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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ Ά ρ . 868 της 15ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1971 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Μ Ε Ρ Ο Σ Ι 

Ό περί της Προσχωρήσεως της Δημοκρατίας εις την Σύμβασιν και Πρωτό-
κολλον δια τήν Προστασίαν Μορφωτικής Φύσεως 'Αγαθών έν Περιπτώσει Έ.\ό
πλου Συγκρούσεως (Κυρωτικός) Νόμος του 1971 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως 
εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρο) 
52 του Συντάγματος. 

.Α 'Αριθμός 12 τοΰ 1971 

ΝΟΜΟΣ ΕΠΙ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Ν ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 
Δ Ι Α ΤΗΝ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Ν ΜΟΡΦΩΤ1ΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΓΑΘΩΝ 

, ΕΝ Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Ε Ι ΕΝΟΠΛΟΥ Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Υ Σ Ε Ω Σ 

Δεδομένου δτι το Ύπουργικόν Συμ6ούλιον απεφάσισε τήν 25ην ιΐροοίμιον. 
Ιουν ίου 1964 δπως ή Δημοκρατία τής Κύπρου προσχώρηση εις τήν 
Σύμβασιν και Πρωτόκολλον δια τήν Προστασίανι Μορφωτικής Φύ
σεως 'Αγαθών έν περιπτώσει Ένοπλου Συγκρούσεως και εξουσιο
δότησε τόν Ύποοργόν Εξωτερικών τής Δημοκρατίας δπως κατάθε
ση τό έγγραφον προσχωρήσεως παρά τω Γενικώ Διευθυντή του 'Εκ
παιδευτικού 'Επιστημονικού καΐ Μορφωτικού 'Οργανισμού τών Ηνω
μένων Εθνών. 

Και δεδαμέου δτι ό Υπουργός 'Εξωτερικών τής Δημοκρατίας δι ' 
επιστολής του Ά ρ . 23859/Α.3/17/57 τής 14ης Ι ουλ ίου 1964, απέ
στειλε προς κατάθεσιν παρά τω Γενικώ Διευθυντή του είρημένου 
'Οργανισμού έγγραφον προσχωρήσεως τής Δημοκρατίας εις τήν 
είρημένην Σύμβασιν καΐ Πρωτόκολλον. 

Και δεδομένου δτι είναι αναγκαία ή διά νόμου ψηφιζομένου υπό 
τής Βουλής τών Αντιπροσώπων κύρωσίς τής Συμβάσεως και Πρω
τοκόλλου συμφώνως τή παραγράφω (2) του άρθρου 169 του Συν
τάγματος : 

ΝΟν, διά ταύτα, ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων! ψηφίζει ώς ακολού
θως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί τής Προσχω Συνοπτικός 
t ρήσεως τής Δημοκρατίας είς τήνι Σύμβασιν και Πρωτόκολλον διά τίτλος. 

τήν Προστασίαν Μορφωτικής Φύσεως 'Αγαθών έν περιπτώσει Ένο
πλου Συγκρούσεως (Κυρωτικός) Νόμος του 1971. 
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2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος. έάν άλλως προκυπτη έκ του κει

μένου· '.'. 
Δημοκρατία σημαίνει την Δημοκρατία ν της Κύιτρου' 
Συμβασίς και Πρωτόκολλον» σημαίνει την Σύμβασιν και Πρω. 

τόκολλον διά τη ν, Προστασίαν Μορφωτικής Φύσεως Αγαθών έν 
Περιπτώσει 'Ενόπλου Συγκρούσεως άτινα έγένοντο έν Χάγη τήν 
14η ν Μαΐου 1954' ι ' . 

Σύνταγμα· σημαίνει το Σύνταγμα της Δημοκροττίας' 
Ύπουργικόν Συμβούλιον σημαίνει τό Ύπουργικόν Συμδού

λιον της Δημοκρατίας. 

3. Ή Σύμβασις καί το Πρωτόκολλον. τό κείμενον τών όποίων, εκ
τίθεται έν τω Παρόντι Πάραρτήματι, κυροΰνται διά του παρόντος 
Νόμου συμφώνως τη παραγράφω (2) του άρθρου 169 του Συντάγμα
τος. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
("Αρθρον 3) 

ΤΕΛΙΚΗ Π Ρ Α Ξ Ι Σ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ Δ Ι Α Σ Κ Ε Ψ Ε Ω Σ ΕΠΙ ΤΗΣ 
Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ ΤΩΝ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν ΑΓΑΘΩΝ ΕΝ Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Ε Ι 

ΕΝΟΠΛΟΥ Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Υ Σ Ε Ω Σ . ΕΝ ΧΑΓΗ. 1954 

ΤΕΛΙΚΗ Π Ρ Α Ξ Ι Σ 
Ή Διάσκεψις, συγκληθεΐσα υπό της 'Οργανώσεως των 'Ηνωμένων 'Εθνών 

διά τήν Παιδείαν, τή ν Έπιστήμην καί τήν .Μόρφωσιν, έπί τω τέλει συντάξεως 
καί αποδοχής 

Συμβάσεως διά τήν Προστασίαν τών Πολιτιστικών 'Αγαθών έν Περιπτώσει 
'Ενόπλου Συγκρούσεως, 

Κανονισμών Άφορώντων εις τήν Εφαρμογή ν τής ώς εϊρηται Συμβάσεως, καί 
Πρωτοκόλλου συνημμένου τή Συμβάσει διά τήν Προστασίαν τών Πολιτιστικών 

"Αγαθών έν Περιπτώσει Ένοπλου Συγκρούσεως, 

Συνήλθεν έν Χάγη, τή προσκλήσει τής Κυβερνήσεως τής 'Ολλανδίας, άπό τής 
21ης 'Απριλίου μέχρι τής 14ης Μαΐου 1954 καί έμελέτησε σχέδια παρασκευ-
ασθέντα υπό τής 'Οργανώσεως τών 'Ηνωμένων 'Εθνών διά τήν Παιδείαν; τήν 
Έπιστήμην καί τήν Μόρφωσιν. 

Ή Διάσκεψις έξέδωκε τά ακόλουθα κείμενα : 

Σύμδασιν τής Χάγης διά τήν Προστασίαν τών Πολιτιστικών 'Αγαθών έν 
Περιπτώσει Ένοπλου Συγκρούσεως καί Κανονισμούς αφορώντας είς τήν Έφαρ-
μογήν ταύτης. 

Πρωτόκολλον διά τήν Προστασίαν τών Πολιτιστικών "Αγαθών έν Περιπτώσει 
Ένοπλου Συγκρούσεως. 

Ή Σύμβασις αϋτη, οί Κανονισμοί καί τό Πρωτόκολλον, άπαντα άποδοθέντα 
είς τήν άγγλικήν, τήν γαλλικήν, τήν ρωσσικήν και τήν Ισπανικήν γλώσσαν, 
είναι προσηρτημένα είς τήν παρουσαν Πρόέξιν. 

Ή Όργάνωσις τών 'Ηνωμένων Εθνών διά τήν Παιδείαν, τήν Έπιστήμην καί 
τήν Μόρφωσιν θέλει μεταφράσει τά κείμενα ταΟτα καί είς τάς λοιπάς επι
σήμους γλώσσας τής Γενικής αυτής Διασκέψεως. 

Ή Διάσκεψις υΙοθέτησε* περαιτέρω τρεις αποφάσεις, αΐτινες είναι ωσαύτως 
τιροσηρτημέναι είς τήν τιαροΰσαν Πραξιν. 

Η·.ρμΐ|νιΙ< 

ΚύΐΚ,.ΟΗ. ι Γ).. 

Συμβάσεως 
καί 
Ι Ιρι,ποκοΛΛοο 

Ι Κ ψ ά ρ τ ΐ | μ α . 
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* Εις πίστιν τών ανωτέρω, ol κάτωθι υπογεγραμμένοι, δεόντως προς τούτο 
εξουσιοδοτημένοι ύπό των Κυβερνήσεων των, υπέγραψαν την παρουσαν Πράξιν. 

Έγένετο έν Χάγη, σήμερον τη δεκάτη τετάρτη ήμερα του μηνός Μαΐου, 
Λ 1954, εις την αγγλ ική ν, την γαλλικήν, τήν ρωσσικήν και τήν ίσπανικήν γλώσσαν. 

Το πρωτότυπον και τά συνοδεύοντα τούτο έγγραφα θέλουν κατατεθή παρά τοις 
άρχείοις της 'Οργανώσεως των 'Ηνωμένων Εθνών δια τήν Παιδείαν, τήν 
Επιστήμη ν και τήν Μόρφωσιν. 

Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Σ Δ Ι Α ΤΗΝ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Ν ΤΩΝ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν 
ΑΓΑΘΩΝ ΕΝ Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Ε Ι ΕΝΟΠΛΟΥ Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Υ Σ Ε Ω Σ 

Τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη, 

Άναγνωρίζοντα τό γεγονός δτι τά πολιτιστικά αγαθά υπέστησαν σοβαράς 
ζημίας κατά τάς τελευταίας ένοπλους συγκρούσεις και δτι, λόγω της ανα

πτύξεως της τεχνικής τοΰ πολέμου, καθίσταται μείζων ό κίνδυνος καταστροφής 
των. 

Πεποιθότα δτι ή ζημία είς τά πολιτιστικά αγαθά, τά ανήκοντα είς οιονδή
ποτε λαόν, επάγεται ζημίαν είς τήν πολιτιστική ν κληρονομίαν του· ανθρωπίνου 
γένους, δεδομένου δτι έκαστος λαός συνεισφέρει είς τήν πολιτιστικήν άνάπτυξιν 
τοΰ κόσμου. 

Φρονοΰντα δτι ή διατήρησις της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι υψίστης ση
μασίας δι' απαντάς τους λαούς του κόσμου, και δτι εΐναι ουσιώδους σημασίας 
ή παροχή διεθνούς προστασίας ε'ις ταύτην. 

Καθοδηγούμενα ύπό των άρχων, αΐτινες άφορώσιν εις τήν προστασίαν των 
πολιτιστικών αγαθών διαρκούσης ένοπλου συγκρούσεως, ως αύται καθιερώ
θησαν εις τάς Συνθήκας της Χάγης τοΰ 1899 και 1907 καί είς τό Σύμφωνον 

« της Ουάσιγκτον της 15ης 'Απριλίου 1935. 
"Εχοντα τήν πεποίθησιν δτι ή τοιαύτη προστασία δεν δύναται νά είναι απο

τελεσματική έκτος έάν ληφθώσι τόσον εθνικά δσον καί διεθνή μέτρα διά τήν 
όργάνωσιν αυτής έν καιρώ ειρήνης. 

Άποφασίσαντα νά λάβωσιν άπαντα τά δυνατά μέτρα προς προστασίαν τών 
πολιτιστικών αγαθών, 

Συνεφώνησαν έπί τών ακολούθων προνοιών : 

ΚΕΦΑΛΑION Ι 
Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ ΑΦΟΡΩΣΑΙ Ε Ι Σ ΤΗΝ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Ν 

ΤΩΝ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν ΑΓΑΘΩΝ 
Αρθρον 1 

Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν ΑΓΑΘΩΝ 
Διά τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως, ό δρος «πολιτιστικά αγαθά» 

καλύπτει, ανεξαρτήτως προελεύσεως ή κυριότητος : 
(α) Κινητά και άκίνητα ύψιστης σημασίας διά τήν πολιτιστικήν κληρονο

μίαν έκαστου λάου, ώς μνημεία αρχιτεκτονικής, τέχνης ή ιστορίας, 
,Λ θρησκευτικά ή κοσμικά τοιαύτα* αρχαιολογικούς χώρους" συμπλέ

γματα κτιρίων, orriva, έν τω συνόλω των, παρουσιάζουν ιστορικόν ή 
καλλιτεχνικόν ενδιαφέρον έργα τέχνης' χειρόγραφα, βιβλία καί έτερα 
αντικείμενα καλλιτεχνικού. Ιστορικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος" 
προς τούτοις δέ έπιστημονικάς συλλογάς καί σημαντικάς συλλογάς 
βιβλίων ή αρχείων ή αναπαραστάσεις, ανατυπώσεις ή άντιγραφάς τών 
ανωτέρω καθοριζομένων' 

(β) κτίρια, ών ό κύριος και ουσιαστικός προορισμός είναι ή διατήρησις 
ή έκθεσις τών κινητών πολιτιστικών αγαθών, τών καθοριζομένων έν 
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ύποπαραγράφω (α) ώς μουσεία, μεγάλαι διβλιοθήκαι και τόποι, φυ
λάξεως τών αρχείων, ώς και καταφύγια σκοποΰντα είς τήν στέγασιν 
και προφύλαξίν των έν ύποπαραγράφω (α) καθοριζομένων, έν περι
πτώσει ένοπλου συγκρούσεως 

(γ) κέντρα εμπεριέχοντα μεγάλας ποσότητας πολιτιστικών αγαθών, ώς 
ταΰτα καθορίζονται έν ύποπαραγράφοις (α) καί (β) , ατινα έσονται 
γνωστά ώς «κέντρα περιέχοντα μνημεία». 

'Αρθρον 2 
Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν ΑΓΑΘΩΝ 

Δια τους σκοπούς της παρούσης Συμβάσεως, ή προστασία πολιτιστικών 
αγαθών θέλει διαλαμβάνει καί την διασφάλισιν καί σεβασμόν τών τοιούτων 
αγαθών. 

Άρθρον 3 
Δ Ι Α Σ Φ Α Λ 1 Σ 1 Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν ΑΓΑΘΩΝ 

Τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν όπως παρασκευασθώσιν έν 
καιρώ ειρήνης διά την διασφάλισιν τών πολιτιστικών αγαθών τών κειμένων έν 
τη ίδια αυτών εδαφική επικράτεια κατά πάσης δυναμένης νά προβλεφθή συνε
πείας ένοπλου τινός συγκρούσεως διά της λήψεως τών καταλλήλων προς τοΰτο 
μέτρων. 

"Αρθρον 4 
Σ Ε Β Α Σ Μ Ο Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν ΑΓΑΘΩΝ 

1. Τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν όπως σεβασθώσι τά πολι
τιστικά αγαθά τά κείμενα έν τη ιδία αυτών εδαφική επικράτεια ώς και τά έ,ν 
τη εδαφική επικράτεια έτερων Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών;.τοιαύτα, μη 
ποιούμενα χρήσιν τούτων καί του άμεσου περιβάλλοντος των ή τών χρησιμο
ποιουμένων προς προστασίαν αυτών οργάνων, διά σκοπούς, οϊτινες ενδέχεται 
νά έκθέσωσι ταύτα εις καταστροφή ν ή νά έπαγάγωσιν είς ταΰτα ζημίαν έν 
περιπτώσει ένοπλου συγκρούσεως προς τούτοις δε όπως άπέχωσιν οιασδήποτε 
εχθροπραξίας στρεφόμενης κατά τών τοιούτων, αγαθών. 

2. Αϊ έν παραγράφω Γ αναγραφόμενοι υποχρεώσεις δύνανται νά άνάστα
λώσι μόνον είς περιπτώσεις, καθ' ας α'ι στρατιωτικοί άνάγκαι έπιτακτικώς 
έπιβάλλουσι τήν τοιαύτην άναστολήν. 

3. Τά 'Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν περαιτέρω όπως άπαγο
ρεύωσι, παρεμποδίζωσι καί, έν ανάγκη, θέτωσι τέρμα είς τάς πάσης μορφής 
κλοπάς, λεηλασίας ή σφετερισμούς πολιτιστικών αγαθών, ώς καί είς τάς στρε
φομένας κατ' αυτών πράξεις βανδαλισμού. Δέον όπως μή προβαίνωσιν είς τήν 
έπίταξιν κινητών πολιτιστικών αγαθών, κειμένων έν τή εδαφική επικράτεια 
έτερου 'Υψηλού Συμβαλλομένου Μέρους. 

4. Δέον όπως άπέχωσι πάσης πράξεως αντιποίνων, στρεφόμενης κατά πολι
τιστικών αγαθών. 

