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პრეამბულა 

ევროპის საბჭოს წევრი სახელმწიფოები, რომლებმაც 
ხელი მოაწერეს წინამდებარე კონვენციას, ვარაუდობენ 
რა, რომ ევროპის საბჭოს ერთ-ერთი მიზანია მეტი 
ერთობის მიღწევა თავის წევრებს შორის მისი იმ 
იდეალებისა და პრინციპების შენარჩუნებისა და 
განმტკიცებისათვის, რომელიც ეფუძნება ადამიანის 
უფლებათა პატივისცემას, დემოკრატიასა და კანონის 
უზენაესობას, რაც მათ საერთო მემკვიდრეობას 
წარმოადგენს; 

აღიარებენ რა იმის აუცილებლობას, რომ ადამიანი და 
ადამიანის ფასეულობები, კულტურული მემკვიდრეობის 
ფართო და დისციპლინათშორისი ცნების ცენტრში უნდა 
მოექცეს; 

ხაზს უსვამენ რა, კულტურული მემკვიდრეობის 
ღირებულებასა და პოტენციალს, რომელიც 
გონივრული გამოყენების შემთხვევაში, მუდმივად 
ცვალებად საზოგადოებაში წარმოადგენს მდგრადი 
განვითარებისა და ცხოვრების ხარისხის ამაღლების 
საშუალებას; 

აღიარებენ რა, რომ ყოველ ადამიანს აქვს უფლება, 
საკუთარი არჩევანით გამოიყენოს კულტურული 
მემკვიდრეობა, ამასთან პატივი სცეს სხვა ადამიანთა 
უფლებებსა და თავისუფლებებს, რაც კულტურულ 
ცხოვრებაში მონაწილეობის უფლების ერთ-ერთი 
ასპექტია, რომელიც აღიარებულია გაეროს ადამიანის 
უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციით (1948), და 
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Preamble
The member States of the Council of Europe, Signatories 
hereto,

Considering that one of the aims of the Council of Europe is 
to achieve greater unity between its members for the purpose 
of safeguarding and fostering the ideals and principles, 
founded upon respect for human rights, democracy and the 
rule of law, which are their common heritage;

Recognising the need to put people and human values at 
the centre of an enlarged and cross-disciplinary concept of 
cultural heritage;

Emphasising the value and potential of cultural heritage 
wisely used as a resource for sustainable development and 
quality of life in a constantly evolving society;

Recognising that every person has a right to engage with 
the cultural heritage of their choice, while respecting the 
rights and freedoms of others, as an aspect of the right 
freely to participate in cultural life enshrined in the United 
Nations Universal Declaration of Human Rights (1948) and 
guaranteed by the International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights (1966);

Convinced of the need to involve everyone in society in the 
ongoing process of defining and managing cultural heritage;

Convinced of the soundness of the principle of heritage 
policies and educational initiatives which treat all cultural 
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გარანტირებულია ეკონომიკური, სოციალური და 
კულტურული უფლებების შესახებ საერთაშორისო 
აქტით (1966); 

დარწმუნებული არიან რა, კულტურული მემკვიდ-
რეობის განსაზღვრისა და მართვის მიმდინარე 
პროცესებში საზოგადოების ყველა წევრის ჩართვის  
აუცილებლობაში; 

დარწმუნებულნი არიან რა, რომ განათლების 
სფეროში მემკვიდრეობის პოლიტიკის პრინციპისა და 
ინიციატივების როლი დიდია და ვინაიდან ყველა ტიპის 
კულტურულ მემკვიდრეობას თანაბრად განეკუთვნება, 
ხელს უწყობს კულტურებსა და რელიგიებს შორის 
დიალოგს;

იმოწმებენ რა ევროპის საბჭოს სხვადასხვა დოკუმენტს, 
კერძოდ, ევროპის კულტურულ კონვენციას (1954), 
კონვენციას ევროპის არქეოლოგიური მემკვიდრეობის 
დაცვის შესახებ (1992, გადასინჯული) და ევროპის 
კონვენციას ლანდშაფტების შესახებ (2000); 

დარწმუნებული არიან რა მოცემული პრინციპების 
დინამიკური განხორციელებისათვის საერთო ევრო-
პული თანამშრომლობის ჩარჩოს შექმნის მნიშვნელობის 
შესახებ; 

შეთანხმდნენ შემდეგზე; 



9

heritages equitably and so promote dialogue among 
cultures and religions;

Referring to the various instruments of the Council of 
Europe, in particular the European Cultural Convention 
(1954), the Convention for the Protection of the Architectural 
Heritage of Europe (1985), the European Convention on the 
Protection of the Archaeological Heritage (1992, revised) 
and the European Landscape Convention (2000); 

Convinced of the importance of creating a pan-European 
framework for co-operation in the dynamic process of 
putting these principles into effect; 

Have agreed as follows: 
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ნაწილი I 

მიზნები, განსაზღვრებები 
და პრინციპები 

მუხლი   1   –   კონვენციის მიზნები 
წინამდებარე კონვენციის მხარეები შეთანხმდნენ: 

კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული 
უფლებები აღიარონ კულტურულ ცხოვრებაში 
მონაწილეობის უფლების განუყოფელ ნაწილად, 
როგორც ეს განსაზღვრულია ადამიანის უფლებათა 
საყოველთაო დეკლარაციაში; 

აღიარონ ინდივიდუალური და კოლექტიური პასუხის-
მგებლობა კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ;

ხაზი გაუსვან, რომ კულტურული მემკვიდრეობის 
შენარჩუნება და მისი მდგრადი გამოყენება მიზნად 
ისახავს ადამიანის განვითარებასა და ცხოვრების 
გაუმჯობესებას;

განახორციელონ საჭირო ზომები კონვენციის დებუ-
ლებათა შესასრულებლად, რომლებიც ეხება:

 – კულტურული მემკვიდრეობის როლს მშვიდო-
ბიანი და დემოკრატიული საზოგადოების მშენებ-
ლობაში, აგრეთვე მდგრადი განვითარებისა 
და კულტურული მრავალფეროვნების პოპულა-

ა

ბ

გ

დ
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Section I 

Aims, definitions 
and principles

Article   1   –   Aims of the Convention
The Parties to this Convention agree to:

recognise that rights relating to cultural heritage are 
inherent in the right to participate in cultural life, as 
defined in the Universal Declaration of Human Rights;

recognise individual and collective responsibility towards 
cultural heritage;

emphasise that the conservation of cultural heritage 
and its sustainable use have human development and 
quality of life as their goal;

take the necessary steps to apply the provisions of this 
Converntion concerning:

