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Viyana Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi
22 Mayõs 1969

Bu Sözleşmenin Tarafõ Olan Devletler,

Andlaşmalarõn milletlerarasõ ilişkiler tarihindeki temel rolünü gözönünde tutarak,

Milletlerarasõ hukukun kaynağõ olarak ve, anayasal ve sosyal sistemleri ne olursa olsun,
milletler arasõnda barõşçõ işbirliğini geliştirmenin bir vasõtasõ olarak andlaşmalarõn devamlõ artan
önemini kabul ederek,

Serbest rõza ve iyi niyet ilkelerinin ve pacta sunt servanda kuralõnõn evrensel olarak
tanõndõğõnõ kaydederek,

Andlaşmalarla ilgili ihtilaflarõn, diğer milletlerarasõ ihtilaflar gibi, barõşçõ araçlarla adalet ve
milletlerarasõ hukuk ilkelerine göre çözümlenmesi gerektiğini teyid ederek,

Birleşmiş Milletler halklarõnõn adalet ve andlaşmalardan doğan yükümlülüklere saygõnõn
muhafaza edilebileceği şartlarõ tesis etme kararlõlõğõnõ hatõrlatarak,

Halklarõn eşit halklarõ ve self determinasyonu, bütün Devletlerin egemen eşitliği ve
bağõmsõzlõğõ, Devletlerin iç işlerine karõşmama, kuvvet kullanmama veya kuvvet kullanma
tehdidinin yasaklanmasõ ve herkes için insan halklarõ ve temel hürriyetlerine saygõ ve riayet ilkeleri
gibi Birleşmiş Milletler Şartõ'nda vücut bulan milletlerarasõ hukuk ilkelerini hatõrda tutarak,

Bu Sözleşmede Andlaşmalar Hukukunun tedvini ve tedrici gelişmesinin Birleşmiş Milletler
Şartõ'nda belirtilen amaçlarõnõ, yani milletlerarasõ barõş ve güvenliği muhafaza etme, milletler
arasõnda dostane ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin sağlanmasõnõ ileriye götüreceğine inanarak,

Milletlerarasõ teamül kurallarõnõn bu Sözleşme ile düzenlenmemiş olan sorunlarõ yö-
netmeye devam edeceğini teyid ederek,

Aşağõdaki hususlarda anlaştõlar:

Kõsõm I
Giriş

Madde I- Bu Sözleşmenin Kapsamõ

Bu Sözleşme, Devletler arasõndaki andlaşmalara uygulanõr.

Madde 2- Terimlerin Kullanõlmasõ

1. Bu sözleşmenin uygulanmasõ bakõmõndan,

a- "andlaşma", ister tek bir belgede, isterse iki veya daha fazla ilgili belgede yer alsõn ve
(kendine) mahsus ismi ne olursa olsun, Devletler arasõnda yazõlõ şekilde akdedilmiş ve
milletlerarasõ hukuka tabi olan milletlerarasõ anlaşma (mutabakat) demektir.
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b- "onay",  "kabul", "tasvip", veya "katõlma", bir Devletin bu durumlarõn her birinde
milletlerarasõ planda bir andlaşmayla bağlanma rõzasõnõ tespit ettiği bu isimdeki bir
milletlerarasõ işlem demektir.

c- "yetki belgesi", bir Devletin andlaşma metnini görüşmek, kabul etmek, ve tevsik
etmek, Devletin bir andlaşmayla bağlanma rõzasõnõ açõklamak, veya bir andlaşma
hususundaki diğer herhangi bir işlemi yapmak için, kendisini temsil edecek kişi veya
kişileri tayin eden, o Devletin yetkili mercilerinin verdiği bir belge demektir.

d- "çekince", nasõl kaleme alõnõrsa alõnsõn veya nasõl isimlendirilse isimlendirilsin, Devletin
bir andlaşmayõ imzalarken, onaylarken, kabul ederken, tasvip ederken veya
andlaşmaya katõlõrken, bazõ andlaşma hükümlerinin hukuki etkisini kendisi bakõmõndan
ihraç etmek veya değiştirmek için yaptõğõ tek taraflõ bir beyan demektir.

e- "görüşmeci Devlet", andlaşma metinin hazõrlanmasõ ve benimsenmesine katõlmõş olan
bir Devlet demektir.

f- "akit Devlet", yürürlüğe girmiş olsun olmasõn, andlaşmayla bağlanma rõzasõnõ bildirmiş
olan bir Devlet demektir.

g- "taraf", andlaşmayla bağlanmaya rõza gösteren ve kendisi için andlaşmanõn yürürlükte
olduğu bir Devlet demektir.

h- "üçüncü Devlet", andlaşmaya taraf olmayan bir Devlet demektir.

i- "milletlerarasõ örgüt", bir hükmetlerarasõ örgüt demektir.

2. Bu Sözleşmenin terimlerin kullanõlmasõ ile ilgili 1. paragrafõn hükümleri, herhangi bir
Devletin iç hukukundan bu terimlerin kullanõlma şekline veya onlara verilecek anlama halel
getirmez.

Madde 3- Bu Sözleşmenin kapsamõna girmeyen milletlerarasõ anlaşmalar

Bu Sözleşmenin, Devletlerle milletlerarasõ hukukun diğer kişileri arasõnda veya mil-
letlerarasõ hukukun bu gibi diğer kişilerinin kendi aralarõnda akdedilen milletlerarasõ anlaşmalara
veya yazõlõ şekilde yapõlmayan anlaşmalara uygulanmamasõ:

a- bu gibi anlaşmalarõn hukuki gücünü;

b- bu Sözleşmede derpiş edilip de bu gibi anlaşmalarõn sözleşmeden bağõmsõz olarak milletlerarasõ
hukuka göre tabi olduğu herhangi bir kuralõn bu anlaşmalara uygulanmasõnõ;

c- Devletlerin, milletlerarasõ hukukun diğer kişilerinin de tarafõ olduklarõ milletlerarasõ
anlaşmalarla düzenlenen kendi aralarõndaki münasebetlerine bu Sözleşmenin uygulanmasõnõ,
etkilemeyecektir.

Madde 4- Bu Sözleşmenin geriye yürümezliği

Bu Sözleşmede beyan edilip de, andlaşmalarõn bu Sözleşmeden bağõmsõz olarak
milletlerarasõ hukuk gereğince tabi olduğu herhangi bir kuralõn uygulanmasõna halel gelmemek
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üzere, bu Sözleşme sadece Devletler tarafõndan bu Sözleşmenin kendileri bakõmõndan yürürlüğe
girmesinden sonra akdedilen andlaşmalara uygulanõr.

Madde 5- Milletlerarasõ örgütleri kuran andlaşmalar ve bir milletlerarasõ örgüt
çerçevesinde kabul edilen andlaşmalar

Bu Sözleşme bir milletlerarasõ örgütün kurucu belgesi olan herhangi bir andlaşma ya ve
bir milletlerarasõ örgüt çerçevesinde kabul edilen herhangi bir andlaşmaya, örgütün herhangi bir
ilgili iç tüzük hükmüne halel gelmemek üzere, uygulanõr.

Kõsõm II
Andlaşmalarõn Akdedilmesi ve Yürürlüğe Girmesi

Kesim 1

Madde 6- Devletlerin andlaşma yapma yetkisi (ehliyeti)

 Her Devletin andlaşma akdetme yetkisi (ehliyeti) vardõr.

Madde 7-Yetki belgesi

1. Bir andlaşma metninin kabulü veya tevsiki amacõyla veya Devletin bir andlaşma ile
bağlanma rõzasõnõ açõklamasõ amacõyla bir kişinin bir Devleti temsil ettiği şu hallerde kabul edilir:

a- uygun bir yetki belgesini gösterdiği zaman; veya

b- ilgili Devletlerin uygulamasõndan veya diğer şartlardan niyetlerinin o şahsõn bu amaçlar
için Devleti temsil ettiğini kabul etmek ve yetki belgesini bertaraf etmek olduğu ortaya
çõktõğõ zaman;

2. Görevleri gereği ve yetki belgesine başvurmaksõzõn aşağõdaki kişilerin Devletlerini temsil
ettikleri kabul edilir:

a- Devlet Başkanõ, Hükümet Başkanõ ve Dõşişleri Bakanlarõ, bir andlaşmanõn akdi ile ilgili
her türlü işlemin yapõlmasõ amacõyla;

b- Diplomatik misyon başkanlarõ, kendilerini akredite eden Devletle akredite olduklarõ
Devlet arasõndaki bir andlaşmayõ metin olarak kabul etmesi amacõyla;

c- Devletler tarafõndan bir milletlerarasõ konferans veya bir milletlerarasõ örgüt veya
organlarõndan birine akredite olan temsilciler, o konferansta, örgütte veya organda
bir andlaşma metnini kabul etmek amacõyla.

