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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ύπ' "Αρ. 1533 τ ής 4ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1979
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ό nepi τής Συμβάσεως nepi τών Μέσων 'Απαγορεύσεως και Παρεμπο
δίσεως τής πα ρα νόμου Εξαγωγής, 'Εξαγωγής καΙ Μεταβιβάσεως Ιδιοκτη
σίας Πολιτιστικής Περιουσίας (Κυρωτικός) Νόμος του 1979 εκδίδεται δια
δημοσιεύσεως εις τήν έηίσημσν εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας
συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος.
'Αριθμός 61 του 1979
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΙΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ
Α Π Α Γ Ο Ρ Ε Ύ Σ Ε Ω ς ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔ1ΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ Π Ε Ρ Ι Ο Υ Σ Ι Α Σ
Ή Βουλή τών Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί της Συμβάσεως Συνοπτικός
περί των Μέσων "Απαγορεύσεως και Παρεμποδίσεως της παρανόμου ΤΙ*λος4
Εισαγωγής, Εξαγωγής και Μεταβιβάσεως 'Ιδιοκτησίας Πολιτιστι
κής Περιουσίας (Κυρωτικός) Νόμος τοΟ 1979.
2. "Εν τα> παρόντι Νόμω έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη Ερμηνεία,
διάφορος Εννοια·—
«Σύμβασις» σημαίνει τήν Σύμβασιν περί τών Μέσων 'Απαγο
ρεύσεως και Παρεμποδίσεως τής παρανόμου Είσαγωγής, Ε ξ α 
γωγής και Μεταβιβάσεως "Ιδιοκτησίας Πολιτιστικής Περιουσίας,
τής οποίας τό κείμενον έν τω άγγλικω πρωτοτυπώ εκτίθεται είς
τό Πρώτον Μέρος τοΟ Πίνακος και έν μεταφράσει εις τήν έλληνι πίναξ.
κήν εις τό Δεύτερον Μέρος τοΟ Πίνακος :
Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο κειμένων
υπερισχύει τό είς τό Πρώτον Μέρος του Πίνακος έκτιθέμενον
κείμενον.
3. Ή Σύμβασις, τής οποίας ή ύπό της Κυπριακής Δημοκρατίας κύρωσις
αποδοχή απεφασίσθη δια τής ό π ' ά ρ . 15.650 και ήμερ. 3ην Μαρτίου, Συμβάσεως.
"1977 'Αποφάσεως τοΟ Υπουργικού Συμβουλίου, δια του παρόντος
Νόμου κυοουται.
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ΙΙΡΩΊΟΝ ΜΙ.ΡΟΣ
CONVENTION ON THE MEANS OK PROHIBITING AND
PREVENTING ΤΜΚ ILLICIT IMPORT, EXPORT AND
TRANSFER OF OWNERSHIP OF CULTURAL PROPERTY
Adopted by the General Conference at its
Kith session — Paris 14 November, 1970
The General Conference of the United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization, meeting in Paris from 12 October to 14
November, 11)70, ,i| j | s 1 (»tli session,
Recalling the importance of the provisions contained in the Declaration
of the Principles of International Cultural Cooperation, adopted by the
General Conference; at its 14th session,
Considering that the intereharge of cultural property among nations for
scientific, cultural and educational purposes increases the knowledge of
the civilization of Man, enriches the cultural life of all peoples and
inspires mutual respect and appreciation among nations,
Considering that cultural property constitutes one of the basic elements
of civilization and national culture* and that its true value can be appre
ciated only in relation to the fullest possible information regarding its
origin, history and traditional setting,
Considering that, it is incumbent upon every State to protect the cultural
properly existing within its territory against the dangers of theft, clande
stine excavation, and illicit, export,
Considering that to avert these dangers, it is essential for every State
to become increasingly alive to the moral obligations to respect its own
cultural heritage and that of all nations,
Considering that, as cultural institutions, museums, libraries and
archives should ensure that their collections are built up in accordance
with universally recognized moral principles,
Considering that the illicit import, export and transfer of ownership
of cultural property is an obstacle to that understanding between nations
which it is part of UNESCO's mission to promote by recommending to
interested Slates, international conventions to this end,
Considering that the protection of cultural heritage can be effective
only if organized both nationally and internationally among States working
in close cooperation,
Considering that the UNESCO General Conference adopted a Recom
mendation to this effect in 1964,
Having before it further proposals on the means of prohibiting and
preventing the illicit import, export and transfer of ownership of cultural
property, a question which is on the agenda for the session as item 19,
Having decided,· at its 15th session, that this question should be made
the subject of an international convention,
\
Adopts this Convention on the fourteenth day of November, 1970.
