı olmaktan çıkartılmıştır .Sistem içinde faili de korumak amacıyla,. failin lehine olan yer kanunları
da sisteme dahil edilmiştir. Ancak, yumuşatılmış alternatif sis
tem de eleştirilere hedef olmaktan kurtulamamıştır.Özellikle,ya
bancı unsurlu uyuşmazlığı ikiye ayırarak farklı hukuk sistemlari
ne tabi tutması, bunun sonucu olarak da,fiilin hukuka aykırı so
nuçlarını idare eden hukuk ile ona hukuka aykırılık 'vasfını ta
nıyan hukuk sistemlerinin farklılaşması sistemin en çok eleşti'ri-=
len yönü olmuştur(;265) •.
( er), Kümülati:f Sistem

Kümülatif sistem de, alternatif sistem gibi,, fiilin .i Le n=
diği yer ile zararın meydana geldiği yeri ika yeri olarak kabul'
etmektedir. Bu sistemde de haksız fiil ilişkisinin iki unsuru
olan fiil ve zarar unsurlarına aynı 6nem ve değer verilmektedir.
Bu nedenle de,. her iki yer kanunları birlikte uygulanmaktadır • ..Bu·
nın failin ve mağdurun çatışan menfaatlerine uygun düştüğü s6ylen
mektedir.
ş

Kümülatif sistem, hemen hemen hiç taraftar toplayamamıştır
(266).

(264-) Turhan,sh.197 vd •. ;:._ Göğer,Haksız Fiiller,sh •.4-96-4-97.
~ 265) Turhan ,,sh. 203-205 •.
(..266) Turhan, sh. 205-206:..

(d)

ZaraDın

Fiilin
karşı

işlendiği

gelişen

çabaları

Meydana

diği yerin
tır(267).

Y,irrninci

sosyal

düzeni

beraber,

as l.ı,

hukukçular,

kabul

yüzyılın

diğerlerine

olarak,

fikri

ve zararın
nazaran

sistem

arama

meydana

ortaya

sonra

atılm:ı.ş

ortaya

korumaya

gı:)l
atı

yönelik

düşünülmektedir.

menfaatleri,
ortaya

Kabulü

eden görüşe

zararın

ma_ğduru

old;uğu

bir durum

yeni

yarısından

hukukunun

, tarafların

lehine

edilmesi

ikinci

bir ürünü

yenilmekte

sistem,

müştür •. İkinci

,..

olarak

_gelişmesinin

ması düşüncesine

1ka Yeri Olarak

ika yeri olarak kabul

sonucu,

sorumluluk

Gerçekte ise

Yerin

··girmişlerdir •. Böylece,

ika yeri

lan bu düşünce,
olarak

yeri

tepkiler

içerisine

Geldiği

sosyal

meydana

düzenin

geldiği

korun

devletin

çıkrnaktadır(268).Bununla
daha geniş

zarar unsurunun

haksız

bir kabul

gö:;:-

fiil ilişkisinin

unsuru olması dolayısıyla, sistemin kabulü , ··zarar göre-

nin haklı çıkar ve beklentilerine de uygun düşecektir •. Diğer
taraftan, zarar unsuru, haksız fiil ilişkisinin dış dünyaya yan
sımış maddı bir unsuru olduğundan, yabancı unsurun belirli bir
hukuk sistemine bağlanması dolayısıyla sistem kolay işleyecek
tir(269). Ayrıca, menfaatler dengesi, zarar yerinde bozulmuş
olduğundan,. haksız fiiller alanının zarar
yeri kanununa

ta

bi olması gereklidir(270).
Sistemin

işlemesi,

zararın birden çok yerde gerçekleşti

ği hallerde arzettiği güçlüğe rağmen, doktrin ve uygulamada bü
yük kabul görmüştür. Özellikle, zararıngerçekleşti~i yerle,zarar
görenin. ikametgahı ve mahk.emen:\..rı hukuku
birleştiği hallerde,
irtibatların sıklaşması nedeniyle, zarar görenin haklı çıkar ve
beklentilerinin de korunacağı düşüncesi bu benimsemeye yol açmış
tır(271).
(267)
(268)
(269)
(270)
(271)

Cheshire-North,P~288-289 •.
Göğer,Haksız Fiiller,sh.495-496 •.
Turhan,sh.181-186.
Seviğ,Kanunlar İhtilafı,sh.ıl4.
Turhan,sh.193-195.

3.

. !KA YER! BAG LAMA KURALIN IN UYGULAMA

ALAN IN IN

SINIRLANDIRILMASI

Haksız

fiilden

doğan kanunlar

temel bağlama

kuralı

etmek gerekir

ki,

, ika yeri bağlama

kuralın

dadı da artık kalmamıştır.
uy~lanması
doktrin

dolayısıyla

( a) Tarafların

sup olduğu
kanunları

gcire,

devlet
değil,

(b)

üzerinde

neden

tarafların
Mensup

eden

Ancak,

günlerdeki

kabul
istib

her somut olayda

alanının

endişesi,

sınırlandırıl

olmuştur •. Bu gcirüşler

yoğunlaşmıştır.

Ortak Millı Hukuku

tarafların

idare

saglayamayacagı

uygulama

Lehine

Sınırlandırma

ortak miıri·hukuku

ile h~kimin

hukukunun

Hakimin

kuralıdır.

atıldıgı

adaleti

kuralın

şekllii

alanını

İka yeri kuralının

gcirüşlerin oluşmasına

üç sınırlandırma

Buna

ilk ortaya

sosyal

ve uygulamada

ması yolunda

ihtilafı

birleşmesi

halinde,

men-

ika yeri

ortak millı hukuku. uygulanmalıdır(.2721
Olduğu

Devlet

Kanunları

Lehine

Sınırlandırma
Burada
keme kararları
nası(274)

sınırlama,

ya açık bir kanun hükmü

aracılığıyla

ve1a doğrudan

olur(273).~u

doğruya

uygulanan

ile ya da mah

durum kamu
kuralların

düzeni

istis

bir sonucu

dur(275).

Cc) En Sıkı llişkili Kanun Lehine Sınırlandırma
lka yerinin somut olayla ilişkisinin bulunmaması ve somut
olayın bir başka devletle daha sıkı irtibatının bulunması halinde,
ika yeri kanunlarının yerini sıkı irtibatlı devlet kanunları a Lzr;
Ayrıca, yukarıda zikrettiğimiz irtibatları da kapsayabilen
bu kavramın sınırları çok geniştir(276).

(272) Jaffey ,A. J.E.:Choice of Law in Tort,A Justice Based App.r o ach,
Legal Studies,Vol.2/l(March 1982),p.107 vd.
(273)
(274)
(275)
(276)

Turhan,sh.244.
Turhan,sh.249~
Sauveplanne,p • .34-36 ; Tekinalp,sh.43-44 •.
Turhan,sh,..250 vd , ;~ Sauvep Lann e-ç p •.47-48 ;: Currie,D.P.,-Cı:mıton,
R,.C.:Conflict of Laws,st.Paul Minn. 1968,p.193 vd.
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II- NÜKLEER ZARARLARDA UYGULANMASI TEKLİF EDİLEN
BA~LAMA KURALLARI

Bir devlette meydana gelip,, sonuçlarını diğer devletlerde·
de doğuran nükleer kazalar dolayısıyla hangi bağlama kuralının,
uygulanacağı meselesiJmilletlerarası platformda tartışılmış bir
husustur(,277)•. Nükleer zararlarda da uygulama kabiliyeti bulabi
lecek bağlama kuralları olarak ileri sürülen kurallar,, Lex: Fori
ve Le~ Loci Delicti Commissi'dir.
A)

LEX FORI

NUkleer kazaların yol açtığı zararlardan doğan kanunlar
ihtilafı alanında uygulanması teklif edilen bağlama kuralların
dan ilki Lex Fori bağlama kuralıdır. Özellikle, Amerikan hukukun
da savunulmaktadır(:278). Ancak, söz konusu kuralın forum shoppin&
'e yol açıcı özelliği,,uygulanacak hukukun yargı yetkisine, yar
gı yetkisinin ise,nükleer kazanın vuku bulduğu yer mahkemelerine
bağlanması ile bertaraf edilmiştir.
Kara Avrupası hukuklarında ise, milletlerarası sözleş
meler ile aynı çözüme başvurulmuştur(279).Ancak, milletlerarası
sözleşmelerde,Lex Fori iç maddi hukuk kuralları ile sınırlan
dırılmayıp, bu kavrama kanunlar ihtilafı kurallaı:rının da dahil
6lduğu belirtilmiştir.
B) LEX LOCI DELICTI COMMISSI
Nükleer kazaların yol açtığı zararlardan doğan kanunlar
ihtilafı alanında ileri sürülen bir diğer bağlama kuralJ_ da,ika
yeri bağlama kuralıdır •. Bununla beraber, kuralın bağlama nokta
sını oluşturan ika yeri kavramı konusunda tereddütler mev,cuttur.
Hakim görüş,. zarar yerinin esas alınmasından yanadır. Ancak,bu
(277) Workshop,p.33-3~;
Financial Protection,p.57~
(278) Financia~ Protection,p.EO.,
(279) Compensation For Nuclear Damage in OECD Meınber Countries
p. 73,-7L~· ;; ArangiG-Ruiz ,P .,59L~ ;. Vienna Official Re c o r d s
p. 328-332. .

kez de,

aynı nükleer

kaza

larinda

farklı

sistemlerinin

hukuk

dolayısıyla

açılacak

uygulanması

tazminat
meselesi

dava
ortaya

çıkmaktadır(280).
Yukarıda

belirttiğimiz

iki ba~lama

kuralından

birinin

ter

cih~ aslında1aşa~ıdaki

hususlardan birinin tercihi arilamını ta
şımaktadır. Ya zarar görenlerin menfaatleri esas alınarak , iç
çözüm yeknesaklığı feda edilecektir. Ya da, zarar görenlerin
menfaatleri ikinci plana itilerek ve single forum prensibi ara
cılığıyla iç çözüm yeknesaklığı sağlanacaktır. Ancak, dikkat
edilmesi gereken husus, bu son halde aynı zamanda dış çözüm
yeknesaklığının da sağlanacağıdır. Zira,. single forum prensibi,
aynı nükleer kaza dolayısıyla sadece tek devlet mahkemelerine
yargı yetkisi tanımaktadır.

III- . TÜRK HUKUKU

A) M!LLETLERARASI ANLAŞMALARIN KAPSAMI
Türk Hukuku bakımından , Türk hakiminin uygulamak du
rumunda bulunduğu tek sözleşme, Paris Sözleşmesi olfuığundan,bu
başlık altında ilgili sözleşmenin kapsamına giren ve girmeyen
konulara değinilecektir. Sözleşmenin kapsamı, uygulama alanı
itibari ile de~il, sözleşmede tespit edilen uygulanacak hukukun
kapsamına giren ve girmeyen konular açısından inceleme konusu
yapılacaktır.

(280) Financial Protection,p.57.

1.

UYGULANACAK HUKUKUN KAPSAMINA GİREN KONULAR

Paris sözleşmesinin bn dördüncü maddesinin (b) fıkrası
uygulanacak hukuku düzenlemektedir. Buna göre,11Millı hukuk ve
millı mevzuat tabiri.L••••• kaza hakkını haiz mahkem~nin milli
hukukunu ~fade eder ve bu hukuk ve mevzuat, işbu sözleşmece bil
hassa tanzim edilmeyen esasa ve usule müteallik bütün meselelere
tatbik olunur." Görüldüğü üzere, yargı yetkisine sahip mahkeme
nin millı hukuku sözleşmenin düzenlemediği esasa ve usule iliş
kin bütün meselelere uygulanır.
Bu esaslar.dairesinde uygulanacak hukukun kapsamına giren
konuları şöyle özetleyebiliriz:
Ca) Yargılama usulüne ait korıu Lar-f ', md • .l'L+/Ö").
(b) Si'gortacı ve mali kefillere karşı doğrudan dogruya
dava açma hakkı tanınması(md.6/a).
(.c) Sözleşmede öngörülen sınırlar dahilinde tazminat miktarının belirlenmesi(:.md
•.7/b-i).
(:d) Tazminatın cinsi ,.şekli ve kapsamının belirlenmesi(mdJl).
(e) On yılı aşkın sukutu hak süresi tesisi(md •.8/a,) •.
(f)

Zarar görenin, zararı ve sorumlu işleteni ögrendiği
tarihten. veya .ö~renmesi gereken tarihten itibaren
iki seneden az olmamak şartıyla zamanaşımı veya bak
düşürücÜ
.süre le·rin be lirlenmesi ( md •.8/C) •·

(g)

Sekizinci maddede öngörülen sürelere uyularak dava
...
açılmış olması halinde, yetkili mahkemenin nihaı kararının alınmamış olması şartıyla, zarar görenin bu
sürelerin bitiminden sonra zararın arttığı şeklinde
iddiasını değiştirmesi(genişletmesi)(md.8/e).

(h) Niik I e e r maddeleri taşıyan nakil araçlarının uğradık
ları zararların tazrnini(md.7/c).
(ı) Zarar görenin kusurunun ~öz konusu oldug;u hallerde,bu
nun, işletenin sorumlulu~una etki derecesi ve zarar gö
renin kusurunun ağırlıe;ır:cın tespiti(281).