Madde 8- İzinsiz yapõlan bir işleme sonradan icazet verilmesi

Yedinci maddeye göre bir Devleti temsil etmeye mezun kabul edilmeyecek bir kişinin bir
andlaşmanõn akdedilmesi ile ilgili olarak yaptõğõ bir işlem, o Devletçe daha sonra teyid edilmedikçe
hukuki sonuç doğurmaz.
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Madde 9- Metnin kabulü (adoption)

1. Bir andlaşma metninin kabulü, 2. paragraf hükümleri saklõ kalmak üzere, andlaşmanõn
hazõrlanmasõna katõlan bütün Devletlerin rõzasõyla olur.

2. Bir milletlerarasõ konferansta bir andlaşma metninin kabulü, mevcut ve oy kullanan
Devletlerin üçte-ikilik oy çoğunluğu ile olur, meğer ki aynõ çoğunluk farklõ bir kuralõn
uygulanmasõnõ karara bağlasõn.

Madde 10- Metninin tevsiki (authentication)

Bir andlaşma metni aşağõdaki hallerde sarih ve kat'i olarak tespit edilir:

a- metinde öngörülebilecek bir usulle veya andlaşmanõn hazõrlanmasõna katõlan
Devletlerin üzerinde mutabõk kaldõklan bir usulle;

b- böyle bir usul yoksa, bu Devletlerin temsilcilerinin andlaşma metnini veya metni içine
alan bir Konferans Nihai Senedini imzalamalarõ, ad referandum imzalamalarõ veya
parafe etmeleri ile.

Madde 11- Bir andlaşma ile bağlanma rõzasõnõ açõklama yollarõ

Bir Devletin bir andlaşma ile bağlanma rõzasõ imza, bir andlaşma teşkil eden belgelerin
teatisi, onay, kabul, tasvip veya katõlma veya üzerinde mutabõk kalõndõysa diğer herhangi bir
araçla açõklanabilir.

Madde 12- İmza ile açõklanan andlaşma ile bağlanma rõzasõ

1. Aşağõdaki hallerde bir Devletin bir andlaşma ile bağlanma rõzasõ temsilcilerinin imzasõ ile
açõklanabilir:

a- andlaşma, imzanõn o etkiye sahip olacağõnõ öngördüğü zaman;

b- görüşmeci Devletlerin imzanõn o etkiye sahip olmasõ hususunda mutabõk kaldõklarõ
başka türlü tespit edildiği zaman;

c- Devletin imzaya o etkiyi verme niyeti, temsilcisinin yetki belgesinden anlaşõldõğõ
zaman veya görüşmeler esnasõnda açõklandõğõ zaman.

2. Birinci paragraf bakõmõndan:

a- bir metnin parafe edilmesi, görüşmeci Devletlerin mutabõk kalmalarõ halinde
andlaşmanõn imzalamasõnõ teşkil eder;

b- bir andlaşmanõn bir devletin temsilcisi tarafõndan ad referandum imzalanmasõ, Devleti
teyid ederse, andlaşmanõn imzalanmasõnõ teşkil eder.

Madde 13- Bir andlaşma teşkil eden belgelerin teati edilmesiyle bir andlaşma ile
bağlanma rõzasõnõn açõklanmasõ
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Devletler arasõnda teati (değiş-tokuş) edilen belgelerle teşkil edilen bir andlaşma ile
Devletlerin bağlanma rõzasõ o teati (değiş-tokuş) işlemi ile şu hallerde açõklanõr:

a- belgeler, teati (değiş-tokuş) edilmenin o etkiye sahip olacağõnõ öngörüyorsa; veya

b- bu Devletlerin, belgelerin teati (değiş-tokuş) edilmelerinin o etkiyi sahip      olmasõnõ
kabul ettikleri başka türlü tespit ediliyorsa.

Madde 14- Onaylama, kabul veya tasviple bir andlaşmayla bağlanma rõzasõnõn
açõklanmasõ

1. Bir Devletin bir andlaşma ile bağlanma rõzasõ aşağõdaki hallerde onay ile açõklanõr:

a- andlaşma, bu rõzanõn onay suretiyle açõklanacağõnõ öngörüyorsa;

b- görüşmeci Devletlerin onayõn gerekli olduğu hususunda mutabõk olduklarõ başka türlü
tespit edilirse;

c- Devlet temsilcileri andlaşmayõ onaya tabi olarak imzaladõğõ zaman; veya,

d- Devletin andlaşmayõ onaya tabi olarak imzalama niyeti temsilcisinin yetki belgesinden
anlaşõldõğõ zaman veya görüşmeler esnasõnda açõklandõğõ zaman.

2. Bir Devletin bir andlaşmayla bağlanma rõzasõ onayõnkine benzer şartlar altõnda kabul
veya tasviple de açõklanõr.

Madde 15- Bir andlaşma ile bağlanma rõzasõnõn katõlmayla açõklanmasõ

Aşağõdaki hallerde bir Devletin bir andlaşma ile bağlanma rõzasõ katõlma ile açõklanõr :

a- andlaşma, bu rõzanõn katõlma yoluyla açõklanacağõnõ öngördüğü zaman;

b- görüşmeci Devletlerin bu rõzanõn o Devletçe katõlma yoluyla açõklanabileceği
hususunda mutabõk olduklarõ başka türlü tespit edidiği zaman; veya

c- bütün taraflar daha sonra bu rõzanõn o Devlet tarafõndan katõlma yoluyla açõkla-
nabileceği hususunda mutabõk kaldõğõ zaman.

Madde 16- Onay, kabul , tasvip veya katõlma belgelerinin teati (değiş-tokuş) edilmesi
veya tevdi edilmesi

Andlaşma başka türlü öngörmedikçe, onay, kabul, tasvip veya katõlma belgeleri aşağõdaki
durumlarda bir Devletin bir andlaşma ile bağlanma rõzasõnõ tespit eder:

a- akit Devletler arasõnda teati (değiş-tokuş) edilmeleri;

b- tevdi merciine tevdi edilmeleri; veya

c- akit Devletlere veya, kabul edildiyse, tevdi mercine bildirilmeleri.
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Madde 17- Bir andlaşmanõn bir bölümü ile bağlanma rõzasõ ve farklõlõk gösteren
hükümlerin seçimi

1. 19-23 üncü maddelere halel gelmemek üzere, bir Devletin bir andlaşmanõn bir bölümü
ile bağlanma rõzasõ ancak andlaşma buna izin verirse veya diğer akit Devletler buna rõza gösterirse
geçerlidir.

2. Farklõ hükümler arasõnda bir seçim yapmaya izin veren bir andlaşma ile bir Devletin
bağlanma rõzasõ, ancak rõzanõn hangi hükümlerle ilgili olduğu açõklõğa kavuşturulduysa geçerlidir.

Madde 18- Yürürlüğe girmeden önce andlaşmanõn konu ve amacõnõ ortadan kaldõrmama
yükümü

Bir Devlet, aşağõdaki hallerde bir andlaşmanõn konu ve amacõnõ ortadan kaldõracak
hareketlerden kaçõnmak mecburiyetindedir:

a- onaya, kabule, veya tasvibe bağlõ olarak andlaşmayõ imzaladõğõ zaman veya andlaşma
teşkil eden belgeleri teati (değiş-tokuş) ettiği zaman, andlaşmaya taraf olmamak niyetini
açõklõğa kavuşturmuş oluncaya kadar; veya

b- andlaşma yürürlüğe girinceye kadar veya bu yürürlüğe girmenin gereksiz yere
geciktirilmemesi şartõyla, andlaşmayla bağlanma rõzasõnõ açõkladõktan sonra.

Kesim 2
Çekinceler

Madde 19- Çekincelerin ileri sürülmesi

Bir Devlet bir andlaşmayõ imzalarken, onaylarken, kabul ederken, tasvip ederken, veya bir
andlaşmaya katõlõrken aşağõdaki hallerde bir çekinceyi ileri sürebilir:

a- andlaşma çekinceyi yasaklamadõkça;

b- andlaşma, sadece söz konusu çekinceyi kapsamõ dõşõnda bõrakan, belirli çekincelerin
ileri sürülebileceğini öngörmedikçe;

c- (a) ve (b) ben~ilerinin kapsamõna girmeyen durumlarda, çekince      andlaşmanõn konu
ve amacõ ile bağdaşmazlõk etmedikçe.