 – the role of cultural heritage in the construction 
of a peaceful and democratic society, and in the 
processes of sustainable development and the 
promotion of cultural diversity;

a

b

c

d



12

რიზაციის პროცესებში:

 – პროცესში ჩართული ყველა საჯარო, ინსტიტუ-
ციური და კერძო მონაწილის კომპეტენციათა მეტ 
ერთიანობას; 

მუხლი   2   –   განსაზღვრებები
წინამდებარე კონვენციის მიზნებისათვის:

კულტურული მემკვიდრეობა არის წარსულის დანა-
ტოვარი რესურსების ერთობლიობა, რომლებიც 
ადამიანებს, მათი კუთვნილების მიუხედავად, მიაჩნი-
ათ თავიანთი მუდმივად ცვალებადი ფასეულობების, 
რწმენის, ცოდნისა და ტრადიციების ასახვად და 
გამოხატულებად. იგი მოიცავს გარემოს ყველა 
ასპექტს, რომელიც ადამიანებსა და ადგილებს შო-
რის ურთიერთქმედების შედეგად წარმოიშვა ისტო-
რიული განვითარების პროცესში; 

მემკვიდრეობის საზოგადოება შედგება ადამიანე-
ბისაგან, რომელთათვისაც ფასეულია კულტურული 
მემკვიდრეობის სპეციფიკური ასპექტები, რომელიც 
მათ სურთ სამოქალაქო აქტივობის ფარგლებში 
შეინარჩუნონ და გადასცენ მომავალ თაობებს. 

ა

ბ
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 – greater synergy of competencies among all the 
public, institutional and private actors concerned.

Article   2   –   Definitions 
For the purposes of this Convention,

cultural heritage is a group of resources inherited  
from the past which people identify, independently 
of ownership, as a reflection and expression of their 
constantly evolving values, beliefs, knowledge and 
traditions. It includes all aspects of the environment 
resulting from the interaction between people and places 
through time;

a heritage community consists of people who value 
specific aspects of cultural heritage which they wish, 
within the framework of public action, to sustain and 
transmit to future generations.

a

b
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მუხლი  3  –   ევროპის საერთო მემკვიდრეობა
მხარეები თანხმდებიან, ხელი შეუწყონ ევროპის საერთო 
მემკვიდრეობის ცნების პოპულარიზაციას, რომელიც 
შეიცავს:

ევროპაში კულტურული მემკვიდრეობის ყველა ფორ-
მას, რომლებიც ერთად წარმოადგენს მეხსიერების, 
ცნობიერების, თვითმყოფადობის, შეკავშირებისა და 
შემოქმედებითობის საერთო წყაროს და; 

იდეალებს, პრინციპებს და ღირებულებებს, რომლე-
ბიც წარმოიშვა პროგრესისა და წარსულის კონფ-
ლიქტების შედეგად დაგროვილი გამოცდილებიდან 
და ხელს უწყობს ადამიანის უფლებების პატივის-
ცემაზე, დემოკრატიასა და კანონის უზენაესობაზე 
დაფუძნებული მშვიდობიანი და სტაბილური საზოგა-
დოების განვითარებას. 

მუხლი   4   –   კულტურულ მემკვიდრეობასთან 
                              დაკავშირებული უფლებები 
                              და პასუხისმგებლობა; 
მხარეები აღიარებენ, რომ: 

ყოველ ადამიანს, ცალკე ან კოლექტიურად, უფლება 
აქვს, ისარგებლოს კულტურული მემკვიდრეობით და 
თავისი წვლილი შეიტანოს მის გამდიდრებაში; 

ა

ა

ბ
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Article   3   –   The common heritage of Europe
The Parties agree to promote an understanding of the 
common heritage of Europe, which consists of:

all forms of cultural heritage in Europe which 
together constitute a shared source of remembrance, 
understanding, identity, cohesion and creativity, and

the ideals, principles and values, derived from the 
experience gained through progress and past conflicts, 
which foster the development of a peaceful and stable 
society, founded on respect for human rights, democracy 
and the rule of law.

Article   4   –   Rights and responsibilities 
                            relating to cultural heritage 

The Parties recognise that:

everyone, alone or collectively, has the right to benefit 
from the cultural heritage and to contribute towards its 
enrichment; 

a

a

b
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ყოველ ადამიანს, ცალკე ან კოლექტიურად, აკის-
რია პასუხისმგებლობა იმისა, რომ პატივი სცეს სხვა 
ადამიანების კულტურულ მემკვიდრეობას ისევე, 
როგორც საკუთარს, შესაბამისად კი – ევროპის 
საერთო მემკვიდრეობას; 

კულტურულ მემკვიდრეობაზე უფლების განხორ-
ციელებას შეიძლება დაუწესდეს მხოლოდ ისეთი 
შეზღუდვები, რომლებიც დემოკრატიულ საზოგადო-
ებაში აუცილებელია საზოგადოების ინტერესებისა 
და სხვა ადამიანების უფლებებისა და თავისუფლების 
დასაცავად. 

მუხლი   5   –   კანონმდებლობა და 
                              პოლიტიკა კულტურული 
                              მემკვიდრეობის დარგში 
მხარეები იღებენ ვალდებულებებს: 

აღიარონ საჯარო ინტერესი, რომელიც უკავშირდება 
კულტურული მემკვიდრეობის შემადგენელ ნაწი-
ლებს საზოგადოებისათვის, მათი მნიშვნელობის 
შესაბამისად; 

აამაღლონ კულტურული მემკვიდრეობის ღირებუ-
ლება მისი გამოვლენის, შესწავლის, გაცნობიერების, 
დაცვის, კონსერვაციისა და წარდგენის მეშვეობით;

უზრუნველყონ, ყოველი მხარის კონკრეტული პირო-
ბების გათვალისწინებით, რომ კულტურული მემკ-

ბ

ბ

გ

ა

გ



17

everyone, alone or collectively, has the responsibility to 
respect the cultural heritage of others as much as their 
own heritage, and consequently the common heritage 
of Europe;

exercise of the right to cultural heritage may be 
subject only to those restrictions which are necessary 
in a democratic society for the protection of the public 
interest and the rights and freedoms of others.