5. Ουδέν Ύψηλόν Συμβαλλόμενον Μέρος θέλει αποφύγει τάς επιβαλλόμενος 
αύτω, δυνάμει τοϋ παρόντος άρθρου, υποχρεώσεις, άναφορικώς προς έτερον 
Ύψηλόν Σ υμβαλλόμενον Μέρος, έπί τω λόγω δτι τούτο δέν εφήρμοσε τά έν 
άρθρω 3 μνημονευόμενα μέτρα ασφαλείας. 

Άρθρον 5 
ΚΑΤΟΧΗ 

1. Παν Ύψηλόν Συμβαλλόμενον Μέρος κατέχον, έ ν δλφ ή έν μέρει, τά εδάφη 
έτερου Ύψηλου Συμβαλλομένου Μέρους, θέλει παράσχει, έν τω μέτρω τοΰ 
δυνατοΟ, πασαν ύποστήριξιν είς τάς αρμοδίας έβνικας αρχάς της κατεχόμενη ς 
χώρας, ττρός διασφάλισιν καί διατήρησιν τών πολιτιστικών αύτης αγαθών. 
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^ ' 2. Έν αΐς περιπτώσεσιν ήθελε παραστή ανάγκη νά ληφθώσι μέτρα προς 
διατήρησιν πολιτιστικών αγαθών, κειμένων είς κατεχομένας περιοχάς και ύπο
στάντων ζημίας έκ στρατιωτικών επιχειρήσεων καΐ έφ' δσον αί αρμόδιαι έθνικαί 
άρχαΐ δέν δύνανται νά προβώσιν εις τήν λήψιν τών τοιούτων μέτρων, αϊ δυνά
μεις κατοχής όφείλουσιν δπως, έν τω μέτρω τοΟ δυνατού και έν στενή συνερ
γασία μετά τώ ν τοιούτων άρχων, προβώσιν είς τήν λήψιν τών πλέον αναγκαίων 
προς διατήρησιν και συντήρησιν τούτων μέτρων. 

3. Παν Ύψηλόν Συμβαλλόμενον Μέρος, οΟτινος ή Κυβέρνησις αναγνωρίζεται 
ώς νόμιμος τοιαύτη υπό μελών αντιστασιακού κινήματος, οφείλει δπως, εί δυνα
τόν, έπισύρη τήν προσοχήν των έπί της υποχρεώσεως δπως. συμμορφώνται προς 
τάς άφορώσας είς τόν σεβασμόν πολιτιστικών αγαθών προνοίας τής παρούσης 
Συμβάσεως. 

"Αρθρον 6 
Δ Ι Α Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η Σ Η Μ Α Ν Σ Ι Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν ΑΓΑΘΩΝ 

Συμφώνως ταΐς διατάξεσι του άρθρου 16, τα πολιτιστικά αγαθά δύνανται 
νά φέρωσι διακριτικόν τ ι έμβλημα, ίνα οϋτω καταστή ευχερεστέρα ή άναγνώ
ρισίς των. 

"Αρθρον 7 
Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α ΜΕΤΡΑ 

1. Τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν δπως, έν καιρώ ειρήνης, 
διαλάβωσιν είς τους στρατιωτικούς αυτών κανονισμούς ή οδηγίας διατάξεις 
ίκανάς νά έξασφαλίσωσι συμμόρψωσιν προς τάς προνοίας τής παρούσης Συμ
βάσεως και δπως έμφυσήσωσιν είς τά μέλη τών ένοπλων αυτών δυνάμεων 

Λ πνεύμα σεβασμού προς τόν πολιτισμόν και τά πολιτιστικά αγαθά απάντων 
τών λαών. 

2. Τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη άικχλαμβάνουν δ|τως προδλέψωσιν ή έγκα
ταστήσωσιν, έν καιρώ είρήνης, εντός τών ένοπλων αυτών δυνάμεων, υπηρεσίας 

* ή είδικευμένον προσωπικόν, έπί τω τέλει δπως έξασφαλισθή ό σεβασμός τών 
πολιτιστικών αγαθών και ή συνεργασία μετά τών πολιτικών αρχών, αϊτινες 
Μχουσι τήν εύθύνην τής διασφαλίσεως των. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι Ι 
Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α 

"Αρθρον 8 
ΠΑΡΟΧΗ Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ 

1. Δυνατόν νά τεθή ύπό είδικήν προστασίαν περιωρισμένος τις αριθμός κατα
φυγίων σκοπούντων είς τήν στέγασιν και διαφύλαξιν κινητών πολιτιστικών 
αγαθών έν περιπτώσει ένοπλου συγκρούσεως, κέντρων περιεχόντων μνημεία 
και έτερων ακινήτων πολιτιστικών αγαθών ιδιαζόντως μεγάλης σημασίας, νο
ουμένου δτι ταύτα : 

(α) κείνται εις επαρκή άπόστασιν άπό παντός μείζονος βιομηχανικού κέν
τρου ή άπό παντός σημαντικού στρατιωτικού ευπρόσβλητου στόχου ώς, 
έπί παραδείγματι, αεροδρόμια, ραδιοφωνικοί σταθμοί, 'ιδρύματα απα
σχολούμενα είς έργα εθνικής αμύνης, λιμένες ή σιδηροδρομικοί σταθμοί 
σχετικής τίνος σημασίας ή αί κύριαι συγκοινοηιακαί γραμμαί' 

(β) δέν χρησιμοποιούνται διά στρατιωτικούς σκοπούς. 
2. Δυνατόν προς τούτοις νά τεθη ύπό είδικήν προστασίαν καταφύγιον στε

γάζον κινητά πολιτιστικά αγαθά, ανεξαρτήτως τής θέσεως αυτού, έφ' δσον 
τούτο είναι οϋτω κατεσκευασμένον ώστε, κατά πάσαν πιθανότητα, νά μή ύφί

^ σταται ζημίας έκ βομβαρδισμών. 
3. Κέντρα περιέχοντα μνημεία λογίζονται ώς χρησιμοποιούμενα διά στρα

τιωτικούς σκοπούς έφ' δσον ταύτα χρησιμοποιούνται διά τήν διακίνησιν στρα
τίωτικοΟ προσωπικού ή υλικού, έΌτο και έν διαμετακομίσει. Τό αυτό Ισχύει 
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KOCI έν αΤς περιπτώσεσιν είς τά τοιαύτα κέντρα λαμβάνουν χώραν ένέργειαι 
ευθέως συνδεδεμέναι μετά στρατιωτικών επιχειρήσεων, τής σταθμεύσεως στρα
τιωτικοΟ προσωπικοί) ή τής παραγωγής πολεμικοΟ ύλικοΟ. 

4. Ή φύλαξις των έν παραγράφω 1 ανωτέρω πολιτιστικών αγαθών ύπό ένο
πλων φρουρών, εχόντων είδικήν προς τούτο έξουσίαν ή ή παρουσία άστυνο « 
μικών δυνάμεων συνήθως φερόντων τήν εύθύνην διά τήν διατήρησιν της δημο
σίας τάξεως είς τήν γειτονίαν τών τοιούτων αγαθών, ουδόλως λογίζεται ως 
χρήσις τούτων διά στρατιωτικούς σκοπούς. 

5. Πολιτιστικά αγαθά, έκ τών μνημονευομένων έν παραγράφω 1 του παρόν
τος άρθρου, άτινα κείνται πλησίον σημαντικού στρατιωτικού στόχου, ώς οΰτος 
καθορίζεται έν τη είρημένη παραγράφω, δύνανται παρά ταΟτα νά τεθώσιν ύπό 
είδικήν προστασίαν, έφ' δσον τό Ύψηλόν Συμβαλλόμενον Μέρος, δπερ ζητεί 
τήν τοιαύτην προστασίαν, ήθελεν αναλάβει τήν ύποχρέωσιν δπως, έν περιπτώσει 
ένοπλου συγκρούσεως μή χρησιμσποιή τό έν λόγω Εργον, Ιδία δέ, έν τ?) 

περιπτώσει λιμένος, σιδηροδρομικού σταθμού" ή αεροδρομίου, δπως διοχέτευση 
πασαν έξ αύτων κίνησιν άλλαχοΟ. Ή τοιαύτη οιοχέτευσις θέλει παρασκευασθη 
ένι καιρώ είρήνης. 

6. Ή ειδική προστασία θέλει χορηγηθή είς τά πολιτιστικά αγαθά διά της 
καταχωρήσεως αυτών είς τόν «Διεθνή Κατάλογον Πολιτιστικών 'Αγαθών ύπό 
Είδικήν Προστασίαν». Ή τοιαύτη καταχώρησις θέλει μόνον ένεργηθή συμ
φώνως ταΐς διατάξεσι της παρούσης Συμβάσεως καΐ δυνάμει τώνι δρων, τών 
προβλεπομένων είς τους αφορώντας είς τήν έφαρμογήν της παρούσης Συμ
βάσεως Κανονισμούς. 

"Αρθρον 9 
Α Π Α Ρ Α Β Ι Α Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν ΑΓΑΘΩΝ ΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟ Ε Ι Δ Ι Κ Η Ν * 

Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Ν 
Τά 'Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν δπως διασφαλίσωσι τό άπα

ραβίαστον τών τελούντων ύπό είδικήν προστασίαν πολιτιστικών άγαθών άπέ fc 
χοντα, άπό της καταχωρήσεως αυτών ε(ς τόν Διεθνή Κατάλογον, οίασδήποτε 
εχθροπραξίας στρεφόμενης κατά τών τοιούτων άγαθών καί, πλην τών περι
πτώσεων τών προνοουμένων έν παραγράφω 5 τοΰ "Αρθρου 8, οίασδήποτε χρή
σεως τούτων ή του περιβάλλοντος των διά στρατιωτικούς σκοπούς. 

"Αρθρον 10 
Κ Α Θ Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Διαρκούσης ένοπλου τινός συγκρούσεως, τά τελούντα ύπό είδικήν προστα
σίαν πολιτιστικά αγαθά θέλουν σημανθή διά του* διακριτικού εμβλήματος του 
περιγραφομένου έν άρθρφ 16, θά είναι δέ ανοικτά προς διεθνή Ιλεγχον, ώς 
προνοείται είς τους αφορώντας είς τήν έφαρμογήν της Συμβάσεως Κανονισμούς. 

"Αρθρον 11 
Α Ρ Σ Ι Σ ΤΟΥ Α Π Α Ρ Α Β Ι Α Σ Τ Ο Υ 

1. "Εν ή περιπτώσει Μν τών 'Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών ήθελε παρα
βιάσει, άναφορικώς προς οίονδήποτε πολιτιστικόν αγαθόν τελοΟν Οπό είδικήν 
προστασίαν οίανδήποτε τών υποχρεώσεων αύτοΟ δυνάμει τοΟ άρθρου 9, τό 
άντίπαλον Μέρος θέλει απαλλαγή, έν δσφ διαρκεί ή τοιαύτη παραβίασις, έκ 
της υποχρεώσεως αύτοΟ προς διασφάλιση τοΟ απαραβίαστου τοΟ περί οδ δ 4 
λόγος πολιτιστικοί) άγαθου. Ούχ ήττον όμως, τό τελευταΐον τουτό Μέρος 
οφείλει δπως, et δυνατόν, ζητήση προηγουμένως τήν εντός ευλόγου χρόνου 
άρσιν της τοιαύτης παραβιάσεως. 

2. Έκτος τής προνοουμένης έν παραγράφω 1 τοΟ παρόντος άρθρου περί * 
πτώσεως, τό απαραβίαστο ν πολιτιστικών άγαθών τελούντων ύπό είδικήν προ
στασίαν θέλει άρθβ μόνον είς δλως έξαιρετικάς περιπτώσεις ά<ρεύκτου στρα
τιωτικής ανάγκης, καί μόνον καθ* β χρονικόν διάστημα διαρκεί ή τοιαύτη 
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α ν ά γ κ η . Ή ϋπαρξις της τοιαύτης ανάγκης δύναται νά άποφασισθη μόνον ύπό 
αξιωματικού διοικούντος δύναμι ν ίσοδύναμον προς μεραρχίαν, ή* μείζονα τοι-
αύτήν. 'Οσάκις τό έπιτρέπωσι ν αϊ περιστάσεις, δέον δπως παρέχηται εύλογος 
προειδοποίησις προς τό άντίτταλον Μέρος, περί της αποφάσεως προς άρσιν του 
απαραβίαστου. 

3. Τό Μέρος, δπερ ήθελε πρόβή εις τήν άρσιν του απαραβίαστου, οφείλει 
δπως, τό ταχύτερον δυνατόν, πληροφόρηση ε γ γ ρ ά φ ω ς περί τούτου τόν Γενικόν 
"Εφορογ,) πολιτιστικών αγαθών, τόν προβλεπόμενον είς τους αφορώντας είς τήν 
έφαρμογήν της Συμβάσεως Κανονισμούς, παρέχων άμα κα! τους λόγους, έφ' 
ών εδράζεται ή τοιαύτη άπόφασις. 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ I I I 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν ΑΓΑΘΩΝ 

"Αρθρον 12 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟ ΕΙΔ ΙΚΗΝ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ 1 Α Ν 

Ί . Μεταφορικά μέσα χρησιμοποιούμενα αποκλειστικώς διά τήν μεταφοράν 
πολιτιστικών αγαθών, είτε εντός μιας εδαφικής επικρατείας εϊτε είς έτέραν 
τοιαύτην, δύνανται, τη αιτήσει του ενδιαφερομένου Υψηλού Συμβαλλομένου 
Μέρους, νά τεθώσιν ύπό είδικήν προστασίαν συμφώνως προς τους δρους, τους 
καθοριζόμενους είς τους αφορώντας είς τήν έφαρμογήν της Συμβάσεως Κανο
νισμούς. 

2. Ή ύπό. είδικήν προστασίαν μεταφορά λαμβάνει χώραν ύπό τήν διεθνή 
έποπτείαν τήν προβλεπομένη ν είς τ ο ύ ς ' ώ ς εϊρηται Κανονισμούς, θέλει δε φέρει 
εμφανώς τό περιγραφόμενον έν άρθρω 16 διακριτικόν έμβλημα. 

3. Τά 'Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη δέον δπως άπέχωσιν οιασδήποτε εχθρο
πραξ ίας στρεφόμενης κατά της τελούσης ύπό είδικήν προστασίαν μεταφοράς 
πολιτιστικών αγαθών. 

"Αρθρον 13 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ε Ι Σ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ 

1. 'Εν ή* περιπτώσει Ύψηλόν τι Συμβαλλόμενο^ Μέρος ήθελε κρίνει δτι επι
βάλλεται , διά τήν άσφάλειαν ώρισμένου πολιτιστικού άγαθο.υ, ή μεταφορά 
αύτοΰ και δτι τό θέμα της μεταφοράς είναι τοσούτον επείγον ώστε νά μή 
καθίσταται δυνατή ή εφαρμογή της έν άρθρω 12 καθοριζομένης διαδικασίας, 
ίδια κατά τ ή ν έναρξιν ένοπλου συγκρούσεως, τά χρησιμοποιούμενα μεταφο
ρικά μέσα δύνανται νά φέρωσιν έπ αυτών εμφανώς τό έν άρθρω 16 περιγρα
φόμενον έμβλημα, νοουμένου ούχ ήττον δτι δέν υπεβλήθη καί απερρίφθη αίτη
σις περί απαραβίαστου συμφώνως ταϊς διατάξεσι τοΰ άρθρου 12. Έ ν τω 
μέτρω τοΟ δυνατού, ή τοιαύτη μεταφορά δέον δπως γνωστοποιήται είς τ ά 

αντ ίπαλα Μέρη. Ούχ ήττον, μεταφορικά μέσα χρησιμοποιούμενα διά τήν 
μεταφοράν πολιτιστικών α γ α θ ώ ν είς τήν έδαφικήν έπικράτε ια ν ετέρας χ ώ ρ α ς 
δυνατόν νά μή φέρωσιν έπ' αυτών τό διακριτικόν έμβλημα, έκτος έάν ρητώς 
άνεγνωρίσθη είς αυτά τό άπαραβίαστόν των. 

2. Τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη δέον δπως λάβωσιν, έν τω μέτρω τοΰ 
δυνατού, τάς αναγκα ίας προφυλάξεις προς αποφυγήν εχθροπραξιών στρεφο
μένων κατά τών μεταφορικών μέσων, τ ώ υ περιγραφομένων έν π α ρ α γ ρ ά φ ω Ί 
τοΰ παρόντος άρθρου και φερόντων έπ' αυτών τό έπί τούτω διακριτικόν έμβλημα. 