Madde 20- Çekincelerin kabulü ve çekincelere itiraz

1. Bir andlaşmanõn açõk bir şekilde izin verdiği bir çekincenin diğer akit Devletler ta-
rafõndan daha sonra herhangi bir şekilde kabulü gerekmez, meğer ki andlaşma aksini öngörmüş
olsun.

2. Görüşmeci Devletlerin sõnõrlõ sayõsõndan ve bir andlaşmanõn konu ve amacõndan
andlaşmanõn bütün taraflar arasõnda bir bütün olarak uygulanmasõnõn her birinin andlaşmayla
bağlanma rõzasõnõn esaslõ bir şartõ olduğu anlaşõldõğõ zaman, bu çekince bütün taraflarõn kabulünü
gerektirir.

3. Bir andlaşma bir milletlerarasõ örgütün bir kurucu belgesi olduğu zaman ve başka türlü
öngörmedikçe, bu çekince o örgütün yetkili organõnõn kabulünü gerektirir.
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4. Bir önceki paragrafõn kapsamõna girmiyen durumlarda ve andlaşma aksini öngör-
medikçe:

a- diğer bir akit Devletin bir çekinceyi kabul etmesi, çekince ileri süren Devleti diğer
Devlet bakõmõndan, andlaşma bu Devletler arasõnda yürürlüğe girerse veya girdiği zaman,
andlaşmanõn bir tarafõ yapar;

b- diğer bir akit Devletin bir çekinceye yaptõğõ bir itiraz, andlaşmanõn itiraz eden Devletle
çekince ileri süren Devlet arasõnda yürürlüğe girmesini engellemez, meğer ki aksi bir niyet
kati şekilde itiraz eden Devlet tarafõndan açõklanmõş olsun:

c- bir Devletin bir andlaşma ile bağlanma rõzasõnõ açõklayan ve bir çekince içeren bir
işlemi en azõndan başka bir akit Devlet çekinceyi kabul eder etmez hüküm doğurur.

5. İkinci ve dördüncü paragraflar bakõmõndan ve andlaşma başka türlü öngörmezse, bir
çekince, bir Devletin bundan haberdar edilmesinden sonraki oniki aylõk bir dönemin sonuna kadar
veya, Devletin andlaşma ile bağlanma rõzasõnõ daha sonraki bir tarihte açõklamasõ halinde, bu
rõzasõnõ açõkladõğõ tarihe kadar, çekinceye hiçbir itirazda bulunmamõş olmasõ halinde, o Devlet
tarafõndan kabul edilmiş addedilir.

Madde 21- Çekincelerin ve çekincelere yapõlan itirazlarõn hukuki etkisi

1. 19, 20 ve 23 üncü maddelere uygun şekilde diğer bir taraf bakõmõndan tesis edilen bir
çekince:

a- çekince ileri süren Devletin diğer tarafla ilişkilerinde, çekincenin ilgili olduğu andlaşma
hükümlerini çekince ölçüsünde degiştirir, ve

b- diğer tarafõn çekince ileri süren Devletle ilişkilerinde, bu hükümleri aynõ ölçüde
degiştirir.

2. Çekince, andlaşmanõn diğer taraflarõnõn kendi aralarõndaki ilişkilerde andlaşma
hükümlerini değiştirmez.

3. Bir Çekinceye itiraz eden bir Devlet andlaşmanõn kendisiyle çekince ileri süren Devlet
arasõnda yürürlüğe girmesine itiraz etmemiş olduğu zaman, çekincenin ilgili olduğu hükümler iki
Devlet arasõnda çekince ölçüsünde uygulanmaz.

Madde 22- Çekincelerin ve çekincelere yapõlan itirazlarõn geri alõnmasõ

1. Andlaşma başka türlü öngörmedikçe, bir çekince her zaman geri alõnabilir, ve çekinceyi
kabul etmiş olan bir Devletin rõzasõ geri alma için gerekli değildir.

2. Andlaşma başka türlü öngörmedikçe, bir çekinceye yapõlan bir itiraz her zaman geri
alõnabilir.

3. Andlaşma başka türlü öngörmedikçe veya başka türlü mutabõk kalõnmadõysa;

a- bir çekincenin geri alõnmasõnõ diğer bir akit Devlet bakõmõndan ancak o Devlet bu
konudaki bildirimi aldõktan sonra hüküm doğurur.
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b- bir çekinceye yapõlan bir itirazõn geri alõnmasõ ancak çekinceyi ileri süren Devletin bu
konudaki bildirimi almasõndan sonra hüküm doğurur.

Madde 23- Çekincelerle ilgili usul

1. Bir çekincenin açõk bir şekilde kabulünün, ve bir çekinceye yapõlan bir itirazõn, yazõlõ
şekilde yapõlmasõ ve akit Devletlerle andlaşmaya taraf olmaya yetkili olan Devletlere bildirilmesi
gerekir.

2. Andlaşmayõ onaya, kabule veya tasvibe tabi olarak imzaladõğõ zaman ileri sürülmüşse,
bir çekince onu ileri süren Devlet tarafõndan andlaşma ile bağlanma rõzasõnõ açõkladõğõ zaman teyid
edilmelidir. Böyle bir durumda, çekince teyid edildiği tarihte ileri sürülmüş addedilecektir.

3. Bir çekincenin teyid edilmesinden önce, açõk bir şekilde kabulü veya ona yapõlan bir
itirazõn kendisi, teyid edilmeyi gerektirmez.

4. Bir çekincenin veya bir çekinceye yapõlan bir itirazõn geri alõnmasõ, yazõlõ şekilde
olmalõdõr.

Kesim 3
Andlaşmalarõn yürürlüğe girmesi ve geçici olarak uygulanmasõ

Madde 24- Yürürlüğe girme

1. Bir andlaşma, kendisinin öngördüğü veya görüşmeci Devletlerin mutabõk kalabilecekleri
tarzda ve tarihte yürürlüğe girer.

2. Böyle bir hüküm veya mutabakat yoksa, andlaşma bütün görüşmeci Devletler için
andlaşma ile bağlanma rõzasõ tespit edilir edilmez yürürlüğe girer.

3. Andlaşmanõn yürürlüğe girmesinden sonraki bir tarihte bir Devletin andlaşma ile bağlanma
rõzasõnõ açõklamasõ halinde, andlaşma aksini öngörmedikçe, o Devlet bakõmõndan andlaşma o
tarihte yürürlüğe girer.

4. Bir andlaşma metninin tevsiki, Devletlerin andlaşma ile bağlanma rõzasõnõn tespit edilmesi,
yürürlüğe giriş tarzõ veya tariõhi, çekinceler, depoziter makamõnõn işlevleri ve andlaşmanõn
yürürlüğe girmesinden önce zorunlu olarak ortaya çõkan diğer meseleleri düzenleyen hükümleri,
andlaşma metninin kabulü (adoption) zamanõndan itibaren uygulanõr.

Madde 25- Geçici uygulama

1. Bir andlaşma veya bir andlaşmanõn bir bölümü

a- andlaşmanõn kendisi öngörürse veya

b- görüşmeci Devletler başka bir tarzda böyle mutabõk kalõrlarsa, andlaşma yürürlüğe
girinceye kadar geçici olarak uygulanõr.

2. Andlaşma başka türlü öngörmedikçe veya görüşmeci Devletler başka türlü mutabõk
kalmadõkça, bir andlaşmanõn veya bir andlaşmanõn bir bölümünün bir Devlet bakõmõndan



        BM Enformasyon Merkezi UNIC-Ankara

UNIC Turkey 9 Ankara, 05.03.2002

uygulanmasõna, o Devlet, aralarõnda geçici olarak andlaşmanõn uygulandõğõ diğer Devletleri
andlaşmaya taraf olmamak hususundaki niyetinden haberdar ederse, son verilecektir.

Kõsõm III
Andlaşmalara Riayet, Andlaşmalarõn Uygulanmasõ ve Yorumu

Kesim 1
Andlaşmalara Riayet

Madde 26- Ahde vefa (pacts suõft serwanda)

Yürürlükteki her andlaşma ona taraf olanlarõ bağlar ve taraflarõn onu iyi niyetle icra etmesi
gerekir.

Madde 27- İç hukuk ve andlaşmalara riayet

Bir taraf bir andlaşmayõ icra etmeme gerekçesi olarak iç hukukunun hükümlerine
başvuramaz. Bu kural 46. maddeye bir halel getirmez.

