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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ Άρ. 1321 της 18ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί τής Συμβάσεως τής Βιέννης έπί τοϋ Δικαίου των Συνθηκών 
(Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1976 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπΐση-
μσν εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 
τοϋ Συντάγματος. 

Αριθμός 62 τοϋ 1976 

Ν Ο Μ Ο Σ Κ Υ Ρ Ω Ν Τ Η Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Ν Τ Η Σ Β Ι Ε Ν Ν Η Σ 
ΕΠΙ ΤΟΥ Δ Ι Κ Α Ι Ο Υ ΤΩΝ Σ Υ Ν Θ Η Κ Ω Ν 

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί τής Συμβάσεως Zwarmxoq 
τής Βιέννης έπί τοϋ Δικαίου τών Συνθηκών (Κυρωτικός) Νόμος

 ΤΙτλ
·°ς· 

τοϋ 1976. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοϋ κειμένου προκύπτη Ερμηνεία. 
διάφορος έννοια : 

«Σύμβασις» σημαίνει τήν Σύμβασιν τής Βιέννης έπί τοϋ Δικαίου 
τών Συνθηκών, τήν γενομένην έν Βιέννη τήν 23ην Μαίου, 1969, τής 
οποίας το κείμενον έν τω Άγγλ ικω πρωτοτυπώ εκτ ίθεται εις το 
Μέρος Ι και έν μεταφράσει εις τήν Ελληνική ν εις το Μέρος II πίναξ 
τοϋ Πίνακος : 

Νοείται ότ ι , έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταΕύ τών δύο κειμένων, 
υπερισχύει το εις τό Μέρος Ι τοϋ Πίνακος έκτιθέμενον κείμενον. 

3. Ή Σύμβασις, ε ις ην ή προσχώρησις της Κύπρου ενεκρίθη δια κόρωσις 
τής ύπ' άρ. 14.956 και ήμερομηνίαν 27.5.76, Αποφάσεως τοϋ Συμβάσεως. 
Υπουργικού Συμβουλίου, δια τοϋ παρόντος Νόμου κυροϋται. 

(1055) 
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Π Ι Ν Α ϊ 
("Αρθρον 2) 
ΜΕΡΟΣ Ι 

VIENNA CONVENTION ON THE LAW OF TREATIES 
The States Parties to the present Convention 

Considering the fundamental role of treaties in the history of interna
tional! relations, 

Recognizing the everincreasing importance of treaties as a source of 
international law and as a means of developing peaceful cooperation among 
nations, whatever their constitutional and social systems, 

Noting that the principles of free consent and of good faith and the pacta 
sunt servanda rule are universally recognized, 

Affirming that disputes concerning treaties, like other .international 
disputes, should be settled by peaceful means and in conformity with the 
principles of justice and international law. 

Recalling the determination of the peoples of the United Nations to 
establish conditions under which justice and respect for the obligations 
arising from treaties can be maintained, 

Having in mind the principles Of international law embodied in the Charter 
of the United Nations, such as the principles of the equal rights and self
determination of peoples, of the sovereign equality and independence of al! 
States, of noninterference in the domestic affairs of States, of the prohi
bition of the threat or use of force and of universal respect for, and obser
vance of, human rights and fundamental·freedoms for all, 

Beilieving that the codification and progressive development of the law 
of treaties achieved in the present Convention will promote the purposes of 
the United Nations set forth in the Charter, namely, the maintenance of 
international! peace and security, the development of friendly relations and 
the achievement of cooperation among nations, 

Affirming that the rules of customary international law will continue to 
govern questions not regulated by the provisions of the present Convention, 

Have agreed as follows: 
PART I 

INTRODUCTION 
Article 1 

Scope of the present Convention 
The present Convention applies to treaties between States. 

Article 2 
Use of terms 

1. For the purposes of the present Convention : 
(a) " treaty" means an international agreement concluded between 

States in written form and governed by international law, whether 
embodied in a single instrument or in two or more related instru
ments and whatever its particular designation ; 

: (b) "rati f ication", "acceptance", "approval" and "accesion" mean 
in each case the international act so named Whereby a State esta
blishes on the international plane its consent to be bound by a 
treaty; 



1057 Ν. 62/76 

" full powers" means a document emanating from the competent 
authority of a State designating a person .or persons to represent 
the State for negotiating, 'adopting or authenticating the text of a 
treaty, for expressing the consent of the State to be bound by a 
treaty, or for accomplishing any other act with respect to a treaty; 

(d) "reservation" means a unilateral statement, however phrased or 
named, made by a State, when signing, ratifying, accepting, appro
ving or acceding to a treaty, whereby it purports to exclude or to 
modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their 
application to that State ; 

(e) "negotiating State" means a State which took part in the drawing 
up and adoption of the text of the treaty ; 

(f) " contracting State " means a State which has consented to be bound 
by the treaty, whether or not the treaty has entered into force ; 

(g) " party " means a State which has consented to be bound by the 
treaty and for which the treaty is in force ; 

(h) "third State " means a State not a party to the treaty ; 
(i) " international organization" means an intergovernmental orga

nization. 
2. The provisions of paragraph 1 regarding the use of terms in the present 

Convention are without prejudice to the use of those terms or to the 
meanings which may be given to them in the internal law of any State. 

Article 3 
International agreements not within the scope 

of the present Convention 
The fact that the present Convention does not apply to international 

agreements concluded between States and other subjects of international 
law or between such other subjects of international law, or to international 
argreements not in written form, shall not affect: 

(a) the legal force of such agreements ; 
(b) the application to them of any of the rules set forth in the present 

Convention to which they would be subject under international law 
independently of the Convention ; 

•(ο) the application of the Convention to the relations of States as 
between themselves under international agreements to which other 
subjects of international law are also parties. 

*■ Article 4 
Nonretroactiviity of the present Convention 

■Without prejudice to the application of any rules set forth in the present 
Convention to which treaties would be subject under 'international law inde
pendently of the Convention, the Convention applies ohly to treaties which 
are concluded by States after the entry into force of the present Convention 
with regard to such States. 

Article 5 
Treaties constituting international organizations and 
treaties adopted within an international organization 

The present Convention applies to any treaty which is the constituent 
instrument of an international organization and to any treaty adopted within 
an international organization Without prejudice to any relevant rules of the 
organization. 
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PART II 
CONCLUSION "AND ENTRY INTO FORCE OF TREATIES 

SECTION 1 : CONCLUSION OF TREATIES 
Article 6 

Capacity of States to conclude treaties 
Every State possesses capacity to conclude treaties 

Article 7 
Full powers 

1. A person is considered as representing a State for the purpose of 
adopting or authenticating the text of a treaty or for the purpose of 
expressing the consent of the State to be bound by a treaty i f : 

(a) he produces appropriate full powers ; or 
(b) it appears from the practice of the States concerned or from other 

circumstances that their intention was to consider that person as 
representing the State for such purposes and to dispense with 
full powers. 

2. In virtue of their functions and without having to produce full powers, 
the following are considered as representing their State : 

(a) Heads of State, Heads of Government and 'Ministers for Foreign 
Affairs, for the purpose of performing all acts relating to the 
conclusion of a treaty ; 

(b) heads of diplomatic missions, for the purpose of adopting the text 
of a treaty between the accrediting State and the State to which 
they are accredited ; 

(c) representatives accredited by States to an inter national conference 
or to an international organization or one of its organs, for the 
purpose of adopting the text of a treaty in that conference, orga
nization or organ. 

Article 8 
Subsequent confirmation of an act performed 

without authorization 
An act relating to the conclusion of a treaty performed by a person who 

cannot be considered under article 7 as authorized to represent a State 
for that purpose is without legal effect unless afterwards confirmed by that 
State. 

Article 9 
Adoption of the text 

1. The adoption of the text of a tready takes place by the consent of all 
the States participa'ti>ng in iits drawing up except as provided in paragraph 2. 

2. The adoption of the text of a treaty at anrinternational conference takes 
place by the vote of two thirds of the States present and voting, unless by 
the same majority they shall decide to apply a different rule. 

Article 10 
Authentication of the text 

The text of a treaty is established as authentic and definitive : 
(a) by such procedure as may be provided for in the text or agreed 

upon by the States participating in its drawing up ; or 
(b) failing such procedure, by the signature, signature ad referendum 

or initial ling by the representatives of those States of the text of 
the treaty or of the Final Act of a conference incorporating the text. 
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Article 11 
Means of expressing consent to be bound by a treaty 

The consent of a State to be bound by a treaty may be expressed by 
signature, exchange of instruments constituting a treaty, ratification, 
acceptance, approval or accession, or by any other means if so agreed. 

Article 12 
Consent to be bound by a treaty expressed by signature 

1. The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by the 
signature of its representative when : 

(a) the treaty provides that signature shall have that effect; 
(b) it is otherwise established that the negotiating States were agreed 

that signature should 'have that effect; or 
(c) the intention of the State to give that effect to the signature appears 

from the full powers of its representative or was expressed during 
the negotiation. 

2. For the purposes of paragraph 1 : 
(a) the initialling of a text constitutes a signature of the treaty when it 

is established that the negotiating States so agreed ; 
(b) the signature ad referendum of a treaty by a representative if 

confirmed by his State, constitutes a full signature of the treaty. 

Article 13 
Consent to be bound by a treaty expressed by an exchange 

of instruments constituting a treaty 
The consent of States to toe bound by a treaty constituted by instruments 

exchanged between them is expressd by that exchange when : 
(a) the instruments provide that their exchange shall have that' effecit; 

or 
(b) it is otherwise established that those States were agreed that 

the exchange of instruments should have that effect. 

Article 14 
Consent to be bound by a treaty expressed by ratification, 

acceptance or approval 
1. The consent of a State to toe bound by a treaty is expressed by ratifi

cation when : 
(a) the treaty (provides for such consent to be expressed by means of 

ratification ; 
(to) it is otherwise established that the negotiating States were agreed 

that ratification should be required ; 
(c) the representative of the State has signed the treaty subject to 

ratification ; or 
(d) the intention of the State to sign the treaty subject to ratification 

appears from the full powers of its representative or was expressed 
during the negotiation. 

2. The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by 
acceptance or approval under conditions similar to those whic'h apply to 
ratification. 
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Article 15 
Consent to be bound by a treaty expressed by accession 

The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by accession 
when : 

(a) the treaty provides that such consent may be expressed by th^t 
State by means of accession ; 

(b) lit is otherwise established that the negotiating States were agreed 
that such consent may be expressed by that State by means of 
accession ; or 

(c) all the parties have subsequently agreed that such consent may be 
expressed by that State by means of accession. 

Article 16 
Exchange or deposit of instruments of ratification, 

acceptance, approval or accession 
Unless the treaty otherwise provides, instruments of ratification, 

acceptance, approval or accession establish the consent of a State to be 
bound by a treaty upon : 

(a) their exchange between the contracting States ; 
(b) their deposit with the depositary; or 
(c) their notification to the contracting States or to the depositary, if 

so agreed. 
Article 17 

Consent to be bound by part of a treaty and choice 
of differing provisions 

1. Without prejudice to articles 19 to 23, the consent of a State to be 
bound by part of a treaty is effective only if the treaty so permits or the 
other contracting States so agree. 

2. The consent of a State to be bound by a treaty which permits a choice 
between differing provisions is effective only if it is made clear to which 
of the provisions the consent relates. 

Article 18 
Obligation not to defeat the object and purpose 

of a treaty prior to its entry into force 
A State is obliged to refrain from acts which would defeat the object and 

purpose of a treaty when : 
(a) it has signed the treaty or has exchanged instruments constituting 

the treaty subject to ratification, acceptance or approval, until it 
shall have made its intention clear not to become a party to the 
treaty; or 

(b) it has expressed its consent to be bound by the treaty, pending the 
entry into force of the treaty and provided that such entry into 
force is not unduly delayed. 

SECTION 2 : RESERVATIONS 
Article 19 

Formulation of reservations 
A State may, when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to 

a treaty, formulate a reservation unless : 
(a) the reservation is prohibited by the treaty ; 
(b) the treaty provides that only specified reservations, which do not 

include the reservation in question, may be made ; or 
(c) in cases not falling under subparagraphs (a) and (b), the reserva

tion is incompatible with the object and purpose of the treaty. 
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Artiole 20 ·  . · . · 

Acceptance of and objection to reservations " ' " 
1. A 'reservation expressly authorized by a treaty does not require any 

subsequent acceptance by the other contracting States unless the treaty so 
provides. 

2. When it appears from the limited number of the negotiating States and 
the object and purpose of a treaty that the a;pp Η cation of the treaty in its 
entirety between all the parties is an essential condition of the consent of 
each one to be bound by the treaty, a reservation requires acceptance by 
all the parties. 

3. When a treaty is a constituent instrument of an international organi
zation and unless it otherwise provides, a reservation, requires the 
acceptance of the competent organ of that organization. 

4: In cases not falling under the preceding paragraphs and unless the 
treaty otherwise provides : 

(a) acceptance by another contracting State of a reservation constitutes 
the reserving State a party to the treaty in relation to that other 
State if or when the treaty Is in force for those States ; 

(b) an objection by another contracting State to a reservation does not 
preclude the entry into force of the treaty as between the objecting 
and reserving States unless a contrary intention is definitely 
expressed by the objecting State ; 

(c) an act expressing a State's consent to be bound by the treaty and 
containing a reservation Is effective as soon as at least one other 
contracting State has accepted the reservation. 

5. For' the purposes of paragraphs 2 and 4 and unless the treaty other
wise provides, a reservation Is considered to have been accepted by· a 
State if it shall have raised no objection to the reservation by the end of a 
period of twelve months after it was notified of the reservation or by the 
date on which it expressed its consent to be bound by the treaty, whichever 
is later. 

Article 21 
Legal effects of reservations and of objections to reservations 

1. A reservation established with regard to another party in accordance 
with articles 19, 20 and 23 : 

(a) modifies for the reserving State in its relations with that other party 
the provisions of the treaty to which the reservation relates to the 
extent of the reservation ; and 

(b) modifies those provisions to the same extent for that other party 
in its relations with the reserving State. 

2. The reservation does not modify the provisions of the treaty for the 
other parties to the treaty inter se. 

3. When a State objecting to a reservation has not opposed the entry 
into force of the treaty between Itself and the reserving State, the provisions 
to Which the reservation relates do not apply as between the two States to 
the extent of the reservation. 

Article 22 
Withdrawal of reservations and of objections to reservations 

1. Unless the treaty otherwise provides, a reservation may be withdrawn 
at any time and the consent of a State which has accepted the reservation 
is not required for its withdrawal. 
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2. Unless the treaty otherwise provides, an objection to a reservation 
may be withdrawn at any time. 

3. Unless the treaty otherwise provides, or it is otherwise agreed. 
(a) the withdrawal of a reservation becomes operative in relation to 

another contracting State only when notice of it has been received 
by that State ; 

(b) the withdrawal of an objection to a reservation becomes operative 
only when notice of it has been received by the State which formu
lated the reservation. 

Article 23 
Procedure regarding reservations 

1. A reservation, an express acceptance of a reservation and an objection 
to a reservation must be formulated in writing and commiunicated to the 
contractingStates and other States entitled to become parties to the treaty. 

2. If formulated when signing the treaty subject to ratification, acceptance 
or approval], a reservation must be formally confirmed by the reserving 
State when expressing its consent to be bound by the treaty. In such a 
case the reservation shall be considered as having been made on the date 
of its confirmation. 

3. An express acceptance of, or an objection to, a reservation made 
previously to confirmation of the reservation does not itself require 
confirmation. 

4. The withdrawal of a reservation or of an objection to a reservation 
must be formulated in writing. 

·, SECTION 3 : ENTRY INTO FORCE AND PROVISIONAL 
APPLICATION OF TREATIES 

Article 24 
Entry into force 

1. A treaty enters into force in such manner and upon such date as it may 
provide or as the negotiating States may agree. 

2. Failing any such provision or agreement, a treaty enters into force as 
soon as consent to be bound by the treaty has been established for all the 
negotiating States. 

3. When the consent of a State to be bound by a treaty is established on 
a date after the treaty has come into force, the treaty enters into force for 
that State on that date, unless the treaty otherwise provides. 

4. The provisions of a treaty regulating the authentication of its text, the 
establishment of the consent of States to be bound by the treaty, the 
manner or date of its entry into force, reservations, the functions of the 
depositary and other matters arisiing necessarily before the entry into force 
of the treaty apply from the time of the adoption of its text. 

Article 25 
Provisional application 

1. A treaty or a part of a treaty is applied provisionally pending its entry 
into force if: 

(a) the treaty itself so provides ; or · 
(b) the negotiating States have in some other manner so agreed. 

2. Unless the treaty otherwise provides or the negotiating States have 
otherwise agreed, the pro visional application, of a treaty or a part of a treaty 
with respect to a State shall be terrminated if that State notifies the other 
States between which the treaty is being applied provisionally of its 
intention not to become a party to the treaty. 
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PART 111 

OBSERVANCE, APPLICATION AND INTERPRETATION 
OF TREATIES' ' 

SECTION 1 : OBSERVANCE OF TREATIES V ;  r ; . ; 

Art icle 26 " .  Λ '■ ■'■ '■"■'■ 
Pacta sunt servanda 

Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be 
performed by truem mi good faith. 

Article 27 

Internal law and observance of treaties 
A party may not invoke the provisionsof its internal law as justification 

for its failure to perform a treaty. This rule is without prejudice to article.46. 

SECTION 2 : APPLICATION OF TREATIES . 
Article 28 * 

Nonretroactivity of treaties 
Unless a different intention appears from the treaty or is otherwise esta

blished, its provisions do not bind a party in relation to any act or fact which 
took place or any situation which ceased to exist before the date of the 
entry Into force of the treaty with respect to that party. . '_,-''.''■' 

Article 29 
Territorial scope of treaties ■■-'■■'' 

'■■. Unless a different intention appears from the treaty or is otherwise esta
blished, a treaty is binding upon eadh party in respect of its entire territory. 

. Article 30 ..:.'.... . ■._·. 
Application of successive treaties relating to the same subjectmaitter 
1. Subject to Article 103 of the Charter of the United Nations, the rights 

and obligations of States parties tosuccessive treaties relating to the same 
subjectmatter shall be determined in accordance with the following 
paragraphs. 

2. When a treaty 'Specifies that it is subject to, or that it is not to be 
considered as incompatible with, an earlier or iiater treaty, the provisions of 
that other treaty prevail. 
'■ 3. When all the parties to the earlier treaty are parties ailso to the later 

treaty but the earlier treaty is not terminated or suspended in operation, 
under article 59, the earlier treaty applies only to the extent that its provi
sions are compatible with those of the later treaty.       

4. When the parties to the later treaty do not include aW the parties to 
the earlier one : 

(a) as between States parties to both treaties the same rule applies as 
in paragraph 3 ; 

(b) as between a State .party to both treaties and a State party to only 
one of the treaties, the treaty to whic'h both' States are parties 
governs their mutual rights and obligations. 

5. Paragraph 4 is without prejudice to article 41, or to any question of 
the termination or suspension of the operation of a treaty under article 60 
or to any question of responsibility which may arise for a State from the 
conclusion or 'application of a treaty the provisions of which are incompatible 
with its obligations towards another State under another treaty. 
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SECTION 3: INTERPRETATION OF TREATIES 
Article 31 

General rule of interpretation 
1. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the 

ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and 
in the light of its object and purpose, 

2. The context for the purpose of the interpretation of a treaty shall 
comprise, in addition to the text, including its preamble and annexes : 

(a) any agreement relating to the treaty which was made between all 
the parties in connexion with the conclusion of the treaty ; 

(b) any instrument which was made by one or more parties in connexion 
with the conclusion of tihe treaty and accepted by (the other parties 
as an instrument related to the treaty. 

3. There shall be taken into account, together with the context: 
(a) any subsequent agreement between the parties regarding the 

interpretation of the treaty or the application of its provisions ; 
(b) any subsequent practice in the application of the treaty which 

establishes the agreement of the parties regarding its inter
pretation ; 

(c) any relevant miles of international law applicable in the relations 
'between the parties. 

4. A special meaning shall be given to a term if it is established that the 
parties so intended. 

Article 32 
Supplementary means of interpretation 

Recourse may be 'had to supplementary means of interpretation, including 
the preparatory work of the treaty and the circumstances of its conclusion, 
in order to confirm the meaning resulting from the application of article 31, 
or to determine the meaning when the interpretation according to article 31: 

(a) leaves the meaning ambiguous or obscure; or 
(b) 'leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable. 

Article 33 
Interpretation of treaties authenticated in two or more languages 

1. When a treaty has been authenticated in two or more languages, the 
text is equally authoritative in each language, unless the treaty provides or 
the parties agree that, in case of divergence, a particular text shall prevail. 

2. A version of the treaty in a language other than one of (those in which 
the text was authenticated shall be considered an authentic text only if the 
treaty so provides or the parties so agree. 

3. The terms of the treaty are presumed to have the same meaning in each 
authentic text. 

4. Except where a particular text prevails in accordance with paragraph 
1, when a comparison of the authentic text discloses a difference of meaning 
which the application of articles 31 and 32 does not .remove, the meaning 
which best reconciles the texts, having regard to the object and purpose of 
the treaty, shall be adopted. 