"Αρθρον 14 
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΚ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΣ, Κ Α Τ Α Σ Χ Ε Σ Ε Ω Σ ΚΑΙ Λ Ε Ι Α Σ 

1. Τά ακόλουθα δέν υπόκεινται είς κατάληψιν, κατάσχεσι ν ουδέ δύνανται 
νά ληφθώσιν ως λεία : 

(α) Πολιτιστικά α γ α θ ά , απολαύοντα της προστασίας της προνοουμένης 
έν άρθρω 12 f\ 13' 
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(β) μεταφορικά μέσα χρησιμοποιούμενα αποκλειστικώς δια τήν μεταφορών 
τών τοιούτων αγαθών. 

2. ΑΙ διατάξεις του παρόντος άρθρου ουδόλως περιορίζουσι τό προς έπίσκεψιν 
καί έρευναν δικαίωμα. 

ΚΕΦΑΛΑION IV 
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Ν 

"Αρθρον 15 
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Ν 

Καθ* ήν έκτασιν τούτο δέν αντίκειται προς τά συμφέροντα της ασφαλείας, 
προσωπικόν άπασχολούμενον εις τήν προστασίαν πολιτιστικών αγαθών απο
λαύει, έν τω συμφέροντι τών τοιούτων αγαθών, σεβασμοί) και έφ' όσον ήθελεν 
περιπέσει είς χείρας τού αντιπάλου Μέρους, θέλει εξακολουθήσει νά ένασκη 
τά καθήκοντα του οσάκις καΐ τά πολιτιστικά αγαθά, δι* άτινα φέρει τήν 
εύθύνην, ήθελον ωσαύτως περιπέσει είς χείρας του αντιπάλου Μέρους. 

ΚΕΦΑΛΑION V 
ΔΙΑΚΡΙΤ1ΚΟΝ ΕΜΒΛΗΜΑ 

"Αρθρον 16 
ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΗΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Σ 

1. Τό διακριτικόν έμβλημα της Συμβάσεως θέλει λάβει τόν τύπον θυρεού, 
αίχμηροΰ είς τό κάτω μέρος, χιαστί κυανού καΐ λευκού χρώματος (θυρεός 
συγκείμενος έκ τετραγώνου χρώματος ζωηρού κυανού, μία τών γωνιών τού 
οποίου σχηματίζει τήν αίχμήν τού θυρεού καΐ έξ ενός τριγώνου ζωηρού κυανού 
χρώματος υπεράνω τού τετραγώνου, τού εκατέρωθεν αυτού χώρου καταλαμ
βανόμενου υπό λευκού τριγώνου). 

2. Τό έμβλημα θά χρησιμοποιήται είτε μόνον του, είτε έπαναλαμβανόμενον 
τρίς, είς τριγωνικόν σχηματισμόν (τού ενός θυρεού τοποθετουμένου είς τό κάτω 
μέρος) υπό τους προνοουμένους έν άρθρω 17 δρους. 

"Αρθρον 17 
Χ Ρ Η Σ 1 Σ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ 

1. Τό διακριτ ικόν έμβλημα, έπαναλαμβανόμενον τρίς, δύναται νά χρησιμο

ποιηθη μόνον ώς μέσον διακρίσεως : 
(α) ακινήτου πολιτιστικού αγαθού τελούντος υπό είδικήν προστασίαν* 
(β) μεταφορικών μέσων χρησιμοποιουμένων διά τήν μεταφοράν πολιτι

στικών αγαθών υπό τους προνοουμένους έν άρθροις 12 καί 13 δρους' 
(γ) προχείρων καταφυγίων, υπό τους δρους, τους προνοουμένους είς τους 

αφορώντας είς τήν έφαρμογήν της Συμβάσεως Κανονισμούς. 
2. Τό διακριτικόν έμβλημα δύναται νά χρησιμοποιηθη μόνον του ώς μέσον 

διακρίσεως : 
(α) πολιτιστικών αγαθών μή τελούντων ύπό είδικήν προστασίαν' 
(β) προσώπων, υπευθύνων διά τά καθήκοντα έλεγχου, σύμφωνος προς 

τους αφορώντας είς τήν έφαρμογήν της Συμβάσεως Κανονισμούς' 
(γ ) προσωπικού απασχολουμένου είς τήν προστασίαν πολιτιστικών αγαθών" 
(δ) τών δελτίων ταυτότητος, τών μνημονευομένων είς τους αφορώντας 

είς τήν έφαρμογήν της Συμβάσεως Κανονισμούς. 
3. Διαρκούσης ένοπλου τινός συγκρούσεως απαγορεύεται ή χρήσις τού δια

κριτικού εμβλήματος είς οίασδήποτε ετέρας περιπτώσεις, πλην τών αναγρα
φομένων είς τάς προηγουμένας παραγράφους του παρόντος άρθρου, ώς και 
ή δι* οΙονδήπατΛ σκοιτον χρήσις σήματος παρομοίου προς τό διακριτικόν τούτο 
έμβλημα. 

4. Τό διακριτικόν έμβλημα δέν δύναται νά τοποθετηθώ έιτί ακινήτου ττολιτι
στικοΰ αγαθού, έκτος έάν συγχρόνως έκτίθητοα καί έξουσιοδότησις προσηκόν
τως χρονολογημένη καί υπογεγραμμένη ύπό της αρμοδίας άρχτ|ς τού Υψηλού 
Συμβαλλόμενοι Μέροος 
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ΚΕΦΑΛΑ I ON VI 
Ε Κ Τ Α Σ Ι Σ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Σ 

"Αρθρον 18 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΗΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Σ 

1. Πλην των προνοιών, αΐτινες θα τυγχάνωσιν εφαρμογής έν καιρώ ειρήνης, 
ή παρούσα Σύμβασις θά τυγχσνη εφαρμογής έν περιπτώσει κεκηρυγμένου 
πολέμου ή οίασδήποτε ετέρας ένοπλου συγκρούσεως, ήτις δυνατόν να άναφυή 
μεταξύ δύο ή πλειόνων έκ των 'Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών, και έάν έτι 
ή κατάστασις πολέμου δέν άναγνωρίζηται ύπό ενός ή πλειόνων έξ αυτών. 

2. Ή Σύμβασις θά τυγχάνη ωσαύτως εφαρμογής εις πάοας τάς περιπτώσεις 
μερικής ή ολικής κατοχής τών εδαφών 'Υψηλού τίνος Συμβαλλομένου Μέρους, 
και έάν έτι ή ώς εΐρηται κατοχή δέν άντιμετωπίζη έ'νοπλον άντίστασιν. 

3. Έν ή περιπτώσει μία τών εμπολέμων Δυνάμεων δέν αποτελεί Συμβαλλό
μενον Μέρος της παρούσης Συμβάσεως, αϊ Δυνάμεις, αϊτινες είναι Συμβαλ
λόμενα Μέρη εις ταύτην, θά παραμείνωσι παρά ταύτα δεσμευμένοι ύπό τών 
προνοιών αυτής είς τάς μεταξύ αυτών αμοιβαίας σχέσεις. Προς τούτοις αύται 
δεσμεύονται ύπό τής Συμβάσεως και έναντι τής ώς εΐρηται Δυνάμεως, έφ' 
δσον αυτή ήθελε δηλώσει δτι αποδέχεται τάς προνοίας αυτής *καί έν δσω 
εφαρμόζει ταύτας. 

"Αρθρον Ί9 
Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Υ Σ Ε Ι Σ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΟΥΧΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 

1. Έν περιπτώσει ένοπλου συγκρούσεως ουχί διεθνούς χαρακτήρος, ήτις 
ήθελεν έπισυμβή έν τη εδαφική έπκρατεία ένος τώ\' 'Υψηλών Συμβαλλομένων 
Μερών, έκαστον τών εμπολέμων μερών δεσμεύεται νά έφαρμόζη, κατ' ελά
χιστον δριον, τάς προνοίας τής παρούσης Συμβάσεως, αϊτινες άφορώσιν είς 
τόν σεβασμόν τών πολιτιστικών αγαθών. 

2. Τά εμπόλεμα μέρη θέλουν καταβάλει προσπάθειας 'ίνα θέσωσιν έν ίσχύϊ, 
δι* ειδικών συμφωνιών, άπάσας ή μέρος και τών λοιπών προνοιών τής παρούσης 
Συμβάσεως. 

3. Ή Όργάνωσις τών Ηνωμένων Εθνών διά την Παιδείαν, την Έπιστήμην 
και τήν Μόρφωσιν δύναται νά παράσχη τάς έπί τούτω υπηρεσίας ιης προς τά 
εμπόλεμα μέρη. 

4. Ή εφαρμογή τών προηγουμένων διατάξεων ουδόλως θέλει επηρεάσει το 
νομικόν καθεστώς τών εμπολέμων μερών. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON V I I 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Σ 

"Αρθρον 20 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΦΟΡΩΝΤΕΣ Ε Ι Σ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΗΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Σ 

Ή διαδικασία, καθ' ήν ή παρούσα Σύμβασις θέλει τεθή έν εφαρμογή, καθο

ρίζεται εις Κανονισμούς αφορώντας εις τήν έφαρμογήν αυτής οΐτινες και 
συνιστώσιν άναπόσπαστον μέρος τής Συμβάσεως. 

"Αρθρον 21 
ΔΥΝΑΜΕΙΣ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ 

Ή παρούσα Σύμβασις και οι άφορώντες είς τήν έφαρμογήν αυτής Κανο

νισμοί θά τυγχάνωσιν εφαρμογής τή συνεργασία τών Δυνάμεων Προστασίας, 
αΐτινες φέρουσι τήν εύθύνην διά τήν διασφάλισιν τών συμφερόντων τών εμπο

λέμων Μερών 
"Αρθρον 22 

Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ 
1 ΑΙ Δυνάμεις Προστασίας θέλουν παράσχει τάς καλάς αυτών υπηρεσίας 

είς πάσας τάς περιπτώσεις, καθ' άς ήθελον κρίνει ταύτας χρησίμους έν τω 
συμφέροντι τών πολιτιστικών αγαθών. Ιδία εις περιπτώσεις διαφωνίας μεταξύ 
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των εμπολέμων Μερών, καθ* δσον άφορφ είς. τή;ν έφαρμογήν ή τήν έρμηνείαν ψ 
των προνοιών της παρούσης Συμβάσεως ή τών άφορώντων εις τήν έφαρμογήν 
αυτής Κανονισμών. 

2. 'Επί τω σκοπώ τούτω, έκαστη τών Δυνάμεων Προστασίας δύναται, είτε 
τη προσκλήσει ενός τών Μερών, του Γενικού Διευθυντού της Όργοα/ώσεως « 
των 'Ηνωμένων Εθνών διά τήν Παιδείαν, τήν Έπιστήμην καΐ την Μόρφωσιν 
είτε τή Ιδία αύτοΟ πρωτοβουλία, νά προτείνη είς τά έμπόλβμα Μέρη τήν σύγ
κλησιν συνελεύσεως τών αντιπροσώπων αυτών, Ιδία δέ τών υπευθύνων &ιά 
την προστασίαν τών πολιτιστικών αγαθών άρχων, έφ* δσον τοιούτον τι ήθελε 
κριθή ένδεδειγμένον ύπό τάς περιστάσεις, είς καταλλήλως προς τούτο έπιλεγέν 
ούδέτερον έδαφος. Τά εμπόλεμα Μέρη υποχρεούνται νά θέσωσιν έν εφαρμογής 
τάς υποβληθείσας αύτοΐς προτάσεις προς σύγκλησιν της τοιαύτης συνελεύσεως; 
ΑΙ Δυνάμεις Προστασίας προτείνουσι προς έ"γκρισιν υπό τών εμπολέμων Μερών, 
πρόσωπον ανήκον εις ούδετέραν τινά Δύναμιν ή πρόσωπον ύποδειχθέν Οπό7 τοί> 
Γενικοί) Διευθυντού τής 'Οργανώσεως τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, διά τήν Παιδβίαν, 
τήν Έπιστήμην καΐ τήν Μόρφωσιν' τό πρόσωπον τούτο καλείται νά. μετάσχη 
τής συνελεύσεως ύπό τήν Ιδιότητα του Προέδρου. 

"Αρθρον 23 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΝΕΣΚΟ 

1. Τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται νά άπευθυνθώσι προς τήν Όρ
γάνωσιν τών Ηνωμένων Εθνών διά τήν Πα<δείαν, τήν Έπιστήμην καΐ τήν 
Μόρφωσιν, διά τεχνικήν βοήθειαν είς τήν δργάνωσιν τής προστασίας τών πολίτ 
τιστικών αγαθών ή συναφώς προς οιονδήποτε έτερον πρόβλημα δπερ ήθελε ν 
άναφυή έκ τής εφαρμογής τής παρούσης Συμβάσεως ή τών εις τήν έφαρμογήν 
αυτής άφορώντων Κανονισμών. Ή Όργάνωσις θέλει παράσχει τήν τοιαύτην ^ 
βοήθειαν εντός τών ορίων, τών καθωρισμένων ύπό του προγράμματος και τών 
προσόδων αυτής. 

2. Ή Όργάνωσις κέκτηται έξουσίαν δπως προβαίνη, ίδίς* πρωτοβουλία, εις 
έπί τούτω προτάσεις προς τά 'Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη. · 

"Αρθρον 24 
ΕΙΔΙΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΙ 

1. Τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται νά συνομολογήσωσνν είδικάς 
συμφωνίας δι' άπαντα τά συναφή θέματα, δι* άτινα ήθελον κρίνει πρόσφορον 
τήν συνομολόγησιν διακεκριμένων προνοιών. 

2. 'Απαγορεύεται ή ουνομολόγησις ειδικών συμφωνιών, επαγόμενων μείωσιν 
τής προστασίας, τής παρεχομένης δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως, είς πολι
τιστικά αγαθά καΐ εις τό προσωπικόν, τό άπασχολούμενον είς τήν προστασίαν 
αυτών. 

"Αρθρον 25 
ΔΙΑΔΟ Σ Ι Σ ΤΗ Σ Σ ΥΜΒΑ Σ.Ε$Σ 

Τά 'Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν όπως, τόσον έν καιρώ.. είρή(
νης δσον καΐ έν καιρώ ένοπλου συγκρούσεως, μεριμνήσωσι διά τήν διάδοσιν 
του κειμένου τής παρούσης Συμβάσεως καΐ τών άφορώντων είς τήν, έφαρμογήν 
αυτής Κανονισμών, κατά τό δυνοπόν πλέον ευρέως, είς τάς αντιστοίχους αυτών 
χώρας. ΤαΟτα αναλαμβάνουν Ιδία όπως δισλάβωσι τήν μελέτην τούτων είς 
τά προγράμματα των στρατιωτικής καί, ει δυνατόν, πολιτικής εκπαιδεύσεως, 
ίνα ούτω αϊ άρχαΐ αυτών καταστώσι γνωσταΐ είς άπαντα τόν πληθυσμόν, είδι,· 4 
κώτερον δέ είς τάς ένοπλους δυνάμεις καί τό άπασχολούμενον μέ τήν προστα
σίαν τών πολιτιστικών αγαθών προσωπικόν. 

"Αρθρον 26 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ * 

1. Τά Υψηλά Συμβαλλόμρνβ? Μέρη θέλουν κοινοποιήσει άλλήλοις, μέσω του 
Γενικού. Αΐ£υθυν*30, της *Οργ^ί>σεως τών 'Ηνωμένων Εθνών διά τήν, Παιδείαν, 
τήν Έπιστήμην καί τΛν Μόρφωσαν τοχ έιησήμους μεταφρ,άσεΛς της, παρούσης 
Συμ&^σεως καί τώ»» <χφο.ρώντω.ν είς τήχ έφοφ^ογ^ν αύτης KofMoytajwov». 



ΑΠ 
2. Προς τούτοις, άπαξ τουλάχιστον άνά τετραετίαν, θά διαβιβάζωσι προς τον 

Γενικόν Διευθυντήν έκθεσιν έμπεριέχουσαν τα κατά την κρίσιν αυτών αναγκαία 
στοιχεία, καθ' δσον άφορα είς οιαδήποτε μέτρα, άτινα ήθελον ληφθή, παρα
σκευασθή ή προβλεφθή ύπό τών αντιστοίχων διοικητικών άρχων προς έκπλή
ρωσιν τών προνοιών της παρούσης Συμβάσεως καΐ τών άφορώντων εις τήν 
έφαρμογήν αυτής Κανονισμών. 