Article   5   –   Cultural heritage law and 
                             policies  

The Parties undertake to:

recognise the public interest associated with elements of 
the cultural heritage in accordance with their importance 
to society;

enhance the value of the cultural heritage through 
its identification, study, interpretation, protection, 
conservation and presentation; 

ensure, in the specific context of each Party, that 
legislative provisions exist for exercising the right to 

b

c

a

b

c
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ვიდრეობის უფლების განხორციელებისათვის, რო-
გორც ეს განსაზღვრულია მე-4 მუხლში, არსებობდეს 
შესაბამისი დებულებები კანონმდებლობაში; 

განამტკიცონ ეკონომიკური და სოციალური გარემო, 
რომელიც ხელს შეუწყობს კულტურულ მემკვიდრეო-
ბასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში მონაწილეობას; 

ხელი შეუწყონ კულტურული მემკვიდრეობის, რო-
გორც მდგრადი განვითარების, კულტურული მრა-
ვალფეროვნებისა და თანამედროვე შემოქმედე-
ბითობის ურთიერთდამოკიდებული მიზნებისათვის 
უმნიშვნელოვანესი ფაქტორის დაცვას; 

აღიარონ მათ იურისდიქციას დაქვემდებარებულ 
ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდ-
რეობის ღირებულება, მისი წარმოშობის მიუხედავად; 

შეიმუშაონ ინტეგრირებული სტრატეგია, რომელიც 
ხელს შეუწყობს წინამდებარე კონვენციის დებულე-
ბათა შესრულებას. 

მუხლი   6   –   კონვენციის მოქმედება
წინამდებარე კონვენციის არც ერთი დებულება არ უნდა 
იქნას გაგებული იმგვარად, რომ:

ზღუდავდეს ან ლახავდეს ადამიანის უფლებებსა 
და ძირითად თავისუფლებებს, რომელიც შეიძლება 
უზრუნველყოფილი იყოს ადამიანის უფლებათა 
დაცვის საყოველთაო დეკლარაციისა და ადამიანის 

დ

ე

ვ

ზ

ა
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cultural heritage as defined in Article 4;

foster an economic and social climate which supports 
participation in cultural heritage activities;

promote cultural heritage protection as a central factor 
in the mutually supporting objectives of sustainable 
development, cultural diversity and contemporary 
creativity;

recognise the value of cultural heritage situated on 
territories under their jurisdiction, regardless of its origin;

formulate integrated strategies to facilitate the 
implementation of the provisions of this Convention.

Article   6   –   Effects of the Convention
No provision of this Convention shall be interpreted so as to:

limit or undermine the human rights and fundamental 
freedoms which may be safeguarded by international 
instruments, in particular, the Universal Declaration of 
Human Rights and the Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms;

d

e

f

g

a
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უფლებებისა და ძირითადი თავისუფლებების დაცვის 
შესახებ კონვენციის შესაბამისად;

არღვევდეს უფრო ხელსაყრელ დებულებებს, რომე-
ლიც ეხება კულტურულ მემკვიდრეობას და გარემოს 
დაცვას და ჩამოყალიბებულია სხვა ეროვნულ თუ 
საერთაშორისო სამართლებრივ დოკუმენტებში; 

წარმოშობდეს აღსრულებად უფლებებს.

ნაწილი II 

კულტურული მემკვიდრეობის 
წვლილი საზოგადოებასა და 
კაცობრიობის განვითარებაში 

მუხლი   7   –   კულტურული მემკვიდრეობა 
                              და დიალოგი 
მხარეები იღებენ ვალდებულებებს, რომ ხელისუფლების 
საჯარო ორგანოების და სხვა კომპეტენტური ორგა-
ნოების მეშვეობით:

ხელი შეუწყონ მოსაზრებების გამოთქმას კულტუ-
რული მემკვიდრეობის წარდგენის მეთოდებსა 
და ეთიკაზე, ასევე უზრუნველყონ წარდგენის 
საშუალებათა მრავალფეროვნება; 

ბ

გ

ა
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affect more favourable provisions concerning cultural 
heritage and environment contained in other national or 
international legal instruments;

create enforceable rights.

Section II 

Contribution of cultural 
heritage to society and human 
development 

Article   7   –   Cultural heritage and dialogue
The Parties undertake, through the public authorities and 
other competent bodies, to:

encourage reflection on the ethics and methods of 
presentation of the cultural heritage, as well as respect 
for diversity of interpretations; 

b

c

a
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შეიმუშაონ მორიგების პროცედურა, რათა ობიექ-
ტურად გადაწყდეს ისეთი შემთხვევები, როდესაც 
სხვადასხვა თემი ერთსა და იმავე კულტურულ 
მემკვიდრეობას ურთიერთსაწინააღმდეგო ღირებუ-
ლებას ანიჭებს; 

განავითარონ ცოდნა კულტურული მემკვიდრეობის, 
როგორც იმგვარი წყაროს შესახებ, რომელიც 
უზრუნველყოფს მშვიდობიან თანაარსებობას, ნდო-
ბისა და ურთიერთგაგების განმტკიცების გზით კონფ-
ლიქტების მოწესრიგებისა და თავიდან აცილები-
სათვის;

დანერგონ ასეთი მიდგომა უწყვეტი განათლებისა და 
პროფესიული მომზადების ყველა ასპექტში. 

მუხლი   8   –   გარემო, მემკვიდრეობა და 
                              ცხოვრების ხარისხი 
მხარეები იღებენ ვალდებულებას, გამოიყენონ კულტუ-
რული გარემოს ყველა ასპექტი, რაც დაკავშირებულია 
მემკვიდრეობასთან, რათა: 

გაამდიდრონ ეკონომიკური, პოლიტიკური, სოცია-
ლური და კულტურული განვითარებისა და მიწათსარ-
გებლობის დაგეგმვის პროცესები, ამასთან შეაფასონ 
მათი შედეგები კულტურული მემკვიდრეობისათვის 
და, საჭიროების შემთხვევაში, გაითვალისწინონ სა-
კომპენსაციო ზომები; 

ბ

გ

დ

ა



23

establish processes for conciliation to deal equitably 
with situations where contradictory values are placed on 
the same cultural heritage by different communities;

develop knowledge of cultural heritage as a resource 
to facilitate peaceful co-existence by promoting trust 
and mutual understanding with a view to resolution and 
prevention of conflicts;

integrate these approaches into all aspects of lifelong 
education and training.

Article   8   –   Environment, heritage and 
                            quality of life
The Parties undertake to utilise all heritage aspects of the 
cultural environment to:

enrich the processes of economic, political, social and 
cultural development and land-use planning, resorting 
to cultural heritage impact assessments and adopting 
mitigation strategies where necessary;

c

d

a

b
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ხელი შეუწყონ კულტურული, ბიოლოგიური, გეოლო-
გიური და ლანდშაფტური მრავალფეროვნების პო-
ლიტიკისადმი ინტეგრირებულ მიდგომას ამ სფერო-
თა შორის წონასწორობის მისაღწევად; 

განამტკიცონ სოციალური ერთობა, რაც მიიღწევა 
ადამიანების საცხოვრებელი ადგილების მიმართ 
საერთო პასუხისმგებლობის გრძნობის გაძლიერების 
გზით; 

უზრუნველყონ გარემოს თანამედროვე გარდაქმნების 
ხარისხის შენარჩუნების ამოცანა, მისი კულტურული 
ფასეულობებისათვის ზიანის მიუყენებლად.