Kesim 2
Andlaşmalarõn uygulanmasõ

Madde 28- Andlaşmlarõn geriye yürümezliği

Andlaşmadan farklõ bir niyet anlaşõlmadõkça veya böyle bir niyet başka türlü tespit
edilmedikçe, andlaşma hükümleri, andlaşmanõn bir taraf bakõmõndan yürürlüğe girmesinden önce
meydana gelen herhangi bir hareketle veya vakõayla veya ortadan kalkan herhangi bir durumla
ilgili olarak, o tarafõ bağlamaz.

Madde 29- Andlaşmalarõn ülke itibariyle kapsamõ

Andlaşmadan farklõ bir niyet anlaşõlmadõkça veya böyle bir niyet başka türlü tespit
edilmedikçe, bir andlaşma her bir tarafõ bütün ülkesi bakõmõndan bağlar.

Madde 30- Aynõ konu hakkõnda birbirini takip eden andlaşmalarõn uygulanmasõ

1. Birleşmiş Milletler Şartõ'nõn 103 üncü maddesi saklõ kalmak üzere, aynõ konuyla ilgili
olarak ardarda yapõlan andlaşmalarõn taraflarõ olan Devletlerin haklarõ ve yükümlülükleri, aşağõdaki
paragrafa uygun şekilde tespit edilecektir:

2. Bir andlaşma, bir önceki veya sonraki andlaşmanõn hükümlerine tabi olduğunu veya
onlarla bağdaşmaz addedilemeyeceğini belirttigi zaman, o diğer andlaşmanõn hükümleri üstündür.

3. Daha önceki bir andlaşmanõn bütün taraflarõ aynõ zamanda sonraki andlaşmaya da
taraf olduğu fakat önceki andlaşma 59 uncu maddeye göre sona erdirilmediği veya yürürlüğü
askõya alõnõnadõğõ zaman, daha önceki andlaşma sadece hükümlerinin sonraki andlaşmayla
bağdaşmasõ ölçüsünde uygulanõr.
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4. Sonraki andlaşmanõn taraflarõ önceki andlaşmanõn taraflarõnõn tamamõnõ kapsamadõğõ
zaman:

a- her ikisine taraf olanlar arasõnda üçüncü paragrafta yer alan aynõ kural uygulanõr.

b- her iki andlaşmaya taraf olan bir Devletle sadece andlaşmalarõn birisine         taraf
olan bir Devlet arasõnda, her iki Devletin tarafõ olduklarõ andlaşma bunlarõn karşõlõklõ
hak ve yükümlülüklerini yönetir.

5. Dördüncü paragraf hükümleri, 41. maddeye veya 60. maddeye göre bir andlaşmanõn
sona erdirilmesi ile veya yürürlüğünün askõya alõnmasõyla ilgili herhangi bir meseleye veya bir
Devletin başka bir Devlete karşõ, başka bir andlaşma gereğince üstlendiği yükümlülüklerle
bağdaşmayan bir andlaşmanõn yapõlmasõ veya uygulanmasõ sebebiyle bir Devlet için doğabilecek
herhangi bir sorumluluk meselesine, halel getirmez.

Kesim 3
Andlaşmalarõn yorumu

Madde 31- Genel yorum kuralõ

1. Bir andlaşma, hükümlerine andlaşmanõn bütünü içinde ve konu ve amacõnõn õşõğõnda
verilecek alelade manaya uygun şekilde iyi niyetle yorumlanõr.

2. Bir andlaşmanõn yorumu bakõmõndan, (andlaşmanõn) bütünü, girişini ve eklerini içine
alan metne ilaveten, aşağõdakileri kapsar:

a- andlaşmanõn akdedilmesi ile bağlantõlõ olarak bütün taraflar arasõnda yapõlmõş olan
andlaşmayla ilgili herhangi bir anlaşma;

b- andlaşmanõn akdedilmesi ile bağlantõlõ oiarak bir veya daha fazla tarafça yapõlan ve
diğer taraflarca andlaşmayla ilgili bir belge olarak kabul edilen herhangi bir belge.

3. Andlaşmanõn bütünü ile birlikte aşağõdakiler (de) dikkate alõnõr:

a- Taraflar arasõnda andlaşmanõn yorumu veya hükümlerinin uygulanmasõ ile ilgili olarak
yapõlan daha sonraki (tarihli) herhangi bir anlaşma,

b- Taraflarõn andlaşmanõn yorumu konusundaki mutabakatõnõ tespit eden andlaşmanõn
uygulanmasõ ile ilgili daha sonraki herhangi bir uygulamasõ.

c- Taraflar arasõndaki ilişkilerde milletlerarasõ hukukun tatbiki kabil herhangi bir kuralõ.

4. Taraflarõn bir terime özel bir mana vermek istedikleri tespit edilirse, o terime o mana
verilir.

Maddde 32- Tamamlayõcõ yorum araçlarõ

31. maddenin uygulanmasõndan hasõl olan manayõ teyid etmek veya 31. maddeye göre
yapõlan yorum,
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a- manayõ muğlak veya anlaşõlmaz bõrakõyorsa,

b- çok açõk bir şekilde saçma olan veya makûl olmayan bir sonuca götürüyorsa, manayõ
tespit etmek için andlaşmanõn hazõrlõk çalõşmalarõna ve yapõlma şartlarõ dahil, tamamlayõcõ yorum
araçlarõna başvurulabilir.

Madde 33- İki veya daha fazla dilde tevsik edilmiş olan andlaşmalarõn yorumu

1. Bir andlaşma iki veya daha fazla dilde tevsik edildiği zaman, görüş ayrõlõğõ halinde,
belirli bir metnin üstün tutulacağõnõ metnin kendisi öngörmedikçe veya taraflar öyle
kararlaştõrmadõkça, herbir dildeki metin aynõ şekilde geçerlidir.

2. Metnin tevsik edildiği dillerden gayrõ bir dildeki bir andlaşma sureti, ancak andlaşmanõn
öngörmesi veya taraflarõn kabul etmesi halinde geçerli bir metin telakki edilir.

3. Andlaşma hükümlerinin herbir geçerli metinde aynõ manayõ taşõdõğõ farz edilir.

4. Birinci paragrafa göre, belirli bir metinin üstün tutulduğu durumlar saklõ kalmak üzere,
geçerli metinler arasõnda yapõlan bir karşõlaştõrma, 31. ve 32. maddelerin uygulanmasõnõn ortadan
kaldõrmadõğõ bir mana farkõ ortaya koyarsa, andlaşmanõn konu ve amacõ gözönünde tutulduğunda
metni en iyi uzlaştõran mana benimsenecektir.

Kesim 4
Andlaşmalar ve Üçüncü Devletler

Madde 34- Üçüncü Devletlerle ilgili genel kural

Bir andlaşma, rõzasõ olmadan üçüncü bir Devlet için ne hak ne de yükümlülük yaratõr.

Madde 35- Üçüncü Devletler için yükümlülükler öngören Andlaşmalar

Bir andlaşmanõn taraflarõ bu andlaşmanõn bir hükmünün bir üçüncü Devlet için bir
yükümlülük aracõ olmasõnõ kast ettiyse ve üçüncü Devlet o yükümlülüğü açõkça yazõlõ bir şekilde
kabul ettiyse, bu andlaşma hükmünden üçüncü bir Devlet için bir yükümlülük ortaya çõkar.

Madde 36- Üçüncü Devletler için haklar öngören andlaşmalar

1. Bir andlaşmanõn taraflarõ andlaşmanõn bir hükmünün ya üçüncü bir Devlete veya o Devletin
mensubu olduğu Devletler grubuna, ya da bütün Devletlere, bir hak vermesini kast ettiyse ve
üçüncü Devlet buna rõza gösterirse, üçüncü Devlet için andlaşmanõn bu hükmünden o hak doğar.
Üçüncü Devletin rõzasõ, aksi belirtilmediği sürece farz edilir, meğer ki andlaşma başka türlü
öngörsün.

2. Birinci paragrafa göre bir hakkõ kullanan bir Devlet bu hakkõn kullanõlmasõ için
andlaşmada öngörülen veya andlaşmaya uygun şekilde tesis edilen şartlara uyacaktõr.

Madde 37- Üçüncü Devletlerin yükümlülüklerinin veya haklarõnõn geri alõnmasõ veya
değiştirilmesi

1. Otuzbeşinci maddeye uygun şekilde üçüncü bir Devlet için bir yükümlülük ortaya çõktõğõ
zaman, bu yükümlülük ancak andlaşmaya taraf olanlarõn ve üçüncü Devletlerin rõzasõ ile geri
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alõnabilir veya değiştirilebilir. Meğer ki, taraflarõn başka türlü mutabakata vardõklarõ tespit edilmiş
olsun.

