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შეიარაღებული კონფლიქტის 
შემთხვევაში კულტურულ 
ფასეულობათა დაცვის შესახებ 
კონვენცია

ჰააგა, 1954 წლის 14 მაისი

მაღალი ხელშემკვრელი მხარეები

ადასტურებენ რა, რომ ბოლოდროინდელი შეი ა
რაღებული კონფლიქტების დროს კულტურულ ფასე
ულობებს სერიოზული ზარალი მიადგა და, რომ სამ
ხედრო ტექნიკის განვითარების შედეგად მათ უფრო 
მეტად ემუქრება განადგურების საფრთხე;

დარწმუნებულნი არიან რა, რომ ყოველი ერის 
კულტურული ფასეულობებისთვის მიყენებული ზარალი 
არის ზარალი მთელი კაცობრიობის კულტურული 
მემკვიდრეობისთვის, რადგან ყოველ ერს თავისი 
წვლილი შეაქვს მსოფლიო კულტურაში;

არაოფიციალური თარგმანი
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ითვალისწინებენ რა, რომ კულტურული მემკვიდრეობის 
შენარჩუნებას დიდი მნიშვნელობა აქვს მსოფლიოს 
ყველა ერისათვის და მნიშვნელოვანია ამ მემკვიდ
რეობის საერთაშორისო დაცვის უზრუნველყოფა;

ხელმძღვანელობენ რა, ჰააგის 1899 და 1907 წლების 
კონვენციებში და ვაშინგტონის 1935 წლის 15 აპრილის 
პაქტში დადგენილი შეიარაღებული კონფლიქტის შემ
თხვევაში ფასეულობათა დაცვის პრინციპებით;

ითვალისწინებენ რა, რომ ამ ფასეულობათა ეფექ
ტურად დაცვისათვის უნდა იქნას მიღებული ზომები 
მშვიდობიანობის დროს როგორც ეროვნულ, ისე სა
ერთაშორისო დონეზე;

გადაწყვიტეს რა, რომ უნდა მიიღონ ყველა შესაძლებე
ლი ზომა კულტურულ ფასეულობათა დასაცავად,

შეთანხმდნენ შემდეგზე:
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თ ა ვ ი I

ზოგადი დებულებები დაცვის 
შესახებ

მუხლი 1 – კულტურულ ფასეულობათა  
 განმარტება

წინამდებარე კონვენციის თანახმად, „კულტურულ ფა
სეულობად“, მიუხედავად მისი წარმოშობისა და მფლო
ბელისა, ითვლება:

მოძრავი ან უძრავი ფასეულობები, რომლებსაც 
დიდი მნიშვნელობა აქვთ ყოველი ერის კულ
ტურული მემკვიდრეობისათვის, როგორებიცაა: 
არ ქი ტექტურის, ხელოვნების ან ისტორიული ძეგ
ლები, რელიგიური ან საერო; არქეოლოგიური 
ობიექტები; არქიტექტურული ანსამბლები, რომ
ლებიც მთლიანობაში წარმოადგენენ ისტორიულ ან 
მხატვრულ ინტერესს; ხელოვნების ნაწარმოებები; 
ხელნაწერები, წიგნები, მხატვრული, ისტორიული 
ან არქეოლოგიური მნიშვნელობის სხვა ნივთები; 
აგრეთვე სამეცნიერო კოლექციები ან წიგნების, 
საარქივო მასალების ან ზემოთ ნახსენები ფა
სეულობების რეპროდუქციების მნიშვნელოვანი 
კოლექციები;

(ა)
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შენობები, რომელთა მთავარი და ნამდვილი და
ნიშნულებაა (ა) პუნქტში მითითებული მოძრავი კულ
ტურული ფასეულობების დაცვა და ექსპონირება, 
როგორებიცაა: მუზეუმები, დიდი ბიბლიოთეკები, 
არქივების საცავები, აგრეთვე შეიარაღებული კონ
ფლიქტის შემთხვევაში (ა) პუნქტში მითითებული 
მოძრავი კულტურული ფასეულობების დასაცავად 
განკუთვნილი თავშესაფრები;

ცენტრები, რომლებიც შეიცავს (ა) და (ბ) პუნქტებში 
მითითებული კულტურული ფასეულობების მნიშ
ვნელოვან რაოდენობას, ე. წ. „კულტურული ფასე
ულობების თავმოყრის ცენტრები“.

მუხლი 2 – კულტურულ ფასეულობათა  
 დაცვა

წინამდებარე კონვენციის თანახმად, კულტურულ ფა 
სეულობათა დაცვა მოიცავს ამ ფასეულობათა მოფ
რთხილებასა და პატივისცემას.

(ბ)

(გ)
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მუხლი 3 – კულტურულ ფასეულობათა  
 მოფრთხილება

მაღალი ხელშემკვრელი მხარეები იღებენ ვალ დე
ბულებას, მშვიდობიან დროს შეამზადონ პირობები 
მათ ტერიტორიებზე განლაგებული კულტურული ფა
სეულობების შესაძლო შეიარაღებული კონფლიქტის 
შედეგებისგან დასაცავად და ამისთვის მიიღონ ზომები, 
რომლებსაც აუცილებლად მიიჩნევენ.

მუხლი 4 – კულტურულ ფასეულობათა  
 პატივისცემა

მაღალი ხელშემკვრელი მხარეები იღებენ ვალ
დებულებას, პატივი სცენ მათ საკუთარ ტერიტორია
ზე, აგრეთვე სხვა მაღალი ხელშემკვრელი მხა
რეების ტერიტორიებზე განლაგებულ კულტურულ 
ფასეულობებს იმით, რომ თავი შეიკავონ ამ ფა
სეულობების, მათი დასაცავი ნაგებობებისა 
და უშუალოდ მათი მიმდებარე ნაკვეთების გა
მოყენებისაგან ისეთი მიზნებისთვის, რომლებმაც 
შეიარაღებული კონფლიქტის შემთხვევაში შეიძლება 
გამოიწვიოს მათი განადგურება ან დაზიანება და 
თავი შეიკავონ ამ ფასეულობათა წინააღმდეგ მი
მართული რაიმენაირი მტრული აქტისაგან.

1
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ამ მუხლის 1ლ პუნქტში მითითებული ვალ დე
ბულებები შეიძლება დაირღვეს მხოლოდ იმ 
შემთხვევაში, თუ სამხედრო აუცილებლობა გარ
დაუვალად მოითხოვს ასეთ გადაწყვეტას.

გარდა ამისა, მაღალი ხელშემკვრელი მხარეები 
იღებენ ვალდებულებას, აკრძალონ, თავიდან 
აიცილონ და საჭიროების შემთხვევაში აღკვეთონ 
კულტურულ ფასეულობათა ქურდობის, ძარცვის ან 
უკანონო მითვისების ნებისმიერი აქტი ნებისმიერი 
ფორმით, აგრეთვე – ამ ფასეულობებთან მი
მართებაში ვანდალიზმის ნებისმიერი აქტი. ისინი 
კრძალავენ სხვა მაღალი ხელშემკვრელი მხარის 
ტერიტორიაზე განლაგებული მოძრავი კულტურული 
ფასეულობების რეკვიზიციას.

მათ თავი უნდა შეიკავონ კულტურული ფასეულობე
ბის წინააღმდეგ მიმართული ნებისმიერი რეპრე
სიული ზომის მიღებისაგან.

მაღალი ხელშემკვრელი მხარე არ შეიძლება 
გათავისუფლდეს ამ მუხლით განსაზღვრული ვალ
დებულებებისაგან სხვა მაღალ ხელშემკვრელ 
მხა რესთან მიმართებაში იმის საფუძველზე, რომ 
ამ უკანასკნელმა არ მიიღო მე3 მუხლით გათ
ვალისწინებული დაცვის ზომები.

2

3

4
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მუხლი 5 – ოკუპაცია
მაღალმა ხელშემკვრელმა მხარეებმა, რომლებმაც 
სხვა მაღალი ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიის 
მთლიანი ან ნაწილობრივი ოკუპაცია მოახდინეს, 
შესაძლებლობის ფარგლებში მხარი უნდა დაუ
ჭირონ ოკუპირებული ტერიტორიის ეროვნული 
ხე ლისუფლების ძალისხმევას მისი კულტურული 
ფა სე ულობების დაცვისა და შენარჩუნების უზრუნ
ველსაყოფად.

იმ შემთხვევაში, თუ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 
განლაგებული და საბრძოლო ოპერაციების შედე
გად დაზიანებული კულტურული ფასეულობების 
შესანარჩუნებლად აუცილებელია სასწრაფო ჩარევა 
და თუ კომპეტენტურ ეროვნულ ხელისუფლებას 
არ შეუძლია ამის უზრუნველყოფა, ოკუპანტი სა
ხელმწიფო, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, აღ
ნიშ ნულ ხელისუფლებასთან მჭიდრო თანამ შრომ
ლობით იღებს ყველაზე აუცილებელ ზომებს ამ 
ფასეულობათა დაცვისათვის.

ყოველი მაღალი ხელშემკვრელი მხარე, რომლის 
მთავრობაც წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრების 
მიერ განიხილება მათ კანონიერ მთავრობად, თუ 
შესაძლებელია, მათ ყურადღებას მიაქცევინებს 
ვალდებულებაზე, დაიცვან კონვენციის ის დებუ
ლებები, რომლებიც კულტურულ ფასეულობათა 
პატივისცემას ეხება.

1

2
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მუხლი 6 – კულტურულ ფასეულობათა  
 ნიშანდება

კულტურული ფასეულობები მათი იდენტიფიკაციის 
გა საადვილებლად, მე16 მუხლის დებულებათა შე
სა ბამისად, შეიძლება ნიშანდებულ იქნან განმას ხვა
ვებელი ნიშნით.

მუხლი 7 – სამხედრო ხასიათის ზომები
მაღალი ხელშემკვრელი მხარეები იღებენ ვალ
დებულებას, მშვიდობიან დროს საკუთარი ჯარების 
წესდებებში ან განაწესებში შეიტანონ დებულებები, 
რომელთა მეშვეობით შესაძლებელი იქნება წი
ნამდებარე კონვენციის დაცვის უზრუნველყოფა და 
განავითარონ თავიანთი შეიარაღებული ძალების 
პირად შემადგენლობაში ყველა ერის კულტურისა 
და კულტურული ფასეულობების პატივისცემის სუ
ლისკვეთება.

მაღალი ხელშემკვრელი მხარეები იღებენ ვალ
დებულებას, თავიანთ შეიარაღებულ ძალებში ჯერ 
კიდევ მშვიდობიან დროს შექმნან სამსახურები ან 
დანიშნონ სპეციალური პერსონალი, რომლებიც 
თვალყურს მიადევნებენ იმას, რომ პატივი სცენ 
კულტურულ ფასეულობებს და ითანამშრომლებს 

1

2
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სამოქალაქო ხელისუფლების იმ ორგანოებთან, რო
მელთაც ევალებათ ამ ფასეულობათა დაცვა.

თ ა ვ ი II 

სპეციალური დაცვა

მუხლი 8 – სპეციალური დაცვის სტატუსის  
 მინიჭება

შეიარაღებული კონფლიქტის შემთხვევაში მოძრავი 
კულტურული ფასეულობების დაცვის უზრუნ ველ
საყოფად სპეციალური დაცვის ქვეშ შეიძლება 
მოქცეულ იქნას შეზღუდული რაოდენობის თავ
შესაფრები, ძეგლებისა და ძალიან დიდი მნიშ
ვნელობის მქონე სხვა უძრავი კულტურული ფა
სეულობების თავმოყრის ცენტრები იმ პირობით, 
რომ: 

ისინი საკმარისი მანძილით არიან დაშორებული 
რომელიმე დიდი სამრეწველო ცენტრიდან 
ან მნიშვნელოვანი სამხედრო ობიექტიდან, 

1

(ა)
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რომელსაც მომატებული რისკი ემუქრება, 
მაგალითად: აე როდრომიდან, რადიოგადამცემი 
სადგურიდან, ეროვ ნული თავდაცვის სფეროს 
საწარმოდან, შე დარებით მნიშვნელოვანი 
ნავსადგურიდან ან რკი ნიგზის სადგურიდან, ანდა 
საკომუნიკაციო მაგის ტრალიდან;

ისინი არ გამოიყენება სამხედრო მიზნებისთვის.

მოძრავი კულტურული ფასეულობების თავშესაფარი, 
მიუხედავად მისი ადგილმდებარეობისა, აგრეთვე 
შესაძლებელია მოქცეულ იქნას სპეციალური დაცვის 
ქვეშ, თუ იგი ისეა აშენებული, რომ დაბომბვა მას, 
ყველა ვარაუდით, ზიანს ვერ მიაყენებს.

ითვლება, რომ კულტურული ძეგლების თავმოყრის 
ცენტრი გამოიყენება სამხედრო მიზნებისთვის, თუ 
მას იყენებენ ჯარების პირადი შემადგენლობის ან 
მატერიალური ნაწილის გადაადგილებისათვის, 
თუნდაც ეს ტრანზიტი იყოს. ასევე ითვლება, რომ 
ეს ცენტრი გამოიყენება სამხედრო მიზნებისთვის, 
თუ მასში ხორციელდება საქმიანობა, რომელსაც 
პირდაპირი კავშირი აქვს სამხედრო ოპერაციებთან, 
ჯარების პირადი შემადგენლობის განთავსებასთან 
ან სამხედრო მასალების წარმოებასთან.

თუ 1ლ პუნქტში ჩამოთვლილ კულტურულ ფა
სეულობებს იცავს სპეციალურად უფლებამოსილი 
შეიარაღებული დაცვა ან მათ სიახლოვეს იმყოფება 
პოლიციური ძალები, რომლებსაც, ჩვეულებრივ, 
საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფა ეკის

2
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4
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რებათ, არ ითვლება, რომ ეს კულტურული ფასე
ულობები გამოიყენება სამხედრო მიზნებისთვის.

თუ ამ მუხლის 1ლ პუნქტში მითითებული კულტურული 
ფასეულობებიდან რომელიმე განლაგებულია 
ამა ვე პუნქტში ნახსენები მნიშვნელოვანი სამ
ხედრო ობიექტის სიახლოვეს, იგი მიუხედავად 
ამისა შეიძლება მოქცეულ იქნას სპეციალური 
დაცვის ქვეშ, თუ მაღალი ხელშემკვრელი მხარე, 
რომელიც ითხოვს დაცვის დაწესებას, იღებს 
ვალდებულებას, შეიარაღებული კონფლიქტის 
შემ   თხვევაში არანაირად არ გამოიყენოს ეს ობი
ექტი და, კერძოდ, თუ საუბარია ნავსადგურზე, 
სადგურზე ან აეროდრომზე, ნებისმიერი მოძრაობა 
განახორციელოს შემოვლით. ამ შემთხვევაში, შე
მოვლითი მოძრაობა მომზადებული უნდა იყოს ჯერ 
კიდევ მშვიდობიან დროს.

კულტურული ფასეულობებისათვის სპეციალური 
დაცვის სტატუსის მინიჭება ხდება მათი შეტანით 
სპეციალური დაცვის ქვეშ მყოფი კულტურული 
„ფასეულობების საერთაშორისო რეესტრში“. რე
ესტრში შეტანა ხორციელდება მხოლოდ წინამ
დებარე კონვენციის დებულებების შესაბამისად და 
აღმასრულებელი რეგლამენტის პირობების დაცვით.

5
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მუხლი 9 – სპეციალური დაცვის ქვეშ   
 მყოფი კულტურული   

 ფასეულობების იმუნიტეტი

მაღალი ხელშემკვრელი მხარეები იღებენ ვალ
დებულებას, უზრუნველყონ სპეციალური დაცვის 
ქვეშ მყოფი კულტურული ფასეულობების იმუნიტეტი, 
საერთაშორისო რეესტრში მათი შეტანის მომენტიდან 
თავი შეიკავონ მათ წინააღმდეგ მიმართული ნე
ბისმიერი მტრული აქტისაგან, აგრეთვე თავი შეიკავონ 
ასეთი ფასეულობებისა და მათი მიმდებარე მიწის 
ნაკვეთების სამხედრო მიზნებისთვის გამოყენებისგან, 
გარდა მე8 მუხლის მე5 პუნქტში გათვალისწინებული 
შემთხვევებისა.

მუხლი 10 – ნიშანდება და კონტროლი
შეიარაღებული კონფლიქტისას სპეციალური დაცვის 
ქვეშ მყოფი კულტურული ფასეულობები ნიშანდებული 
უნდა იქნან მე16 მუხლში გათვალისწინებული განმას
ხვავებელი ნიშნით და შესაძლებელი უნდა იყოს მათ
ზე საერთაშორისო კონტროლის განხორციელება, 
როგორც ეს დადგენილია კონვენციის აღმასრულებელ 
რეგლამენტში.
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მუხლი 11 – იმუნიტეტის მოხსნა
თუ ერთერთი მაღალი ხელშემკვრელი მხარე 
სპეციალური დაცვის ქვეშ მყოფი ფასეულობის 
მიმართ დაუშვებს მე9 მუხლის თანახმად ნაკისრი 
ვალდებულებების დარღვევას, მოწინააღმდეგე 
მხა რე თავისუფლდება ვალდებულებებისგან, უზ
რუნველყოს ამ ფასეულობის ხელშეუხებლობა მა
ნამდე, სანამ ეს დარღვევა გრძელდება. თუმცა 
ეს უკანასკნელი ყოველთვის, როდესაც ამის შე
საძლებლობა იარსებებს, მოითხოვს, გონივრულ 
ვადაში ბოლო მოეღოს ხსენებულ დარღვევას.

ამ მუხლის 1ლ პუნქტში გათვალისწინებული შემ
თხვევის გარდა სპეციალური დაცვის ქვეშ მყოფი 
კულტურული ფასეულობის იმუნიტეტი შესაძლოა 
მოიხსნას მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში 
გარდაუვალი სამხედრო აუცილებლობისას და 
მხოლოდ მანამდე, სანამ ეს აუცილებლობა არ
სე ბობს. ამგვარი აუცილებლობის არსებობის 
დადასტურება შეუძლიათ მხოლოდ დივიზიის 
მეთაურს ან უფრო დიდი ზომის სამხედრო 
შენაერთის მეთაურებს. როდესაც ვითარება ამის 
შესაძლებლობას იძლევა, მოწინააღმდეგე მხარეს 
წინასწარ, გონივრული ვადის გათვალისწინებით, 
უნდა ეცნობოს იმუნიტე ტის მოხსნის გადაწ
ყვეტილების შესახებ.

მხარე, რომელიც ხსნის იმუნიტეტს, შეძლე ბის
დაგვარად უმოკლეს ვადაში წერილობით და 

1

2

3
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მიზეზების მითითებით აცნობებს ამის შესა ხებ კულ
ტურულ ფასეულობათა გენერალურ კომისარს, 
როგორც ამას აღმასრულებელი რეგ ლამენტი ით
ვალისწინებს.

თ ა ვ ი III

კულტურული ფასეულობების 
გადატანა

მუხლი 12 – სპეციალური დაცვის ქვეშ  
 მყოფი ტრანსპორტი

ტრანსპორტი, რომელიც გამოიყენება მხოლოდ 
კულ ტურული ფასეულობების გადატანისათვის ტე
რიტორიის ფარგლებში ანდა სხვა ტერიტორიაზე 
გადასატანად, დაინტერესებული მაღალი ხელ
შემკვრელი მხარის თხოვნის საფუძველზე შესაძ
ლოა აყვანილ იქნას სპეციალური დაცვის ქვეშ აღ
მასრულებელ რეგლამენტში გათვალისწინებული 
პირობებით.

1
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სპეციალური დაცვის ქვეშ მყოფი ტრანსპორტი 
აღმასრულებელი რეგლამენტით გათვალის წი ნე
ბული საერთაშორისო კონტროლის ქვეშ იმყოფე
ბა და ნიშანდებულია მე16 მუხლში აღწერილი 
განმასხვავებელი ნიშნით.

მაღალი ხელშემკვრელი მხარეები ვალდებულნი 
არიან, თავი შეიკავონ ნებისმიერი მტრული აქტისაგან 
სპეციალური დაცვის ქვეშ მყოფი ტრანსპორტის 
მიმართ.

მუხლი 13 – ტრანსპორტი სასწრაფო  
 შემთხვევებში

თუ მაღალ ხელშემკვრელ მხარეს მიაჩნია, რომ 
გარკვეული კულტურული ფასეულობის უსაფ
რთხოება მოითხოვს მის გადატანას და გადატანა 
იმდენად სასწრაფოა, რომ ვერ ხერხდება მე12 
მუხლში გათვალისწინებული პროცედურის შეს
რულება, განსაკუთრებით თუ ეს ხდება კონ ფლიქტის 
დასაწყისში, ტრანსპორტი შეიძლება ნიშანდებულ 
იქნას მე16 მუხლში აღწერილი განმასხვავებელი 
ნიშნით, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ამ 
ტრანსპორტისათვის იმუნიტეტის მინიჭების შესახებ 
თხოვნა, მე12 მუხლის თანახმად, მანამდე იქნა 
წარდგენილი და უარყოფილი. შეძლებისდაგვარად, 
მოწინააღმდეგე მხარეებს უნდა გადაეცეთ შეტ

1

2
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ყობინება ტრანსპორტის შესახებ. სხვა ქვეყნის ტე
რიტორიაზე კულტურული ფასეულობის გადამტანი 
ტრანსპორტი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იქ
ნას ნიშანდებული განმასხვავებელი ნიშნით, თუ 
საგანგებოდ არ მიენიჭა იმუნიტეტი.