(281) Schv,artz-Cunningham,p.256-257; Paris Expos~ Des Motifs,
p .-53 •.
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uıetgah'

en son oturulan

da anlamını

yitirmektedir

ya tüzel kişi

yer' sakin

olunan

•. Diğer taraft:an,

o Ldugu hallerde

dahi,.

yer

gibi kavramlar

işletenin

e·ğer nükleer

gerçek

reaktör

ve

Tfurki

ye 'de bulunmuyorsa, muhtemelen bu kişilerin TUrkiye ile bi~ ir

-cibatları da bulunmayacaktır •.Bu nedenle , yabancı devlette mey.
_ ana gelen nükleer kazalar bakımın-dan, bu kavramlar üzerinde ıs,_
~ar etmek,. kanaatimizce, işi şansa bırakmak dernektir •.
HUMK,md.2l'e göre, haksız fiilden dogan dava, o fiilin
·:ukubulduğu yer mahkeme sinde de açılabilir •. HUMK, md , 9 ve 16 1 nın
~şlemediği hallerde, bu özel yetki kuralı adeta kesin yetkiye
'önüşrnektedir.Ancak, açıklanması gereken husus, "haksız fiilin
vuku bulduğu yer" tabirinden ne anlaşılmak gerektiğidir. Acaba,
oundan maksat, fiilin işlendigi yer mi , yoksa zararın meydana
geldigi yer midir? Her iki ihtimali ayrı ayrı degerlendirerek
~onuya yaklaşmakta fayda görmekteyiz.
(aa) Fiilin İşlendiği Yerin Esas Alınması
Nükleer zararlar söz konusu olduğünda,sadece fiilin işlendi
~i yerin esas alınması birtakım istenmeyen sonuçları da beraberin
ie getirir. Buna göre,. Türkiye dışında meydana gelen ve Türkiye'de
zarara yol açan nükleer kazalar m~kımından Türk mahkemeleri mi]let
lerarası yargı yetkisine sahip olamaz.'.Özellik~ei sorumlti işlete
n:.n yabancı bir devlet olması halinde durum böyledir.Dolayısıy
:a, sadece, Türkiye'de bulunan bir nükleer reaktörün ya da tran
sit geçen bir nakil vasıtasının ~ürkiye'de kazaya.yol açmas~ ha
:inde,Türk mahkemesinin milletlerarası yargı yetkisi söz konusu
olabilir •. Ayrıca, Türkiye dışında meydana gelen kaza dolayısıyla,
bundan zarar gören Tiirk vatandaşlarının Türkiye'de dava açamama

:arı

da vicdanlarımızı zedeleyen bir husustur.
(bb) Zararın Meydana Geldigi Yerin Esas Alınması

Nükleer zararlar sebebiyle açılacak tazminat davalarında,yet
kili mahkemenin,zararın me~Qana ge~Qı~ı ~er esas a~ınaTa'K ~es~~~
edilmesi, bizi daha elverişli sonuçlara götürmesi bakımından ka
bule şayandır.Nitekim, böylece, yabancı ülkede meydana gelen bir
nükleer kaza sebebiyle Türkiye'de zarar gören Türk vatandaşları
nın uğradıkları zarar, tabiı hakimlerinden ayrılmalarına gerek
olmaksızın tazmin edilecektir. Aynı şekilde,Türkiye'de zarar gö
ren yabancıların haklarına da böylece halel gelmemiş olacaktır.
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(cc) Fiilin

!şlendiği

Yer ile Zararın

Yerin Alternatif
Yargıtay,haksız
rumlayarak,
meydana
tekim,

hem haksız

geldigi

Yargıtay'ın
kabul

fiilin

işlendigi

ise, zararın

edilmektedir.

kukumuz

bakımından

zararın

meydana

fiilden

doğan

meydana

davalar

yer mahkemesini

seçebilecektir.

yetkili

niteliğine
meydana
disine
dışında

bu yorumu

gelip Türkiye'de

mahkeme

bulunması

de son derece

gelen nükleer
uygun

olanında

meydana

(c)

Yabancı

Usur Hukukunun

zarara

uygundur.

kazalarda
dava

yargı muafiyeti
da Kanunun

olarak,.

iç hu

yer, hem de

birisinde

açılabilir

elverişli

içinde

haksız
olan

veya dışın

Bu yorum,nükleer

zararların

Zira,. böylece,Tilrkiye

zarara

Yargı

içinde
ken

kavuşmaktaıdır •.. T:ilrkiye·

yol açan nükleer

bulunması

mümkün

kazalar

olacaktır.

Muafiyeti

yargı muafiyeti

konularından

maddesi

ika yeri

daima bir

bir mahkeme

Türk Milletlerarası

biridir.

Özel Hukukunda

,. Milletlerarası

33'ilncü

ba

yol açan kazalarda

açma imkanına·

Türk Milletlerarası

Ni

,, zarar gören, iki mahkemeden

Devletin

devletin

önemli

işlendigi

için daha

mümkündür~

yetkili

Yabancı

bir sonucu

ile, Türkiye

gelip Türkiye'de

da ise,Türkiye'de

yer(290)

iki yer mahkemesinden

zarar gören,. kendisi

da meydana

etmektedir(288).

diyebiliriz •. Dolayısıyla,

(291). Böylece,

Yargıtay'ın

, hem de zararın

geldi~i

Bu durumun

yerdir,

geniş yo

fiilin işlendigi(289),.

ika yeri,. hem fiilin

geldiği

tabirini

yeri

kabul

bazı kararlarında

Geldj_~i

Esas Alınması

çiilin vuku bulması

yeri ika yeri olarak

zı kararlarında
olarak

Olarak

Meydana

Özel Hukuk

ile düzenlemeye

, yabancı

devletin·

ve Usul Hukuku

Hakkın

kavuşturulmuştur~

Buna

(288) 4-·.HD • .21'.9.1979,E •. 8160/W •. 10172 1-çin bkz , Karahasan·,-M.R •. :·Sorum
luluk ve Tazminat Hukuku,Ankara
1981,~h.1667-1668.
(289) 4-.HD • .21\1.1974-,E •.1'6088/K.174için bkz.Karahasan,sh •. 1673 ;
4-.HD.15.3.1966,E.1159/K.3316
için bkz.Karahasan,sh.1675
;
HGK.28.12.1983,E.1981/3-64-4-/K.14-08 için b kz •.YKD. ,C.10/11,.

a
~sh.l637 - 163.,.
(290) TD.18.12.1971,E.4-39/K.1139 için bkz.Karahasan,sh.1674-.
(291) Ansay ,.s. Ş. : Hukuk Yargılama Usulleri ,Ankara 1957,sh. 92.
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göre:

"Yabancı

devlete,

uyuşmazlıklarda

özel hukuk

yargı muafiyeti

"Bu gibi uyuşmazlıklarda
silcilerine
Bu hükme

tebligat

göre,

ilişkin

Ticari

amaçlarla

eliyle

yürütülmekte

Bununla

beraber,

letlerin

rakılması

reaktör

yargı mua~iyeti

işletmek

ve kamu hizmeti

hiçbir

bir haksız

bundan

fiil ilişkisi

olur. Bu nedenle,

leri nükleer
ra yargı

reaktörlerin

muafiyeti

olarak

la, batılı

devletler

tel~kki

telakkisi,

reaktör

devletlerin
yol açtıgı

arasında

verilmelidir.
devlet

edilmektedir •.
zararların

bir reaktörün

kaza

tazminatsız

ile taraflar

bir özel hukuk
ticari

amaçla.

zararlar

yerinde

bı

ilişkisi

dolayısıyla,. onla

, yargı

; Viyana

arasında
işlettik-

olur. Nitekim,

olan devletler

S.md.13/e

işletmenin

sığmaz.

kazası

, dolayısıyla

huku

kanaatimizce,dev

verdikleri

mülahazasına

taraf

etmişlerdir(Paris

tem

söz ko

pek çok ülkede

Zira,. nükleer

tanınmaması

sözleşmelerine

karar

zarar gören kişinin

hakkaniyet
nükleer

kaynaklanan

olup olmadığına

sırf kamu hizmeti

Kanaatimizce,

feragat

bir husus

sonucu

diplomatik

öncelikle ,nükleer reaktör

engel olamamalıdır.

ya yol açması

Viyana

devletin

buna dayanarak,. bu işletmelerin

tazminine

do~muş

tanınmaz ..

ilişkilerinden

devletlerin

dolayı,

nükleer

dog;an hukuki

yapılabilir."

yabancı

nusu değildir. Bundan
özel hukuka

yabancı

özel hukuk

ki uyuşmazlıklarda

ilişkilerinden

Paris

muafiyetinden

S.md.14).

da bu yönde bir e~ilim

ve

Dolayısıy

olduğunu

söy

leyebiliriz.
2.

liXGDLANACAK HUKUK:

Haksız fiiller alanında yabancı unsur taşıyan hukuk£
ihtilaflara uygulanacak hukuk, MÖHUK.md.25 ile belirlenmiştir.
Yukarıda nükleer zararlardan dogan
sorumlulugu1haksız fiil sorumllıluğu olarak tespit etmiştik(292). Bu tespitten
hareketle,haksız fiil sorumlulugu hallerinin kusursuz sorumluluk
hallerini de içerecek biçimde anlaşılması gerektiğini belirtmiş
tik •. Zira, böyle bir nitelendirme,. nükleer zararlara uygulanacak
hukuk açısından zorunludur •. Aksi takdirde,· MÖHUK.'da nükleer so·
rumluluga uygulanacak .bağlama kuralı bulmamız mümkün olmayacak
tır. Bu durumun nedeni i~e, MÖHUKJun kusursuz sorumluluk halleri
ni ayrı bir hükümle düzenlememiş olmasıdır. Dolayısıyla, ya il
gili maddenin başlığının "Akit Dışı Sorumluluk". olarak değiştiril(292) Bkz.yuk.sh.79-81.
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mesi) ya da nükleer sorumlulugun1haksız fiil sorumluluğu katego~i
si altında değerlendirilmesi gerekmektedir. Biz çalışmamızda b
yollardan ikincisini tercih ederek,uygulanacak hukuk bahsini b
temel üzerine oturttuk.
MÖHUK~'aw 25'inci maddesi, haksız fiiller alanında uygulana
cak bağlama kurallarını şöyle tespit etmiştir:
II

Haksız fiilden doğan borçlar haksız fiilin işlendiği
yer hukukuna tabidir.
Haksız fiilin işlendiği yer ile zararın meydana geldi
ği yerin farklı ülkelerde bulunması halinde,zararın
meydana geldiği yer hukuku uygulanır.
Haksız fiilden doğan borç ilişkisinin başka bir ülke
ile daha yakın
irtibatlı olması halinde bu ülke
hukuku uygulanabilir •. "
MÖHUK.md.25'in nükleer zararlara uygulanma durumunu incele
mekte fayda görmekteyiz~.
(ıa ) "Haksı.z fii'lden· doğan borçlar haksız fiilin işlendi~i
yer hukukuna tabidir •. "
25'inci madde , bu hüküm ile, haksız fiilden dogan
'
borçlara uygulanacak bağlama kuralını tespit etmiştir. Buna göre~
haksız .fii.lden doğan borçlar "ika yeri hukuku(Lex Lo·ci Delicti
Commissi)."'na t.abidir(29'3').
Bu fıkra,. kural olması bir kenara bırakılacak olursa,
konumuz açısından sınırlı bir öneme sahiptir. Zira, müstakil uygu
lanma kabiliyetine sahip değildir. Onun sahip olduğu teorik önem,
pratikte uygulanacak olan hukuku etkilememektedir • Anc ak , fiilin
işlendiği yerin önem taşıyabileceği tek durum, üçüncü fıkrada sö
zü edilen "en yakın irtibatlı hukuk"un
tespitinde göz önünde tu
tulabilecek bi~ irtibat noktası olarak ortaya çıkmasıdır(294).Ger( 293) Nomer ,nevlet·ler Hususi Hukuku, sh. 318 ;çelike1, Milletlerarası
Özel Hukuk, sh. 6~
(294) Currie-Cramton,p.206 va..; Reese,W •. :Major Areas of Choice of
Law,Rec.Des Cours,Vol.111/1(1964) ,P:•394.