2. Otuzaltõncõ maddeye uygun şekilde üçüncü bir Devlet için bir hak ortaya çõktõğõ zaman,
üçüncü Devletin rõzasõ olmadan hakkõn geri alõnamayacağõ veya değiştirilemeyeceği niyeti tespit
edilirse, bu hak akit taraflarca geri alõnamaz veya değiştirilemez.

Madde 38- Bir andlaşmada yer alan kurallarõn milletlerarasõ teamül aracõlõğõ ile Üçüncü
Devletleri bağlamasõ

34-37 nci maddelerde yer alan hiçbir hüküm, bir andlaşmada belirtilen bir kuralõn bir
milletlerarasõ teamül kuralõ olarak, bu sõfatla tanõnmõş olduğu üzere, üçüncü bir Devleti
bağlamasõnõ engellemez.

Kõsõm IV
Andlaşmalarõn (bütün taraflar bakõmõndan) tadili (amendment) ve (sadece bazõ taraflar

bakõmõndan) değiştirilmesi (modification)

Madde 39- Andlaşmalarõn (bütün taraflar için) değiştirilmesi ile ilgili genel kural

Bir andlaşma, taraflar arasõnda anlaşma ile değiştirilebilir. Kõsõm II'ye konulan kurallar,
andlaşma başka türlü öngörmediği ölçüde, böyle bir anlaşmaya uygulanõr.

Madde 40- Çok taraflõ andlaşmalarõn değistirilmesi (tadili)

1. Andlaşma başka türlü öngörmedikçe, çok taraflõ andlaşmalarõn tadili aşağõdaki
paragraflar gereğince olacaktõr.

2. Çok taraflõ bir andlaşmayõ bütün taraflar arasõnda tadil etmeye dair bir teklif, her birisi:

a- böyle bir teklif hakkõnda yapõlacak işlemle ilgili karara katõlma;

b-[bu] andlaşmanõn tadili için herhangi bir andlaşmanõn görüşülmesine ve yapõlmasõna
katõlma;

hakkõna sahip olan, bütün akit Devletlere bildirilir.

3. Andlaşmaya taraf olmaya yetkili olan her Devlet, tadil edilen andlaşmaya da taraf
olmaya yetkili olacaktõr.

4. Tadil anlaşmasõ, halihazõrdaki andlaşmaya taraf olup da tadil anlaşmasõna taraf ol-
mayan herhangi bir  Devleti bağlamaz. Bu durumda 30. maddenin 4(b) paragrafõ hükmü o Devlet
bakõmõndan da uygulanõr.

5. Tadil anlaşmasõnõn yürürlüğe girmesinden sonra andlaşmaya taraf olan herhangi bir
Devlet, farklõ bir niyeti belirtmediyse:

a- tadil edilen anlaşmanõn bir tarafõ kabul edilir ve

b- tadil anlaşmasõ ile bağlõ olmayan herhangi bir taraf bakõmõndan tadil edilmemiş
andlaşmanõn tarafõ kabul edilir.
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Madde 41- Çok taraflõ andlaşmalarõ (taraflarõn sadece bazõlarõ arasõnda) değistirmek için
yapõlan anlaşmalar

1. Çok taraflõ bir andlaşmanõn iki veya daha fazla tarafõ aşağõdaki şartlarla sadece kendi
aralarõnda andlaşmayõ değiştirmek için bir anlaşma yapabilirler:

a- andlaşma tarafõndan böyle bir değişiklik ihtimali öngörüldüyse; veya

c- sözkonusu değişiklik andlaşma tarafõndan yasaklanmadõysa ve:

i- bu değişiklik diğer taraflarõn andlaşmadan doğan halklarõndan istifade etmelerini
veya yükümlülüklerinin yerine getirilmesini etkilemiyorsa;

ii- değişiklik, kendisinden sapõlmasõ halinde, bir bütün olarak             andlaşmanõn ko-
nu ve amacõnõn etkin bir şekilde yerine getirilmesiyle bağdaşmayacak bir hükümle
ilgili değilse.

2. Paragraf 1 (a) kapsamõna giren bir durumda, andlaşma başka türlü öngörmedikçe, söz
konusu taraflar, diğer taraflarõ andlaşma yapma niyetlerinden ve andlaşma için öngördüğü
değişiklikten haberdar edecektir.

Kõsõm V
Andlaşmalarõn Geçersizliği, Sona Erdirilmesi ve Yürürlülüğünün

Askõya Alõnmasõ

Kesim 1
Genel Hükümler

Madde 42- Andlaşmalarõn geçerliliği ve yürürlükte olmalarõnõn devam etmesi

1- Bir andlaşmanõn veya bir Devletin bir andlaşma ile bağlanma rõzasõnõn geçerliliğine
ancak bu Sözleşmenin uygulanmasõ yoluyla itiraz edilebilir.

 2- Bir andlaşmanõn sona erdirilmesi veya feshedilmesi veya taraflardan birinin
andlaşmadan çekilmesi ancak andlaşmanõn veya bu Sözleşmenin hükümelerinin uygulanmasõ
sonucu meydana gelebilir. Aynõ kural bir andlaşmanõn yürürlüğünün askõya alõnmasõ hususunda da
geçerlidir.

Madde 43- Milletlerarasõ hukukun bir andlaşmadan bağõmsõz olarak empoze ettiği
yükümlülükler

Bu Sözleşmenin uygulanmasõ veya andlaşma hükümlerinin uygulanmasõ yoluyla bir
andlaşmanõn geçersizliğine hükmedilmesi, sona erdirilmesi veya taraflardan birinin andlaşmadan
çekilmesi, veya yürürlüğünün askõya alõnmasõ; herhangi bir Devletin andlaşmada yer aalan fakat
andlaşmadan bağõmsõz olarak milletlerarasõ hukuk gereğince yerine getirilmesi gereken herhangi
bir yükümlülüğünü icra etmesi görevine herhangi bir şekilde zarar vermez.

Madde 44 -Andlaşma hükümlerinin ayrõlabilmesi
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1. Bir tarafõn, bir andlaşmada öngörülen veya 56 ncõ maddeden doğan, andlaşmayõ
feshetme, andlaşmadan çekilme veya yürürlülüğünü askõya alma hakkõ; andlaşma başka türlü
öngörmedikçe veya taraflar başka türlü kararlaştõrmadõkça, ancak andlaşmanõn tamamõ hakkõnda
kullanõlabilir.

2. Bir andlaşmayõ geçersiz kõlma, sona erdirme, ondan çekilme veya yürürlüğünü askõya
alma için bu Sözleşmede tanõnan bir gerekçeye, aşağõdaki paragraflarda veya 60 ncõ maddede
öngörülen durumlar müstesna, ancak andlaşmanõn tamamõ hakkõnda başvurulabilir.

3. Eğer gerekçe münhasõran belirli hükümlere ilişkinse, bu gerekçeye sadece bu hükümler
hakkõnda şu hallerde başvurulabilir:

a- anõlan hükümler uygulanmalarõ bakõmõndan andlaşmanõn geri kalan kõsmõndan
ayõrdedilebiliyorsa;

b- bu hükümleri kabul etmenin diğer taraf veya taraflarõn andlaşma ile bir bütün olarak
bağlanma rõzasõnõn esaslõ bir temeli olmadõğõ andlaşmadan anlaşõlõyorsa veya başka
türlü tespit ediliyorsa;

c- andlaşmanõn geri kalan kõsmõnõn ifaya devam edilmesi gayri adil olmayacaksa.

4. Kõrkdokuzuncu ve ellinci maddelerin kapsamõna giren hallerde, hile veya ayartõlmaya
başvurma hakkõ olan Devlet gerek andlaşmanõn tamamõ, gerekse 3. paragrafa tabi olarak sadece
belirli hükümler hakkõnda bunu yapabilir.

5. Ellibirinci, elliikinci, ve elliüçüncü maddelerin kapsamõna giren hallerde, andlaşma
hükümlerinin hiçbir şekilde ayrõlmasõ caiz değildir.

Madde 45-- Andlaşmayõ geçersiz kõlma, sona erdirme, ondan çekilme veya yürürlüğünü
askõya almayla ilgili bir gerekçeye başvurma hakkõnõn kaybõ

Bir Devlet, 46-50. maddelere veya 60. ve 62. maddelere göre bir andlaşmayõ geçersiz
kõlma, sona erdirme, ondan çekilme veya yürürlüğünü askõya almayla ilgili bir gerekçeye aşağõdaki
hallerde artõk başvuramaz:

Eğer olaylarõ öğrendikten sonra,

a- andlaşmanõn, olura göre, geçerli olduğu veya yürürlükte kaldõğõ veya yürürlükte olmaya
ettiği hususunu açõkça kabul etmiş olursa; veya

c- davranõşõ sebebiyle andlaşmanõn, olura göre, geçersizliğine veya yürürlükte tu-
tulmasõna zõmnen rõza gösterdiğinin kabul edilmesi gerekiyorsa.