SECTION 4 : TREATIES AND THIRD STATES 
Article 34 

General rule regarding third States 
A treaty does not create either obligations or rights for a third State 

without its consent. 
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Article 35 
Treaties providing for obligations for third States 

An obligation arises for a third State* from a provision of a treaty if the 
parties to the treaty intend the provision to be the means of establishing the 
obligation and the third State expressly accepts that obligation in writing. 

Article 36 
Treaties providing for rights for third States 

1. A right arises for a third State from a provision of a treaty if the 
parties to the treaty intend the provision to accord that right either to the 
third State, or to a group of States to which it belongs, or to all States, and 
the third State assents thereto. Its assent shall be presumed so long as the 
contrary is not indicated, unless the treaty otherwise provides. 

2. A State exercising a right in accordance with paragraph 1 shall comply 
with the conditions for its exercise provided for in the treaty or established 
in conformity with the treaty. 

Article 37 
Revocation or modification of obligations or rights of third States 

1. When an obligation has arisen for a third State in conformity with 
article 35, the obligation may be revoked or modified only with the consent 
of the parties to the treaty and of the third State, unless it is established 
that they had otherwise agreed. 

2. When a right has arisen for a third State in conformity with articile 36, 
the right may not be revoked or modified by the parties..if it is established 
that the right was intended not to be revocable or subject to modification 
without the consent of the third Sate. 

Ancle 38 
Rules in a treaty becoming binding on third States through 

international custom 
Nothing in articles 34 to 37 precludes a rule set forth in a treaty from 

becoming binding upon a third State as a customary rule of international 
law, recognised as such. 

PART IV 

AMENDMENT AND MODIFICATION OF TREATIES 
Article 39 

General rule regarding the amendment of treaties 
A treaty may be amended by agreement between the parties. The rules 

laid down in Part II apply to such an agreement except in so far as the treaty 
may otherwise provide. 

Article 40 
Amendment of multilateral! treaties. ... -

1. Unless the treaty otherwise provides, the amendment of multilateral 
treaties shall be governed by the following paragraphs. 

2. Any proposail to amend a multilatera'l treaty as between all the parties 
must be notified to all the contracting States, each one of which shall have 
the right to take part in : 

(a) the decision as to the action to be taken in regard to such proposal; 
(b) the negotiation and conclusion of any agreement for the amendment 

of the treaty. 
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3. Every State entitled to become a party to the treaty shall also be 
entitled to become a party to the treaty as amended. 

4. The amending agreement does not bind any State already a party to 
the treaty Which does not become a party to the amending agreement; 
article 30, paragraph 4(b), applies in relation tosuch State. 

5. Any State which becomes a party to the treaty after the entry into 
force of the amending agreement ebai'l, failing an expression of a different 
intention toy that State : 

(a) be considered as a party to the treaty as amended ; and 
(b) be considered as a party to the unamended treaty in relation to 

any party to the treaty not bound by the amending agreement. 
Article 41 

Agreements to modify multilateral! treaties between certain 
of the parties only 

1. Two or more of the parties to a multilateral treaty may conclude an 
agreement to modify the treaty as between themselves alone if : 

(a) the possibility of such a modification is provided for by the treaty, 
.■■■■ or ' · . . . ; ■ . 
(b) the modification in question is not prohibited by the treaty and : 

(i) does not affect the enjoyment by the other parties of their 
rights under the treaty or the performance of their obligations; 

(ii) does not relate to a provision, derogation from which is 
incompatible with the effective execution of the object and 

. . purpose of the treaty as a whole. 
2. Unless in a case falling under paragraph 1 (a) the treaty otherwise 

provides, the parties in question shall notify the other parties of their 
intention to conclude the agreement and of the modification to the treaty for 
which 'it provides. 

PART V 
INVALIDITY, TERMINATION AND SUSPENSION OF THE OPERATION 

OF TREATIES  · =■ 
SECTION 1 : GENERAL PROVISIONS 

.■·. Article 42 . 
Validity and continuance in force of treaties 

1. The validity of a treaty or of the consent of a State to be bound by a 
treaty may be impeached only through the application of the present 
Convention. 

2. The termination of a treaty, its denunciation or the withdrawal of a 
party, may take place only as a result of the application of the provisions 
of the treaty or of the present Convention. The same rule applies to 
suspension of the operation of a treaty. 

Article 43 
Obligations imposed by international law independently of a treaty 

The invalidity, termination or denunciation of a treaty, the withdrawal of 
a party from it, or the suspension of its operation, as a result of the appli
cation of the present Convention or of the provisions of the treaty, shall not 
in any way (impair the duty of any State to fulfil any obligation embodied in 
the treaty to Which lit would be subject 'under internationail law independently 
of the treaty. 
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Article 44 
Separability of treaty provisions 

1. A right of a party, provided for in a treaty or arising under article 56, 
to denounce, withdraw from or suspend the operation of. the treaty may be 
exercised only with respect to the whole treaty unless the treaty otherwise 
provides or the parties otherwise agree. 

2. A ground for invalidating, terminating, withdrawing from or suspending 
the operation of a treaty recognized 'in the present Convention may be 
invoked only with respect to the whole treaty except as provided in the 
following paragraphs or in article 60. . 

3. If the ground relates solely to particular clauses, it may be: invoked 
only with respect to those Glauses where : 

(a) the saiid clauses are separable from the remainder of the treaty 
with regard to their application ; 

(b) it appears from the treaty or is otherwise established that 
acceptance of those clauses was not an essential basis of the 
consent of the other party or parties to be bound by the treaty as 
a whole ; and 

(c) continued performance of the remainder of the treaty would not be 
unjust. 

4. In cases falling under articles 49 and 50 the State entitled to invoke 
the fraud or corruption may do so with respect either to the whole treaty 
or, subject to paragraph 3, to the particular clauses alone. 

5. In cases falling under articles 51, 52 and 53, no separation of the 
provisions of the treaty is permitted. -

Article 45 
Loss of a night to invoke a ground for invalidating, terminating, withdrawing 

from or suspending the operation of a treaty 
A State may no (longer invoke a ground for invalidating, terminating, 

withdrawing from or suspending the operation of a treaty under articles 46 
to 50 or articles 60 and 62 if, after becoming aware of the facts: 

(a) it shall have expressly agreed that the treaty is va'lid or remains in 
force or continues in operation, as the case may be ; or 

(b) it must by reason of its conduct be considered as having acquiesced 
in the validity of the treaty or in its maintenance in force or in 
operation, as the case may be. 

SECTION 2 : INVALIDITY OF TREATIES 
Article 46 

Provisions of internal law regarding competence to conclude treaties 
1. A State may not invoke the fact that its consent to be bound by a 

treaty has been expressed in -violation of a provision of its internail law 
regarding competence to conclude treaties as invalidating its consent 
unless that, violation was manifest and concerned a rule of its internal law 
of fundamental importance. 

2. A violation is manifest if it would be objectively evident to any State 
conducting itself in the matter in accordance with normal practice and in 
good faith. 
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Article 47 
Specific restrictions on authority to express the consent of a State 

If the authority of a representative to express the consent of a State to 
be bound by a particular treaty has been made subject to a specific 
restriction, his omission to observe that restriction may not be invoked as 
inva'lidating the consent expressed by him unless the restriction was notified 
to the other negotiating States prior to his expressing such consent. 

Article 48 
Error 

1. A State may invoke an error in a treaty as (invalidating its consent to 
be bound by the treaty if the error relates to a fact or situation which was 
assumed by that State to exist at the time when the treaty was concluded 
and formed an essential basis of its consent to 'be bound by the treaty. 

2. Paragrapih-1 shall not apply if the.State in question contributed by its 
own conduct to the error or if the circumstances were such as to put that 
State on notice of a possible error. 

3. An error relating only to the wording of the text of a treaty does not 
affect its validity ; article 79 then applies. 

Article 49 
'
; · " Fraud 

If a State has been induced to conclude a treaty by the fraudulent conduct 
of another negotiating State, the State may invoke the fraud as invalidating 
its consent to be bound by the treaty. 

Article 50 
Corruption of a representative of a State 

If the expression of a State's consent to be bound toy a treaty has been 
procured through the corruption of iits representative directly or indirectly 
by. another negotiating State, the State may invoke sudh corruption as 
invalidating its consent to be bound by the treaty. 

Article 51 
■'■-'.' Coercion of a representative of a State 

The expression of a State's consent to be ibound by a treaty which has 
been procured by the coercion of its representative through acts or threats 
directed against him shall be without any lega'l effect. 

Article 52 
Coercion of a State by the threat or use of force 

A treaty is void if its conclusion has been procured by the threat or use 
of force in violation of the principles of internationail law embodied in the 
Charter of the United Nations. 

Article 53 
Treaties conflicting with a peremptory norm of 

•
: ~ ' general internationail law (jus cogens) 

A treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a 
peremptoiry norm of genera

1
! international law. For the purposes of the 

present Convention, a peremptory norm of general 'internationail law is a 
norm accepted and recognized by the international community of States as 
a Whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be 
modified only by a subsequent norm of general internationail law having the 
same character. 
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SECTION 3 : TERMINATION AND SUSPENSION OF THE OPERATION 
OF TREATIES 

Article 54 
Termination of or withdrawal from a treaty under its provisions or 

by consent of the parties 
The termination of a treaty or the withdrawal of a party rnnay take place : 

(a) in conformity with the provisions of the treaty; or 
(b) at any time by consent of ailil the parties after consultation with the 

other contracting State's. 
Articile 55 

Reduction of the parties to a multilateral treaty below the nuimfoer necessary 
for its entry into force 

Unless the treaty otherwise provides, a multilateral treaty does not 
terminate by reason only of the fact that the number of the parties falls 
below the number necessary for its entry into force. 

Article 56 
Denunciation of or withdrawal from a treaty'containing no provision 

regarding termination, denunciation or withdrawal 
1. A treaty which contains no provision regarding its termination and 

which does not provide for denunciation or withdrawail is not subject to 
denunciation or withdrawal unless : 

(a) it is established that the parties intended to admit the possibility of 
denunciation or withdrawal; or 

(b) a right of denunciation or withdrawal may be implied by the nature 
of the treaty. 

2. A party shal'l give not less than twelve months' notice of its intention 
to denounce or withdraw from a treaty under paragraph 1. 

Article 57 
Suspension of the operation of a treaty under its provisions 

or by consent of the parties 
The operation of a treaty in regard to a-lil the parties or to a particular 

party may be suspended : 
(a) in conformity with the pirovisiions of the treaty; or 
(b) at any time 'by consent of all the parties after consultation with the 

other contracting States. 
Article 58 

Suspension of the operation of a multilateral treaty by agreement 
between certain of the parties only 

1. Two or more parties to a multilateral treaty may conclude an agreement 
to suspend the operation of provisions of the treaty, temporarily and as 
between themselves alone, i f : 

(a) the possibility of. such a suspension is provided for by the treaty; 
or 

(b) the suspension in question is not prohibited by the treaty and: 
(i) does not affect the enjoyment by the other parties of their 

rights under the treaty or the performance of their obligations ; 
(ii) is not incompatible with the object and purpose of the treaty. 

2. Unless in a case falling under paragraph 1 (a) the treaty otherwise 
provides, the parties in question shall notify the other parties of their 
intention to conclude the agreement and of those provisions of the treaty 
the operation of which they intend to suspend. 
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■· :; Article 59 :! .: . 
Termination or suspension of the operation of a treaty implied 

by conclusion of a later treaty 
1. A treaty shall be considered as terminated if all the parties to it 

conclude a later treaty relating to the same subject-matter and : 
(a) lit appears from the later treaty or^is otherwise established that the 

'"-' parties intended that the matter should be governed by that treaty; 
■ ■ · . o r 

(b) the provisions of the later treaty are so 'far incompatible with those 
of the earlier one that the two treaties are not capable of being 
applied at the same time. 

ν -,. 2. :The earlier treaty shall I be considered as ortly suspended in operation 
if It appears from the later treaty, or is otherwise established that suclh was 
■the intention of the parties. 
^ V ; ^ ; · ; , . ' . -,':- ■■ '-..'.'_' ': - Article 60 

Termination or suspension of the operation of a treaty 
as a consequence of its breach 

1. A material, breach of a bilateral treaty by one of the parties entitles 
the other tohjnyoke the.breach as a ground for terminating the treaty or 
suspending its ope'ration in whole or in part. 
;. 2.;A materia'l breach of a multilateral treaty by one of the parties entitles: 

(a) the other parties by unanimous agreement to suspend the operation 
^ . ... of the treaty .in whole or in part or to terminate it either: 

(i) in the relations between themselves and the defaulting State, 
. . . . . . . . , . . . · - .

 o r 

; ; / - : . (jj) as between all the parties; 
(b) a party specially affected by the breach to invoke it as a ground 

Λ : ;;:.:::: fo r ,susperiding the operation of the treaty in Whole or in part in the 
relations between itself and the defaulting State; 

(c) any party other than the defaulting State to invoke the breach as a 
.ground for suspending the operation of the treaty in whole or in 
part with respect to itself, if the treaty is of such a character that 

, . a materia'l breach of its provisions by one party radically changes 
}.:■·,. ^ n e position of every party with respect to the further performance 

of its obligations under the treaty. 
.3·.,A material breach of a treaty, for the purposes of this article, consists 

m
:
:
 : ■-'■'■ ·' '-■

 : "' "■'■ - -
;
" ' ■■ ' - · · ' · ' 

(a) a repudiation of the treaty not sanctioned by the present 
Convention : or 

(b) the violation of a provision essential, to the accomplishment of the 
object or purpose of the treaty. 

; ...4.· The foregoing paragraphs are without prejudice to any provision in the 
treaty appiicable in the event of a breach. 

5. Paragraphs 1 to 3 do not apply to provisions relating to the protection 
of the human person contained in treaties of a humanitaria'n character, in 
particular to provisions prohibiting any form of reprisals against persons 
protected by. such treaties. 

. . . - . . : . Article 61 
. ; · ; < . ..'Supervening .impossibility of performance 

-V 1; A party'-may invoke the impossibility of performing a treaty as a ground 
for termiinating· or withdrawi'ng from it if theimpossibility results from the 
permanent disappearance or destruction of an object indispensable for the 

ν 

Λ 
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execution of the treaty. If the impossibility is temporary, it may be invoked 
only as a ground for suspending the operation of the treaty. 

2. Impossibility of performance may not be invoked by a party as a 
ground for terminating, withdrawing from or suspending the operation of a 
treaty if the impossibility is the result of a breach by that party either of an 
obligation tinder the treaty or of any other international obligation owed to 
any other party to the treaty. 

Article 62 
Fund aim entail change of Circumstances 

1. A fundamental change of circumstances which has occurred with 
regard to those existing at the tiime of the con elusion: of a treaty, and which 
was not foreseen by the parties, may not be invoked as a ground for termi
nating or withdrawing from the treaty unless : · 

(a) the existence of those circumstances constituted an essential basis 
of the consent of the parties to be bound by the treaty ; and 

(b) the effect of the change is 'radically to transform the extent of 
obligations still to be performed under the treaty. 

2. A fundamental change of circumstances may not be invoked as a 
ground for terminating or withdrawing from a treaty: 

(a) if the treaty establishes a boundary; or 
(b) if thefundamental! change is the result of a breach by the party 

invoking it either of an obligation under the treaty or of any other 
international obligation owed to any other party to the treaty. 

3. If, tinder the foregoing paragraphs, a party may invoke a fundamental 
change of circumstances as a ground for terminating or withdrawing from 
a treaty i t may also invoke the change as a ground for suspending the 
operation of the treaty. 

Article 63 
Severance of diplomatic or consular relations 

The severance of diplomatic or consular relations between parties.to a 
treaty does not affect the legal relations established between them by the 
treaty except in so far as the existence of diplomatic or consular relations 
is indispensable for the application of the treaty. 

Article 64 
Emergence of a new peremptory norm of general international law 

(jus cogens) 

If a new peremptory norm of general international law emerges,' any 
existing treaty which is. in conflict with that norm becomes void and 
terminates. / 

SECTION 4 : PROCEDURE 
Article 65 

Procedure tp be followed with respect to invalidity, termination, 
withdrawal from or suspension of the operation of a treaty 

1. A party which, under the provisions of the present Convention, invokes 
either a defect in its consent to be bound by a treaty or a ground f o r ' 
impeaching the validity of a treaty, terminating it, withdrawing from it or 
suspending its operation, must notify the other parties of its claim. The 
notification shall indicate the measure proposed to be taken wiith respect 
to the treaty and the reasons therefor. 
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2. If, after the expiry of a period which, except in cases of special 
urgency shall not be 'less than three months after the receipt of the notifi
cation, no partyhas raised any objection, the party making the notification 
may carry out in the manner provided in article 67 the measure which it has 
proposed. 

3. If, however objection has.toeen raised by,any other party, the parties 
shalil seek a solution through the means indicated in Artic'le 33 of the 
Charter of the United Nations. 

4. Nothing in the foregoing paragraphs shall affect the rights or obli
gation's of the parties under any provisions im force binding the parties with 
regard to the settlement of disputes. 

5. Without prejudice to article 45, the fact that a State has not previously 
made.the notification presoritoed in paragraph 1 shalil not prevent it from 
making such notification in answer to another party claiming performance of 
the treaty or aililegiiηg its violation. 

Article 66 
Procedures for judicial settlement arbitration and conciliation 

If, under paragraph 3 of article 65, no solution has been reached within a 
period of twelve months followi'ng the date on which the objection was 
raised, the following procedures shalil toe followed : 

(a) any one of the parties to a dispute concerning the application or 
the interpretation of article 53 or 64 may, by a written application, 
submit it to the International Court of Justice for a decision unless 

, , the parties by common consent agree to submit the dispute to 
arbitration ; 

(b) any one of the parties to a dispute concerning the application or 
the interpretation of any of the other articles in Part V of the 
present Convention may set in motion the procedure ■specified in 
the Annex to the Convention by submitting a request to that effect 
to the SecretaryGeneral of the United Nations. 

Article 67 
Instruments for declaring invalid, terminating, withdrawing from or 

suspending the operation of a treaty 
1. The notification provided for under article 65, paragraph 1 must be 

made in writing. 
2. Any act declaring invalid, terminating, withdrawing from or suspending 

the operation of a treaty pursuant to the provisions of the treaty or of 
paragraphs 2 or 3 of article 65 shall be carried out through an instrument 
communicated to the other parties. If the instrument is not signed by the 
Head of State, Head of Government or .Minister for Foreign Affairs, the 
representative of the State communicating it may toe called upon to produce 
full powers. 

Article 68 
Revocation of notifications and instruments provided for 

lin articles 65 and 67 
A notification or instrument provided for in article 65 or 67 may be 

revoked at any time before it takes effect. 
SECTION 5: CONSEQUENCES OF THE INVALIDITY, TERMINATION OR 

SUSPENSION OF THE OPERATION OF A TREATY 
Article 69 

Consequences of the invalidity of a treaty 
1. A treaty the invalidity of which is established under the present 

Convention is void. The provisions of a void treaty have no legal force. 
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2. If acts have nevertheless been performed in reliance on such a treaty: 
(a) each party may require any other party to establish as far as 

possible in their mutual relations the position that wou'ld have 
existed if the acts had not been performed : 

(b) acts performed in good faith before the invalidity was invoked are 
not rendered unlawful by reason only of the invalidity of the treaty. 

3. In cases falling under articles 49, 50, 51 or 52, paragraph 2, does not 
apply with respect to the party to which the fraud, the act of corruption or 
the coercion is imputable.  . ' " . . ' ' ' ' ."'..'■ 

4. In the case of the invalidity of a particular State's consent to be bound 
by a multilateral treaty, the foregoing rules apply in the relations between' 
that State and the parties to the treaty. 

Article 70 : 
Consequences of the termination of a treaty 

1. Unless the treaty otherwise provides or the parties otherwise agree, 
the termination of a treaty under its provisions or in aceordanqe with the: 
present Convention : 

(a) releases the parties from any obligation further to perform the 
treaty; 

(b) does not affect any right, obligation or legal situation of the parties 
created through the execution of the treaty prior to its termination.. 

i 2, If.a.State.denounces or withdraws.from a multilateral, treaty, paragraph 
1 applies in the relations between that State and each of the other, parties. 
to the treaty from the date When such denunciation or withdrawal takes 
effect. 

Article 71 
Consequences of the invalidity of a treaty which conflicts 

with a peremptory norm of general intemationa'l law 
1. In the case of a treaty which is.void under article 53 the parties s'hall: 
. (a) eliminate as far as.possible the consequences of any act performed 

X
 :
* in reliance on any provision which" cohflicts with the peremptory 

norm of general international law; arid 
(b) bring their mutual relatioos into conformity with the peremptory · 

norm of general internationariaw. 
2. In the case of a treaty which becomes void and terminates under 

article 64, the termination of the treaty: .■-.-': 
(a) releases the parties from any obligation further]to perform the. 

; '■. treaty; .  ·...". ..■.■. ·'. . ... 
(b) does not affect any right, obligation, or,legal situation of the parties . 

created througih the execution of the treaty prior to its termination; 
provided that those rights, obligations or situations may thereafter 
be maintained only to the extent that their maintenance is not in 

.itself in conflict .with the new peremptory norm of. generaj, inter
national, law. .. . ; ;· .. .·„,■ 

.: .:
A
rtiple.