მუხლი   9   –   კულტურული მემკვიდრეობის 
                              მდგრადი გამოყენება 
კულტურული მემკვიდრეობის სიცოცხლისუნარიანობი-
სათვის, მხარეები იღებენ ვალდებულებას: 

წაახალისონ პატივისცემა კულტურული მემკვიდ-
რეობის ერთიანობისადმი, ამასთან უზრუნველყონ, 
რომ გადაწყვეტილებებში გარკვეული სახის ცვლი-
ლების შეტანისას მოხდეს მასთან დაკავშირებული 
კულტურული ფასეულობების გააზრება; 

შეიმუშაონ და განავითარონ მდგრადი მართვის 
პრინციპები, აგრეთვე წაახალისონ მემკვიდრეობის 
მოვლა-პატრონობა; 
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promote an integrated approach to policies concerning 
cultural, biological, geological and landscape diversity 
to achieve a balance between these elements;

reinforce social cohesion by fostering a sense of shared 
responsibility towards the places in which people live;

promote the objective of quality in contemporary 
additions to the environment without endangering its 
cultural values.

Article   9   –   Sustainable use of the 
                            cultural heritage
To sustain the cultural heritage, the Parties undertake to:

promote respect for the integrity of the cultural heritage 
by ensuring that decisions about change include an 
understanding of the cultural values involved;

define and promote principles for sustainable 
management, and to encourage maintenance;

c

d
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b

b
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უზრუნველყონ, რომ ყველა ზოგადი ხასიათის 
ტექნიკურ ნორმაში გათვალისწინებული იქნას 
კულტურული მემკვიდრეობის კონსერვაციის სპე-
ციფიკური მოთხოვნები; 

ხელი შეუწყონ ტრადიციული მასალების, ტექნი-
კური მეთოდებისა და უნარების გამოყენებას და 
მოიკვლიონ თანამედროვე პირობებში მათი გამო-
ყენების შესაძლებლობები; 

წაახალისონ მაღალი ხარისხის ნამუშევარი ცალკე-
ული პირების, მეწარმეებისა და დაწესებულებების 
პროფესიული კვალიფიკაციისა და აკრედიტაციის 
სისტემების მეშვეობით. 

მუხლი 10   –   კულტურული მემკვიდრეობა 
                                 და ეკონომიკური საქმიანობა 
იმისათვის, რომ სრულად მოხდეს კულტურული 
მემკვიდრეობის პოტენციალის, როგორც მდგრადი 
ეკონომიკური განვითარების ფაქტორის გამოყენება, 
მხარეები იღებენ ვალდებულებას: 

გაზარდონ ინფორმირებულობის დონე კულტურული 
მემკვიდრეობის და მისი ეკონომიკური პოტენციალის 
შესახებ და გამოიყენონ იგი; 

ეკონომიკური პოლიტიკის განსაზღვრისას გაითვა-
ლისწინონ კულტურული მემკვიდრეობის სპეციფი-
კური ხასიათი და ინტერესები; 
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ensure that all general technical regulations take 
account of the specific conservation requirements of 
cultural heritage;

promote the use of materials, techniques and skills based 
on tradition, and explore their potential for contemporary 
applications;

promote high-quality work through systems of 
professional qualifications and accreditation for 
individuals, businesses and institutions.

Article 10   –   Cultural heritage and 
                               economic activity
In order to make full use of the potential of the cultural 
heritage as a factor in sustainable economic development, 
the Parties undertake to:

raise awareness and utilise the economic potential of 
the cultural heritage;

take into account the specific character and interests of 
the cultural heritage when devising economic policies; 
and 

d
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უზრუნველყონ, რომ აღნიშნულმა პოლიტიკამ პატივი 
სცეს კულტურული მეკვიდრეობის მთლიანობას მისი 
ღირებულებების შელახვის გარეშე.

ნაწილი III 

კულტურული მემკვიდრეობის 
მიმართ საერთო 
პასუხისმგებლობა და 
საზოგადოებრივი 
მონაწილეობა 

მუხლი  11   –    კულტურული მემკვიდრეობის 
                                  მიმართ საზოგადოების 
                                  პასუხისმგებლობის 
                                  ორგანიზება
კულტურული მემკვიდრეობის მართვისას მხარეები 
იღებენ ვალდებულებას: 

წაახალისონ ხელისუფლების საჯარო ორგანოების 
იმგვარი მიდგომა ყველა სფეროში და ყველა 
დონეზე, რომელიც კომპლექსური იქნება და სრულ 
ინფორმაციას დაეფუძნება; 

გ
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ensure that these policies respect the integrity of the 
cultural heritage without compromising its inherent 
values.

Section III 

Shared responsibility for 
cultural heritage and 
public participation 

Article 11   –   The organisation of 
                              public responsibilities for 
                              cultural heritage 

In the management of the cultural heritage, the Parties 
undertake to:

promote an integrated and well-informed approach by 
public authorities in all sectors and at all levels;

c

a
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შეიმუშაონ იურიდიული, ფინანსური და პროფესიული 
სტრუქტურა, რომლის ფარგლებშიც შესაძლებელი 
იქნება ხელისუფლების საჯარო ორგანოების, ექს-
პერტების, კერძო საკუთრების მფლობელების, 
ინვესტორების, მეწარმეების, არასამთავრობო ორ-
განიზაციებისა და სამოქალაქო საზოგადოების 
ერთობლივი საქმიანობის განხორციელება; 

განავითარონ ხელისუფლების საჯარო ორგანოების 
ინოვაციური მიდგომა სხვა მონაწილეებთან თანამშ-
რომლობისათვის; 

პატივი სცენ და წაახალისონ ნებაყოფლობითი ინი-
ციატივები, რომლებიც შეავსებს ხელისუფლების 
საჯარო ორგანოების როლს; 

წაახალისონ მემკვიდრეობის კონსერვაციის სფერო-
ში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები, რათა 
მათ იმოქმედონ საზოგადოების ინტერესებისათვის. 

მუხლი 12   –   კულტურული მემკვიდრეობის 
                                 ხელმისაწვდომობა და 
                                 დემოკრატიული მონაწილეობა 
მხარეები ვალდებულებას იღებენ:

წაახალისონ საყოველთაო მონაწილეობა: 

 – კულტურული მემკვიდრეობის გამოვლენის, შეს-
წავლის, ინტერპრეტაციის, დაცვის, შენარჩუნე-
ბისა და წარდგენის პროცესში; 
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develop the legal, financial and professional 
frameworks which make possible joint action by public 
authorities, experts, owners, investors, businesses, 
non-governmental organisations and civil society;

develop innovative ways for public authorities to 
co-operate with other actors;

respect and encourage voluntary initiatives which 
complement the roles of public authorities;

encourage non-governmental organisations concerned 
with heritage conservation to act in the public interest.

