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Điều 1
Bảo đảm sở hữu cá nhân quyền tác giả
Sự bảo hộ theo Công ước này là thống nhất và không ảnh hưởng theo bất kỳ cách
nào đến sự bảo hộ quyền tác giả đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật. Do vậy,
không một quy định nào của Công ước này có thể được giải thích làm phương hại tới
sự bảo hộ đó.
Điều 2
Sự bảo hộ theo Công ước. Định nghĩa đối xử quốc gia
1. Trong Công ước này, đối xử quốc gia được hiểu là sự đối xử theo luật quốc gia
của Nước thành viên nơi có yêu cầu bảo hộ dành cho:
a) Những người biểu diễn là công dân của Nước đó, đối với các buổi biểu diễn
được thực hiện, phát sóng hoặc định hình lần đầu tại lãnh thổ Nước đó;
b) Các nhà sản xuất bản ghi âm là công dân của Nước đó, đối với các bản ghi âm
được định hình lần đầu hay công bố lần đầu trên lãnh thổ Nước đó;
c) Tổ chức phát sóng có trụ sở tại lãnh thổ Nước đó, đối với các buổi phát sóng
được truyền từ các đài phát đặt tại lãnh thổ Nước đó.
2. Đối xử quốc gia phải tuỳ thuộc vào sự bảo hộ được cấp cụ thể và các hạn chế quy
định cụ thể trong Công ước này.
Điều 3
Định nghĩa: (a) Những người biểu diễn; (b) bản ghi âm;
(c) nhà sản xuất bản ghi âm; (d) công bố; (e) sao chép;
(f) phát sóng; (g) tái phát sóng
Trong Công ước này:
a) "Những người biểu diễn" là các diễn viên, ca sĩ, nhạc công, vũ công và các
người khác nhập vai, hát, đọc, ngâm, trình bày, hoặc biểu diễn khác tác phẩm văn học
và nghệ thuật;
b) "Bản ghi âm" là bất kỳ một bản định hình thuần túy về âm thanh của các âm
thanh của buổi biểu diễn hoặc các âm thanh khác;
c) "Nhà sản xuất bản ghi âm" là một cá nhân hoặc pháp nhân định hình âm lần đầu
âm thanh của buổi biểu diễn hoặc các âm thanh khác;
d) "Công bố" là cung cấp các bản sao của một bản ghi âm tới công chúng với số
lượng hợp lý;
e) " Sao chép" là việc tạo ra một hoặc nhiều bản sao của một bản ghi âm;
f) "Phát sóng" được hiểu là việc truyền bằng phương tiện vô tuyến các âm thanh
hoặc các hình ảnh và âm thanh để công chúng thu.
g) "Tái phát sóng" là sự phát sóng đồng thời bởi một tổ chức phát sóng một buổi
phát sóng của một tổ chức phát sóng khác.
Điều 4
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Các buổi biểu diễn được bảo hộ.
Các điểm quy về những người biểu diễn
Mỗi Nước thành viên dành sự đối xử quốc gia cho những người biểu diễn nếu bất
kỳ một trong các điều kiện sau đây được đáp ứng:
a) Buổi biểu diễn được thực hiện trong một Nước thành viên khác.
b) Buổi biểu diễn được định hình vào một bản ghi âm mà bản ghi âm đó được bảo hộ
theo Điều 5 của Công ước này.
c) Buổi biểu diễn không được định hình trong một bản ghi âm nhưng lại được phát
trong một buổi phát sóng được bảo hộ theo Điều 6 của Công ước này.
Điều 5
Bản ghi âm được bảo hộ: 1. Các điểm quy về
nhà sản xuất bản ghi âm; 2. Công bố đồng thời;
3. Quyền loại trừ một số tiêu chuẩn
1. Mỗi Nước thành viên phải dành sự đối xử quốc gia cho nhà sản xuất bản ghi âm
nếu một trong các điều kiện sau đây được đáp ứng:
a) Nhà sản xuất bản ghi âm mang quốc tịch của một Nước thành viên khác (tiêu
chuẩn quốc tịch).
b) Việc định hình âm lần đầu được thực hiện tại một Nước thành viên khác (tiêu
chuẩn nơi định hình).
c) Bản ghi âm được công bố lần đầu tại một Nước thành viên khác (tiêu chuẩn nơi
công bố).