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Article I
For the purposes of'this Convention, i.he term "cultural property" means
property which, on religious or secular grounds, is specifically designated
by each State as being of importance lor archaeology, prehistory, history,
literature, art or science and which belongs to the following categories:
(a) Rare collections and specimens of fauna, flora, minerals and
anatomy, and obj eels of palaeontological interest;
(b) Property relating to history, including the history of science and
technology and military and social history to the life of national
leaders, thinkers, scientists and artists and to events of national
importance ;
(c) Products of archaeological excavations (including regular and
clandestine) or of archaeological discoveries;
(d) Elements of artistic or historical monuments or archaeological
sites which have been dismembered;
(e) Antiquities more than one hundred years old, such as inscriptions,
coins and engraved seals;
(f) Obj ects of ethnological interest;
(g) Property of artistic interest, such as :
(i) pictures, paintings and drawings produced entirely by
hand on any support and in any material (excluding
industrial designs and manufactured articles decorated by
hand) ;
(ii) original works of statuary art and sculpture in any
material;
(iii) original engravings, prints and lithographs;
(iv) original artistic assembages and montages in any material;
(h) Rare manuscripts and incunabula, old books, documents and
publications of special interest (historical, artistic, scientific,
literary etc.) singly or in collections;
(i) postage revenue and similar stamps singly or in collections;
(j) archives, including sound, photographic and cinematographic
archives;
(k) articles of furniture more than one hundred years old and old
musical instruments.
Article 2
1. The States Parties to this Convention recognize that the illicit import,
export and transfer of ownership of cultural property is one of the main
causes of the impoverishment of the cultural heritage of the countries of
origin of such property and that international cooperation constitutes one
of the most efficient means of protecting each country's cultural property
against all the dangers resulting therefrom.
2. To this end the States Parlies undertake to oppose such practices with
the means at their disposal and particularly by removing their causes
putting a stop to current practices and by helping to make the necessary
reparations.
Article 3
The import, export or transfer of ownership of cultural property
effected contrary to the provisions adopted under this Convention by the
States Parties thereto, shall be illicit.

Ν. 61/79

996

Article 4
The Stales Parties to this Convention recognize that for the purpose
of the Convention properly which belongs to the following categories forms
part of the cull urn 1 heritage of each Slate:
(a) Cultural properly created by the individual or collective genius
of nationals of the Stale concerned, and cultural property of
importance to the State concerned created within the territory
of that State by foreign nationals or stateless persons resident
within such territory ;
(b) cultural property found within the national territory;
(c) cultural property acquired by archaeological, ethnological or
natural science missions, with the consent of the competent
authorities of the country of origin of such property;
(d) cultural property which has been the subject of a freely agreed
exchange ;
(e) cultural property received as a gift or purchased legally with the
consent of the competent authorities of the country of origin of
such property.
Article 5
To ensure the protection of their cultural property against illicit import,
export and transfer of ownership the States Parties to this Convention
undertake, as appropriate for each country, to set up within their territo
ries one or more national services, where such services do not already
exist, for the protection of the cultural heritage, with a qualified staff
sufficient in number for the effective carrying out of the following
functions :
(a) Contributing to the formation of draft laws and regulations
designed to secure the protection of the cultural heritage and
particularly prevention of the illicit import, export and transfer
of ownership of important cultural property;
(bj establishing and keeping up to date, on the basis of a national
inventory of protected property, a list of important public and
private, cultural property whose export would constitute an
appreciable impoverishment of the national cultural heritage ;
(c) promoting the development or the establishment of scientific and
technical institutions (museums, libraries, archives, laboratories
workshops.) required to ensure the preservation and presentation
of cultural property;
(d) organizing the supervision of archaeological excavations ensuring
the preservation "in situ" of certain cultural property and protect
ing certain areas reserved for future archaeological research;
(e) establishing for the benefit of those concerned (curators, collectors,
antique dealers, etc.) rules in conformity with the ethical princi
ples set forth in this Convention; and taking steps to ensure the
observance of those rules;
(f) taking educational measures lo stimulate and develop respect for
the cultural heritage of all States and spreading knowledge of the
provisions of this Convention ;
(g) seeing that appropriate publicity is given to the disappearance of
any items of cultural property.