Kesim 2
Andlaşmalarõn geçersizliği

Madde 46- İç hukukunun andlaşma akdetme yetkisiyle ilgili hükümleri

1. Bir Devlet, bir andlaşmayla bağlanma rõzasõnõn iç hukukunun andlaşma akdetme
yetkisiyle ilgili hükümlerini ihlal etmek suretiyle açõklandõğõ vakõasõna rõzasõnõ geçersiz kõlan bir
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gerekçe olarak başvuramaz, meğer ki ihlal aşikar ve iç hukukunun temel önemi haiz bir kuralõ ile
ilgili olsun.

2. Bir ihlal, söz konusu meselede normal uygulamaya göre ve iyi niyetle hareket eden
herhangi bir Devlet için objektif olarak açõk görünüyorsa, aşikardõr.

Madde 47- Bir Devletin rõzasõnõ açõklama yetkisine getirilen özel sõnõrlamalar

Bir temsilcinin bir Devletin belirli bir andlaşma ile bağlanma rõzasõnõ açõklama yetkisi
spesifik bir sõnõrlamaya tabi kõlõnmõşsa, temsilcinin o sõnõrlamaya riayet etmemesi kendisi
tarafõndan açõklanan rõzayõ geçersiz kõlma gerekçesi yapõlamaz, meğer ki temsilcinin bu rõzayõ
açõklamasõndan önce sõnõrlama diğer görüşmeci Devletlere bildirilmiş olsun.

Madde 48- Hata

1. Bir Devletin bir andlaşmadaki bir hataya andlaşma ile bağlanma rõzasõnõ geçersiz kõlan
bir gerekçe olarak başvurabilmesi için hatanõn andlaşma yapõldõğõ zaman o Devletçe varlõğõ
farkedilen ve andlaşma ile bağlanma rõzasõnõn esaslõ bir temelini teşkil eden bir olay ve durumla
ilgili olmasõ gerekir.

2. Söz konusu Devlet kendi davranõşõ ile hataya katkõda bulunduysa veya şartlar o Devleti
muhtemel bir hatadan haberdar edecek şekilde ise, 1. paragraf hükümleri uygulanmaz.

3. Bir andlaşmanõn sadece kaleme alõnõşõ ile ilgili olan bir hata onun geçerliliğini etkilemez;
o zaman 79. madde uygulanõr.

Madde 49- Hile

Bir Devlet bir andlaşmayõ diğer bir görüşmeci Devletin hileli davranõşõ ile yapmaya
itildiyse, bu Devlet hileye andlaşmayla bağlanma rõzasõnõ geçersiz kõlan bir gerekçe olarak
başvurabilir.

Madde 50- Bir Devletin temsilcisinin ayartõlmasõ

Bir Devletin bir andlaşma ile bağlanma rõzasõnõn açõklanmasõ temsilcisinin başbir bir
görüşmeci Devlet tarafõndan doğrudan veya dolaylõ şekilde ayartõlmasõ suretiyle sağlandõysa  bu
Devlet böyle bir ayartõlmaya andlaşma ile bağlama rõzasõnõ geçersiz kõlan bir gerekçe olarak
başvurabilir.

Madde 51- Bir Devlet temsilcisinin icbar edilmesi

Bir Devletin temsilcisine karşõ yöneltilen hareket veya tehditler ile icbar edilerek sağlanan
Devletinin bir andlaşma ile bağlanma rõzasõnõn açõklanmasõnõn herhangi bir hukuki etkisi
olmayacaktõr.

Madde 52- Tehdit veya kuvvet kullanõlmasõ yoluyla bir Devletin icbar edilmesi

Birleşmiş Milletler Şartõ'na geçirilmiş olan milletlerarasõ hukuk ilkelerini ihlal edecek şeilde
kuvvet kullanma tehdidinde bulunmak veya kuvvet kullanmak suretiyle yapõlmasõ sağlanan bir
andlaşma batõldõr.
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Madde 53- Bir milletlerarasõ emredici hukuk normu ile çatõşan andlaşmalar

Bir andlaşma yapõlmasõ sõrasõnda milletlerarasõ genel hukukun emredici bir normu ile
çatõşõyorsa batõldõr. Bu sözleşme bakõmõndan milletlerarasõ genel hukukun emreredici bir normu,
bir bütün olarak Devletlerin milletlerarasõ toplumunun, kendisinden hiçbir surette sapmaya
müsaade edilmeyen ve ancak aynõ nitelikte olan daha sonraki bir milletlerarasõ genel hukuk
normu ile değiştirilebilecek olan bir norm olarak kabul ettiği ve tanõdõğõ bir normdur.

Kesim 3
Andlaşmalarõn sona erdirilmesi ve yürürlüğünün askõya alõnmasõ

Madde 54--- Bir andlaşmanõn hükümlerine göre veya taraflarõn rõzasõ ile sona erdirilmesi
veya ondan çekilme

Bir andlaşmanõn sona erdirilmesi veya bir tarafõn çekilmesi aşağõdaki gibi olabilir:

a- andlaşma hükümlerine göre;

b- herhangi bir zamanda diğer akit Devletlerle istişare ettikten sonra bütün taraflarõn
rõzasõ ile.

Madde 55- Çok taraflõ bir andlaşmanõn taraf sayõsõnõn andlaşmanõn yürürlüğe girmesi için
gerekli olan sayõnõn altõna düşmesi

Andlaşma başka türlü öngörmedikçe, çok taraflõ bir andlaşma sadece taraf sayõsõnõn
andlaşmanõn yürürlüğe girmesi için gerekli olan sayõnõn altõna düşmesi sebebiyle sona ermez.

Madde 56- Sona erme, fesih veya çekilme hususunda hiçbir hüküm ihtiva etmeyen bir
andlaşmanõn feshi  veya andlaşmadan çekilme

1. Sona ermesiyle ilgili hiçbir hüküm taşõmayan ve fesih veya çekilmeyi öngörmeyen bir
andlaşma, aşağõdaki haller gerçekleşmedikçe feshe veya çekilmeye tabi değildir:

a- taraflarõn fesih veya çekilme ihtimalini kabul etme niyetleri tespit   edilmedikçe; veya

b- fesih veya çekilme hakkõ andlaşmanõn niteliğinden zõmnen çõkarõlmadõkça.

2. Bir taraf 1. paragrafa göre andlaşmayõ feshetme veya ondan çekilme niyetini en az 12
ay önceden bildirecektir

.
Madde 57- Bir andlaşmanõn yürürlüğünün andlaşmanõn hükümlerine göre veya taraflarõn

rõzasõ ile askõya alõnmasõ

Bir andlaşmanõn bütün taraflarõ veya belirli bir taraf bakõmõndan yürürlüğü, aşağõdaki hallerde
askõya alõnabilir:

a- andlaşmanõn hükümlerine göre; veya

b- herhangi bir zamanda diğer akit Devletlerle istişare ettikten sonra bütün taraflarõn rõzasõ
ile.
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Madde 58- Çok taraflõ bir andlaşmarun taraflarõnõn sadece bir kõsmõ arasõnda yapõlan
anlaşmayla askõya alõnmasõ

1. Çok taraflõ bir andlaşmaya taraf olan iki veya daha fazla Taraf (Devlet), aşağõdaki
hallerde, geçici olarak ve sadece kendi aralarõnda andlaşma hükümlerini yürürlüğünü askõya
almak üzere bir anlaşma yapabilirler:

a- böyle bir askõya alma imkaru andlaşmayla öngörülmüşse; veya

b-  sözkonusu askõya alma andlaşma ile yasaklanmadõysa ve:

i- diğer taraflarõn andlaşmadan doğan halklarõnõ kullanmalarõnõ veya yü-
kümlülüklerini yerine getirmelerini etkilemiyorsa;

ii- andlaşmanõn konu ve amacõ ile bağdaşõyorsa.

2. Paragraf 1 (a) kapsamõna giren bir durumda, andlaşma aksini öngörmedikçe söz
konusu taraflar diğer taraflarõ anlaşmayõ yapma niyetlerinden ve yürürlüğünü askõya almayõ
düşündükleri andlaşma hükümlerinden haberdar ederler.

