ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου Περί κυρώσεως της Συμβάσεως της Βιέννης
περί του Δκαίου των Συνθηκών μεταξύ Κρατών και Διεθνών
Οργανισμών και μεταξύ Διεθνών Οργανισμών"
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Λνι της Συμβάσεως περί του Δικαίου των Συνθηκών μεταξύ
Κρατών και Διεθνών Οργανισμών και μεταξύ Διεθνών Οργανι
σμών, η οποία καταρτίσθηκε στη Βιέννη την 21 Μαρτίου 1986
υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμ- Εθνών, σκοπείται η
κωδικοποίηση και προοδευτική ανάπτυξη των αρχών του Διε
θνούς Δίκαιου σχετικά με τις συνθήκες, πράγμα το οποίο θα
συμβόλει στην παραγωγή των σκοπών των Ηνωμ. Εθνών, της
δ*ατηρήσεως δηλαδή της διεθνούς ειρήνης και ασφαλείας, της
ανατττύξεως φιλικών σχέσεων και της επιτεύξεως ειρηνικής
συνυπάρξεως και συνεργασίας μεταξύ των λαών.
Η Σύμβαση αυτή ακολουθεί πιστό και σχεδόν κατά γράμμα
τη Σύμβαση της Βιέννης "Περί του δικαίου Των Συνθηκών', την
οποία η χώρα μας έχει ήδη κυρώσει δια του ν.δ. 402/23.5.74.
Απλώς η παρούσα Σύμβαση έχει διαφορετικό πεδίο εφαρμογής
καθότι αφορά τις συνθήκες που συνάπτονται μεταξύ Κρατών
και Διεθνών Οργανισμών ή μεταξύ Διεθνών Οργανισμών.
Η υπό κύρωση Διεθνής αυτή Σύμβαση αποτελείται από 86
συνολικά άρθρα και περιλαμβάνει Προοίμιο, 8 Μέρη και ένα
Παράρτημα
Το Μέρος I (άρθρα 1-5) αναφέρεται
- στην εφαρμογή της συμβάσεως (αρθ. 1)
- στους όρους που χρησιμοποιούνται στη Σύμβαση (αρθ. 2)
- στις διεθνείς Συμφωνίες που δεν εμπίπτουν στα πλαίσια
της υπό κύρωση Συμβάσεως (άρθ. 3)
- στη μη αναδρομικότητα της (άρθ. 4) και
- στην εφαρμογή της στις ιδρυτικές Συνθήκες διεθνών
οργανισμών ή στις συνθήκες που υιοθετήθηκαν στα πλαίσια
διεθνών οργανισμών (άρθ. 5).
Το Μέρος II, που αποτελείται από τρία τμήματα, περιλαμβάνει
τα άρθρα 6-25 και αναφέρεται:
- στη συνομολόγηση και θέση σε ισχύ των Συνθηκών (Τμήμα
1. άρθ. 6-18)
- στη διατύπωση επιφυλάξεων (Τμήμα 2, άρθ. 19-23)
- στη θέση σε ισχύ και προσωρινή εφαρμογή των Συνθηκών
(Τμήμα 3, άρθ. 24-25).
Το Μέρος III, που αποτελείται από τέσσερα τμήματα, περι
λαμβάνει τα άρθρα 26-38 και αφορά:
- την τήρηση των Συνθηκών (Τμήμα 1, άρθ. 26-27)
- την εφαρμογή των Συνθηκών (Τμήμα 2, άρθ. 28-30)
- την ερμηνεία των Συνθηκών (Τμήμα 3, άρθ. 31-33)
- τη σχέση τρίτων Κρατών ή Οργανισμών έναντι των Συν
θηκών (Τμήμα 4, άρθ. 39-38).
Το Μέρος IV περιλαμβάνει τα άρθρα 39-41 και αναφέρεται
στην τροποποίηση και αναθεώρηση των Συνθηκών.
Το Μέρος V αποτελείται από πέντε τμήματα, περιλαμβάνει
τα άρθρα 42-72 και αφορά την ακυρότητα λήξη και αναστολή
των Συνθηκών.
Ειδικότερα αναφέρεται:
- στις γενικές διατάξεις περί εγκυρότητος των Συνθηκών
(Τμήμα 1. άρθ. 42-45)
- στην ακυρότητα των Συνθηκών (Τμήμα 2, άρθ. 46-53).