"Αρθρον 27 
ΣΥΝΟΔΟΙ 

1. Ό Γενικός Διευθυντής της 'Οργανώσεως τών Ηνωμένων 'Εθνών δια τήν 
Παιδείαν, τήν Έπιστήμην και τήν Μόρφωσιν δύναται, τη έγκρίσει τοΰ Εκτε 
λεστικού Συμβουλίου, να συγκαλή εις σύνοδον τους αντιπροσώπους τών 'Υψηλών 
Συμβαλλομένων Μερών. Οδτος υποχρεούται νά προβή εις τήν σύγκλησιν της 
τοιαύτης συνόδου, έφ' δσον ήθελεν απαιτήσει τοΰτο τον έν πέμπτον τουλάχιστον 
τών 'Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών. 

2. "Ανευ επηρεασμού τών λοιπών αρμοδιοτήτων, α'ίτινες ήθελον παραχωρηθή 
αύτη ύπό της παρούσης Συμβάσεως ή τών άφορώντων εις τήν έφαρμογήν αυτής 
Κανονισμών, ή σύγκλησις τών τοιούτων συνόδων έχει ως σκοπόν τήν μελέτην 
προβλημάτων σχετικών προς τήν έφαρμογήν της Συμβάσεως και τών άφοροόν
των εις τήν έφαρμογήν αυτής Κανονισμών, ώς και τήν διατύπωσιν συναφών 
συστάσεων. 

3. Ή σύνοδος δύναται περαιτέρω νά άναλάβη τό έργον της άναθεωρήσεο^ς 
της Συμβάσεως ή τών άφορώντων εις τήν έφαρμογήν αυτής Κανονισμών, έφ' 
δσον κατ' αυτήν εκπροσωπείται ή πλειοψηφία τών Υψηλών Συμβαλλοι/ένων 
Μερών και έφ' δσον πράττει ούτω συμφώνως ταΐς διατάξεσι του άρθρου 39. 

"Αρθρον 28 
ΚΥΡΏΣΕΙς 

Τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν δπως λάβωσιν, έν τώ πλαι
σίω της συνήθους αυτών ποινικής δικαιοδοσίας, άπαντα τά αναγκαία μέτρα 
προς άσκησιν ποινικής διώξεως και έπιβολήν ποινικών ή πειθαρχικών κυρώσεων 
έπί τών προσώπων εκείνων, ανεξαρτήτως εθνικότητος, άτινα ήθελον παραβιάσει 
ή διατάξει τήν παραβίασίν τής παρούσης Συμβάσεως. 

Τ Ε Λ Ι Κ Α Ι ΠΡΟΝΟΙΑΙ 
"Αρθρον 29 

Γ Λ Ω Σ Σ Α Ι 
1. Ή παρούσα Σύμβασις συνετάχθη εις τήν άγγλικήν, γαλλικήν, ρωσσικήν 

και ίσπανικήν γλώσσαν, τών τεσσάρων κειμένων όντων έξ ϊσου αυθεντικών. 
2. "Η Όργάνωσις τών 'Ηνωμένων 'Εθνών διά τήν Παιδείαν, τήν Έπιστήμην 

κα ι τήν Μόρφωσιν, θέλει μεριμνήσει διά τήν μετάφρασιν τής Συμβάσεως και 
είς τάς λοιπάς επισήμους γλώσσας τής Γενικής αυτής Διασκέψεως. 

"Αρθρον 30 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Ή παρούσα Σύμβασις εξεδόθη τη 14η Μαΐου 1954, μέγρι δε τής 31ης Δεκεμ
βρίου 1954, θέλει παραμείνει ανοικτή προς ύπογραφήν ύφ' απάντων,

 τ ω
ν Κρα

τών, άτινα εκλήθησαν είς τήν Διάσκεψιν τήν συνελθούσαν έν Χάγη άπό τής 
21ης 'Απριλίου 1954 μέχρι τής 14ης Μαΐου 1954. 

"Αρθρον 31 
Ε Π Ι Κ Υ Ρ Ω Σ Ι Σ 

1. Ή παρούσα Σύμδασις υπόκειται είς έπικύρωσιν ύπό τών υπογραφόντων 
ταύτη ν Κρατών συμφώνως προς τήν κρατούσαν έν αύτοΐς συνταγματικήν 
διαδικασίαν. 

2. Τά δργανα τής επικυρώσεως θέλουν κατατίθεσθαι παρά τω Γενικώ Διευ
θυντή τής 'Οργανώσεως τών 'Ηνωμένων 'Εθνών διά τήν Παιδείαν, τήν Έπιστή
μην και τήν Μόρφωσιν. 
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"Αρθρον 32 
Π Ρ Ο Σ Χ Ω Ρ Η Σ Ι Σ 

'Από της ενάρξεως της Ισχύος αυτής, ή παρούσα Σύμβασις θά είναι ανοικτή 
προς προσχώρησιν ύφ' απάντων των έν άρθρω 30 μνημονευομένων, Κρατών, 
άτινα δέν υπέγραψαν ταύτην, ώς και ύπό παντός έτερου Κράτους, δπερ ήθελεν 
επί τούτω κληθη ύπό του Εκτελεστικού Συμβουλίου της "Οργανώσεως των 
Ηνωμένων Εθνών διά τήν Παιδείαν, τήν Έπιστήμην καΐ τήν Μόρφωσιν. Ή · 
προσχώρησις θέλει έπιτευχθή διά της καταθέσεως του οργάνου της προσχω
ρήσεως παρά τω Γενικω Διευθυντή της 'Οργανώσεως των 'Ηνωμένων 'Εθνών 
διά τήν Παιδείαν, τήν Έπιστήμην και τήν Μόρφωσιν. 

"Αρθρον 33 
Ε Ν Α Ρ Ξ Ι Σ Ι Σ Χ Υ Ο Σ 

1. Ή παρούσα Σύμβασις θέλει τεθή έν Ισχύϊ μετά πάροδον τριών μηνών άπό 
της καταθέσεως πέντε οργάνων επικυρώσεως. 

2. Μετέπειτα, αϋτη θέλει τεθή έν Ισχύϊ, καθ' δσον άφορα είς έκαστον Ύψηλόν 
Συμβαλλόμενον Μέρος, μετά πάροδον τριών μηνών άπό της καταθέσεως του 
οικείου οργάνου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως. 

3. ΑΙ έν άρθροις 18 καΐ 19 καταστάσεις θέλουν παράσχει άμεσο^ ίσχύν είς 
επικυρώσεις ή προσχωρήσεις κατατιθεμένας ύπό τών εμπολέμων Μερών, εϊτε 
πρό είτε μετά τήν έναρξιν τών εχθροπραξιών ή της κατοχής. Εις τοιαύτας 
περιπτώσεις ό Γενικός Διευθυντής της 'Οργανώσεως τώ ν Ηνωμένων 'Εθνών 
διά τήν Παιδείαν, τήν Έπιστήμην καΐ τήν Μόρφωσιν, θέλει διαβιβάσει τάς έν 
άρθρω 38 άναφερομένας κοινοποιήσεις διά της ταχυτέρας δυνατής όδου. 

"Αρθρον 34 
ΟΥΣ Ι Α Σ Τ Ι Κ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

1. "Εκαστο^ Κράτος Μέρος της παρούσης Συμβάσεως, κατά τήν ήμερομη
νίαν ενάρξεως της ισχύος αυτής, θέλει λάβει άπαντα τά αναγκαία μέτρα ϊνα 
διασφαλίση ούσιαστικήν αυτής έφαρμογήν εντός περιόδου £ξ μηνών άπό της 
ημερομηνίας της ενάρξεως τής Ισχύος αυτής. 

2. Ή ττερίοδος αϋτη,' καθ' δσον άφορα είς olov/δήποτε Κράτος, δπερ ήθελε 
καταθέσει τό δργανον τής ύπ' αύτοΰ. επικυρώσεως ή προσχωρήσεως τής Συμ
βάσεως μετά τήν ήμερομηνίαν τής ενάρξεως της Ισχύος αυτής, θά είναι £ξ 
μήνες άπό τής ημερομηνίας τής καταθέσεως του τοιούτου οργάνου. 

"Αρθρον 35 
ΕΔΑΦΙΚΗ Ε Κ Τ Α Σ 1 Σ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Σ 

Παν Ύψηλόν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, κατά τόν χρόνον τής επικυ
ρώσεως ή προσχωρήσεως αύτόυ ή καθ" οίονδήποτε μετέπειτα χρόνον νά δήλωση 
διά κοινοποιήσεως αύτόϋ απευθυνόμενης τώ Γενικφ Διευθυντή τής 'Οργανώσεως 
τών Ηνωμένων Εθνών διά τήν Παιδείαν, τήν Έπιστήμην καΐ τήν Μόρφωσιν, 
δτι ή Ισχύς της παρούσης Συμβάσεως θά επεκτείνεται έφ* απάντων ή τίνων 
τών εδαφών, ων τοΟτο έχει τήν διεθνή έκπροσώπησιν. Ή ώς εΐρηται κοινο
ποίησις θέλει τεθή έν εφαρμογή μετά πάροδο^ τριών μηνών άπό τής ημερομη
νίας τής λήψεως της. 

"Αρθρον 3ft 
Σ Χ Ε Σ Ι Σ ΠΡΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ι Σ 

1. ΕΙς τάς σχέσεις μεταξύ τών Δυνάμεων, αϊτινες δεσμεύονται ύπό τών Συμ
βάσεων τής Χάγης, τών άφορωσών είς τό Δίκαιον καΐ τά "Εθιμα του κατά Ξηράν. 
Πολέμου ( IV ) καΐ τό ν Ναυτικόν Βομβαρδισμόν έν Καιρφ Πολέμου ( IX ) , είτε" 
εκείνων της 29ης ' Ιουλίου 1899 είτε εκείνων τής 18ης 'Οκτωβρίου 1907, καΐ 
αΐτινες είναι Μέλη είς τήν παρουσαν Σύμβασιν, ή τελευταία αβτη Σύμβασις θά 
είναι συμπληρωματική'τής ώς είρηται Συμβάσεως ( IX ) καΐ τών Κανονισμών 
τών προσηρτήμένων εις τήν ώς εΐρηται Σύμβασιν ( I V ) , τό δέ έμβλημα, τό 
περιγραφόμενον έν άρθρω 5 της ώς εΐρηται Συμβάσεως ( IX) θέλει άντΛκατα
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* σταθή Οπό τοΰ εμβλήματος τοΰ περιγραφομένου έν άρθρω 16 της παρούσης 
Συμβάσεως , εις περιπτώσεις, καθ' ας ή παρούσα Σύμβασ ι ς και οι άφορώντες 
εις την έφαρμογήν αυτής Κανονισμοί προνοοϋσι τήν χρήσιν τοΰ διακριτικού 
τούτου εμβλήματος. 

2. Είς τάς σχέσεις μεταξύ Δυνάμεων, αΐτινες δεσμεύονται υπό του Συμφώ
νου της Ούάσιγκτων της 15ης "Απριλίου 1935 δια τήν Προστασίαν Καλλιτεχνι
κών και Επιστημον ικών Ι δ ρ υ μ ά τ ω ν και Ι σ τ ο ρ ι κ ώ ν Μνημείων (Σύμφωνον 
Roerich) και αΐτινες είναι Μέλη είς τήν παροΟσαν Σύμβασιν, ή τελευταία σϋτη 
Σύμβασις θά είναι συμπληρωματική τοΰ Συμφώνου Roerich, ή δέ διακριτική 
σημαία, ή περιγραφόμενη έν άρθρω Ι 11 τοΰ Συμφώνου θέλει άντικατασταθή 
ύπό τοΰ εμβλήματος, τοΰ περιγραφομένου έν άρθρω 16 της παρούσης Συμβά
σεως, είς περιπτώσεις, καθ ' α ς ή παρούσα Σύμβασ ι ς και οι άφορώντες εις τήν 
έφαρμογήν αυτής Κανονισμοί προνοοϋσι. τήν χρήσιν τοΰ διακριτικού τούτου 
εμβλήματος. 

"Αρθρον 37 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

1. "Εκαστον Ύψηλόν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται νό καταγγε ίλη τήν 
παροΰσαν Σύμβασιν, είτε δι* εαυτό είτε δι* οιονδήποτε τών εδαφών, ων έχει 
τήν διεθνή έκπροσώπησιν. 

2. Ή κ α τ α γ γ ε λ ί α θέλει κοινοποιηθή δι* έγγραφου κατατιθεμένου παρά τώ 
Γενικώ Διευθυντή τής Ό ρ γ α ν ώ σ ε ω ς τών 'Ηνωμένων Ε θ ν ώ ν δια τήν Παιδείαν. 
τήν Επιστήμη ν και τήν Μόρφωσιν. 

3. Ή κ α τ α γ γ ε λ ί α θέλει τεθή έν εφαρμογή μετά πάροδον ενός έτους άπό τής 
■* λήψεως του έγγραφου τής καταγγελ ίας . Ούχ ήττον δμως, έάν έπί τη λήξει 

τής περιόδου ταύτης, το κ α τ α γ γ ε ΐ λ α ν τήν Σύμβασιν Κράτος είναι έμπεπλεγμέ
νον είς ϋνοπλον σύγκρουσιν ή κ α τ α γ γ ε λ ί α δεν τίθεται έν εφαρμογή, πριν ή 
λήξωσιν αϊ έχθροπραξίαι ή περατωθώσιν αϊ επιχειρήσεις επαναπατρισμού τών 

t πολιτιστικών αγαθών , λαμβανομένου ύπ' όψιν τοΰ χρόνου, καθ ' δν ήθελεν έπι

συμβή τελευταΐον οιονδήποτε τών ανωτέρω γεγονότων. 

"Αρθρον 38 
Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Σ 

Ό Γενικός Διευθυντής τής Ό ρ γ α ν ώ σ ε ω ς τών Ηνωμένων Ε θ ν ώ ν διά τήν 
Παιδείαν, τήν Έπιστήμην και τήν Μόρφωσιν θέλει γνωστοποιήσει είς τά έν άρ 
θροις 30 και 32 αναφερόμενα Κράτη, τήν κατάθεσιν απάντων τών οργάνων 
επικυρώσεως, προσχωρήσεα^ς ή αποδοχής, τών προνοουμένων έν άρθροις 31, 
32 και 39, ώς και πάσας τάς κοινοποιήσεις και κ α τ α γ γ ε λ ί α ς , τάς προνοουμένας 
έν άρθροις 35, 37 και 39. 

"Αρθρον 39 
Α Ν Α Θ Ε Ω Ρ Η Σ Ι Σ Τ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Σ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΦΟΡΩΝΤΩΝ Ε Ι Σ ΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΑΥΤΗΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ω Ν 
1. Παν Ύψηλόν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται νά προτείνη τροποποιήσεις 

εις τήν παροΰσαν Σύμβασιν ή τους αφορώντας είς τήν έφαρμογήν αυτής Κανο
νισμούς. Τό κείμενον οιασδήποτε προταθείσης τροποποιήσεως θέλει κοινοποιηθή 
είς τόν Γενικόν Διευθυντήν της Ό ρ γ α ν ώ σ ε ω ς τών "Ηνωμένων 'Εθνών διά τήν 
Παιδείαν, τήν Έπιστήμην και τήν Μόρφωσιν, δστις διαβιβάζει ταύτην είς £κα

* στον τών Υψηλών Συμβαλλόμενα^ Μερών, τη παρακλήσει δπως τύχη απαν

τήσεως εντός τεσσάρων μηνών, έν ή θά καθορίζηται έάν τοΰτο— 
(α) έπιθυμή τήν σύγκλησιν Διασκέψεως προς μελέτη ν τής προταθείσης 

τροποποιήσεως* 
(β) εύνοή τήν άποδοχήν τής προταθείσης τροποποιήσεως ότνευ τής συγκλή

σεως Διασκέψεως* ή 
( γ ) εύνοη απόρριψα/ της προταθείσης τροποποιήσεως άνευ τής συγκλή

σεως Διασκέψεως. 
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2. Ό Γενικός Διευθυντής θέλει διαβιβάσει τάς λαμβανομένας δυνάμει της Ψ 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, απαντήσεις, προς α,παντα τά 'Υψηλά 
Συμβαλλόμενα Μέρη. ι 

3. Έ ά ν ά π α ν τ α τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη, άτι να εξέφρασαν, εντός της 
νενομισμένης προθεσμίας, τάς απόψεις αυτών προς τόν Γενικόν Διευθυντήν της * 
"Οργανώσεως τών Ηνωμένων 'Εθνών διά τήν Παιδείαν, τήν Έπιστήμην και 
την Μόρφωσιν, συμφώνως τη π α ρ α γ ρ ά φ ω 1 (β) του παρόντος άρθρου, πληρο
φορήσωσίν αυτόν δτι εύνοουσιν άποδοχήν της τροποποιήσεως άνευ της συγκλή
σεως έπί τούτω Διασκέψεως, ή άπόφασίς των θέλει κοινοποιηθή Οπό του Γενικού 
Διευθυντού συμφώνως τω άρθρω 38. Ή τροποποίησις θέλει τεθή έν εφαρμογή 
δι' άπαντα τ ά 'Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη ά μ α τή παρόδω ένενήκοντά ήμερων 
άπό της ημερομηνίας της τοιαύτης κοινοποιήσεως. 