Madde 59- Daha sonraki tarihli bir andlaşmanõn yapõlmasõ ile bir andlaşmanõn zõmnen -
sona erdirilmesi veya yürürlüğünün askõya alõnmasõ

1. Bir andlaşmanõn bütün taraflarõ aynõ konuyla ilgili daha sonraki tarihli bir andlaşmayõ
akdeders ve:

a- taraflarõn meseleyi o andlaşmaya tabi kõlmak istedikleri daha sonraki   andlaşmadan
anlaşõlõr veya başka türlü tespit edilirse; veya

b- daha sonraki andlaşmanõn hükümleri daha öncekinin hükümleri ile ikisinin aynõ
zamanda uygulanamayacağõ kadar bağdaşmõyorsa, o andlaşma sona ermiş kabul
edilir.

2. Daha önceki andlaşmanõn sadece yürürlüğünün askõya alõndõğõnõ kabul edilmesi,
taraflarõn niyetinin bu olduğunun daha sonraki andlaşmadan anlaşõlmasõ veya başka türlü tespit
edilmesine bağlõdõr.

Madde 60 - Bir andlaşmanõn ihlal edilmesi sonucu sona erdirilmesi veya yürürlüğünün
askõya alõnmasõ

1. İki taraflõ bir andlaşmanõn akit taraflardan birisi tarafõndan esaslõ bir şekilde ihlali
(material breach), diğer tarafa andlaşmayõ sona erdirme veya tamamen veya kõsmen yürürlüğünü
askõya alma gerekçesi olarak bu ihlale başvurma hakkõnõ verir.

2. Çok taraflõ bir andlaşmanõn akit taraflardan birisi tarafõndan esaslõ bir şekilde ihlali

a- diğer taraflarõn oybirliği ile andlaşmanõn yürürlüğünü tamamen veya kõsmen askõya
almalarõnõ veya andlaşmayõ,

i- kendileriyle kusurlu Devlet arasõndaki ilişkiler bakõmõndan, ya da,
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ii- bütün taraflar arasõnda,

sona erdirme hakkõnõ verir.

b- andlaşma ile bilhassa etkilenen bir tarafa, kendisi ile kusurlu Devlet arasõndaki ilişkiler
bakõmõndan andlaşmanõn yürürlüğünü tamamen veya kõsmen askõya almasõnõn gerekçesi
olarak bu ihlale başvurma hakkõnõ verir.

c- kusurlu Devletten başka herhangi bir tarafa, andlaşmanõn yürürlüğünü kõsmen veya
tamamen kendisi bakõõnõndan askõya alma gerekçesi olarak ihlale başvurma hakkõ verir;
ancak bunun için andlaşma öyle bir nitelikte olmalõ ki, bir tarafõn andlaşma hükürmlerini
esaslõ bir şekilde ihlal etmesi herbir tarafõn andlaşmadan doğan yükümlülüklerini ifa etme
durumunu köklü bir biçimde değiştirsin.

3. Bu madde bakõmõndan bir andlaşmanõn esaslõ bir şekilde ihlali aşağõdakilerden  -
ibarettir:

a- andlaşmanõn, bu Sözleşmenin tasvip etmediği bir şekilde inkar edilmesi; veya

b- andlaşmanõn konu veya amacõnõn gerçekleştirilmesi için elzem olan bir hükmün ihlal
edilmesi.

4. Yukandaki paragraflar bir ihlal halinde uygulanabilecek herhangi bir andlaşma
hükmüne halel getirmez.

5. 1-3 ncü paragraflar insani nitelikteki andlaşmalarda yer alõp kişilerin korunmasõyla ilgili
hükümlere, bilhassa bu gibi andlaşmalarla himaye edilen kişilere karşõ herhangi bir misilleme
şeklini yasaklayan hükümlere uygulanmaz.

Madde 61- Sonraki imkansõzlõk

1. Bir tarafõn bir andlaşmayõ ifa etme imkansõzlõğõnõ andlaşmayõ sona erdirme veya ondan
çekilme gerekçesi yapabilmesi için, imkansõzlõğõn andlaşmanõn ifasõ için kaçõnõlmaz olan bir
nesnenin daimi olarak ortadan kalkmasõ veya tahrip olmasõndan ileri gelmesi gerekir. İmkansõzlõk
geçici ise, ancak andlaşmanõn yürürlüğünü askõya alma sebebi yapõlabilir.

2. İfa imkansõzlõğõ, bir tarafõn gerek anlaşmadan doğan bir yükümlülüğünü, gerekse
andlaşmanõn diğer herhangi bir tarafõna karşõ borçlu olunan diğer herhangi bir yükümlülüğünü
ihlal etmesi neticesi meydana gelmişse, o taraf, andlaşmayõ sona erdirme, andlaşmadan çekilme
veya yürürlüğünü askõya alma gerekçesi olarak bu imkansõzlõğa dayanamaz.

Madde 62- Şartlarõn Esaslõ Şekilde değişmesi

1. Bir andlaşmanõn akdedilmesi sõrasõnda mevcut olan şartlarda meydana gelen taraflarca
öngörülmeyen esaslõ bir değişikliğe, aşağõdaki şartlar yerine gelmedikçe, andlaşmayõ sona erdirme
veya andlaşmadan çekilme için bir gerekçe olarak başvurulamaz:

a- bu şartlarõn mevcudiyeti, taraflarõn andlaşma ile bağlanma rõzalarõnõn esaslõ bir temelini
teşkil etmedikçe; ve
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b- değişiklik andlaşmaya göre hala icra edilecek yükümlülüklerin kapsamõnõ köklü bir
şekilde değiştirme etkisini haiz olmadõkça.

2. Şartlarda meydana gelen esaslõ bir değişikliğe bir andlaşmayõ sona erdirmek veya
ondan çekilmek için bir gerekçe olarak şu hallerde başvurulamaz.

a- andlaşma bir sõnõrõ tesis ediyorsa; veya

b- esaslõ değişiklik ona başvuran tarafõn ya andlaşmadan doğan bir yükümlülügünü ihlal
etmesinin ya da andlaşmanõn diğer herhangi bir tarafõna karşõ herhangi bir
milletlerarasõ yükümlülüğünü ihlal etmesinin neticesi ise.

3. Yukandaki paragraflara göre bir taraf esaslõ bir şart değişikliğine bir andlaşmayõ sona
erdirme veya ondan çekilme gerekçesi olarak başvurulabiliyorsa, değişikliğe, andlaşmayõ askõya
almanõn bir gerekçesi olarak da başvurulabilir.

Madde 63- Diplomatik ve konsolosluk ilişkilerinin kesilmesi

Bir andlaşmanõn taraflarõ arasõnda diplomatik veya konsolosluk ilişkilerinin kesilmesi,
diplomatik veya konsolosluk ilişkilerinin mevcudiyeti bu andlaşmanõn uygulanmasõ için kaçõnõlmaz
olmadõğõ ölçüde, andlaşma ile bu taraflar arasõnda kurulmuş olan hukuki ilişkileri etkilemez.

Madde 64- Milletlerarasõ genel hukukunun yeni bir emredici normunun ortaya çõkmasõ

Eğer milletlerarasõ genel hukukun yeni bir emredici normu ortaya çõkarsa, bu normla
çatõşan mevcut herhangi bir andlaşma batõl hale gelir ve sona erer.

Kesim 4
Usul

Madde 65- Bir andlaşmanõn geçersizliği, sona ermesi, andlaşmadan çekilme veya
hükümlerini askõya alma konusunda izlenecek usul

1. Bu sözleşmeye göre gerek bir andlaşma ile bağlanma rõzasõndaki bir sakatlõğa, gerekse
bir andlaşmanõn geçersizliği, sona erdirilmesi, andlaşmadan çekilme veya yürürlüğünün askõya
alõnmasõyla ilgili bir sebebe dayanan bir taraf, diğer taraflarõ, iddiasõndan haberdar etmek
zorundadõr. Bildirim, andlaşmayla ilgili olarak alõnmasõ önerilen tedbirleri ve sebeplerini belirtir.

2. Acil durumlar dõşõnda, bildirimin alõnmasõndan en az üç aylõk bir sürenin geçmesinden
sonra hiçbir taraf herhangi bir itiraz ileri sürmediyse, bildirimi yapan taraf önerdiği tedbiri 67.
maddede öngörüldüğü tarzda yerine getirebilir.

3. Ancak, diğer herhangi bir taraf itiraz etmişse, taraflar Birleşmiş Milletler Şartõ'nõn 33.
maddesinde belirtilen araçlarla bir çözüm bulmaya çalõşacaktõr.