çekten,bu halde fiilin işlendiği yerin diğer irtibat
ile birleşmesi, uygulanacak hukuku etkileyebilecektir
susa yeri geldiğinde değinilecektir.

noktaları
ki, bu hu

(b)"Haksız fiilin işlendiği yer ile zararın meydana geldiği
yerin farklı ülkelerde olması halinde, zararın meydana geldiği. yer
hukuku uygulanır."

kilidir.
den

Haksız
Ancak,

fiiller
kuralın

ne anlaşılmak

alanında kural olarak ika yeri hukuku yet
bağlama noktasını teşkil eden "ika yeri"n

gerektiği

tartışmalara

neden

olmaktadır. .Yi.r m.i

beşinci maddenin· ikinci fıkrası bu tartışmalara son vermiştir •.Buna
göre, Türk hukukunda zararın meydana geldigi yer tercih edilmiş
tir( 295 ),.,
MÖHUK.md.25/2 ile ortaya konan ika yeri anlayışı, nük
leer zararların niteliğine de son derecede uygundur •. Zira,. nükleer
zararların temel özelliği uzun menzilli olmalarıdır. Örneğin,hir
nükleer kaza sebebiyle (Türkiye içinde veya dışında)J Türkiye'de·
bir zarar meydana gelirse, uygulanacak hukuk, md.25/2'ye göre za
rarın meydana geldiği yer hukukudur •. T'arafların şahsi hukuklarına
kural olarak bakılmaksızın bu hukuk uygulanır(296).
( cY'Haksız fiilden doğan borç ilişkisinin başka bir ülke ile
daha yakından irtibatlı olması halinde bu ülke hukuku uygulanabi
lir •."
Çağdaş akımların ürünü olan(297) olan"en sıkı irtibatlı
hukuk" görüşü bu fıkra ile Türk kanunlar ihtilafı hukukuna da gir
miştir. Buna göre, haksız fiil ilişkisi, bir başka Ülke ile daha
yakın irtibat içindeyse, Türk hakimi bu hukuku uygulayabilecektir,
Bu fıkrada geçen "uygulanabilir" ifadesi , bu hukukun uygulanması
nın mutlak olmadığını göstermesi bakımından dikkate değer.•
( 295) No mer, Devletler Hususi Hukuku, sh .319 ;: Ç e like 1, M±J..rJJe-ıi:1:l.•eTar.a
s ı. Öze-J..ı Hukuk ,.sh·.63~ ;·Gö~er·, Dev.Let Le r Hususi Hukuku, sh. 31:9'•.
(296) Nomer,Devletler Hususi Hukuku,sh.320.
(297).. Re-ese ,p.393 vd , ~Currie-Gramton,p.193 vd , ;sauveplanne ,p •.47
vd ,

---
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---
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Fıkrada
sözü geçen sıkı irtibatlardan
maksat,. haksız
fiilin
tüm
unsurları
, itibariyle
bir başka devlet
hukuku ile olan ya
kın ilgisidir(298).
En sıkı irtibatlı
hukuku tespit
ederken göz
önüne alınacak
(aa)

irtibatlar

şunl'ardır((293!~,::

Tarafların

( bfö) fiilin
(cc) zararın

öırtak

mil'liı

işlendiği
yer ;
meydana geldiği

:hukuku;.
yer

;·

(•dd) öric eô err mevcut.. hukuki i~li'şkininı ağ:ı:ı:fi:nID merke z ün i.n
bulunduğu yier.~Acab a, nükleer
zararlar
söz konusu olduğunda
bu· irtibatlar
uygulanacak
hukuku ne ölçüde etkiJeyebilecektir?
( aa--) Tarafl'ar,ı-n

€lrtak

Mil·ri

Hukuku

Tarafların
aynı tibiiyette
olmaları
halinde,.
ika.yeri
b ağ Lama kuralına
bir istisna
tanınması
me s eLes i ; günümüzde halen
tartışılmaktadır
•.. Prensip
olarak,.
en azından bazı durumlarda
o r-t ak
miliJ..-'ı kanunun uygulanacağı
kabul edilmektedir(
300). Tartışılan
hu
sus, milli
hukukun uygulanabilmesi
için taraflar
arasında
mevcu
bir ilişkinin
yeterli
eayılıp
sayılmay~cağı
veya tarafların
ayrı
ca tecrit
edilmiş
bir çevrede
('insulated
environment)
yaşamakta
o LmaLar-a şartının
aranıp
aranmayacağıdır(jOl)
•.
(aaa)

lidir.
kilerde

Bir

1lişkinin

Varlığının

Bu durumda öncelikle,
mevcut
Bu da ancak, karı-koca,
işçi-işveren,
söz konusu olabilir.
Haksız fiiller

da mevcut

bir

fiil

türü

olan

işin

mahiyetine

ilişki
nükleer

( 298)

söz konusu
zararlarda

de uygun

Aranması
bir

hukuki ilişki
gerek
sürücü-yolcu·
gibi iliş
alanında
ise,, bu anla::

değildir(302).
da böyle

Nitekim,
bir

ilişkinin

bir

haksız

bulunması

düşmemektedir.

Milletlerarası
Özel Hukuk ve Milletlerarası
Usul Hukuku Ya::·· nu Ön Tasarı
Sempozyumu( 22-24 Kasım 1976) ,.1'stanbul 1978,
sh. 189.
C299) Hancıtiau,p •.83 ;_ C_urrie-C.ramton-,p.,206
;· Reese ,p •. 393-394-.
(300') Jaffey,p.107
;· ~omer,Devletler
Hususi Hukuku,sh-.320
;çelikel>
Milletlerarası
Ozel Hukuk,sh.65 •.
(301) Jaffey,p.107.
(302)

Jaffey,p.108.

--------~

(bbb) Ayrıca Tecrit Edilmiş Bir Çevrenin Varlığının
Aranması
Tecrit edilmiş bir çevre(insulated environment) 'den
maksat,. tarafların kendi devletlerinden başka bir devlet ülkesin
de, ortak bir çevrede yaşıyor olmalarıdır(303).Dysa, nükleer
zararlarda böyle bir çevrenin varlığı ancak millı boyutlarda söz
konusu olabilir. Milletlerarası sonuçlara yol açan bir nükleer
kazada, böyle bir çevrenin bulunmaması değil,. bulunması hayret
verici olur.
Ortak millı hukukların birleşmesini bir örnekle
açıklayalım: Örneğin,Chernobyl nükleer kazasında, tamamen fara
zi olarak, Türkiye'de bir Sovyetler Birliği vatandaşının zarar
görmesi halinde, acaba, bu durum dikkate alınarak, ika yeri ku
ralı bertaraf edilecek midir?
(ece) İrtibatların Tahlili
Kanaatimizce,. tesadüfi bir ortak milli kanun,. i~a
yeri hukukunu bertaraf edememelidir •. Ancak, bu tesadüfi ortak
milli kanunun,diğer irtibatlarla da birleşrn~ş olması halinde uy
gulanması söz konusu olabilir. Yukarıda verdiğimiz örnekte, or
tak milli kanun tamamen tesadüfi olarak birleşmiştir. Bu durumda
ortak milli hukukun birleşmesi tamamen tesadüfi olduğundan, kana
atimizce bu hukuk, ika yeri hukukunu bertaraf edemez.
Dolayısıyla, tesadüfi irtibatlar ,.kural' o Lar ak uy
gulanacak hukuku etkilemezler(30'4'),.Diğer taraftan,nükleer reaktör
ler bakımından,. millı hukuk'l'ar ı.rr birleşmesi dernek, fiiri·n, iş
lendiği yerin de devamlı surette birleşmesi demektir. Bu takd::Lrde-1
i~e nitelik ve nicelik itibariyle sıkı irtibatlı hukukun tespiti
m~elesi· karışmaktadır. Bu: ne derı Le ; irtibatların etki derecesini
görmek açısından,:·durumu bir şema üzerinde incelemekte fayda gör
dük ve en sıkı irtibatlı hukuku tespit edecek dört irtibat nokta
sını esas aldık. Bunlar , zarar yeri(Z) ,,fiilin işlendiği yer('F.'),
davanın açıldığı mahkeme(M)-ki,bu unsur Türk kanunlar ihtilafı huç.

(303) Jaffey,p.108.
(304) Jaffey,p.108.

---
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kukunun uygulanması bakımından hem zorunlu hem de sabit unsurdur-;
ve ortak millı hukuk(OMH),dur(305).

z

F

M

OMH

TC
Yb.
TC •.
Yb.

TC,
Yb.
Yb.
TC.

TC.
TC.
TC.
TC •.

Yb.
TC.•
Yb"
TC.

Türk hukuku bakımından davanın Türk mahkemelerinde açılacağı
nı kabul ettiğimizden,. davanın açıldığı mahkemeyi ifade eden (M)
unsuru sabit unsur olmaktadır(30E£).
11.halde ,, zarar yeri,~ fiil yeri ve dava yeri birleşmiştir •. 'ra
rafların ortak millı kanunu tamamiyle tesadüfı. air nitelik arzet
mektedir. Bu nedenle de ,. ortak millı hukukun ika yerini bertaraf
etmesi söz konusu degildir.
2 .halde,. unsurlar arasında nicelik itibariyle eşitlik söz ko
nusudur. Bu nedenle Türk hakimi irtibatların nitelik itibariyle
ağırlığına önem verecektir. h:ncak, yabancı irtibatlar fark}ı hukuk
sistemlerini göstermekte ise, nicelik itibariyle bir tespit yapı
lamayacağından ötürü( zira, dava yeri sabit unsurdur) irtibatların
niteliğiJ yine önem kazanacaktır. Hatta, bu durumda , zarar ve fiil
yerlerinin tesadüfı olduğu bile iddia edilebilir.Bu son halde ise,
ika yerinin iesadüfı ol~ası dolayısıyla, tarafların ortak mitli
kanunu uygulanabilir.
3.halde, yine unsurlar arasında nicelik itibariyle eşitlik
soz konusudure. Bu halde de, irtibatların nitelik itibariyle ağır
lığı önem kazanmaktadır. Q,enellikle, fiil yeri ile ortak milli hu
kuk nükleer reaktörler bakımından aynı hukuku göstereceğindenr ka(305) Türk Hukuku (TC •. ), Yabancı Hukuk (Yb •. ) ile ifade edilmiştir.
(306) Birinci ve ikinci hallerdeki varsayımlar, genellikle nükleer
maddelerin taşınması halinde, istisnaen de nükleer reaktör
lerde ortaya çıkar.
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naatimizce, eşitligin ika yeri(zarar yeri) lehine bozulmasında
fayda vardır. Diğer taraftan,. yabancı unsurların farklı hukuk
sistemlerine ait olması halinde ise,ortak millı hukuk lehine bir
tercih yapılamav •.
4. halde, tek yabancı unsur,.. zarar yeridir. Bu durum ise,onun
tesadüfili~ine karine teşkir etmektedir. Bu nedenle ortak milli
hukukun ika yeri .hukukunu bertaraf etmesi mümkündür.
(ddd) Ortak Milli Hukukun Uygulandı~ı Hallerin
Tespiti
Netice olarak, ortak milli hukukun en sıkı irtibat
lı hukuk olarak uygulanabilmesi için, bir unsurun(zarar yeri) ~e
sadüfi olması ve diğer unsurların da aynı hukuk sistemi içerisin
de birleşmesi gerekmektedir. Özellikle, nükleer reaktörler bakı
mından, .fiilin işlendig;i yer hukuku ile ortak milli hukuk unsur
ları genellikle birleşeceğinden ötürü ,. üçüncü unsur olarak dava
yerinin de dikkate alınması gerekmektedir •. Fiilin işlendigi,yani
nükleer kazanın meydana geldigi yer hukuku ile ortak milli huku
kun birleşmediği hallerde ise, ya birinci olasılık,ta olduğu gibi
ortak milTi hukukun birleşmesi tamamen tesadüfıdir (bu nedenle de
dikkate alınmaz) ya da yabancı irtibatların somut olay ile ola
ilişkisi nitelik itibariyle araştırılarak bu yolda bir değerlen
dirmeye gidilir. Ancak, genel olarak diyebiliriz ki, (F),(M) ve
(OMH) unsurlarının aynı hukuk düzenini gösterdiği hallerde bu yo
la başvurulması,, kanaatimizce daha uygun olur.
(bb)) Zarar Yeri Hukuku
T.ürk hukukunda , uygulanması engellenecek olan hukuk, ika
yeri sıfatıyla zarar yeri hukuku olacağından, bu hukuk en sıkı
irtibatlı· hukuk olarak tespit edilse bile bu durum uygulanacak
hükmü değiştirmez.Kısaca, pratik bir yarar sağlamaz, tartısına,
teorik düzeyde kalır •.
(cc) Fiilin İşlendiği Yer Hukuku:
Yukarıda, fiilin işlendiği yer hukukunun uygulanaca~ı~a
dair hukmünf md , 25/1) gene 1 kural ofüğından , uygulanma ac ı s ı ndarı
ise, sınırlı önemi bulundugundan söz etmiştik( 307) •. Ls t e ,. bu s.:.( 307)Bkz. yuk. sh. lOlf:-.105 .•.