4. Ό Γενικός Διευθυντής συγκαλεί Διάσκεψιν τών 'Υψηλών Συμβαλλομένων 
Μερών προς μελέτην της προταθείσης τροποποιήσεως, έφ' δσον ήθελε ζητηθή 
τοΰτο υπό πλειόνων του ενός τρίτου τών 'Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών. 

5. Τροποποιήσεις της Συμβάσεως και τών άφορώντων ε'ις τήν εφαρμογή ν 
αυτής Κανονισμών έπενεχθεΐσαι δυνάμει τών προνοιών της προηγουμένης παρα
γράφου θέλουν τεθή έν Ίσχύϊ μόνον έάν αΰται υ'ιοθετηθώσιν ομοφώνως υπό τών 
έκπροσωπηθέντων ε'ις τήν Διάσκεψιν Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών και 
γίνωσιν άποδεκταί π α ρ ' έκαστου τών 'Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών. 

6. Ή ύπό τών Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών αποδοχή τροποποιήσεων της 
Συμβάσεως ή τών άφορώντων εις τήν εφαρμογή ν αυτής Κανονισμών, αΐτινες 
υίοθετήθησαν ύπό της Διασκέψεως συμφώνως ταϊς παραγράφο ι ς 4 και 5, θέλει 
ένεργηθή διά της καταθέσεως τυπικού οργάνου π α ρ ά τω Γενικώ Διευθυντή 
της 'Οργανώσεως τών 'Ηνωμένων Ε θ ν ώ ν διά τήν Παιδείαν, τήν Έπιστήμην 
και τήν Μόρφωσιν. *·■ 

7. Ά φ ' ής ήθελον τεθή έν ίσχύϊ αϊ τροποποιήσεις της παρούσης Συμβάσεως 
ή τών άφορώντων εις τήν έφαρμογήν αυτής Κανονισμών μόνον το οϋτω τροπο
ποιηθέν κείμενον της Συμβάσεως ή τών άφορώντων είς τήν έφαρμογήν αυτής 
Κανονισμών θά εΐναι άνοικτόν προς έπικύρωσιν ή προσχώρησιν. * 

"Αρθρον 40 
Κ Α Τ Α Χ Ω Ρ 1 Σ Ι Σ 

Συμφώνως τω άρθρω 102 του Καταστατικού Χάρτου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, 
ή παρούσα Σύμβασ ι ς θέλει καταχωρισθή παρά τή Γραμματεία τών 'Ηνωμένων 
Εθνών , τή αιτήσει του Γενικού Διευθυντού της 'Οργανώσεως τών 'Ηνωμένων 
'Εθνών διά τήν Παιδείαν, τήν Έπιστήμην και τήν Μόρφωσιν. Είς πίστιν τών 
ανωτέρω, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι , δεόντως προς τούτο εξουσιοδοτημένοι, 
υπέγραψαν τήν παροϋσαν Σύμβασιν. 

Έ γ έ ν ε τ ο έν Χάγη, σήμερον τή δεκάτη τετάρτη ήμερα του μηνός Μαΐου του 
έτους 1954, είς Μ ν και μόνον άντίτυπον, δπερ θέλει κατατεθή παρά τοις άρχείοις 
τής Όργοτνώσεως τών Ηνωμένων Ε θ ν ώ ν διά τήν Παιδείαν, τήν Έπιστήμην και 
τήν Μόρφωσιν, κεκυρωμένα δέ πιστά αντ ίγραφα θέλουν άποσταλή είς άπαντα 
τά Κράτη, τά μνημονευόμενα έν άρθροις 30 καί 32, προς τούτοις δέ είς τά 
'Ηνωμένα "Εθνη. 

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Ι ΑΦΟΡΩΝΤΕΣ Ε Ι Σ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΗΣ 
Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Σ Δ Ι Α ΤΗΝ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Ν ΤΩΝ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν 

ΑΓΑΘΩΝ ΕΝ Π Ε Ρ Ι Π Τ Ω Σ Ε Ι ΕΝΟΠΛΟΥ Σ Υ Γ Κ Ρ Ο Υ Σ Ε Ω Σ 
ΚΕΦΑΛΑ I ON Ι * 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
"Αρθρον 1 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ * 
"Αμα ττ) ένάρξει της Ισχύος της Συμβάσεως, ό Γενικός Διευθυντής τής 'Ορ

γανώσεως τών 'Ηνωμένων Ε θ ν ώ ν διά τήν Παιδείαν, τήν Έπιστήμην καί τήν 
Μόρφωσιν, θέλει καταρτίσει διεθνή κατάλογον, εμπεριέχοντα άπαντα τά πρό
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σωτχα, τά υποδειχθέντα ύπό των 'Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών, ως αρμόδια 
δια τήν ένάσκησιν τοΰ λειτουργήματος του Γενικού Εφόρου Πολιτιστικών 
'Αγαθών. Τή πρωτοβουλία του Γενικού Διευθυντού της 'Οργανώσεως τών 
"Ηνωμένων Εθνών δια τήν Παιδείαν, τήν Έπιστήμην και τήν Μόρφωσιν ό κατά 
λόγος ούτος υπόκειται περιοδικώς εις άναθεώρησιν έπί τη βάσει αιτήσεων 
υποβαλλομένων αύτώ ύπό τών 'Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών. 

"Αρθρον 2 
Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Ι Σ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ευθύς ώς οιονδήποτε Ύψηλόν Συμβαλλόμενον Μέρος ήθελεν έμπλακή εις 
ένοπλον σύγκρουσιν, υποκείμενη ν είς τάς προνοίας του άρθρου 18 της Συμ
βάσεως : 

(α) Διορίζει άντιπρόσωπον δια τα πολιτιστικά αγαθά, τα κείμενα έν τη 
εδαφική αυτού επικράτεια" έάν τοΰτο κατέχη οιανδήποτε έτέραν έδα
φικήν περιοχήν διορίζει ωσαύτως ειδικόν άντιπρόσωπον διά τά πολι
τιστικά αγαθά, τά κείμενα έν τη εδαφική ταύτη περιοχή" 

(β) Ή Δύναμις Προστασίας, ή ενεργούσα δι' Μκαστον τών Μερών, τών έν 
συγκρούσει μετά του τοιούτου 'Υψηλού Συμβαλλομένου Μέρους, διο

: 

ρίζει εκπροσώπους διαπεπιστευμένους παρά τώ τελευταίω, συνωδά 
τω άρθρω 3 κατωτέρω' 

(γ) Γενικός "Εφορος Πολιτιστικών 'Αγαθών θέλει διορισθή είς τό τοιούτον 
Ύψηλόν Συμβαλλόμενον Μέρος συνωδά τω άρθρω 4. 

"Αρθρον 3 
Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ 

Αϊ Δυνάμεις Προστασίας διορίζουν τους εκπροσώπους αυτών έκ τών μελών 
του διπλωμοπικοΰ ή προξενικού αυτών προσωπικού ή, τή έγκρίσει του Μέρους, 
παρ' ώ ούτοι θέλουν διαπιστευθή, έξ έτερων προσώπων. 

"Αρθρον 4 
Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ 

1. Ό Γενικός "Εφορος Πολιτιστικών 'Αγαθών επιλέγεται έκ του διεθνούς 
καταλόγου, κοινή συμφωνία μεταξύ τοΰ Μέρους, παρ' ώ θέλει διαπιστευθή και 
τών Δυνάμεων Προστασίας, τών ένεργουσών διά λογαριασμόν τών αντιπάλων 
Μερών. 

2. Έν αϊς περιπτώσεσι τά Μέρη δέν ήθελον επιτύχει νά έλθωσιν είς συμφω
νίαν εντός τριών εβδομάδων άπό τής ενάρξεως τών έπί τούτω συνομιλιών, 
ύποβάλλουσι τω Προέδρω του Διεθνούς Δικαστηρίου αϊτησιν περί διορισμού 
Γενικού 'Εφόρου, δστις δέν δύναται νά άναλάβη καθήκοντα, μέχρις ου τό Μέρος, 
παρ' ώ έχει διαπιστευθή, εγκρίνει τόν διορισμόν του. 

"Αρθρον 5 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Οι εκπρόσωποι τών Δυνάμεων Προστασίας σημειοΰσι πάσαν παραβίασιν της 
Συμβάσεως, έρευνουσι, τή έγκρίσει του Μέρους, παρ' ώ είναι διαπιστευμένοι, 
τάς περιστάσεις, ύφ* &ς £λαβον χόιραν αί τοιαΰται παραβιάσεις, προβαίνουσιν 
έπιτοπίως είς παραστάσεις προς κατάπαυσίν των καί, έφ' δσον παρίσταται 
ανάγκη, γνωστοποιοΰσι τάς τοιαύτας παραβιάσεις εις τόν Γενικόν "Εφορον. 
Τηρουσιν προς τούτοις ένήμερον τόν Γενικόν "Εφορον έπί τών δραστηριοτήτων 
των. 

"Αρθρον 6 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ 

1. Ό Γενικός "Εφορος Πολιτιστικών ΆγοΦών επιλαμβάνεται απάντων τών 
θεμάτων, τών αναφερομένων αύτώ σχετικώς προς τήν έφαρμογήν της Συμ
βάσεως, έν συμπράξει μετά του αντιπροσώπου του Μέρους, παρ* ώ ούτος είναι 
διαπιστευμένος καί τών ενδιαφερομένων εκπροσώπων. 
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2. Οδτος κέκτηται έξουσίαν νά λαμβάνη αποφάσεις και να προβαί^η Η \ « 
διορισμούς εις τάς καθοριζόμενος έν τοις παρουσι Κανονισμοΐς περιπτώσεκ. 

3. Τη συμφωνώ γνώμη του Μέρους, παρ* ώ είναι διαπιστευμένος, κέκτηται 
το δικαίωμα νά ,διάταξη, την διενέργειαν έρεύνης ή νά διεξαγάγη ταυ~ η\ 
προσωπικώς. . ' . · , . . . . * 

4. Οδτος προβαίνει εις οιασδήποτε παραστάσεις ήθελε κρίνει χρησίμους προς 
εφαρμογή ν της Συμβάσεως, τόσον προς τά εμπόλεμα Μέρη δσον και προς τάς 
Δυνάμεις Προστασίας αυτών. 

3.- Συντάσσει τοιαύτας εκθέσεις έπί της εφαρμογής αής Συμβάσεως, ώς 
ήθελεν εκάστοτε κρίνει αναγκαίας καΐ κοινοποιεί ταύτας προς τά ένδιαφερότ 
μένα Μέρη και τάς Δυνάμεις Προστασίας αυτών. 'Αποστέλλει αντίτυπα τού
των προς τό ν Γενικόν Διευθυντήν της 'Οργανώσεως τών 'Ηνωμένων 'Εθνών διά 
την Παιδείαν, τήν Έπιστήμην και τήν Μόρφωσιν, δστις δύναται νά χρησιμο
ποίηση μόνον τό τεχνικόν αυτών περιεχόμενον. 

6. Έφ' δσόν δέν υφίσταται Δύναμις Προστασίας, ό Γενικός "Εφορος θέλει 
ένασκή τάς αρμοδιότητας της Δυνάμεως Προστασίας ώς αύται καθορίζονται 
έν άρθροις 21 και 22 της Συμβάσεως. 

"Αρθρον 7 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ 

1. Ό Γενικός "Εφορος Πολιτιστικών "Αγαθών, έφ' δσον ήθελε κρίνει τούτο 
άναγκαΐον, ε'ίτε τη αιτήσει τών ενδιαφερομένων εκπροσώπων εϊτε έν συνεννοήσι· 
μετ' αυτών, προτείνει, προς έ'γκρισιν ύπό του Μέρους, παρ' ω εΐναι διαπιστευ
μένος, τόν διορισμόν επιθεωρητού πολιτιστικών αγαθών προς άνάληψιν ειδική·' 
τίνος αποστολής. Ό επιθεωρητής είναι υπεύθυνος μόνον έναντι του Γενικού 
Εφόρου. 

2. Ό Γενικός "Εφορος, οί εκπρόσωποι και οι έπιθεωρηταί δύνανται νά προσ-
φύγωσιν εις τάς υπηρεσίας εμπειρογνωμόνων, οΐτινες θέλουν ωσαύτως προταθή ^ 
προς έγκρισιν εις τό έν τη προηγουμένη παραγράφω μνημονευόμενον Μέρος. 

"Αρθρον 8 
Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Ι Σ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

Ό Γενικός "Εφορος Πολιτιστικών 'Αγαθών, οί εκπρόσωποι τών Δυνάμεων 
Προστασίας, οί Έπιθεωρηταί και εμπειρογνώμονες έν ο ύδεμια περιπτώσει 
θέλουν ύπερβή τάς έντολάς των. Είδικώτερον οΰτοι οφείλουν νά λαμβάνωσιν 
υπ' δψιν τάς άνάγκας ασφαλείας τοΟ ΎψηλοΟ Συμβαλλομένου Μέρους, παρ' 
ώ είναι διαπιστευμένοι, προς τούτοις δέ νά ένεργώσιν, ύφ' οίασδήποτε περι
στάσεις, συμφώνως προς τάς εκάστοτε απαιτήσεις της στρατιωτικής καταστά
σεως, ώς αυτή ήθελεν άνακοινωθή αύτοϊς ύπό του έν λόγω Υψηλού Συμβαλ
λομένου Μέρους. 

"Αρθρον 9 
Α Ν Τ Ι Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ι Σ ΔΥΝΑΜΕΩΣ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ 

'Εάν έμπόλεμόν τ ι Μέρος δέν έπωφελήται ή παύση νά έπωφελήται έκ τών 
δραστηριοτήτων Δυνάμεως Προστασίας τότε δύναται νά κληθή ούδέτερον 
Κράτος δπως άναλάβη τάς αρμοδιότητας Δυνάμεως Προστασίας, αΐτινες άφο
ρώςπν εις τόν διορισμόν Γενικού Εφόρου Πολιτιστικών 'Αγαθών, συμφώνως 
προς τήν καθοριζομένην έν άρθρω 4, ανωτέρω, διαδικαοίαν. Ό οϋτω διο
ριζόμενος Γενικός "Εφορος, έφ' δσον ήθελε παραστή ανάγκη, αναθέτει εις 
έπιθεωρητάς τάς αρμοδιότητας εκπροσώπων τών Δυνάμεων Προστασίας, ώς 
αύται καθορίζονται είς τους παρόντας Κανονισμούς. 