72
; ,..-./'. 

Consequences of the suspension of the operation of a treaty 
1.Unless the treatyotherwise provides or. the parties otherwise agree, 

the suspension of the operation of a treaty under its provisions or in 
accord a nee with the present Convention : 

(a) releases the parties between which the operation of the treaty is 
suspended from the obligation to perform the treaty in their mutual 
relations during the period of the suspension ; 

2. During the period of the suspension the parties shall refrain from acts 
tending to obstruct the resumption of the operation of the treaty. 
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PART VI 
MISCELLANEOUS PROVISIONS 

Article 73 
Cases of State succession, State responsibility 

(and outbreak of 'hostilities 
The provisions of the present Convention shall not /prejudge any question 

that may arise in regard to a treaty from a succession of States or from the 
international responsibility of a State or from the outbreak of hostilities 
between States. 

Artiole 74 
Diplomatic and consular relations and the conclusion of treaties 

The severance or absence of diplomatic or consular reflations between 
two or more States does not (prevent the conclusion of treaties between 
those States. The conclusion of a treaty does not in itself affect the situation 
in regard to diplomatic or consular relations. 

Article 75 
Case of an aggressor State 

The provisions of the present Convention are without prejudice to any 
obligation in relation to a treaty Which may arise for an aggressor State 
in consequence of measures taken tin conformity with the Charter of the 
United Nations with reference to that State's aggression. 

PART VII 
DEPOSITARIES, NOTIFICATIONS, CORRECTIONS AND REGISTRATION 

Artiole 76 
Depositaries of treaties 

1. The designation of the depositary of a treaty may be made by the 
negotiating States, either in the treaty (itself or in some other manner. The 
depositary may be one or more States, an international organization or the 
Chief administrative officer of the organization. 

2. The functions of the depositary of a treaty are international in chara
cter and the depositary is 'under an obligation to act imp a rti a lily in their 
performance. In particular, the fact that a treaty has not entered into force 
between certain of the parties or that a difference has appeared between 
a State and a depositary with regard to the performance of the tatter's 
functions shall not affect that obligation. 

Artiole 77 
Functions of depositaries 

1. The functions' of a depositary, unless otherwise provided in the treaty 
or agreed by the contracting States, comprise lin particular: 

(a) keeping custody of the original text of the treaty and of any full 
powers delivered to the depositary ; 

(b) preparing certified copies of the original text and preparing any 
further text of the treaty in such additional languages as may be 
required by the treaty and transmitting them to the parties and to 
the States entitled to become parties to the treaty; 

■(c) receiving any signatures to the treaty and receiving and keeping 
custody of any instruments, notifications and conn muni cations 
relating to i t ; 
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(b) examining whether the signature of any instrument, notification: or 
communication relating to the treaty is in due and proper form 
and, if need be, bringing the matter to the attention of the State 
in question ; 

(e) informing the parties and the States entitled to become parties to 
the treaty of acts, notifications and communications relating to the 
treaty; 

(f) informing the States entitled to become parties to the treaty when 
the number of signatures or of instruments of ratification, 
acceptance, approval or accession required for the entry into 
force of the treaty has been received or deposited ; 

(g) registering the treaty with the Secretariat of the United Nations ; 
(h) performing the functions specified in other provisiione of the· present 

Convention. 
2. In the event of any difference appearing between a State and the 

depositary as to the performance of the iatter's functions, the depositary 
shall bring the question to the attention of the signatory States and the 
contracting States or, where appropriate, of the competent organ of the 
international organization concerned. 

Article 78 
Notifications and communications 

Except as the treaty or the present Convention otherwise provide, any 
notification or coimmumicationi to be made by any State under the present 
Convention shall: 

(a) if there is no depositary, be transmitted direct to the States for 
which it is intended, or if there is a depositary, to the latter; 

(b) be considered as having been made by the State in question only 
upon its receipt by the State to which it was transmitted or, as the 
case may be, upon its receipt by the depositary; 

(c) if transmitted to a depositary, be considered as received by the 
State for Which lit was intended only when the 'latter State has 
been informed by the depositary in accordance with article 77, 
paragraph 1(e). 

Article 79 
Correction of errors in texts or in certified copies of treaties 

1. Where, after the authentication of the text of a treaty, the signatory 
States and the contracting States are agreed that it contains an error, the 
error shalll, unless they.decide upon some other means of correction, be 
corrected : 

(a) by having the appropriate correction made in the text and causing 
the correction to be initialled by duly authorized representatives; 

(b) by executing or exchanging an instrument or instruments setting 
out the correction Which it has been agreed to make ; or 

(c) by executing a corrected text of the whole, treaty by the same 
procedure as in the case of the original text. 

2. Where the treaty is one for which there is a depositary, the latter shall 
notify the signatory States and the contracting States of the error and of 
the proposal to correct it and shall specify an appropriate time-limit within 
Which objection to the proposed correction may be raised. If, on the expiry 
of the time-limit: 

(a) no objection has been raised, the depositary shaH make and initial 
the correction in the text and shall execute a proces-verhal of 
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'.J. the rectification of the text and communicate a copy of i t to the 
parties and to the States entitled to become parties to the treaty; 

(b) an objection 'has 'been raised, the depositary shalil communicate the 
objection to the signatory States and to the contracting States. 

". 3. The rules in para graphs 1 and 2 apply also, where the text has been 
authenticated in two or more languages and i t appears that there is a lack 
of concordance which the signatory States and the contracting States 
agree should be corrected. 

:...:.4. The corrected text replaces the defective text,ab initio, unless the 
signatory States and the contracting States otherwise decide. 
■ 5. The correction of the text of a treaty that has been registered shaM 

:
: be notified to the Secretariat of the United Nations: 
. 6. Where, an error .is discovered in a certified copy of a treaty, the 

"'depositaryshall· execute a proces-verbal specifying the rectification and 
; communicate a copy of it to the signatory States and to the contracting 
States. · '' ; . . . 

"" Article 80 
Registration and. publication of treaties 

1. Treaties shall, after their entry into force, be transmitted to the 
Secretariat of the united Nations for registration or filling and recording, 
as the case may be, and for puibliication. 

2. The designation of a depositary shall constitute authorization for it to 
Ρ erf ο m the acts specified in the preceding paragraph. 

\ : · ' PART VIII 

FINAL PROVISIONS 
·"·

 :
' / ''.'.' .. Article 81 

.,.; . Signature 
The present bonvention shalil be open for signature by ail States Members 

of the United Nations or of any of the specialized agencies or of the 
Internationa^. Atomic Energy Agency or parties to the Statute of the 
InternatiPnaii Court of justice, and by any other State invited by the General 

: Assembly of the United Nations to become a party to the Convention, as 
? foirdws: until 30 November 1969, at the Federal Ministry for Foreign Affairs 

of the Republic of Austria, and subsequently, until 30 April 1970, at United 
Nations Headquarters, New York. 

'■■-.. , _ Λ ■ Article 82 
r.' .;·.; ..; .„ ' Ratification . ■.. ; : 

The present Convention is subject to ratification. The instruments of 
"ratification shall ".be deposited with the SecretaryGeneral of the United 

Nations. 
' " ! : : ν Article 83 

Accession 
·: The present Convention 'Shall remain open for accession by any State 
belonging to any of the categories mentioned in article 81. The instruments 

; ofaccessionshailil be deposited withthe SecretaryGeneral of the United 
Nations. . . . . , . . * .  ■ . . · 
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Article 84 
Entry into force 

1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day 
following the date of deposit of the thirty-fifth instrument of ratification or 
accession, 

2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the 
deposit of the thirty-fifth instrument of ratification or accession, the 
Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such 
State of its instrument of ratification or accession. 

■·-■--■-■ Article 85 
Authentic texts 

The original of the present Convention, of which the Chinese, English, 
French, Russian and Spanish texts are equally authentic!, snail be deposited 
with the Secretary-General of the United Nations. 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, being duly 
authorized thereto by their respective Governments, have signed the present 
Convention. 

DONE AT VIENNA, this twenty-third day of May, one thousand nine 
hundred and sixty^nine. 

A N N E X 
1. A list of conciliators consisting of qualified jurists shall be drawn up 

and maintained by the Secretary-General of the United Nations. To this 
end, every State which is a Member of the United Nations or a party to the 
present Convention sha'lll be invited to nominate two conciliators, and the 
names of the persons so nominated shall constitute the list. The term of 
a conciliator, including that of any conciliator nominated to fill a casual 
vacancy, sha'lll be five years and may be renewed. A conciliator whose term 
expires shall continue to fulfill any function for which he shall have been 
chosen under the foil owing paragraph. 

2. When a request has been made to the Secretary-General under article 
66, the Secretary-Generail shall bring the dispute before a conciliation 
comimission constituted as follows : 

The State or States constituting one of the parties to the dispute shall 
appoint: 

(a) one conciliator of the nationality of that State or of one of those 
States, who may or may not be chosen from the list referred to in 
paragraph 1 ; and 

(b) one conciliator not of the nationality of that State or of any of those 
States, who shall be chosen from the list. 

The State or States constituting the other party to the dispute, shall 
appoint two conciliators in the same way. The four conciliators chosen by 
the parties shall be appointed within sixty days following the date on which 
the Secretairy

J
General receives the request. 

.* The four conciliators shall, within sixty days following the date of the fast 
of their own appointments, appoint a fifth conciliator chosen from the list, 
who shall be chairman. 

It the appointment of the chairman or of any of the other conciliators has 
not been made within the period prescribed above for such appointment, it 
shall be made by the Secretary-Cenerail within sixty days following the 
expiry of that period. The appointment of the chairman may be made by 
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the Secretary^General either from the list or from the membership of the 
International Law Commission. Any of the periods within which appoint
ments must be made may !be. extended by agreement between the parties 
to the dispute. ... 

Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the initial 
appointment. . . . . 

3. The Conciliation Commission shalil decide its own procedure. The 
Commission, with the consent of the parties to the dispute, may invite any 
party to the treaty to submit to it its views orally or in writing. Decisions 
and recommendations of the Commission shaN be made by a majority vote 
of the five members. 
. 4, The Commission may draw the attention of the parties to the dispute v 

' to ;ahy measures which might facilitate an amicable settlement. 
5. The Commission shall hear the parties, examine the claims arid 

objections, and make proposals to the parties with a view to reaching an 
amicable settlement:■ of the dispute. . . . ^ 
~ 6. The Commission shall report within twelve months of its constitution. 

Its report shaH be deposited with the SecretaryGeneral and transmitted to 
the parties to the dispute. The report of the Commission, including any 
conclusions stated therein regarding the facts or questions of tew, shall not 
be binding upon the parties and it shalil have no other character than that 
of recommendations submitted for the consideration of the parties in order 
to facilitate an amicable settlement of the dispute. 


; 7. The SecretaryGeneral shall provide the Commission with such 
assistance and facilities as i t may require. The expenses of the Commiission 
shall be borne by the United Nations. 

ΜΕΡΟΣ II 
ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ ΕΠΙ TOY ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
Τά Κράτη Μέρη της παρούσης Συμβάσεως, 
Λαμβάνοντα υπ' όψιν τον θεμελιώδη ρόλον των συνθηκών έν τη ιστορία 

τών διεθνών σχέσεων, 
Α να γνωρίζοντα τήν συνεχώς αύΕανομένην σημασίαν τών συνθηκών ώς 

πηγής τοϋ διεθνούς δικαίου και ώς μέσου αναπτύξεως ειρηνικής συνεργα
σίας μεταξύ τών εθνών, οποιαδήποτε και έάν είναι τά συνταγματικά και 
κοινωνικά συστήματα τούτων, 

Λαμβάνοντα ύπό σημείωσιν ότι αί άρχαί τής ελευθέρας συγκαταθέσεως 
και τής καλής πίστεως, καθώς και ό κανών «τηρητέα είσίν τά συμπεφωνη
μένα» (pacta sunt servanda) αναγνωρίζονται παγκοσμίως, 

Ύπόστηρί£σντα ότι αί άφορώσαι είς συνθήκας διαφοραί όπως και αί έτε
ροι διεθνείς διαφοραί, έδει νά διευθετώνται δι' ειρηνικών μέσων και συμ
φώνως προς τάς αρχάς τής δικαιοσύνης και τοϋ διεθνούς δικαίου, 

Μιμνησκόμενα τής αποφάσεως τών λαών τών Ηνωμένων Εθνών προς 
παγίωσιν καταστάσεων ύπό τάς οποίας νά δύναται νά τηρηθή ή δικαιοσύνη 
κάΐ ό σεβασμός προς τάς έκ τών συνθηκών απορρέουσας υποχρεώσεις, 

"Εχοντα ύπ' όψιν τάς ένσωματωθείσας είς τόν Χάρτην τών Ηνωμένων 
'Εθνών αρχάς τοϋ διεθνούς δικαίου, ώς εϊναι αί άρχαί τής ίσότητος δικαιω
μάτων και τής αύτοδιαθέσεως τών λαών, τής κυριάρχου ίσότητος και ανε
ξαρτησίας πάντων τών Κρατών, τής μή επεμβάσεως είς τάς εσωτερικός 

£ 

Α 

! · 
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υποθέσεις των Κρατών, της απαγορεύσεως της απειλής ή χρήσεως βίας 
καί τοΰ γενικού σεβασμίου και διαφυλάξεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και θεμελιωδών.ελευθεριών δια ,πάντας. / ; / .. _ 

"Έχοντα τήν πεποίθησιν ότι ή έν. τη ;παρούση Συμβάρχι έπιτευχθείσα 
κωδικοποίησις και προοδευτική άνάπτυξις τοΰ δικαίου τών συνθηκών θά 
προαγάγπ τους εκτιθεμένους ε ις τον Χάρτην σκοπούς τών Ηνωμένων 
Εθνών, ήτοι, την διατήρησιν τής διεθνούς είρήνης

: καί :άσφαλείας1 τήν άνά
πτυξιν φιλικών σχέσεων και τήν έπίτευξιν συνεργασίας μεταξύ των εθνών, 

Έπιβεβαιοΰντα ότι οι κανόνες τοϋ εθιμικού διεθνούς δικαίου θά συνεχί

σουν νά διέπουν ζητήματα μή ρυθμιζόμενα ύπό τών διατάξεων της παρούσης 
Συμβάσεως, ; · ' ■'\

:
'·\ 

Συνεφώνησαν ως ακολούθως : . '. .'...; . . : 

Μ Ε Ρ Ο Σ Ι ,.
:
;."";/ :""· ΕΙΣΑΓΩΓΉ ■ > ■'·.■■·- ■■-.'·; '■■■'■ 

..·'.· "Αρθρον 1 ..·..' 
·.""· Πεδίον εφαρμογής τής παρούσης Συμβάσεως 

' Ή παρούσα Σύμβασίς εφαρμόζεται έπΐ συνθηκών μεταξύ Κρατών. 

"Αρθρον 2 
Χρήσις όρων 

1.. Δια τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως ν 
„ (α) , «συνθήκη» σημαίνει διεθνή συμφωνίαν συναπτόμένην μεταξύ Κρα

τών, περιβεβλημένην τόν γραπτόν τύπον, καί διεπομένην ύπό τ ο ΰ 
,, διεθνούς δικαίου, ε ίτε είναι ενσωματωμένη ε ίς έν απλούν έγγραφον 

ε ίτε εις δύό ή πλείονα συναφή έγγραφα, οιανδήποτε δε συγκεκρΊ^ 
μένην όνομασίαν καί έάν φέρη αύτη" 

(β) «έπικύρωσις», «αποδοχή», «εγκρισις» καί «πρσσχώρησις» σημαίνει 
ε ίς έκάστην περίπτωσιν τήν ούτω καλουμένην διεθνή πράξιν δια 
τής οποίας έν Κράτος, δηλοίέπί τοΰ διεθνούς πεδίου τήν συγκατά

. θεσίν του, όπως" δεσμέυθή ύπό τινός συνθήκης".. £ 
(γ) «πληρεξούσιον» σημαίνει τό εκ τής αρμοδίας αρχής ενός Κράτους 

προερχόμενον έγγραφον διά τοΰ οποίου διορίζεται πρόσωπον ή 
πρόσωπα ίνα αντιπροσωπεύουν τό Κράτος έπΗ σκοπώ διαπραγμα^; 
τεύσεως, υίοθετήσεως ή έπισημοποιήσεώς τοϋ κειμένου συνθήκης 
τίνος, ή έπί σκοπώ συμπληρώσεως οιασδήποτε ετέρας πράξεως έν 
σχέσει προς συνθήκην τινά" "' 

(δ) «έπιφύλάξις» σημαίνει τήν κατά τήν ύπόγραφήν, έπικύρωσιν, άπο
δοχήν, έγκρισιν ή προσχώρησιν είς συνθήκην τινά μονομερή δήλω
σιν Κράτους τ ίνος, οιανδήποτε φρασεολογίάν ή όνομασίαν καί έάν 
φέρη αύτη, διά τής οποίας τούτο σκοπεϊ τόν άποκλεισμόν ή τήν 
τροποποίησιν τής νομικής ίσχύοο ώρισμένων διατάξεων τής συν
θήκης κατά τήν έφαρμογήν των είς τό έν .λόγω Κράτος' , .

(ε ) «διαπραγματευόμενον Κράτος» σημαίνει τό Κράτος τό όπόϊον συμ* 
μετέσχε είς τήν σύνταξιν καί υίοθέτησιν τοϋ κειμένου τής συν
θήκης" " . . ' ' :ν : . 

. (στ) «συμβαλλόμενρν Κράτος» σημαίνει .τό Κράτος τό όποιον πεχει συγ
κατατεθήνά δεσμέυθή ύπό της συνθήκης, όντος αδιάφορου τ ο ΰ 

. έάν ήσυνθήκη ετέθη ή μή
: έν ίσχύϊ" . r ; .: 

(ζ) «μέρος» σημαίνει τό Κράτος τό οποίον έχει συγκατατεθή :'νά δε· 
σμευθή ύπό τής συνθήκης;καί έναντι τοϋ οποίου ή συνθήκη .τελεί 
έν ίσχύϊ" . . . 

(η) «τρίτον Κράτος» σημαίνε ι Κράτος μή αποτελούν μέρος τής συν

(θ). «διεθνής'οργανισμός» σημαίνει διακΧιβερνητικόν. όργανισμόν. 
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2. Ai διατάζεις της παραγράφου 1, άφορώσαι εις τήν χρήσιν των έν τη 
παρούση Συμβάσει όρων, τίθενται άνευ επηρεασμού της χρήσεως των όρων 
τούτων ή της εννοίας ή οποία δυνατόν νά άποδίδηται εις τούτους έν τω 
έσώτερικω δικαίω οιουδήποτε Κράτους. 

"Αρθρον 3 
Διεθνείς συμφωνίαι μη έμπίπτουσαι εντός τοϋ 
πεδίου εφαρμογής της παρούσης Συμβάσεως 

Τό γεγονός ότι ή παρούσα Σύμβασις δεν εφαρμόζεται έπΐ διεθνών συμ
φωνιών συναπτομένων μεταξύ Κρατών και έτερων υποκειμένων τοϋ διε
θνούς δικαίου ή μεταΕύ τών έν λόγω έτερων υποκειμένων τοϋ διεθνούς 
δικαίου, ή έπΐ διεθνών συμφωνιών μή περιβεβλημένων τον γραπτόν τύπον, 
δέν επηρεάζει : 

(α) τήν νομικήν ίσχύν τοιούτων συμφωνιών' 
(β) τήν έπ' αυτών έφαρμογήν οιωνδήποτε έν τη παρούση Συμφωνία 

εκτιθεμένων κανόνων ύπό τών οποίων θά διείποντο δυνάμει τοϋ 
διεθνούς δικαίου ανεξαρτήτως της Συμβάσεως' 

(γ) τήν έφαρμογήν της Συμβάσεως έπι τών σχέσεων μεταΕύ αυτών 
τούτων τών Κρατών δυνάμει διεθνών συμφωνιών είς τάς οποίας 
έτερα υποκείμενα τοϋ διεθνούς δικαίου εϊναι επίσης μέρη. 

"Αρθρον 4 
Μή άναδρομικότης της παρούσης Συμβάσεως 

"Ανευ επηρεασμού της εφαρμογής οιωνδήποτε έν τη παρούση Συμβάσει 
εκτιθεμένων κανόνων είς τους οποίους θά ύπέκειντο δυνάμει τοϋ διεθνούς 
δικαίου αϊ συνθήκαι ανεξαρτήτως της Συμβάσεως, ή Σύμβασις εφαρμόζε
ται μόνον έπΐ συνθηκών συναπτομένων ύπό Κρατών μετά τήν έναρΕιν 
Ισχύος της παρούσης Συμβάσεως έν αναφορά προς τά τοιαύτα Κράτη. 

"Αρθρον 5 
Συνθήκαι συνιστώσαι διεθνείς οργανισμούς και συνθήκαι 

υιοθετούμενοι εντός διεθνούς τίνος οργανισμού 
Ή παρούσα Σύμβασις εφαρμόζεται έπΐ πάσης συνθήκης αποτελούσης 

τήν συστατικήν πραΕιν διεθνούς τίνος οργανισμού, ώς και έπΐ πάσης συνθή
κης υιοθετούμενης εντός διεθνούς τίνος οργανισμού άνευ επηρεασμού οιων
δήποτε συναφών κανόνων τοϋ οργανισμού. 