2. Nếu bản ghi âm đã được công bố lần đầu tại một Nước không phải là thành viên
nhưng nếu bản ghi âm này cũng được công bố trong vòng 30 ngày kể từ lần công bố
đầu tiên, trong một Nước thành viên (công bố đồng thời) thì bản ghi âm này phải được
coi là được công bố lần đầu tại Nước thành viên đó.
3. Bằng một thông báo nộp tới Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc, bất kỳ Nước thành
viên nào đều có thể tuyên bố rằng Nước mình sẽ không áp dụng tiêu chuẩn nơi công
bố hoặc không áp dụng tiêu chuẩn nơi định hình âm. Thông báo như vậy có thể được
nộp vào lúc phê chuẩn, chấp thuận, hoặc gia nhập, hoặc vào bất kỳ lúc nào sau đó;
trong trường hợp nộp sau này, thông báo bắt đầu có hiệu lực sau sáu tháng kể từ khi
nó đã được nộp.
Điều 6
Các buổi phát sóng được bảo hộ:
1. Các điểm quy về tổ chức phát sóng; 2. Quyền bảo lưu
1. Mỗi Nước thành viên sẽ dành sự đối xử quốc gia cho tổ chức phát sóng nếu một
trong các điều kiện sau đây được đáp ứng:
a) Trụ sở của tổ chức phát sóng đặt trong lãnh thổ của một Nước thành viên khác.
b) Buổi phát sóng đã được phát từ một đài phát đặt trong một Nước thành viên
khác.
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2. Bằng một bản thông báo gửi tới Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc, bất kỳ Nước thành
viên nào có thể tuyên bố rằng Nước đó sẽ bảo hộ các buổi phát sóng chỉ khi trụ sở của
tổ chức phát sóng được đặt trong một Nước thành viên khác và các buổi phát sóng này
được phát từ một đài phát cũng được đặt trong Nước thành viên đó. Bản thông báo
như vậy có thể được gửi vào lúc phê chuẩn, chấp thuận hoặc gia nhập hoặc vào bất kỳ
lúc nào sau đó; trong trường hợp nộp sau này, thông báo bắt đầu có hiệu lực sau sáu
tháng kể từ khi nó đã được nộp.
Điều 7
Bảo hộ tối thiểu dành cho người biểu diễn:
1. Các quyền cụ thể; 2. Mối quan hệ giữa người
biểu diễn và tổ chức phát sóng
1. Sự bảo hộ được quy định cho các người biểu diễn theo Công ước này sẽ bao
gồm quyền cấm:
a) Việc phát sóng hoặc truyền đạt tới công chúng buổi biểu diễn của họ mà không
có sự đồng ý của họ, trừ khi bản thân buổi biểu diễn được sử dụng trong việc phát
sóng hoặc truyền đạt tới công chúng vốn là một buổi biểu diễn để phát sóng hoặc được
thực hiện từ một bản ghi âm;
b) Định hình buổi biểu diễn chưa được định hình của họ mà không có sự đồng ý
của họ;
c) Sao chép bản ghi âm buổi biểu diễn của họ mà thực hiện không có sự đồng ý
của họ;
i Nếu chính bản ghi âm gốc đã được định hình mà không có sự đồng ý của họ;
ii Nếu sự sao chép này được thực hiện nhằm các mục đích khác với các mục
đích mà chính những người biểu diễn đã cho phép;
iii Nếu bản gốc được định hình phù hợp với các quy định của Điều 15 của Công
ước và sự sao chép được thực hiện nhằm các mục đích khác với các mục đích được
dẫn chiếu trong các quy định đó.