-----
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nırlı önem, onun.ortak milli hukukla birleşmesi halinde ortaya
çıkar ve bu katkı nedeniyle ortak milli hukukun (dolayısıyla~fi
i1in işlendigi yer hukukunun) uygulanması meselesi gündeme gele
bilir. Kanaatimizce, haksız fiilden doğan borç ilişkilerine u~~
gulanacak hukuk bakımından , fitlin işlendiğ~ yerin bundan öte
ye giden bir fonksiyonunun olması mümkün, de~ildir.
(dd) Önceden Mevcut Hukuki İlişkinin Agırlık MerkeziniIT
Bulunduğu Yer Hukuku (Center of Gravity)(308)
Nükleer reaktörlerin yol açtığı zararlardan dogan ihti
laflarda, üçüncü kişiler bakımından ,. taraflar arasında önc ec erı
mevcut olabilecek tek ilişki, 11 akit ilişkisi 11 d.i r , Bu da, özell'ik
le, nükleer maddelerin taşınması halinde meydana gelen kazalar
dolayısıyla gündeme gelebilir. Bu takdirde,,h~kim, bu hus4su da,
diğer irtihatlarla ( fiilin işlendiği yer, zararın meydana gel'diği
yer, tarafların ortak milli hukuku) birlikte , uygulanacak huku
kuu tespitinde göz önüne a Lab i Lecekti.r;

3 ~~ UYGULANACAK" HUKUKUN KAPSAMINA G!REN KONULAR

Haksız fiil dolayısıyla zarar gören kişi,. haksız fiil
ili7kisine dayanan bazı talep haklarına sahip olur. Bu talep hak
ları, sorumlulu~a ilişkin tüm hususların her zaman bir bütün ola
rak değerlendirilmemesi sonucu, farklı hukuk sistemlerinin idare
si altında olabilir. Sorumluluğun içerisinde yer alan alt grupla~
niteliklerine göre,. uygun hukuk sistemlerine yerleştirilirler.
MÖHUK.md.25, sadece haksız fiiller alanındaki kuralı
tespit etmekle yetj_nerek, kuralın uygulame. alanına ilişkin bir
düzenleme getirmemiştir. Bunun nedeni,. muhtemelen Türk doktrinin
de konunun fazla tartışılmamış olmasıdır(309).

(308) Karş.Reese,p.394;
(309) Turhan,sh.123.

Turhan,sh.411-413.
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( a} Sorumluluğun T•emeli
Nükleer zararlar dolayısıyla ,~şletenin kusursuz sorumlu
luk esaslarına göre sorumlu tutulacağı pek çok hukuk sisteminde
genel olarak kabul görmti~tür(31cr1. Bununla beraber,sorumluluğun
sistematize ediliş biçimi, çeşitli hukuk sistemlerinde farklı
düzenlemelere konu olmuştur •. İşletenin: sorumlu olu~ olmadığı ,
ya da daha geniş ifade ile sorumluluğun tayini, ika yeri kural
larına göre tespit edilecektir(3]Il.Borumluluğun temeli mesele
si de ondan ayrı mütalaa edilemeyeceğinden dolayı o da ika yeri
kanunlarına tabi olacaktır(312)~
(b;}. Sorumluluğun Şartları
İşletenin sorumluluğunun şartları da, işin mahiyeti icabı,
sorumluluğun temeline uygulanacak hukuka tabidir •. Zira, sorum
luluğun temeli ve şartları bir bütünün tamamlayıcılarıdır( 313 ) .•
(c) Müteselsil Sorumluluk
Müteselsil sorumluluk meselesi de, ika yeri hukukuna ·tabi
dir C..314-) •.
(d) Talep Hakkı Sahibi Sıfatı
Talep hakkına kimlerin sahip olduğu meselesinin ika yeri
hukuku tarafından idare edilmesi genel kuraldır(315).Ölümle so
nuçlanan bir nükleer kazada, ölenin mirasçılarının dava hakkı,
ika yeri kanununa t~bidir. Burada intikal kanunu uygulanma(316).
Destekten yoksun kalanlar ise, kendi zararlarından bahisle dava
açacaklarından , bu hususu da ika yeri kanunları idare edecek
tir(317) •.
Mirasçılık sıfatı .i s e , miras statüsünü idare eden~, inti
kal kanunu ile _idare edilir((3]8)).- Zira,: bu husus bir ön mesele
teşki~ eder ve miras statüsünü ilgilendirir •.
( 3ro) Bkz. yuk. sh-ı,.JJ3 vd •.
(31 1) Uluocak,sh •.182 •.
1

(312) Turhan,sh.423-424;pöğer,Devletler Hususi Hukuku,sh.316.
(313) T.urhan,sh.424;; Uluocak,sh.182; Göğer,Devletler HıSJSı Hti<uku,
sh. 316..
.
{3T4Jı Uluocak,,sli • .1:83 ; Sevit,,sh.IIJ5-';. Turhan-,sh.432.
(315) Turhan ,.sh. 427 •.
(316) Uluocak,sh.X84.
(317) Turhan,sh.428.
(318) Uluocak,sh.184; Turhan,sh.427.
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(e)
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Sigortacının Halefiyeti

Teori ve uygulamada, bu hususun sigorta akdini idare eden
hukukun kapsamına girdiği kabul edilmektedir(321).
Ha l.e r ı ye t , mal s ı go rta Ları n.ı n temel özelliğidir (Trı1K.md.l~l).
Bununla beraber, zarara sebebiyet verenin sigorta ettirenden baş
ka bir ki~i olması halinde, mesuliyet sigortalarında da uygula
nır(322). Nükleer sigorta, mahiyeti icabı bir mesuliyet sigorta
sıdır. Dolayısıyla, üçüncü kişinin kusuru haricinde, halefiyet
söz konusu olmaz. Üçüncü kişinin kusuru halinde ise, ne işleten
ile zarar gören ne de zarar veren ile zarar gören arasında akdi
bir ilişki mevcut değildir. Bu nedenle, kanaatimizce, sigorta
ettirenin sigorta sözleşmesi hükümlerine aykırı hareket etmesi
dolayısıyla, sigortacının ona rücu etmesi hali hariç, ika yeri
hukukunun uygulanması uygun olacaktır. Sigortacının, sigorta et
tirene , akde aykırılık nedeniyle rücu etti~i hallerde ise~ si
gorta akdini idare

eden hukuk uygulanacaktır(323).

(g) Sigortacıya Karşı Dogrudan Dava Hakkı
Nükleer sigorta, üçüncü şahıs yararına sigortadan farklıdır.
Gerçi, nükleer sigortada da üçüncü şahıs lehine talep hakkı ta
nınmıştır. Ancak, onun yararlanma sebebi, akitten de~il,. kanun
dan do~maktadır. Bunun dışında,. zarar gören, sigorta ilişkisinin
dışındadır. Di~er taraftan, zarar görenin, zarar verenin yanısı
ra sigortacıyı da dava edebileceği genel olarak kabul edilmekte
dir(324).
Zarar görenin, sigortacıya karşı doğrudan dava hakkı, ika yeri

(319) Turhan,sh.432-433 ; Uluocak,sh.183; Gö~er,~evletler Hususi
Hukuku, sh. 316 •.
(320) Turhan,sh.429.
(321) Turhan,sh.429.
(322) Bozer,Ali:Sigorta Hukuku,Ankara 1981.
(323) Turhan,sh.429 ~ Uluocak,sh.184.
(324) Karayalçın,Yaşar: Mesu]iyet ve Sigorta Hukuku Bakımından
Başlıca İşletme Kazaları, Ankara 1960,sh.161-]62~
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kukunda,bu nitelikte kurallar varsa, hakim öncelikle o kuralları
uygulayacaktır .. Nitekim,. nükleer sorumluluğu düzenleyen özer bir
kanunumuz henüz bulunmamakla beraber, kanaatimizce,. Çevre Kanunu,
doğrudan uygulanan bir kanun niteliği taşır •. Zira, uygulama alanı
nı Türkiye' de meydana gelen çevre kirlenmesi f iiLl.e r-LyLe sınırla
mıştır(Çevre K.md.ı).
Diğer taraftan, normal kanunlar ihtilafı prosedürü içerisinde
yetkili olarak tespit ettiğimiz yabancı hukuk sisteminde doğrudan
uygulanan kurallar var ise, bu kurallar da öncelikle uygulama ala
nı bulacaktır(347).
Son olarak, milletlerarası sözleşmeler bakımından ise,. ne
Paris ne de Viyana sözleşmeleri kamu düzenine ilişkin hükümler
sevketmemişlerdir. Ancak, şunu da belirtmek gerekir ki, kanaa
timizce,akit devletler,öncelikle,sözleşmenin kendi kamu düzen
lerine aykırı olduğunu iddia edemezler. Zira, sözleşmeyi imza-·
lamakla sözleşmede öngörülen düzenlemeleri kabul etmişlerdir ..
İkinci olarak, sözleşmeJbağlama kuralı olarak,geniş anlamda da
olsa,. hakimin hukukunu kabul etmiştir. Bu nedenle ilk planda
kamu düzenine aykırılığın söz konusu olamayacağı kanısındayız.
Ancak, sözleşmenin düzenlemediği ve hakimin doğrudan uygulanan
kurallarının da bulunmadığı hallerde, uygulanacak hukuk, kanun
lar ihtilafı kuralları aracılığıyla tespit edilecek olan hukuk
tur. İşte bu aşamada,,Türk hakimi, kamu düzenine aykırılık prose
dürünü kanaatimizce işletebilir ve Türk hukukunun uygulanması
söz konusu olabilir.

2. ÖN MESELE
Kanunlar ihtilafı hukukunda, yabancı unsur taşmyan ana me
selenin halli için, öncelikle çözüme kavuşturulması gereken ön
meseleler ortaya çıkabilir~3~8) •. Nükleer reaktörlerin yol açtığı
zararlardan doğan kanunlar ihtilafı alanında da,. tazminat dava(347) Philip,p.63 vd.
(348) Çeliker,Milletlerarası Özel Hukuk,sh.r32; GöğerrDevletler
Hususi Hukuku,sh.74 ~ Norner,~evletler Hususi Hukuku,.sh.146.
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larında , bu davaların sonuçlanması için öncelikle halli gereken
meseleler bulunabilir. Bu meseleler çok çeşitli şekillerde orta
ya çıkabilir. Örnegin, mirasçılık sıfatının tespiti meselesi ~iln
deme gelebilir. Bu takdirde,.miras .statüsünü düzenleyen bagl[®a
kuralları uygulanır.
Ön meseleye uygulanacak hukuk konusunda, müellifler arasın
da bir birlik saglanabilmiş değildir. Bazıları ön meseleyi h~ki
min hukuku(Lex Fori)'na tabi tutarken (349) , diğerleri hilkünı
statüsüne (Lex Causae) tabi tutmaktadırlar(350).
Günümüzde, halen, ön meselenin tabi olacagı hukuk konusun
da bir birlik sagıanabilmiş degildir .. Kanaatimizce, bir hususun
on mesele ya da ana mesele teşkil ediyor olması, ona uygulanacak
bağlama kuralını ve dolayısıyla uygulanacak hukuku etkilememeli
dir. Zita,, her iki ihtimalde de müessesenin niteliği de~işmemek
tedir. Bu nedenle,. ön mesele teşkil eden husus, eğer bağımsız
olarak -ana mesele olarak- hakimin önüne gelse idi, hangi hukuk
uygulanacak idiyse, ön meselenin o hukuka tabi olması kanaatimiz
ce uygun olacaktır. Do Lay ı s ı.y La , nükleer zararlar sebebiyl!e a'çı
lan tazminat davalarında , ön mesele olmaya elverişli hususların
kendilerini idare edecek baglarna kuralları ve bu kuralların gös
terdi~i hukuk sistemlerine t~bi olmaları uygun olacaktır(351).
Böylece, çözüm olarak, iç çözüm yeknesaklığına hizmet eden görü
şe katılmaktayız •.

3 •. AT.IF··
Bir kanunlar ihtila:fı problemi karşısında, yabancı huxuku
uygulamak durumunda bulunan hakim, yetkili hukukun sadece iç mad-

(349) Çelikel,Milletlerarası
Nomxr ,Devletler Hususi
susı Hukuku,sh.76-77~
(350) Nom~r,Devletler Hususi
susı Hukuku,.sh.76-77;
sh.136.
(3511) Bkz.yuk.sh.113.