მაღალი ხელშემკვრელი მხარეები შესაძლებლობის 
ფარგლებში მიიღებენ სიფრთხილის აუცილებელ 
ზომებს, რათა ამ მუხლის 1ლ პუნქტში გათვა ლის
წინებული და განმასხვავებელი ნიშნით ნი შან დე
ბული ტრანსპორტი დაცული იყოს მის წინააღმდეგ 
მიმართული მტრული ქმედებებისგან.

მუხლი 14 – იმუნიტეტი კონფისკაციის,  
 პრიზის სახით აღების ან  

 მიტაცების წინააღმდეგ

იმუნიტეტი კონფისკაციის, პრიზის სახით აღების ან 
მი ტაცების წინააღმდეგ ენიჭება:

მე12 მუხლით გათვალისწინებულ დაცვის ქვეშ 
მყოფ ან მე13 მუხლით გათვალისწინებულ 
დაცვის ქვეშ მყოფ კულტურულ ფასეულობებს;

მხოლოდ ამ ფასეულობების გადამტან სატრან
სპორტო საშუალებებს.

ამ მუხლის დებულებებით არ იზღუდება დათვა ლი
ერე ბისა და კონტროლის უფლება.

2

2

(ბ)

(ა)

1
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თ ა ვ ი IV 

პერსონალის შესახებ

მუხლი 15 – პერსონალი
იმდენად, რამდენადაც ამის საშუალებას იძლევა 
უსაფრთხოების მოთხოვნები, კულტურული ფასეუ
ლობების დაცვის პერსონალის თანამშრომლები, ამ 
ფასეულობათა დაცულობის ინტერესებიდან გამომ
დინარე, უნდა სარგებლობდნენ პატივისცემით და, თუ 
მოწინააღმდეგის ხელში ჩაცვივდებიან, უნდა მიე ცეთ 
შესაძლებლობა, განაგრძონ თავიანთი ფუნქციების 
შესრულება, თუკი მოწინააღმდეგის ხელში ის კულ
ტურული ფასეულობებიც აღმოჩნდება, რომელთა 
დაცვაც პერსონალს ევალება.
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თ ა ვ ი V

განმასხვავებელი ნიშანი

მუხლი 16 – კონვენციის ნიშანი
კონვენციის განმასხვავებელი ნიშანი წარმოადგენს 
ქვემოთ წაწვეტებულ, ოთხ ლურჯ და თეთრ 
ნაწილად გაყოფილ ფარს (ფარი შედგება ლურჯი 
ფერის კვადრატისაგან, რომლის ერთერთი კუთხე 
ქმნის ფარის წვეტს და – ლურჯი სამკუთხედისაგან 
კვადრატის თავზე; კვადრატი და სამკუთხედი 
ერთმანეთისაგან ორივე მხრიდან გამოყოფილია 
თეთრი ფერის სამკუთხედებით).

ნიშანი გამოიყენება ერთჯერადად ან სამჯერადად 
სამკუთხედის სახით (ერთი ნიშანი ქვემოთ), მე17 
მუხლში მითითებული პირობების შესაბამისად.

მუხლი 17 – ნიშნის გამოყენება
განმასხვავებელი ნიშანი გამოისახება სამჯერადი 
კომბინაციით მხოლოდ ქვემოთ ჩამოთვლილის 
იდენტიფიცირებისათვის:

1

1

2
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სპეციალური დაცვის ქვეშ მყოფი უძრავი 
კულტურუ ლი ფასეულობებისათვის;

ტრანსპორტისათვის კულტურული ფასეულო ბე
ბით, მე12 და მე13 მუხლებში გათვა ლისწინებუ
ლი პირობების შესაბამისად;

იმპროვიზებული თავშესაფრებისათვის, აღმას
რუ ლებელი რეგლამენტით გათვალისწინებუ ლი 
პირობების შესაბამისად.

განმასხვავებელი ნიშნის გამოსახვა ერთჯე რა დად 
შესაძლებელია მხოლოდ ქვემოთ ჩამოთ ვლილის 
იდენტიფიცირებისათვის:

სპეციალური დაცვის ქვეშ არმყოფი კულტურუ ლი 
ფასეულობებისათვის;

პირებისათვის, რომლებსაც, აღმასრულებელი 
რეგ ლამენტის შესაბამისად, დაკისრებული აქვთ 
კონტროლის ფუნქცია;

კულტურული ფასეულობების დამცველი პერსო
ნალისათვის;

აღმასრულებელი რეგლამენტით გათვალის წი ნე
ბული პირადობის მოწმობებისათვის. 

შეიარაღებული კონფლიქტის დროს აკრძალულია: 
განმასხვავებელი ნიშნის გამოყენება ნებისმიერ 
სხვა შემთხვევაში, გარდა ამ მუხლის წინა პუნქტებში 
მითითებულისა, ან კონვენციის განმასხვავებელ 
ნი შანთან მსგავსების მქონე ნიშნის გამოყენება 
ნებისმიერი მიზნისთვის.

(ა)

(ბ)

გ

2

(ა)

(ბ)

(გ)

(დ)

3
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უძრავი კულტურული ფასეულობის ნიშანდება 
გან მასხვავებელი ნიშნით არ შეიძლება, თუ ამას
თან ერთად არ არის გამოფენილი მაღა ლი 
ხელშემკვრელი მხარის კომპეტენტური სახე ლის
უფლებო ორგანოს წარმომადგენლის მიერ სა
თანადოდ დათარიღებული და ხელმოწერილი 
შესაბამისი ნებართვა.

 

თ ა ვ ი VI

კონვენციის მოქმედების 
სფერო

მუხლი 18 – კონვენციის გამოყენება
გარდა დებულებებისა, რომლებიც ძალაში მშვი
დობიან დროს უნდა შევიდეს, წინამდებარე 
კონვენციის გამოყენება ხდება ორ ან მეტ მაღალ 
ხელშემკვრელ მხარეს შორის ომის გამოცხადების 
ან ნებისმიერი სხვა შესაძლო შეიარაღებული 
კონფლიქტის შემთხვევაში მაშინაც კი, თუ ერთი 
ან რამდენიმე მათგანი არ აღიარებს საომარ 
მდგომარეობას.

4

1
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კონვენციას გამოყენება ასევე ხდება მაღალი 
ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიის მთლიანი 
ან ნაწილობრივი ოკუპაციის ყველა შემთხვევაში 
მაშინაც კი, თუ ამ ოკუპაციას არანაირი სამხედრო 
წინააღმდეგობა არ ხვდება.

თუ კონფლიქტში ჩართული ერთერთი სახელმწიფო 
არ მონაწილეობს წინამდებარე კონვენციაში, წი
ნამდებარე კონვენციის მხარე სახელმწიფოები 
თავიანთ ურთიერთობებში მაინც ხელშეკრულნი 
რჩებიან კონვენციის დებულებებით. გარდა ამი
სა, ისინი კონვენციით ხელშეკრულნი იქნებიან 
ნახსენებ სახელმწიფოსთან მიმართებაში, თუ ამ 
უკანასკნელმა განაცხადა კონვენციის დებულებათა 
მიღების შესახებ და რამდენადაც იგი მათ იყენებს.

მუხლი 19 – კონფლიქტები, რომელთაც  
 არა აქვთ საერთაშორისო  

 ხასიათი

საერთაშორისო ხასიათის არმქონე და ერთერთი 
მაღალი ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე 
წარ მოშობილი შეიარაღებული კონფლიქტის შემ
თხვევაში კონფლიქტის მონაწილე ყველა მხარე 
ვალდებული იქნება გამოიყენოს წინამდებარე 
კონვენციის ის დებულებები მაინც, რომლებიც 
კულტურული ფასე ულობების პატივისცემას ეხება.
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კონფლიქტში ჩართული მხარეები ყველანაირად 
ეცდებიან, სპეციალური შეთანხმების საშუალებით 
მთლიანად ან ნაწილობრივ აამოქმედონ წინამ
დებარე კონვენციის დებულებები.

გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის 
ორგანიზაციას (UNESCO) შეუძლია კონფლიქტში 
ჩარ თულ მხარეებს შესთავაზოს თავისი სამსახური.

ზემოთ მოყვანილი დებულებების გამოყენება არ 
შეეხება კონფლიქტში ჩართული მხარეების სამარ
თლებრივ სტატუსს.

თ ა ვ ი VII

კონვენციის აღსრულება

მუხლი 20 – კონვენციის აღმასრულებელი  
 რეგლამენტი 

წინამდებარე კონვენციის გამოყენების წესი განი საზ
ღვრება აღმასრულებელი რეგლამენტით, რომელიც 
მისი განუყოფელი შემადგენელი ნაწილია.
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მუხლი 21 – მფარველი სახელმწიფოები
წინამდებარე კონვენციისა და მისი აღმასრულებელი 
რეგლამენტის გამოყენება ხდება მფარველი სახელ
მწიფოების ხელშეწყობით, რომლებსაც ეკისრებათ 
კონფლიქტში ჩართული მხარეების ინტერესების დაცვა.

მუხლი 22 – შერიგების პროცედურა
მფარველი სახელმწიფოები თავიანთ კეთილ 
სამ სახურს გასწევენ ყოველთვის, როდესაც 
ამას კულტურული ფასეულობების დაცვის ინტე
რესებისათვის სასარგებლოდ მიიჩნევენ, გან სა
კუთრებით, თუ კონფლიქტში ჩართულ მხარეებს 
შორის არსებობს აზრთა სხვადასხვაობა წი ნამ
დებარე კონვენციის ან მისი აღმასრულებელი 
რეგ ლამენტის დებულებათა გამოყენებასთან ან 
განმარტებასთან მიმართებაში.

ამ მიზნით ყოველ მფარველ სახელმწიფოს შეუძლია 
ერთერთი მხარის ან გაეროს განათლების, მეცნი
ერებისა და კულტურის ორგანიზაციის (UNESCO) 
გენერალური დირექტორის მოწვევით ან თავისი 
ნებასურვილით შესთავაზოს კონფლიქტში ჩართულ 
მხარეებს, მოწვეულ იქნას მათი წარმომადგენლების, 
კერძოდ კი, კულტურული ფასეულობების დაცვა
ზე პასუხისმგებელი ხელისუფლების ორგანოების 
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წარ მომადგენლების თათბირი სათანადოდ შერ
ჩეულ ნეიტრალურ ტერიტორიაზე, თუ ამის შე
საძლებლობა არსებობს. კონფლიქტში ჩართული 
მხარეები ვალდებულნი არიან, განახორციელონ 
თათბირის მოწვევის შესახებ შეთავაზებული წინა
დადებები. მფარველი სახელმწიფოები კონფლიქტ
ში ჩართულ მხარეებს დასამტკიცებლად შესთავაზე
ბენ ნეიტრალური სახელმწიფოს მოქალაქეს ან 
გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის 
ორგანიზაციის (UNESCO) გენერალური დირექტო
რის მიერ დასახელებულ პირს ამ თათბირში თავ
მჯდომარის სახით მონაწილეობის მისაღებად.

მუხლი 23 – UNESCOს დახმარება
მაღალ ხელშემკვრელ მხარეებს შეუძლიათ, 
გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულ
ტურის ორგანიზაციას მიმართონ თხოვნით თა
ვიანთი კულტურული ფასეულობების დაცვის 
ორ განიზაციებისთვის ტექნიკური დახმარების თა
ობაზე ან წინამდებარე კონვენციის და მისი აღ
მასრულებელი რეგლამენტის გამოყენებიდან გა
მომდინარე ნებისმიერ სხვა საკითხზე. ორგანიზაცია 
ასეთ დახმარებას გასწევს თავისი პროგრამისა და 
შესაძლებლობების ფარგლებში.

ორგანიზაციას აქვს უფლება, საკუთარი ინიციატივით 
მიმართოს ამ საკითხზე წინადადებით მაღალ 
ხელშემკვრელ მხარეებს.
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მუხლი 24 – სპეციალური შეთანხმებები
მაღალ ხელშემკვრელ მხარეებს შეუძლიათ დადონ 
სპეციალური შეთანხმებები ყველა საკითხზე, რომ
ლებიც, მათი აზრით, ცალკე მოგვარებას საჭიროე
ბენ.

არ შეიძლება ისეთი სპეციალური შეთანხმების 
დადება, რომელიც ამცირებს დაცვას, რომლითაც 
წინამდებარე კონვენციის თანახმად, სარგებლობენ 
კულტურული ფასეულობები და მათი დაცვისათვის 
განკუთვნილი პერსონალი.

მუხლი 25 – კონვენციის გავრცელება
მაღალი ხელშემკვრელი მხარეები იღებენ ვალ
დებულებას, როგორც მშვიდობიან დროს, ისე შე
იარაღებული კონფლიქტისას თავიანთ ქვეყნებში 
მაქსიმალურად ფართოდ გაავრცელონ წინამდებარე 
კონვენციისა და მისი აღმასრულებელი რეგლამენტის 
ტექსტი. კერძოდ, ისინი იღებენ ვალდებულებას, 
შეიტანონ ამ ტექსტების შესწავლა სამხედრო და, თუ 
შესაძლებელია, სამოქალაქო სასწავლო პროგრამებში, 
რათა კონვენციისა და მისი აღმასრულებელი 
რეგლამენტის პრინციპები ცნობილი იყოს მთელი 
მოსახლეობისთვის, განსაკუთრებით კი – შეიარაღებული 
ძალებისთვის და კულტურული ფასეულობების დაც
ვისთვის განკუთვნილი პერსონალისთვის.
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მუხლი 26 – თარგმანები და ანგარიშები
მაღალი ხელშემკვრელი მხარეები გაეროს გა
ნათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორ გა
ნიზაციის (UNESCO) გენერალური დირექ ტორის 
დახმარებით ერთმანეთს აცნობენ წინამ დებარე 
კონვენციისა და მისი აღმასრულებელი რეგლა
მენტის ტექსტის ოფიციალურ თარგმანებს.

გარდა ამისა, სულ მცირე ოთხ წელიწადში ერ
თხელ ისინი უგზავნიან გენერალურ დირექტორს 
მოხსენებას, რომელიც შეიცავს მონაცემებს მათი 
ადმინისტრაციების მიერ წინამდებარე კონვენციისა 
და მისი აღმასრულებელი რეგლამენტის განსა
ხორციელებლად მიღებული, მომზადების ან შეს 
წავლის სტადიაში მყოფი ზომების შესახებ, რო
მელ თა შეტყობინებასაც ისინი მიზანშეწონილად 
მი იჩნევენ.

მუხლი 27 – თათბირები
გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის 
ორგანიზაციის გენერალურ დირექტორს შეუძლია, 
აღმასრულებელი საბჭოს თანხმობით, მოიწვიოს 
მაღალი ხელშემკვრელი მხარეების თათბირები. 
იგი ვალდებულია მოიწვიოს ასეთი თათბირი, თუ 
შემოვა მაღალი ხელშემკვრელი მხარეების საერთო 
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რაოდენობის არანაკლებ ერთი მეხუთედის თხოვნა 
ამის შესახებ.

გარდა სხვა ფუნქციებისა, რომლებსაც მას წი
ნამდებარე კონვენცია და მისი აღმასრულებელი 
რეგლამენტი ანიჭებს, თათბირის ამოცანაა, შე
ისწავლოს კონვენციასა და მის აღმასრულებელ 
რეგლამენტთან დაკავშირებული პრობლემები და 
ამასთან დაკავშირებით გასცეს რეკომენდაციები.

გარდა ამისა, თათბირს, 39ე მუხლის დებულებების 
შესაბამისად, შეუძლია გადასინჯოს კონვენცია და 
მისი აღმასრულებელი რეგლამენტი, თუ თათბირზე 
წარმოდგენილია მაღალი ხელშემკვრელი მხა რე
ების უმრავლესობა.

მუხლი 28 – სანქციები
მაღალი ხელშემკვრელი მხარეები იღებენ ვალ
დებულებას, თავიანთი სისხლის სამართლის კა
ნონმდებლობის ფარგლებში მიიღონ ყველა ზომა, 
რომელიც აუცილებელია, რათა გამოავლინონ და 
სისხლის სამართლის ან დისციპლინარული სანქციე
ბი დააკისრონ პირებს, მიუხედავად მათი მოქალაქე
ობისა, რომლებმაც დაარღვიეს ან გასცეს ბრძანება, 
დაერღვიათ წინამდებარე კონვენცია.
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დასკვნითი დებულებები

მუხლი 29 – ენები
კონვენცია შედგენილია ესპანურ, ინგლისურ, რუსულ 
და ფრანგულ ენებზე; ოთხივე ტექსტს თანაბარი ძა
ლა აქვს.

გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის 
ორგანიზაცია უზრუნველყოფს კონვენციის თარგმნას 
მისი გენერალური კონფერენციის სხვა ოფიციალურ 
ენებზე.

მუხლი 30 – ხელმოწერა
წინამდებარე კონვენცია თარიღდება 1954 წლის 14 
მაისით და 1954 წლის 31 დეკემბრამდე ღია იქნება 
ხელმოსაწერად ყველა სახელმწიფოს მი ერ, რომლებიც 
მიწვეულნი იყვნენ 1954 წლის 21 აპრილიდან 14 მაისამდე 
ჰააგაში გამართულ კონ ფერენციაზე.
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მუხლი 31 – რატიფიცირება
წინამდებარე კონვენცია ექვემდებარება მისი ხელ
მომწერი სახელმწიფოების მხრიდან რატიფიცირებას 
მათი საკონსტიტუციო პროცედურის შესაბამისად.

სარატიფიკაციო სიგელების დეპონირება მოხდება 
გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის 
ორგანიზაციის გენერალურ დირექტორთან.

მუხლი 32 – მიერთება
წინამდებარე კონვენცია ძალაში შესვლის დღიდან 
ღია იქნება ყველა იმ სახელმწიფოს მისაერთებლად, 
რომლებიც მითითებულნი არიან 30ე მუხლში და 
არ მოაწერეს ხელი კონვენციას, აგრეთვე ყველა 
იმ სახელმწიფოს მისაერთებლად, რომლებიც მიწ
ვეულნი იქნებიან მისაერთებლად გაერთიანებული 
ერების განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის 
ორგანიზაციის აღმასრულებელი საბჭოს მიერ. მიერთება 
ხორციელდება გაერთიანებული ერების განათლების, 
მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის გენერალურ 
დირექტორთან მიერთების აქტის დეპონირებით.
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მუხლი 33 – ძალაში შესვლა
წინამდებარე კონვენცია ძალაში შევა ხუთი სა
რატიფიკაციო სიგელის დეპონირებიდან სამი თვის 
თავზე.

შემდგომში ყოველი მაღალი ხელშემკვრელი მხა
რისათვის კონვენცია ძალაში შევა ამ მხარის მიერ 
თავისი სარატიფიკაციო სიგელის ან მიერთების 
აქტის დეპონირების დღიდან სამი თვის თავზე.

მე18 და მე19 მუხლებში გათვალისწინებულ შემ
თხვევებში, კონფლიქტში მყოფი მხარეებისთვის, 
რომლებმაც მოახდინეს რატიფიცირების ან მიერ
თების აქტების დეპონირება საომარი მოქმედებების 
ან ოკუპაციის დაწყებამდე ან დაწყების შემდეგ, 
კონ ვენცია ძალაში შედის დაუყოვნებლივ. ამ შემ
თხვევებში გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და 
კულტურის ორგანიზაციის გენერალური დირექტორი 
რაც შეიძლება მოკლე ვადაში გააკეთებს 38ე 
მუხლში გათვალისწინებულ შეტყობინებას.

 

მუხლი 34 – ამოქმედება
ყველა სახელმწიფო, რომელიც არის კონვენციის 
მხარე მისი ძალაში შესვლის დღისათვის, ექვსთვიან 
ვადაში მიიღებს აუცილებელ ზომებს კონვენციის 
ასამოქმედებლად.
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ყველა სახელმწიფოსათვის, რომლებიც მოახდენენ 
რატიფიცირების ან მიერთების აქტების დეპონირებას 
კონვენციის ძალაში შესვლის დღის შემდეგ, ეს 
ვადა ასევე ექვსთვიანი იქნება და აითვლება 
სარატიფიკაციო სიგელის ან მიერთების აქტის 
დეპონირების დღიდან.