Αξιοσημείωτο είναι το άρθρο 53 που επιβεβαιώνει την αρχή
των κανόνων jus cogens, αρχή ιδιαίτερα σημαντική και ευνοϊκή
για τη χώρα μας για πολλούς λόγους, ως κανόνων αναγκαστικών
που από νομικής απόψεως υπερτερούν και υπερισχύουν έναντι
των άλλων
- στη λήξη και αναστολή της εφαρμογής των Συνθηκών
(Τμήμα 3, άρθ. 54-64)
- στην εφαρμοστέα διαδικασία σε σχέση με την ακυρότητα
ή τη λήξη των Συνθηκών (Τμήμα 4, άρθ. 65-68). Σημαντικό
επίσης είναι το άρθρο 66 που εγκαθιδρύει άδικό μηχανισμό
επιλύσεως των διαφορών των σχετικών με την ερμηνεία του

άρθρου 64 (κανόνων jus cogens). Ο μηχανισμός αυτός περι
λαμβάνει σε πρώτο στάδιο την επιδίωξη γνωμοδοτήσεως δε
σμευτικού χοροκτήρα του Διεθνούς Δικαστηρίου, εφ' όσον κα
τα δύο μέρη συμφωνούν καε αν τούτο δεν είναι δυνατό να
επιτευχθεί, υποχρεωτική διαιτησία
- στις συνέπειες της ακυρωσεως, λήξεως ή αναστολής
εφαρμογής των Συνθηκών (Τμήμα 5, άρθ. 60-72).
Το Μέρος VI περιλαμβάνει τα άρθρα 73-76 και αφορά τις
σχέσεις της παρούσας Συμβάσεως με τη Σύμβαση της Βιέννης
’Περί του Δικαίου των Συνθηκών' του 1969 (το άρθ. 73 ορίζει
ρητά ότι σε περίπτωση συνθήκης μεταξύ δύο ή περισσότερων
Κρατών μερών στη Σύμβαση της Βιέννης του 1969 και ενός
ή περισσότερων οργανισμών, οι σχέσεις τους θα διέπονται
από τη Σύμβαση του 1969). στις περιπτώσεις διαδοχής Κράτους,
διεθνούς ευθυνης, διοκοπής διπλωματικών ή προξενικών σχέ
σεων και ενάρξεως των εχθροπραξιών.
Το Μέρος VII, που αποτελείται από τα άρθρα 77-80, σναφέρεται στη φύλαξη, κοινοποίηση, διόρθωση και πρωτοκόλληση
των Συνθηκών.
Το Μέρος VIII περιλαμβάνει τα άρθ. 82-86 κα αναφέρετα
στις τελικές διατάξεις της Συμβάσεως.
Τέλος, το Παράρτημα καθιερώνει διαδικασία διαιτησίας και
συνδιαλλαγής για την περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 66
(περί επιλύσεως των διαφορών)
Εισηγούμεθα την κύρωση της παρούσας Συμβάσεως διότι
είναι συμφέρουσα για τη χώρα μας, κυρίως για τους εξής
λόγους:
1) Περιέχει αρχές ιδιαίτερα ευνοϊκές για μας, όπως είναι η
αρχή των κανόνων jus cogens (άρθ. 53), επί των οποίων
σημειωτέον η χώρο μας στηρίζει, από νομικής απόψεως. την
επιχειρηματολογία της γενικά για το θέμα της Κύπρου και για
τον εξοπλισμό των ελληνικών νησιών.
2) Ενισχύει γενικά τον ρόλο των διεθνών οργανισμών (μεταξύ
των οποίων και η ΕΟΚ) στις διεθνείς σχέσεις ρυθμίζοντας
ουσιαστικά το σημαντικό στην πράξη θέμα της δίκαιο πρακτικής
τους ικανότητας και συμβάλλοντας έτσι στην κωδικοποίηση και
ανάπτυξη του διεθνούς δικαίου.
3) Η χώρα μας έχει ήδη υπογράψει και κυρώσει τη Σύμβαση
της Βιέννης περί του Δικαίου των Συνθηκών του 1969 (ν.δ.
402/23.5.74), της οποίας η παρούσα Σύμβαση αποτελεί την
λογική συνέχεια στον τομέα συνθηκών μεταξύ κρατών και
διεθνών οργανισμών και την οποία ακολουθεί σχεδόν κατά
γράμμα.
Δια των διατάξεων της κυρουμένης Συμβάσεως ουδεμία
προκαλείται δαπάνη ή μείωση των εσόδων του κρατικού προϋ
πολογισμού.
Υποβάλλοντας το παρόν σχέδιο νόμου, παρακαλούμε για
την κύρωσή του από τη Βουλή.
Αθήνα. 20 Φεβρουάριου 1991
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αντώνης Σαμαράς

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση Σύμβασης Βιέννης για το δkoto των Συνθηκών μεταξύ
Κρατών και Διεθνών Οργανισμών ή μεταξύ Διεθνών Οργανισμών
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ.1
του Συντάγματος η Σύμβαση της Βιέννης για το δίκαιο των
Συνθηκών μεταξύ Κρατών και Διεθνών Οργανισμών ή μεταξύ
Διεθνών Οργανισμών, που υπογράφηκε στη Βιέννη στις 21
Μαρτίου 1986, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στη
γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