Article 12   –   Access to cultural heritage and 
                               democratic participation 

The Parties undertake to:

encourage everyone to participate in:

 – the process of identification, study, interpretation, 
protection, conservation and presentation of the 
cultural heritage ;

d

e

b

c

a



32

 – საზოგადოებრივ მსჯელობასა და დებატებში 
კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული 
შესაძლებლობებისა და პრობლემების შესახებ; 

გაითვალისწინონ ის მნიშვნელობა, რომელსაც თი-
თოეული თემი ანიჭებს იმ კულტურულ მემკვიდრე-
ობას, რომელთანაც თავს აიგივებს;

აღიარონ მოხალისე ორგანიზაციების, ერთი მხრივ, 
როგორც საქმიანობაში პარტნიორებისა და, მეორე 
მხრივ, როგორც კულტურული მემკვიდრეობის სფე-
როში პოლიტიკის კონსტრუქციული კრიტიკოსების 
როლი; 

გადადგან ნაბიჯები იმ მიმართულებით, რომ 
სრულყონ მემკვიდრეობის ხელმისაწვდომობა, 
განსაკუთრებით ახალგაზრდებისა და მოსახლეობის 
ნაკლებად უზრუნველყოფილი ფენებისათვის, რა-
თა აამაღლონ მისი ღირებულების, მისი დაცვისა 
და შენარჩუნების აუცილებლობის, აგრეთვე იმ 
უპირატესობის გააზრების დონე, რომლის მიღებაც 
მისგან შეიძლება. 

მუხლი 13   –   კულტურული მემკვიდრეობა 
                                 და ცოდნა 
მხარეები ვალდებულებას იღებენ: 

ხელი შეუწყონ ყველა სახის კულტურული მემკვიდ-
რეობის ჩართვას განათლების ყველა საფეხურზე, 
ამასთან არა მხოლოდ როგორც ცალკეული 
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 – public reflection and debate on the opportunities and 
challenges which the cultural heritage represents;

take into consideration the value attached by each 
heritage community to the cultural heritage with which 
it identifies;

recognise the role of voluntary organisations both 
as partners in activities and as constructive critics of 
cultural heritage policies;

take steps to improve access to the heritage, especially 
among young people and the disadvantaged, in order to 
raise awareness about its value, the need to maintain 
and preserve it, and the benefits which may be derived 
from it.

Article 13   –   Cultural heritage and 
                               knowledge
The Parties undertake to:

facilitate the inclusion of the cultural heritage dimension 
at all levels of education, not necessarily as a subject of 

d

b

c
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საგნისა, არამედ როგორც სხვა საგნების შესწავლის 
ნაყოფიერი წყაროსი; 

განამტკიცონ კავშირი კულტურული მემკვიდრეობის 
სფეროში განათლებასა და პროფესიულ მომზადებას 
შორის; 

ხელი შეუწყონ მრავალდისციპლინურ კვლევას კულ-
ტურული მემკვიდრეობის, მემკვიდრეობით დაინტე-
რესებული თემების, გარემოსა და მათი ურთიერთ-
ქმედების სფეროში; 

წაახალისონ უწყვეტი პროფესიული მომზადება 
და ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გაცვლა, როგორც 
განათლების სისტემის ფარგლებში, ისე მის 
ფარგლებს გარეთაც. 

მუხლი 14   –   კულტურული მემკვიდრეობა 
                                 და საინფორმაციო 
                                 საზოგადოება 
მხარეები ვალდებულებას იღებენ, განავითარონ 
ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენება კულტურული 
მემკვიდრეობის და მასთან დაკავშირებული სიკეთის 
ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად, იმ გზით, რომ: 

წაახალისონ ინიციატივები, რომლებიც მიმართულია 
შინაარსის ხარისხის გაუმჯობესებისაკენ და საინფორ-
მაციო საზოგადოებაში ენებისა და კულტურების მრა-
ვალფეროვნების უზრუნველყოფისაკენ; 
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study in its own right, but as a fertile source for studies 
in other subjects;

strengthen the link between cultural heritage education 
and vocational training; 

encourage interdisciplinary research on cultural 
heritage, heritage communities, the environment and 
their inter-relationship;

encourage continuous professional training and the 
exchange of knowledge and skills, both within and 
outside the educational system. 

Article 14   –   Cultural heritage and 
                               the information society 

The Parties undertake to develop the use of digital 
technology to enhance access to cultural heritage and the 
benefits which derive from it, by:

encouraging initiatives which promote the quality of 
contents and endeavour to secure diversity of languages 
and cultures in the information society;

d
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მხარი დაუჭირონ საერთაშორისოდ თავსებადი სტან-
დარტების დანერგვას კულტურული მემკვიდრეობის 
შესწავლის, კონსერვაციის, განმტკიცებისა და 
უსაფრთხოებისათვის, ამასთან ებრძოლონ კულტუ-
რული მემკვიდრეობის მოძრავი ძეგლებით უკანონო 
ვაჭრობას;

ისწრაფონ, გადალახონ დაბრკოლებები კულტურულ 
მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის 
მოპოვების გზაზე, კერძოდ, განათლების მიზნები-
სათვის. ამასთან, დაიცვან ინტელექტუალური საკუ-
თრების უფლებები; 

აღიარონ, რომ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული 
ციფრული მასალის შექმნა ზიანს არ უნდა აყენებდეს 
არსებული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას. 

ნაწილი IV 

მონიტორინგი და 
თანამშრომლობა 

მუხლი 15   –   მხარეთა ვალდებულებანი 
მხარეები იღებენ ვალდებულებას: 

ევროპის საბჭოს მეშვეობით განავითარონ მონიტო-
რინგის სისტემა, რომელიც მოიცავს კულტურულ მემკ-
ვიდრეობასთან დაკავშირებულ კანონმდებლობას, 
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supporting internationally compatible standards for 
the study, conservation, enhancement and security of 
cultural heritage, whilst combating illicit trafficking in 
cultural property;

seeking to resolve obstacles to access to information 
relating to cultural heritage, particularly for educational 
purposes, whilst protecting intellectual property rights;

recognising that the creation of digital contents related 
to the heritage should not prejudice the conservation of 
the existing heritage. 