მუხლი 35 – კონვენციის ტერიტორიული  
 განვრცობა

ნებისმიერ მაღალ ხელშემკვრელ მხარეს შეუძლია 
რატიფიცირების ან მიერთების მომენტში ან ნებისმიერ 
დროს შემდგომში გაეროს განათლების, მეცნიერებისა 
და კულტურის ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის 
სახელზე შეტყობინების გზით განაცხადოს, რომ წი
ნამდებარე კონვენცია გავრცელდება ტერიტორიების 
ერთობლიობაზე ან რომელიმე ტერიტორიაზე, რომ
ლებსაც საერთაშორისო ურთიერთობებში ის წარ
მოადგენს. ეს შეტყობინება ძალაში შევა მისი მიღებიდან 
სამი თვის თავზე.

2



38 

მუხლი 36 – ადრინდელ კონვენციებთან  
 დამოკიდებულება

1899 წლის 29 ივლისის ან 1907 წლის 18 ოქ ტომ
ბრის ჰააგის კონვენციებით სახმელეთო ომის 
კანონებისა და ჩვეულებების შესახებ (IV) და 
ომის დროს საზღვაო ძალების მიერ დაბომბვის 
შესახებ (IX) ხელშეკრულ სახელმწიფოებს შორის 
ურთიერთობებში, რომლებიც, იმავდროულად, 
წინამდებარე კონვენციის მხარეები არიან, ეს 
უკანასკნელი კონვენცია შეავსებს ზემოთ ნახსენებ 
კონვენციას (IX) და ზემოთ ნახსენები კონვენციის 
(IV) თანდართულ რეგლამენტს და შეცვლის ზემოთ 
ნახსენები კონვენციის (IX) მე5 მუხლში აღწერილ 
განმასხვავებელ ნიშანს წინამდებარე კონვენციის 
მე16 მუხლში აღწერილი ნიშნით იმ შემთხვევებში, 
რომლებშიც ამ განმასხვავებელი ნიშნის გამოყენებას 
ითვალისწინებს წინამდებარე კონვენცია და მისი 
აღმასრულებელი რეგლამენტი.

1935 წლის 15 აპრილის ვაშინგტონის პაქტით 
მეც ნიერებისა და ხელოვნების მიზნების სამსა
ხურში მყოფი დაწესებულებების, აგრეთვე ისტო
რიული ძეგლების დაცვის შესახებ (“რერიხის 
პაქტი”) ხელშეკრულ სახელმწიფოებს შორის ურ
თი ერთობებში, რომლებიც, იმავდროულად, წი
ნამ დებარე კონვენციის მხარეები არიან, ეს უკა
ნასკნელი კონვენცია შეავსებს “რერიხის პაქტს” და 
შეცვლის პაქტის მე3 მუხლში აღწერილ დროშას 
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წინამდებარე კონვენციის მე16 მუხლში აღწერილი 
განმასხვავებელი ნიშნით იმ შემთხვევებში, რომ
ლებშიც ამ განმასხვავებელი ნიშნის გამოყენებას 
ითვალისწინებს წინამდებარე კონვენცია და მისი 
აღმასრულებელი რეგლამენტი.

მუხლი 37– დენონსირება
ყოველ მაღალ ხელშემკვრელ მხარეს ექნება 
უფლება, მოახდინოს წინამდებარე კონვენციის დე
ნონსირება თავისი საკუთარი სახელით ან ნებისმიე
რი იმ ტერიტორიის სახელით, რომელსაც ეს მხარე 
წარმოადგენს საერთაშორისო ურთი ერთობებში.

დენონსირების შესახებ განცხადება ხდება წე რი
ლობითი აქტის წარდგენით გაეროს განათლების, 
მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის გენე
რალური დირექტორისადმი.

დენონსირება ძალაში შევა დენონსირების აქტის 
მიღებიდან ერთი წლის შემდეგ, მაგრამ თუ ამ წლის 
გასვლის მომენტისათვის მხარე, რომელიც ახდენს 
დენონსირებას, ჩაბმული იქნება შეიარაღებულ კონ
ფლიქტში, დენონსირების მოქმედება შეჩერდება 
საომარი მოქმედებების დასრულებამდე ან მანამდე, 
სანამ არ დასრულდება კულტურული ფასეულობების 
იმ ქვეყანაში დაბრუნების ოპერაცია, საიდანაც მოხდა 
მათი გატანა იმის მიხედვით, თუ რომელი მოვლენაა 
უფრო გვიანდელი.
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მუხლი 38 – შეტყობინებები
გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის 
ორგანიზაციის გენერალური დირექტორი აცნობებს 
30ე და 32ე მუხლებში მითითებულ სახელმწიფოებს, 
აგრეთვე გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას, 
შე საბამისად 31ე, 32ე და 39ე მუხლებით გათ
ვალისწინებული რატიფიკაციის, მიერთების ან შეს
წორებების მიღების აქტებისა და 35ე, 37ე და 39ე 
მუხლებით გათვალისწინებული შეტობინებისა და 
დენონსირების თაობაზე ყველა აქტის ჩაბარების 
შესახებ.

მუხლი 39 – კონვენციისა და მისი   

 აღმასრულებელი   

 რეგლამენტის გადახედვა

ნებისმიერ მაღალ ხელშემკვრელ მხარეს შეუძ
ლია ცვლილებების შეთავაზება წინამდებარე კონ
ვენციასა და მის აღმასრულებელ რეგლამენტში. 
ყველა შეთავაზებული ცვლილების ტექსტი ეცნობება 
გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის 
ორგანიზაციის გენერალურ დირექტორს, რომელიც 
უგზავნის მას ყოველ მაღალ ხელშემკვრელ მხარეს 
თხოვნით, რომ ამ მხარემ ოთხი თვის განმავლობაში 
აცნობოს:
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სურს თუ არა, რომ შემოთავაზებული შესწორების 
განსახილველად მოწვეულ იქნას კონფერენცია;

სურს თუ არა მხარეს, შემოთავაზებული შესწორე
ბის მიღება კონფერენციის მოწვევის გარეშე;

სურს თუ არა, გააპროტესტოს შემოთავაზებული 
შესწორება კონფერენციის მოწვევის გარეშე;

გენერალური დირექტორი ამ მუხლის 1ლი პუნქტის 
შესაბამისად მიღებულ პასუხებს აცნობებს ყველა 
მაღალ ხელშემკვრელ მხარეს.

თუ ყველა მაღალი ხელშემკვრელი მხარე, რო
მელმაც ამ მუხლის 1ლი პუნქტის (ბ) ქვეპუნქტის 
შე სასრულებლად გათვალისწინებულ ვადაში 
შეატ ყობინა გაეროს განათლების, მეცნიერებისა 
და კულტურის ორგანიზაციის გენერალურ დირექ
ტორს, რომ მხარს უჭერს შესწორების მიღებას 
კონფერენციის მოწვევის გარეშე, მაშინ გენერალური 
დირექტორი, 38ე მუხლის შესაბამისად, აცნობებს 
ამ სახელმწიფოებს მათი გადაწყვეტილების შეტყო
ბინების შესახებ. ამ შეტყობინების დღიდან 90 დღის 
გასვლის შემდეგ შესწორება ძალაში შედის ყველა 
მაღალი ხელშემკვრელი მხარისათვის.

გენერალური დირექტორი შემოთავაზებული შეს 
წო  რების განსახილველად იწვევს მაღალი ხელ შემ
კვრელი მხარეების კონფერენციას, თუ კონფერენცი
ის მოწვევას ითხოვს მაღალი ხელ შემკვრელი 
მხა რე ების საერთო რაოდენობის ერთ მესამედზე 
მეტი.

2

3

(ა)

(ბ)

(გ)
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შესწორებები კონვენციასა და მის აღმასრულებელ 
რეგლამენტში, რომლებიც განიხილება წინა პუნ
ქტში დადგენილი პროცედურის შესაბამისად, ძა
ლაში შედის მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ისინი 
ერთხმად იქნება მოწონებული კონფერენციაზე 
წარ მოდგენილი მაღალი ხელშემკვრელი მხა

რე ების მიერ და მიღებული თითოეული მაღალი 
ხელშემკვრელი მხარის მიერ.

მაღალი ხელშემკვრელი მხარეების მიერ კონ
ვენციასა და მის აღმასრულებელ რეგლამენტში მე4 
და მე5 პუნქტებში ნახსენები კონფერენციის მიერ 
მოწონებული შესწორებების მიღება ხორციელდება 
გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის 
ორგანიზაციის გენერალური დირექტორისათვის 
ოფი ციალური დოკუმენტის წარდგენის გზით.

წინამდებარე კონვენციასა და მის აღმასრულებელ 
რეგლამენტში შესწორებების ძალაში შესვლის 
შემდეგ კონვენციისა და მისი აღმასრულებელი რეგ
ლამენტის მხოლოდ ასეთი სახით შესწორებული 
ტექსტი რჩება ღიად რატიფიცირებისა და მი ერ თე
ბისათვის.

5

6
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მუხლი 40 – რეგისტრაცია
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესდების 
102ე მუხლის თანახმად, წინამდებარე კონვენცია 
რეგისტრაციაში გატარდება გაერთიანებული ერების 
ორგანიზაციის სამდივნოში გაეროს განათლების, 
მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის გენე
რალური დირექტორის მიერ.

რის დასტურადაც სათანადოდ უფლებამოსილმა ქვე
მორე ხელმომწერებმა ხელი მოაწერეს წინამდებარე 
კონვენციას.

გაფორმებულია ჰააგაში 1954 წლის 14 მაისს ერ
თადერთ ეგზემპლარად, რომელიც შეინახება გაე
როს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის 
ორგანიზაციის არქივებში და რომლის დამოწმებული 
ასლები გაეგზავნება 30ე და 32ე მუხლებში მითითებულ 
ყველა სახელმწიფოს, აგრეთვე გაერთიანებული ერების 
ორგანიზაციას.
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შეიარაღებული კონფლიქტის 
შემთხვევაში კულტურულ 
ფასეულობათა დაცვის შესახებ 
კონვენციის აღმასრულებელი 
რეგლამენტი

თავი I 

კონტროლი

მუხლი 1– პირთა საერთაშორისო სია
კონვენციის ძალაში შესვლის შემდეგ გაერთიანებული 
ერების განათლების, მეცნიერების და კულტურის 
ორგანიზაციის გენერალურმა  დირექტორმა უნდა შე
ადგინოს ყველა იმ პირის საერთაშორისო სია, რომ
ლებიც წარდგენილია მაღალ ხელშემკვრელ მხა
რეთა მიერ კულტურულ ფასეულობათა გენერალური 
კომისრის ფუნქციების შესასრულებლად. გაერთი ანე
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ბული ერების განათლების, მეცნიერების და კულ ტურის 
ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის ინიციატი
ვით, ამ სიის პერიოდულად გადახედვა  უნდა მოხდეს მა
ღალ ხელშემკვრელ მხარეთა მოთხოვნის საფუძველზე. 

მუხლი 2 – კონტროლის ორგანიზება
როგორც კი რომელიმე მაღალი ხელშემკვრელი მხარე 
ჩაერთვება შეიარაღებულ კონფლიქტში, რომელზეც 
ვრცელდება კონვენციის მე18 მუხლი:

მან უნდა დანიშნოს წარმომადგენელი იმ კულტუ
რულ ფასეულობათათვის, რომლებიც მდებარეობს 
მის საკუთარ ტერიტორიაზე, ხოლო თუ მან მოახდინა 
სხვა ტერიტორიის ოკუპაცია, უნდა დანიშნოს სპეცი
ალური წარმომადგენელი კულტურულ ფასეუ ლო
ბათათვის, რომლებიც ოკუპირებულ ტერი ტორიაზე 
მდებარეობს. 

კონფლიქტის თითოეული იმ მხარის მფარველმა 
სახელმწიფომ, რომლებიც კონფლიქტში იმყოფები
ან მაღალ ხელშემკვრელ მხარესთან, უნდა მიავლი
ნოს აკრედიტებული დელეგატები ამ უკანასკნელთ
ან, წინამდებარე მე3 მუხლის თანახმად.

აღნიშნულ მაღალ ხელშემკვრელ მხარესთან კულ
ტურულ ფასეულობათა გენერალური კომისრის და
ნიშვნა უნდა მოხდეს  მე4 მუხლის მიხედვით.

(ა)

(ბ)

(გ)
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მუხლი 3 – მფარველი სახელმწიფოების  
 დელეგატების დანიშვნა

მფარველმა სახელმწიფომ უნდა დანიშნოს დელე
გატები საკუთარი დიპლომატიური კორპუსის ან საკონ
სულოს  თანამშრომელთა  კოლექტივიდან, ანდა სხვა 
პირების წრიდან იმ მხარესთან შეთანხმებით, სადაც 
ისინი აკრედიტებული იქნებიან.

  

მუხლი 4 – გენერალური კომისრის   

 დანიშვნა

კულტურულ ფასეულობათა გენერალური კომისრის 
არჩევა უნდა მოხდეს პირთა  საერთაშორისო სიიდან 
და საფუძვლად უნდა ედოს ერთობლივი შეთანხმება 
იმ მხარეს, სადაც ის უნდა იყოს მივლინებული და 
იმ მფარველ სახელმწიფოს შორის, რომელიც მოქ
მედებს მხარესთან დაპირისპირებული მხარე ების 
სახელით.

თუ მხარეები ვერ მიაღწევენ შეთანხმებას ამ საკითხის 
განხილვის დაწყებიდან  სამი კვირის განმავლობაში, 
მათ უნდა მიმართონ სისხლის სამართლის საერ
თაშორისო სასამართლოს თავმჯდომარეს გენერა
ლური კომისრის დანიშვნის თხოვნით, რომელიც 
არ უნდა შეუდგეს თავისი მოვალეობის შესრულებას 

1

2
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მანამდე, ვიდრე ის მხარე, სადაც ის არის აკრე
დიტებული, არ აღიარებს მის დანიშვნას.

მუხლი 5 – დელეგატთა ფუნქციები
დამცველ სახელმწიფოთა დელეგატებმა უნდა აღრიც
ხონ კონვენციის დარღვევა; გამოიძიონ დარღვევის 
გარემოებები იმ მხარესთან შეთანხმებით, სადაც ისინი 
არიან აკრედიტებული; ადგილობრივად განაცხადონ 
პროტესტი დარღვევების აღკვეთის მოთხოვნით და 
თუ საჭიროა, აცნობონ გენერალურ კომისარს ასეთი 
დარღვევების შესახებ; მოახდინონ გენერალური კომის
რის ინფორმირება თავიანთი საქმიანობის შესახებ.

მუხლი 6 – გენერალური კომისრის   

 ფუნქციები

კულტურულ ფასეულობათა გენერალური კომისარი 
იმ მხარის წარმომადგენელთან, სადაც ის არის აკ
რედიტებული და დაინტერესებულ დელეგატებთან 
ერთად განიხილავს კონვენციის აღსრულებასთან 
დაკავშირებულ ყველა საქმეს, რომლითაც მას მი
მართავენ.

1
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მას აქვს გადაწყვეტილების მიღებისა და დანიშ ვნის 
უფლება წინამდებარე რეგლამენტით გათვალის
წინებულ შემთხვევებში.

იმ მხარის თანხმობით, სადაც ის არის აკრედიტებუ
ლი, მას აქვს უფლება გასცეს საქმის გამოძიების 
განკარ გულება, ანდა აწარმოოს ის თავად.

კონვენციის აღსრულების ინტერესებიდან გამომ
დინარე, იგი ახდენს ნებისმიერ დემარშს, რასაც 
მიზანშეწონილად ჩათვლის, კონფლიქტის მხარე
ებისადმი, ანდა მათი მფარველი სახელმწიფო ე
ბისადმი.

იგი ამზადებს კონვენციის აღსრულებისთვის საჭირო 
მოხსენებებს და წარუდგენს დაინტერესებულ მხა
რეებსა და მათ მფარველ სახელმწიფოებს. იგი 
უგზავნის ამ მოხსენებათა ასლებს გაერთიანებული 
ერების განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის 
ორგანიზაციის გენერალურ დირექტორს, რომელ  მაც 
შეიძლება გამოიყენოს ამ მოხსენებების მხო ლოდ 
ტექნიკური მონაცემები.

მფარველი სახელმწიფოს არარსებობის შემ თხვე
ვაში, გენერალური კომისარი ასრულებს მფარველი 
სახელმწიფოს 21ე და 22ე მუხლებით განსაზღვრულ 
ფუნქციებს.

2

3

4
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მუხლი 7 – ინსპექტორები და ექსპერტები
კულტურულ ფასეულობათა გენერალური კომისარი 
დაინტერესებული დელეგატების თხოვნით ანდა 
მათთან კონსულტაციების შემდეგ, ნებისმიერ შემ
თხვევაში, როდესაც ჩათვლის საჭიროდ, კულტუ
რულ ფასეულობათა ინსპექტორის კანდიდატურას 
დასამტკიცებლად წარუდგენს მხარეს, სადაც არის 
აკრედიტებული. ინსპექტორს ეკისრება საგანგებო 
მისია. იგი ანგარიშვალდებულია მხოლოდ გენერა
ლური კომისრის წინაშე.

გენერალურ კომისარს, დელეგატებსა და ინ
სპექ ტორებს შეუძლიათ მიმართონ დახმარე ბის
ათ ვის ექსპერტებს, რომელთა კანდიდატურები 
და  სამტკიცებლად ასევე უნდა წარუდგინონ  წინა პუნ
ქტში მოხსენიებულ მხარეს.

მუხლი 8 – კონტროლის მისიის აღსრულება
კულტურულ ფასეულობათა გენერალურმა კომისრებ
მა, მფარველი სახელმწიფოების დელეგატებმა, ინსპექ
ტორებმა და ექსპერტებმა არავითარ შემთხვევაში არ 
უნდა გადააჭარბონ თავიანთ მანდატს. განსაკუთრებით 
უნდა გაითვალისწინონ მაღალი ხელშემკვრელი მხა
რის უსაფრთხოების საჭიროებები, ვისთანაც არიან 
აკრედიტებული,  და ყველა შემთხვევაში იმოქმედონ იმ 
სამხედრო ვითარების მოთხოვნებიდან გამომდინარე, 
რომელსაც ატყობინებს მაღალი ხელშემკვრელი მხარე. 
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მუხლი 9 – მფარველი სახელმწიფოების  
 ადგილმონაცვლეები

თუ კონფლიქტის მხარე არ სარგებლობს მფარველი 
სახელმწიფოს სამსახურით, ან შეწყვიტა სარგებლობა, 
რომელიმე ნეიტრალურ სახელმწიფოს შეიძლება 
მიმართონ თხოვნით, ითავოს მფარველი სახელმწიფოს 
ფუნქცია და დანიშნოს კულტურულ ფასეულობათა 
გენერალური კომისარი მე4 მუხლში მოცემული წე
სის მიხედვით. ამგვარად დანიშნული გენერალური 
კომისარი, საჭიროებისამებრ აკისრებს ინსპექტორებს 
არსებული რეგლამენტით განსაზღვრულ მფარველი 
სახელმწიფოს დელეგატების ფუნქციებს.

მუხლი 10 – ხარჯები
კულტურულ ფასეულობათა გენერალური კომისრის, 
ინსპექტორების და ექსპერტების ანაზღაურებას და 
ხარჯებს იხდის ის მხარე, სადაც ისინი არიან აკრე
დიტებული. მფარველი სახელმწიფოების დელეგატების 
ანაზღაურებისა და ხარჯების განსაზღვრა ხდება შეთან
ხმების საფუძველზე მფარველ სახელმწიფოთა და იმ 
სახელმწიფოთა შორის, ვისი ინტერესების დაცვასაც 
ისინი უზრუნველყოფენ.
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თავი II 

სპეციალური დაცვა

მუხლი 11– იმპროვიზებული თავშესაფარი
თუ შეიარაღებული კონფლიქტის მიმდინარეობისას 
რომელიმე მაღალი ხელშემკვრელი მხარე იძუ
ლებულია გაუთვალისწინებელი გარემოებების გამო 
მოაწყოს იმპროვიზებული თავშესაფარი და სურს, 
რომ ამ თავშესაფარზე გავრცელდეს სპეციალური 
დაცვა, მან დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს ამ ფაქტის 
შესახებ თავისთან აკრედიტებულ გენერალურ კო
მისარს.