ΜΕΡΟΣ II 
ΣΥΝΑΨΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 1 : ΣΥΝΑΨΙΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
"Αρθρον 6 

Ικανότης Κρατών προς σύναψιν συνθηκών 
Πάν Κράτος κέκτηται ικανότητα συνάψεως συνθηκών. 

"Αρθρον 7 
ΠληρεΕούσιον 

1. "Εν πρόσωπον θεωρείται ώς άντιπροσωπεϋον Κράτος έπι σκοπώ υίοθε
τήσεως ή έπισημοποιήσεως τοϋ κειμένου συνθήκης τινός ή έπι σκοπώ εκ
φράσεως τής συγκαταθέσεως τοϋ Κράτους όπως δεσμευθή διά της συν
θήκης έάν : 

(α) προσκόμιση κατάλληλον πληρεΕούσιον' ή 
(β) προκύπτη έκ τής πρακτικής τών ενδιαφερομένων Κρατών ή έΕ 

έτερων περιστατικών ότι πρόθεσις αυτών ήτο νά θεωρούν τό πρό
σωπον τοϋτο ώς άντιπροσωπεϋον τό Κράτος διά τους έν λόγω 
σκοπούς και νά μή άπαιτοϋν τήν προσκόμισιν πληρεΕουσίου. 
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2. Λόγω τοϋ λειτουργήματος αυτών και άνευ χρείας προσκομίσεως πληρε
ξουσίου, τα ακόλουθα πρόσωπα θεωρούνται ώς άντιπροσωπεύοντα τό Κρά
τος αυτών, ήτοι : 

(α) Αρχηγοί Κράτουα, Αρχηγοί Κυβερνήσεως και Υπουργοί Εξω
τερικών, προς τον σκοπόν διενεργείας πάντων τών σχετικών προς 
τήν σύναψιν συνθήκης τ ινός πράξεων" 

(β) αρχηγοί διπλωματικών αποστολών, προς τόν σκοπόν υίοθετήσεως 
τοϋ κειμένου συνθήκης τ ινός μεταξύ τοϋ διαπιστεύοντος Κράτους 
και τοϋ Κράτους ε ις τό όποιον οΰτοι είναι διαπεπιστεϋμένοι* 

(γ) αντιπρόσωποι διαπεπιστεύμένοι ύπό Κρατών εϊς τίνα διεθνή συν
διάσκεψιν ή διεθνή όργανισμόν ή εις εν εκ τών οργάνων αυτού, 
προς τόν σκοπόν υίοθετήσεως τοϋ κειμένου συνθήκης τ ινός εις τήν 
ώς άνω συνδιάσκεψιν, τόν όργανισμόν ή τό όργανον. 

"Αρθρον 8 
Ύστερα έπιβεβαίωσις πράξεως 

άνευ εξουσιοδοτήσεως ένεργηθείσης 
Πράξις, άφορώσα εις τήν σύναψιν συνθήκης τ ινός, ένεργηθεϊσα ύπό προ

σώπου μή δυναμένου νά θεωρηθή δυνάμει τοϋ άρθρου 7 ώς έξουσιοδοτη
θέντος ίνα αντιπροσώπευση προς τοϋτο τό Κράτος, είναι άνευ νομικής 
ισχύος έκτος έάν αύτη έπιβεβαιωθή μεταγενεστέρως ύπό τοϋ Κράτους 
τούτου. 

"Αρθρον 9 
Υίσθέτησις τοϋ κειμένου 

1. Ή υίοθέτησις τοϋ κειμένου συνθήκης τινός πραγματοποιείται δια της 
συγκαταθέσεως πάντων τών μετεχόντων εις τήν σύνταξιν αυτής Κρατών, 
πλην ώς προβλέπεται έν παραγράφω 2. 

2. Ή εις διεθνή συνδιάσκεψιν υίοθέτησις τοϋ κειμένου συνθήκης τινός 
λαμβάνει χώραν διά της πλειοψηφίας τών δύο τρίτων τών παρόντων και 
ψηφιζόντων Κρατών, έκτος έάν διά της αυτής ώς άνω πλειοψηφίας ταύτα 
ήθελον αποφασίσει νά εφαρμόσουν διάφορον κανόνα; 

"Αρθρον 10 
Έπισημσποίησις τοϋ κειμένου 

Τό κείμενον συνθήκης τινός καθίσταται αύθεντικόν και όριοτικόν— 
(α) κατόπιν τηρήσεως τής διαδικασίας τής προβλεπομένης έν τω κει

μένω ή τής συμφωνούμενης ύπό τών μετεχόντων εις τήν σύνταξιν 
τούτου Κρατών' ή 

(β) ελλείψει τοιαύτης διαδικασίας, κατόπιν υπογραφής, υπογραφής 
ad referendum ή μονογραφήσεως ύπό τών αντιπροσώπων τών έν 
λόγω Κρατών τοϋ κειμένου τής συνθήκης ή τής Τελικής Πράξεως 
τής συνδιασκέψεως τής ένσωματούσης τό κείμενον. 

"Αρθρον 11 
Μέσα εκφράσεως συγκαταθέσεως 

προς δέσμευσιν διά συνθήκης 
Ή προς δέσμευσιν διά _συνθήκης συγκατάθεσις Κράτους τινός δύναται 

νά έκφρασθη δι' υπογραφής, ανταλλαγής τών συνιστώντων τήν συνθήκην 
έγγραφων, επικυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή προσχωρήσεως, ή, έάν 
όϋτω συνεφωνήθη, δι' οιουδήποτε έτερου μέσου. 

"Αρθρον 12 
Συγκατάθεσις προς δέσμευσιν διά συνθήκης 

εκφραζόμενη δι' υπογραφής 
1. Ή συγκατάθεσις Κράτους όπως_ δεσμευθή διά συνθήκης εκφράζεται 

διά της υπογραφής του οικείου αύτου αντιπροσώπου οσάκις : 
(α) ή συνθήκη προβλέπη ότι ή υπογραφή θά έχη τό αποτέλεσμα τοϋτο" 
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J
($ ) ; άλλως·

 Π
Φ^ άποδεικνύηται ότι τά διαπραγματευόμενα Κράτη συνε

L. £ ..·'. ΐφώνήσάν ότι ή υπογραφή δέον νά έχπ το αποτέλεσμα τούτο" ή 
 (γ) ΓΙ

 π
ρόθεσις τοϋ Κράτους νά προσδώση είς την ύπογραφήν τό άπο

!
.

: ' ;;.■Υγέλέσμα τοϋτο προκύπτη έ κ τ ό ϋ πληρεΕουσίου τοϋ οικείου αύτοϋ 
''·'■Ι

5
"
 /:>:

·
ί
αντΊτΐροσώπου'ή έΕεφράσθη

; κατά τήν διάρκειαν των διπαραγμα i 
τεύσεων. 

;̂ .. 2Γ 'Δια^συς σκοπούς της παραγράφου 1 : 
'(ά')

!
. ;Τ)~ μόνογραφησις τοϋ κειμένου συνιστά ύπογραφην της συνθήκης 
"οσάκις, αποδεικνύεται ότι τά διαπραγματευόμενα Κράτη ούτω συνε

')■!'-.ΙΆ Υ. φφνησαγν" 
^ .! (β ) ' ΐ ί ad referendum υπογραφή συνθήκης τινός ύπό αντιπροσώπου έφ' 

■
 Γ c όσον έπιοεβαιρυται υπό τοϋ'οικείου αύτοϋ Κράτους, συνιστά πλήρη 

ύπογραφήν της συνθήκης. ' · ■ · : · ■ ν 
Αρθρον 13 

Συγκατάθεσις προς δέσμευσιν διά συνθήκης εκφραζόμενη 
δί' ανταλλαγής των συνιστώντων τήν συνθήκην έγγραφων % 

'̂  
r
H ^συγκάτάθεσις Κρατών όπως δεσμευθούν διά συνθήκης συνιστώμενης 

εΕ έγγραφων άνταλλαγέντων μεταξύ αυτών εκφράζεται διά της τοιαύτης 
'ανταλλαγής οσάκις :

 r 

" '' (α) τά έγγραφα προβλέπουν ότι ή ανταλλαγή των θά έχη τό αποτέ
λεσμα τούτο' ή ~ . . . 

(β) άλλως πως άποδεικνύηται ότι τά έν λόγω Κράτη συνεφώνησαν 
ότι ή ανταλλαγή των έγγραφων δέον νά έχη τό αποτέλεσμα τοϋτο. 

' "Αρθρον 14 .. "· . 
Συγκατάθεσις προς δέσμευσιν διά συνθήκης εκφραζόμενη

 y 

δι' επικυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως 
■Α'..', Ή συγκατάθεσις Κράτους όπως δεσμευθη διά συνθήκης εκφράζεται 

δι'επικυρώσεως οσάκις:
1 

(ά) ή συνθήκη προβλέπη ότι ή τοιαύτη συγκατάθεσις εκφράζεται μέσω 
επικυρώσεως' 

(β) άλλως πως άποδεικνύηται ότι τά διαπραγματευόμενα Κράτη συνε
φώνησαν ότι θα απαιτητά ι έπικύρώσις' 

<(γ) ό αντιπρόσωπος τοϋ Κράτους υπέγραψε τήν συνθήκην ύπό τήν 
. έπιφύλαΕιν επικυρώσεως' ή 
'"'".'..■"(δ)· ή πρόθεσις τοϋ Κράτους όπως ύπογράψη τήν συνθήκην ύπό έπι

φύλαΕιν επικυρώσεως προκύπτη έκ του πληρεΕουσίου τοϋ οικείου j ^ 
:: , : αύτοϋ αντιπροσώπου ή έΕεφράσθη κατά τήν διάρκειαν των δια

πραγματεύσεων. 
; 2.' Ή συγκατάθεσις Κράτους όπως δεσμευθη διά συνθήκης εκφράζεται 
δΓ αποδοχής ή εγκρίσεως ύπό παρομοίους όρους προς τους ισχύοντας και ^ 
έπι επικυρώσεως. 

"Αρθρον 15 
Συγκάτάθεσις προς δέσμευσιν υπό συνθήκης 

\ εκφραζόμενη διά προσχωρήσεως 
Η συγκαταθεσις Κράτους όπως δεσμευθη διά συνθήκης εκφράζεται διά 

προσχωρήσεως οσάκις : t . ·;' 
(α) ή συνθήκη προβλέπη ότι ή τοιαύτη συγκατάθεσις δύναται νά έκ

φρασθή ύπό τοϋ Κράτους τούτου διά προσχωρήσεως' 
(β) άλλως πως άποδεικνύηται ότι τά διαπραγματευόμενα Κράτη συνε

φώνησαν ότι ή τοιαύτη συγκατάθεσις δύναται νά έκφρασθή ύπό *< 
τοϋ Κράτους τούτου διά προσχωρήσεως' ή 

(γ) άπαντα τά μέρη έχουν μεταγενεστέρως συμφωνήσει ότι ή τοιαύτη 
συγκατάθεσις δύναται νά έκφρασθή ύπό τοϋ Κράτους τούτου διά 

. „ ^προσχωρήσεως. '·'... _. 
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"Αρθρον 16 
Ανταλλαγή ή κατάθεσα των εγγράφων επικυρώσεως, 

αποδοχής, εγκρίσεως ή προσχωρήσεως 
Έκτος έάν άλλως προβλέπη ή συνθήκη, τα έγγραφα επικυρώσεως, απο

δοχής, εγκρίσεως ή προσχωρήσεως είναι δηλωτικά της συγκαταθέσεως του 
Κράτους όπως δεσμευθή δια συνθήκης τ ινός άμα : 

(α) τη ανταλλαγή αυτών μεταξύ τών συμβαλλομένων Κρατών' 
(β) τή καταθέσει αυτών παρά τω θεματοφύλακι" ή 
(γ)

 Τ
Π γνωστοποιήσει αυτών προς τά συμβαλλόμενα Κράτη ή προς 

τόν θεματοφύλακα, έάν οϋτω σϋνεφωνήθη. 

"Αρθρον 17 
Συγκατάθεσις προς δέσμευσιν υπό τμήματος συνθήκης 

και επιλογή μεταξύ διαφορετικών διατάξεων 
1. "Ανευ επηρεασμού τών άρθρων 19 έως 23, ή συγκατάθεσις Κράτους 

όπως δεσμευθή ύπό τμήματος συνθήκης είναι ισχυρά μόνον έάν ή συνθήκη 
έπιτρέπη τούτο ή έάν τά έτερα συμβαλλόμενα Κράτη συμφωνούν εις τούτο. 

2. Ή συγκατάθεσις Κράτους όπως δεσμευθή διά συνθήκης έπιτρεπούσης 
επιλογήν μεταξύ διαφορετικών διατάξεων είναι ισχυρά μόνον έάν διευκρι
νίζηται σαφώς εις ποίας έκ τών διατάξεων άφορα ή συγκατάθεσις. 

"Αρθρον 18 
Ύποχρέωσις μή παρεμβολής προσκομμάτων εις τό άντικείμενον 
και τους σκοπούς τής συνθήκης πρό της ενάρξεως Ισχύος αυτής 

Τό Κράτος οφείλει νά άπέχη ενεργειών δυναμένων νά παρεμβάλουν προσ
κόμματα εις τό άντικείμενον και τους σκοπούς συνθήκης τινός οσάκις : 

(α) έχη υπογράψει τήν συνθήκην ή έχη ανταλλάξει τάς συνιστώσας 
ταύτην πράξεις ύπό τήν έπιφύλαξιν επικυρώσεως, αποδοχής ή 
εγκρίσεως, μέχρις ότου τούτο καταστήση σαφή τήν πρόθεσίν του 
νά μή καταστή μέρος τής συνθήκης' ή 

(β) έχη εκφράσει τήν συγκατάθεσίν του όπως δεσμευθή διά τής συν
θήκης, έν αναμονή τής ενάρξεως ισχύος ταύτης και ύπό τήν προ
ϋπόθεσιν ότι ή τοιαύτη έναρξις ισχύος δέν καθυστερεί αδικαιολο
γήτως. 

ΤΜΗΜΑ 2 : ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ 
"Αρθρον 19 

Διατύπωσις επιφυλάξεων 
Κράτος τι δύναται, κατά τήν ύπογραφήν, έπικύρωσιν, άποδοχήν, έγκρισιν 

ή προσχώρησιν εϊς τίνα συνθήκην, νά διατύπωση έπιφύλαξιν έκτος έάν : 
(α) ή έπιφύλαξις άπαγορεύηται ύπό τής συνθήκης" 
(β) ή συνθήκη προβλέπη ότι μόνον είδικαί επιφυλάξεις, μή περιλαμ

βάνουσαι τήν περί ης πρόκειται έπιφύλαξιν, δύνανται νά διατυπω
θούν' ή 

(γ) εις περιπτώσεις μή έμπιμπτούσας έν ταϊς ύποπαραγράφοις (α) και 
(β), ή έπιφύλαξις είναι ασυμβίβαστος προς τό άντικείμενον και 
τους σκοπούς τής συνθήκης. 

"Αρθρον 20 
'Αποδοχή και άντίρρησις κατά επιφυλάξεων 

ί. Έπιφύλαξις επιτρεπομένη ρητώς ύπό συνθήκης τινός δέν απαιτεί οιαν
δήποτε μεταγενεστέραν άποδοχήν έκ μέρους τών λοιπών συμβαλλομένων 
Κρατών έκτος έάν ή συνθήκη προβλέπη τούτο. 
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2. Οσάκις έκ τοϋ περιωρισμένου αριθμού των διαπραγματευόμενων Κρα
τών ως και έκ τοϋ αντικειμένου και τοϋ σκοπού της συνθήκης προκύπτη 
ότι ή εφαρμογή της συνθήκης ως συνόλου μεταξύ των μερών αποτελεί 
ουσιώδη προϋπόθεσιν της συγκαταθέσεως έκαστου προς δέσμευσιν δια της 
συνθήκης, ή έπιφύλαξις χρήζει αποδοχής έκ μέρους πάντων τών μερών. 

3: Οσάκις συνθήκη τις άποτελή συστατικήν πράξιν διεθνούς τίνος οργα
νισμού και έκτος έάν άλλως αυτή προβλέπη, ή έπιφύλαξις χρήζει της απ» 
δοχής έκ μέρους τοϋ αρμοδίου οργάνου του 'Οργανισμού. 

4. Εις περιπτώσεις μή εμπίπτουσας έν ταϊς προηγουμέναις παραγράφοις 
και έκτος έάν ή συνθήκη άλλως προβλέπη : 

(α) ή έκ μέρους έτερου Κράτους αποδοχή επιφυλάξεως τινός καθι
στά τό έπιφυλασσόμενον Κράτος μέρος της συνθήκης έναντι τοϋ 
έτερου τούτου Κράτους έάν ή όταν ή συνθήκη τεθή έν ίσχύϊ έναντι 
τών έν λόγω Κρατών' 

(β) ή ύπό έτερου συμβαλλομένου Κράτους διατυπουμένη άντίρρησις 
κατά τίνος επιφυλάξεως δέν αποκλείει τήν έναρξιν ισχύος της 
συνθήκης έναντι τών διατυπούντων άντίρρησιν ή έπιφύλαξιν Κρα
τών, έκτος έάν σαφώς έκφρασθή εναντία πρόθεσις ύπό τοϋ δια
τυποϋντος τήν άντίρρησιν Κράτους' 

(γ) πράξις εκφράζουσα τήν συγκατάθεσιν ενός Κράτους όπως δε
σμευθή διά της συνθήκης και περιέχουσα έπιφύλαξιν είναι Ισχυρά 
ευθύς ώς έν έτερον τουλάχιστον συμβαλλόμενον Κράτος έχει 
άποδεχθή τήν έπιφύλαξιν. 

5. Διά τους σκοπούς τών παραγράφων 2 και 4 και έκτος έάν άλλως ή 
συνθήκη προβλέπη, ή έπιφύλαξις λογίζεται γενομένη αποδεκτή ύπό τίνος 
Κράτους έφ' όσον τούτο δέν έχει προβάλει άντίρρησιν κατά της επιφυλά
ξεως μέχρι της παρελεύσεως μιας δωδεκαμήνου περιόδου άφ' ης έκοινο
ποιήθη εις τούτο ή έπιφύλαξις ή μέχρι της ημερομηνίας καθ' ην τούτο εξέ
φρασε τήν συγκατάθεσιν του όπως δεσμευθή διά της συνθήκης, οιαδήποτε 
τών δύο τούτων ημερομηνιών ήθελε είναι ή ύστερωτέρα. 

"Αρθρον 21 
Νομικά αποτελέσματα επιφυλάξεων και 

αντιρρήσεων κατά επιφυλάξεων 
Έπιφύλαξις γενομένη έν σχέσει προς έτερον μέρος συμφώνως προς τά 

άρθρα 19, 20 και 23 : 
(α) τροποποιεί κατά τήν έκτασιν της επιφυλάξεως έναντι τοϋ επιφυ

λασσομένου Κράτους εις τάς σχέσεις μετά τοϋ έν λόγω έτερου 
μέρους, τάς διατάξεις της συνθήκης εις τάς οποίας άφορα ή έπι
φύλαξις' και 

(β) τροποποιεί τάς έν λόγω διατάξεις κατά τήν αυτήν έκτασιν έναντι 
τοϋ έν λόγω ετέρου μέρους εις τάς σχέσεις αύτοϋ μετά τοϋ επι
φυλασσομένου Κράτους. 

2. Ή έπιφύλαξις δέν τροποποιεί τάς διατάξεις της συνθήκης έναντι τών 
λοιπών μερών της συνθήκης μεταξύ των (inter se). 

3. Όσάκις Κράτος τι , τό οποίον διετύπωσεν άντίρρησιν κατά τίνος επι
φυλάξεως, δέν έχη έναντιωθη εις τήν έναρξιν ισχύος της συνθήκης μεταξύ 
τούτου και τοϋ επιφυλασσομένου Κράτους, αί διατάξεις εις τάς οποίας 
άφορα ή έπιφύλαξις δέν εφαρμόζονται μεταξύ τών δύο Κρατών κατά τήν 
έκτασιν της επιφυλάξεως. 

Αρθρον 22 
Άνάκλησις επιφυλάξεων και αντιρρήσεων κατά επιφυλάξεων 

1. Έκτος έάν άλλως προβλέπη ή συνθήκη, ή έπιφύλαξις δύναται νά άνα
κληθη έν παντί χρόνω, ή δέ συγκατάθεσις τοϋ άποδεξαμένου τήν τοιαύτην 
έπιφύλαξιν Κράτους δέν απαιτείται διά τήν άνάκλησιν αυτής. 
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2. 'Εκτός έάν άλλως προβλέπη ή συνθήκη, ή άντίρρησις κατά τίνος επι
φυλάξεως δύναται νά άνακληθή έν παντί χρόνω. 