2.(1) Nếu việc phát sóng đã được các người biểu diễn đồng ý, luật quốc gia nơi có
yêu cầu bảo hộ có quyền quy định sự bảo hộ chống tái phát sóng, việc định hình nhằm
mục đích phát sóng và việc sao chép bản ghi âm nhằm mục đích phát sóng đó.
(2) Các điều khoản và điều kiện điều chỉnh việc sử dụng các bản ghi âm do các tổ
chức phát sóng tạo ra nhằm mục đích phát sóng phải được xác định phù hợp với luật
quốc gia của Nước thành viên nơi có yêu cầu bảo hộ.
(3) Tuy nhiên, luật pháp Nước được dẫn chiếu trong khoản (1) và (2) của Đoạn này
không được phép áp dụng để tước đi khả năng kiểm soát của các người biểu diễn các
quan hệ của họ với các tổ chức phát sóng thông qua hợp đồng.
Điều 8
Đại diện của các người biểu diễn
Bất kỳ Nước thành viên nào đều có thể, thông qua luật và quy định của Nước
mình, quy định cụ thể cách thức mà các người biểu diễn sẽ được đại diện trong việc
thực hiện các quyền của họ nếu nhiều người tham gia vào cùng buổi biểu diễn.
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Điều 9
Nghệ sĩ biểu diễn tạp kỹ và xiếc
Bất kỳ Nước thành viên nào đều có thể, thông qua luật và quy định của Nước
mình, mở rộng sự bảo hộ được quy định trong Công ước này cho các nghệ sĩ không
biểu diễn tác phẩm văn học hoặc nghệ thuật.
Điều 10
Quyền sao chép của nhà sản xuất bản ghi âm
Các nhà sản xuất bản ghi âm được hưởng quyền cho phép hoặc cấm sao chép
trực tiếp hoặc gián tiếp các bản ghi âm của họ.
Điều 11
Thủ tục hình thức đối với bản ghi âm
Nếu, Nước thành viên, theo luật quốc gia mình đòi hỏi phải tuân thủ các thủ tục
hình thức đối với các bản ghi âm như là điều kiện bảo hộ các quyền của nhà sản xuất
bản ghi âm hoặc của người biểu diễn hoặc của cả hai, các thủ tục đó được coi là đã
hoàn thành, nếu tất cả các bản sao thương mại của bản ghi âm đã được công bố hoặc
bao gói của chúng mang dấu hiệu gồm biểu tượng chữ P trong vòng tròn, cùng với
năm công bố lần đầu, được trình bày theo cách thức nhằm tạo ra dấu hiệu hợp lý về
quyền được bảo hộ; và nếu các bản sao hoặc bao gói của chúng không xác định nhà
sản xuất hoặc người được nhà sản xuất cấp li-xăng (thông qua việc đưa tên của người đó,
nhãn hiệu thương mại hoặc các chỉ dẫn phù hợp khác), dấu hiệu cũng có thể gồm tên của
chủ sở hữu các quyền của nhà sản xuất; và ngoài ra, nếu bản sao hoặc bao gói của chúng
không xác định người biểu diễn chính, dấu hiệu cũng có thể gồm tên của người sở hữu
các quyền của các người biểu diễn đó theo luật của Nước nơi việc định hình đã được thực
hiện.
Điều 12
Việc sử dụng lại bản ghi âm
Nếu một bản ghi âm đã được công bố vì mục đích thương mại, hoặc một bản sao của
một bản ghi âm như vậy được sử dụng trực tiếp để phát sóng hoặc cho bất kỳ sự truyền
đạt nào tới công chúng thì một khoản tiền thù lao hợp lý phải được người sử dụng trả cho
các người biểu diễn hoặc cho nhà sản xuất bản ghi âm hoặc cho cả hai. Trong trường hợp
không có sự thoả thuận giữa các bên Luật quốc gia có thể quy định các điều kiện để phân
chia khoản thù lao này.