თუ გენერალური კომისარი მიიჩნევს, რომ ასეთი 
ზომების მიღება გამართლებულია არსებული გარე
მოებებიდან და იმპროვიზებულ თავშესაფარში 
მოთავსებული კულტურული ფასეულობის მნიშ
ვნელობიდან გამომდინარე, მას შეუძლია მა
ღალ ხელშემკვრელ მხარეს მისცეს უფლება, 
ასეთ თავშესაფარს გაუკეთოს კონვენციის მე16 
მუხლში განსაზღვრული თვალსაჩინო ემბლემა. 
მან დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს თავისი გა
დაწყვეტილება მფარველი სახელმწიფოების დაინ
ტერესებულ დელეგატებს, რომელთაგან თითო
ეულს შეუძლია 30 დღის ვადაში მოითხოვოს 
ემბლემის  დაუყოვნებელი მოშორება. 
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როდესაც დელეგატები განაცხადებენ თანხმო
ბას ანდა 30დღიანი ვადა დასრულდება დელე
გატების მხრიდან პროტესტის გარეშე და თუ 
გენერალური კომისრის შეხედულებით თავშე
საფარი აკმაყოფილებს კონვენციის მე8 მუხლში 
განსაზღვრულ პირობებს, გენერალურმა კომი
სარმა უნდა სთხოვოს გაერთიანებული ერების 
განათლების, მეცნიერების და კულტურის ორგა
ნიზაციის გენერალურ დირექტორს, შეიტანოს თავ
შესაფარი სპეციალური დაცვის ქვეშ მყოფ კულ
ტურულ ფასეულობათა რეესტრში.

მუხლი 12 – სპეციალური დაცვის   

 ქვეშ მყოფ კულტურულ   

 ფასეულობათა    

 საერთაშორისო რეესტრი

უნდა მომზადდეს სპეციალური დაცვის ქვეშ მყოფ 
კულტურულ ფასეულობათა საერთაშორისო რეეს
ტრი.

გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერების 
და კულტურის ორგანიზაციის გენერალურმა დირექ
ტორმა უნდა აწარმოოს ეს რეესტრი. მან უნდა 
მიაწოდოს მისი ასლები გაერთიანებული ერების 
გენერალურ მდივანს და უმაღლეს ხელშემკვრელ 
მხარეებს.               
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აღნიშნული რეესტრი უნდა დაიყოს განყოფილებებად 
თითოეული მაღალი ხელშემკვრელი მხარის სახელ
ზე. თითოეული განყოფილება უნდა დაიყოს სამ 
ნაწილად, სათაურით: თავშესაფრები, კულტურულ 
ფასეულობათა თავმოყრის ცენტრები, სხვა უძრა
ვი კულტურული ფასეულობები. გენერალური დი
რექტორი ადგენს, რა დეტალებით უნდა შეივსოს 
თითოეული განყოფილება.

მუხლი 13 – რეესტრში შეტანის მოთხოვნა
ნებისმიერმა მაღალმა ხელშემკვრელმა მხა
რემ  შესაძლოა წარუდგინოს გაერთიანებული ერე
ბის განათლების, მეცნიერების და კულტურული 
ორგანიზაციის გენერალურ დირექტორს განაცხადი 
მის ტერიტორიაზე არსებული კონკრეტული თავშე
საფრის, კულტურულ ფასეულობათა თავმოყ რის 
ცენტრის და სხვა უძრავი კულტურული ფასეუ
ლობების რეესტრში შეტანაზე. განაცხადი უნდა 
შეიცავდეს აღნიშნული ფასეულობის მდებარეობის 
აღწერილობას და უნდა ადასტურებდეს, რომ მო
ცემული ფასეულობა შეესაბამება კონვენციის მე8 
მუხლის მოთხოვნებს.

ოკუპაციის შემთხვევაში, ასეთი განაცხადის გაკეთე
ბის უფლებამოსილება ოკუპაციის მომხდენ მხარეს 
აქვს. 
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გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერების 
და კულტურის ორგანიზაციის გენერალურმა დირექ
ტორმა დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს რეესტრში 
შეტანის განაცხადის ასლები ყველა მაღალ ხელ
შემკვრელ მხარეს.

მუხლი 14 – პროტესტები
ნებისმიერ მაღალ ხელმშემკვრელ მხარეს შეუძ
ლია, გამოთქვას პროტესტი კულტურული ფასე
ულობის რეესტრში შეტანაზე გაერთიანებული ერე
ბის განათლების, მეცნიერების და კულტურული 
ორგანიზაციის გენერალური დირექტორისადმი მი
მართული წერილით. ეს წერილი გენერალურმა დი
რექტორმა უნდა მიიღოს მის მიერ რეესტრში შეტა ნის 
განაცხადის ასლის გაგზავნის დღიდან ოთხი თვის 
განმავლობაში. 

გამოთქმული პროტესტი უნდა უთითებდეს მის 
გამომწვევ მიზეზებს. საფუძვლიან მიზეზად ითვლება 
მხოლოდ შემდეგი:

ფასეულობა არ არის კულტურული ფასეულობა;

ფასეულობა არ აკმაყოფილებს კონვენციის მე8 
მუხლში აღნიშნულ პირობებს.

გენერალურმა დირექტორმა საპროტესტო წერი
ლის ასლი დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მა
ღალ ხელშემკვრელ მხარეებს. მან, საჭიროების 

1

3

(ა)

(ბ)

2

3



55 

შემთხვევაში, რჩევისთვის უნდა მიმართოს ძეგ
ლების, მხატვრული და ისტორიული ობიექტების 
და არქეოლოგიური გათხრების საერთაშორისო 
კომიტეტს და აგრეთვე, თუ შესაფერისად მიაჩნია, 
სხვა კომპეტენტურ ორგანიზაციებს ან პირებს. 

გენერალურ დირექტორსა და მაღალ ხელშემკვრელ 
მხარეს, რომელმაც მოითხოვა რეესტრში შეტანა, 
შეუძლიათ გააკეთონ ნებისმიერი განცხადება 
პრო ტესტზე უარის თქმის მიზნით იმ მაღალი 
ხელშემკვრელი მხარის მიმართ, ვინც პროტესტი 
გამოთქვა.

თუ მაღალი ხელშემკვრელი მხარე, რომელმაც 
გააკეთა მოთხოვნა რეესტრში შეტანის შესახებ 
მშვიდობიან დროს, აღმოჩნდება ჩართული შეი
არაღებულ კონფლიქტში  მანამდე, სანამ კულ
ტურული ფასეულობის რეესტრში შეტანა მოხდება, 
აღნიშნული კულტურული ფასეულობა გენერალური 
დირექტორის მიერ დაუყოვნებლივ უნდა იქნას 
რეესტრში შეტანილი დროებით, ვიდრე მოხდება 
პროტესტის, თუ ასეთი არსებობს, დადასტურება, 
მოხსნა ან ანულირება. 

თუ საპროტესტო წერილის მიღებიდან ექვსი 
თვის განმავლობაში გენერალური დირექტორი 
არ მიიღებს პროტესტის გამგზავნი მაღალი ხელ
შემკვრელი მხარისგან  დასტურს, რომ პროტესტი 
უკან გამოითხოვეს, რეესტრში შეტანის მომთხოვნ 
მაღალ ხელშემკვრელ მხარეს შეუძლია მოითხოვოს 
არბიტრაჟი, შემდეგ პუნქტში განსაზღვრული წესის 
თანახმად.
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არბიტრაჟის მოთხოვნა უნდა მოხდეს  არა უგვიანეს 
ერთი წლისა გენერალური დირექტორის მიერ 
საპროტესტო წერილის მიღებიდან. თითოეული 
მოდავე მხარე ნიშნავს თითო არბიტრს. როდესაც 
რეესტრში შეტანის მოთხოვნის წინააღმდეგ ერთზე 
მეტი პროტესტი იგზავნება,  მაღალ ხელშემკვრელ 
მხარეებს, ვინც პროტესტი განაცხადეს, ერთობლივი 
შეთანხმებით, შეუძლიათ დანიშნონ ერთი საერთო 
არბიტრი. ორივე არბიტრი ირჩევს უფროს 
არბიტრს არსებული რეგლამენტის 1ლ  მუხლში 
განსაზღვრული საერთაშორისო სიიდან. თუ არ
ბიტრები ვერ შეთანხმდებიან არჩევანზე, მათ 
თხოვ ნით უნდა მიმართონ სისხლის სამართლის 
საერ თაშორისო სასამართლოს თავმჯდომარეს, 
და ნიშნოს უფროსი არბიტრი, რომელიც არ არის 
აუცილებელი, არჩეულ იქნას საერთაშორისო 
სი იდან. ამგვარად შექმნილი საარბიტრაჟო სა
სამართლო თავად განსაზღვრავს საკუთარ პრო
ცედურას. მისი გადაწყვეტილებები არ ექვემ დება
რება გასაჩივრებას.

თითოეულ მაღალ ხელშემკვრელ მხარეს მის წი
ნააღმდეგ დავის წარმოების შემთხვევაში, შეუძ ლია 
განაცხადოს, რომ არ სურს ამ მუხლის წინა პუნქტში 
განსაზღვრულ არბიტრაჟის პროცედურას მიმართოს. 
ამ შემთხვევაში გენერალური დირექ ტორი პროტესტს 
რეესტრში შეტანის მოთხოვნაზე უგზავნის მაღალ 
ხელშემკვრელ მხარეებს. პროტესტი ძალაში შედის 
მხოლოდ მაღალი ხელშემკვრელი მხარეების კენ
ჭისყრისას ორიმესამედის ხმათა უმრავლესობით 
დადასტურების შემთხვევაში. ხმის მიცემა უნდა 
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მოხდეს წერილობით, თუ გაერთიანებული ერე
ბის განათლების, მეცნიერების და კულტურის ორ
განიზაციის გენერალური მდივანი არ ჩათვლის 
აუცილებლად კრების მოწვევას, მისთვის კონვენციის 
მუხლი 27ით მინიჭებული უფლების მიხედვით. თუ 
გენერალური მდივანი გადაწყვეტს ისარგებლოს 
ხმის მიცემის წერილობითი ფორმით, მან უნდა 
გააფრთხილოს მაღალი ხელშემკვრელი მხარეები, 
რათა გააგზავნონ თავისი ხმები დალუქული კონ
ვერტებით ექვსი თვის ვადაში იმ დღიდან, როდესაც 
ისინი გაფრთხილებულ იქნენ ამის შესახებ.

მუხლი 15 – რეესტრში შეტანა
გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერე
ბის და კულტურის ორგანიზაციის გენერალურ 
დირექ ტორს შეაქვს რეესტრში სერიული ნომ
რით თითოეული კულტურული ფასეულობა, რომ
ლისთვისაც რეესტრში შეტანის მოთხოვნა გაკეთდა, 
იმ პირობით, თუკი აღნიშნულ მოთხოვნაზე არ 
შემოსულა პროტესტი მე14 მუხლის 1ლ პუნქტში 
განსაზღვრული ვადის ფარგლებში.

თუ პროტესტი შეტანილ იქნა, მაშინ, გარდა მე14 
მუხლის მე5 პუნქტით გათვალისწინებული შემ
თხვევებისა, გენერალურმა დირექტორმა უნდა 
შეიტანოს კულტურული ფასეულობა რეესტრში 
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ  პროტესტი უკან იქნა 
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გამოთხოვილი, ანდა უარი ეთქვა მის დამტკიცებას 
მე14 მუხლის მე7 ან მე8  პუნქტებში განსაზღვრული 
პროცედურების შესაბამისად.

მე11 მუხლის მე3 პუნქტით გათვალისწინებულ 
შემ  თხვევებში, გენერალურმა დირექტორმა კულ
ტურული ფასეულობა უნდა შეიტანოს რეესტრში 
კულტურულ ფასეულობათა გენერალური კომისა რის 
თხოვნით.

გენერალურმა დირექტორმა რეესტრის ყოველი 
ჩანაწერის დამოწმებული ასლი დაუყოვნებლივ უნ
და გაუგზავნოს გაერთიანებული ერების გენერა
ლურ მდივანს, მაღალ ხელშემკვრელ მხარეებს 
და, თუ ამას ითხოვს რეესტრში შეტანის მომთხოვნი 
მხარე, ყველა სხვა სახელმწიფოს, რომელიც ნახ
სენებია ხელშეკრულების 30ე და 32ე მუხლებში. 
რეესტრის  ჩანაწერები ძალაში შედის აღნიშნული 
ასლების დაგზავნიდან ოცდამეათე დღეს.

მუხლი 16 – გაუქმება
გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერებისა 
და  კულტურის ორგანიზაციის გენერალურმა დირექ
ტორმა უნდა გააუქმოს რეესტრში კულტურული ფა
სეულობის რეგისტრაცია:

თუ გაუქმებას ითხოვს მაღალი ხელშემკვრელი 
მხარე,  რომლის ტერიტორიაზეც მდებარეობს ეს 
კულტურული ფასეულობა;
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თუ მაღალმა ხელშემკვრელმა მხარემ, რომელ
მაც მოითხოვა რეესტრში შეტანა, კონვენციის 
დენონსირება მოახდინა და თუ ამგვარი დენონ
სირება ძალაში შევიდა;

განსაკუთრებულ შემთხვევაში, რომელიც განსაზ
ღვრულია მე14 მუხლის მე5 პუნქტში; როდესაც 
პროტესტი დამტკიცებულია მე14 მუხლის მე7 ან 
მე8 პუნქტებში განსაზღვრული პროცედურების 
შესაბამისად.

გენერალურმა დირექტორმა დაუყოვნებლივ უნდა 
გაუგზავნოს გაერთიანებული ერების გენერალურ 
მდივანს და ყველა სახელმწიფოს, ვინც მიიღო 
რეესტრის ჩანაწერის ასლი, რეგისტრაციის ჩა
ნა წერის გაუქმების დამოწმებული ასლი. რეეს
ტრის  ჩანაწერის გაუქმება ძალაში შედის აღნიშ ნული 
ასლების დაგზავნიდან ოცდაათი დღის თავზე.

2

(გ)

(ბ)



60 

თავი III                                                                                                                                          

კულტურული ფასეულობების 
გადატანა

მუხლი 17 – იმუნიტეტის მიღების   

 პროცედურა

კონვენციის მე12 მუხლის პირველ პუნქტში გათვა
ლისწინებული თხოვნა ეგზავნება კულტურულ ფა
სეულობათა გენერალურ კომისარს. თხოვნაში ჩა
მოყალიბებული უნდა იყოს მიზეზები, რომლებსაც იგი 
ეყრდნობა და გადასატან კულტურულ ფასეულობა
თა მიახლოებითი რაოდენობა, მნიშვნელობა, მათი 
იმჟამინდელი ადგილმდებარეობა, ახლანდელი სა 
ვარაუდო ადგილმდებარეობა, სატრან სპორ ტო სა
შუალებები, მარშრუტი, გადატანის თარი ღი და სხვა 
შესაბამისი ინფორმაცია.

თუ გენერალური კომისარი, მას შემდეგ, რაც 
გაეცნობა მის მიერ მიზანშეწონილად მიჩნე ულ 
საექსპერტო დასკვნებს, აღნიშნულ გადატა ნას გა
მართლებულად ჩათვლის, იგი საკონსულტა ცი
ოდ მიმართავს მფარველ სახელმწიფოთა დაინ
ტერესებულ დელეგატებს განსახორციელებელი 
გა დატანის შეთავაზებული მეთოდების თაობაზე. ამ 
კონსულტაციის შემდგომ იგი ატყობინებს კონფლიქ
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ტში მყოფ დაინტერესებულ მხარეებს ფასეულობათა 
გადატანის შესახებ და თან ურთავს ყველა საჭირო 
ინფორმაციას.               

გენერალური კომისარი ნიშნავს ერთ ან რამდენიმე 
ინსპექტორს, რომლებიც უნდა დარწმუნდნენ,რომ 
მხოლოდ მოთხოვნაში აღნიშნული ფასეულობების 
გადატანა ხდება ტრანსპორტირების წინასწარ მოწო
ნებული მეთოდით და ტრანსპორტს გააჩნია განმას
ხვავებელი ნიშანი. ინსპექტორებმა ან ინსპექტორმა 
უნდა უზრუნველყონ ტრანსპორტის მიცილება დანიშ
ნულების ადგილამდე.

მუხლი 18 – გადატანა საზღვარგარეთ
თუ გადატანა სპეციალური დაცვის ქვეშ ხორციელდება 
სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე, იგი რეგულირდება არა 
მარტო კონვენციის მე12 მუხლით და მოცემული რეგ
ლამენტის მე17 მუხლით, არამედ შემდეგი დებუ
ლებებითაც:

მაშინ, როდესაც კულტურული ფასეულობა სხვა რო
მელიმე სახელმწიფოს ტერიტორიაზე იმყოფება, 
ეს სახელმწიფო ვალდებულია გაუწიოს მეურვეობა 
და იზრუნოს მასზე არანაკლებ საკუთარი ტოლფასი 
კულტურული ფასეულობებისა;

მეურვე სახელმწიფო, რომლის ტერიტორიაზეც იმ
ყოფება ეს ფასეულობები, მხოლოდ კონფლიქტის 
შეწყვეტის შემდეგ დააბრუნებს მათ. ფასეულობათა 
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დაბრუნება მოხდება ფასეულობათა დაბრუნების 
მოთხოვნის თარიღიდან 6 თვის განმავლობაში;

ტრანსპორტირების სხვადასხვა ეტაპზე, სანამ კულ
ტურული ფასეულობა სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე 
იმყოფება, იგი არ ექვემდებარება კონფისკაციას; 
არც მეურვეობაში გადამცემ და არც მეურვეობაში 
მიმღებ სახელმწიფოს არ შეუძლია თავისუფლად 
განაგოს იგი. მიუხედავად ზემოთქმულისა, როდე
საც კულტურული ფასეულობის უსაფრთხოება 
ამას მოითხოვს, მეურვეობაში მიმღებმა მხარემ 
მეურვეობაში გადამცემი მხარის თანხმობით შეიძ
ლება გადაიტანოს აღნიშნული კულტურული ფასე
ულობა მესამე ქვეყნის ტერიტორიაზე ამ მოცე მულ 
მუხლში ჩამოყალიბებული პირობების გათვალის
წინებით;

სპეციალური დაცვის მოთხოვნაში გათვალის წი
ნებულ უნდა იქნას, რომ სახელმწიფო, რომლის 
ტერიტორიაზეც დაცული ფასეულობა გადააქვთ, 
ეთანხმება ამ მუხლის დებულებებს.

მუხლი 19 – ოკუპირებული ტერიტორია
როდესაც ერთ მაღალ ხელშემკვრელ მხარეს, რო
მელსაც ოკუპირებული აქვს მეორე მაღალი ხელ
შემკვრელი მხარის ტერიტორია, კულტურული 
ფა  სეუ ლობანი გადააქვს ხსენებულ ტერიტორიაზე მდე
ბა რე სხვა თავშესაფარში და არ აქვს შესაძლებლობა 

(გ)

(დ)
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შეასრულოს რეგლამენტის მე17 მუხლში მოცემული 
პროცედურა, აღნიშნული გადაზიდვა არ უნდა იქნას 
მიჩნეული კულტურული ფასეულობის კონვენციის 
მე4 მუხლით განსაზღვრულ უკანონო მითვისებად. იმ 
პირობით, რომ კულტურულ ფასეულობათა კომისარი, 
მას შემდეგ, რაც მოითათბირებს ფასეულობათა დაცვის 
ჩვეულ პერსონალთან, წერილობით დაადასტურებს, 
რომ ასეთი გადაზიდვა გარემოებით გამოწვეულ აუცი
ლებლობას წარმოადგენდა.

                      

თავი IV

განმასხვავებელი ნიშანი

მუხლი 20 – განმასხვავებელი ნიშნის  
 მდებარეობა

განმასხვავებელი ნიშნის მდებარეობას და მისი 
ხილვადობის ხარისხს საკუთარი შეხედულებისა მებრ 
განსაზღვრავენ თითოეული მაღალი ხელშემ კვრე
ლი მხარის კომპეტენტური ორგანოები. იგი შეიძლება 
მოთავსებულ იქნეს დროშებზე ან სამკლაურებზე; ის 

1
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შეიძლება დაიხატოს რაიმე საგანზე ან გამოისახოს 
ნებისმიერი სხვა საშუალებით.

სხვა, უფრო გამომსახველობითი მეთოდების გამო
ყენების შეუზღუდავად, შეიარაღებული კონფლიქტის 
დროს და კონვენციის მე12 და მე13 მუხლებში 
აღნიშნულ შემთხვევებში, განმასხვავებელი ნიშანი 
ისე უნდა იყოს მოთავსებული სატრანსპორტო საშუ
ალებებზე, რომ გარკვევით ჩანდეს დღისით რო
გორც ჰაერიდან, ასევე მიწის ზედაპირიდან.

ნიშანი ნათლად უნდა ჩანდეს მიწის ზედაპირიდან: 

სათანადო ინტერვალების დაცვით, რაც სა
შუალებას იძლევა ნათლად განისაზღვროს სპე
ციალური დაცვის ქვეშ მყოფი კულტურული ფასე
ულობების თავმოყრის ცენტრის პერიმეტრი;

სპეციალური დაცვის ქვეშ მყოფი სხვა უძრავი 
კულტურული ფასეულობის შესასვლელში.