Özel Hukuk,sh.134; Kegel,.p. 216 ;
Hukuku, sh.1'48 ;; Göğer, Devletler Hu
Hukuku,sh.148; Göğer,D~vletler Hu
Çelikel,Milletlerarası Ozel Hukuk,.
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dı
hukukunu mu ' yoksa kanunlar ihtilafı kuralları ile bir
bütün olarak yabancı hukuku. .mu uygulayacaktır? Bu soruya ve
rilecek cevap, atfın reddi veya kabulüne müncer olacaktır(352) •.
Atıf teorisi, çeşitli devletlerin kanunlar ihtilafı sistem
leri arasında farklılığın neden Glacagı .olumsuz sonuçları azalt
mayı amaçlayan geniş ~abul görmüş bir vasıtadır(353) •. Diğer ta
raftan, haksız fiiller a Lan ı.nd a ika yeri hukuku genel kabul gör
müş bir bağlama kuralı olarak yerleşmiştir. Bu nedenle de,. hak
sız fiiller alanında atfın pek kabul görmediği öne sürülmektedir
ç,

( 3 54) •·
Diğer taraftan,Türk kanunlar ihtilafı hukukunda atıf konusu,
esas olarak MÖHUK. md , 2/ 3 ·' de düzenlenmiştir. Buna göre: 11 Uygula
nacak hukukun kanunlar ihtilafı kurallarının bir başka hukuku yet
kili kılması halinde, bu hukukun maddı hükümleri uygulanır." Bu
madde atfın her türlü hukuki ilişki konusunda kabulüne imkan ver
mek üzere düzenlenmiş ve hukuki müesseseler arasında ayırım yap
mamıştır(355)~o·halde, md.2/3 ·1de gösterilen esaslar çerçevesin
de haksız fi'iller ,, dolayısıyla nükleer zararlar alanında da atıf
uygulama alanı bulacaktır •. Maddede sözü geçen "uygulanır" tabiri,
atfın genel bir kural olarak kabul edildiğini ve hakime takdir
hakkı bırakılmadığını göstermesi açısından önem taşımaktadır.
"Bir başka hukukun yetkili görülmesi" tabiri ise,hem bir derece
li atfın,. hem de iki dereceli atfın kabul edildiğini göstermekte
dir( 356:0 •. Dolayısıyla, nükleer reaktörlerin yol açtığı zararlar
söz konusu olduğunda da,bunların sebep olduğu kanunlar ihtilafı
problemlerinde, atıf genel olarak uygulama kabiliyetine sahiptir.
,. be Li r-t i.Lme s ı gereken hu sus v. JvıöHUK.md •.25/3 uyarınAyrıca
ca en sıkı irtibatlı hukukun uygulandığı hallerde atfın uygulana
mayacagıdır(357) •. Zira, atıfla ulaşılmak istenen amaca, en sıkı

(352) Berk~,pevletler Hususi Hukuku,sh.55-58;

Ç~like},Milletler
arası Ozel Hukuk ,.sh .109 vd , ; Berki ,Kanun Ih ti lafları ,.sh. 25

vd ,

(353) Seviğ, sh. 129-139 •.
(354) Çe Li ke L ,Milletlerarası Özel Hukuk, sh •.124 ~ N omer, Devletler
Hususı Hukuku ,'.sh •. 165.
(355) Çelikel:,A •. :.Türk Milletlerarası Özel.. Hukukunda Atıf Prensi
binin Uygulanması,MHB., Sayı 2(1983),sh.l-4.
(356) Nomer,Dev~etler Hususi Hukuku,sh.r52 vd. ; Çelikel,Millet
lerarası Ozel Hukuk,sli~ıo9·vd~
357) Kahn-Freund ,O •. : General Problems of Private Internationa] Law,
Rec •.Des Cours, Vol.143/3(1974),p.436 •.
I'
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irtibatlı

hukukun

Son olarak,
leer sorumlulu~u
sonuçta

ile ulaşılmıştır.

milletlerarası
düzenleyen

pek farklı

milletlerarası
masının

uygulanması

alanda

Paris

üçüncü

sözleşmesi

kişilere
bakımından

de~ildir.

Bununla

beraber,

sözleşmelerde

belirli

bir· devlet

öngörüldügü

dir(358) •. Özellikle,

hallerde,
belirli

hukukunun

hukukunun

kabul

nük

varılacak

genel kanaate

atfın reddedildi~i
bir devlet

karşı

göre,

uygulan

edilmekte

iç madd i hukuk

hükümlerinin uygulanaca~ının öngörüldü~ü ve atı~ hakkında açıklık
bulunmayan ya da tereddüt yaratan hallerde, durum böyledir ~
Ancak, Paris sözleşmesi bakımından durum biraz farklıdır~ Zira~
Paris sözleşmesi baglama kuralı olarak Lex Fori'yi kabul etmiştir~
Fakat, sözleşmenin resmi raporlarında 11mil'lı hukuk" ibaresinin
Milletlerarası Özel Hukuk kurallarını da içine aldıgı açıkça be
lirtilrniştir(359).•. Kanaatimizce, burada sözü geçen 11Milletlera.ra~
sı Özel Hukuk" · kuralları tabirinden "Kanunlar İhtilafı" kuralla
rı anlaşılmak cereklidir. Dolayısıyla, Türk h~kimi nükleer reak
törlerin yol açtıgı zararlardan do~an kanunlar ihtilafı alanında
da atfı uygulamak durumundadır.

(358) Nom~r,Devletler Hususi Hukuku,sh.165 ; Çelike~,Milletlerara
sı Ozel Ilukuk , sh. 124- ..
(359) Paris Expose Des Motifs,p.,59•.
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prensiplere göre düzenlenmiş bir milli mevzuatının da bulunmadığı
hallerde ne kadar ciddi sorunların ortaya çıkabileceğini gösteren
talihsiz bir olaydır. Acaba, zarar görenlerin bu zararları nasıl
karşılanacaktır? İşte bu noktada kanunlar ihtilafı kuralları,.dev
reye girecektir.Böylece, öncelikle haksız fiil türü olarak nite
lendirdiğimiz nükleer zararlara MÖHUK.rnd.25'in uygulanması mese
lesi gündeme gelecektir.
İka yeri hukuku (Lex Loci Delicti Commissi) bağlama kuralı,,
günümüzde de güncelliğini koruyan bir kuraldır. Bu kural, nükleer
zararlar alanında uygulanması teklif edilen diğer bir bağlama ku
ralı olan "h aki mi.n hukuku (Lex Fori) "rıa oranla ,. nükleer zararla
rın mahiyetine daha uygun düşmektedir. Kuralın bağlama noktasını
teşkil eden 11ika yeri11 kavramı. iBe, nükleer zararlar bakımından
da zarar yeri olarak anlaşılmak uygun olur. Dolayısıyla, kural
olarak,ika yeri bağlama kuralından bir sapma mevcut değildir.An
cak bazı hallerde kurala istisnalar tanınması da gerekmektedir.
Buna göre, somut olayın ika yeri hukukundan bir başka hukuk· sis
temi ile daha yakın irtibatının bulunduğu hallerde,kural uygulan
mayabilecektir. Bununla beraber, bu durumun çok istisnai ve fev
kalade hallere inhisar ettirilmesi lazımdır. Özellikle konumuz
açısından,. bütün unsurların (ifi'ilin işlendiği yer, davanın aç ı.I>
'
dığı mahkeme, ortak millı hukuk) aynı hukuk düzenini gösterdiği
hallerde, hakim tarafından bu irtibat noktaları dikkate alınmalı
dır •.
İka yeri hukuku, sorumluluğun temeli, şartları,. talep hakkı
sahibi sıfatı,müteselsil sorumluluk,. tazminatın şekli, miktarı ve
temlikinin caiz olup olmadığı,. sigortacıya karşı doğrudan dava
hakkı, zamanaşımı gibi konuları idare edecektir~ B~na karşılık,.
mirasçılık sıfatının tespiti ve muhakeme usulüne ait meseleler,
ika yeri hukukunu~ kapsamı dışında kalmaktadır.
Kanunlar ihtilafı problemleri olan atıf ve kamu düzeni mese
lelerine getirilen çözümler ise, haksız fiiller alanında uygulama
alanı buldukları ölçüde nükleer zararlarda da kabule şayandırlar.
Kanunlar ihtilafı hukukunun diğer bir genel problemi olan
on mesele ise,, kanaatimizce, asıl mesele olması halinde hangi hu
kaka tabi oluyor idiyse, o hukukla idare edilmelidir. Bu çozum,

iç çözüm yeknesaklığının sağlanmasına hizmet etmektedir.
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Article I

a)

I

For the purposes of this Convcntıon:
i)

"A nuclear incident" means any occurrence or succession of occurrences
having the same origin which causes
damage, provided that such occurrence
ı
or succession of occurrences, or any of
the damage caused, arises out of or
results either from the radioactive pro- I
pertics,.or a .combi~ation of. radioactive
properties.with toxıc, explosıve, or other
hazardous properties of nuclear fuel .or j
radioactive products. or. waste o.r wıth J
any of them, or from ıonızıng radiations
emitted- by any source of radiation j
inside a nuclear installation.

I

ii)

IN. '.DHE

or chemical compound (including nat
ural uranium), plutonium metal, alloy,
or chemical compound, and such other
fissionable material as· the Steering
Committee shall fronı time lo time
determine.
iv)

"Radioactive products or waste" means
any r:ıdioactive. material produced in o~
.madc radioactive by exposure to the
radiation incidental Lo ı hc process of
producing or utilizing nuclear f~ıcl. but
docs not include (I) nuclear lucl. or
(2) radioisotopes
outside a nuclear
installation wlıiclı have reached l he
final stage of fabrication so ;ıs to be
usable for any industrial, commercial.
agricultural, medical, scicnı ific or cducaıional purpose.

"Nuclear installation" means reactors /
other than those comprised in any
means of transport; factories for the
manufacture or processing of nuclear
su bsta nccs; factorics for the separation
of isotopes of nuclear fuel; factories for
v) "Nuclear substances .. means nuclear
the reprocessing of irradiated nuclear
fuel (other than natural uranium and
fuel; facilities for the storage of nuclear
other than depicted uranium)
and
substances other than storage incidental
radioactive products or waste.
to the carriage of such substances; and
such other installations in which there!·,
are nuclear fuel or ra.dioactivc ~roducts j
vi) "Operator"
in relation to a nuclear
or waste as the Steerıng Committee for l/
installation means the person dcsigNucl~ar Energy of the Or~~ınisat)on /
naıcd or rcrngniscd tıy the compctc~t
(hereinafter referred to as tlıc Stecrıng
publıc authority as the operator of t ha ı
Committee") shall from time to time
installation.
determine; any Contracting Party may
determine that two or more nuclear
h) The Steering Committee may, if in its view
installations of one operator which arc the small extent of the risks involved so warrants,
located on the same site shall, together lcxclude any nuclear installation, nuclear fuel. or
with any ?the~ premises orı that site! 'nuclear substances from the application of this
where radioactive material ıs held, be Convention.
t'.catcd as a single nuclear installanon.

I
I

I

.

iii)

(x)

.

"Nuclear· fuel" means fissıona blc mate
rial in the form of uranium metal, alloy,

!
I .

Article 2

This Convention docs not apply to nuclear
incidents occurring in the territory of non
sbzleşmelerin degi~iklikler Contracting States or to damage suffered in such
territory,_unless otherwise provided by the legisla
sonrası son metni olup., ça tion of the Contracting Party in .vhosc territory the
nuclear installation of the operator liable is situ
lışmamızda bu metin esas
ated, and except in regard to rights referred to in
alınmıştır •.
Article 6(e).

Yukarıda zikredilen metirr~
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bj
In the case of damage caused by a nuclear of the damage after the expiry of such period
incident involving nuclear fuel or radioactive pro provided that final judgment has not been entered
ducts or waste which, at the time of the incident, by the competent court. _
·
have been stolen, lost, jettisoned or abandoned and
have not yet been recovered, the period established
pursuant to paragraph (a) of this Article shall be
computed from the date of that nuclear incident,
Article 9
but the period shall in no case exceed twenty years
from the date of the theft, loss, jettison or aban
donment.
The operator shall not be liable for damage
caused by a nuclear incident directly due to an act
c) National legislation may establish a period of armed conflict, hostilities, civil war, insurrection
of not less than two years for the extinction of the or, except in so far as the legislation of the
right or as a period of limitation either from the Contracting Party in whose territory his nuclear
date at which the person suffering damage has installation is situated may provide to the contrary.
knowledge or from the date at which he ought a grave natural disaster of an exceptional charac
reasonably to have known of both the damage and ter.
the operator liable: provided that the period csıa
blishcd pursuant to paragraphs (a) and tb} of this
Article shall not be exceeded.

Article 10

dı
Where the provisions of Article I J(c)(ii)
applicable. the right of compensation shall
however. be extinguished if. within the time
-,·ided for in paragraphs (a). (bj and (c) of
Article,
i)

ii)

.,

arc
not,
pro
this

prior to the determination
by the Tri
bunal referred to in Article 17. an action
has been brought before any of. the
courts from which the Tribunal can
choose; if the Tribunal determines that
the competent court is a court othcr'
than that before which such action has
already been brought, it may fix a date
by which such action has to be brought
before the competent court so deter
mined; or
a request has been made lo a Con
tracting Party concerned to initiate c1
determination
by the Tribunal of the
competent
court pursuant
ıo .Arti
ele I 3(c)(ii) and an action is brought
subsequent
to such determination
within such Lime as may be fixed by the
Tribunal.

a) To cover the liability under this Convention.
the operator shall be required to have and 111;1 intain
insurance or other financial security of the amount
established pursuant to Article 7 and of such type
and terms as the competent public authority shall
specify.

b) No insurer or other financial guarantor shall
suspend or cancel the insurance or other lın;ı ncial
security provided for in paragraph (a) of tlıis
ı\rticle without giving notice in writing of al least
two months to the competent public authority or iıı
so far as such insurance or other financial security
relates to the carriage of. nuclear substances,
during the period of the carriage in question.

c) The sums provided as insurance,
reinsu
rance, or other financial security may be drawn
upon only for compensation for damage caused by
a nuclear incident.

Article I I
e]
Unless national law provides to the contrary,
any person sufTering damage caused by a nuclear
incident who has brought an action for compensa
tion within the period provided for in this ı\rticle
may amend his claim in respect of any aggravation

The nature, form and extent of the compensa
tion, within the limits of this-Convention, as well as
the equitable distribution thereof, shall be gov
erned by national law.

Article 12

-

.