Điều 13
Quyền tối thiểu của các tổ chức phát sóng
Các tổ chức phát sóng có quyền cho phép hoặc cấm:
a) Việc tái phát sóng các buổi phát sóng của họ;
b) Việc định hình các buổi phát sóng của họ;
c) Việc sao chép :
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i. Các bản định hình của các buổi phát sóng của họ, được thực hiện không có
sự đồng ý của họ;
ii. Các bản định hình các buổi phát sóng của họ được tạo ra theo quy định của
Điều 15 nếu việc sao chép này được thực hiện nhằm mục đích khác với các mục đích
được dẫn chiếu trong các quy định đó.
d) Truyền đạt tới công chúng các buổi phát sóng truyền hình nếu sự truyền đạt đó
được thực hiện tại các địa điểm mà công chúng phải trả tiền vào cửa; Luật quốc gia
của nước nơi có yêu cầu bảo hộ quyền này có quyền xác định các điều kiện để thực thi
quyền này.
Điều 14
Thời hạn bảo hộ tối thiểu
Thời hạn bảo hộ được hưởng theo Công ước này phải kéo dài ít nhất cho đến khi
hết thời hạn là 20 năm kể từ khi kết thúc của năm mà:
a) Việc định hình bản ghi âm được thực hiện - đối với các bản ghi âm và đối với
các buổi biểu diễn được định hình trong đó.
b) Buổi biểu diễn được tiến hành - đối với các buổi biểu diễn không được định hình
trong các bản ghi âm.
c) Buổi phát sóng được thực hiện- đối với các buổi phát sóng.

¬

Điều 15
Các ngoại lệ được phép: 1. Các hạn chế cụ thể;
2. Tương ứng với quyền tác giả
1. Bất kỳ một Nước thành viên nào đều có thể quy định trong luật và quy định của
Nước mình các ngoại lệ đối với sự bảo hộ được quy định trong Công ước này đối với:
a) Sử dụng cá nhân;
b) Sử dụng các trích dẫn ngắn nhằm mục đích đưa tin thời sự;
c) Bản ghi âm tạm thời do một tổ chức phát sóng thực hiện bằng các phương tiện
của chính họ và phục vụ buổi phát sóng của chính họ;
d) Sử dụng chỉ nhằm mục đích nghiên cứu và giảng dậy.
2. Ngoài Khoản 1 Điều này, bất kỳ một Nước thành viên nào đều có thể quy định
trong luật và quy định của Nước mình các hạn chế tương tự đối với việc bảo hộ những
người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, tổ chức phát sóng, như là các hạn chế mà
Nước đó quy định trong luật và quy định của Nước mình đối với sự bảo hộ quyền tác
giả đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật. Tuy nhiên, li-xăng cưỡng bức có thể chỉ
được quy định trong chừng mực phù hợp với Công ước này.
Điều 16
Bảo lưu
1. Bất kỳ Nước nào khi trở thành thành viên Công ước này đều bị ràng buộc bởi tất
cả các nghĩa vụ và được hưởng tất cả các lợi ích của Công ước. Tuy nhiên, một Nước
có thể, vào bất kỳ thời điểm nào trong một thông báo gửi tới Tổng Thư ký Liên Hiệp
quốc tuyên bố rằng:
a) Đối với Điều 12:
i Nước đó sẽ không áp dụng các quy định của Điều này;
ii Nước đó sẽ không áp dụng các quy định của Điều này đối với một số sử
dụng;
iii. Nước đó sẽ không áp dụng Điều này đối với các bản ghi âm mà nhà sản
xuất không mang quốc tịch của Nước thành viên khác;
iv Nước đó sẽ hạn chế sự bảo hộ theo Điều này đối với các bản ghi âm mà
nhà sản xuất mang quốc tịch của một Nước thành viên khác về phạm vi và thời hạn mà
Nước thành viên khác dành sự bảo hộ đối với các bản ghi âm được định hình lần đầu
bởi công dân của Nước đưa ra bản tuyên bố; Tuy nhiên, việc Nước thành viên mà nhà
sản xuất bản ghi âm mang quốc tịch không dành sự bảo hộ cho cùng một người hoặc
các người hưởng lợi như là Nước đưa ra tuyên bố sẽ không được coi như là khác biệt
về phạm vi bảo hộ;
b) Đối với Điều 13, Nước đó sẽ không áp dụng Điểm (d) của Điều này; nếu một
Nước thành viên đưa ra một tuyên bố như vậy, các Nước thành viên khác sẽ không bị
buộc phải dành quyền được dẫn chiếu trong Điều 13 Điểm (d) cho các tổ chức phát
sóng có trụ sở trong Nước đó.