3. Έκτος έάν άλλως προβλέπη ή συνθήκη, ή έάν άλλως συμφωνήται : 
(α) ή άνάκλησις επιφυλάξεως TIVOC καθίσταται ίσχυρά_ έναντι έτερου 

τινός συμβαλλομένου Κράτους μόνον άφ' ης ληφθη ύπό τοϋ Κρά
τους τούτου ή περί ταύτης είδοποίησις" 

(β) ή άνάκλησις άvτιppήσεώc τίνος κατά επιφυλάξεως καθίσταται 
ισχυρά μόνον άφ' ης ληφθη ή περί ταύτης είδοποίησις ύπό του 
Κράτους τό όποιον διετύπωσε τήν έπιφύλαξιν. 

"Αρθρον 23 
Διαδικασία άφορώσα εις επιφυλάξεις 

1. Ή έπιφύλαξις, ή ρητή αποδοχή επιφυλάξεως και ή άντίρρησις κατά 
επιφυλάξεως δέον νά διατυποϋνται εγγράφως και νά κοινοποιώνται προς 
τά Συμβαλλόμενα Κράτη, καθώς και προς έτερα Κράτη δικαιούμενα όπως 
καταστούν μέρη της συνθήκης. 

2. Έάν ή έπιφύλαξις διατυποϋται κατά τήν ύπογραφήν της συνθήκης ύπό 
έπιφύλαξιν επικυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως, αύτη δέον νά τύχη της 
επισήμου επιβεβαιώσεως έκ μέρους τοϋ επιφυλασσομένου Κράτους κατά 
τόν χρόνον εκφράσεως της συγκαταθέσεώς του όπως δεσμευθή διά της 
συνθήκης. Έν τοιαύτη περιπτώσει ή έπιφύλαξις λογίζεται γενομένη κατά 
τήν ήμερομηνίαν της επιβεβαιώσεως της. 

3. Ή ρητή αποδοχή επιφυλάξεως, ή ή άντίρρησις κατά επιφυλάξεως, γενο
μένη πρό της επιβεβαιώσεως της επιφυλάξεως δέν χρήζει αυτή καθ' έαυτήν 
επιβεβαιώσεως. 

4. Ή άνάκλησις επιφυλάξεως ή αντιρρήσεως κατά επιφυλάξεως δέον νά 
διατυποϋται εγγράφως. 

ΤΜΗΜΑ 3 : ΕΝΑΡΞΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

"Αρθρον 24 
Έναρξις ισχύος 

1. Ή συνθήκη άρχεται ισχύουσα κατά τρόπον και ήμερομηνίαν ώς θέλει 
προβλέπεται διά διατάξεως έν αύτη ή ώς θέλει συμφωνείται ύπό των δια
πραγματευόμενων Κρατών. 

2. Έν απουσία τοιαύτης διατάξεως ή συμφωνίας, ή συνθήκη άρχεται ισχύ
ουσα άμα τή δηλώσει της συγκαταθέσεως πάντων των διαπραγματευόμενων 
Κρατών όπως δεσμευθούν διά της συνθήκης. 

3. Όσάκις ή συγκατάθεσις Κράτους όπως δεσμευθή διά τίνος συνθήκης 
δηλοϋται εις ήμερομηνίαν μεταγενέστερα ν της ενάρξεως ισχύος της συν
θήκης, αϋτη άρχεται ισχύουσα έναντι τοϋ Κράτους τούτου κατά τήν ήμερο
μηνίαν ταύτην, έκτος έάν άλλως προβλέπη ή συνθήκη. 

4. Αί διατάξεις συνθήκης τινός αϊ ρυθμίζουσαι τήν έπισημοποίησιν τοϋ 
κειμένου αυτής, τήν δήλωσιν της συγκαταθέσεως τών Κρατών όπως δε
σμευθούν δι' αυτής, τόν τρόπον, ή τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως ισχύος αυτής, 
τάς επιφυλάξεις, τά καθήκοντα τοϋ θεματοφύλακος και έτερα θέματα ανα
φυόμενα κατ' ανάγκην προ της ενάρξεως ισχύος της συνθήκης, εφαρμό
ζονται άπό της στιγμής της υίοθετήσεως τοϋ κειμένου αυτής. 

"Αρθρον 25 
Προσωρινή εφαρμογή 

1. Συνθήκη ή τμήμα συνθήκης εφαρμόζεται προσωρινώς εκκρεμούσης 
τής ενάρξεως ισχύος αυτής έάν : 

(α) οϋτω προβλέπηται ύπ' αυτής ταύτης τής συνθήκης' ή 
(β) τά διαπραγματευόμενα Κράτη έχουν καθ' οιονδήποτε έτερον τρό

πον οϋτω συμφωνήσει. 
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2. Έκτος έάν άλλως προβλέπη ή συνθήκη ή τά διαπραγματευόμενα Κρά
τη άλλως έχουν συμφωνήσει, ή προσωρινή εφαρμογή συνθήκης ή τμήματος 
αυτής έναντι Κράτους τινός θέλει τερματίζεται έάν τό Κράτος τοϋτο γνω
στοποίηση προς τά λοιπά Κράτη, μεταξύ των οποίων εφαρμόζεται προσω
ρινώς ή συνθήκη, τήν πρόθεσίν του όπως μή καταστή μέρος της συνθήκης. 

ΜΕΡΟΣ III 

ΤΗΡΗΣΙΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ 1 : ΤΗΡΗΣΙΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

"Αρθρον 26 
Τηρητέα εΐσίν τά συμφωνηθέντα (Pacta sunt servanda) 

Πάσα έν ΐσχύϊ συνθήκη δεσμεύει άπαντα τά μέρη αυτής και δέον νά έκτε
λήται ύπ' αυτών έν καλή πίστει. 

"Αρθρον 27 
Έσωτερικόν δίκαιον και τήρησις συνθηκών 

. Συμβαλλόμενον μέρος δεν δύναται νά έπικαλήται τάς διατάζεις τοϋ εσω
τερικού αύτοϋ δικαίου ώς δικαιολογίαν διά τήν έκ μέρους αύτοϋ παράλειψιν 
εκτελέσεως συνθήκης. Ό κανών ούτος τίθεται άνευ επηρεασμού τοϋ 
"Αρθρου 46. 

ΤΜΗΜΑ 2 : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
"Αρθρον 28 

Μή άναδρομικότης συνθηκών 
Έκτος έάν προκύπτη διάφορος σκοπός έκ τής συνθήκης ή έκτος έάν 

άλλως διαπιστούται, αϊ διατάΕεις αυτής δέν δεσμεύουν μέρος τι έν σχέσει 
προς οιανδήποτε πράΕιν ή περιστατικόν τό όποιον έλαβε χώραν ή προς οιαν
δήποτε κατάστασιν ή οποία έπαυσεν υφισταμένη προ της ημερομηνίας ένάρ
Εεως ισχύος τής συνθήκης έναντι τοϋ μέρους τούτου. 

"Αρθρον 29 
Εδαφική εφαρμογή συνθηκών 

Έκτος έάν προκύπτη διάφορος σκοπός έκ τής συνθήκης ή έκτος έάν 
άλλως διαπιστούται, ή συνθήκη δεσμεύει έκαστον μέρος έν σχέσει προς τό 
σύνολον τοϋ εδάφους αύτοϋ. 

"Αρθρον 30 
Εφαρμογή διαδοχικών συνθηκών 

άφορωσών εις τό αυτό θέμα 
1. Τηρουμένου τοϋ "Αρθρου 103 τοϋ Χάρτου τών Ηνωμένων Εθνών, 

τά δικαιώματα και υποχρεώσεις τών Κρατών Μερών εις διαδοχικός συνθή
κας άφορώσας εις τό αυτό θέμα θά καθορίζωνται συμφώνως προς τάς 
ακολούθους παραγράφους. 

2. "Οσάκις ή συνθήκη καθορίΖη ότι υπόκειται εϊς τίνα προγενεστέραν ή 
μεταγενεστέραν συνθήκην ή ότι δέον νά μή θεωρήται ώς ασυμβίβαστος 
προς αυτήν, αί διατάΕεις τής ετέρας ταύτης συνθήκης υπερισχύουν. 

3. Οσάκις άπαντα τά μέρη τής προγενεστέρας συνθήκης είναι επίσης 
μέρη της μεταγενέστερος τοιαύτης και ή προγενεστέρα συνθήκη δέν τερ
ματίζηται ή άναστέλληται δυνάμει τοϋ άρθρου 59, ή προγενεστέρα συνθήκη 
εφαρμόζεται μόνον καθ' ό μέρος αϊ διατάΕεις αυτής συμβιβάζονται προς 
έκείνας της μεταγενεστέρας συνθήκης. 
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4. Οσάκις sic τά μέρη τής μεταγενεστέρας συνθήκης δεν συγκαταλέ
γωνται άπαντα τά μέρη της προγενεστέρας τοιαύτης : 

(α) όσον άφορα εις τάς σχέσεις μεταξύ Κρατών τά όποϊα εϊναι μέρη 
αμφοτέρων των συνθηκών εφαρμόζεται ό αυτός κανών ώς έν 
παραγράφω 3' 

(β) όσον άφορα εις τάς σχέσεις μεταξύ Κράτους τά όποιον εϊναι μέρος 
αμφοτέρων τών συνθηκών και Κράτους τινός τό όποιον εϊναι μέρος 
μόνον μιας εκ τών συνθηκών, ή συνθήκη της οποίας αμφότερα 
τά Κράτη είναι μέρη διέπει τά εκατέρωθεν αυτών δικαιώματα και 
υποχρεώσεις. 

5. Ή παράγραφος 4 τίθεται άνευ επηρεασμού τοϋ άρθρου 41, ή οιουδή
ποτε θέματος τερματισμού ή αναστολής της ισχύος της συνθήκης δυνάμει 
τοϋ άρθρου 60 ή οιουδήποτε θέματος ευθύνης τό όποιον δυνατόν νά πρό
κυψη δΓ έν Κράτος έκ τής συνάψεως ή εφαρμογής συνθήκης τινός αϊ δια
τάξεις τής οποίας εϊναι ασυμβίβαστοι προς τάς υποχρεώσεις αύτοΰ προς 
έτερον Κράτος δυνάμει ετέρας συνθήκης. 

ΤΜΗΜΑ 3 : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
"Αρθρον 31 

Γενικός κανών ερμηνείας 
1. Ή συνθήκη δέον νά έρμηνεύηται έν καλή πίστει συμφώνως προς τήν 

συνήθη έννοιαν τήν άποδοτέαν εις τους όρους τής συνθήκης έν τη αλλη
λουχία τοϋ κειμένου και υπό τό φώς τοϋ αντικειμένου και τοϋ σκοπού αυτής. 

2. Ή αλληλουχία τοϋ κειμένου δια σκοπούς ερμηνείας περιλαμβάνει πλην 
τοϋ κειμένου μετά τοϋ προοιμίου και τών παραρτημάτων αύτοϋ καί : 

(α) πάσαν συμφωνίαν άναφερομένην εις τήν συνθήκην και γενομένην 
μεταξύ πάντων τών μερών έν σχέσει προς τήν σύναψιν της 
συνθήκης' 

(β) πάν έγγραφον τό όποϊον έγένετο ύφ' ενός ή πλειόνων μερών έν 
σχέσει προς τήν σύναψιν τής συνθήκης και τό όποϊον άπεδέχθη
σαν τά λοιπά μέρη ώς έγγραφον άναφερόμενον εις τήν συνθήκην. 

3. Δέν όπως λαμβάνωνται ύπ' όψιν, όμοϋ μετά τής αλληλουχίας τοϋ 
κειμένου : 

(α) πάσα μεταγενέστερα συμφωνία μεταΕύ τών μερών άφορώσα εις 
τήν έρμηνείαν τής συνθήκης ή τήν έφαρμογήν τών διατάξεων 
αυτής' 

(β) πάσα μεταγενέστερα πρακτική έν τη εφαρμογή τής συνθήκης ή 
οποία αποδεικνύει τήν συμφωνίαν τών μερών έν αναφορά προς τήν 
έρμηνείαν αυτής' 

(γ) οίοιδήποτε σχετικοί κανόνες τοϋ διεθνούς δικαίου εφαρμοστέοι εις 
τάς σχέσεις μεταξύ τών μερών. 

4. Ειδική έννοια θέλει αποδίδεται εϊς τίνα όρον έφ' όσον αποδεικνύεται 
ότι τά συμβαλλόμενα μέρη τοϋτο έσκόπουν. 

"Αρθρον 32 
Συμπληρωματικά ερμηνευτικά μέσα 

Δύνανται νά χρησίμοποιώνται συμπληρωματικά ερμηνευτικά μέσα, περι
λαμβανομένων τών προπαρασκευαστικών εργασιών τής συνθήκης και τών 
περιστατικών συνάψεως αυτής, προς τόν σκοπόν επιβεβαιώσεως της έννοιας 
της προκυπτούσης έκ τής εφαρμογής τοϋ άρθρου 31, ή προς καθορισμόν της 
εννοίας οσάκις ή συμφώνως προς τό άρθρον 31 ερμηνεία : 

(α) άφήνη τήν έννοιαν διφορουμένην ή ασαφή' ή 
(β) όδηγή εις συμπέρασμα προδήλως άτοπον ή παράλογον. 

V 
\ 

ν 
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Μμσμυν oo. 
Ερμηνεία συνθηκών έπισημοποιηθεισών 

εις δύο ή πλείονας γλώσσας 
1. Οσάκις μία συνθήκη έχη έπισημοποιηθή εις δύο ή πλείονας γλώσσας, 

το κείμενον αυτής εϊναι έξ ίσου αύθεντικόν εις έκάστην γλώσσαν, εκτός 
έάν ή συνθήκη προβλέπη ή τά μέρη συμφωνούν ότι έν περιπτώσει αντιθέ
σεως μεταξύ τούτων θα ύπερισχύη έν συγκεκριμένον κείμενον. 

2. Μετάφρασις της συνθήκης εϊς τίνα γλώσσαν έκτος εκείνων εις τάς 
οποίας έχει έπισημοποιηθή το κείμενον θα θεωρήται ώς αύθεντικόν κείμε
νον μόνον έάν οϋτω ή συνθήκη προβλέπη ή έάν τά μέρη συμφωνούν. 

3. Οι όροι τής συνθήκης τεκμαίρονται ώς έχοντες την αυτήν έννοιαν έν 
έκάστω αύθεντικω κειμένω. 

4. Πλην όπου συγκεκριμένον τι κείμενον υπερισχύει κατά τήν παράγραφον 
1, οσάκις ή σύγκρισις τών αυθεντικών κειμένων άποκαλύπτη δ|αφοράν εν
νοίας μή δυναμένην νά άρθή διά τής εφαρμογής τών άρθρων 31 και 32, δέον 
νά υίοθετήται ή έννοια εκείνη ή οποία συμβιβάζει καλύτερον τά κείμενα 
λαμβανομένου ύπ' όψιν τοϋ αντικειμένου και τοϋ σκοπού τής συνθήκης. 

ΤΜΗΜΑ 4 : ΣΥΝΘΗΚΑΙ ΚΑΙ ΤΡΙΤΑ ΚΡΑΤΗ 
"Αρθρον 34 

Γενικός κανών άφορων εις τρίτα Κράτη 
Ή συνθήκη δέν δημιουργεί έναντι τρίτου τινός Κράτους και άνευ τής 

συγκαταθέσεώς του υποχρεώσεις και δικαιώματα. 
"Αρθρον 35 

Συνθήκαι προβλέπουσάι υποχρεώσεις έναντι τρίτων Κρατών 
. Έναντι τρίτου τινός Κράτους γεννάται ύποχρέωσις έκ διατάξεως συνθή

κης τινός μόνον έάν τά μέρη διά της διατάξεως σκοπούν τήν δημιουργίαν 
της υποχρεώσεως, τό δέ τρίτον Κράτος ρητώς και εγγράφως άποδέχηται 
τήν ύποχρέωσιν ταύτην. 

"Αρθρον 36 
Συνθήκαι προβλέπουσάι δικαιώματα υπέρ τρίτων Κρατών 

1! Υπέρ τρίτου τινός Κράτους γεννάται δικαίωμα έκ διατάξεως συνθήκης 
τινός έάν τά μέρη τής συνθήκης διά τής διατάξεως σκοπούν τήν χορήγησιν 
τοΰ δικαιώματος τούτου είτε προς τό τρίτον Κράτος, είτε προς ομάδα 
Κρατών εις τήν οποίαν τούτο ανήκει, είτε προς άπαντα τά Κράτη, τό δέ 
τρίτον Κράτος συναινή εις τούτο. Ή συναίνεσις τούτου θά τεκμαίρεται 
μή ύπαρχούσης αντιθέτου ενδείξεως, έκτος έάν άλλως προβλέπη ή συνθήκη. 

2. Κράτος ενασκούν δικαίωμα κατ' έφαρμογήν τής παραγράφου 1 δέον 
νά συμμορφοϋται προς τους προβλεπόμενους έν τη συνθήκη ή τους επι
βαλλόμενους συμφώνως προς αυτήν όρους ένασκήσεως τοϋ δικαιώματος 
τούτου. . 

"Αρθρον 37 
Άνάκλησις ή τροποποίησις υποχρεώσεων 

ή δικαιωμάτων τρίτων Κρατών 
1. 'Οσάκις ή έναντι τρίτου τινός Κράτους ύποχρέωσις έγεννήθη συμφώνως 

προς τό "Αρθρον 35, ή ύποχρέωσις· δύναται νά άνακληθή ή μεταβληθή 
μόνον τη συγκαταθέσει τών μέρων της συνθήκης και τοϋ τρίτου Κράτους, 
έκτος έάν άποδεικνύηται ότι ταύτα εϊχον άλλως συμφωνήσει. 

2. Οσάκις τό υπέρ τρίτου τινός Κράτους δικαίωμα έγεννήθη συμφώνως , 
προς τό άρθρον 36, τό δικαίωμα δέν δύναται νά άνακληθή ή μεταβληθή ύπό / 
των μέρων έάν άποδεικνύηται ότι τό δικαίωμα έσκοπεϊτο ώς μή ύποκείμενον/ 
εις άνάκλησιν ή μεταβολήν άνευ της συγκαταθέσεως τοϋ τρίτου Κράτους'. 

/ 

/ 

? 
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"Αρθρον 38 
Κανόνες συνθήκης τινός καθιστάμενοι δεσμευτικοί 

έναντι τρίτων Κρατών βάσει διεθνούς εθίμου 
Ουδέν διαλαμβανόμενον έν τοις άρθροις 34 έως 37 θέλει αποκλείει οιον

δήποτε έν τινι συνθήκη περιεχόμενον κανόνα άπό του νά καταστη δεσμευ
τικός έναντι τρίτου τινός Κράτους ως εθιμικός κανών διεθνούς δικαίου, 
αναγνωριζόμενος ώς τοιούτος. 

ΜΕΡΟΣ IV 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

"Αρθρον 39 
Γενικός κανών περί τροποποιήσεως συνθηκών 

Συνθήκη τις δύναται νά τροποποιήται διά συμφωνίας μεταΕύ τών μερών. 
Οι έν τω Μέρει 11 εκτιθέμενοι κανόνες εφαρμόζονται έπί τοιαύτης συμφω

νίας πλην καθ' ην έκτασιν ή συνθήκη θέλει άλλως προβλέπει. 
"Αρθρον 40 

Τροποποίησις πολυμερών συνθηκών 
1. 'Εκτός έάν άλλως προβλέπη ή συνθήκη ή τροποποίησις πολυμερών συν

θηκών θέλει διέπεται ύπό τών ακολούθων παραγράφων. 
2. Πάσα πρότασις τροποποιήσεως πολυμερούς συνθήκης όσον άφορα εις 

τάς μεταΕύ πάντων τών μερών σχέσεις δέον νά γνωστοποιήται προς άπαντα 
τά συμβαλλόμενα Κράτη, έκαστον τών οποίων θά έχη τό δικαίωμα νά συμ
μετάσχπ εις : 

(α) την λήψιν αποφάσεως περί τών διαβημάτων τά όποια θά αναλη
φθούν ώς προς τήν τοιαύτην πρότασιν" 

(β) τήν διαπραγμάτευσιν και σύναψιν οιασδήποτε συμφωνίας διά τήν 
τροποποίησιν της συνθήκης. 

3. Πάν Κράτος δικαιούμενοννά καταστη μέρος της συνθήκης δικαιούται 
επίσης νά καταστη μέρος αυτής ώς έτροποποιήθη. 

4. Ή τροποποιούσα συμφωνία δέν δεσμεύει πάν Κράτος ήδη μέρος της 
συνθήκης τό όποιον δέν καθίσταται μέρος της τροποποιούσης συμφωνίας" 
τό άρθρον 30, παράγραφος 4(β), εφαρμόζεται έν σχέσει προς τό Κράτος 
τούτο. 

5. Πάν Κράτος τό όποιον καθίσταται μέρος της συνθήκης μετά τήν έναρ
Ειν ισχύος της τροποποιούσης συμφωνίας, έφ' όσον τούτο παραλείπει νά 
έκφραση άντίθετον πρόθεσιν : 

(α) θεωρείται ώς μέρος της συνθήκης ώς αύτη έτροποποιήθη' και 
(β) θεωρείται ώς μέρος της τροποποιημένης συνθήκης έναντι οιουδή

ποτε μέρους της συνθήκης μή δεσμευομένου ύπό της τρσποποιού
σης συμφωνίας. 