მუხლი 21 – პირების იდენტიფიკაცია
კონვენციის მე17 მუხლის მე2 პუნქტის (ბ) და (გ) 
ქვეპუნქტებში ხსენებულ პირებს შეუძლიათ ატარონ 
განმასხვავებელნიშნიანი სამკლაური, რომელიც 
გაცემულია კომპეტენტური ორგანოების მიერ და 
აქვს მათი ბეჭედი.

2

(ა)

(ბ)
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აღნიშნულმა პირებმა უნდა ატარონ განმასხვავებელ
ნიშნიანი პირადობის დამადასტურებელი სპეცია
ლური მოწმობა. ამ მოწმობაში მითითებული უნდა 
იყოს სულმცირე ამ მოწმობის მფლობელის გვარი 
და სახელი, დაბადების თარიღი, წოდება ან ჩინი და 
თანამდებობა. მოწმობაზე განთავსებული უნდა იყოს 
მფლობელის ფოტო და ამას გარდა მისი ხელმოწერა 
ან თითების ანაბეჭდი, ან ორივე ერთად. მოწმობაზე 
ისმება კომპეტენტური ორგანოს ტვიფრული ბეჭედი.

თითოეული მაღალი ხელშემკვრელი მხარე თა
ვად ადგენს პირადობის დამადასტურებელი მოწ
მობის საკუთარ ნიმუშს, ხელმძღვანელობს რა ამ 
რეგლამენტის დანართში არსებული ფორმით. მა
ღალი ხელშემკვრელი მხარეები ერთმანეთს ატყო
ბინებენ მათ მიერ მიღებული ნიმუშის თაობაზე. 
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა მზადდება, 
თუ შესაძლებელია, სულცოტა ორ ცალად, რომელ
თაგან ერთერთი ინახება ამ მოწმობის გამცემ სა
ხელმწიფოსთან.

ზემოთ მოხსენიებულ პირებს არ შეიძლება კანო
ნიერი საფუძვლის გარეშე ჩამოერთვათ თავიანთი 
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ან სამ
კლაურის ტარების უფლება.                     

3
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შეიარაღებული კონფლიქტის 
შემთხვევაში კულტურულ 
ფასეულობათა დაცვის შესახებ 
ჰააგის 1954  წლის კონვენციის 
პირველი ოქმი

ჰააგა, 1954 წლის 14 მაისი

მაღალი ხელშემკვრელი მხარეები შეთანხმდნენ შემდეგზე:

 

I

თითოეული მაღალი ხელშემკვრელი მხარე 
იღებს პასუხისმგებლობას შეიარაღებული კონ
ფლიქ ტის დროს მათ მიერ ოკუპირებული ტერი
ტორიებიდან  კულტურული ფასეულობების გატანის 
თავიდან აცილებაზე, რომელიც განსაზღვრულია 
„1954 წლის 14 მაისს შეიარაღებული კონფლიქტის 
შემთხვევაში კულტურულ ფასეულობათა დაცვის 
შესახებ“ ჰააგაში ხელმოწერილი კონვენციის 1ლი 
მუხლით.    

1
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თითოეული მაღალი ხელშემკვრელი მხარე იღებს 
პასუხისმგებლობას მის ტერიტორიაზე ნებისმიერი 
ოკუპირებული ტერიტორიიდან პირდაპირი ან არა
პირდაპირი გზით შემოტანილი კულტურული ფა
სეულობების დაცვაზე. ეს შეიძლება მოხდეს ავ
ტომატურად ფასეულობათა შემოტანის მომენტში ან 
თუ ეს ვერ მოხერხდა, ოკუპირებული ტერიტორი ის 
ხელისუფლების თხოვნის საფუძველზე.

თითოეული მაღალი ხელშემკვრელი მხარე 
იღებს პასუხისმგებლობას საომარი მოქმედებების 
დასრულებისთანავე მის ტერიტორიაზე არსებული 
კულტურული ფასეულობები უკან გადასცეს მა
ნამ დე ოკუპირებული ტერიტორიის კომპეტენტურ 
სა ხელისუფლებო ორგანოებს იმ შემთხვევაში, 
თუ აღნიშნული ფასეულობები მის ტერიტორიაზე 
შემოტანილია 1ლი პუნქტის პრინციპების უგუ ლე
ბელყოფით. დაუშვებელია აღნიშნული ფასეულო
ბების დატოვება სამხედრო რეპარაციის სახით.

ის მაღალი ხელშემკვრელი მხარე, რომელსაც 
დაეკისრა ვალდებულება მის მიერ ოკუპირებული 
ტერიტორიიდან კულტურული ფასეულობების გა
ტანის საწინააღმდეგო ზომების მიღებაზე, ვალ
დებულია კომპენსაცია გადაუხადოს მათ, ვინც 
კეთილსინდისიერად დაიცვა აღნიშნული ფა სე
ულობები, ხოლო მათი დაბრუნება უნდა მოხდეს 
წინა მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნების 
შესაბამისად.  
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II 

ერთი მაღალი ხელშემკვრელი მხარის ტერი
ტორიიდან სხვა მაღალი ხელშემკვრელი მხა
რის ტერიტორიაზე შესანახად მიბარებული 
კულ   ტუ რული ფასეულობები შეიარაღებული კონ
ფლიქ ტის საფრთხისაგან დაცვის მიზნით სა
ომარი მოქმედებების დასრულებისთანავე უნდა 
იქნას დაბრუნებული ამ უკანასკნელის მიერ მათი 
თავდაპირველი მფლობელისახელმწიფოს კომპე
ტენტური სახელისუფლებო ორგანოებისთვის. 

III 

წინამდებარე ოქმი დათარიღდება 1954 წლის 14 
მაისით და 1954 წლის 31 დეკემბრამდე იქნება 
ხელმოწერებისათვის ღია ყველა იმ სახელ მწი
ფოთათვის, რომლებიც მოწვეულნი იყვნენ ჰააგაში 
კონფერენციაზე, რომელიც იმართებოდა 1954 წლის 
21 აპრილიდან 1954 წლის 14 მაისის ჩათვლით. 

წინამდებარე ოქმი ექვემდებარება რატიფიკაციას 
იმ სახელმწიფოთა მიერ, რომლებმაც ხელი 
მოაწერეს ოქმს, თავიანთ ქვეყნებში მოქმედი 
საკონსტიტუციო პროცედურების შესაბამისად.

სარატიფიკაციო სიგელები შესანახად გადაეცემა 
გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის 
ორგანიზაციის გენერალურ დირექტორს.

5
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წინამდებარე ოქმი ძალაში შესვლის დღიდან მი
საერთებლად ღია იქნება მე6 პუნქტში მითითებული 
ყველა სახელმწიფოსთვის, რომელთაც მასზე ხე
ლი არ მოუწერიათ და ასევე ნებისმიერი სახელ
მიწიფოსათვის, რომელიც მიერთების მიზნით იქნება 
მოწვეული გაეროს განათლების, მეცნიერებისა 
და კულტურის ორგანიზაციის აღმასრულებელი 
საბ ჭოს მიერ. მიერთება ხორციელდება გაეროს 
განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორ გა
ნიზაციის გენერალური დირექტორისათვის მიერ
თების დოკუმენტის შესანახად გადაცემის გზით.

მე6 და მე8 პუნქტებში მითითებულ ქვეყნებს 
შეუძლიათ, ხელმოწერის, რატიფიკაციის ან მი
ერ თების მომენტში განაცხადონ, რომ არ იქ ნე
ბიან შეზღუდულნი წინამდებარე ოქმის I და II 
განყოფილებით გათვალისწინებული ვალდე ბულე
ბებით.

წინამდებარე ოქმი ძალაში შევა ხუთი სარა
ტიფიკაციო სიგელის შესანახად გადაცემი დან 
სამი თვის თავზე.

შემდგომში ოქმი თითოეული მაღალი ხელ
შემკვრელი მხარისათვის ძალაში შევა სარა
ტიფიკაციო სიგელის ან მიერთების აქტის შე
სანახად გადაცემიდან სამი თვის თავზე.

შეიარაღებული კონფლიქტისას კულტურულ ფა
სეულობათა დაცვის შესახებ 1954 წლის 14 მაისს 
ჰააგაში ხელმოწერილი კონვენციის მე18 და მე
19 მუხლებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, 
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კონფლიქტში მონაწილე მხარეთა მიერ საომარი 
მოქმედებების ან ოკუპაციის დაწყებამდე ან 
მის შემდგომ გადაცემული სარატიფიკაციო 
სიგელები, ან მიერთების აქტები დაუყოვნებლივ 
შევა ძალაში. ასეთ შემთხვევებში, გაეროს 
განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორ
განიზაციის გენერალური დირექტორი მე14 
პუნქტში მითითებულ შეტყობინებებს გადა აგ
ზავნის დაჩქარებული წესით.

თითოეული სახელმწიფო, რომელიც ოქმის 
მო ნაწილეა მისი ძალაში შესვლის დღეს ვალ
დებულია მიიღოს ყველა საჭირო ზომა, რათა 
ოქმის ძალაში შესვლის დღიდან ექვსი თვის 
ვადაში მოხდეს ოქმით გათვალისწინებული 
მოთხოვნების ამოქმედება.

ყველა იმ სახელმწიფოსთვის, რომელიც მოახ
დენს სარატიფიკაციო სიგელების ან მიერთების 
აქტის დეპონირებას ოქმის ძალაში შესვლის 
დღის შემდეგ, აღნიშნული ექვსთვიანი პერიოდი 
დაიწყება სარატიფიკაციო სიგელების ან მი
ერთების აქტის დეპონირების თარიღიდან.

ნებისმიერ მაღალ ხელშემკვრელ მხარეს რატი
ფიკაციის ან მიერთების დროს, ან მის შემდგომ 
ნებისმიერ მომენტში შეუძლია გაეროს განათლების, 
მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის გენე
რალური დირექტორის სახელზე შეტყობინების 
გაგზავნის გზით განაცხადოს, რომ წინამდებარე 
ოქმის მოთხოვნები ვრცელდება ყველა ან ნე
ბისმიერ ცალკეულ ტერიტორიაზე, რომელსაც იგი 
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წარმოადგენს საერთაშორისო ურთიერთობებში. 
აღნიშნულ შეტყობინებაში ნახსენებ ტერიტორიებზე 
(ტერიტორიაზე) ოქმის მოთხოვნები ვრცელდება 
შეტყობინების მიღების თარიღიდან სამი თვის 
შემდეგ.

თითოეულ მაღალ ხელშემკვრელ მხარეს შე
უძ ლია მოახდინოს წინამდებარე ოქმის დე
ნონსირება როგორც საკუთარი, ისე იმ ტერი
ტორიის სახელით, რომელსაც იგი წარმოადგენს 
საერთაშორისო ურთიერთობებში.

დენონსირების შესახებ შეტყობინება კეთდება 
წერილობითი აქტის მეშვეობით, რომელიც შე
სანახად გადაეცემა გაეროს განათლების, მეც
ნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის გე
ნერალურ დირექტორს.

დენონსირება ძალაში შევა დენონსირების აქტის 
მიღებიდან ერთი წლის შემდეგ. თუმცა, თუ ამ 
პერიოდის გასვლის შემდგომ დენონსირების 
განმახორციელებელი მხარე ჩართული იქნება 
შეიარაღებულ კონფლიქტში, დენონსირება ძა
ლაში არ შევა საომარი მოქმედებების დასრუ
ლებამდე ან მანამ, სანამ არ დასრულდება 
კულტურულ ფასეულობათა რეპატრიაციის ოპე
რაციები, იმის მიხედვით, თუ რომელი მოვლენაა 
უფრო გვიანდელი.

გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის 
ორგანიზაციის გენერალური დირექტორი მე6 და 
მე8 პუნქტებში მითითებულ სახელმწიფოებს და 
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ასევე გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას აც
ნობებს მე7, მე8 და მე15 პუნქტებში განსაზღვრულ 
სარატიფიკაციო სიგელების, აგრეთვე მიღების, 
დამტკიცების ან მიერთების აქტების და მე12 და 
მე13 პუნქტებში ნახსენები შეტყობინებების და დე
ნონსირების აქტების შესანახად ჩაბარების შე სახებ.

წინამდებარე ოქმის გადახედვა შეიძლება მოხდეს 
იმ შემთხვევაში, თუ ამას მაღალ ხელშემკვრელ 
მხარეთა ერთ მესამედზე მეტი მოითხოვს.

ამ მიზნით გაეროს განათლების, მეცნიერებისა 
და კულტურის ორგანიზაციის გენერალურმა დი
რექტორმა უნდა მოიწვიოს კონფერენცია.

წინამდებარე ოქმის შესწორებები ძალაში შევა 
მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მოხდება კონფე
რენციის მონაწილე მაღალ ხელშემკვრელ მხა
რეთა მიერ მათი ერთხმად მიღება და თითოეუ
ლი მათგანის მხრიდან აღიარება.

მაღალ ხელშემკვრელ მხარეთა მიერ (ბ) და (გ) 
ქვეპუნქტების შესაბამისად, წინამდებარე ოქ
მის კონფერენციაზე დამტკიცებული ცვლილე
ბების მიღება ძალაში შევა მას შემდეგ, რაც 
ოფი ციალური დოკუმენტი შესანახად გადაეცემა 
გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტუ
რის ორგანიზაციის გენერალურ დირექტორს.

წინამდებარე ოქმის შესწორებების ძალაში შეს
ვლის შემდეგ, მხოლოდ ასე შესწორებული ტექ
სტი იქნება ღია რატიფიკაციის ან მიერთებისთვის.   

(ა)

(ბ)

(გ)

(დ)
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გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესდების 
102ე მუხლის შესაბამისად, წინამდებარე ოქმის 
რე გისტრაცია განხორციელდება გაერთიანებული 
ერე ბის ორგანიზაციის სამდივნოში გაეროს გა
ნათ ლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორ
განი ზა ციის გენერალური დირექტორის მიერ.  
 

ზემო აღ ნიშნულის დასტურად, ქვემორე ხელისმომწერ
ნი, სათანადო უფლებამოსილებით აღჭურვილნი, ხელს 
აწერენ წინამდებარე ოქმს.

შესრულებულია ჰააგაში 1954 წლის თოთხმეტ მაისს, 
ერთ პირად, ინგლისურ, ფრანგულ, რუსულ და ეს
პანურ ენებზე, ოთხივე ტექსტი თანაბარი ძალის მქონეა 
და შესანახად გადაეცემა გაეროს განათლების, მეც
ნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის არქივს, ხოლო 
მისი დამოწმებული ასლები დაეგზავნებათ მე6 და 
მე8 მუხლებში მითითებულ სახელმწიფოებს, ასევე გა
ერთიანებული ერების ორგანიზაციას. 
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შეიარაღებული კონფლიქტის 
შემთხვევაში კულტურულ 
ფასეულობათა დაცვის შესახებ 
ჰააგის 1954 წლის კონვენციის 
მეორე ოქმი

ჰააგა, 1999 წლის 26 მარტი

მხარეები,

აცნობიერებენ რა შეიარაღებული კონფლიქტის შემ
თხვევაში კულტურულ ფასეულობათა დაცვის გაუმ
ჯობესებისა და საგანგებოდ განსაზღვრული კულ
ტურული ფასეულობების კატეგორიებისთვის დაცვის 
გაძლიერებული სისტემის შექმნის საჭიროებას;

ადასტურებენ რა 1954 წლის 14 მაისს ჰააგაში მიღებული 
შეიარაღებული კონფლიქტის შემთხვევაში კულტურულ 
ფასეულობათა დაცვის შესახებ კონვენციის დებულე
ბების მნიშვნელობას და ხაზს უსვამენ რა ამ დებულება
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თა განხორციელების ხელშესაწყობად დამატებით შესა
ბამისი ზომების გატარების აუცილებლობას;

გამოთქვამენ რა სურვილს, შესაძლებლობა მისცენ 
კონ ვენციის მაღალ ხელშემკვრელ მხარეებს, შეია
რაღებული კონფლიქტის დროს შესაბამისი პრო
ცედურების შემუშავების გზით უფრო აქტიური მო
ნაწილეობა მიიღონ კულტურულ ფასეულობათა 
დაც ვაში;

მიაჩნიათ რა, რომ შეიარაღებული კონფლიქტის 
შემ თხვევაში კულტურული ფასეულობების დაცვის 
მარეგულირებელი წესები უნდა ასახავდეს საერთა
შორისო სამართლის განვითარების პროცესებს;

ადასტურებენ რა, რომ საერთაშორისო ჩვეულებითი 
სამართლის ნორმებით კვლავაც მოხდება იმ სა
კითხთა რეგულირება, რომლებიც მოცული არ არის 
წინამდებარე ოქმით,

შეთანხმდნენ შემდეგზე:
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თავი I 

შესავალი

მუხლი 1 – განსაზღვრებები
წინამდებარე ოქმის მიზნებისათვის:

„მხარე“ ნიშნავს წინამდებარე ოქმის მონაწილე 
სახელმწიფოს;

„კულტურული ფასეულობა“ ნიშნავს კულტურულ 
ფასეულობებს, როგორც ეს განსაზღვრულია კონ
ვენციის პირველ მუხლში;

„კონვენცია“ ნიშნავს შეიარაღებული კონფლიქტის 
შემთხვევაში კულტურულ ფასეულობათა დაცვის 
შესახებ ჰააგის 1954 წლის 14 მაისის კონვენციას;

„მაღალი ხელშემკვრელი მხარე“ ნიშნავს კონვენცი
ის მონაწილე სახელმწიფოს;

„გაძლიერებული დაცვა“ ნიშნავს მე10 და მე11 
მუხლებით გათვალისწინებულ გაძლიერებული დაც
ვის სისტემას;

„სამხედრო ობიექტი“ ნიშნავს ობიექტს, რომელიც 
თავისი ხასიათით, ადგილმდებარეობით, დანიშ

(ა)

(ბ)

(გ)

(დ)

(ე)

(ვ)
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ნულებით ან გამოყენების თვალსაზრისით ეფექ
ტურად უწყობს ხელს საომარი ოპერაციების ჩა
ტარებას და რომლის მთლიანი ან ნაწილობრივი 
განადგურება, დაკავება ან ნეიტრალიზება, მოცემულ 
პირობებში, უზრუნველყოფს კონკრეტულ სამხედრო 
უპირატესობას;

„უკანონო“ ნიშნავს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 
მოქმედი კანონმდებლობის ან საერთაშორისო სა
მართლის იძულებით ან სხვა ფორმით დარღვევას;

„ნუსხა“ ნიშნავს გაძლიერებული დაცვის ქვეშ არ
სებული კულტურული ფასეულობების საერთა
შორისო ნუსხას, რომელიც შემუშავებულია 27ე 
მუხლის 1 (ბ) ქვეპუნქტის შესაბამისად;

„გენერალური დირექტორი“ ნიშნავს UNESCOს გე
ნერალურ დირექტორს;

„UNESCO“ ნიშნავს გაეროს განათლების, მეცნი ე
რებისა და კულტურის ორგანიზაციას;

„პირველი ოქმი“ ნიშნავს შეიარაღებული კონფლიქ
ტის შემთხვევაში კულტურულ ფასეულობათა დაცვის 
შესახებ ჰააგის 1954 წლის 14 მაისის ოქმს;

(ზ)

(თ)

(ი)

(კ)

(ლ)

(მ)
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მუხლი 2 – მიმართება კონვენციასთან
წინამდებარე ოქმი ავსებს კონვენციას მხარეთა შორის 
არსებული ურთიერთობების რეგულირების მიზნით.

მუხლი 3 – მოქმედების სფერო
გარდა იმ დებულებებისა, რომლებიც მოქმედებს 
მშვიდობის პერიოდში, წინამდებარე ოქმი გა
მოიყენება კონვენციის მე18 მუხლის 1ლი და 
მე2 პუნქტებით და 22ე მუხლის 1ლი პუნქტით 
გათვალისწინებულ შემთხვევებში;

იმ შემთხვევაში, თუ შეიარაღებული კონფლიქტის 
მონაწილე რომელიმე მხარეზე არ ვრცელდება 
ოქმით გათვალისწინებული ვალდებულებები, ოქ
მის მონაწილე მხარეები ამ ვალდებულებებს შეას
რულებენ ერთმანეთთან ურთიერთობებში. ოქმით 
გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება 
მათ დაეკისრებათ ასევე კონფლიქტის მონაწილე იმ 
სახელმწიფო მხარესთან მიმართებაში, რომელიც 
არ არის შებოჭილი ოქმის ვალდებულებებით, 
რამდენადაც ეს უკანასკნელი აღიარებს ოქმის დე
ბულებებს და იყენებს მათ.