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2. Nếu thông báo được dẫn chiếu trong Khoản 1 Điều này được đưa ra sau ngày nộp
văn kiện phê chuẩn, chấp thuận hoặc gia nhập, thì tuyên bố đó sẽ bắt đầu có hiệu lực
sau sáu tháng kể từ khi nó được nộp.
Điều 17
Việc chỉ áp dụng tiêu chuẩn “ nơi định hình”
của một số Nước
Bất kỳ Nước nào, vào ngày 26 tháng 10 năm 1961, dành sự bảo hộ cho nhà sản
xuất bản ghi âm trên cơ sở tiêu chuẩn nơi định hình đều có thể, bằng một thông báo
nộp cho Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc tại thời điểm phê chuẩn, chấp thuận hoặc gia
nhập, tuyên bố rằng Nước đó sẽ áp dụng chỉ riêng tiêu chuẩn nơi định hình trong Điều
5 và tiêu chuẩn nơi định hình thay vì tiêu chuẩn Quốc tịch trong Khoản 1(a) (iii) và (iv)
của Điều 16.
Điều 18
Rút lại bảo lưu
Bất kỳ Nước nào đã nộp thông báo theo Khoản 3 Điều 5, Khoản 2 Điều 6, Khoản 1
Điều 16 hoặc Điều 17 có thể thu hẹp phạm vi hoặc rút lại thông báo bằng một thông
báo tiếp theo nộp cho Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc.
Điều 19
Các quyền của người biểu diễn đối với phim
Không trái với Điều nào trong Công ước này, một khi người biểu diễn đã đồng ý
đưa buổi biểu diễn của mình vào một bản ghi hình hoặc bản định hình nghe - nhìn,
Điều 7 không được áp dụng tiếp.
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Điều 20
Không hồi tố
1. Công ước này sẽ không làm phương hại đến các quyền được hưởng tại bất kỳ
Nước thành viên nào trước ngày Công ước này bắt đầu có hiệu lực đối với Nước thành
viên đó.
2. Không một Nước thành viên nào bị buộc phải áp dụng các quy định của Công
ước này đối với các buổi biểu diễn hoặc phát sóng đã được thực hiện hoặc đối với các
bản ghi đã được định hình trước ngày Công ước này bắt đầu có hiệu lực đối với Nước
đó.
Điều 21
Bảo hộ bằng các biện pháp khác
Sự bảo hộ được quy định trong Công ước này không làm phương hại đến bất kỳ
một sự bảo hộ nào khác dành cho người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm và tổ chức
phát sóng.
Điều 22
Các thoả thuận đặc biệt
Các Nước thành viên bảo lưu quyền tham gia vào các thoả thuận đặc biệt giữa các
nước với nhau trong chừng mực mà các thoả thuận này dành cho người biểu diễn, nhà
sản xuất bản ghi âm hoặc tổ chức phát sóng sự bảo hộ rộng hơn sự bảo hộ được
hưởng theo Công ước này hoặc chứa đựng các quy định khác không trái với Công
ước này.
Điều 23
Ký kết và nộp lưu chiểu
Công ước này phải được nộp cho Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc. Công ước này sẽ
để mở cho việc ký kết đến này 30/06/1962 của bất kỳ Nước nào là một Bên của Công
ước Quyền tác giả Toàn cầu hoặc một thành viên của Liên hiệp quốc tế về bảo hộ tác
phẩm văn học và nghệ thuật được mời tham dự Hội nghị ngoại giao về bảo hộ quốc tế
các người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng.