"Αρθρον 41 
Συμφωνίαι περί τροποποιήσεως πολυμερών συνθηκών 

μεταΕύ τίνων έκ τών μερών μόνον 
1. Δύο ή πλείονα έκ τών μερών πολυμερούς τίνος συνθήκης δύνανται 

νά συνάψουν συμφωνίαν περί τροποποιήσεως της συνθήκης όσον άφορα εις 
τάς μεταΕύ τούτων μόνον σχέσεις έφ' όσον : 

(α) ή δυνατότης τοιαύτης τροποποιήσεως προβλέπεται ύπό της συν
θήκης' ή 

(β) ή έν λόγω τροπσποίησις δέν απαγορεύεται ύπό της συνθήκης καί : 
(i) δέν επηρεάζει τήν ύπό τών λοιπών μερών άπόλαυσιν τών 

δικαιωμάτων των δυνάμει της συνθήκης ή τήν έκπλήρωσιν 
των υποχρεώσεων των' 
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(i'i) δέν σχετίζεται προς τίνα διάταξιν, ή άπόκλισις εκ τής οποίας 
είναι ασυμβίβαστος προς τήν άποτελεσματικήν έκπλήρωσιν 
τοϋ αντικειμένου και τοϋ σκοποϋ της συνθήκης ώς συνόλου. 

2. Έκτος έάν έν περιπτώσει έμπιπτούση εντός της παραγράφου 1 (α) ή 
συνθήκη προβλέπη άλλως, τά περί ων πρόκειται μέρη οφείλουν νά γνωστο
ποιούν προς τά λοιπά μέρη τήν περί συνάψεως της συμφωνίας πρόθεσίν 
των, καθώς και τήν τροποποίησιν της συνθήκης τήν οποίαν προβλέπει αϋτη. 

ΜΕΡΟΣ V 
ΑΚΥΡΟΤΗΣ, ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ 1 : ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον 42 
Έγκυρότης και διάρκεια ισχύος συνθηκών 

1. Ή έγκυρότης συνθήκης τινός ή της συγκαταθέσεως Κράτους τινός 
όπως δεσμευθή διά συνθήκης τινός δύναται νά προσβληθή μόνον δια της 
εφαρμογής της παρούσης Συμβάσεως. 

2. Ό τερματισμός συνθήκης τινός, ή καταγγελία αυτής ή ή άποχώρησις 
μέρους τινός, δύναται νά λάβη χώρα ν μόνον ώς αποτέλεσμα της εφαρμο
γής τών διατάξεων της συνθήκης ή τής παρούσης Συμβάσεως. Ό αυτός 
κανών εφαρμόζεται και έπί τής αναστολής τής ισχύος συνθήκης τινός. 

"Αρθρον 43 
Υποχρεώσεις επιβαλλόμενοι ύπό τοϋ διεθνούς δικαίου 

ανεξαρτήτως συνθήκης 
Ή άκυρότης, ό τερματισμός ή ή καταγγελία συνθήκης τινός, ή έκ ταύτης 

άποχώρησις μέρους, ή ή αναστολή τής εφαρμογής αυτής, ώς αποτέλεσμα 
τής εφαρμογής τής παρούσης Συμβάσεως ή τών διατάξεων τής συνθήκης, 
δέν επηρεάζει καθ' οιονδήποτε τρόπον τό καθήκον παντός Κράτους προς 
έκπλήρωσιν οιασδήποτε υποχρεώσεως περιεχόμενης έν τη συνθήκη εις τήν 
οποίαν (ύποχρέωσιν) τούτο θα ύπέκειτο δυνάμει τοϋ διεθνούς δικαίου ανε
ξαρτήτως συνθήκης. 

"Αρθρον 44 
Άδιαχώριοτον τών διατάξεων συνθήκης 

1. 'Εκτός έάν ή συνθήκη προβλέπη άλλως ή τά μέρη συμφωνούν άλλως, 
τό προβλεπόμενον ύπό τής συνθήκης ή τό γεννώμενον δυνάμει τόϋ άρθρου 
56 υπέρ τίνος μέρους δικαίωμα καταγγελίας, αποχωρήσεως ή αναστολής 
τής εφαρμογής τής συνθήκης δύναται νά ένασκήται μόνον έν αναφορά προς 
όλόκληρον τήν συνθήκην. 

2. Λόγον ακυρώσεως, τερματισμού, αποχωρήσεως ή αναστολής ισχύος 
συνθήκης τινός άναγνωριζόμενον έν τη παρούση Συμβάσει δύναται νά έπι
καλεσθη μέρος τι μόνον έν αναφορά προς όλόκληρον τήν συνθήκην έκτος 
ώς προβλέπεται έν τοις άκολούθοις παραγράφοις ή έν τω άρθρω 60. 

3. 'Εάν ό λόγος άφορα αποκλειστικώς εις ώρισμένας διατάξεις, δύναται 
νά γίνη έπίκλησις τούτου μόνον έν αναφορά προς τάς διατάξεις ταύτας 
οσάκις : 

(α) αϊ είρημέναι διατάξεις είναι διαχωρισταί άπό τοϋ υπολοίπου τής 
συνθήκης έν αναφορά προς τήν έφαρμογήν των' 

(β) προκύπτη έκ τής συνθήκης ή άλλως πως άποδεικνύηται οτι ή απο
δοχή τών διατάξεων τούτων δέν ήτο ουσιώδες θεμέλιον της συγκα
ταθέσεως τοϋ έτερου μέρους ή μερών προς δέσμευσιν διά τής 
συνθήκης ώς συνόλου' και 

(γ) ή συνέχισις εκπληρώσεως τοϋ υπολοίπου τής συνθήκης δέν ήθελε 
άποβη άδικος. 

/ 
/ 
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4. Εις περιπτώσεις εμπίπτουσας έvτόc των άρθρων 49 και 50, τό 'δ ι κά ι
ού μένον νά έπικαλεσθη άπάτην ή δεκασμόν Κράτος δύναται νά προβη ε ις 
τοϋτο έν αναφορά ε ίτε προς όλόκληρον την συνθήκην είτε, υπό την έπι
φύλαξιν τής παραγράφου 3, npoc τάς συγκεκριμένος διατάξεις μεμονω
μένως. 

5. Eic περιπτώσεις εμπίπτουσας εντός των άρθρων 51 , 52 και 53, ουδείς 
διαχωρισμός των διατάξεων συνθήκης επιτρέπεται. 

"Αρθρον 45 
'Απώλεια δικαιώματος επικλήσεως λόγου ακυρώσεως, 

τερματισμού, αποχωρήσεως ή αναστολής 
της εφαρμογής συνθήκης τ ινός 

Κράτος τ ι δεν δύναται πλέον νά έπικαλεσθη λόγον Ήνά ακυρώσεως, τερ
ματισμού, αποχωρήσεως ή αναστολής τής εφαρμογής τής συνθήκης δυνάμει 
των άρθρων 46 έως 50 ή των άρθρων 60 και 62 έφ ' δσον, μετά την υπ' αύτου 
γνώσιν των γεγονότων : 

(α) τοϋτο ρητώς ήθελε συμφωνήσει ότι ή συνθήκη εϊναι έγκυρος ή ότι 
παραμένει έν ίσχύϊ ή συνεχίζει νά είναι εφαρμόσιμος' ή 

(β) τοϋτο δέον όπως θεωρηθή λόγω τής συμπεριφοράς του ώς άπο
δεχθέν την εγκυρότητα τής συνθήκης ή τήν διατήρησιν αυτής έν 
ίσχύϊ ή έν εφαρμογή, αναλόγως τής περιπτώσεως. 

Τ Μ Η Μ Α 2 : Α Κ Υ Ρ Ο Τ Η Σ Σ Υ Ν Θ Η Κ Ω Ν 

"Αρθρον 46 
Διατάξε ις εσωτερικού δικαίου περί τής αρμοδιότητος 

συνάψεως συνθηκών 
Ί . Κράτος τι δέν δύναται νά έπικαλεσθη τό γεγονός ότι ή προς δέσμευσιν 

διά τίνος συνθήκης, συγκατάθεσίς του έχει έκφρασθή κατά παράβασιν τών 
περί αρμοδιότητος συνάψεως συνθηκών διατάξεων τοϋ εσωτερικού αύτοϋ 
δικαίου και ότι (τό γεγονός τούτο) άκυροϊ τήν τοιαύτην συγκατάθεσιν, έκτος 
εάν ή τοιαύτη παράσασις ήτο προφανής και άφεώρα ε ϊς τίνα θεμελιώδους 
σημασίας κανόνας τοϋ εσωτερικού αύτοϋ δικαίου. 

2. Ή παράβασις είναι προφανής έάν αντικειμενικώς καθίσταται πρόδηλος 
ε ις πάν Κράτος ενεργούν έπί τοϋ θέματος συμφώνως προς τήν συνήθη 
πρακτικήν και έν καλή πίστει. 

"Αρθρον 47 
Ειδικοί περιορισμοί τής εξουσίας εκφράσεως 

τής συγκαταθέσεως Κράτους τ ινός 
Έάν ή εξουσία αντιπροσώπου τ ινός προς έκφρασιν τής συγκαταθέσεως 

Κράτους τ ινός προς δέσμευσιν δι ' ώρισμένης συνθήκης έχη ύπαχθή εις 
είδικόν τίνα περιορισμόν, ή ύπ' αύτοϋ παράλειψις τηρήσεως τοϋ έν λόγω 
περιορισμού δέν δύναται νά προβληθή ώς άκυροϋσα τήν έκφρασθεϊσαν 
ύπ' αύτοϋ συγκατάθεσιν, έκτος έάν ό περιορισμός έγνωστοποιήθη προς τά 
λοιπά διαπραγματευόμενα Κράτη πριν ή ούτος έκφραση τήν τοιαύτην συγ
κατάθεσιν. 

"Αρθρον 48 
Πλάνη 

1. Κράτος τ ι δύναται νά έπικαλεσθη τήν έν τινι συνθήκη είσχωρήσασαν 
πλάνην ώς άκυροϋσαν τήν συγκατάθεσίν του προς δέσμευσιν διά τής συν
θήκης έάν ή πλάνη στρέφεται περί γεγονός ή κατάστασιν τήν οποίαν τό 
Κράτος τοϋτο υπέθετε ύπάρχουσαν κατά τον χρόνόν συνάψεως τής συνθή
κης και ή οποία άπετέλει ουσιώδες θεμέλιον τής συγκαταθέσεώς του προς 
δέσμευσιν διά τής συνθήκης. 
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2. Ή παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται έάν το περί ου πρόκειται Κράτος 
συνέβαλε διά τής ιδίας αύτοϋ συμπεριφοράς εις την πλάνην ή έάν αϊ περι
στάσεις ήσαν τοιαϋται ώστε το Κράτος τοϋτο ώφειλε νά έχη γνώσιν της 
ενδεχομένης πλάνης. 

3. Πλάνη στρεφόμενη αποκλειστικώς περί τήν λεκτικήν διιατύπωσιν τοϋ 
κειμένου της συνθήκης δέν επηρεάζει τήν εγκυρότητα αύτης' έν προκει
μένω εφαρμόζεται το άρθρον 79. 

"Αρθρον 49 
'Απάτη 

Έάν Κράτος τι ήχθη εις τήν άπόφασιν συνάψεως συνθήκης τινός διά της 
απατηλής συμπεριφοράς έτερου διαπραγματευόμενου Κράτους, το Κράτος 
δύναται νά έπικαλεσθή τήν άπάτην ως άκυροϋσαν τήν συγκατάθεσίν του 
προς δέσμευσιν διά της συνθήκης. 

"Αρθρον 50 
Δεκασμός αντιπροσώπου Κράτους τινός 

Έάν ή δήλωσις συγκαταθέσεως Κράτους τινός προς δέσμευσιν διά τινσς 
συνθήκης προεκλήθη διά δεκασμοϋ τοϋ αντιπροσώπου του ευθέως ή εμμέ
σως γενομένου υπό έτερου διαπραγματευόμενου

 ; Κράτους, τό Κράτος δύ
ναται νά έπικαλεσθή τόν τοιούτον δεκασμόν ως άκυρούντα τήν συγκατάθεσίν 
του ηρός δέσμευσιν διά τής συνθήκης. 

"Αρθρον 51 
Εξαναγκασμός αντιπροσώπου Κράτους τινός 

Ή δήλωσις συγκαταθέσεως Κράτους τινός προς δέσμευσιν διά τίνος συν
θήκης, ή προκληθεϊσα κατόπιν εξαναγκασμού τοϋ αντιπροσώπου του διά 
πράξεων ή απειλών απευθυνόμενων κατ' αύτοϋ, παραμένει άνευ νομικού 
αποτελέσματος. 

"Αρθρον 52 
Εξαναγκασμός Κράτους κατόπιν απειλής ή χρήσεως βίας 

Ή συνθήκη εϊναι άκυρος έάν ή σύναψίς της προεκλήθη κατόπιν απειλής 
ή χρήσεως βίας κατά παράβασιν τών άρχων τοϋ διεθνούς δικαίου τών περι
λαμβανομένων εις τόν Χάρτην τών Ηνωμένων Εθνών. 

"Αρθρον 53 
Συνθήκαι συγκρουόμενοι προς έπιτακτικόν κανόνα 

τοϋ γενικού διεθνούς δικαίου (jus cogens) 
Ή συνθήκη εϊναι άκυρος έάν, κατά τόν χρόνον τής συνάψεως της, συγ

κρούεται προς έπιτακτικόν κανόνα τοϋ γενικού διεθνούς δικαίου. Διά τους 
σκοπούς τής παρούσης Συμβάσεως, επιτακτικός κανών γενικού διεθνούς 
δικαίου σημαίνει τόν ύπό τής διεθνούς κοινωνίας τών Κρατών ώς συνόλου 
παράδεδεγμένον και άνεγνωρισμένον κανόνα έκ τοϋ οποίου ουδεμία άπό
κλισις επιτρέπεται και ό όποϊος δύναται νά τροποποιηθη μόνον διά μετα^ 
γενεστέρου κανόνος γενικού διεθνούς δικαίου έχοντος τόν αυτόν χαρα
κτήρα. 

ΤΜΗΜΑ 3 : ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 
ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

"Αρθρον 54 
Τερματισμός ή άποχώρησις έκ τίνος συνθήκης δυνάμει τών διατάξεων 

αυτής ή τη συγκαταθέσει τών μερών 
Ό τερματισμός συνθήκης τινός ή ή άποχώρησις μέρους τινός δύναται 

νά πραγματοποιήται : 
(α) συμφώνως προς τάς διατάξεις τής συνθήκης' ή 
(β) κατά πάντα χρόνον τη συγκαταθέσει πάντων τών μερών κατόπιν 

συνεννοήσεως μετά τών λοιπών συμβαλλομένων Κρατών. 
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"Αρθρον 55 
Μείωσις τοϋ αριθμού των μερών πολυμερούς TIVOC 

. συνθήκης κάτω τοϋ απαιτουμένου τοιούτου 
. ' ; ' . ' · διά την έναρΕιν ισχύος αυτής 

Έκτος έάν άλλως προβλέπη ή συνθήκη, ή πολυμερής συνθήκη δεν τερμα
τίζεται ένεκα μόνου τοϋ γεγονότος ότι ό αριθμός των μερών μειοϋται κάτω 
τοϋ απαιτουμένου τοιούτου διά τήν έναρΕιν ισχύος αυτής. 

"Αρθρον 56 
Καταγγελία ή άποχώρησις εκ τινρς συνθήκης 

μή περιεχούσης διάταΕιν περί τερματισμού, 
καταγγελίας ή αποχωρήσεως 

. 1 . Ή συνθήκη ή όποια δεν περιέχει διάταΕιν περί τερματισμού της και 
ή οποία δεν προβλέπει περί καταγγελίας ή αποχωρήσεως δέν επιδέχεται 
καταγγελίαν ή άποχώρησιν έκτος έάν : 

(α) άποδεικνύηται ότι τά μέρη έσκόπουν νά επιτρέψουν τήν δυνατό
τητα καταγγελίας ή αποχωρήσεως' ή 

(β) έκ της φύσεως της συνθήκης συνάγηται δικαίωμα καταγγελίας 
ή αποχωρήσεως. 

2. Μέρος τι οφείλει νά είδοποιή τουλάχιστον δώδεκα μήνας προηγου
μένως περί της προθέσεως του όπως καταγγείλη ή αποχώρηση έκ τίνος 
συνθήκης δυνάμει της παραγράφου 1. 

"Αρθρον 57 
'Αναστολή της εφαρμογής συνθήκης τινός δυνάμει διατάΕεων 

αυτής ή τη συγκαταθέσει τών μερών 
Ή έναντι πάντων τών μερών ή ενός συγκεκριμένου μέρους εφαρμογή 

συνθήκης τινός δύναται νά άναστέλληται: ; 
(α) συμφώνως προς τάς διατάΕεις τής συνθήκης" ή 

. (β) κατά πάντα χρόνον τη συγκαταθέσει πάντων τών μερών κατόπιν 
συνεννοήσεως μετά τών λοιπών συμβαλλομένων Κρατών. 

"Αρθρον 58 
'Αναστολή τής εφαρμογής πολυμερούς τίνος συνθήκης κατόπιν 

συμφωνίας μεταξύ ώρισμένων μόνον έκ τών μερών 
1. Δύο ή πλείονα μέρη πολυμερούς τίνος συνθήκης δύνανται νά συνά

ψουν συμφωνίαν περί αναστολής της εφαρμογής τών διατάξεων τής συν
θήκης, προσωρινώς και μόνον όσον άφορα εις τάς μεταΕύ των σχέσεις, 
έάν : 

(α) ή δυνατότης τοιαύτης αναστολής προβλέπηται ύπό τής συνθή
κης' ή 

(β) ή περί ης ό λόγος αναστολή δέν άπαγορεύηται ύπό της συνθήκης 
καί : 

(ι) δέν έπηρεάζη τήν ύπό τών λοιπών μερών άπόλαυσιν τών 
δικαιωμάτων των δυνάμει τής συνθήκης ή τήν έκπλήρωσιν 
τών υποχρεώσεων των' 

(ιι) δέν είναι ασυμβίβαστος προς το άντικείμενόν καί τόν σκο
πόν της συνθήκης. 

2. Έκτος έάν έν περιπτώσει έμπιπτούση εντός τής παραγράφου 1 (α) 
ή συνθήκη προβλέπη άλλως, τά περί ων πρόκειται μέρη οφείλουν νά γνω
στοποιούν προς τά λοιπά μέρη τήν περί συνάψεως τής συμφωνίας πρόθε
σίν των, καθώς καί τάς διατάΕεις έκείνας τής συνθήκης τήν έφαρμογήν 
τών οποίων σκοπούν ν' αναστείλουν. 
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"Αρθρον 59 
Τερματισμός ή αναστολή της εφαρμογής συνθήκης τινός 
συναγόμενη έκ της συνάψεως μεταγενέστερος συνθήκης 

1. Συνθήκη τις θεωρείται ώς τερματισθεΤσα έάν άπαντα τα μέρη αυτής 
συνάψουν μεταγενεστέραν συνθήκην άφορωσαν εις τό αυτό θέμα και : 

(α) έκ της μεταγενέστερος ταύτης συνθήκης προκύπτη ή άλλως πως 
άποδεικνύηται ότι τά μέρη έσκόπουν όπως τό θέμα διέπεται ύπό 
τής συνθήκης ταύτης' ή 

(β) αϊ διατάζεις τής μεταγενέστερος ταύτης συνθήκης είναι τοσού
τον ασυμβίβαστοι προς εκείνος τής προγενεστέρας τοιαύτης ώστε 
αϊ δύο συνθήκαι νά μή είναι δυνατόν νά έφαρμόζωνται ταυτο
χρόνως. 

2. Ή προγενεστέρα συνθήκη θεωρείται ώς άνασταλεϊσα εν τη εφαρμογή 
της μόνον έάν προκύπτη έκ τής μεταγενέστερος συνθήκης ή άλλως πως 
άποδεικνύηται ότι τοιαύτη ήτο ή πρόθεσις τών μερών. 

"Αρθρον 60 
Τερματισμός ή αναστολή τής εφαρμογής συνθήκης 

τινός συνεπεία άθετήσεώς της 
1. Ουσιώδης άθέτησις διμερούς τίνος συνθήκης ύφ' ενός τών μερών 

παρέχει δικαίωμα εις τό έτερον νά έπικαλεσθή ταύτην ώς λόγον δια τον 
τερματισμόν τής συνθήκης ή διά τήν άναστσλήν τής εφαρμογής αυτής εν 
τω συνόλω ή έν μέρει. 