"Αρθρον 10 ♦■ 
ΔΑΠΑΝΑΙ 

Ή αντιμισθία και at οαπάναι τοΟ Γενικού 'Εφόρου Πολιτιστικών 'Αγαθών, 
τών Επιθεωρητών καΐ εμπειρογνωμόνων καλύπτονται ύπό του Μέρους παρ* <5 
είναι διαπιστευμένοι. Ή αντιμισθία καΐ αϊ δαπάναι τών εκπροσώπων τών 
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Δυνάμεων Προστασίας θέλουν αποτελέσει τό άντικείμενον συμφωνίας μεταξύ 
εκείνων των Δυνάμεων καΐ τών Κρατών, ών τά συμφέροντα ούτοι προστα
τεύουσι. 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ I I 
Ε Ι Δ Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α 

"Αρθρον Π 
ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ 

1. 'Εάν διαρκούσης ένοπλου τινός συγκρούσεως, ύποχρεωθή οιονδήποτε 
Ύψηλόν Συμβαλλόμενον Μέρος, λόγω απροβλέπτων περιστάσεων, νά κατα
σκευάσω πρόχειρον καταφύγιον και έπιθυμή όπως τούτο τεθή ύπό ε'ιδικήν προ
στασίαν, οφείλει δπως αμελλητί γνωστοποίηση τό γεγονός εις τον διαπεπι
στευμένον παρ' αύτώ Γενικόν "Εφορον. 

2. 'Εάν ό Γενικός "Εφορος κρίνη τό τοιούτο μέτρον δεδικαιολογημένον ώς 
έκ τών περιστάσεων και της σημασίας τών φυλαττομένων έπί τω τοιούτω 
καταφυγίω πολιτιστικών αγαθών, ούτος δύναται νά έπιτρέψη εις τό ένδιαφε
ρόμενον Ύψηλόν Συμβαλλόμενον .Μέρος δπως άλαρτήση έπ' αΰτοΰ ι ό διακρι
τικόν έμβλημα, δπερ καθορίζεται £ν άρθρω 16 της Συμβάσεως. Ούτος θέλει 
κοινοποιήσει αμελλητί την έπί τούτω άπόφασίν του προς τους ενδιαφερομένους 
εκπροσώπους τών Δυνάμεων Προστασίας, έκαστος τών οποίων δύναται εντός 
προθεσμίας 30 ημερών νά διάταξη τήν άμεσον άφαίρεσιν του εμβλήματος. 

3. "Αμα ώς οί τοιούτοι εκπρόσωποι ήθελον γνωστοποιήσει ότι συμφα^νοΰσι 
προς τούτο ή' ήθελε παρέλθει ή τριακονθήμερος προθεσμία άνευ οιασδήποτε 
ενστάσεως έκ μέρους οιουδήποτε τών ενδιαφερομένων εκπροσώπων και έφ' 
δσον, κατά τήν γιώμην του Γενικού 'Εφόρου, τό καταφύγιον πληροί τους καθο
ριζόμενους έν άρθρω 8 της Συμβάσεως όρους, ό Γενικός "Εφορος ζητεΐ παρά 
του Γενικού Διευθυντού της 'Οργανώσεως τών 'Ηνωμένων 'Εθνών διά τήν Παι
δείαν, τήν Έπιστήμην και τήν Μόρφωσιν όπως καταχώρηση τό έν λόγω κατα
φύγιον ε'ις τον Κατάλογον τών ύπό Είδικήν Προοτασίαν Πολιτιστικών 'Αγαθών. 

"Αρθρον 12 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν ΑΓΑΘΩΝ ΥΠΟ Ε Ι Δ Ι Κ Η Ν 

Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Ν 
1. θέλε ι καταρτισθή «Διεθνής Κατάλογος Πολιτιστικών 'Αγαθών ύπό Είδι

κήν Προστασίαν». 
2. Ό Κατάλογος ούτος τηρείται ύπό τοΰ Γενικού Διευθυντού της 'Οργανώ

σεως τών Ηνωμένων Εθνών διά τήν Παιδείαν. τήν Έπιστήμην και τήν Μόρ
φωσιν, δστις και άποστέλλ.ει αντίγραφα αύτοΰ προς τον Γενικόν Γραμματέα 
τών Ηνωμένων 'Εθνών και τά 'Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη. 

3. Ό Κατάλογος υποδιαιρείται εις κεφάλαια, ενός έκαστου κεφαλαίου τη
ρουμένου έπ' ονόματι ενός τών Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών. "Εκαστον 
κεφάλαιον υποδιαιρείται ε'ις τρεις παραγράφους ύπό τήν επικεφαλίδα : «Κατα
φύγια, Κέντρα περιέχοντα Μνημεία, .Λοιπά 'Ακίνητα ίΤ.λπ ιστικά Άγαθάν. Αί 
λεπτομέρειαι, α'ι καταχωριζόμεναι έν έκαστο) κεφαλαίω. θέλουν καθορισθή ύπό 
του Γενικού Διευθυντού. 

"Αρθρον 13 
Α Ι Τ Η Σ Ε Ι Σ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

1. Παν Ύψηλόν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται νά ύποδάλη τω Γενικώ Διευ
θυντή της 'Οργανώσεως τών Ηνωμένων 'Εθνών διά τήν Παιδείαν, τήν 'Επιστή
μην και τήν Μόρφωσιν αίτησιν περί καταχωρήσεως έν τω Καταλόγω ώρισμένων 
καταφυγίων, κέντρων περιεχόντων μνημεία ή έτερων ακινήτων πολιτιστικών 
αγαθών, κειμένων έν τη εδαφική αύτου επικράτεια. Ή τοιαύτη αίτησις δέον 
δπως περιέχη περιγραφήν της τοποθεσίας τών τοιούτων αγαθών και βέβαιοι 
δτι ταύτα συνάδουσι προς τάς προνοίας του άρθρου 8 της Συμβάσεως. 

2. 'Ey περιπτώσει κατοχής, ή κατέχουσα Δύναμις είναι αρμοδία διά τήν 
ύποβολήν της τοιαύτης αΐτήσεως. 
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3. Ό Γενικός Διευθυντής της 'Οργανώσεως των 'Ηνωμένων 'Εθνών δια τήν * 
Παιδείαν, τήν Έπιστήμην και τήν Μόρφωσιν θέλει αποστείλει αμελλητί αντί
γραφα τών ύποβληθεισών αιτήσεων προς εκαστον τών 'Υψηλών Συμβαλλομένων 
Μερών. 

"Αρθρον 14 * 
Ε Ν Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ 

1. Πάν Ύψηλόν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, δι' επιστολής απευθυνόμενης 
τω Γενικώ Διευθυντή της 'Οργανώσεως τών Ηνωμένων 'Εθνών δια τήν Παιδείαν, 
τήν Έπιστήμην και τήν Μόρφωσιν, νά κατάθεση ένστασιν κατά της έγγραφης 
πολιτιστικών αγαθών. Ή επιστολή αϋτη δέον όπως παραληφθή υπ' αύτοΟ 
εντός τεσσάρων μηνών άπό της ημέρας, καθ' ή ν ούτος άπέστειλεν άντίγραφον 
της υποβληθείσης περί έγγραφης αιτήσεως. 

2. Ή τοιαύτη ένστασις δέον δπως είναι ήτιολογημένη, έυράζηται δε μόνον 
έπί τών ακολούθων λόγων : 

(α) δτι τά περί ών ό λόγος αγαθά δεν είναι πολιτιστικά τοιαύτα' 
(β) ταΰτα δέν συνάδουσι προς τους έν άρθρω 8 της Συμδάσεο^ς αναγρα

φόμενους δρους. 
3. Ό Γενικός Διευθυντής θέλει αποστείλει αμελλητί προς τά 'Υψηλά Συμ

βαλλόμενα Μέρη άντίγραφον της κατατεθείσης ενστάσεως. Ούτος, έφ' δσον 
ήθελε παραστή ανάγκη, συμβουλεύεται επί τούτω τήν Διεθνή Έπιτροπήν Μου
σείων, Καλλιτεχνικών και Ιστορικών Χώρων και 'Αρχαιολογικών 'Ανασκαφών, 
προς τούτοις δέ, έφ' δσον ήθελε κρίνει τοΰτο σκόπιμον, οιονδήποτε έτερον άρ
μόδιον όργανισμόν ή πρόσωπον. 

4. Ό Γενικός Διευθυντής ή το ύποβαλόν τήν αϊτησιν έγγραφης Ύψηλόν (Λ 
Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται νά προβή ε'ις τάς εκάστοτε αναγκαίας παρα
στάσεις προς το κοτταθέσαν τήν ένστασιν Ύψηλόν Συμβαλλόμενον Μέρος, έπι 
τω τέλει δπως πείση τούτο νά άνακαλέση τήν κατατεθεΐσαν ένστασιν. 

5. 'Εν αΐς περιπτώσεσιν Ύψηλόν τ ι Συμβαλλόμενον Μέρος, δπερ ύπέβαλεν ■» 
αϊτησιν έγγραφης έν καιρώ ειρήνης, ήθελεν έμπλακή εις ένοπλον σύγκρουσιν 
πριν ή διενεργηθή ή . καταχώρησις τών εις ά άφορα ή αίτησις πολιτιστικών 
αγαθών, ό Γενικός Διευθυντής καταχωρίζει ταϋτα προσωρινώς, εκκρεμούσης 
της επικυρώσεως, ανακλήσεως ή ακυρώσεως οιασδήποτε ενστάσεως ήτις δυνα
τόν νά ύποβληθή ή υπεβλήθη ήδη σχετικώς προς τά τοιαύτα αγαθά. 

6. 'Εάν, εντός έξ μηνών άπό τής λήψεως της ενστάσεως ό Γενικός Διευθυντής 
δέν λάβη έκ του καταθέσαντος τήν ένστασιν Ύψηλοΰ Συμβαλλομένου Μέρους 
κοινοποίησιν περί ανακλήσεως ταύτης, τό Ύψηλόν Συμβαλλόμενον Μέρος, 
δπερ ήτήσατο τήν έγγραφήν, δύναται νά ζητήση τήν διενέργειαν διαιτησίας 
συμφώνως προς τήν προβλεπομένην έν τή ακολουθώ παραγράφω διαδικασίαν. 

7. Ή αίτησις διαιτησίας δέν δύναται νά ύποβληθή μετά πάροδον ενός έτους 
άπό τής ημερομηνίας τής λήψεως τής ενστάσεως ύπό του Γενικού Διευθυντού. 
"Εκαστον τών δύο ενεχομένων ε'ις τήν διαφοράν, Μερών, δύναται νά διορίση 
διαιτητήν. Έ ν ή περιπτώσει ήθελον κατατεθή πλείονες τής μιας ενστάσεις 
κατ' αΐτήσεως έγγραφης, τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη άτινα κατέθεσαν 
τήν ένστασιν, διορίζουν, κοινή συναινέσει, ένα και μόνον διαιτητήν. Οι δύο 
οδτοι διαιτηται επιλέγουν ένα επιδιαιτητή ν έκ του μνημονευομένου έν άρθρω 
1 τών παρόντων Κανονισμών διεθνούς Καταλόγου. Έφ' δσον οι διαιτηται 
δέν ήθελον συμφωνήσει έπι του προσώπου του έπιδιαιτητου, καλοΰσι τόν ^ 
Πρόεδρον του Διεθνούς Δικαστηρίου δπως προβή ε'ις τόν διορισμόν του έπι
διαιτητου, δστις δεν επιλέγεται κατ' ανάγκην έκ του ώς εΐρηται διεθνούς 
καταλόγου. Τό οϋτω συγκροτούμενον διαιτητικόν δικαστήριον ορίζει τή"ν 
Ιδίαν αύτοΟ διαδικασίαν. Κατά τών αποφάσεων αύτου δέν δύναται νά άσκη'θή 
έψεσις. 

8. "Εκαστον τών Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών δύναται νά δηλώση, 
οσάκις ήθελεν άναφυή ή διαφορά είς ήν τούτο ενέχεται" δτι δέν επιθυμεί έφαρ
μογήν της διαιτητικής διαδικασίας, τής προβλεπομένης έν τή προηγουμένη 
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παραγράφω. Εις τοιαήτας περιπτώσεις, ή Ενστασις κατά της αιτήσεως έγγρα
b φής αποβάλλεται υπό του Γενικού Διευθυντού προς τα Υψηλά Συμβαλλόμενα 

Μέρη. Ή ένστασις έπικυροΰται μόνον έφ' δσον οϋτω ήθελον αποφασίσει τά 
'Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη διά της πλειοψηφίας των δύο τρίτων τών ψηφι
σάντων Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών. Ή ψήφος παρέχεται ταχυδρομικώς 

* έκτος έάν ό Γενικός Διευθυντής της 'Οργανώσεως τών Ηνωμένων 'Εθνών διά 
τήν Παιδείαν, τήν Έπιστήμην και τήν Μόρφωσιν ήθελε κρίνει άναγκαίαν τήν 
σύγκλησιν συνόδου δυνάμει τών εξουσιών οι' ων περιβέβληται επί τη βάσει του 
άρθρου 27 της Συμβάσεως. 'Εφ' δσον ό Γενικός Διευθυντής ήθελεν αποφα
σίσει τήν διενέργειαν ψηφοφορίας ταχυδρομικώς, ούτος καλεΐ τά 'Υψηλά Συμ
βαλλόμενα Μέρη δπως άποστείλωσι τήν ψήφον των δι' έσφραγισμένης επιστολής 
εντός £ξ μηνών άπό της ημερομηνίας, καθ' ην εκλήθησαν προς τούτο. 

"Αρθρον 15 
ΕΓΓΡΑΦΗ 

1. Ό Γενικός Διευθυντής της 'Οργανώσεως τών Ήνωμένων 'Εθνών διά τήν 
Παιδείαν, τήν Έπιστήμην καΐ τήν Μόρφωσιν, θέλει μεριμνήσει ίνα καταχω
ρισθή έν τω Καταλόγω, ύπό αύξοντα αριθμόν, £ν £καστον αγαθόν, δι ' δ υπε
βλήθη αίτησις έγγραφης, νοουμένου δτι δεν κατετέθη £νστασις κατά της τοι
αύτης έγγραφης, εντός της καθοριζομένης έν παραγράφω 1 του άρθρου 14 
προθεσμίας. 

2. Έ ν ή περιπτώσει ήθελε κατατεθή ένστασις, και άνευ επηρεασμού τών 
διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 14, ό Γενικός Διευθυντής θέλει κατα
χωρήσει τά πολιτιστικό: αγαθά έν τω Καταλόγω μόνον έφ' όσον ή έ'νστασις 
άνεκλήθη ή δέν έπεκυρώθη κατά τάς διαδικασίας, τάς καθοριζομένας έν έκα

*-'
 τ

έρα τών παραγράφων 7 ή 8 του άρθρου 14. 
3. 'Οσάκις τυγχάνη εφαρμογής ή παράγραφος 3 τού άρθρου Π , ό Γενικός 

Διευθυντής καταχωρίζει τά πολιτιστικά αγαθά έν τω Καταλόγω έφ' δσον 
ήθελε ζητηθή τούτο ύπό του Γενικού Εφόρου Πολιτιστικών 'Αγαθών. 

4. Ό Γενικός Διευθυντής αποστέλλει αμελλητί εις τον Γενικόν Γραμματέα 
τών Ήνωμένων Εθνών, τά 'Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη καί, τή αιτήσει του 
'Υψηλού Συμβαλλομένου Μέρους, δπερ ήτήσατο τήν έγγραφήν, εις άπαντα τά 
λοιπά Κράτη, ατινα αναφέρονται έν άρθροις 30 καί 32 της Συμβάσεως, κεκυ
ρωμένον άντίγραφον έκαστης καταχωρήσεως. ΑΊ καταχωρήσεις αύται άρχον
τα ι Ισχύουσαι μετά πάροδον τριάκοντα ήμερων άπό τής αποστολές τών τοιού
των αντιγράφων. 

"Αρθρον 16 
Α Κ Υ Ρ Ω Σ Ι Σ 

1. Ό Γενικός Διευθυντής τής 'Οργανώσεως τών Ηνωμένων Εθνών διά τήν 
Παιδείαν, τήν Έπιστήμην καί τήν Μόρφωσιν θέλει μεριμνήσει διά τήν άκόρωσιν 
γενομένης έγγραφης : 

(α) τή αιτήσει του 'Υψηλού Συμβαλλομέου Μέρους, έν τή εδαφική επι
κράτεια τού όποιου ευρίσκονται τά πολιτιστικά αγαθά' 

(β) έάν τό Ύψηλόν Συμβαλλόμενον Μέρος, δπερ ήτήσατο τήν έγγραφήν 
κατήγγειλε τήν Σύμβασιν, άμα ως ή καταγγελ ία τεθή έν εφαρμογή' 

(γ) έν τή ειδική περιπτώσει, τή προβλεπομένη έν άρθρω 14, παράγραφος 
+ 5, έφ' δσον ήθελεν έπικυρωθή κατατεθείσα ένστασις, κατά τάς διαδι

κασίας τάς προβλεπομένας είτε έν παραγράφω 7 είτε έ ν παραγράφω 
8 του άρθρου 14. 