Điều 24
Việc trở thành một thành viên của Công ước
1. Công ước này thuộc đối tượng phê chuẩn hoặc chấp thuận của các Nước ký
kết.
2. Công ước này để ngỏ cho việc gia nhập của bất kỳ Nước nào được mời tham
dự Hội nghị được dẫn chiếu trong Điều 23 và của bất kỳ Nước thành viên nào của Liên
Hiệp quốc, với điều kiện là nước thuộc hai diện trên hoặc là một Bên của Công ước
Quyền tác giả Toàn cầu hoặc là một thành viên của Liên hiệp quốc tế về bảo hộ tác
phẩm văn học và nghệ thuật.
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3. Việc phê chuẩn, chấp thuận, hoặc gia nhập sẽ có hiệu lực thông qua việc nộp
một văn kiện về việc đó cho Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc.
Điều 25
Bắt đầu có hiệu lực
1. Công ước này bắt đầu hiệu lực ba tháng sau ngày nộp văn kiện thứ sáu về phê
chuẩn, chấp thuận hoặc gia nhập.
2. Sau đó, Công ước này bắt đầu hiệu lực đối với mỗi Nước ba tháng sau ngày
nộp văn kiện phê chuẩn, chấp thuận hoặc gia nhập của nước đó.
Điều 26
Thực thi Công ước thông qua
quy định của luật quốc gia
1. Mỗi Nước thành viên cam kết ban hành các biện pháp cần thiết để bảo đảm áp
dụng Công ước này, phù hợp với Hiến pháp của Nước đó.
2. Vào thời điểm nộp văn kiện phê chuẩn, chấp thuận hoặc gia nhập, mỗi Nước
phải ở trong tình trạng có thể thực hiện được các điều khoản của Công ước theo luật
quốc gia của Nước mình.
Điều 27
áp dụng Công ước đối với một số vùng lãnh thổ
1. Bất kỳ Nước nào, vào thời điểm phê chuẩn, chấp thuận hoặc gia nhập Công ước
hoặc vào một thời điểm nào khác sau đó, đều có thể tuyên bố thông qua một thông báo
gửi tới Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc rằng Công ước này được áp dụng cho tất cả hoặc
bất kỳ vùng lãnh thổ nào nơi mà Nước đó chịu trách nhiệm về quan hệ quốc tế, với
điều kiện là Công ước Quyền tác giả Toàn cầu hoặc Công ước quốc tế về bảo hộ tác
phẩm văn học và nghệ thuật áp dụng cho vùng lãnh thổ hoặc các vùng lãnh thổ có liên
quan. Thông báo này có hiệu lực ba tháng sau ngày nhận thông báo.
2. Thông báo được dẫn chiếu trong Khoản 3 Điều 5, Khoản 2 Điều 6, Khoản 1 Điều
16, Điều 17 và Điều 18 có thể được mở rộng đến toàn bộ hoặc bất kỳ vùng lãnh thổ
nào được dẫn chiếu trong Khoản 1 của Điều này.
Điều 28
Rút khỏi Công ước
1. Bất kỳ Nước thành viên nào đều có thể rút khỏi Công ước này nhân danh chính
Nước đó hay nhân danh tất cả hoặc bất kỳ vùng lãnh thổ nào được dẫn chiếu trong
Điều 27.
2. Việc rút khỏi Công ước phải được thực hiện thông qua một thông báo gửi cho
Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc và có hiệu lực 12 tháng sau ngày nhận được thông báo
đó.
3. Quyền rút khỏi Công ước không được phép thực hiện bởi bất kỳ Nước thành
viên nào trước khi kết thúc một thời hạn là 5 năm kể từ ngày Công ước này bắt đầu
hiệu lực đối với Nước đó.