1

2
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მუხლი 4 – ურთიერთმიმართება   

 კონვენციის მე3 თავისა და მის 

 სხვა დებულებებსა და   

 წინამდებარე ოქმს შორის

ამ ოქმის მე3 თავის დებულებების გამოყენება არ 
ზღუდავს:

კონვენციის პირველი თავისა და ოქმის მე2 თავის 
დებულებების გამოყენებას:

კონვენციის მე2 თავის დებულებების გამოყენებას, 
გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც, თუნდაც ამ 
ოქმის მხარეებს ან მხარესა და იმ სახელმწიფოს 
შორის, რომელიც აღიარებს და იყენებს ამ ოქმს 
მე3 მუხლის მე2 პუნქტის შესაბამისად, კულტურულ 
ფასეულობებზე ვრცელდება როგორც სპეციალური, 
ასევე გაძლიერებული დაცვის სისტემა. ამ შემ
თხვევაში გამოიყენება მხოლოდ გაძლიერებული 
დაცვის დებულებები.

(ა)

(ბ)
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თავი II

დაცვასთან დაკავშირებული 
ზოგადი დებულებები

მუხლი 5 – კულტურული ფასეულობების  
 დაცვა

კონვენციის მე3 მუხლის შესაბამისად, შეიარაღებული 
კონფლიქტის შესაძლო შედეგებისაგან კულტურული 
ფასეულობების დაცვის მიზნით, მშვიდობიანობის 
პე რიოდში მიღებული წინასწარი ზომები მოიცავს 
ინვენტარიზაციას, გადაუდებელი ზომების დაგეგმვას 
ხანძრის ან შენობის კარკასის ჩამონგრევის შემ
თხვევაში, მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარებას, 
მოძრავი კულტურული ფასეულობების გატანისა ან 
სხვა ადეკვატური ზომების გატარებას ასეთი ფასე
ულობის ადგილზე დაცვის მიზნით და კულტურული ფა
სეულობების დაცვაზე პასუხისმგებელი კომპეტენტური 
ორგანოების დანიშვნას.
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მუხლი 6 – კულტურული ფასეულობების  
 პატივისცემა

კონვენციის მე4 მუხლის შესაბამისად, კულტურულ 
ფასეულობათა მიმართ პატივისცემის უზრუნველყოფის 
მიზნით:

კულტურული ფასეულობების წინააღმდეგ მტრული 
ქმედების არგანხორციელების ვალდებულების არ
შესრულება უკიდურესი სამხედრო აუცილებლობის 
საბაბით, რაც გათვალისწინებულია კონვენციის მე4 
მუხლის მე2 პუნქტით, შეიძლება მოხდეს მხოლოდ 
იმ შემთხვევაში, თუ:

1. კულტურული ფასეულობა, საკუთარი ფუნ
ქციიდან გამომდინარე, გადაკეთდა სამხედრო 
ობიექტად; 

2. არ არსებობს არანაირი რეალური ალტერ
ნატივა მსგავსი სამხედრო უპირატესობის მი
საღებად, გარ და ამ ობიექტის წინააღმდეგ 
მტრული ქმედების განხორციელებისა.

უკიდურესი სამხედრო აუცილებლობის საბაბით 
იმ ვალდებულების არშესრულება, რომელიც გუ
ლის ხმობს კულტურული ფასეულობების იმგვა
რად არგამოყენებას, რომ მათ განადგურების 
ან დაზიანების საფრთხე შეექმნას, რაც გათვა
ლისწინებულია კონვენციის მე4 მუხლის მე2 პუნ

(ა)

(ბ)
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ქტით, შეიძლება მოხდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, 
თუ: არ არსებობს სხვა არჩევანი კულტურული ფასე
ულობის აღნიშნული გზით გამოყენების გარეშე 
მსგავსი სამხედრო უპირატესობის მისაღებად;

უკიდურესი სამხედრო აუცილებლობის არსებობას 
ადგენს მხოლოდ ბატალიონის ან უფრო დიდი 
სამხედრო შენაერთის მეთაური, თუმცა, თუ არსებულ 
სიტუაციაში სხვაგვარად შეუძლებელია, უფრო მცირე 
შენაერთის უფროსი.

(ა) ქვეპუნქტის შესაბამისად მიღებული გადაწ ყვე
ტილებების საფუძველზე იერიშის განხორ ციელების 
შემთხვევაში, თუ ვითარება ამის შესაძლებლობას 
იძლევა, წინასწარი გაფრთხილება უნდა გაკეთდეს.

მუხლი 7 – სიფრთხილის ზომები იერიშის  
 განხორციელების დროს

საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლით გათ
ვალისწინებული სიფრთხილის სხვა ზომების შეუზ
ღუდავად, რომლებიც გამოიყენება საომარი მოქ
მედებების შემთხვევაში, კონფლიქტის მონაწილე 
თი თოეული მხარე ვალდებულია:

მიიღოს ყველა ზომა იმის შესამოწმებლად, რომ 
ობიექტები, რომლებზეც დაგეგმილია იერიშის გან
ხორციელება, არ წარმოადგენს კონვენციის მე4 

(გ)

(დ)

(ა)
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მუხლის შესაბამისად დაცვას დაქვემდებარებულ 
კულტურულ ფასეულობას;

მიიღოს სიფრთხილის ყველა ზომა იერიშის გან
ხორციელების საშუალებებისა და მეთოდების შერ
ჩევის დროს, რათა თავიდან იქნას აცილებული, ან 
მინიმუმამდე დაყვანილი, კონვენციის მე4 მუხლის 
შესაბამისად დაცულ კულტურულ ფასეულობათათ
ვის შემთხვევითი ზიანის მიყენება;

თავი შეიკავოს ნებისმიერი იერიშის განხორ
ციელებისაგან, რომელსაც შეუძლია შემთხვევითი 
ზიანი მიაყენოს კონვენციის მე4 მუხლის შესა
ბამისად დაცულ კულტურულ ფასეულობებს, თუ 
ეს იერიში შეუსაბამოა პირდაპირ და კონკრეტულ 
მოსალოდნელ სამხედრო უპირატესობასთან მიმარ
თებით; და 

გააუქმოს ან შეაჩეროს იერიში, თუ ცხადი გახდება, 
რომ:

1. იერიშის ობიექტი წარმოადგენს კონვენციის 
მე4 მუხლით დაცულ კულტურულ ფასეულობას;

2. იერიშის განხორციელების შედეგად შესაძლოა 
შემთხვევითი ზიანი მიადგეს კონვენციის მე4 
მუხლით დაცულ კულტურულ ფასეულობას და ეს 
იერიში შეუსაბამოა პირდაპირ და კონკრეტულ 
მოსალოდნელ სამხედრო უპირატესობასთან 
მიმართებით.

(გ)

(ბ)

(დ)
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მუხლი 8 – საომარ მოქმედებათა   

 შედეგების თავიდან    

 ასაცილებლად მიღებული   

 სიფრთხილის ზომები

კონფლიქტის მონაწილე მხარეები მაქსიმალური შესაძ
ლებლობის ფარგლებში:

განარიდებენ მოძრავ კულტურულ ფასეულობებს 
სამხედრო ობიექტის მიმდებარე ტერიტორიიდან 
ან უზრუნველყოფენ ამ ფასეულობის ადეკვატურ 
დაცვას ადგილზე;

არ განათავსებენ სამხედრო ობიექტებს კულტურული 
ფასეულობის ახლოს.

მუხლი 9 – კულტურულ ფასეულობათა  
 დაცვა ოკუპირებულ    

 ტერიტორიაზე

კონვენციის მე4 და მე5 მუხლების დებულებათა 
შეუზღუდავად, ის მხარე, რომელსაც ოკუპირებული 
აქვს მეორე მხარის ტერიტორია მთლიანად ან 
ნაწილობრივ, აკრძალავს ან აღკვეთს ოკუპირებულ 
ტერიტორიაზე:

(ა)

(ბ)

1
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კულტურულ ფასეულობათა ნებისმიერ უკანონო 
ექსპორტს, სხვა სახით გატანას ან მფლობელობის 
უფლების გადაცემას;

ნებისმიერი სახის არქეოლოგიურ გათხრებს, 
გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ამგვარი 
გათხრების წარმოება აუცილებელია კულტუ
რუ ლი ფასეულობის დაცვის, აღრიცხვის ან შე
ნარჩუნების მიზნით;

რაიმე ცვლილების შეტანას კულტურულ ფასე
ულობაში ან მის დანიშნულებაში, რაც მიზნად 
ისახავს კულტურული, ისტორიული ან სამეცნიე
რო მტკიცებულების დამალვას ან განადგურებას.

ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ნებისმიერი სახის 
არქეოლოგიური გათხრა, ასევე ცვლილების შეტანა 
კულტურულ ფასეულობაში ან მის დანიშნულებაში 
უნდა განხორციელდეს ოკუპირებული ტერიტორიის 
კომპეტენტურ ეროვნულ ორგანოებთან მჭიდრო 
თანამშრომლობის გზით, გარდა იმ შემთხვევებისა, 
როდესაც შექმნილი მდგომარეობა ამის საშუალებას 
არ იძლევა.

(ა)

(ბ)

(გ)

2
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თავი III 

გაძლიერებული დაცვა

მუხლი 10 – გაძლიერებული დაცვა
კულტურულ ფასეულობებზე შესაძლებელია გავ
რცელ დეს გაძლიერებული დაცვა, იმ შემ თხვევაში,  
თუ იგი აკმაყოფილებს შემდეგ სამ პირობას:

წარმოადგენს კაცობრიობისათვის უდიდესი მნიშ
ვნელობის მქონე კულტურულ მემკვიდრეობას;

დაცულია შესაბამისი შიდასაკანონმდებლო და 
ად მინისტრაციული ნორმების მიერ, რომლებიც 
აღიარებს მის განსაკუთრებულ კულტურულ და 
ისტორიულ ღირებულებას და უზრუნველყოფს მის 
უმაღლეს დონეზე დაცვას;

არ გამოიყენება სამხედრო მიზნებისათვის ან 
სამხედრო ობიექტების დაფარვის მიზნით და 
არსებობს კულტურულ ფასეულობებზე კონტრო
ლის განმახორციელებელი შესაბამისი მხარის 
გან ცხადება, რომ ეს ფასეულობა არ იქნება გა
მოყენებული აღნიშნული მიზნით.

(ა)

(ბ)

(გ)
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მუხლი 11 – გაძლიერებული დაცვის  
 მინიჭება

თითოეულმა მხარემ კომიტეტს უნდა წარუდგინოს 
კულტურულ ფასეულობათა ნუსხა, რომელთა მი
მართაც იგი აპირებს გაძლიერებული დაცვის მი
ნიჭების მოთხოვნას.

მხარეს, რომელიც ახორციელებს იურისდიქციას ან 
კონტროლს კულტურულ ფასეულობებზე, შეუძლია 
მოითხოვოს მისი შეტანა 27ე მუხლის 1 (ბ) ქვეპუნქტის 
შესაბამისად შედგენილ ნუსხაში. ეს მოთხოვნა უნდა 
შეიცავდეს ყველა სახის აუცილებელ ინფორმაციას 
მე10 მუხლში მითითებულ კრიტერიუმებთან და
კავშირებით. კომიტეტს შეუძლია შესთავაზოს მხა
რეს, რათა მან წარმოადგინოს მოთხოვნა კულ
ტურული ფასეულობის ნუსხაში შეტანის შესახებ.

სხვა მხარეებს, ლურჯი ფარის საერთაშორისო კო
მიტეტს და შესაბამისი კომპეტენციის მქონე არა
სამთავრობო ორგანიზაციებს შეუძლიათ მიმარ თონ 
კომიტეტს რეკომენდაციით კონკრეტულ კულტურულ 
ფასეულობათა ნუსხაში შეტანასთან დაკავშირებით. 
ასეთ შემთხვევაში, კომიტეტს შეუძლია მიიღოს გა
დაწყვეტილება, შესთავაზოს მხარეს, რათა მან წა
რადგინოს მოთხოვნა აღნიშნული კულტურული ფა
სეულობის ნუსხაში შეტანის მიზნით.

იმ ფასეულობის ნუსხაში შეტანასთან დაკავშირებით 
წარდგენილი მოთხოვნა, რომელიც განთავსებულია 

1
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ტერიტორიაზე, სადაც სუვერენიტეტის ან იურის
დიქციის განხორციელების პრეტენზიას აცხადებს 
ერთზე მეტი სახელმწიფო, და ამგვარი ფასეულობის 
ნუსხაში შეტანა არ ზღუდავს დავაში მონაწილე 
მხარეების უფლებებს.

კულტურულ ფასეულობათა ნუსხაში შეტანასთან 
დაკავშირებული მოთხოვნის მიღებისთანავე, კო
მიტეტი ამ მოთხოვნის შესახებ აცნობებს ყველა 
მხარეს. აღნიშნულ მოთხოვნასთან დაკავშირებით 
მხარეებს შეუძლიათ თავიანთი მოსაზრებები წა
რუდგინონ კომიტეტს სამოცი დღის განმავლობაში. 
ეს მოსაზრებები უნდა ეფუძნებოდეს მხოლოდ 
მე10 მუხლში მითითებულ კრიტერიუმებს. ისინი 
უნდა იყოს კონკრეტული ხასიათის და ასახავდეს 
ფაქტებს. კომიტეტმა უნდა განიხილოს მოსაზრებები 
და გადაწყვეტილების მიღებამდე ნუსხაში შეტანის 
მოთხოვნის წარმდგენ მხარეს უნდა მისცეს საპასუხო 
მოსაზრების გამოთქმის შესაძლებლობა. კომიტეტის 
მიერ აღნიშნული მოსაზრებების განხილვის 
დროს გადაწყვეტილებები ნუსხაში შეტანასთან 
და კავშირებით, მიუხედავად 26ე მუხლის დე
ბულებებისა, მიიღება სხდომაზე დამსწრე და 
კენჭისყრაში მონაწილე წევრების ოთხიმეხუთედის 
უმრავლესობით.

მოთხოვნასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების 
მიღებისას კომიტეტმა რჩევისათვის უნდა მიმართოს 
სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, 
ასევე ცალკეულ ექსპერტებს.
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გადაწყვეტილება გაძლიერებული დაცვის სტატუსის 
მინიჭებაარმინიჭებასთან დაკავშირებით მიიღება 
მხოლოდ მე10 მუხლში მითითებული კრიტერიუმე
ბის საფუძველზე.

განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როდესაც კომიტეტი 
მიიჩნევს, რომ ფასეულობის ნუსხაში შეტანასთან 
დაკავშირებული მოთხოვნის წარმდგენი მხარე 
ვერ აკმაყოფილებს მე10 მუხლის (ბ) ქვეპუნქტში 
მითითებულ კრიტერიუმებს, კომიტეტს შეუძლია 
მიიღოს გაძლიერებული დაცვის სტატუსის მინიჭების 
გადაწყვეტილება იმ პირობით, თუ მოთხოვნის 
წარმდგენი მხარე შეიტანს საერთაშორისო დახმა
რების მოთხოვნას 32ე მუხლის შესაბამისად.

საომარი მოქმედებების დაწყების შემთხვევაში, 
კონ ფლიქტის მონაწილე მხარეს შეუძლია მოით
ხოვოს გაძლიერებული დაცვის რეჟიმის მინიჭება 
მისი იურისდიქციის ან კონტროლის ქვეშ არსებული 
კულტურული ფასეულობებისათვის ამ მოთხოვნის 
კომიტეტისათვის წარდგენის გზით. კომიტეტი 
მოთ ხოვნას დაუყოვნებლივ გადაუგზავნის კონ
ფლიქტის მონაწილე ყველა მხარეს. ასეთ შემ
თხვევაში კომიტეტი მხარეებისაგან მიღებულ 
მოსაზრებებს განიხილავს დაჩქარებული წესით. 
მიუხედავად 26ე მუხლის დებულებებისა, გადაწ
ყვეტილება გაძლიერებული დაცვის დროე ბითი 
რეჟიმის მინიჭებასთან დაკავშირებით მიიღება 
შეძლებისდაგვარად სწრაფად, სხდომაზე დამსწრე 
და კენჭისყრაში მონაწილე წევრთა ხმების ოთხი
მეხუთედის უმრავლესობით. გაძლიერებული დაცვის 
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დროებითი სტატუსის მინიჭებას ახორციელებს კო
მიტეტი გაძლიერებული დაცვის მინიჭებისათვის 
დადგენილი ჩვეულებრივი პროცედურების დას
რულებამდე იმ პირობით, თუ შესრულდება მე10 
მუხლის ა) და გ) ქვეპუნქტების პირობები.

კულტურული ფასეულობებისთვის გაძლიერებული 
დაცვის მინიჭებას კომიტეტი ახორციელებს ნუსხაში 
შეტანისთანავე.

გენერალური დირექტორი დაუყოვნებლივ გაუგ
ზავნის გაეროს გენერალურ მდივანს და ყველა 
მხარეს შეტყობინებას კომიტეტის მიერ კულტურული 
ფასეულობის ნუსხაში შეტანასთან დაკავშირებით 
მიღებული ყველა გადაწყვეტილების შესახებ.

მუხლი 12 – გაძლიერებული დაცვის ქვეშ  
 მყოფ კულტურულ    

 ფასეულობათა იმუნიტეტი 

კონფლიქტის მონაწილე მხარეები უზრუნველყოფენ 
გაძლიერებული დაცვის ქვეშ მყოფ კულტურულ ფა
სე ულობათა იმუნიტეტს იმით, რომ თავს იკა ვებენ 
ამ ფასეულობებზე საომარი იერიშების განხორ ცი
ელებისგან და საომარი ოპერაციების მხარდასაჭე
რად ფასეულობების ან მათი მიმდებარე ტერიტორიის 
გამოყენებისაგან.
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მუხლი 13 – გაძლიერებული დაცვის  
 რეჟიმის გაუქმება

გაძლიერებული დაცვის რეჟიმი კულტურულ ფასე
ულობათა მიმართ შეწყვეტს მოქმედებას მხოლოდ 
შემდეგ შემთხვევაში, თუ:

გაძლიერებული დაცვის მოქმედება შე ჩერდა ან 
ეს გაუქმდა მე14 მუხლის შესა ბამისად; ან

ფასეულობას იყენებენ სამხედრო ობიექტად მისი 
სამხედრო ობიექტად ყოფნის განმავლობაში.

1ლი (ბ) ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვე
ვებში, ასეთი ფასეულობა შესაძლებელია იქცეს 
სამხედრო იერიშის ობიექტად მხოლოდ იმ შემ
თხვევაში, თუ:

იერიშის განხორციელება წარმოადგენს ერთად
ერთ საშუალებას იმისათვის, რომ შეწყდეს მი
თი თებული ფასეულობის გამოყენება 1ლ (ბ) 
ქვეპუნქტში აღნიშნული დანიშნულებით;

თუ კულტურულ ფასეულობათა აღნიშნული და
ნიშნულებით გამოყენების შეწყვეტის მიზნით 
იერიშის განხორციელების საშუალებებისა და 
მეთოდების შერჩევისას მიღებულ იქნა ყველა 
მიზანშეწონილი სიფრთხილის ზომა, რათა თავი
დან ყოფილიყო აცილებული კულტურული ფასე
ულობის დაზიანება ანდა ეს ზიანი მინიმუმამდე 
ყოფილიყო დაყვანილი;

1

(ა)

(ბ)

2
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(ბ)
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თუ არსებული მდგომარეობა ამის საშუალებას არ 
იძლევა გადაუდებელი დაცვის მოთხოვნებიდან 
გამომდინარე:

1. იერიშის ბრძანება გაიცემა ოპერატიული 
სარ დლობის უმაღლეს დონეზე;

2. მოწინააღმდეგის ძალებს ეძლევათ წინას
წარი გაფრთხილება 1ლ ბ) ქვეპუნქტში აღ
ნიშნული დანიშნულებით ფასეულობის გა
მოყენების შეწყვეტის მოთხოვნით;

3. მოწინააღმდეგის ძალებს ეძლევათ შესა ბა
მისი დრო სიტუაციის გამოსას წორებლად.

მუხლი 14 – გაძლიერებული დაცვის  
 მოქმედების შეჩერება და  

 გაუქმება

იმ შემთხვევაში, თუ კულტურული ფასეულობა აღარ 
აკმაყოფილებს ამ ოქმის მე10 მუხლში მითითებულ 
კრიტერიუმებს, კომიტეტს შეუძლია შეაჩეროს გაძ
ლიერებული დაცვის სტატუსი ან გააუქმოს ეს სტატუსი 
ამ ფასეულობის ნუსხიდან ამოღების გზით.

გაძლიერებული დაცვის რეჟიმის ქვეშ არსებულ 
კულტურულ ფასეულობათა მიმართ მე12 მუხლის 
მოთხოვნათა სერიოზული დარღვევის, კერძოდ, ამ 

(გ)

1
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ფასეულობის სამხედრო ოპერაციაში გამოყენების 
შემთხვევაში, კომიტეტს შეუძლია შეაჩეროს მისი 
გაძლიერებული დაცვის სტატუსი, ხოლო დარ
ღვევათა განმეორებისას, განსაკუთრებულ შემთხვე
ვაში, გააუქმოს გაძლიერებული დაცვის სტატუსი 
კულ ტურული ფასეულობის ნუსხიდან ამოღების 
გზით.