4. Aşağõdaki paragraflarda yer alan hiçbir hüküm taraflarõn ihtilaflarõn çözümü hususunda
kendilerini bağlayan yürürlükteki herhangi bir hükme göre sahip olduklarõ hak ve yükümlülükleri
etkilemeycektir.
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5. Kõrkbeşinci maddeye halel gelmemek üzere, bir Devletin 1. paragrafta açõklanan
bildirimi daha önce yapmamõş olmasõ andlaşmanõn icrasõnõ talep eden veya ihlal edildiğini ileri
süren diğer tarafa cevaben böyle bir bildirimde bulunmasõna engel teşkil etmez.

Madde 66- Yargõsal çözüm, tahkim ve uzlaştõrma usulleri

65. maddenin 3 cü parafõna göre itirazõn ileri sürüldüğü tarihten itibaren 12 aylõk bir süre
içinde hiçbir çözüme varõlamadõysa, aşağõdaki usul izlenecektir:

a- 53 cü ve 64 cü maddenin uygulanmasõ veya yorumu ile ilgili bir ihtilafõn taraflarõndan
herhangi birisi, yazõlõ bir dilekçe ile, ihtilafõ Milletlerarasõ Adalet Divanõ'nõn kararõna
sunabilir, meğer ki taraflar müşterek rõzalarõyla ihtilafõ hakeme havele etmekte mutabõk
kalsõnlar.

b- bu Sözleşmenin Kõsõm V'inde yer alan diğer maddelerin herhangi birisinin veya yorumu
ile ilgili bir ihtilafõn taraflarõndan herhangi birisi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne bir
talepte bulunmak suretiyle bu Sözleşmenin Ek'inde belirtilen usulü harekete geçirebilir.

Madde 67- Bir andlaşmayõ geçersiz ilan etme, sona erdirme, ondan çekilme, veya
yürürlüğünü askõya alma belgeleri

1. 65 ci maddenin 1. paragrafõnda öngörülen bildirirm, yazõlõ olarak yapõlmalõdõr.

2. Bir andlaşmayõ, andlaşmanõn hükümlerine veya 65. maddenin 2 ci veya 3 cü pa-
ragrafõna göre geçersiz ilan eden, sona erdiren, ondan çekilmeyi veya onun yürürlüğünü askõya
almayõ öngören herhangi bir işlem, diğer taraflara iletilen bir belge ile yapõlõr. Belge, Devlet
Başkanõ, Hükümet Başkanõ, veya Dõşişleri Bakanõ tarafõndan imzalanmazsa, bu Devletin belgeyi
ileten temilcisinden yetki belgesini göstermesi istenebilir.

Madde 68-- 65 ci ve 67 ci maddelerde öngörülen bildirim ve belgelerin geri alõnmasõ

65 ci veya 67 ci maddede öngörülen bir bildirim veya belge, hükmünü doğurmadan önce
her zaman geri alõnabilir.

Kesim 5
Bir andlaşmanõn geçersizliğinin, sona ermesinin, veya yürürlüğünün

askõya alõnmasõnõn sonuçlarõ

Madde 69- Bir andlaşmanõn geçersizliğinin sonuçlarõ

1. Geçersizliği bu Sözleşmeye göre tespit edilen bir andlaşma, hükümsüzdür. Hüküõnsüz
bir andlaşmanõn hükümlerinin hiçbir hukuki gücü yoktur.

2. Buna rağmen, böyle bir andlaşmaya güvenerek işlemler yapõlmõşsa,

a- herbir taraf, diğer herhangi bir taraftan karşõlõklõ ilişkilerinde işlem yapõlmamõş olsaydõ
hangi durum mevcut olacak idiyse o durumun mümkün olduğu ölçüde tesis etmesini
istiyebilir;

b-  geçersizliğe başvurulmadan önce iyi niyetle icra edilmiş olan işlemler   sõrf and-
laşmanõn geçersizliği sebebiyle gayri hukuki hale gelmez.
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3- 49 cu, 50 ci, 51 ci veya 52 ci maddenin kapsamõna giren durumlarda, 2. paragraf;
kendisine hile, ayartma veya cebrin isnat edilebileceği diğer taraf bakõmõndan uygulanmaz.

4- Belirli bir Devletin çok taraflõ bir andlaşma ile bağlanma rõzasõnõn geçersizliği
durumunda, bundan önceki kurallar, o Devletle andlaşmanõn taraflarõ arasõndaki ilişkilerde
uygulanõr.

Madde 70- Bir andlaşmanõn sona erdirilmesinin sonuçlarõ

1. Andlaşma başka türlü öngörmedikçe veya taraflar başka türlü kararlaştõrmadõkça, bir
andlaşmanõn kendi hükümlerine göre veya bu Sözleşmeye uygun şekilde sona erdirilmesi,

a- taraflarõ andlaşmayõ bundan sonra icra etme hususunda herhangi bir yükümlülükten
kurtarõr;

b- andlaşmanõn sona erdirilmesinden önce andlaşmanõn icra edilmesi yoluyla yaratõlan
taraflarõn herhangi bir hakkõnõ, yükümlülüğünü veya hukuki durumunu etkilemez.

2. Bir Devlet çok taraflõ bir andlaşmayõ fesheder veya ondan çekilirse, paragraf 1, o
Devletle andlaşmanõn diğer taraflarõnõn herbiri arasõndaki ilişkilerde böyle bir fesih veya çekilmenin
hüküm doğurduğu tarihten itibaren uygulanõr.

Madde 71- Genel milletlerarasõ hukukun emredici bir normu ile çatõşan bir andlaşmanõn
geçersizliğinin sonuçlarõ

1. 53 cü maddeye göre batõl olan bir andlaşma durumunda taraflar:

a- genel milletlerarasõ hukukun emredici bir normu ile çatõşan herhangi bir   hükme
güvenerek icra edilen herhangi bir işlemin sonuçlarõnõ mümkün olduğu ölçüde bertaraf
edeceklerdir; ve

b- karşõlõklõ ilişkilerini genel milletlerarasõ hukukun emredici normuna uygun hale
getireceklerdir.

2. 64 cü maddeye göre batõl olan ve sona eren bir andlaşma halinde, andlaşmanõn
sonaermesi,

a- taraflarõ andlaşmayõ bundan sonra icra etme konusunda herhangi bir yükümlülükten
kurtarõr;

b- taraflarõn andlaşmanõn sona ermesinden önceki icrasõ suretiyle doğan herhangi bir
hak, yükümlülük veya hukuki durumlarõnõ etkilemez, şu kadar ki bu hak, yükümlülük
veya durumlarõn daha sonra muhafaza edilmeleri genel milletlerarasõ hukukun
emredici normu ile çatõşmadõğõ oranda mümkündür.

Madde 72- Bir andlaşmanõn yürürlüğünün askõya altnmasõnõn sonuçlarõ

1. Andlaşma başka türlü öngörmedikçe, ve taraflar başka türlü karara varmadõkça, bir
andlaşmanõn yürürlüğünün kendi hükümlerine göre veya bu Sözleşmeye uygun şekilde askõya
alõnmasõ:
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a- aralarõndan andlaşmanõn yürürlüğü askõya alõnan taraflarõ askõya alma süresince
karşõlõklõ ilişkilerinde andlaşmayõ ifa etme yükümlülüğünden kurtarõr;

b- taraflar arasõnda andlaşma ile kurulan hukuki ilişkileri başka türlü etkilemez.

2. Askõya alma esnasõnda taraflar andlaşmanõn yürürlüğünün yeniden başlatõlmasõnõ
engelleyecek hareketleri yapmaktan kaçõnacaklardõr.

KISIM VI
Çeşitli hükümler

Madde 73- Devletin halefiyeti, Devletin sorumluluğu ve muhasamatõn çõkmasõ durumlarõ

Bu Sözleşmenin hükümleri bir andlaşma ile ilgili olarak Devletlerin halefiyeti veya bir
Devletin milletlerarasõ sorumluluğu veya Devletler arasõnda ortaya çõkabilecek herhangi bir soruna
halel getirmeyecektir.

Madde 74- Diplomatik ve Konsolosluk ilişkileri ve andlaşmalarõn yapõlmasõ

İki veya daha fazla Devlet arasõnda diplomatik veya konsolosluk ilişkilerinin kesilmesi veya
yokluğu, bu Devletler arasõnda andlaşmalarõn yapõlmasõnõ engellemez. Bir andlaşmanõn yapõlmasõ
kendi başõna diplomatik veya konsolosluk ilişkileriyle ilgili durumu etkilemez.