Section IV 

Monitoring and co-operation 

Article 15   –   Undertakings of the Parties
The Parties undertake to:

develop, through the Council of Europe, a monitoring 
function covering legislations, policies and practices 
concerning cultural heritage, consistent with the 

d
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პოლიტიკასა და პრაქტიკას, წინამდებარე კონვენ-
ციით დადგენილი პრინციპების შესაბამისად; 

შეინარჩუნონ, განავითარონ და შეიტანონ მონა-
ცემები საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომ ერთი-
ან საინფორმაციო სისტემაში, რომელიც ხელს 
შეუწყობს იმის შეფასებას, თუ როგორ ასრულებს 
თითოეული მხარე წინამდებარე კონვენციით ნაკისრ 
საკუთარ ვალდებულებას. 

მუხლი 16   –   მონიტორინგის მექანიზმი 
მინისტრთა კომიტეტი, ევროპის საბჭოს წესდების 
მე-17 მუხლის შესაბამისად, დანიშნავს შესაბამის 
კომიტეტს ან მოსთხოვს არსებულ კომიტეტს კონვენ-
ციის შესრულების მონიტორინგს, რომელიც უფლე-
ბამოსილი იქნება დაადგინოს თავისი მუშაობის 
წესები; 

დანიშნული კომიტეტი: 

 – დაადგენს, საჭიროების შემთხვევაში, პროცედუ-
რის წესებს; 

 – განახორციელებს მე-15 მუხლში ნახსენები ერთი-
ანი საინფორმაციო სისტემის მართვას, ამასთან 
განიხილავს საშუალებებს, რომელთა დახმარები-
თაც სრულდება კონვენციით განსაზღვრული ყო-
ველი ვალდებულება; 

 – ერთი ან მეტი მხარის მოთხოვნით საკონსულ-
ტაციო დასკვნას გასცემს კონვენციის ნებისმიერი 
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principles established by this Convention;

maintain, develop and contribute data to a shared 
information system, accessible to the public, which 
facilitates assessment of how each Party fulfils its 
commitments under this Convention.

Article 16   –   Monitoring mechanism
The Committee of Ministers, pursuant to Article 17 of 
the Statute of the Council of Europe, shall nominate an 
appropriate committee or specify an existing committee 
to monitor the application of the Convention, which 
will be authorised to make rules for the conduct of its 
business;

The nominated committee shall:

 – establish rules of procedure as necessary;

 – manage the shared informatifon system referred to 
in Article 15, maintaining an overview of the means 
by which each commitment under this Convention is 
met;

 – at the request of one or more Parties, give an advisory 
opinion on any question relating to the interpretation 
of the Convention, taking into consideration all 
Council of Europe legal instruments; 
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საკითხის ინტერპრეტაციის კითხვაზე, გაითვა-
ლისწინებს რა ევროპის საბჭოს ყველა იურიდიულ 
ინსტრუმენტს; 

 – ერთი ან მეტი მხარის ინიციატივით შეფასებას 
მისცემს მათ მიერ კონვენციის შესრულების ნების-
მიერ ასპექტს; 

 – განამტკიცებს კონვენციის სექტორთაშორის შეს-
რულებას ევროპის საბჭოს სხვა კომიტეტებთან 
თანამშრომლობისა და სხვა ინიციატივებში მონა-
წილეობის გზით; 

 – თავისი საქმიანობის შესახებ მოახსენებს მი-
ნისტრთა კომიტეტს. 

კომიტეტს შეუძლია თავის მუშაობაში ჩართოს ექსპერ-
ტები და დამკვირვებლები. 

მუხლი  17   –   თანამშრომლობა შემდგომი 
                                    მოქმედების ფარგლებში
მხარეები ვალდებულებას იღებენ, ითანამშრომლონ 
ერთმანეთთან, როგორც ევროპის საბჭოს წინამდე-
ბარე კონვენციის მიზნებისა და პრინციპების განსა-
ხორციელებლად, ისე, უწინარეს ყოვლისა, ევროპის 
საერთო მემკვიდრეობის აღიარების საქმეში იმ გზით, 
რომ; 

შეიმუშაონ თანამშრომლობის სტრატეგია მონიტო-
რინგის პროცესში გამოვლენილი პრიორიტეტული 
მიმართულებებით; 

ა
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 – on the initiative of one or more Parties, undertake an 
evaluation of any aspect of their implementation of 
the Convention;

 – foster the trans-sectoral application of this 
Convention by collaborating with other committees 
and participating in other initiatives of the Council of 
Europe;

 – report to the Committee of Ministers on its activities.

The committee may involve experts and observers in its 
work.

Article 17   –   Co-operation in 
                               follow-up activities
The Parties undertake to co-operate with each other and 
through the Council of Europe in pursuing the aims and 
principles of this Convention, and especially in promoting 
recognition of the common heritage of Europe, by:

putting in place collaborative strategies to address 
priorities identified through the monitoring process;

a
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გააფართოონ მრავალმხრივი და ტრანსსასაზღვრო 
ღონისძიებანი, აგრეთვე განავითარონ რეგიონალუ-
რი თანამშრომლობის ქსელები ამ სტრატეგიების 
განხორციელების მიზნით; 

გაცვალონ, განავითარონ მოწინავე პრაქტიკა, მოახ-
დინონ მისი კლასიფიკაცია და უზრუნველყონ მისი 
გავრცელება; 

საზოგადოებას მიაწოდონ ინფორმაცია წინამდებარე 
კონვენციის მიზნებისა და შესრულების შესახებ. 

ნებისმიერ მხარეს შეუძლია, საერთო თანხმობით 
მიიღოს ფინანსური ზომები საერთაშორისო თანამ-
შრომლობის ხელშესაწყობად.

ნაწილი V 

დასკვნითი დებულებები

მუხლი 18   –   ხელმოწერა და ძალაში შესვლა 
წინამდებარე კონვენცია ღიაა ევროსაბჭოს წევრი 
სახელმწიფოების ხელმოსაწერად; 

შესაძლებელია მისი რატიფიცირება, მიღება ან აღია-
რება. რატიფიკაციის, მიღების ან აღიარების ინსტრუ-
მენტები გადაეცემა ევროპის საბჭოს გენერალურ 
მდივანს; 

ბ

გ

დ

ა

ბ



43

fostering multilateral and transfrontier activities, and 
developing networks for regional cooperation in order to 
implement these strategies;

exchanging, developing, codifying and assuring the 
dissemination of good practices;

informing the public about the aims and implementation 
of this Convention. 

Any Parties may, by mutual agreement, make financial 
arrangements to facilitate international co-operation.

Section V 

Final clauses

Article 18   –   Signature and entry into force
This Convention shall be open for signature by the 
member States of the Council of Europe.