გენერალურმა დირექტორმა დაუყოვნებლივ უნდა 
გაუგზავნოს გაეროს გენერალურ მდივანს და ამ 
ოქმის მონაწილე ყველა მხარეს შეტყობინება კო
მიტეტის მიერ გაძლიერებული დაცვის სტატუსის 
შეჩერებასთან ან გაუქმებასთან დაკავშირებით მი
ღებული გადაწყვეტილებების შესახებ.

გადაწყვეტილების მიღებამდე კომიტეტმა მხარეებს 
უნდა მისცეს თავიანთი მოსაზრებების გამოთქმის 
შესაძლებლობა.

4
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თავი IV

სისხლისსამართლებრივი 
პასუხისმგებლობა და 
იურისდიქცია

მუხლი 15 – ოქმის დებულებათა   

 სერიოზული დარღვევა

ნებისმიერი პირი ჩადის დანაშაულს წინამდებარე 
ოქმის აზრიდან გამომდინარე, თუ იგი განზრახ 
და კონვენციის ან მოცემული ოქმის დარღვევით 
ახორციელებს რომელიმე ქვემოთ მოცემულ ქმე
დებას:

იერიშის განხორციელება გაძლიერებული დაც
ვის ქვეშ არსებულ კულტურულ ფასეულობებზე;

გაძლიერებული დაცვის ქვეშ არსებული კულ
ტურული ფასეულობის ან მისი მიმდებარე ტე
რიტორიის გამოყენება სამხედრო ოპერაციებში;

კონვენციით ან წინამდებარე ოქმით დაცულ კულ
ტურულ ფასეულობათა მასობრივი განადგურება 
ან მითვისება;

1

(ა)

(ბ)

(გ)
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იერიშის განხორციელება კონვენციით ან წი
ნამ დებარე ოქმით დაცულ კულტურულ ფასეუ
ლობებზე;

კონვენციით დაცული კულტურული ფასეულობის 
მოპარვა, გაძარცვა ან მითვისება ანდა ამ ფა
სეულობის წინააღმდეგ განხორციელებული ვან
დალური აქტი;

თითოეულმა მხარემ უნდა მიიღოს აუცილებელი 
ზომები თავის კანონმდებლობაში ამ მუხლით 
გათ ვალისწინებულ დანაშაულთა კრიმი ნალი
ზა  ცი  ისა და ამ დანაშაულთათვის შესაბამის სას  
ჯელ თა დადგენის მიზნით. ზემოთქმულის გან   ხორ
ციელებისას მხარეებმა უნდა დაიცვან სა მართლის 
და საერთაშორისო სამართალის ზოგა დი პრინ
ციპები, იმ ნორმების ჩათვლით, რომლებიც აწე
სებს ინდივიდუალურ სისხლისსამართლებრივ პა
სუხისმგებლობას სხვა პირების მიმართაც, გარდა იმ 
პირებისა, რომლებსაც უშუალოდ მიუძღვით ბრალი 
დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენაში.

2
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მუხლი 16 – იურისდიქცია
მე2 პუნქტის დებულებათა შეუზღუდავად, თითოეული 
მხარე მიიღებს აუცილებელ საკანონმდებლო ზო
მებს მე15 მუხლში მითითებულ დანაშაულებებზე 
თავისი იურისდიქციის დაწესების მიზნით შემდეგ 
შემთხვევებში:

თუ ასეთი დანაშაული ჩადენილ იქნა ამ სახელ
მწიფოს ტერიტორიაზე;

თუ სავარაუდო დამნაშავე წევრი სახელმწიფოს 
მოქალაქეა;

მე15 მუხლის (აგ) პუნქტებში მითითებულ დანა
შაულთა არსებობის შემთხვევაში, თუ სავარაუდო 
დამნაშავე პირი იმყოფება წევრი სახელმწიფოს 
ტერიტორიაზე.

იურისდიქციის განხორციელებასთან დაკავშირებით 
და კონვენციის 28ე მუხლის შეუზღუდავად:

ეს ოქმი არ გამორიცხავს ინდივიდუალური სის
ხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის და
კის რებას ან იურისდიქციის განხორციელებას 
შესაბამისი ეროვნული და საერთაშორისო სა
მართლის საფუძველზე, ასევე არ ზღუდავს იუ
რისდიქციის განხორციელებას საერთაშორისო 
ჩვეულებითი სამართლის მიხედვით;

გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც სახელმწიფო, 
რომელიც არ წარმოადგენს ამ ოქმის მხარეს, 

(ა)

(ბ)

(გ)

(ა)
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იღებს და იყენებს მის დებულებებს მე3 მუხლის 
მე2 პუნქტის შესაბამისად; შეიარაღებული ძა
ლების წევრებს და იმ სახელმწიფოს მოქა
ლაქეებს, რომელიც არ წარმოადგენს ამ ოქმის 
მხარეს, გარდა იმ მოქალაქეებისა, რომლებიც 
მსახურობენ იმ სახელმწიფოს შეიარაღებულ 
ძალებში, რომელიც ამ ოქმის მხარეა, არ და
ეკისრებათ ინდივიდუალური სისხლის სამარ
თლის პასუხისმგებლობა ამ ოქმის საფუძველზე. 
ეს ოქმი არ ითვალისწინებს ასევე იურისდიქციის 
დაწესების ვალდებულებას ასეთ პირებზე ან მათ 
ექსტრადიციას.

მუხლი 17 – სამართლებრივი დევნის  
 განხორციელება

მხარე, რომლის ტერიტორიაზეც აღმოჩნდება 
მე15 მუხლის 1ლი პუნქტის (აგ) ქვეპუნქტებით 
გათვალისწინებულ დანაშაულებათა ჩამდენი პირი, 
თუ ეს მხარე არ აპირებს ამ პირის ექსტრადირებას, 
ყოველგვარი გამონაკლისისა და გაჭიანურების 
გარეშე საქმეს გადასცემს კომპეტენტურ ორგანოებს 
სამართლებრივი დევნის განხორციელების მიზნით, 
თავისი შიდა კანონმდებლობის ან საჭიროების 
შემთხვევაში საერთაშორისო სამართლის ნორმე 
ბის შესაბამისად.

1
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საერთაშორისო სამართლის შესაბამისი ნორმების 
შეუზღუდავად ნებისმიერი პირი, რომლის მიმართაც 
კონვენციის ან ამ ოქმის საფუძველზე ხორციელდება 
სამართლებრივი დევნა, უზრუნველყოფილი იქნება 
სამართლიანი მოპყრობითა და სამართლიანი 
სასამართლო უფლებით სამართალწარმოების 
ყვე ლა ეტაპზე, ქვეყნის შიდა კანონმდებლობისა 
და საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად და 
მისთვის მინიჭებული გარანტიები არ იქნება უფრო 
ნაკლებ ხელსაყრელი, ვიდრე ის გარანტიები, რომ
ლებიც გათვალისწინებულია საერთაშორისო სა
მართლით.

მუხლი 18 – ექსტრადიცია
მე15 მუხლის 1ლი პუნქტის (აგ) ქვეპუნქტებში 
მითითებული დანაშაულები მხარეთა შორის ექ
სტრადიციის შესახებ არსებულ ნებისმიერ ხელ
შეკრულებაში შევა, როგორც ექსტრადირებადი 
დანაშაულები წინამდებარე ოქმის ძალაში შეს
ვლამდე. მხარეები კისრულობენ ვალდებულებას, 
ასეთი დანაშაულები შეიტანონ ექსტრადიციის 
შესახებ ყველა იმ ხელშეკრულებაში, რომელიც 
დაიდება მათ შორის შემდგომ ეტაპზე.

თუ მხარე, რომელიც ექსტრადიციის განხორ ცი
ელების საფუძვლად მიიჩნევს ხელშეკრულებას 

2
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ექსტრადიციის შესახებ, მიიღებს ექსტრადირების 
შესახებ მოთხოვნას იმ მხარისაგან, რომელთანაც 
მას არა აქვს ასეთი ხელშეკრულება, მოთხოვნის 
მიმღებ მხარეს შეუძლია, თავისი შეხედულებისამებრ 
წინამდებარე ოქმი მიიჩნიოს ექსტრადიციის 
განხორციელების იურიდიულ საფუძვლად მე15 
მუხლის 1ლი პუნქტის (აგ) ქვეპუნქტებში მი თითებულ 
დანაშაულებთან დაკავშირებით.

მხარეები, რომლებიც ექსტრადიციის განხორ
ციელების საფუძვლად არ მიიჩნევენ შესაბამისი 
ხელშეკრულების არსებობას, მე15 მუხლის 1ლი 
პუნქტის (აგ) ქვეპუნქტებში მითითებულ და ნა შა
ულებს ორმხრივად განიხილავენ როგორც ექ
სტრადირებადს, მოთხოვნის მიმღები მხარის კა
ნონმდებლობით გათვალისწინებული პირობების 
შესაბამისად.

მხარეთა შორის ექსტრადიციის განხორციელების 
მიზნებისათვის, მე15 მუხლის 1ლი პუნქტის (ა
გ) ქვეპუნქტებში მითითებული დანაშაულები გა
ნიხილება ისე, თითქოს ისინი ჩადენილ იქნა არა 
მხოლოდ მათი ჩადენის ადგილზე, არამედ ასევე იმ 
მხარეთა ტერიტორიაზეც, რომლებმაც იურისდიქცია 
დააწესეს მე16 მუხლის პირველი პუნქტის 
შესაბამისად.

4

3
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მუხლი 19 – იურიდიული    

 ურთიერთდახმარება

მხარეები მაქსიმალურად ეხმარებიან ერთმანეთს 
მე15 მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულებთან 
დაკავშირებით დაწყებული გამოძიების, სისხლის
სამართლებრივ ან ექსტრადიციის პროცედურათა 
წარმოებაში, ასევე უწევენ დახმარებას სამარ თალ
წარმოებისთვის აუცილებელი მათ ხელთ არსებული 
მტკიცებულებების მოპოვებაში.

მხარეები პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ 
ვალდებულებებს განახორციელებენ იურიდიული 
ურთიერთდახმარების შესახებ მათ შორის მოქმედი 
ხელშეკრულებების ან სხვა შეთანხმებების საფუძ
ველზე. ასეთი ხელშეკრულებების ან შეთანხმე ბე
ბის არარსებობის შემთხვევაში, მხარეები დახმა
რე ბას გაუწევენ ერთმანეთს თავიანთი შიდა 
კა  ნონ მდებლობის შესაბამისად.

2

1
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მუხლი 20 – უარის თქმის საფუძველი
ექსტრადიციის მიზნებისათვის მე15 მუხლის 1ლი 
პუნქტის (აგ) ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული 
დანაშაულები და იურიდიული ურთიერთდახმარების 
მიზნებისათვის მე15 მუხლით გათვალისწინებული 
დანაშაულები არ ჩაითვლება პოლიტიკურ დანა
შაულებად, ასევე პოლიტიკურ დანაშაულებთან დაკავ
შირებულ ან პოლიტიკური მოტივებით ნაკარნახევ 
დანაშაულებად. აქედან გამომდინარე, უარი ექსტრა
დიციასთან ან იურიდიული ურთიერთდახმარების 
გაწევასთან დაკავშირებით წარდგენილ მოთხოვნაზე 
არ შეიძლება ემყარებოდეს მხოლოდ იმ საფუძველს, 
რომ მოთხოვნა შეეხება პოლიტიკურ დანაშაულს, 
პოლიტიკურ დანაშაულთან დაკავშირებულ ან პო
ლიტიკური მოტივებით ნაკარნახევ დანაშაულს.

წინამდებარე ოქმის არც ერთი დებულება არ უნდა 
გაგებულ იქნას ისე, თითქოს იგი ექსტრადირების ან 
იურიდიული ურთიერთდახმარების გაწევის ვალდე
ბულებას აკისრებდეს მოთხოვნის მიმღებ მხარეს, 
თუ მას აქვს საკმარისი საფუძველი ვარაუდისათვის, 
რომ ექსტრადირების მოთხოვნა მე15 მუხლის 1ლ 
(აგ) ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული დანა შა
ულების შემთხვევაში ან იურიდიული ურთი ერთ
დახმარების მოთხოვნა მე15 მუხლით გათვალის
წინებული დანაშაულების შემთხვევაში, მიზნად 
ისახავს რელიგიური შეხედულებების, რასობრივი 

2

1
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ან ეთნიკური კუთვნილების ან პოლიტიკური მსოფ
ლმხედველობის მოტივით პირის სამართალში 
მიცემის ან მისთვის სასჯელის დაკისრების მიზნით, 
ან თუ ამ მოთხოვნის შესრულება ზიანს მიაყენებს 
პირის მდგომარეობას ნებისმიერი ზემოაღნიშნული 
მიზეზის გამო.

მუხლი 21 – სხვა დარღვევებთან   

 დაკავშირებით მიღებული  

 ზომები

კონვენციის 28ე მუხლის შეუზღუდავად, თითოეული 
მხარე საჭიროებისამებრ მიიღებს საკანონმდებლო, 
ადმინისტრაციულ ან დისციპლინარულ ზომებს განზრახ 
ჩადენილი შემდეგი ქმედებების აღკვეთის მიზნით:

კულტურულ ფასეულობათა გამოყენება კონვენციის 
ან ამ ოქმის დარღვევით;

ოკუპირებული ტერიტორიიდან კულტურულ ფასე
ულობათა უკანონო ექსპორტი, სხვა სახით გატანა ან 
მასზე მფლობელობის გადაცემა კონვენციის ან ამ 
ოქმის დარღვევით.

(ბ)

(ა)
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თავი V 

კულტურულ ფასეულობათა 
დაცვა არასაერთაშორისო 
ხასიათის შეიარაღებულ 
კონფლიქტებში

მუხლი 22 – არასაერთაშორისო   

 ხასიათის შეიარაღებული  

 კონფლიქტები

წინამდებარე ოქმი გამოიყენება არასაერთაშორისო 
ხასიათის შეიარაღებული კონფლიქტის შემთხვევა
ში, რომელსაც ადგილი აქვს ერთერთი მხარის 
ტერი ტორიაზე.

წინამდებარე ოქმი არ გამოიყენება შიდა არე
ულობებისა და დაძაბულობების შემთხვევაში, რო
გორიცაა, ამბოხება, ძალადობის ცალკეული და 
შემთხვევითი აქტები და სხვა ანალოგიური ქმე
დებები.

წინამდებარე ოქმის არცერთი დებულება არ გა
მოიყენება სახელმწიფოს სუვერენიტეტის ან მთავ

2

3

1



106 

რობის იმ ვალდებულების შეზღუდვის მიზნით, 
რომ ყველა კანონიერი საშუალებით შეინარჩუნოს 
ან აღადგინოს კანონიერება და წესრიგი ან და
იცვას სახელმწიფოს ეროვნული ერთიანობა და 
ტერიტორიული მთლიანობა.

ამ ოქმის არცერთი დებულება არ ზღუდავს მე
15 მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულებთან 
მიმართებაში უპირატესი იურისდიქციის განხორ
ციელების უფლებას იმ მხარის მიერ, რომლის 
ტერიტორიაზეც ადგილი აქვს არასაერთაშორისო 
ხასიათის შეიარაღებულ კონფლიქტს.

ამ ოქმის არცერთი დებულება არ შეიძლება იქნას 
გამოყენებული როგორც შეიარაღებულ კონ ფლიქ
ტში ან იმ მხარის საშინაო თუ საგარეო საქმეებში 
პირდაპირი თუ არაპირდაპირი ჩარევის საფუძველი, 
რომლის ტერიტორიაზეც ადგილი აქვს კონფლიქტს.

ამ ოქმის გამოყენება პირველი პუნქტით გათვა
ლისწინებულ შემთხვევაში არ ზღუდავს კონფლიქტში 
მონაწილე მხარეთა იურიდიულ სტატუსს.

UNESCOს შეუძლია თავისი სამსახური შესთავაზოს 
კონფლიქტში მონაწილე მხარეებს.

5

6

7
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თავი VI 

ინსტიტუციური საკითხები

მუხლი 23 – მხარეთა სხდომა
მხარეთა სხდომის მოწვევა ხდება UNESCOს გე
ნერალურ კონფერენციასთან ერთად, უმაღ ლეს 
ხელშემკვრელ მხარეთა სხდომასთან კოორ დი
ნირებით, თუ ეს სხდომა მოწვეულია გენერალური 
დირექტორის მიერ.

მხარეთა სხდომამ უნდა მიიღოს თავისი საპრო
ცედურო წესები.

მხარეთა სხდომას აქვს შემდეგი ფუნქციები:

კომიტეტის წევრთა არჩევა, 24ე მუხლის პირველი 
პუნქტის შესაბამისად;

კომიტეტის მიერ შემუშავებული სახელმძღვა
ნელო პრინციპების მხარდაჭერა 27ე მუხლის 
1ლ (ა) ქვე პუნქტის შესაბამისად;

მითითებების მიცემა და ზედამხედველობის გან
ხორციელება კომიტეტის მიერ ფონდიდან გამო
ყოფილი სახსრების ხარჯვაზე;

კომიტეტის მიერ წარმოდგენილი ანგარიშის გან
ხილვა 27ე მუხლის 1ლ (დ) ქვეპუნქტის შესა
ბამისად;

2

(ბ)
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ამ ოქმის გამოყენებასთან დაკავშირებული ნე
ბისმიერი პრობლემის განხილვა და საჭიროების 
შემთხვევაში რეკომენდაციების წარმოდგენა;

მხარეთა არანაკლებ ერთიმეხუთედის მოთხოვნით, 
გენერალური დირექტორი იწვევს მხარეთა საგან
გებო სხდომას.

მუხლი 24 – შეიარაღებული კონფლიქტის  
 შემთხვევაში კულტურულ   

 ფასეულობათა დაცვის   

 კომიტეტი

ამ ოქმის საფუძველზე იქმნება შეიარაღებული 
კონფლიქტის შემთხვევაში კულტურულ ფასეულო
ბათა დაცვის კომიტეტი. ის შედგება თორმეტი 
მხარისაგან, რომლებსაც ირჩევს მხარეთა სხდომა.

კომიტეტის მორიგი სხდომა ტარდება წელიწადში 
ერთხელ, ხოლო საგანგებო სხდომები მოიწვევა 
იმ შემთხვევაში, თუ ამას კომიტეტი აუცილებლად 
მიიჩნევს.

კომიტეტის შემადგენლობის განსაზღვრისას მხარე
ები ცდილობენ კომიტეტში თანაბრად იყოს წარმო
დგენილი მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონი და 
კულტურა. 

(ე)

4
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კომიტეტის წევრი მხარეები თავიანთ წარმო
მადგენლებად ირჩევენ პირებს, რომლებსაც გა
აჩნიათ კვალიფიციური ცოდნა კულტურული 
მემ  კვიდრეობის, თავდაცვის ან საერთაშორისო სა
მარ თლის სფეროში და უნდა ეცადონ ერთმანეთთან 
კონ სულტაციის გზით უზრუნველყონ კომიტეტში 
ყველა ზემოაღნიშნული სფეროს სპეციალისტების 
ჯეროვანი წარმომადგენლობა.

მუხლი 25 – უფლებამოსილების ვადა
მხარე კომიტეტის წევრად აირჩევა 4 წლის ვადით 
და აღნიშნული ვადის ამოწურვისთანავე მისი არჩევა 
მომდევნო ვადით შეიძლება მხოლოდ ერთხელ.

მიუხედავად პირველი პუნქტის დებულებებისა, 
პირველი ვადით არჩეულ წევრთა ნახევარი თავისი 
მოვალეობების შესრულებას დაასრულებს მხარეთა 
პირველი რიგითი სხდომის ბოლოს, რომელიც 
გაიმართება იმ სხდომის შემდგომ, რომელზეც ისინი 
იქნენ არჩეულნი. ეს წევრები აირჩევიან კრების 
თავმჯდომარის მიერ წილისყრის საფუძველზე, 
პირველი არჩევნების შემდგომ.
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მუხლი 26 – საპროცედურო წესები
კომიტეტი იღებს თავის საპროცედურო წესებს.

წევრთა უმრავლესობა ქმნის კვორუმს. კომიტეტის 
გა დაწყვეტილებები მიიღება კენჭისყრაში მონაწილე 
წევ რთა ორიმესამედის უმრავლესობით.

წევრები მონაწილეობას არ იღებენ კენჭისყრაში, 
რომელიც ტარდება გადაწყვეტილების მიღების 
მიზნით შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად 
დაზიანებულ იმ კულტურულ ფასეულობებთან და
კავშირებით, რომლის მონაწილე მხარეებსაც 
წარმოადგენენ ეს წევრები.