2. Ό Γενικός Διευθυντής αποστέλλει αμελλητί είς τόν Γενικόν Γραμματέα 
* τών Ήνωμένων Εθνών καί είς άπαντα τά Κράτη, ατινα iXa&ov άντίγραφον 

της γενομένης καταχωρήσεως κεκυρωμένον άντίγραφον τής ένεργηθείσης ακυ
ρώσεως. Ή άκύρωσις άρχεται 'ισχύουσα μετά πάροδον τριάκοντα ήμερων άπό 
τής αποστολής τών τοιούτων αντιγράφων. 
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ΚΕΦΑΛΑ I ON I I I 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν ΑΓΑΘΩΝ 

"Αρθρον 17 

Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α ΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΝ Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ 
1. Ή προβλεπομένη έν τιαραγράφω 1 του άρθρου 12 της Συμβάσεως αίτησις 

απευθύνεται προς τον Γενικόν "Εφορον Πολιτιστικών 'Αγαθών. Έ ν τη αιτήσει 
περιέχονται ο'ι λόγοι έφ' ών αυτή εδράζεται και καθορίζονται κατά προσέγ
γισιν ό αριθμός και ή σπουδαιότης τών μελλόντων νά μεταφερθώσι πολιτιστι
κών αγαθών, ή παρούσα αυτών τοποθεσία, ή τοποθεσία είς ην πρόκειται νά 
μεταφερθώσι, τά χρησιμοποιηθησόμενα μεταφορικά μέσα, τό άκολουθητέον 
δρομολόγιον, ή ημερομηνία καθ' ήν μέλλει νά ένεργηθη ή μεταφορά, ώς και 
παν έτερον σχετικόν στοιχεΐον. 

2. 'Εάν ό Γενικός "Εφορος, άφου προηγουμένως συμβουλευθή κατά τό δοκούν 
καΐ ^τερα πρόσωπα, κρίνη δεδικαιολογημένην την τοιαύτην μεταφοράν οΰτος 
συσκέπτεται μετά τών ενδιαφερομένων εκπροσώπων τών Δυνάμεων Προστα
σίας έπί τών ληπτέων μέτρων. Μετά ταύτα γνωστοποιεί είς τά ενδιαφερόμενα 
εμπόλεμα Μέρη τ ά της μεταφοράς, π α ρ έ χ ω ν ά μ α καΐ π ά σ α ς τάς χρησίμους 
λοιπάς πληροφορίας. 

3. Ό Γενικός "Εφορος διορίζει £να ή πλείονας έπιθεωρητάς, οΐτινες μεριμνου
σιν δπως περιληφθώσι μόνον α γ α θ ά καθοριζόμενα έν τη αιτήσει, ή δέ μεταφορά 
ένεργηθη βάσει τών εγκεκριμένων μεθόδων και φέρη τό διακριτικόν έμβλημα. 
Ό επιθεωρητής ή, αναλόγως της περιπτώσεως, οι έπιθεωρηταΐ θέλουν συνο
δεύσει τά πολιτιστικά αγαθά· μέχρι τοϋ τελικού αυτών προορισμού'. 

"Αρθρον 18 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝ ΤΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗ 

Ό σ ά κ ι ς ή υπό είδικήν προστασίαν μεταφορά ένεργήται έν τη εδαφική επι
κράτεια ετέρας τινός χώρας , αύτη διέπεται δχι μόνον ύπό του άρθρου 12 της 
Συμβάσεως και τοϋ άρθρου 17 τών Κανονισμών ά λ λ α και ύπό τών κάτωθι 
διατάξεων : 

(α) έν δσω τά πολιτιστικά α γ α θ ά παραμένουσιν εις τήν έδαφικήν έπικρά
τειαν έτερου Κράτους, τό Κράτος τούτο έκτελεϊ χρέη θεματοφύλακος 
τών έν λ ό γ ω αγαθών, περιβάλλει δέ ταΰτα διά της μεγίστης δυνατής 
φροντίδος ώς και τά ανήκοντα αύτώ πολιτιστικά α γ α θ ά αναλόγου 
σπουδαιότητος" 

(β) τό έκτελοΰν χρέη θεματοφύλακος Κράτος επιστρέφει τά α γ α θ ά μόνον 
έπί τω πέρατι τής ένοπλου συγκρούσεως" ή επιστροφή τούτων θέλει 
ένεργηθη έντύς εξ μηνών από τής ημερομηνίας, καθ' ην έζητήθη 
ή επιστροφή τ ω ν 

( γ ) κατά τήν διάρκειαν τών διαφόρων επιχειρήσεων μεταφοράς, καί έν 
δσω τά πολιτιστικά α γ α θ ά παραμένουσιν είς τήν έδαφική ν έπικρά
τειαν έτερου Κράτους, ταύτα δέν θά υπόκεινται εις δήμευσιν, ουδέ 
δύνανται νά διατεθώσι παρ* έκατέρου τών δύο Κρατών, παρακαταθέτου 
και θεματοφύλακος. Ούχ ήττον δμως, έφ' δσον επιβάλλεται διά τήν 
άσφάλειαν τών πολιτιστικών αγαθών , ό θεματοφύλαξ δύναται, τή 
συνεναΐσει του παρακαταθέτου, νά μεταφέρη ταύτα είς τήν έδαφικήν 
έπικράτειαν τρίτης χώρας ύπό τους έν τω παρόντι άρθρω αναγραφό
μενους δρους" 

(δ) ή αίτησις περί παροχής ειδικής προστασίας δέον δ π ω ς δηλοΐ σαφώς 
δτι τό Κράτος έν τή εδαφική επικράτεια οδτινος θέλει ένεργηθη ή 
μεταφορά αποδέχεται τάς προνοίας του παρόντος άρθρου. 
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"Αρθρον 19 
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΕΔΑΦΗ 

Όσάκ ϊς Ύψηλόν τ ι Σ υμβαλλόμενον Μέρος, κατέχον εδάφη έτερου Ύψηλου 
Συμβαλλομένου Μέρους, μεταφέρη πολιτιστικά αγαθά εις καταφύγιο ν κείμε
νον άλλαχου εντός τών έ ν λόγ<£.εδαφών, μή δυνάμενο ν νά άκολουθήση τήν 
προβλεπομένη ν έν άρθρω 17 τών παρόντων Κανονισμών διαδικασίαν, η ώς 
εΐρηται μεταφορά δέν λογίζεται ώς Σφετερισμός έν τη έννοια του άρθρου 4 
της Συμβάσεως, νοουμένου δτι ό Γενικός "Εφορος Πολιτιστικών 'Αγαθών 
ήθελε πιστοποιήσει εγγράφως, μετά προηγουμένην γνωμοδότησιν τών συνήθων 
Εφόρων, δτι ή τοιαύτη μβταφορά κατέστη ώς έκ τών περιστάσεων αναγκαία. 

ΚΕΦΑΛΑ I ON I V 
Δ Ι Α Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Ο Ν ΕΜΒΛΗΜΑ 

"Αρθρον 20 
Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Ι Σ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ 

1. Ή τοποθέτησις του διακριτικού εμβλήματος, ώς καΐ ό βαθμός καθ' δν 
τούτο είναι εμφανές, θέλουν άφεθή είς τήν διάκρισιν τών αρμοδίων άρχων έκα
στου Υψηλού Συμβαλλομένου Μέρους. Τούτο δύναται νά έκτεθη επί σημαιών 
ή περιβραχιονίων δύναται προς τούτοις νά άπεικονισθη έφ' οίουδήποτε αντι
κειμένου ή νά σταθη ύφ* οίονδήποτε έτερον κατάλληλον τύπον. 

2. Ούχ ήττον όμως και άνευ επηρεασμού οίωνδήποτε δυνατών πληρέστερων 
σημάνσεων, έν περιπτώσει ένοπλου συγκρούσεως και είς τάς έν άρθροις 12 καί 
13 της Συμβάσεως προβλεπομένας περιπτώσεις, τό έμβλημα θέλει τοποθετηθή 
επί τών οχημάτων τών χρησιμοποιουμένων διά τήν μεταφοράν πολιτιστικών 
αγαθών κατά τοιούτον τρόπον ώστε νά είναι ευκρινώςδρατόν έν καιρώ ημέρας 
τόσον άπό αέρος όσον και άπό του εδάφους. Τό έμβλημα δέον δπως ει ναι 
δρατόν άπό του εδάφους— 

(α) άνά κανονικά διαστήματα επαρκή ίνα καταδείξωσιν εμφανώς τήν περί
μετρον κέντρου περιέχοντος μνημεία καί τελούντος ύπό είδικήν προ
στασίαν' 

(β) είς τήν εΐσοδον έτερων ακινήτων πολιτιστικών αγαθών τελούντων ύπό 
είδικήν προστασίαν. 

"Αρθρον 21 
Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Σ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ω Ν 

1. Τά πρόσωπα, άτινα μνημονεύονται έν άρθρω 17, παράγραφος^ Τ (β) καί 
(γ ) της Συμβάσεως, δύνανται νά φέρωσι περιβραχιόνιον, έχον έπ

? αύτοΟ τό 
διακριτικόν έμβλημα, έκδεδομένον καί σεσημασμένον ύπό τών αρμοδίων άρχων. 

2. Τά πρόσωπα ταύτα φέρουσιν είδικήν ταυτότητα, φέρουσαν τό διακριτικόν 
έμβλημα. ΈπΙ της ταυτότητος δέον δπως άναγράφωνται τουλάχιστον τό έπί
θετον, τό δνομα, ή ημερομηνία γεννήσεως, ό τίτλος ή βαθμός, ώς καί ή άρμο
διότης τοΟ κατόχου. Ή ταύτότης δέον δπως φέρη έπ* αυτής τήν φωτογραφίαν 
ώς κα ι τήν ύπογραφήν ή τά δακτυλικά αποτυπώματα ή αμφότερα του κατόχου. 
Φέρει προς τούτοις τήν άνάγλυφον σφραγίδα τών αρμοδίων άρχων. 

3. "Εκαστον Ύψηλόν Συμβαλλόμενον Μέρος θέλει εκδώσει ίδιον αύτου τύπον 
ταυτότητος καθοδηγούμενον ύπό τοΟ προτύπου του συνημμένου ύπό μορφήν 
υποδείγματος είς τους παρόντας Κανονισμούς. Τά Υψηλά Συμβαλλόμενα 
Μέρη θέλουν διαβιβάσει άλλήλρις δείγμα τοΟ χρησιμοποιουμένου ύπ" αυτών 
τύπου. ΑΙ ταυτότητες δέον σιτως, εί δυνατόν, εκδίδονται είς διπλούν, του ενός 
αντιτύπου φυλαττομένου ύπό της έκδοτρίας Δυνάμεως. 

4. Τά ώς εΐρηται πρόσωπα δέν δύνανται, άνευ νομίμου αΙτίας, νά άποστερη
θώσι της ταυτότητος των ουδέ τοΟ δικαιώματος δπως φέρωσι τό περιβραχιόνιον. 
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(Να τυπωθρ τό σχέδιον 
τό όποιον φαίνεται 
είς τό πρωτότυπαν) 

(Νά τυπωθή τό σχέδιον 
τό όποιον φαίνεται 

είς τό πρωτότυπον) 

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ 
προσωπ*κου απασχολουμένου 

είς τήν προστασίαν πολιτιστικών 
αγαθών 

Έπίθετον 
"Ονομα „ 
Ήμερ. Γεννήσεως „ , 
Τίτλος ή Βαθμός ,.νν „ 
'Αρμοδιότητες „ _ 

είναι κάτοχος της παρούσης ταυτότητος δυνάμει τών δρων της Σ υ μ 
βάσεως της Χάγης, της 14ης Μαΐου 1954 δ ιά τήν Πρσστασίαν Πολιτι

στικών 'Αγαθών έν περιπτώσει Έ ν ο π λ ο υ Συγκρούσεως . 

'Ημερομηνία Ε κ δ ό σ ε ω ς 'Αριθμός Δελτίου Ταυτότητος 

Όπισθία δψις 

Φωτογραφία 
κατόχου 

Υπογραφή ή δακτυλικά αποτυπώματα 
κατόχου ή αμφότερα. 

*Ύψος 'Οφθαλμοί Κόμη 

"Ετερα διακριτικό: σημεία 
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* Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Ν 
Τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη συνεφώνησαν έπί τών ακολούθων : 

Ι 
4 1. "Εκαστον Ύψηλόν Συμβαλλόμενον Μέρος αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν 

δπως παρεμπόδιση τήν έξαγωγήν, έξ εδαφών κατεχομένων ύπ' αύτου διαρ
κούσης ένοπλου τινός συγκρούσεως, πολιτιστικών αγαθών, ώς ταύτα καθορί
ζονται έν άρθρω 1 της Συμβάσεως διά τήν Προστασίαν Πολιτιστικών 'Αγαθών 
έν Περιπτώσει Ένοπλου Συγκρούσεως, ήτις υπεγράφη έν Χάγη τή 14η Μαΐου 
1954. \· 

2. "Εκαστον Ύψηλόν Συμβαλλόμενον Μέρος αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν 
δπως θέση Οπό τήν φύλαξίν του πολιτιστικά αγαθά εισαχθέντα έν τη εδαφική 
αυτού επικράτεια, είτε αμέσως είτε εμμέσως, έξ οιωνδήποτε κατεχομένων εδα
φών. Τούτο θέλει έπιτευχθή εϊτε αυτομάτως άμα τή είσαγωγή τών πολιτιστι
κών αγαθών εϊτε τή αφήσει τών άρχων τών έν λόγω εδαφών. 

3. "Εκαστον Ύψηλόν Συμβαλλόμενον Μέρος αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν 
δπως, άμα τω πέρατι τών εχθροπραξιών, έπιστρέψη εις τάς αρμοδίας αρχάς 
τών προηγουμένως ύπό κατοχήν τελούντων εδαφών, τά έν τή εδαφική επικρά
τεια αύτου πολιτιστικά αγαθά, έφ* δσον ή εξαγωγή τούτων έγένετο κατά παρά
βασιν της καθοριζομένης έν τή πρώτη παραγράφω αρχής. Τά τοιαύτα αγαθά 
έν ουδεμία περιπτώσει δύνανται νά κατακρατηθώσιν ώς πολεμικαί αποζημιώ
σεις. 

4. Τό Ύψηλόν Συμβαλλόμενον Μέρος, δπερ ύπεΐχεν ύποχρέωσιν νά παρεμπό
διση τήν έξαγωγήν πολιτιστικών αγαθών έκ τών κατεχομένων ύπ* αύτου εδα
φών, θέλει καταβάλει αποζημίωση' εις τους καλή τή πίστει κατόχους πολιτι
στικών αγαθών, άτινα δέον νά έπιστραφώσι συμφώνως τή προηγουμένη 
παραγράφω. 

« I I 
5. Πολιτιστικά αγαθά προερχόμενα έκ τής εδαφικής επικρατείας Ύψηλοΰ 

τίνος Συμβαλλομένου Μέρους και έναποτιθέμενα ύπ' αύτου έν τή εδαφική επι
κράτεια έτερου Ύψηλου Συμβαλλομένου Μέρους έπι τω τέλει προστασίας τού
των κατά τών κινδύνων ένοπλου συγκρούσεως, θέλουν έπιστραφή ύπό του τε
λευταίου, άμα τω πέρατι τών εχθροπραξιών, είς τάς αρμοδίας αρχάς τής χώρας, 
έξ ής ταύτα μετήχθησαν. 

I I I 
6. Τό παρόν Πρωτόκολλον εξεδόθη τή 14η Μαΐου 1954 μέχρι δέ τής 31ης 

Δεκεμβρίου 1954 θέλει παραμείνει άνοικτόν προς ύπογραφήν ύφ' απάντων τών 
Κρατών, άτινα εκλήθησαν είς τήν Διάσκεψιν, τήν συνελθοΰσαν έν Χάγη άπό 
τής 21ης Απριλίου 1954 μέχρι και τής 14ης Μαΐου 1954. 