It shall be subject to ratification, acceptance or approval. 
Instruments of ratification , acceptance or approval shall 
be deposited with the Secretary General of the Council 
of Europe.
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წინამდებარე კონვენცია ძალაში შედის ევროპის 
საბჭოს 10 წევრი სახელმწიფოს მიერ თანხმობის 
დადასტურების დღიდან სამი თვის გასვლის შემდეგ, 
მომდევნო თვის პირველ რიცხვში კონვენციის წინა 
პუნქტის დებულებების შესაბამისად; 

ნებისმიერი სხვა მონაწილე სახელმწიფოს მიმართ, 
რომელიც შემდგომში გამოთქვამს თანხმობას, იყოს 
კონვენციით ხელშეკრული, ეს კონვენცია ძალაშია 
იმ თარიღიდან გასული სამთვიანი პერიოდის 
შემდგომი თვის პირველ დღეს, როცა მან ჩააბარა 
რატიფიკაციის, მიღების ან აღიარების ინსტრუმენტი. 

მუხლი 19   –   გაწევრიანება 
წინამდებარე კონვენციის ძალაში შესვლის შემდეგ, 
ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტს შეუძლია 
შესთავაზოს ნებისმიერ სახელმწიფოს, რომელიც 
არ არის ევროპის საბჭოს წევრი, ან ევროპის 
გაერთიანებას, შეუერთდეს კონვენციას უმრავლე-
სობის გადაწყვეტილების საფუძველზე, როგორც ეს 
გათვალისწინებულია ევროპის საბჭოს წესდების მე-
20 მუხლის (დ) პუნქტით და მინისტრთა კომიტეტში 
სხდომის უფლების მქონე ხელშემკვრელი სახელმწი-
ფოების წარმომადგენელთა ანონიმური კენჭისყრის 
საფუძველზე; 

ნებისმიერი წევრი სახელმწიფოს მიღების დროს, 
მათ შორის ევროპის გაერთიანებიდან წევრების 
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This Convention shall enter into force on the first day of 
the month following the expiration of a period of three 
months after the date on which ten member States of 
the Council of Europe have expressed their consent 
to be bound by the Convention in accordance with the 
provisions of the preceding paragraph.

In respect of any signatory State which subsequently 
expresses its consent to be bound by it, this Convention 
shall enter into force on the first day of the month 
following the expiration of a period of three months 
after the date of deposit of the instrument of ratification, 
acceptance or approval.

Article 19   –   Accession 
After the entry into force of this Convention, the 
Committee of Ministers of the Council of Europe 
may invite any State not a member of the Council of 
Europe, and the European Community, to accede to the 
Convention by a decision taken by the majority provided 
for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe 
and by the unanimous vote of the representatives of the 
Contracting States entitled to sit on the Committee of 
Ministers. 

In respect of any acceding State, or the European 
Community in the event of its accession, this Converntion 
shall enter into force on the first day of the month 
following the expiration of a period of three months after 
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მიღებისას, წინამდებარე კონვენცია ძალაში შევა 
ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნისათვის 
გაწევრიანების შესახებ ინსტრუმენტის ჩაბარებიდან 
სამთვიანი პერიოდის გასვლის დროისთვის მომ-
დევნო თვის პირველ დღეს. 

მუხლი  20   –   ტერიტორიული განაწილება
ნებისმიერ სახელმწიფოს შეუძლია ხელმოწერის 
დროს ან რატიფიკაციის, მიღების, მოწონების ან 
შეერთების შესახებ სიგელის შესანახად ჩაბარებისას 
მიუთითოს ტერიტორია ან ტერიტორიები, რომელზეც 
გავრცელდება წინამდებარე კონვენციის მოქმედება;

ნებისმიერ სახელმწიფოს შეუძლია მოგვიანებით 
ნებისმიერ დროს, ევროპის საბჭოს გენერალური 
მდივნის გაგზავნილი განცხადების საფუძველზე, 
გაავრცელოს წინამდებარე კონვენციის მოქმედება 
ნებისმიერ სხვა ტერიტორიაზე, რომელიც მითითე-
ბულია ამ განცხადებაში. ასეთი ტერიტორიის მიმართ 
კონვენცია ძალაში შევა სამთვიანი პერიოდის შემ-
დგომი თვის პირველ დღეს; 

წინა ორი პუნქტის შესაბამისად გაკეთებული ნების-
მიერი განცხადება, მასში მითითებული ნებისმიერი 
ტერიტორიის მიმართ შეიძლება უკან გაითხოვონ 
გენერალური მდივნისათვის გაგზავნილი შეტყობი-
ნებების გზით. უკან გათხოვნის ფაქტი ძალაში შედის 
გენერალური მდივნის მიერ ასეთი შეტყობინების 

ა

ბ

გ



47

the date of deposit of the instrument of accession with 
the Secretary General of the Council of Europe.

Article  20   –   Territorial application
Any State may, at the time of signature or when 
depositing its instrument of ratification, acceptance, 
approval or accession, specify the territory or territories 
to which this Convention shall apply.

Any State may, at any later date, by a declaration 
addressed to the Secretary General of the Council of 
Europe, extend the application of this Convention to any 
other territory specified in the declaration. In respect of 
such territory, the Convention shall enter into force on 
the first day of the month following the expiration of a 
period of three months after the date of receipt of such 
declaration by the Secretary General.

Any declaration made under the two preceding 
paragraphs may, in respect of any territory specified 
in such declaration, be withdrawn by a notification 
addressed to the Secretary General. The withdrawal 
shall become effective on the first day of the month 
following the expiration of a period of six months after 
the date of receipt of such notification by the Secretary 
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მიღების თარიღიდან გასული ექვსთვიანი პერიოდის 
შემდგომი თვის პირველ დღეს. 

მუხლი  21   –   დენონსაცია 
ნებისმიერ მხარეს შეუძლია ნებისმიერ დროს მოახ-
დინოს წინამდებარე კონვენციის დენონსაცია ევრო-
პის საბჭოს გენერალური მდივნისათვის გაგზავნილი 
შეტყობინებების გზით;

ასეთი დენონსაცია ძალაში შედის გენერალური 
მდივნის მიერ შეტყობინების მიღების თარიღიდან 
გასული ექვსთვიანი პერიოდის შემდგომი თვის პირ-
ველ დღეს. 

მუხლი  22   –   შესწორებები 
ნებისმიერ მხარეს და მე-16 მუხლში ნახსენებ კომი-
ტეტს შეუძლია წარადგინოს წინამდებარე კონვენციის 
შესწორებები; 

შესწორებების შესახებ ნებისმიერი წინადადება უნდა 
ეცნობოს ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს, 
რომელიც ამის თაობაზე შეატყობინებს ევროპის 
საბჭოს წევრ სახელმწიფოებს, სხვა მხარეებს, 
აგრეთვე ნებისმიერ არაწევრ სახელმწიფოს და 
ევროპის გაერთიანებას, რომლებიც მიწვეული არიან 
წინამდებარე კონვენციასთან შეერთებისათვის, მე-
19 მუხლის დებულებათა შესაბამისად; 
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General.