2. Ουσιώδης άθέτησις πολυμερούς τίνος συνθήκης ύφ' ενός τών μερών 
παρέχει δικαίωμα : 

(α) εις τά λοιπά μέρη δι' άπό κοινού συμφωνίας νά αναστείλουν τήν 
έφαρμογήν τής συνθήκης έν τω συνόλω ή έν μέρει ή νά τερμα
τίσουν ταύτην είτε : 

(ι) εις τάς σχέσεις αυτών μετά τοϋ υπαιτίου τής άθετήσεως 
Κράτους, είτε 

(ιι) εις τάς σχέσεις μεταξύ πάντων τών μερών" 
(β) εις τό ειδικώς έπηρεαζόμενον έκ τής άθετήσεως μέρος νά έπι

καλεσθή ταύτην ώς λόγον αναστολής τής εφαρμογής τής συνθή
κης έν τω συνόλω ή έν μέρει εις τάς σχέσεις αύτοϋ μετά τοϋ 

. υπαιτίου τής άθετήσεως Κράτους' 
(γ) εις οιονδήποτε μέρος, πλην τοϋ υπαιτίου τής άθετήσεως Κράτους, 

νά έπικαλεσθή ταύτην ώς λόγον αναστολής τής εφαρμογής τής 
συνθήκης έν τω συνόλω ή έν μέρει έναντι έαυτοϋ έάν ή συνθήκη 
είναι τοιαύτης φύσεως ώστε ουσιώδης άθέτησις τών διατάΕεών 
της ύφ' ενός μέρους νά μεταβάλλη ριζικώς τήν θέσιν έκαστου 
μέρους έν σχέσει προς τήν περαιτέρω έκπλήρωσιν τών έκ ,τής 
συνθήκης υποχρεώσεων αύτοϋ. 

3. Διά τους σκοπούς τοϋ παρόντος άρθρου, ουσιώδη άθέτησιν συνιστά: 
(α) ή μή επιτρεπομένη ύπό τής παρούσης Συμβάσεως άπόρριψις τής 

συνθήκης' ή 
(β) ή παράβασις διατάΕεώς τίνος σημαντικής διά τήν έπίτευξιν τοϋ 

αντικειμένου ή τοϋ σκοπού τής συνθήκης. 
4. Αϊ ανωτέρω παράγραφοι τίθενται άνευ επηρεασμού οιασδήποτε έν τη 

συνθήκη διατάΕεως εφαρμοστέας έν περιπτώσει άθετήσεως. 
5. Αϊ παράγραφοι 1 έως 3 δέν εφαρμόζονται έπι διατάξεων άφορώσών 

εις τήν πρσστασίαν τοϋ άνθρωπου και περιεχομένων εις συνθήκας άνθρω
πιστικοϋ χαρακτήρος, συγκεκριμένως δε έπι διατάΕεών άπαγορευουσών 
πάσαν μορφήν αντιποίνων κατά προσώπων προστατευομένων ύπό τοιούτων 
συνθηκών. 
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"Αρθρον 61 
Επιγενόμενη αδυναμία εκπληρώσεως 

1. Μέρος τι δύναται νά έπικαλεσθη την άδυναμίαν εκπληρώσεως συν
θήκης ώς λόγον τερματισμού ή αποχωρήσεως εκ ταύτης έάν ή αδυναμία 
προέρχηται εκ της μονίμου εξαλε ίψεως ή καταστροφής αντικειμένου τ ινός 
απαραιτήτου δια τήν έκτέλεσιν της συνθήκης. Έάν ή αδυναμία είναι προ
σωρινή, δύναται να προβληθή αϋτη μόνον ως λόγος αναστολής της εφαρ
μογής της συνθήκης. 

2. Ή αδυναμία εκπληρώσεως δέν δύναται να προβληθή ύπό τ ίνος μέ
ρους ώς λόγος τερματισμού, αποχωρήσεως ή αναστολής τής εφαρμογής 
της συνθήκης έάν ή αδυναμία προήλθεν έκ τής ύπό τοϋ μέρους τούτου 
άθετήσεως ε ίτε υποχρεώσεως τ ίνος πηγαζούσης έκ τής συνθήκης είτε 
οιασδήποτε ετέρας διεθνούς υποχρεώσεως του έναντι οιουδήποτε έτερου 
μέρους τής συνθήκης. 

"Αρθρον 62 
Θεμελιώδης μεταβολή των περιστάσεων 

1. Θεμελιώδης μεταβολή των περιστάσεων, επελθούσα έν σχέσει προς 
τάς ύφιοταμένας τοιαύτας κατά τήν σύναψιν τής συνθήκης και μή προ
βλεφθεϊσα ύπό των μερών, δέν δύναται νά προβληθή ώς λόγος τερμα
τισμού ή αποχωρήσεως έκ τής συνθήκης έκτος έάν : 

(α) ή ϋπαρξις των περιστάσεων τούτων άπετέλει τό ουσιώδες θεμέ
λιον τής συγκαταθέσεως τών μερών προς δέσμευσιν διά τής συν
θήκης' και 

(β) ή συνέπεια τής μεταβολής συνίσταται ε ις τήν ριζικήν μεταβολήν 
τής εκτάσεως τών υποχρεώσεων αϊ όποϊαι παραμένουν εισέτι νά 
εκπληρωθούν δυνάμει τής συνθήκης. 

2. Θεμελιώδης μεταβολή τών περιστάσεων δέν δύναται νά προβληθή ώς 
λόγος τερματισμού ή αποχωρήσεως έκ τίνος συνθήκης : 

(α) έάν ή συνθήκη έπιβάλλη όριον' ή 
(β) έάν ή θεμελιώδης μεταβολή είναι συνέπεια άθετήσεως ύπό τοϋ 

επικαλουμένου ταύτην μέρους είτε υποχρεώσεως δυνάμει τής 
συνθήκης είτε οιασδήποτε ετέρας διεθνούς υποχρεώσεως του 
έναντι οιουδήποτε έτερου μέρους τής συνθήκης. 

3. Έάν, κατά τάς ανωτέρω παραγράφους, έν μέρος δύναται νά έπικα
λεσθη θεμελιώδη τινά μεταβολήν τών περιστάσεων ώς λόγον τερματισμού 
ή αποχωρήσεως έκ συνθήκης, δύναται επίσης νά έπικαλεσθη τήν μεταβο
λήν και ώς λόγον αναστολής τής εφαρμογής τής συνθήκης. 

"Αρθρον 63 
Διακοπή διπλωματικών ή προξενικών σχέσεων 

Ή διακοπή διπλωματικών ή προξενικών σχέσεων μεταξύ μερών συνθή
κης τ ινός δέν επηρεάζει τάς διά τής συνθήκης μεταξύ αυτών δημιουρ
γηθείσας νσμικάς σχέσεις έκτος καθ' ην έκτασιν ή ϋπαρξις διπλωματικών 
ή_ προξενικών σχέσεων είναι απαραίτητος προϋπόθεσις διά τήν έφαρμογήν 
τής συνθήκης. 

"Αρθρον 64 
Έμφάνισις νέου επιτακτικού κανόνος γενικού 

διεθνούς δικαίου (jus cogens) 
Έ ν περιπτώσει δημιουργίας νέου τ ινός επιτακτικού κανόνος γενικού 

διεθνούς δικαίου, πάσα υφισταμένη συνθήκη ή οποία συγκρούεται προς 
τον κανόνα τούτον καθίσταται άκυρος και τερματίζεται . 
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ΤΜΗΜΑ 4: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
"Αρθρον 65 

Ακολουθητέα διαδικασία διά την άκύρωσιν, τερματισμόν, 
άποχώρησιν ή άναστολήν της εφαρμογής συνθήκης τινός 

1. Μέρος το όποιον δυνάμει των διατάΕεων της παρούσης Συμβάσεως 
επικαλείται είτε ελάττωμα τι έν τη συγκαταθέσει του προς δέσμευσιν διά 
συνθήκης είτε λόγον δικαιολογοϋντα προσβολήν της εγκυρότητας συνθή
κης, τερματισμόν αυτής, άποχώρησιν εκ ταύτης ή άναστολήν της εφαρ
μογής αυτής, δέον νά γνωστοποιή προς τά λοιπά μέρη τό αίτημα του. 
Ή γνωστοποίησις δέον νά άναφέρη τό προτεινόμενον νά ληφθή μέτρον 
έν σχέσει προς τήν συνθήκην και τήν αίτιολογίαν αύτοϋ. 

2. Έάν, μετά τήν έκπνοήν μιας χρονικής περιόδου, ή οποία, εξαιρέσει 
των περιπτώσεων επειγούσης ανάγκης, δεν δύναται νά είναι μικρότερα 
των τριών μηνών άπό τής λήψεως της γνωστοποιήσεως, ουδέν μέρος 
ήθελε προβάλει οιανδήποτε άντίρρησιν, τό γνωστοποιούν μέρος δύναται 
νά έφαρμόση κατά τόν έν άρθρω 67 προβλεπόμενον τρόπον τό προταθέν 
ύπ' αύτοϋ μέτρον. 

3. Έάν, όμως, ήθελε προβληθή άντίρρησις ύφ' οιουδήποτε έτερου μέ
ρους, τά μέρη δέον νά επιδιώκουν λύσιν διά τών έν "Αρθρω 33 τοϋ 
Χάρτου τών Ηνωμένων Εθνών ενδεικνυομένων μέσων. 

4. Ουδέν διαλαμβανόμενον έν τοϊς ανωτέρω παραγράφοις θέλει επη
ρεάζει τά δικαιώματα ή τάς υποχρεώσεις τών μερών δυνάμει οιωνδήποτε 
έν ίσχύϊ διατάξεων δεσμευουσών τά μέρη άναφορικώς προς τήν διευθέτη
σιν διαφορών. 

5. "Ανευ επηρεασμού τοϋ άρθρου 45, τό γεγονός ότι έν Κράτος δέν 
έχει έκ τών προτέρων προβή εις τήν έν παραγράφω 1 καθοριζομένην 
γνωστοποίησιν δέν κωλύει τούτο άπό τοϋ νά προβή εις τήν τοιαύτην γνω
οτοποίησιν έν τη απαντήσει του προς έτερον μέρος απαιτούν παρ' αύτοϋ 
έκπλήρωσιν τής συνθήκης ή καταγγέλον παραβίασιν αυτής. 

"Αρθρον 66 
Διαδικασίαι δικαστικής διευθετήσεως, 

διαιτησίας και συμβιβασμού 
Έάν, κατά τήν παράγραφον 3 τοϋ άρθρου 65, ουδεμία λύσις θέλει έπι

τευχθή εντός χρονικής περιόδου δώδεκα μηνών άπό τής ημερομηνίας προ
βολής τής αντιρρήσεως, αϊ κατωτέρω διαδικασίαι δέον νά άκολοϋθώνται: 

(α) έν έκαοτον τών μερών εχόντων διαφοράν τίνα περί τήν έφαρ
μογήν ή τήν έρμηνείαν τοϋ άρθρου 53 ή 64, δύναται δι" έγγρα
φου αιτήσεως νά ύποβάλη ταύτην εις τό Διεθνές Δικαστήριον 
τής Δικαιοσύνης προς άπόφασιν, έκτος έάν τά μέρη άπό κοινού 
συμφωνούν νά υποβάλουν τήν διαφοράν εις διαιτησίαν" 

(β) έν έκαοτον τών μερών εχόντων διαφοράν περί τήν έφαρμογήν 
ή τήν έρμηνείαν οιουδήποτε τών λοιπών άρθρων τοϋ Μέρους V 
τής παρούσης Συμβάσεως δύναται νά θέση εις κίνησιν τήν έν τω 
Παραρτήματι της Συμβάσεως καθοριΖομένην διαδικασίαν δΓ υπο
βολής προς τούτο παρακλήσεως προς τόν Γενικόν Γραμματέα τών 
Ηνωμένων Εθνών. 

"Αρθρον 67 
"Εγγραφα απαιτούμενα διά τήν άκύρωσιν, τόν τερματισμόν, 

τήν άποχώρησιν ή τήν * άναστολήν τής εφαρμογής 
συνθήκης τινός 

1. Ή κατά τήν παράγραφον 1 τοϋ άρθρου 65 προβλεπομένη γνωοτο
ποίησις δέον νά διατυπουται εγγράφως. 
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2. Πάσα πρδξις ακυρώσεως, τερματισμού, αποχωρήσεως ή αναστολής 
της εφαρμογής συνθήκης τ ινός συμφώνως προς τάς διατάζε ις της συν
θήκης ή των παραγράφων 2 ή 3 τοϋ άρθρου 65 δέον νά ένεργήται μέσω 
έγγραφου κοινοποιουμένου προς τά λοιπά μέρη. Εάν το έγγραφον δέν 
είναι ύπογεγραμμένον ύπό τοϋ Αρχηγού τοϋ Κράτους, Αρχηγού Κυβερ
νήσεως ή Υπουργού Εξωτερικών, ό αντιπρόσωπος τοϋ Κράτους ό οποίος 
κοινοποιεί τούτο δύναται νά κληθή νά προσκόμιση πληρεξούσιον. 

"Αρθρον 68 
Άνάκλησις γνωστοποιήσεων και έγγραφων προβλεπομένων 

έν τοις άρθροις 65 και 67 
Γνωστοποίησις ή έγγραφον προβλεπόμενον έν άρθρω 65 ή 67 δύναται 

νά άνακληθή κατά πάντα χρόνον πριν ή τούτο λάβη ίσχύν. 

Τ Μ Η Μ Α 5 : ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ Α Κ Υ Ρ Ο Τ Η Τ Ο Σ , Τ Ε Ρ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ 
"Η Α Ν Α Σ Τ Ο Λ Η Σ Τ Η Σ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Σ Υ Ν Θ Η Κ Η Σ 

Αρθρον 69 
Συνέπειαι άκυρότητος συνθήκης τ ινός 

1. Συνθήκη της όποιας ή άκυρότης διαπιστούται δυνάμει της παρούσης 
Συμβάσεως είναι άκυρος. Αϊ διατάξεις άκυρου συνθήκης ούδεμίαν νομι
κή ν ίσχύν κέκτηνται . 

2. 'Εάν παρά ταύτα έπΐ τη βάσει τοιαύτης συνθήκης έχουν διενεργηθή 
πράξεις : 

(α) έκαστον μέρος δύναται νά απαίτηση παρά τού έτερου τήν κατά 
τό δυνατόν άμοιβαίαν άποκατάστασιν ε ις τήν θέσιν ή οποία θά 
ύφίοτατο έάν δέν είχσν διενεργηθή αϊ πράξεις' 

(β) πράξεις διενεργηθείσα ι καλοπίστως πριν ή προβληθη ή άκυρότης 
δέν καθίστανται παράνομοι ένεκα μόνον τοϋ λόγου της άκυρότη
τος της συνθήκης. 

3. Εις τάς περιπτώσεις των άρθρων 49, 50, 51 ή 52, ή παράγραφος 2 
δέν εφαρμόζεται ώς προς τό μέρος έκεϊνο εις τό όποϊον καταλογίζεται ή 
άπατη, ή πρδξις τοϋ δεκασμοϋ ή ό εξαναγκασμός. 

4. Έν περιπτώσει άκυρότητος της συγκαταθέσεως ώρισμένου Κράτους 
προς δέσμευσιν διά πολυμερούς τίνος συνθήκης, οι ανωτέρω κανόνες εφαρ
μόζονται ε ίς τάς σχέσεις μεταξύ τοϋ Κράτους τούτου και των μερών 
της συνθήκης. 

"Αρθρον 70 
Συνέπειαι τερματισμού συνθήκης τ ινός 

1. 'Εκτός έάν άλλως προβλέπη ή συνθήκη ή τά μέρη άλλως συμφω
νούν, ό τερματισμός συνθήκης τ ινός δυνάμει των διατάξεων αυτής ή συμ
φώνως προς τήν παρούσα ν Σύμβασιν : 

(α) απαλλάσσει τά μέρη πάσης υποχρεώσεως περαιτέρω εκπληρώ
σεως της συνθήκης' 

(β) δέν επηρεάζει οιονδήποτε δικαίωμα, ύποχρέωσιν ή νομικήν κατά
στασιν των μερών δημιουργηθείσαν διά της εκτελέσεως της συν
θήκης πρό του τερματισμού της. 

2. Έάν ε ν Κράτος καταγγείλη ή αποχώρηση εκ τ ίνος πολυμερούς συν
θήκης, ή παράγραφος 1 εφαρμόζεται είς τάς σχέσεις μεταξύ τοϋ Κράτους 
τούτου και έκαστου των λοιπών μερών της συνθήκης άπό της ημερομη
νίας καθ' ην ή τοιαύτη καταγγελία ή άποχώρησις λαμβάνει ίσχύν. 
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"ΔηΑηον 71 
Συνέπειαι της άκυρότητος συνθήκης συγκρουόμενης προς 

έπιτακτικόν κανόνα γενικού διεθνούς δικαίου 
1. Έν περιπτώσει άκυρου συνθήκης κατά τό άρθρον 53, τά μέρη οφεί

λουν : 
(α) νά περιορίσουν κατά τό δυνατόν τάς συνεπείας οιασδήποτε πρά

Εεως διενεργηθείσης έπΐ τη βάσει οιασδήποτε διατάξεως συγκρου
όμενης προς έπιτακτικόν κανόνα τοϋ γενικού διεθνούς δικαίου' 
και 

(β) νά αναπροσαρμόσουν τάς αμοιβαίας αύτων σχέσεις έν συμφωνία 
προς τόν έπιτακτικόν κανόνα τοϋ γενικού διεθνούς δικαίου. 

2. Έν περιπτώσει συνθήκης ή οποία άκυροϋται και τερματίζεται κατά 
τό άρθρον 64, ό τερματισμός της συνθήκης : 

(α) απαλλάσσει τά μέρη πάσης υποχρεώσεως περαιτέρω εκπληρώσεως 
της συνθήκης' 

(β) δέν επηρεάζει οιονδήποτε δικαίωμα, ύποχρέωσιν ή νομικήν κατά
στασιν των μερών δημιουργηθεϊσαν διά της εκτελέσεως της συν
θήκης πρό τοϋ τερματισμού της' νοουμένου ότι τά έν λόγω δικαιώ
ματα, υποχρεώσεις ή καταστάσεις δύνανται μετά ταύτα νά διατη
ρηθούν μόνον καθ' ην έκτασιν ή διατήρησίς των δέν συγκρούεται 
αυτή καθ' έαυτήν προς τόν νέον έπιτακτικόν κανόνα τοϋ γενικού 
διεθνούς δικαίου. 

"Αρθρον 72 
Συνέπειαι αναστολής της εφαρμογής συνθήκης τινός 

1. 'Εκτός έάν άλλως προβλέπη ή συνθήκη ή τά μέρη άλλως συμφω
νούν, ή αναστολή της εφαρμογής συνθήκης κατά τάς διατάζεις αυτής ή 
συμφώνως προς την παρούσα ν Σύμβασιν : 

(α) απαλλάσσει τά μέρη, μεταξύ των οποίων αναστέλλεται ή εφαρ
μογή τής συνθήκης, πάσης υποχρεώσεως εκπληρώσεως τής συν
θήκης εις τάς αμοιβαίας αυτών σχέσεις διαρκούσης της περιόδου 
τής αναστολής' 

(β) δέν επηρεάζει άλλως πως τάς δημιουργηθείσας διά τής συνθή
κης νομικάς σχέσεις μεταξύ των μερών. 

2. Διαρκούσης τής περιόδου τής αναστολής τά μέρη οφείλουν νά απέ
χουν πράξεων τεινουσών νά παρακωλύσουν την επανάληψιν τής εφαρμο
γής τής συνθήκης. 

ΜΕΡΟΣ VI 
ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

"Αρθρον 73 
Περιπτώσεις διαδοχής Κράτους, ευθύνη Κράτους 

και έναρξις εχθροπραξιών 
Αϊ διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως ουδόλως προδικάζουν οιονδή

ποτε σχετικόν προς συνθήκην τινά Ζήτημα τό όποιον δυνατόν νά δημιουρ
γηθή έκ τής διαδοχής Κρατών ή έκ τής διεθνούς ευθύνης. Κράτους ή έκ 
της.ενάρξεως εχθροπραξιών μεταξύ Κρατών. 

"Αρθρον 74 
Διπλωματικά! και προξενικοί σχέσεις και 

ή σύναψις συνθηκών 
Ή διακοπή ή απουσία διπλωματικών ή προξενικών σχέσεων μεταξύ δύο 

ή πλειόνων Κρατών δέν κωλύει, την σύναψιν συνθηκών μεταξύ τών Κρα
τών τούτων. Ή σύναψις συνθήκης δέν επηρεάζει αυτή καθ' έαυτήν τήν 
κατάστασιν έν σχέσει προς τάς διπλωματικός ή προξενικός σχέσεις. 
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"Αρθρον 75 
Περιπτώσεις επιτιθεμένου Κράτους 

Αϊ διατάΕεις τής παρούσης' Συμβάσεως τίθενται άνευ επηρεασμού οιασ
δήποτε εν σχέσει προς συνθήκην τινά υποχρεώσεως ή οποία δυνατόν νά 
προκύπτη διά εν έπιτιθέμενον Κράτος συνεπεία μέτρων ληφθέντων συμ
φώνως προς τόν Χάρτην των Ηνωμένων Εθνών έν αναφορά προς την 
έπίθεσιν τοϋ Κράτους τούτου. 