7.—(α) Τό παρόν Πρωτόκολλον υπόκειται είς έπικύρωσιν ύπό τών υπογρα
φόντων Κρατών συμφώνως προς τήν κρατούσαν έν αύτοΐς συνταγματικήν 
διαδικασίαν. 

(β) Τά δργανα επικυρώσεως θέλουν κατατίθεσθαι παρά τω Γενικώ Διευ
θυντή τής 'Οργανώσεως τών Ηνωμένων 'Εθνών διά τήν Παιδείαν, τήν Επι 
στήμη ν καΐ τήν Μόρφωσιν. 

* 8. Άπό της ημερομηνίας τής ενάρξεως τής Ισχύος αύτου, τό παρόν Πρωτό
κολλον θέλει παραμείνει άνοικτόν προς προσχώρησιν ύφ' απάντων τών Κρατών 
τών μνημονευομένων έν παραγράφω 6, άτινα δέν υπέγραψαν αυτό ώς και ύπό 
παντός έτερου Κράτους, κληθέντος νά προσχώρηση αύτω ύπό του'Εκτελεστικού 

* Συμβουλίου τής 'Οργανώσεως τών 'Ηνωμένων 'Εθνών διά τήν Παιδείαν, τήν 
Έπιστήμην καΐ τήν Μόρφωσιν. Ή προσχώρησις ενεργείται διά τής καταθέσεως 
του οργάνου τής προσχωρήσεως παρά τω Γενικώ Διευθυντή τής 'Οργανώσεως 
τών Ηνωμένων 'Εθνών διά τήν Παιδείαν, τήν Έπιστήμην και τήν Μόρφωσιν. 
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9. Τά αναφερόμενα έν παραγράφοις 6 και 8 Κράτη δύνανται νά δηλώσωσι, * 
κατά τόν χρόνον της υπογραφής, επικυρώσεως ή προσχωρήσεως, δτι ταΰτα δέν 
θά δεσμεύονται ύπό τών διατάξεων του Μέρους Ι ή τοΰ Μέρους Ι Ι του 

παρόντος Πρωτοκόλλου. 
10.—(α) Το παρόν Πρωτόκολλον θέλει τεθή έν Ισχύϊ μετά πάροδον τριών *" 

μηνών άπό της καταθέσεως πέντε οργάνων επικυρώσεως αυτού. 
(β) Μετέπειτα, τούτο θέλει τεθή έν Ισχύϊ καθ' δσον άφορςχ είς Μν έκαστο ν 

Ύψηλόν Συμβαλλόμενον Μέρος μετά πάροδον τριών μηνών άπό τής καταθέ
σεως τοΰ οικείου οργάνου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως. 

(γ) Αϊ καταστάσεις, αϊ αναφερόμενοι έν άρθροις 18 και 19 τής Συμβάσεως 
διά τη ν Προστασίαν τών Πολιτιστικών Αγαθών έν Περιπτώσει Ένοπλου Συγ
κρούσεως, της υπογραφείσης έν Χάγη τη 14η Μαΐου 1954, θέλουν προσδώσει 
άμεσον Ισχύν είς επικυρώσεις καϊ προσχωρήσεις κατατεθείσας ύπό τών εμπο
λέμων Μερών, είτε πρό είτε μετά τήν έναρξιν τών εχθροπραξιών ή τής κατοχής. 
ΕΙς τοιαύτας περιπτώσεις ό Γενικός Διευθυντής της 'Οργανώσεως τών 'Ηνω
μένων Εθνών διά τήν Παιδείαν, τήν Έπιστήμην καϊ τήν Μόρφωσιν, θέλει δια
βιβάσει διά τής ταχυτέρας δυνατής όδοΟ τάς έν παραγράφω 14 άναφερομένας 
κοινοποιήσεις. 

11.—(α) "Εκαστον Κράτος Μέρος του Πρωτοκόλλου κατά τήν ήμερομηνίαν 
ενάρξεως τής Ισχύος αύτου, δέον δπως λάβη άπαντα τά αναγκαία μέτρα ίνα 
διασφάλιση τήν ούσιαστικήν αύτου έφαρμογήν εντός περιόδου έξ μηνών άπό 
τής τοιαύτης ενάρξεως τής Ισχύος αύτου. 

(β) Δι* Μκαστον Κράτος, δπερ ήθελε καταθέσει τό δργανον τής επικυρώ
σεως ή προσχωρήσεως αύτου μετά τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως τής Ισχύος του «
παρόντος Πρωτοκόλλου, ή περίοδος αυτή θά είναι £ξ μήνες άπό τής ημερομη
νίας καταθέσεως τοΰ οίκείου οργάνου επικυρώσεως ή προσχωρήσεως. 

12. Παν Ύψηλόν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, κατά τόν χρόνον τής έπι k 
κυρώσεως ή προσχωρήσεως αύτου* ή καθ' οίονδήποτε μετέπειτα χρόνον, νά 
δηλώση διά κοινοποιήσεως αύτου απευθυνόμενης προς τόν Γενικόν Διευθυντήν 
τής 'Οργανώσεως τών Ήνωμένων 'Εθνών διά τήν Παιδείαν, τήν Έπιστήμην 
καϊ τήν Μόρφωσιν, δτι ή Ισχύς του παρόντος Πρωτοκόλλου θά έπεκτείνηται έφ' 
απάντων ή τινων τών εδαφών, ών τούτο έχει τήν διεθνή έκπροσώπησιν. Ή ως 
εΐρηται κοινοποίησις θέλει τεθή έν εφαρμογή μετά πάροδον τριών μηνών άπό 
τής ημερομηνίας τής λήψεως της. 

13.—(α) "Εκαστον Ύψηλόν Συμδαλλόμενον Μέρος δύναται νά καταγγείλη 
τό παρόν Πρωτόκολλον, είτε δι' εαυτό είτε δι* οίονδήποτε τών εδαφών, ών έχει 
τήν διεθνή έκπροσώπησιν. 

(β) "Η καταγγελία θέλει κοινοποιηθή δι' έγγραφου κατατιθεμένου παρά τώ 
Γενικώ Διευθυντή τής 'Οργανώσεως τών 'Ηνωμένων Εθνών διά τήν Παιδείαν, 
τήν 'Επιστήμην καϊ τήν Μόρφωσιν. 

(γ) Ή καταγγελία θέλει τεθή έν εφαρμογή μετά πάροδον ενός έτους άπό 
τής λήψεως του έγγραφου τής καταγγελίας, ούχ ήττον δμως έάν επί τη λήξει 
τής περιόδου ταύτης τό κατάγγειλαν τό παρόν Πρωτόκολλον Κράτος είναι 
έμπεπλεγμένον είς ένοπλον σύγκρουσιν, ή καταγγελία δέν τίθεται έν εφαρμογή 
πρίν ή λήξωσιν αί έχθροπραξίαι ή περατωθώσιν at επιχειρήσεις επαναπατρι
σμού τών πολιτιστικών αγαθών, λαμβανομένου ύπ' δψιν του χρόνου, καθ* δν * 
ήθελεν έπισυμβή τελευταϊον οίονδήποτε τών ανωτέρω γεγονότων. 

14. Ό Γενικός Διευθυντής τής 'Οργανώσεως τών 'Ηνωμένων 'Εθνών διά τήν 
Παιδείαν, τήν Έπιστήμην καϊ τήν Μόρφωσιν, θέλει γνωστοποιήσει είς τά έν 
παραγράφοις 6 καϊ 8 ; αναφερόμενα Κράτη, τήν κατάθεσιν απάντων τών όργά> * 
νων επικυρώσεως, προσχωρήσεως ή αποδοχής, τών προνοουμένων έν παραγρά
φοις 7, θ καϊ 15, ώς κοΛ πάσας τάς κοινοποιήσεις καϊ καταγγελίας, τάς προ
νοουμενας αντιστοίχως έν παραγράφοις 12 καϊ 13, 
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15.—(α) Τό παρόν Πρωτόκολλον δύναται να άναθεωρηθη, έφ* δσον τούτο 
ήθελε ζήτηθή ύπό πλειόνων του ενός τρίτου 'Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών. 

(β) Ό Γενικός Διευθυντής της 'Οργανώσεως τών 'Ηνωμένων Εθνών δια τήν 
Παιδείαν, τήν Έπιστήμην καΐ τήν Μόρφωσιν θέλει συγκαλέσει επί τούτω 
Διάσκεψιν. 

(γ) At τροποποιήσεις του παρόντος Πρωτοκόλλου θέλουν τεθή έν 1σχύ(, μόνον 
έάν αύται υΐοθετηθώσιν ομοφώνως ύπό τών έκπροσωπηθέντων είς τήν Διάσκε
ψιν Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών καΐ γίνωσιν άποδεκταΐ παρ' έκαστου τών 
'Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών. 

(δ) Ή ύπό τών Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών αποδοχή τροποποιήσεων 
του παρόντος Πρωτοκόλλου, α'ίτινετ υΐοθετήθησαν ύπό της Διασκέψεως της 
μνημονευομένης έν ύποπαραγράφοις (β) καΐ (γ ) , θέλει ένεργηθή διά της 
καταθέσεως τυπικού οργάνου παρά τφ Γενικώ Διευθυντή της 'Οργανώσεως 
τών Ηνωμένων 'Εθνών διά τήν Παιδείαν, τήν Έπιστήμην καΐ τήν Μόρφωσιν. 

(ε) Άφ' ής ήθελον τεθή έν ίσχύί at τροποποιήσεις του παρόντος Πρωτοκόλ
λου, μόνον τό ούτω τροποποιηθέν κείμενον του είρημένου Πρωτοκόλλου θά είναι 
άνοικτόν προς έπικύρωσιν ή προσχώρησιν. 

Συμφώνως τω άρθρω 102 του Καταστατικού Χάρτου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών 
τό παρόν Πρωτόκολλον θέλει καταχωρισθή παρά τη Γραμματεία τών 'Ηνωμέ
νων Εθνών τη αΐτήσει του Γενικού Διευθυντού της 'Οργανώσεως τών 'Ηνωμέ
νων 'Εθνών διά τήν Παιδείαν, τήν Έπιστήμην και τήν Μόρφωσιν. 

ΕΙς πίστιν τών ανωτέρω, ol κάτωθι υπογεγραμμένοι, δεόντως προς τούτο 
εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν τό παρόν Πρωτόκολλον. 

'Εγένετο έν Χάγη, σήμερον τή δεκάτη τετάρτη ήμερα του μηνός Μαΐου του 
έτους 1954, είς τήν άγγλικήν, τήν γαλλικήν, τήν ρωσσικήν καΐ τήν ίσπανικήν 
γλώσσαν, είς £ν καΐ μόνον άντίτυπον, δπερ θέλει κατατεθή παρά τοις άρχείοις 
της 'Οργανώσεως τών 'Ηνωμένων 'Εθνών διά τήν Παιδείαν, τήν Έπιστήμην 
και τήν Μόρφωσιν, κεκυρωμένα δέ πιστά αντίγραφα θέλουν άποσταλή είς 
άπαντα τά Κράτη, τά μνημονευόμενα έν παραγράφοις 6 καί 8, προς τούτοις 
δέ είς τά 'Ηνωμένα "Εθνη. 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΑΠΟΦΑΣΙΣ 1 

Ή Διάσκεψις εκφράζει τήν ελπίδα οτι τά αρμόδια όργανα τών Ηνωμένων 
Εθνών θά άπεφάσιζον, έν ή περιπτώσει ήθελεν άναληφθή στρατιωτική δράσις 
προς έφαρμογήν του Καταστατικού Χάρτου, νά διασφαλίσωσιν έφαρμογήν τών 
προνοιών της Συμβάσεως ύπό τών ένοπλων δυνάμεων, τών μετεχουσών είς τήν 
τοιαύτη ν δρασιν. 

ΑΠΟΦΑΣΙΣ II 
Ή Διάσκεψις εκφράζει τήν ελπίδα δτι έκαστον τών 'Υψηλών Συμβαλλομένων 

Μερών, αμα τη προσχωρήσει αυτού είς τήν Σύμβασιν, θέλει προβή, εντός τών 
πλαισίων του συνταγματικού κσ.Ι διοικητικού1 αύτοΟ συστήματος, είς τήν σύστα
σιν εθνικής συμβουλευτικής επιτροπής, συγκειμένης έκ μικρού αριθμού διακε
κριμένων προσώπων : επί παραδείγματι, ανωτέρων αξιωματούχων αρχαιολο
γικών Υπηρεσιών μουσείων, κ.λ.π., ενός εκπροσώπου του στρατιωτικού γενικού 
προσωπικού, ενός εκπροσώπου του 'Υπουργείου Εξωτερικών, ενός είδικοΰ επί 
του διεθνούς δικαίου καί έκ δύο ή τριών έτερων μελών, ών τά υπηρεσιακά 
καθήκοντα f\ at είδικευμέναι γνώσεις έχουν σχέσιν προς τους καλυπτομένους 
ύπό της Συμβάσεως τομείς. 

Ή ΈπιτροπΛ αύτη θέλει τεθη ύπό τήν δικαιοδοσίαν του Υπουργού 'Εξωτε
ρικών f\ ανωτέρου αξιωματούχου, υπευθύνου διά τήν έθνικήν ύττηρεσίαν, ής 
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κύριον μέλημα είναι ή προστασία και ή φροντίς των πολιτιστικών αγαθών. Αϊ 
κύριαι αρμοδιότητες αυτής είναι— 

(α) να συμβουλεύη την Κυβέρνησιν καθ* δσον άφορα εις τά αναγκαία 
μέτρα προς έφαρμογήν της Συμβάσεως εις τάς νομοθετικός, τεχνικάς 
ή στρατιωτικός αυτής απόψεις, τόσον έν καιρώ ειρήνης δσον και διαρ
κούσης ένοπλου τινός συγκρούσεως* 

(β) νά προσεγγίζη την Κυβέρνησιν της έν περιπτώσει ένοπλου συγκρού
σεως ή δτε ή απειλή συγκρούσεως παρουσιάζεται άμεσος, έπί τω τέλει 
δπως διασφαλισθή δτι πολιτιστικά αγαθά κείμενα έν τή εδαφική αυτής 
επικράτεια ή έν τή επικράτεια έτερων χωρών, καταστώσι γνωστά και 
άπολαύωσι σεβασμού και προστασίας υπό τών ένοπλων δυνάμεων τής 
χώρας συμφώνως ταΐς διατάξεσι τής Συμβάσεως' 

(γ) νά έξασφαλίζΠ, έν συμφωνία μετά τής Κυβερνήσεως της σύνδεσμον 
και συνεργασίαν μεθ' ετέρων παρομοίων εθνικών επιτροπών και μεθ' 
οιασδήποτε ετέρας αρμοδίας διεθνούς αρχής. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ 111 
Ή Διάσκεψις εκφράζει την ελπίδα δτι ό Γενικός Γραμματεύς τής 'Οργανώ

σεως τών Ηνωμένων Εθνών διά τήν Παιδείαν, την Έπιστήμην και την Μόρ
φωσιν, το ταχύτερον δυνατόν άπό τής ενάρξεως τής ισχύος τής Συμβάσεως διά 
τήν Προστασίαν Πολιτιστικών 'Αγαθών έν Περιπτώσει 'Ενόπλου Συγκρούσεως, 
θέλει συγκαλέσει συνεδρίαν τών Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών. 

Κεκυρωμένον πιστόν καί πλήρες άντίγραφον τοΰ πρωτοτύπου τής Τελικής 
Πράξεως τής Διακυβερνητικής Διασκέψεως έπί τής Προστασίας Πολιτιστικών 
'Αγαθών έν Περιπτώσει Ένοπλου Συγκρούσεως, τής Συμβάσεως διά τήν Προ
στασίαν Πολιτιστικών 'Αγαθών έν Περιπτώσει Ένοπλου Συγκρούσεως καί τοΰ 
Πρωτοκόλλου διά τήν Προστασίαν Πολιτιστικών 'Αγαθών έν Περιπτώσει Ένο
πλου Συγκρούσεως, τών υπογεγραμμένων έν Χάγη τή 14η Μαΐου 1954, ώς καί 
τών Αποφάσεων τών συνημμένων τή Τελική Πράξει. 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογραφε'ω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