Article  21   –   Denunciation
Any Party may, at any time, denounce this Convention 
by means of a notification addressed to the Secretary 
General of the Council of Europe.

Such denunciation shall become effective on the first 
day of the month following the expiration of a period of 
six months after the date of receipt of the notification by 
the Secretary General.

Article  22   –   Amendments
Any Party, and the committee mentioned in Article 16, 
may propose amendments to this Convention.

Any proposal for amendment shall be notified to the 
Secretary General of the Council of Europe, who shall 
communicate it to the member States of the Council of 
Europe, to the other Parties, and to any non-member 
State and the European Community invited to accede 
to this Convention in accordance with the provisions of 
Article 19.

a

a

b
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კომიტეტი განიხილავს ნებისმიერ შეთავაზებულ 
შესწორებას და მინისტრთა კომიტეტში მიღებისათ-
ვის წარმოადგენს მხარეთა წარმომადგენლების 
ხმათა სამი მეოთხედის უმრავლესობით მოწონებულ 
ტექსტს. მინისტრთა კომიტეტში ხმათა უმრავლესო-
ბით მისი მიღების შემდეგ, როგორც ეს გათვალის-
წინებულია ევროპის საბჭოს წესდების მე-20 მუხლის 
(დ) პუნქტით, და მინისტრთა კომიტეტში სხდომის 
უფლების მქონე მონაწილე სახელმწიფოების მხრი-
დან ერთსულოვანი კენჭისყრის შემდეგ, ტექსტი მი-
საღებად მხარეებს გაეგზავნებათ;

ნებისმიერი შესწორება მის მიმღებ მხარეთა მიმართ 
ძალაში შევა იმ თარიღიდან გასული სამთვიანი 
პერიოდის შემდგომი თვის პირველ დღეს, როცა 
ევროპის საბჭოს წევრმა ათმა სახელმწიფომ გენე-
რალურ მდივანს აცნობა მისი მიღების თაობაზე. 
იმ ნებისმიერი მხარის მიმართ, რომელიც მას 
შემდგომ მიიღებს, ასეთი შესწორება ძალაში შევა იმ 
თარიღიდან გასული სამთვიანი პერიოდის შემდგომი 
თვის პირველ დღეს, როცა მოცემულმა მხარემ 
თავისი თანხმობის შესახებ შეატყობინა გენერალურ 
მდივანს. 

მუხლი  23   –   შეტყობინება 
ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი ევროპის საბჭოს 
წევრ სახელმწიფოებს, ნებისმიერ სახელმწიფოს, 
რომელიც შეუერთდა ან მიწვეულია წინამდებარე 
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The committee shall examine any amendment 
proposed and submit the text adopted by a majority 
of three-quarters of the Parties’ representatives to 
the Committee of Ministers for adoption. Following its 
adoption by the Committee of Ministers by the majority 
provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of 
Europe, and by the unanimous vote of the States Parties 
entitled to hold seats in the Committee of Ministers, the 
text shall be forwarded to the Parties for acceptance.

Any amendment shall enter into force in respect of the 
Parties which have accepted it, on the first day of the 
month following the expiry of a period of three months 
after the date on which ten member States of the Council 
of Europe have informed the Secretary General of their 
acceptance. In respect of any Party which subsequently 
accepts it, such amendment shall enter into force on the 
first day of the month following the expiry of a period of 
three months after the date on which the said Party has 
informed the Secretary General of its acceptance. 

Article  23   –   Notifications
The Secretary General of the Council of Europe shall 
notify the member States of the Council of Europe, any 
State which has acceded or been invited to accede to this 
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კონვენციასთან შესაერთებლად, აგრეთვე ევროპის 
გაერთიანებას, რომელიც შეუერთდება ან მიწვეული 
იქნება შესაერთებლად, ატყობინებს: 

ნებისმიერი ხელმოწერის თაობაზე; 

რატიფიკაციის, მიღების, მოწონების ან შეერთების 
შესახებ სიგელების შესანახად ჩაბარების თაობაზე; 

მე-18 მე-19 და მე-20 მუხლების დებულებათა შესაბა-
მისად, წინამდებარე კონვენციის ძალაში შესვლის 
ნებისმიერ თარიღს; 

წინამდებარე კონვენციაში შესატანად შეთავაზებული 
ნებისმიერი შესწორების თაობაზე, 22-ე მუხლის 
დებულებათა შესაბამისად, აგრეთვე მისი ძალაში 
შესვლის თარიღს; 

წინამდებარე კონვენციასთან დაკავშირებული ნე-
ბისმიერი სხვა აქტის, განცხადების, შეტყობინების ან 
ინფორმაციის თაობაზე. 

რის დასტურადაც ქვემორე ხელმომწერებმა, საამისოდ 
სათანადოდ უფლებამოსილებმა, ხელი მოაწერეს წი-
ნამდებარე კონვენციას. 

შესრულებულია ფაროში 2005 წლის 27 ოქტომბერს, ინგლისურ 
და ფრანგულ ენებზე ერთ ეგზემპლარად, ამასთან ორივე 
ტექსტი თანაბრად ავთენტიკურია, რომელიც შესანახად 
გადაეცემა ევროპის საბჭოს არქივს. ევროპის საბჭოს 
გენერალური მდივანი დამოწმებულ ასლებს გადასცემს 
ევროპის საბჭოს ყველა წევრ სახელმწიფოს და ევროპის 
საბჭოს ნებისმიერ სახელმწიფოს ან ევროპის გაერთიანებას, 
რომელიც მიწვეულია კონვენციასთან შესაერთებლად.  
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Convention, and the European Community having acceded 
or been invited to accede, of:

any signature;

the deposit of any instrument of ratification, acceptance, 
approval or accession;

any date of entry into force of this Convention in 
accordance with the provisions of Articles 18, 19 and 20;

any amendment proposed to this Convention in 
accordance with the provisions of Article 22, as well as 
its date of entry into force;

any other act, declaration, notification or communication 
relating to this Convention.

In witness where of the undersigned, being duly authorised 
thereto, have signed this Convention.

Done at Faro, this 27th day of October 2005, in English and in French, 
both texts being equally authentic, in a single copy which shall be 
deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary 
General of the Council of Europe shall transmit certified copies to 
each member State of the Council of Europe and to any State or the 
European Community invited to accede to it.
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