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4. Một Nước thành viên chấm dứt là thành viên Công ước này kể từ thời điểm khi
Nước này không còn là một Bên của Công ước Quyền tác giả Toàn cầu cũng không
còn là một thành viên của Liên hiệp quốc tế về bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật.
5. Công ước này phải chấm dứt áp dụng đối với bất kỳ vùng lãnh thổ nào được
dẫn chiếu trong Điều 27 kể từ thời điểm khi Công ước Quyền tác giả Toàn cầu cũng
như Công ước Quốc tế về bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật đều không áp dụng
cho vùng lãnh thổ đó.
Điều 29
Sửa đổi Công ước
1. Sau khi Công ước này đã có hiệu lực 5 năm, bất kỳ Nước thành viên nào đều có
thể yêu cầu thông qua một thông báo gửi cho Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc về việc triệu
tập một hội nghị nhằm sửa đổi Công ước. Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc phải thông báo
yêu cầu này cho tất cả các Nước thành viên. Nếu trong vòng sáu tháng kể từ ngày có
thông báo của Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc không ít hơn một nửa số các Nước thành
viên thông báo tới Tổng Thư ký về việc họ ủng hộ yêu cầu đó, thì Tổng Thư ký phải
thông báo cho Tổng Giám đốc của Tổ chức Lao động quốc tế, Tổng Giám đốc của Tổ
chức Văn hoá, Giáo dục và Khoa học Liên Hiệp quốc, và Giám đốc Văn phòng Liên
hiệp quốc tế về bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật, những người sẽ triệu tập một
Hội nghị Sửa đổi với sự hợp tác với Uỷ ban liên Chính phủ quy định tại Điều 32.
2. Việc thông qua bất kỳ sự sửa đổi nào của Công ước này cần phải được số phiếu
thuận của ít nhất là 2/3 số Nước tham dự Hội nghị Sửa đổi với điều kiện là đa số này
bao gồm 2/3 số Nước mà tại thời điểm của Hội nghị Sửa đổi là thành viên của Công
ước này.
3. Trong trường hợp thông qua một Công ước sửa đổi toàn bộ hoặc một phần
Công ước này và nếu Công ước sửa đổi không quy định khác thì:
a) Công ước này sẽ chấm dứt để ngỏ cho việc phê chuẩn, chấp thuận hoặc gia
nhập kể từ ngày Công ước sửa đổi bắt đầu có hiệu lực.
b)Công ước này sẽ duy trì hiệu lực đối với các quan hệ giữa hoặc với các Nước
thành viên không tham gia Công ước sửa đổi.
Điều 30
Giải quyết tranh chấp
Bất kỳ một tranh chấp nào có thể nảy sinh giữa hai hay nhiều Nước thành viên liên
quan đến việc giải thích hoặc áp dụng Công ước này và khi mà các tranh chấp đó
không giải quyết được bằng thương lượng đều phải được đưa ra giải quyết tại Toà án
Quốc tế, theo yêu cầu của bất kỳ một bên nào trong các bên tranh chấp, trừ khi họ thoả
thuận một phương thức giải quyết khác.
Điều 31
Hạn chế đối với các bảo lưu

¬

Ngoài các quy định tại Khoản 3 Điều 5, Khoản 2 Điều 6, Khoản 1 Điều 16 và Điều
17, không một bảo lưu nào có thể được đưa ra đối với Công ước này.
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Điều 32
Uỷ ban liên Chính phủ
1. Một Uỷ ban liên Chính phủ được thành lập theo đây với các nhiệm vụ sau:
a) Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến việc áp dụng và điều chỉnh của Công ước
này; và
b) Thu thập các đề nghị và để chuẩn bị tài liệu về khả năng sửa đổi Công ước này.
2. Uỷ ban này phải bao gồm đại diện của các Nước thành viên, được lựa chọn có
chú trọng thích đáng đến phân chia đồng đều về địa lý. Số thành viên là 6 nếu tổng số
Nước thành viên là 12 hoặc ít hơn, là 9 nếu tổng số Nước thành viên là từ 12 đến 18, là
12 nếu tổng số Nước thành viên là trên 18.