Μ Ε Ρ Ο Σ V I I 

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΈς, ΓΝΩςΤΟΠΟΙΗςΙς, ΔΙΟΡΘΏΣΕΙς 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΙΣ 

"Αρθρον 76 
Θεματοφύλακες συνθηκών 

1. Ό καθορισμός τοΰ θεματοφύλακος συνθήκης τινός δύναται νά γίνη 
ύπό τών διαπραγματευόμενων Κρατών, είτε έν αύτη ταύτη τη συνθήκη 
είτε καθ' οιονδήποτε έτερον τρόπον. Ό θέματόφύλάΕ δύναται νά εϊναι έν 
ή πλείονα Κράτη, διεθνής οργανισμός ή ό έπί κεφαλής διοικητικός λει
τουργός τοϋ οργανισμού. 

2. Τά καθήκοντα τοϋ θεματοφύλακος συνθήκης τινός φέρουν διεθνή 
χαρακτήρα, ό δέ θεματοφύλαΕ υπέχει ύποχρέωσιν νά ενεργή άμερσλήπτως 
κατά τήν έκπλήρωσίν των. Συγκεκριμένως δέν θέλει επηρεάζει τήν ύπο
χρέωσιν ταύτην; τό γεγονός ότι μία συνθήκη δέν έχει τεθή έν ίσχύϊ 
έναντι ώρισμένων έκ τών μερών, ή ότι έχει προκύψει διαφορά τις μεταξύ 
ενός Κράτους και τοϋ θεματοφύλακος άναφορικώς προς τήν έκπλήρωσίν 
τών καθηκόντων τοϋ τελευταίου. 

"Αρθρον 77 
Καθήκοντα θεματοφυλάκων 

Τά καθήκοντα θεματοφύλακος, έκτος έάν άλλως προβλέπεται έν τη 
συνθήκη ή συμφωνήται ύπό τών συμβαλλομένων Κρατών, περιλαμβάνουν 
ιδία :  ' 

(α) τήν φύλαΕιν τοϋ πρωτοτύπου κειμένου τής συνθήκης και παντός 
πληρεξουσίου έγγραφου παραδοθέντος προς τόν θεματοφύλακα" 

(β) τήν παρασκευήν κεκυρωμένων αντιγράφων τοϋ πρωτοτύπου κει
μένου και την σύνταΕιν οιουδήποτε προσθέτου κειμένου τής συν
θήκης εις τοιαύτας έπϊ πλέον γλώσσας ώς ήθελε άπαιτηθή ύπό 
τής συνθήκης και τήν διαβίβασιν αυτών προς τά μέρη και τά 
Κράτη τά δικαιούμενα νά καταστούν μέρη τής συνθήκης" 

(γ) τήν λήψιν οιωνδήποτε υπογραφών τής συνθήκης, ώς καί τήν 
παραλαβήν καί φύλαΕιν οιωνδήποτε έγγραφων, γνωστοποιήσεων 
και κοινοποιήσεων σχετικών προς ταύτην' 

(δ) τήν έΕέτασιν κατά πόσον ή υπογραφή ή οιονδήποτε έγγραφον, 
γνωστοποίησις ή κοινοποίησις σχετική προς τήν συνθήκην φέρει 
τόν άπαιτούμενον καί προσήκοντα τύπον καί, χρείας καλούσης, 
τήν προσέλκυσιν τής προσοχής τοϋ συγκεκριμένου Κράτους έπί 
τοϋ θέματος' 

(ε) τήν πληροφόρησιν τών μερών καί τών Κρατών τών δικαιουμένων 
νά καταστούν μέρη τής συνθήκης περί τών πράΕεων, γνωστοποιή
σεων καί κοινοποιήσεων τών σχετικών προς τήν συνθήκην" 

(στ) τήν πληροφόρησιν τών Κρατών τών δικαιουμένων νά καταστούν 
μέρη τής συνθήκης περί τοϋ χρόνου λήψεως ή καταθέσεως τοϋ 
απαιτουμένου διά τήν έναρΕιν ισχύος τής συνθήκης αριθμού υπο
γραφών ή έγγραφων επικυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή 
προσχωρήσεως' 
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(Ζ) τήν καταχώρησιν τής συνθήκης παρά τη Γραμματεία των Ηνω
μένων Εθνών" 

(η) τήν έκτέλεσιν καθηκόντων καθοριζομένων εις ετέρας διατάξεις 
της παρούσης Συμβάσεως. 

2. Έν περιπτώσει οιασδήποτε διαφοράς αναφυόμενης μεταΕύ ενός 
Κράτους και τοϋ θεματοφύλακας περί τήν έκτέλεσιν ύπό τοϋ τελευταίου 
τών καθηκόντων αύτοϋ, ό ΘεματοφύλαΕ οφείλει νά φέρη τό θέμα εις τήν 
προσοχήν τών ύπογραψάντων Κρατών και τών συμβαλλομένων Κρατών 
ή, έάν τοιαύτη είναι ή περίπτωσις, τοΰ αρμοδίου οργάνου τοϋ ενδιαφερο
μένου διεθνούς οργανισμού. 

"Αρθρον 78 
Γνωστοποιήσεις και Κοινοποιήσεις 

'Εκτός έάν άλλως ή συνθήκη ή ή παρούσα Σύμβασις προβλέπη, πάσα 
γνωστοποίησις ή κοινοποίησις ύφ' οιουδήποτε Κράτους δυνάμει της παρού
σης Συμβάσεως δέον όπως : 

(α) έάν δέν ύπάρχη ΘεματοφύλαΕ, διαβιβάζηται άπ' ευθείας προς τά 
Κράτη διά τά όποια αύτη προορίζεται, ή έάν ύπάρχη Θεματο
φύλαΕ, προς τόν τελευταίον' 

(β) θεωρήται ώς πραγματοποιηθείσα ύπό τοϋ ενδιαφερομένου 
Κράτους μόνον άμα τη λήψει ταύτης ύπό τοϋ Κράτους προς τό 
όποιον διεβιβάσθη ή, έάν τοιαύτη είναι ή περίπτωσις, άμα τη λήψει 
ταύτης ύπό τοϋ θεματοφύλακας' 

(γ) έάν διαβιβάζηται προς θεματοφύλακα, θεωρήται ώς ληφθείσα ύπό 
τοϋ Κράτους προς τό όποιον προορίζεται μόνον οσάκις τό τελευ
ταίον τοϋτο Κράτος ένημερωθή σχετικώς ύπό τοϋ θεματοφύλακος 
συμφώνως προς τήν παράγραφον 1 (ε) τοϋ άρθρου 77. 

"Αρθρον 79 
Διόρθωσις λαθών έν τοϊς κειμένοις ή έν τοις κεκυρωμένοις 

άντιγράφοις τών συνθηκών 
1. 'Οσάκις, μετά τήν έπισημοποίησιν τοϋ κειμένου συνθήκης τινός, τά 

ύπογράψαντα Κράτη και τά συμβαλλόμενα Κράτη συμφωνούν ότι τοϋτο πε
ριέχει λάθος τι, τό λάθος τοϋτο, έκτος έάν ταϋτα ήθελον αποφασίσει 
έτερα τίνα μέσα διορθώσεως, θέλει διορθοϋται : 

(α) διά πραγματοποιήσεως της αναλόγου διορθώσεως έν τω κειμένω 
και διά τής μονογραφήσεως της διορθώσεως ύπό δεόντως έΕου
σιοδοτημένων αντιπροσώπων' 

(β) διά συντάΕεως ή ανταλλαγής έγγραφου ή έγγραφων περιεχόν
των τήν διόρθωσιν ή οποία συνεφωνήθη νά πραγματοποιηθή' ή 

(γ) διά τής συντάΕεως διορθωμένου τινός κειμένου ολοκλήρου τής 
συνθήκης κατά τήν αυτήν διαδικασίαν ώς και έν τη περιπτώσει 
τοϋ πρωτοτύπου κειμένου. 

2. Οσάκις ή συνθήκη είναι έΕ εκείνων διά τάς οποίας υπάρχει Θεματο
φύλαΕ, ό τελευταίος οφείλει νά γνωστοποιή τό λάθος και τήν πρότασιν 
περί διορθώσεως του προς τά ύπογράψαντα Κράτη και προς τά συμβαλ
λόμενα και νά προσδιορίζη άνάλογον προθεσμίαν εντός τής οποίας δύνα
ται νά ύποβληθή ένοτασις κατά τής προτεινομένης διορθώσεως. Έάν 
κατά τήν εκπνοήν τής προθεσμίας : 

(α) ουδεμία ένστασις έχη ύποβληθή, ό ΘεματοφύλαΕ θά προβαίνη εις 
τήν διόρθωσιν και θά μονογραφή ταύτην έν τω κειμένω και θά 

. συντάσση πρακτικόν (proces  verbal) περί τής διορθώσεως τοϋ 
κειμένου και θά κοινοποιή άντίγραφον τούτου προς τά μέρη και 
τά Κράτη τά δικαιούμενα νά καταστούν μέρη τής συνθήκης" 

(β) ένστασίς τις έχη ύποβληθή, ό ΘεματοφύλαΕ θά κοινοποιή τήν 
ένοτασιν προς τά ύπογράψαντα Κράτη και προς τά συμβαλ
λόμενα Κράτη. 
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3. Οί εν παραγράφοις 1 και 2 κανόνες εφαρμόζονται επίσης και οσάκις 
τό κείμενον έχη έπισημοπσιηθή εις δύο ή πλείονας γλώσσας και παρου
σιάζεται ποια τις ασυμφωνία μεταξύ των την οποίαν τά ύπογράψαντα 
Κράτη και τά συμβαλλόμενα Κράτη συμφωνούν ότι δέον να διορθώσουν. 

4. Τό διορθώμενον κείμενον αντικαθιστά τό έλαττωματικόν τοιούτο άπ' 
αρχής (ab initio) έκτος έάν άλλως αποφασίζουν τά ύπογράψαντα Κράτη 
και τά συμβαλλόμενα Κράτη. 

5. Ή διόρθωσις του κειμένου συνθήκης τινός ή οποία έχει καταχωρηθή 
δέον νά γνωστοποιήται προς τήν Γραμματείαν των Ηνωμένων 'Εθνών. 

6. Οσάκις άνακαλυφθή λάθος έν κεκυρωμένω αντιγράφω συνθήκης 
τινός, ό θεματοφύλαξ θά συντάσση πρακτικόν (proces veribail) αναφερόν 
τήν διόρθωσιν και θά κοινοποιη άντίγραφον τούτου προς τά ύπογράψαντα 
Κράτη και τά συμβαλλόμενα Κράτη. 

"Αρθρον 80 
Καταχώρησις και δημοσίευσις συνθηκών 

1. Αϊ συνθήκαι μετά τήν έναρΕιν ισχύος αυτών θά διαβιβάζωνται προς 
τήν Γραμματείαν τών Ηνωμένων Εθνών προς καταχώρησιν ή ταξινόμησιν 
και έγγραφήν εις κατάλογον, αναλόγως της περιπτώσεως, και προς δημο
σίευσιν αυτών. 

2. Ό διορισμός θεματοφύλακας τίνος συνιστά έξουσιοδότησιν τούτου 
προς διενέργειαν τών έν τη προηγουμένη παραγράφω προβλεπομένων 
πράξεων. 

ΜΕΡΟΣ VII I 

ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
"Αρθρον 81 
Υπογραφή 

Ή παροϋσα Σύμβασις θά είναι ανοικτή προς υπογραφή ν ύφ' απάντων 
τών Κρατών —Μελών τών Ηνωμένων Εθνών ή ύφ' οιασδήποτε τών ειδι
κευμένων οργανώσεων ή της Διεθνούς 'Οργανώσεως Ατομικής 'Ενερ
γείας ή μερών τοϋ Καταστατικού τοϋ Διεθνούς Δικαστηρίου τής Δικαιο
σύνης, ως και ύφ' οιουδήποτε έτερου Κράτους καλουμένου ύπό τής Γενι
κής Συνελεύσεως τών Ηνωμένων Εθνών όπως καταστή μέρος τής Συμ
βάσεως, ώς ακολούθως : Μέχρι τής 30ής Νοεμβρίου, 1969, έν τω Όμο
σπονδιακω Ύπουργείω 'Εξωτερικών τής Αυστριακής Δημοκρατίας, μετέ
πειτα δέ μέχρι τής 30ής Απριλίου, 1970, έν τη "Εδρα τών Ηνωμένων 
'Εθνών έν Νέα Υόρκη. 

"Αρθρον 82 
Έπικύρωσις 

Ή παρούσα Σύμβασις υπόκειται εις έπικύρωσιν. Τά έγγραφα επικυ
ρώσεως κατατίθενται παρά τω Γενικω Γραμματεϊ τών Ηνωμένων 'Εθνών. 

"Αρθρον 83 
Προσχώρησις 

Ή παροϋσα Σύμβασις θέλει παραμείνει ανοικτή διά πρασχώρησιν ύφ' οιου
δήποτε Κράτους ανήκοντος εις οιανδήποτε τών έν άρθρω 81 μνημονευο
μένων κατηγοριών. Τά έγγραφα προσχωρήσεως κατατίθενται παρά τω Γε
νικω Γραμματεϊ τών Ηνωμένων Εθνών. 

"Αρθρον 84 
"Εναρξις ισχύος 

1. Ή παροϋσα Σύμβασις άρχεται ισχύουσα μετά τριάκοντα ημέρας άπό 
τής ημερομηνίας καταθέσεως τοΰ τριακοστού πέμπτου έγγραφου επικυρώ
σεως ή προσχωρήσεως. 
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2: Έναντι έκαστου Κράτους, έπικυροϋντος ή προσχωροϋντος εις την 
Σύμβασιν μετά τήν κατάθεσιν τοΰ τριακοστού πέμπτου έγγραφου επικυρώ
σεως ή προσχωρήσεως, ή Σύμβασις άρχεται ισχύουσα την τριακοοτήν 
ήμέραν άπό της καταθέσεως ύπό τοϋ Κράτους τούτου τοϋ οικείου έγγρα
φου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως. 

"Αρθρον 85 
Αυθεντικά κείμενα 

Τό πρωτότυπον της παρούσης Συμβάσεως τοϋ οποίου τό Άγγλικόν, 
Γαλλικόν, Ίσπανικόν, Κινε£ικόν και Ρωσικόν κείμενον είναι έξ ίσου αύθεν
τικόν, θέλει κατατεθή παρά τω Γενικω Γραμματεϊ των Ηνωμένων Εθνών. 

ΕΙΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οί υπογεγραμμένοι Πληρεξού
σιοι, δεόντως προς τούτο εξουσιοδοτημένοι ύπό των αντιστοίχων αύτων 
Κυβερνήσεων, υπέγραψαν τήν παρσϋσαν Σύμβασιν. 

ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΝ ΒΙΕΝΝΗ σήμερον τη εικοστή τρίτη Μαίου τοϋ χίλια έννεα
κόσια έΕήκοντα εννέα. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
1. Ύπό τοϋ Γενικού Γραμματέως των Ηνωμένων Εθνών θά καταρτί

£ηται και τηρήται εις κατάλογος συμβιβαστών αποτελουμένων έκ προσον
τούχων νομικών. Προς τούτο, παν Κράτος τό όποιον είναι μέλος τών 
Ηνωμένων Εθνών ή μέρος της παρούσης Συμβάσεως θά καλήται νά ύπο
δει'Εη δύο συμβιβαστάς, τά ονόματα δέ τών οϋτω υποδεικνυομένων θά 
αποτελούν τόν κατάλογον. Ή θητεία συμβιβάστοϋ, περιλαμβανομένης και 
της θητείας οιουδήποτε συμβιβάστοϋ υποδεικνυομένου διά τήν πλήρωσιν 
τυχαίας κενώσεως θέσεως, θά είναι πενταετής και ανανεώσιμος. Συμβι
βαστής τοϋ όποιου ή θητεία λήγει οφείλει νά συνέχιση νά έκπληροϊ οιον
δήποτε καθήκον διά τό όποιον ούτος έχει έπιλεγή δυνάμει της ακολούθου 
παραγράφου. 

2. Οσάκις προς τόν Γενικόν Γραμματέα έχη ύποβληθή παράκλησις κατά 
τό άρθρον 66, ό Γενικός Γραμματεύς οφείλει νά φέρη τήν διαφοράν ενώ
πιον συμβιβαστικής επιτροπής συντιθέμενης ώς ακολούθως : 

Τό Κράτος ή τά Κράτη τά αποτελούντα τό εν έκ τών μερών της δια
φοράς θά διορίζουν : 

(α) ένα συμβιβαστήν τής εθνικότητος τοϋ έν λόγω Κράτους ή τών 
Κρατών, ό όποιος δύναται νά έπιλέγηται ή μή έκ τοΰ έν τη 
παραγράφω 1 μνημονευομένου καταλόγου" και 

(β) ένα συμβιβαστήν ουχί τής εθνικότητος τοϋ έν λόγω Κράτους ή 
οιουδήποτε τών έν λόγω Κρατών, ό όποιος θά έπιλέγηται έκ τοϋ 
καταλόγου. 

Τό Κράτος ή τά Κράτη τά αποτελούντα τό έτερον μέρος τής διαφοράς θά 
διορίζουν κατά τόν αυτόν τρόπον δύο συμβιβαστάς. Οί τέσσαρες επιλε
γέντες ύπό τών μερών συμβιβασταΐ θά διορί£ωνται εντός έξήκοντα ήμερων 
άπό τής ημερομηνίας κατά τήν οποίαν ό Γενικός Γραμματεύς λαμβάνει τήν 
παράκλησιν. 

Οί τέσσαρες συμβιβασταΐ εντός έξήκοντα ήμερων άπό τής ημερομηνίας 
τοϋ τελευταίου έκ τών διορισμών αυτών θά προβαίνουν εις τόν διορισμόν 
ενός πέμπτου συμβιβάστοϋ επιλεγομένου έκ τοϋ καταλόγου, ό όποιος θά 
έκτελη καθήκοντα προέδρου. 

'Εάν ό διορισμός τοϋ προέδρου ή οιουδήποτε έκ τών λοιπών συμβιβαστών 
δεν έχη πραγματοποιηθή εντός τής ανωτέρω διά τόν τοιούτον διορισμόν 
τασσομένης προθεσμίας, ούτος θά πραγματοποιήται ύπό τοϋ Γενικού Γραμ
ματέως εντός έξήκοντα ήμερων άπό τής εκπνοής τής έν λόγω προθεσμίας. 
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Ό διορισμός προέδρου δύναται νά πραγματοποιηθή ύπό τοϋ Γενικοϋ Γραμ
ματέως ε ίτε έκ τοϋ καταλόγου ε ίτε έκ των μελών της Διεθνούς Νομικής 
Επιτροπής. Οιαδήποτε των προθεσμιών εντός τών οποίων δέον νά πραγμα
τοποιηθούν οι διορισμοί δύναται νά παραταθή κατόπιν συμφωνίας μεταξύ τών 
μερών της διαφοράς. 

Οιαδήποτε κενούμενη θέσις θά πληρούται κατά τον προθλεπόμενον διά 
τόν άρχικόν διορισμόν τρόπον. 

3. Ή Συμβιβαστική Επιτροπή καθορίζει τήν οίκείαν αυτής διαδίκασίαν. 
Ή 'Επιτροπή, τη συγκαταθέσει τών μερών τής διαφοράς, δύναται νά καλέση 
οιονδήποτε μέρος τής συνθήκης όπως ύποβάλη.πρός αυτήν τάς απόψεις του 
προφορικώς ή εγγράφως. Αϊ αποφάσεις και συστάσεις τής Επιτροπής λαμ
βάνονται διά τής πλειοψηφίας τών πέντε μελών αυτής. 

4. Ή Επιτροπή δύναται νά έπισύρη τήν προσοχήν τών μερών τής διαφο
ράς έφ ' οιωνδήποτε μέτρων τά όποϊα θά ήδύναντο νά διευκολύνουν ένα 
φιλικόν διακανονισμόν. 

5. Ή Επιτροπή άκροαται τών μερών, εξετάζε ι τά αιτήματα και τάς ενστά
σεις καί ποιείται προτάσεις προς τά μέρη προς τόν σκοπόν έπιτεύΕεως φιλι
κού διακανονισμού τής διαφοράς. 

6. Ή Επιτροπή θά συντάσση έκθεσιν εντός δώδεκα μηνών άπό τής 
συστάσεως της. Αϋτη θέλει κατατίθεται παρά τω Γενικω Γραμματεϊ και δια
βιβάζεται προς τά μέρη τής διαφοράς. Ή έκθεσις τής Επιτροπής περι
λαμβανομένου οιουδήποτε έν αύτη διατυπουμένου συμπεράσματος έν σχέσει 
προς γεγονότα ή νομικά ζητήματα, δεν είναι δεσμευτική έπί τών μερών 
και δέν φέρει οιονδήποτε έτερον χαρακτήρα ειμή συστάσεων υποβαλλομέ
νων διά νά ληφθούν ύπ' όψιν ύπό τών μερών και διά νά διευκολύνουν φιλι
κόν τίνα διακανονισμόν τής διαφοράς. 

7. Ό Γενικός Γραμματεύς θά παρέχη προς τήν Έπιτροπήν τοιαύτην βοή
θειαν καί διευκολύνσεις οϊας αϋτη ήθελε ζητήσει. Αϊ δαπάναι τής Επιτρο
πής καταβάλλονται ύπό τών Ηνωμένων Εθνών. 