-applicd by tlıal court. become enforceable in the
territory or any or the otlıer Contracting Parties as
. soon as thc.Iorrnalitics required by tlıe Contracting
Compensation
payable under this Convention,
Party concerned have been complied witlı. The
insurance and reinsurance premiums, sums pro merits or ı hc case shall not bet he subject or further
vided as insurance, reinsurance, or other financial
proceedings. The foregoing provisions shall ııol
security required pursuant
lo Article 10, and apply to interim judgments.
interest and costs referred to in ı\rticle 7(g), shall
be freely transferable between the monetary areas
of the Contracting Parties.
c) If an action is brought against a Contracting
Party under this Convention. such Contracting
Party ınay not , except in respect of measures or
execution, invoke any jurisdictional
immuniı icx
before tlıc court competent in uccord.ı ncc with ı hi
Article 13
ı\ rt iclc.
a) Except as otherwise provided in this Article,
jurisdiction over actions under Articles 3, 4, 6(aj
and 6(e) shall lie only with the courts of the
Contracting Party in whose territory the nuclear
incident occurred.

Article

14

a) This Convention shall be applied without
any discrimination based upon nationality, dorni
b) Where a nuclear incident occurs outside __.!_.he:. cile. or residence.
territory of the Contracting Parties, or where the
place of the nuclear incident cannot be determined
h) "National
law" and "national lcgislu ı ion"
with certainty, jurisdiction over such action, shall mean the nul ionu l la\\' or ı hc national legislation ol'
lie with the courts of the Contracting
Party in. the court havıru: ıurisdicı ion urıJer tlıis Convention
whose territory the nuclear installation of the over claims arising out or a nuclear incident. .ınd
operator liable is situated.
ıhaı law or legislation shall apply to all rnut ı crx
both substantive and procedural not specifically
c) Where jurisdiction would lie with the courts
governed by this Convention.
of more than one Contracting Party by virtue of
paragraphs (a) or (b) of this Article, jurisdiction
shall lie,
c) That law and legislation shall be applied
without any discrimination based upon nationality.
i) if the nuclear incident occurred partly
domicile, orresidence.
outside the territory of any Contracting
Party and partly in the territory of a
single Contracting
Party .. with the
courts of that Contracting Party: and
Article 15

in any other case, with the courts of the
Contracting
Party determined, at the
request of a Contracting
Party con
cerned, by the Tribunal referred to in
Article 17 as being the most closely
related to the case in question.

a) Any Contracting Party may take such mea
sures as İl deems necessary lo provide for an
increase in the amount of compensation specified in
this Convention.

Judgments entered by the competent court
under this Article after trial, or by default, shall,
when they have become enforceable under the law

/') In so far as compensation
for damage
involves public funds and is in excess of the
5 000 000 Special Drawing Rights referred lo in
Article 7, any such measure in whatever form may

ii)

d)

be applied under conditions which may derogate
from the provisions of this Convention.

c) Any reservation admitted
in accordance
with this Article may be withdrawn at any time by
notification addressed to the Secretary-General
of
the Organisation.

Article 19
Article 16
a) This Convention shall be ratified. Instru
ments of ratification shall be deposited with the
Decisions taken by the Steering Committee
of the Organisation.
under Article I (a)(ii), I (a)(iii) and I (b) shall be Secretary-General
adopted by mutual agreement of the members
representing the Contracting Parties.
IJ) Tlıis Convention shall come into force upon
thı.: deposit of instruments of ratification by not less
than five of the Signatories. For each Signatory
ratifying thereafter, this Convention shall come
in to force upon the deposit of its inst rumen t of
ratification.
Article 17

Any dispute arising between two or more Contracting Parties concerning the interpretation or
, ppl ica tion oft his Convention shall be examined by
the Steering Committee and in the absence of
fricndly settlement shall. upon the request or' a
Contracting Party concerned, be submitted to the
Tribunal
established
by the Convention
of
20th December I 957 on the Establishment
0( a
Security Control in the Field of Nuclear Energy.•

Article 20
Amendments
to this Convention
shall be
adopted by ·mutual· agreement of all the Con
tracting Parties. They shall come into force when
ratified or confirmed by two-thirds of the Con
ıracıing
Parties. For each Contracting
Party
· ratifying or confirrningt; __ .caftcr, they shall come
into force at the date of such ratification or
confırmation.

Article 18·

a) Reservations to one or more of the provisions
of this Convention may be made al any time prior
to ratification of or accession to this Convention or
prior to the time of notification under Article 23 in
respect of any territory or territories mentioned in
the notification, and shall be admissible only if the
terms of these reservations have been expressly
accepted by the Signatories.

. Article 21

The Government of any Member or r
ciate country of the Organisation which i
Signatory Lo this Convention may ace
by notification addressed to the Secreıa-v-G
of the Organisation.
a)

b) Such acceptance shall not be required from
a Signatory which has not itself ratified this
Convention within a period of twelve months after
the date of notification to it of such reservation by
the Secretary-General
of the Organisation
in
accordance with Article 24.
assent.

Article

c) Any territories. of a Contracting
"Party,
including the territories for whose international
relations it is responsible, to which this Convention
docs not apply shall be regarded for the purposes of
this Convention as being a territory of a non
Contracting State.

22

a) This Convention shall remain in effect for a
period of ten years as from the date of its coming
into force. Any Contracting Party may, by giving
twelve months' notice to the Secretary-General
of
the Organisation, terminate the application of this
Convention to itself at the end of the period of
ten years.

Article 24
b) This Convention shall, after the period of
ten years, remain in force for a period of five years
for such Contracting Parties as have not termi
nated its application in accordance with para
graph (a) of this Article, and thereafter for succes
sive periods of five years for such Contracting
Parties as have not terminated its application at the
end of one of such periods of five years by giving
twelve months' notice to that effect to the Secre
tary-General of the Organisation.
c) A conference shall be convened by the
Sec re ta ry-Gencra I of the Organ İsa tion in order to
consider revisions to this Convention after a period
of five years as from the date of its conung Tnıö force or, at any other time, at the request of a'
Contracting Party, within six months from'. "c date I
of such request.
. I

The Secretary-General
of the Organisation shall
give notice to all Signatories and acceding Govern
merits of the receipt of any instrument or rut ifica
ıion, accession, withdrawal,
notification
under
..\rticle 23, and decisions of the Steering Corn
ıuittcc under Article I (a)(ii), I (a)(iii) and I (h). I-le
shall also notify them of the date on which this
Convention comes into force. the text of any
.uncndrncnt thereto and of the date on which such
amendment comes into force, and any reservation
made in accordance with Article 18.

I

Article 23
a) This Convention shall apply lo the metropol
itan territories of the Contracting Parties.

L

ANNEX

I

The following reservations were accepted either
of the Convention or at the
time of signature of the Additional Protocol:

.ıt the time of signature

b) Any Signatory or Contracting Party may, at
the time of signature or ratification of or accession
to this Convention or at any later time, notify the
Secretary-General
of the Organisation
tlıaı. this I. Article 6(a) and (c)(i):
Reservation by the Government of the Federal Republic
Convention shall apply to those of its territories.
of
Germany. the Government of the Rcpu blic of ı\ usıria
including the territories for whose intcrnutiona l
and the Government of the Hellenic Republic.
relations it is responsible, lo which this Convention
is not applicable in accordance with paragraph (oj
Reservation of the right to provide, by national
of this Article and which arc mentioned in the
law,
that persons other than the operator may
notification. Any such notification mey in respect
continue
to be liable for damage caused by a
of any territory or territories mentioned therein be
nuclear
incident
on condition that these persons arc
withdrawn by giving twelve months' notice to that
fully
covered
in
respect
of their liability, including
effect to the Secretary-General
of the Organisa
defence
against
unjustified
actions, by insurance or
tion.
other financial security obtainedby the operator or.
out of State funds.

-133'-

2.

Article 6(b) and (d): ·
Reservation by the Government of the Republic of
Austria, the Government of the Hellenic Republic, the
Government of the Kingdom of Norway and the Gov
ernment of the Kingdom of Swed.en*.

Reservation of the right to consider their
national legislation which includes provisions equi
valent to those included in the international agree
ments referred to in Article 6(b) as being interna
tional agreements within the meaning of Arti
cle 6(b) and (d).
3.

ANNEX

II

This Convention shall not be interpreted as
depriving a Contracting Party, on whose territory
damage was caused by a nuclear incident occurring
on the territory of another Contracting Party, of
any recourse which might be available to it under
international law.

Article 8(a):
Reservation by the Government of the Federal Republic
of Germany and the Government of the Republic of
Austria.

Reservation of the right to establish. in respect
of nuclear incidents occurring in the Federal
Republic of Germany and in the Republic of
Austria respectively, a period longer than ten years
if measures have been taken to cover the liability of
the operator in respect of anyacıions for compen
sation begun after the .expiry Öf the period :Of
ten years and during such longer period.
·

-4.

Article 9:
Reservation by the Government ofıhc Federal Republic
of Germany and ıhe Government uf ı hc Republic or
Austria.

Reservation of the right to provide, in respect
of nuclear incidents occurring in the Federal
'Republic of Germany and in the Republic of
Austria respectively, that the operator shall be
liable for damage caused by a nuclear incident
directly due to an act of armed conflict, hostilities,
civil war. insurrection or a grave natural disaster of
an exceptional character.
5.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned
Plenipotentiaries.
duly empowered, have signed
this Convention.
DONE in Paris, this twenty-ninth day of July
Nineteen Hundred and Sixty, in the English,
French, German, Spanish, Italian and Dutch lan
guages in a single copy which shall remain depo
sited with the Secretary-General
of the Organisa
tion for European Economic Co-operation"
by
whom certified copies will be communicated to all
Signatories.
NOTES BY THE SECRETARIAT
I.

The designation of the Signatories is the same
as that in the Protocol of 16th November
1982. It should be noted that Finland acceded
to the Paris Convention and the ı\dditional
Protocol of i 964 on 16th June 1972 and has
signed the Protocol of 1982.

2.

The Organisation
for European Economic
Co-operation (OEEC) was reconstitu ıcd as
the Organisation for Economic Co-operation
and Development (OECD) on 30th Septem
ber 1961, in accordance with the provisions of
the Convention on the Organisation for Eco"nomic Co-operation
and Development
of
14th December 1960.

Article /9:
Reservation by the Govern meni of ı hc Fcdc r a] Republic
or Genna ny, t lıc Government or t lıe Rcpu l:,I ic or ı\ US[ ria ,
and the Government or the I lcllcnic Republic.

Reservation· of the right to consider ratifica
tion of this Convention as constituting an obliga
tion under international law to enact national
legislation on third party liability in the field of
nuclear energy in accordance with the provisions of
this Convention.

In addition,. following the Decision of the
OECD Council dated 17th May 1972
(C(72) 106 (Final)]. the European Nuclear
Energy Agency (EN Eı\) is now called the
OECD Nuclear Energy Agency (N Eı\).
3.

At the time of ı'1c deposit of its instruments of
accession, the Government of Finland subor
dinated its accession to the present reserva
tion.

JOINT PROTOCOL RELATING TO THE APPLICATION OF THE
VIENNA CONVENTION A.ND THE PARIS CONVENTION

THE CONTRACTING

Damage

PARTIES

HAVING REGARD to the Vienna
of 21 May 1963;

Convention

on Civil Liability

for Nuclear

HAVING REGARD to the Paris Convention on Third Party Liability in the
Field of Nuclear Energy of 29 July 1960 as amended by the Additional Protocol
of 28 January 1964 and by the Protocol of 16 November 1982;
CONSIDERING
that the Vienna Convention and the Paris_ConvenLion_are
similar __ i~. sul:>stanc_e and that no 'state is at prese~l a Pa~ty to both
ccnvent

Lons ,

· •.. ~. " ~- ' ,.

· ....

· ··· ·

·

·

CONVINCED that adherence to either Convention by Parties to the other
Convention could lead to difficulties resulting from the simultaneous
application of both Conventions;
DESIRO.US__to_es tablish a.....link.~be.lw~e.n • .the__Vienna .. Con ven lion, and . the
far:.is....Corıverıt i on by mutually extending the benefit of the special regime of
civil liability for nuclear damage set forth under each Convention and to
eliminate conflicts arising from the simultaneous applications of both
Conventions to a nuclear incident;
HAVE AGREED as follows:
Article I
In this Protocol:
(a)

"Vienna Convention" means the Vienna Convention on Civil Liability for
Nuclear Damage of 21 May 1963 and any amendment thereto which is in
force for a Contracting Party lo this Protocol;

(b)

"Paris Convention" means the Paris Convention on Third Party Liabi.lity
in the Field of Nuclear Energy of 29 July 1960 and any amendment
thereto which is in force for a Contracting Party to this Protocol.

Article II
For the purpose of this Protocol:
'(a)

The_op_es.a_t.9_r_o(.. a .nucle.a-ç_ins_tallation situated in the territory of a
P..arty... to_ the.•_'lienna Convention .. shall be liable in accordance with that
Convention.for .. nuclear damag~ suffered in the territor; oi a ~arty to
both the_P.ar.is_Convention. and ..t.h i s Protocol;
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( b)

The ...opera t.o r ı.of.ı.a, nuc.Le an..Lns.t a 1 Lat.Lon..s i.tua ted_in .. t.he.ı.t.e r.r.i, toı::y_.o_f_.,a.
Party to the Paris. Convention .sha ı l ,be,"liabl.e .in __a c c o rö anc e w_it.h,_tha t
C.onvention for nuclear, damage suf fe r eö in ,the -,territory. of a. Party_.to.
both .the Vienna.Convention and_this Pro~ocol.
Article III·

1.
Either the Vienna Convention or the Paris Convention shall apply to a
nuclear incident to the exclusion of the other.
2.
In_.the .c as e__ oL a.ınuc Le ar.; incident .. occurring in a nuclear ins talla tion,
the applicable Convention.shall be that to which the State is a P~riy wit.hi~
whose terr_ito.ry .. that_jnstallation is situated.