3. Uỷ ban phải được thành lập 12 tháng sau khi Công ước này bắt đầu hiệu lực
thông qua bầu cử giữa các Nước thành viên, mỗi Nước phải có một phiếu bầu, do
Tổng Thư ký của Tổ chức Lao động quốc tế, Tổng Giám đốc của Tổ chức Văn hoá,
Giáo dục và Khoa học Liên Hiệp quốc, Giám đốc Văn phòng Liên hiệp quốc tế về bảo
hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật tổ chức, phù hợp với quy chế bầu cử được đa số
các Nước thành viên thông qua trước đó.
4. Uỷ ban này sẽ bầu Chủ tịch và các quan chức khác của mình. Uỷ ban sẽ thiết
lập Quy chế và thủ tục hoạt động của riêng mình. Các quy chế này phải đặc biệt quy
định về các hoạt động tương lai của Uỷ ban và về cách thức lựa chọn thành viên của
nó trong tương lai sao cho đảm bảo được sự luân phiên giữa các Nước thành viên.
5. Các quan chức của Tổ chức Lao động quốc tế, Tổ chức Văn hoá, Giáo dục và
Khoa học Liên Hiệp quốc và Văn phòng Liên hiệp quốc tế về bảo hộ tác phẩm văn học và
nghệ thuật được Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc của các tổ chức đó chỉ định sẽ thành lập
Ban thư ký của Uỷ ban này.
6. Các phiên họp của Uỷ ban phải được triệu tập bất kỳ khi nào mà đa số thành
viên của Uỷ ban thấy là cần thiết, phải được tổ chức lần lượt tại trụ sở của Tổ chức Lao
động quốc tế, Tổ chức Văn hoá Giáo dục và Khoa học Liên Hiệp quốc và Uỷ ban của
Liên hiệp quốc tế về bảo hộ tác phẩm văn học và nghệ thuật.
7. Các chi phí cho các thành viên của Uỷ ban sẽ do Chính phủ của các Nước hữu quan
chịu.
Điều 33
Ngôn ngữ
1. Công ước này được soạn thảo bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban
Nha, ba bản có giá trị tương đương.
2. Ngoài ra, văn bản chính thức của Công ước này sẽ được soạn thảo bằng tiếng
Đức, tiếng Italia và tiếng Bồ Đào Nha.
Điều 34
Thông báo
1. Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc phải thông báo cho các Nước được mời tham dự
Hội nghị nêu trong Điều 23 và mọi Nước thành viên Liên Hiệp quốc, cũng như tới Tổng
Thư ký của Tổ chức Lao động quốc tế, Tổng Thư ký của Tổ chức Văn hoá, Giáo dục và
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Khoa học Liên Hiệp quốc, Giám đốc của Văn phòng Liên hiệp quốc tế về bảo hộ tác
phẩm văn học và nghệ thuật các vấn đề sau:
a) Việc nộp văn kiện phê chuẩn, chấp thuận hoặc gia nhập;
b) Ngày bắt đầu hiệu lực của Công ước;
c) Tất cả các thông báo, tuyên bố hoặc thông tin được quy định trong Công ước
này;
d) Nếu bất kỳ một tình huống nào dẫn chiếu tại Khoản 4 và 5 Điều 28 xảy ra.
2. Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc cũng phải thông báo cho Tổng Giám đốc của Tổ
chức lao động quốc tế, Tổng Giám đốc của Tổ chức Văn hoá, Giáo dục và Khoa học
Liên Hiệp quốc và Giám đốc Văn phòng Liên hiệp quốc tế về bảo hộ tác phẩm văn học
và nghệ thuật về các yêu cầu được chuyển tới Tổng Giám đốc phù hợp với Điều 29,
cũng như bất kỳ một thông tin nào nhận được từ các Nước thành viên liên quan đến
việc sửa đổi Công ước này.