მუხლი 27 – ფუნქციები
კომიტეტი ასრულებს შემდეგ ფუნქციებს:

სახელმძღვანელო პრინციპების შემუშავება ამ 
ოქმის განხორციელების მიზნით;

კულტურულ ფასეულობათა გაძლიერებული 
დაც ვის რეჟიმის მინიჭება, დროებით შეჩერება 
ან გაუქმება და გაძლიერებული დაცვის ქვეშ 
არსებულ კულტურულ ფასეულობათა ნუსხის 
შედგენა, განახლება და გავრცელება;

ოქმის აღსრულების პროცესზე მონიტორინგისა 
და ზედამხედველობის განხორციელება და გაძ

1
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ლიერებული დაცვის ქვეშ არსებულ კულტუ რულ 
ფასეულობათა განსაზღვრა;

მხარეთა მიერ წარმოდგენილი ანგარიშების გან
ხილვა და მათზე კომენტარების გაკეთება, საჭი
როების შემთხვევაში ინფორმაციის დაზუსტება 
და ამ ოქმის აღსრულებასთან დაკავშირებით 
საკუთარი ანგარიშის მომზადება მხარეთა სხდო
მისთვის წარდგენის მიზნით;

32ე მუხლის შესაბამისად საერთაშორისო დახმა
რების გაწევასთან დაკავშირებით წარმოდგენი
ლი მოთხოვნების მიღება და განხილვა;

ფონდის სახსრების ხარჯვის წესის განსაზღვრა;

მხარეთა სხდომის მიერ მისთვის დაკისრებული 
ნებისმიერი სხვა ფუნქციის შესრულება.

კომიტეტი თავის ფუნქციებს ასრულებს გენერალურ 
დირექტორთან თანამშრომლობით.

კომიტეტი ითანამშრომლებს იმ საერთაშორისო 
და ეროვნულ, სამთავრობო და არასამთავრობო 
ორგანიზაციებთან, რომელთა მიზნები კონვენციით, 
მისი პირველი და მეორე ოქმებით განსაზღვრული 
მიზნების მსგავსია. საკუთარი ფუნქციების უკეთ 
განხორციელების მიზნით, კომიტეტს შეუძლია თა
ვის სხდომებზე კონსულტანტის რანგში მოიწვიოს 
ცნობილი პროფესიული ორგანიზაციები, 
რომლებსაც ოფიციალური ურთიერთობა აქვთ UNE
SCOსთან, მათ შორის ლურჯი ფარის საერთაშორისო 
კომი ტეტთან (ICBS) და მის დამფუძნებელ 
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ორგანოებთან. კულტურულ ფასეულობათა დაცვისა 
და რესტავრაციის კვლევის საერთაშორისო ცენ
ტრი სა (რომის ცენტრი) (ICCROM) და წითელი 
ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის (ICRC) წარმო
მადგენლები შესაძლებელია მოწვეულ იქნენ სხდო
მაზე დასასწრებლად კონსულტანტთა რანგში.

მუხლი 28 – სამდივნო
კომიტეტს დახმარებას უწევს UNESCOს სამდივნო, 
რომელიც ამზადებს კომიტეტის დოკუმენტაციას და მისი 
სხდომების დღის წესრიგს და პასუხისმგებელია მისი 
გადაწყვეტილებების განხორციელებაზე.

მუხლი 29 – შეიარაღებული    

 კონფლიქტის შემთხვევაში  

 კულტურულ ფასეულობათა  

 დაცვის ფონდი

წინამდებარე ოქმის საფუძველზე იქმნება ფონდი 
შემდეგი მიზნებისათვის:

ფინანსური ან სხვა სახის დახმარების გაწევა 
მშვიდობიანობის პერიოდში მოსამზადებელი 

1
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ან სხვა სახის ზომების გატარების მიზნით, 
სახელდობრ მე5 მუხლის, მე10 მუხლის (ბ) 
ქვეპუნქტის და 30ე მუხლის შესაბამისად; და

ფინანსური ან სხვა სახის დახმარების გაწევა 
გადაუდებელი, დროებითი თუ სხვა სახის ზო
მების გატარების მიზნით, რომლებიც მიზნად 
ისახავს კულტურულ ფასეულობათა დაცვას 
შეიარაღებული კონფლიქტის პერიოდში ან მის 
დაუყოვნებლივ აღდგენას საომარი მოქმედებე
ბის დამთავრების შემდეგ, სახელდობრ მე8 
მუხლის (ა) ქვეპუნქტის შესაბამისად.

ფონდი წარმოადგენს სატრასტო ფონდს UNESCOს 
ფინანსური განაწესის შესაბამისად.

ფონდიდან გამოყოფილი თანხები გამოიყენება 
მხოლოდ კომიტეტის მიერ განსაზღვრული მიზნე
ბისათვის, 23ე მუხლის 3 (გ) ქვეპუნქტში მითითებული 
სახელმძღვანელო პრინციპების შესაბამისად. კომი
ტეტმა შეიძლება მიიღოს შენატანები, რომლებიც 
გამიზნულია მხოლოდ რომელიმე კონკრეტული 
პროგრამის ან პროექტის დასაფინანსებლად და იმ 
პირობით, თუ კომიტეტს გადაწყვეტილი აქვს ასეთი 
პროგრამის ან პროექტის განხორციელება.

ფონდის რესურსები შედგება:

მხარეთა ნებაყოფლობითი შენატანებისაგან;

შენატანების, საჩუქრების ან შემოწირულო ბები
საგან, რომლებიც ხორციელდება:

2

4

3

(ბ)

(ა)

(ბ)



114 

1. სხვა სახელმწიფოთა მიერ;

2. UNESCOს ან გაეროს სისტემის სხვა ორგა
ნიზაციების მიერ;

3. სხვა სამთავრობათაშორისო ან არასამ  თავ
რობო ორგანიზაციების მიერ; და

4. სახელმწიფო ან კერძო ორგანიზაციების ან 
ფიზიკური პირების მიერ.

ფონდის სახსრებზე დარიცხული ნებისმიერი 
პრო ცენტისაგან;

ფონდის შევსების მიზნით მოწყობილი ღონის
ძიებებიდან შემოსული სახსრებისაგან; და

ფონდის მიმართ გამოყენებადი სახელ მძღვა
ნელო პრინციპებით ნებადართული ყველა სხვა 
რესურსებისაგან.

(გ)

(დ)
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თავი VII 

ინფორმაციის გავრცელება და 
საერთაშორისო დახმარება

მუხლი 30 – გავრცელება
მხარეები უნდა ცდილობდნენ შესაბამისი საშუ
ალებებით და კერძოდ, საგანმანათლებლო და 
ინფორმაციული პროგრამების განხორციელების 
გზით, გააძლიერონ მოსახლეობაში კულტურულ 
ფასეულობათა აღიარება და პატივისცემა.

მხარეები უზრუნველყოფენ ამ ოქმის შეძლე ბის 
დაგვარად ფართო გავრცელებას როგორც მშვი
დობიანობის, ისე შეიარაღებული კონფლიქტის 
პერიოდში.

ნებისმიერი სამოქალაქო თუ სამხედრო ხელი
სუფლება, რომელსაც შეიარაღებული კონფლიქტის 
პერიოდში დაეკისრება ამ ოქმის აღსრულების 
ვალდებულება, მთლიანად უნდა გაეცნოს ოქმის 
ტექსტს. ამ მიზნით მხარეები:

კულტურულ ფასეულობათა დაცვასთან დაკავ
შირებულ სახელმძღვანელო პრინციპებსა და 
ინსტრუქციებს შეიტანენ თავიანთ სამხედრო წეს
დებებში;

(ა)
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UNESCOსა და შესაბამის სამთავრობო და 
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამ შრომ
ლობის გზით, მშვიდობიანობის პერიოდში გა
ნავითარებენ და განახორციელებენ სასწავლო 
და საგანმანათლებლო პროგრამებს;

გენერალური დირექტორის მეშვეობით ერთმა
ნეთს გადასცემენ ინფორმაციას კანონების, ად
მინისტრაციული დებულებების და (ა) და (ბ) 
ქვეპუნქტების შესაბამისად განხორციელებული 
ზომების შესახებ.

გენერალური დირექტორის მეშვეობით შეძ ლე 
ბის დაგვარად სწრაფად მიაწვდიან ერთ მა ნეთს 
ინფორმაციას იმ კანონებისა და ად მი  ნისტრა ცი
ული დებულებების თაობაზე, რომ ლე  ბიც მათ შეიძ
ლება მიიღონ ოქმის აღ სრუ ლე ბის უზრუნველსა
ყოფად.

მუხლი 31 – საერთაშორისო    

 თანამშრომლობა

ამ ოქმის დებულებათა სერიოზული დარღვევის 
შემთხვევაში, მხარეები კისრულობენ ვალდებულებას, 
იმოქმედონ ერთობლივად კომიტეტის საშუალებით 
ან ინდივიდუალურად, UNESCOსა და გაეროსთან 
თანამშრომლობის გზით, გაეროს წესდების შესაბამისად.

(ბ)

(გ)

(დ)
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მუხლი 32 – საერთაშორისო დახმარება
მხარეს შეუძლია კომიტეტს მიმართოს საერთა
შორისო დახმარების თხოვნით გაძლიერებული 
დაცვის ქვეშ არსებულ კულტურულ ფასეულობებთან 
დაკავშირებით და ასევე მოითხოვოს დახმარება მე10 
მუხლში მითითებული კანონების, ადმინისტრაციული 
დებულებებისა და ზომების შემუშავებისა და 
განხორციელებისთვის.

კონფლიქტში მონაწილე მხარეს, რომელიც არ არის 
ამ ოქმის მხარე, მაგრამ აღიარებს და იყენებს მის 
დებულებებს მე3 მუხლის მე2 პუნქტის შესაბამისად, 
შეუძლია კომიტეტს მიმართოს საერთაშორისო 
დახმარების თხოვნით.

კომიტეტი იღებს საერთაშორისო დახმარების მოთ
ხოვნის წარდგენის წესს და განსაზღვრავს საერ
თაშორისო დახმარების ფორმებს.

მხარეებს შეუძლიათ კომიტეტის საშუალებით ყველა 
სახის ტექნიკური დახმარება გაუწიონ იმ მხარეებს 
ან კონფლიქტში მონაწილე მხარეებს, რომლებიც 
ითხოვენ ასეთ დახმარებას.

2

1

3
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მუხლი 33 – UNESCOს მიერ გაწეული  
 დახმარება

მხარეს შეუძლია მიმართოს UNESCOს ტექნიკური 
დახმარების თხოვნით, რომელიც მოხმარდება 
ამ მხარის კულტურულ ფასეულობათა დაცვის 
ორგანიზებას, როგორიცაა, მოსამზადებელი ღონის
ძიებების ჩატარება კულტურულ ფასეულობათა 
და საცავად, გადაუდებელ შემთხვევებში პრევენ
ციული და ორგანიზაციული ღონისძიებების გა
ტარება და კულტურულ ფასეულობათა ეროვნული 
ნუსხის შედგენა, ასევე ამ ოქმის აღსრულებასთან 
დაკავშირებით წარმოშობილი ნებისმიერი სხვა 
პრობლემის მოგვარება. UNESCOს დახმარება 
განხორციელდება მის მიერ შემუშავებული პროგ
რამის ან მის ხელთ არსებული რესურსების 
ფარგლებში.

მხარეებს მოუწოდებენ განახორციელონ ტექნიკური 
დახმარება ორმხრივ ან მრავალმხრივ დონეზე.

UNESCOს უფლება აქვს თავისი ინიციატივით 
მიმართოს მხარეებს წინადადებებით ზემოაღნიშ
ნულ საკითხებთან დაკავშირებით.

2

1
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თავი VIII 

ოქმის განხორციელება

მუხლი 34 – მფარველი სახელმწიფოები
ოქმის განხორციელება ხდება მფარველ სახელ
მწიფოებთან თანამშრომლობის გზით, რომლებიც 
პასუხისმგებლები არიან კონფლიქტში მონაწილე მხა
რეთა ინტერესების დაცვაზე.

მუხლი 35 – მორიგების პროცედურა
მფარველი სახელმწიფოები ასრულებენ შუამავლის 
როლს ყველა იმ შემთხვევაში, როდესაც, მათი 
აზრით, ამას მოითხოვს კულტურულ ფასეულობათა 
დაცვის ინტერესები, განსაკუთრებით, თუ კონ
ფლიქტში მონაწილე მხარეთა შორის არსებობს 
უთანხმოება ამ ოქმის დებულებათა გამოყენებასა და 
ინტერპრეტაციასთან დაკავშირებით.

ამ მიზნით, თითოეულ მფარველ სახელმწიფოს 
შეუძლია, ერთერთი მხარის ან გენერალური დი
რექტორის მოწვევით, ასევე საკუთარი ინიციატივით 
შესთავაზოს კონფლიქტში მონაწილე მხარეებს 

2

1
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შეხვედრის მოწყობა, რომელსაც დაესწრებიან 
თავიანთი და განსაკუთრებით იმ ორგანოთა 
წარმომადგენლები, რომლებიც პასუხს აგებენ 
კულტურულ ფასეულობათა დაცვაზე; შეხვედრა, 
თუ მიზანშეწონილად ჩათვლიან, სასურველია გა
იმართოს იმ სახელმწიფოს ტერიტორიაზე, რო
მელიც არ წარმოადგენს კონფლიქტში მონაწილე 
მხარეს. კონფლიქტში მონაწილე მხარეები ვალ
დებულნი არიან განახორციელონ სხდომის მოწ
ყობასთან დაკავშირებით მათთვის მიწოდებული 
წინადადებები. მფარველი სახელმწიფოები კონ
ფლიქტში მონაწილე მხარეებს დასამტკიცებლად 
წარუდგენენ კონფლიქტში არამონაწილე სახელ
მწიფოს მოქალაქის ან გენერალური დირექტორის 
მიერ დასახელებული პირის კანდიდატურას, რომე
ლიც მონაწილეობას მიიღებს სხდომაში სხდომის 
თავმჯდომარის სტატუსით.

მუხლი 36 – მორიგება მფარველი   
 სახელმწიფოების   

 არარსებობის შემთხვევაში

მფარველი სახელმწიფოების არარსებობის შემ
თხვევაში, უთანხმოების გადაწყვეტის მიზნით მომ
რიგებლის ან შუამავლის ფუნქციას ასრულებს 
გენერალური დირექტორი.

1
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ერთერთი მხარის ან გენერალური დირექტორის 
მოთხოვნით, კომიტეტის თავმჯდომარეს შეუძლია 
შესთავაზოს კონფლიქტში მონაწილე მხარეებს 
შეხვედრის მოწყობა თავიანთ წარმომადგენელთა და 
კერძოდ, იმ ორგანოთა მონაწილეობით, რომლებიც 
პასუხს აგებენ კულტურულ ფასეულობათა დაცვაზე, 
თუ მიზანშეწონილად ჩათვლიან, იმ სახელმწიფოს 
ტერიტორიაზე, რომელიც არ წარმოადგენს კონ
ფლიქტში მონაწილე მხარეს.

მუხლი 37 – თარგმანები და ანგარიშები
მხარეები უზრუნველყოფენ წინამდებარე ოქმის თარ
გმნას თავიანთ ოფიციალურ ენებზე და ოფიციალურ 
თარგმანებს აწვდიან გენერალურ დირექტორს.

მხარეები ყოველ ოთხ წელიწადში ერთხელ აბარებენ 
კომიტეტს ანგარიშს ოქმის განხორციელებასთან 
დაკავ შირებით.

2
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მუხლი 38 – სახელმწიფოს    

 პასუხისმგებლობა

ამ ოქმის არცერთი დებულება, რომელიც ეხება ინ
დივიდუალურ სისხლისსამართლებრივ პასუხის მგებ
ლობას, არ ახდენს გავლენას სახელმწიფოთა საერ
თაშორისო სამართლებრივ პასუხისმგებლობაზე, 
კომპენსაციის გადახდის ვალდებულების ჩათვლით.

თავი  IX

დასკვნითი დებულებები

მუხლი 39 – ენები
ეს ოქმი შედგენილია არაბულ, ესპანურ, ინგლისურ, 
რუსულ, ფრანგულ და ჩინურ ენებზე, ამასთან ექვსივე 
ტექსტი თანაბრად ავთენტურია.
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მუხლი 40 – ხელმოწერა
ეს ოქმი დათარიღებულია 1999 წლის 26 მარტით. 
ოქმი ღიაა ხელმოსაწერად მაღალ ხელშემკვრელ 
მხარეთათვის ჰააგაში 1999 წლის 17 მაისიდან 1999 
წლის 31 დეკემბრამდე.

მუხლი 41 – რატიფიკაცია, მიღება ან  
 დამტკიცება

ეს ოქმი ექვემდებარება რატიფიცირებას, მიღებას 
ან დამტკიცებას იმ მაღალ ხელშემკვრელ მხარეთა 
მიერ, რომლებმაც ხელი მოაწერეს ოქმს, თავიანთ 
ქვეყნებში მოქმედი კონსტიტუციური პროცედურების 
შესაბამისად.

სარატიფიკაციო სიგელები, ასევე მიღების ან დამ
ტკიცების აქტები შესანახად გადაეცემა გენერალურ 
დირექტორს.

2
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მუხლი 42 – მიერთება
ეს ოქმი ღიაა მიერთებისათვის დანარჩენ მაღალ 
ხელშემკვრელ მხარეთა მიერ 2000 წლის 1 იან
ვრიდან.

მიერთება ძალაში შედის მიერთების აქტის გენე
რალური დირექტორისათვის შესანახად გადაცემის 
გზით.

მუხლი 43 – ძალაში შესვლა
ეს ოქმი ძალაში შევა ოცი სარატიფიკაციო სიგელის, 
მიღების, დამტკიცების ან მიერთების აქტის დეპო
ნირებიდან სამი თვის შემდეგ.

ოქმი თითოეული მხარისათვის ძალაში შევა სა
რატიფიკაციო სიგელის, მიღების, დამტკიცების ან 
მიერთების აქტის შესანახად გადაცემიდან სამი თვის 
შემდეგ.

2
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მუხლი 44 – ძალაში შესვლა    

 შეიარაღებული    

 კონფლიქტის შემთხვევაში

კონვენციის მე18 და მე19 მუხლებში მითითებულ 
შემთხვევებში, კონფლიქტში მონაწილე მხარეთა მიერ 
საომარი მოქმედებების ან ოკუპაციის დაწყებამდე 
ან მის შემდგომ გადაცემული სარატიფიკაციო სი
გელები, მიღების, დამტკიცების ან მიერთების აქტები 
დაუყოვნებლივ შევა ძალაში. ასეთ შემთხვევებში, გე
ნერალური დირექტორი 46ე მუხლში მითითებულ 
შეტყობინებებს გააგზავნის დაჩქარებული წესით.

მუხლი 45 – დენონსირება
თითოეულ მხარეს შეუძლია მოახდინოს ამ ოქმის 
დენონსირება.

დენონსირების შესახებ ცნობილი გახდება წერი
ლობითი აქტის საფუძველზე, რომელიც შესანახად 
გადაეცემა გენერალურ დირექტორს.

დენონსირება ძალაში შევა დენონსირების აქტის 
მიღებიდან ერთი წლის შემდეგ. თუმცა, თუ ამ პერი
ოდის გასვლის შემდგომ დენონსირების განმა
ხორციელებელი მხარე კვლავ აღმოჩნდება ჩარ
თული შეიარაღებულ კონფლიქტში, დენონსირება 

2
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ძალაში არ შევა საომარი მოქმედებების დასრუ
ლებამდე, ან მანამ, სანამ არ დასრულდება კულ
ტურულ ფასეულობათა რეპატრიაციის ოპერა ციები, 
იმის მიხედვით, თუ რომელი მოვლენაა უფრო გვი
ანდელი.

მუხლი 46 – შეტყობინებები
გენერალური დირექტორი მაღალ ხელშემკვრელ 
მხა რეებს და ასევე გაერთიანებული ერების ორგა
ნიზაციას აცნობებს 41ე და 42ე მუხლებში მითითებული 
სარატიფიკაციო სიგელების მიღების, დამტკიცების 
ან მიერთების აქტების და 45ე მუხლში მითითებული 
დენონსირების აქტების შესანახად ჩაბარების შესახებ.

მუხლი 47 – რეგისტრაცია    

 გაერთიანებული ერების  

 ორგანიზაციაში

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესდების 
102ე მუხლის შესაბამისად, ამ ოქმის რეგისტრაცია 
განხორციელდება გაერთიანებული ერების ორგა
ნიზაციის სამდივნოში, გენერალური დირექტორის 
მოთხოვნის საფუძველზე.
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ზემოაღნიშნულის დასტურად, ქვემორე ხელის მომ
წერნი, შესაბამისი უფლებამოსილებით აღჭურ ვილ
ნი, ხელს აწერენ წინამდებარე ოქმს.

შესრულებულია ჰააგაში 1999 წლის ოცდაექვს 
მარტს ერთ პირად, რომელიც შესანახად გადაეცემა  
UNESCOს არქივს და რომლის დამოწმებული 
ასლებიც დაურიგდებათ მაღალ ხელშემკვრელ 
მხარეებს.
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