In the case of a nuclear:_incident...outside. a nuclear installation and
i_n'ı(olving_nuclear material in the course of carriage, the applicable_
Convention .. shall be that to which the State is a Party _within_whose__ territory.
· .. the_nucleac_.installation_is .situated .who s e operator.. is liable pursuanl..to
-- either Article II. l(b) and (c) of the v i enna Conyention or. Article_ 4 (a)
an_d__ (.b) of. the Paris Convention.
3.

Article IV
1.
Articles I to XV of the Vienna Convention shall be applied, with
respect to the Contracting Parties to this Protocol which are Parties to the
Paris Convention, in the same manner as between Parties to the Vienna
Convention.

Articles 1 to 14 ·of the Paris Convention shall be applied, with respect
to the Contracting Parties to this Protocol which are Parties to the Vienna
Convention, in the same manner as between Parties to the Paris Convention.
2.

Article V
This Protocol shall be open for signature, from 21 September 1988 until
the date of its entry into force, at the Headquarters of the International
Atomic Energy Agency by_alL_States which have.,signed, ratified or acceded lo
either the Vienna. conven t i on or .~.h~ P_a_r),§. co:2~';_ntj9..r:ı_·
---- ·-· Article VI
1.
This Protocol is subject to ratification, acceptance, approval or
ac~ession. Instruments of ratification, acceptance or approval shall only be
accepted from States Party to either the Vienna Convention or the Paris
Convention. Any such State which has not signed this Protocol may accede to
it.
2.
The instruments of ratification, acceptance, approval or acc~ssion
shall be deposited with the Director General of the International Atomic
Energy Agency, who is hereby designated as the depositary of this Protocol.

Article

VII

This Protocol shall come into force three months after the date of
deposit of instruments of ratification, acceptance, approval or accession by
at. least. five States Party .,.to .the._V~enrıa... converıt.Lon ancL.f...ü~__ş.J:.ft~e~!'...?_dy_.1.o..
th~LJ:.a.r:.i.~_,_Cony~n.t_i,o_n..; F:or each_.~_t.a te_r,a t Lf ying , accepting, approving or
acceding to this Protocol after the deposit of the above-mentioned instruments
this Protocol shall enter into fo~ce ~h~ee months_afte~ the_date_-0f.deposil. of
the instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

,J:.

2.
This Protocol shall__ remai_n _iti.. f orc e _as.. J.orıg_c!_s_.b9t_h_the__~i.enna
Convention and. the. Paris .._C_o_nvention._.ar_e .in f o rce.
Article VIII
1..
Any Contracting Party may d.eno_unce. this Protocol by written
notification to the depositary.

2.
Denunciation. s ha ıLı.t ake__e f f.e c t_one year:..._af.ter__the... da Le_on_.which-the
noj;j_(.icaj:.iot}_is_ ce c ei veö by the dep os it.ar y .
Article IX
1.
Any Contracting Party which ceases to be a Party to either the Vienna
Convention or the Paris Convention shall _ıı2.iH.Y..-1.b..L..9-ep_<2_5.t.,t§)I.Ls>Llhe.
termination of the application of_.that.. Convention with respect to it and of
t.he.ı d a t e .su ch .t e rrn i na t i orı takes e f f e c t ;
----

2.
T.hi s__Er o toco 1.. sha 11.. cease. to apply to,.,a ,,Contracting _Par ty_~b.__i,_cJ:ı.__hg_s__
terminated application. of either the ~.Ji enna Convent ion or_the_.P..a ci s_Con..v.en tion
on. the d at e such termination takes. e f f e c t .
Article X
The depositary shall promptly notify Contracting Parties and States
invited to the Conference on the relationship between the Paris Convention and
the Vienna Convention as well as the Secretary General of the Organisation for
Economic Co-operation and Development of:
(a)

Each signature

of this Protocol;

(b)

Each deposit of an instrument of ratification, acceptance,
approval or accession concerning this Protocol;

(c)

The entry into force of this Protocol;

(d)

Any denunciation;

(e)

Any information

and
received pursuant to Article IX.
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-14-]necessary
funds to t!ıc extent tha t the yiclıl of ı n su ranc o or utlıcı· Ii n a nc in l
s e c urit y is iııadcqııate tu satisfy suclı c la irn x, bu t not iıı e xccs s of the lirrıit,
if any, established
pursuant
to Article
V.
'·
Nothing in paı·agraph
1 of this Aı-ticlc slı:ıll require
a Contracting
l';.ıdy
or any of its c~nstitucııt
Sllb-divisions,
such as States or ltepulılics,
to main
tain
in su r-a nco or utlıcr
f inn rıc i-a l s e c u rit y to cover
tlıcir
liability
as

2.

ope ı·alo rs .
:ı. The funds provided by in xu r-unc c , Uy otlıcı· financial security vı· Uy the
Installation
State pursuant
to paı·agraplı
l uf this Ar-ı ic le s lı a l l be e xc lu s ive l y
ava i la ulc fuı· compensation
due under this Cuııvcntiun.
·1.
No iıısuı·cr oı· other fincıncial guaı·arıtoı· shall suspend nı· c nnc c! thc iıı
s ıu-nnc c or ollıcı· f inanci a l security
pı-o vi d cd purxu nnt tu pa ı·aı1ı·aplı I of this
Ar-t ic lc w i th ou t giving notice in writing of at least two ıııuntlıs tu tlıc cuıııpc
tcnt public authority
o r, in so far a s such in s uı-a nc c or otlıcı· f ina nc ia l se
curity
relates
to tlıe c a rı-i a ge of ııuclear
mn t c r ia l , during the period of tlıe

carriage

in question.

ARTICLE

VIII

Subject to uıe pı·ovisiuns of this Convention,
tlıe natuı·c, fonn ;,111d extent
of tlıc con-ıpensatiun,
as well as u.c equitable
di st rihut ion thcı·eof,
slwll he:
by the l a w uf the compct

governed

c nt c ouı-t .

ARTICLE

IX

t.
Where
p ı-ov is ion s uf national
ur public
hea lt h insurance,
soci al in
surance,
social s e cu rit y, wo r-km cnt s compensation
or occupatic>nal disease
coınpensation
systeıns
include cornpeııs.:ı.tion
fuı· nucle:ıı· d:ınıage,
d.~hts of
beneficiaries
of such systems
to obt::ı.iu compensation
under this Cunveııtion
and rights of recourse
by virtue of suclı systems
against
the opcro to r linhle
slıall be determined,
subject
to tlıe pı-ovisions
of this Convention,
by the
law of the Contı·acting
Pa rty in which such systems
lı::ı.vebeen c s t ab h shcd ,
or by tlıe regulations
of tlıc intcr·govcı-ıııncntal
oı·ganiz.ation
wh ich lıa s e8such s yst crn s .
lf a person
who is a national
of a Contı·actiııg
!'arty,
other than
the opc ra to r, ha s paid conıpcnsnlion
for nuc lca r damage under a n
ı ntc rna t ioun l convention
or undcı· the law of a noıı - cont ı-a c t ing
State,
s uc h pc rs on shall,
up to u.e amount wlıiclı Jıe bas paid, ac
quire by subı·ogation
the rights under this Convention of tlıe person
so compensated.
No rights s ha l l be so acquired
by nny pc ıson to
the extent
tlıat the opcı-e t o r h a s a rig lı t of recourse
ag:-ıinst such

tablishcd
2.
(a}

(b)

pc rso n undc r tlıi s Convcntiun.
Nothing in t h i s Convention
slıall p ı-c c lud c n n opc ı-nt o r wlıolıcıs paid
coınpcnsatiuıı
fuı· nucl c n r- (i<ııııagc out of fuııds utlıcı· tlınıı those
pı·ovidcd p urs uunt tu paı·;'lgı·;ıplı
I of /\ı·ticle
VII f r-oın ı·cc.:oveı-ing
ııo m t hc pcı·soı.ı pı·u,·idiııg fiıı:ıııc.:ial s cc uriı y pu rs u aut t c Lhut pu ru
gı·~ıplıor fı·oııı tııc Installation
State, up to the aınouııt he has paid,
the sum wlıiclı the person so cornpcnt;;ated would have obtairıecJ
r

uııdcı· tlıis

Coııvcııtion.
ARTICLE X

The ope ıa to r sha Ll h nv c a l'ight of ı-ec ou rs e only (a) 1f th is is expressly
pı·nviclcd for IJ,\· a contract
iıı w ri ı i ng: or
(b) If the nuc l cn r iııcitlcnt
results
fı·oııı an a c l oı- om l s s iou done witlı intent
to c au s e damage,
anainst the individunl
wlıö ha s acted o r orn il l e d to act
with such intent.
ARTICLE

t.
under

XI

Except as otlıerwise
provided
iıı th i s Article,
jul'isdiction
Article
II shall lie only with the c cuı-t s of the Contracting

in whose territory
tlıc nuclear
inci<leııt occurred.
2.
wnc ı-e tlıc nuclear
incident
occuıTed
outside

tlıe territory

tracting
Party,
oı· where the place of the nucl c a r- incident
:nined with certainty,
jurisdiction
over s uch ac t i on s shall
of the Jııstallalion
3.
\Vherc under

Stale of tlıe operator
liable.
paı·agraplı
tor
2 of this /\rticle,

jurisdiction

wou l d lie
slıaH lie of ;ı.ııy Cor,Coııtı·;ıcting

Party,
with the cuurts
of the l at t e r; .ınd
ln any other case,
with ı hc couı·ts of th a t Contracting
Party
which is
rletennined
by agreement
between tnc Contracting
11,ıı·ties
whose coıırts
wou ld be c0ınpetent

under

paragraph

ARTICLE
l .
i\ final judgment
shall
be recognized
except (a) \Vlıere
(b)
\Vlıere
(c)

of any Con-

c.:annot be deter
lie with th c c ourt s

with the couı·ts of nvo rc than unc Contracting
Party,
ju!'isdiction
(a) 1f the nuc lca r incident
occurred
pu rt lv outside
the tcrritoı·y
t r act irıg Paı1.y, and p a ı-t lv within the t c rri t o ry or a single
(IJ)

over actions
Party with

entered
within

the judgrn ent was
the party against

l o r 2 of this

/\ı·ticlc.

XII

by

a couı·t having juı·isdiction
undeı· Article x:ı
the territory
of any othcı· Coııtı-ncting
Party,
obtained
by fraud;
wlıom the judgmcr.t

was

pronounced

WilS

not

given a fair opportunity
to pı·escnt
his case;
or
Wlıcı·c the judgment is oont r a ry to the public policy of the Contı-acting
Party within the territory
of which recognition
is sought,
oı· is ııot in
accord

with fundtlmcnta.l

sta ndn rds

of justice.

·ı\::>tı;Jftv

=>!lllOlV p~uoqıw.ı:nuı

,\J'1.ınu::ı

:nn JO p::~ı;-ıun'.).ıoF>O.J~(I;:>ql q1~1ı, po11soc.lnp aq ncqs

UO!)C::>!J!)l!.I JO SllldUlrl.JlStq

Ql!) pue

nq l1CljS

'(JQU!)C,l

UOqtJ.lı\UO::)

~qqJ,

ııxx aıou.av
·c~Hit

ı\uı\!

rıı

011ı.1<.1v

ez

uıo.ı j cuua!ı\

ut

PJi)lj J!iıııın:cı .ıc01::>nN .ı oj ,(ppqc!,..1 11"!:J 110 .:>::>U::>J;:>Jl!O:) p:unq1:u~tOlll{ <Hll 11:
pn·,uas;J.idQ.1 S;))rnS C)l!) ı\(1 a.ın)l?U!":f!S .!OJ tıi)clO ;)(j ncqs UO!)llVı\tlO::) s ul.I.
IX X 3'1'.)IJ.llV
·ıınqcıquı.ı;:ı)

qous

n.ınJaq

~u,.ı.ın::>:->O

1unp!::>ll! .ı u o ronu B ı\q po snuo 0::ıcuıep .11101:-,nu ,(ul! o t ,(1ddu oı ;)nuquo:, fll?l\~
un,1u;:,.,uo~ t)l{l JO ~uo!sı,,o.ıd n•n 'lı\ ~~ ~:q::>q.ı \' ru ju un sr nd uoq1q::>uııu;:ıp Aq .10
/\ ~';< :1\:"ln.1\f O) )UUnR.lnd UO\)t!ll!lll.J;,:q ,(q .IOt!l!;:ı '.().ll!d
~uq::ıı:.qun~) ı\u1! Ol
ııoqııOı\t.lOJ
spn JO unq1ı::>qdd1! aın JO unql!tqtır.ıi)}
aın İilqptırl)S11Hlı'10N
XX 3"1JI.UIV
· uO!lll;)ı\l/0:) SJ l{l ,\(\ J).).I ;).'\0:1 S.I ;)))\'.Ill O) !hql qa.ı SUOqcfni'1n.1 pun S.\\C[ ;)A !)::>Odsa.ı
.q.>t!l JO s aidoo s o u ..11.!d ffuq:1,:.quoJ
.101110 ;)l{l 01 uoneLquınSS!P
pu u n ot tu u.ı
-.ıOJU! .ı oj 1u.1Jll;J'.) .101:J;:ı.1!(1 ;:Jıp oı qsıu.ı nj 11~ııs saq.ıct1 S:hıq::>e.qunJ atl.l.
·(.
·1u;)w~a.ı?h: q:>ns JO .\rlo:> ı? soj i.ı c.j !iuq::n~.ınınJ .ı outo elli) 01 uon cuı ıuas s rp puu
UOJ1l!lll.10.Jll ! ,I OJ .(;)U.J'J V .\ıi.ı Oll'.l =>! ıuo ı V l cuo rtvu.ı aju ( ;:HpJO j e.ı.>ud!) .I0):);).11(\
oqı o ı .,eı~ıı ınoqıı." q s ı u.ınj ııvııs l X apıı.ıv
JO r. qtlc.ı:Jc.ıcd JO (q) qdc.ı~c.ınd
-qns 01 ıue n s.ınd ıuauıva.ı!:J'~ uu oııq thıpa1uo
ı\1.ıcc1 ~uqou.quoJ
ı:.uv
· 1
XIX :l'l'.)IHV
·.>!hnucp

.ı

e oj o nu 01 1::>aclsv.ı ıq

,\\'C[ p.~unneu..ı;:>ıu! oqqn<.f JO s oj n.ı 11~.ıaııo~ atl I .ıopı.ın J:.ı.ı'Cd 3ııq::>e..ı1uo:::, c JO
·,,·uc J! 's1ıırf!·' oııı ı.fun::>nJJt? s e p.>n.qsuo::> aq 1011 ncııı:.. uoııua.,...uo:) s lu.I.
lllı\X

J1'.)1.L8V
• a.ı n1eu~!S

.ıOJ

pauadc sı uonııaı\UO:J sııı1 lJ:>!ll·" uc aıcp ~HP re uo ı s so aou .ı o uop'CJ!J!l'e.l
'o.ını
-1Hı~1s .IOJ u ado .ı o 'a:).10J lq .\!i.ıoua .ı o aj anu JO rtnıJ Ol{l LI! ,()!pqun nt.1::> uo
suopııo"ıın::>
p:uopmı.101uı
.ı o s ıua uı ao.ı Ile Tl?U011r.u.ınıtq
.<uu JO uonc:>qtldu
nın )::>;'lJJ'C 'w::ıql 01 saq.ıcd Ol{l U;);)h\)nq se 'jou l[l!ljS UO!)U;)ı\UO:) S1l{J.
llı\X

31'.)IHV
·J:.3.ıoua

.ı eaj anu JO p1au aın ut

.\1qıqe!I p:,!::> un uonunı\tıO:::> 1cuoııcu . ı oıu: .r nqjouu .ı opun :::,fJuLLll!p
.ıu;,:qJnu o ıues
:1111 JO 1:>oclsn~ı Uf uo n c s uocıuro» po.,aAo::>n.ı s e ı] nq 1rnıı ıum xo 0111 01 uorıuo»
~uo:) !=ipp .r o puu tlO!ll!SUQılU.100
.l;)ı\0:JO,I
O) J)Ull!)LIO Oq flTilJS uo s.ı ad ON
lı\X 3'1'.)I.Lll\l
· 1::,v.ı ıuoo a auu.ı nsuj a.ı .ı o a ouu.ı ns
-tq aın LI! p::ıur:>ads snpu;:>.ı.ın:::>.:>ql o ıu ı 1s1uatuı\ı.:cl
pue s uınt ıua.ı d o ouu.ınso ı
-n.ı .ı o a oue.ı ns ut sp.ı cfta.ı s e 'puu '1uapısa.ı ı<ncn11qcq s t )tıCLLqeyoaq1 ı\..ıo1
-1.ı.ıa1 asoqM U!tll!;" .\pelf ~un::>ı.:.qunJ ouı JO puu 'pG.tOJJnS S! nfünucp GlJl .(.101
-p.lill 3S0\lı\\
ll!lll!•" ,(1.11.!d3u1):)\!.ll110:)
o qı JO ı\::>UQ.t.lrtO OIJl Olli! 31CjU,laJSUE.Jl
,(100.ıJ
aq !lCljS 'uoqtıGı\110:-) Spjl 01 )IICllS,11\d
'alt?lS UO;ll!tll~1Sllf Ol\1 ,\cı paj)!"
-o.ıd ~purlJ .ı o 'ı\)!.ırı::>as p:q::>ueıqJ .ı o qjo .ıo aouu.ı n su rc.ı 'a::>utunsu! J:.q p;:>pp-.
-o.ı d spunj
pu c suın,luv..ıtl o::>ul!.ınsıqn.ı pu e o oue.rns ut 'tpp~,a.ıaqı
uo i io auuoa
u t pno::> u :\q pap.ı c.wu s ısoo pu u j s o.ı ajuj ';:>5uwep .ıuaF>nu .ı oj uoncsuaduıoJ
1ın11 n.ı n sua 01 sJ.ınscnuı
awpdo.ıcJdc
J)il?l ll'Ct\S SO!l-!Cd füıq;:,c.ııuo:)
GII.L
ı\ X 31'.)I.LU\I
'TX aı~n.ıv o ı iu e n s.ı nd l11.l)<Hltuo::>s ı.ı noo Olll a.ı oj aq uonu;)ı\llOJ
!'.qın .ı apun
suo n ou uı paxoxu r aq ıou nrıqs tr,et p~ııoncu.ınıuı
.ı o pwoncu
JO s oj n.ı .ı a puu
sapıunuıuq
ıuuop::>Jp~q..ınf "uo ı j no a x a JO s a.ın s e auı JO 1::>oclı=ıv.1 tı\ ıda::>x:.r
ı\lX 3"1'.)I.LllV
·aounp1sv.1
.10 GTF>ıuınp '.\H1euoneıı
uodn po s uq uoneıqllq.ı:JS!P
Aue ınoıııı,\\
po ıjdd e
o q neııs .ıopun;J.ı0q1
;::qqc:111dde ,\\tq j cuo n cu oq1 pu n ııo~ıuo.,...uo'.') ~!L!J.
IIIX 3"1'.)1.1.l!V
·s1hqp;:>aJo.ıd .ı o qj.ı nj 011::>afqns oq
jo u neqs

ua.,ıj uo aq sı~q 1u::ıluffpnf oııı q::>Jqtı, uo ıuj ej o c JO s jr.ı acu au.L ·r,
..\1.1 Hd 3tıp:1l:!.l)tı0:)
lt!lll JO ı.ı no o ,~ JO )U;)W~pnf 'C

o.ı a . . • , H I! su a1cı~ao.10Jua oq '1q.3nos SJ ıuatUG.).IOJua ;:ı.ı;>q,'ı\ l1.ıed fluq::>e.quoJ
aqı JO ,\\U{ ;:Hn ,\q pa.ı mha.ı snpqewJOJ
;:,ın \111•" n:)ln:p.100:,-e uı 1uauıoo.ıo;ua
.ı oj pa ıu o s o.ı d Zhqoq uorfn 'rrcııs paz~ııjo;:,o.ı s1 q::>pı,\\ 111auıf1pnf j eu rj v
·z

AHTICLE

XXIII

This ı;'.;onvcntion shall come into Iuı-c c th ı-e c ınontlıs after the deposit
of the fifth instrument
of ı-atificatiun,
arıd , in respect
of each St ate r-a t if ying
it thcrcaftcı·,
th rec months nrt o r the deposit of tlıc instrument
of rat ifi c at ion
by that State.
AHTICLE

XX!\/

l.
All States Mcrnbc rs of the United Nations,
ur of any of the s p c c ia ized
agencies
or uf the In ı c ı-nn t i onn l ı\Lomic J·:ncı·gy Agency nut rcpı·cscntcd
:ıt
the International
Conf c r c nc e on Civil Liability
ful' Nuc lc ur l>:ıınagc,
lıcld in
Vienna from 20 Ap ri l to lU May ıaG:3, ıı1ay accede
lo tlıis Cunvcııliun.
2.
The instruıneııts
of accession
shall
be depo s it ed with the Diı·ector
İ

Gene ra l of the lnt e ı-uat iona l ı\ tom i c Enc q;y l\.geııcy.
3,
Tlıis Cunventioıı
shall conıc into ro ıc c iıı respect
of the aceec.liııg State
tlıı·ee nıontlıı:; a ııcı- the da tc uf deposit
of tlıc irıstnııncııt
uf accession
uf t h.ı t
St:ıte but ııot before tlıc da t c uf tlıe erıtı·y into foı·ce uf tlıis Corıvcntioıı pur
suant to ı\ ıt ic l c .'-::\Ill.
ARTICLE

XX\/

l.
This Convcnt iun shn I! re ıu a i n iıı force fur a pc ıiod of ten yea rs from
tlıc date ol its c nt ry into Ioı-ce . /\ııy Cout ı-nc t ing l'aı-ty may, by giving be
foı·c the end uf t ha t pcı-i od n t least twelve ı n ont hs ' notice tu t ho t effect to
tile Di ı-cct o r Geııe ı-a l oı' the lut c rnu t ion a l ı\ toııı le Eııe 1'1,!.'' ,\gene.'., t c rın inatc
tlıc application
of tlıis Convention
to itself at tlıe end of that pc ri od of teıı

years.

'.:!.

This Coııvcntiuıı
for a further
period

slı a l l , after· t ha t pcı·iud uf ten ye<.tı'S, ı-e ı n n in iıı foı·ce
of five yc.ıı·s foı· s uc h Cont ruc t i ng l'aı·tics
n s have not

tc rm iuut cd its application
pursuant
to paragı·:ıplı
I uf tlıis ı\ı·ticlc,
nrıd thc rc
aft.cı· for successive
pc riod s of five yc.ıı·s each for thos c Cont rac t irıg l'tıı·tics
wlıich have ııot tcrıniııatcd
its .ı.pplicaUoıı .tl the end of one of s uch pc ıi o.!s ,
Uy giving,
before
tlıo end of one uf such p e r-i od s , al least twelve ınunths1
notice to that effect tu tlıe Df re c t o r Geııeı·.ı.l of tlıe [nte rna t iona I ı\Loıııic
~ııcrgy

Agency.
ARTICLE

XX VI

I.
A confeı·cnce
shall be coııvencd
by the Diı·ectoı- Gc uc rnl of the lnteı·
national
/\toınic
Energy
Agency at any time afteı· the expiry of a period of
five years fı·uın the dut.e of the cntı·y into force of this CunvcnUon
in uı·clcı·
to c cn s iuc r the revision
thereof.
if une-thirc..l of the Contracting
l'aı·tics
cxp re s s a desi re to that effect.
2.
Any Contracting
Party
may denounce
this Convention
by notification
to the Director
Geneı·al of the Inteı-n::ı.tional
Atorn ic Energy
Agency within
a period uf twelve months following the first revision
conference
ho l d pur
suant lo paı·agraph
J.
Denunciation
cation
rıntional

lu t ha t effect

l of this ı\rticle.
shall take effect
has

been

one yo o r after

received

tlıe elate on w h ic h not i I i

by the !Jirecloı·

Gcncı·al

of the lnlcı·

Atom ic Eııcl'g.)' /\g·ency.
ARTICLE

xxvıı

The Uirectoı·
Gc n c ra l of tlıc Jnt c ı-nut ı ona l .ı\tuınic ı.:.:rıcrgy J\.(.!'0ncy xh a l I
notify tlıc States
invited to the Intcrııatiunal
C.:unfer·eııcc on Civil Li a b iIi ty
fur Nuclear
l)amagc
Jıcld in Vierına fı·om 2!) ı\pı·il to l !) i\l.:ıy lUG3 and the
States which lıave acceded
to t hi s Convcııtiun
of the following
(a) Signatures
and instnımcnts
of rat if ic at i on aııd accession
ı-cc c ı ver! j)~ı!·
(b)

suant lo Art ic lcs .,:\I, .,:\II and XXIV;
The date on wlıiclı this C.:onveııtiorı will

c orn c into

ro ı-c c p u rsu a nt to

A rt ic Ie XXI 11;
(c)

Notifications

{cl)

Articles
:\XV and :\XVI;
llcquctil!-i Io r tlıc convening

of tc ı-rn inat ion

and

dcııuııciation

uf .ı revision

ı-e c c ivcd

conference

pu r-s u nrtt to

puı·suanttoı\ı·Liclc

XXVI.

ARTICLE X XVIII
T'hi s Conve nt io n sha l l be ı·cgisteı·ed
by tlıc
lnt er-nut io na l ı\toınic
tcnc ı-g y Ar~ency iıı accordance
Chnrt cr of tlıe United

Dt ı-cc t o r Gcncı·al of tlıe
witlı .vı-uc l c 102 of the

Nations.
ARTICLE

xxıx

The original
uf t h i s Coııventiorı,
uf wlıiclı tlıe English,
ı:rcııdı,
l{ussian
and Spanish texts a re equally authcrıt ic , sha l l be deposited
with the Director
Genc ı-al of the Intcrrıatiuııal
Atomic Eneı·gy :\gcncy,
who sh a Ll issue cer-tificd
copies.
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