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Article 6
The States Parties to this Convention undertake;
(a) To introduce an appropriate certificate in which the exporting
State would specify that the export of the cultural property in
question is authorized. The certificate should accompany all items
of cultural properly exported in accordance with the regulations ;
(b) to prohibit the exportation of cultural property from their
territory unless accompanied by the abovementioned export
certificate ;
(c) to publicise this prohibition by appropriate means, particularly
among persons likely to export or import cultural property.
Article 7
The States Parties to this Convention undertake :
(a) To take the necessary measures consistent with national legisla
tion, to prevent museums and similar institutions within their
territories from acquiring cultural property originating in another
State Party which has been illegally exported after entry into
force of this Convention, in the States concerned. Whenever
possible, to inform a State of origin Party to this Convention of
an offer of such cultural property illegally removed from that
State after the entry into force of this Convention in both States ;
(b) (i) to prohibit the import of cultural property stolen from a
museum or a religious or secular public monument or similar
institution in another State Party to this Convention after the
entry into force of this Convention for the States concerned,
provided that such property is documented as appertaining
to the inventory of that institution ;
(ii) at the request of the State Party of origin, to take appropriate
steps to recover and return any such cultural property import
ed after the entry into force of this Convention in both States
concerned, provided, however that the requesting State shall
pay just compensation to an innocent purchaser or to a person
who has a valid title to that property. Requests for recovery
and return shall be made through diplomatic offices. The
requesting Party shall furnish, at its expense* the documenta
tion and other evidence necessary to establish its claim for
recovery and return. The Parties shall impose no customs
duties or other charges upon cultural property returned
pursuant to this Article. All expenses incident to the return
and delivery of the cultural property shall be borne by the
requesting Party.
Article 8
The States Parties to this Convention undertake to impose penalties or
administrative sanctions on any person responsible for infringing the pro
hibitions referred to under Articles 6 (b) and 7 (b).
Article 9
Any State Party to this Convention whose cultural patrimony is in
jeopardy from pillage of archaeological or ethnological materials may call
upon other States Parties who are affected. The States Parties to this
Convention undertake, in these circumstances, to participate in a concerted
international effort to determine and to carry out the necessary concrete
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measures, including live conlrol of exports and imports and international
commerce in the speeific materials concerned, landing agreement each
State concerned shall take. provisional measures to the extent feasible to
prevent irremediable injury to the cultural heritage of the requesting
State.
Article 10
The States Parties to this Convention undertake :
(a) To restrict by education, information and vigilance, movement of
cultural property illegally removed from any State Party to this
Convention and, as appropriate for each country, oblige antique
dealers, subject to penal or administrative sanctions, to maintain
a register recording the origin of each item of cultural property,
names and addresses of the supplier, description and price of
each item sold and to inform the purchaser of the cultural pro
perty of the export'prohibition to which such property may be
subject;
(b) to endeavour by educational means to create and develop in the
public mind a realization of the value of cultural property and
the threat to the cultural heritage created by theft, clandestine
excavations and illicit exports.
Article 11
The export and transfer of ownership of cultural property under
compulsion arising directly or indirectly from the occupation of a country
by a foreign power shall be regarded as illicit.
Article 12
The Slates Parties to this Convention shall respect the cultural heritage
within the territories for the international relations of which they are
responsible and shall take all appropriate measures to prohibit and prevent
the illicit import, export and transfer of ownership of cultural property
in such territories.
Article 13
The States Parties to this Convention also undertake, consistent with the
laws of each State :
(a) To prevent by all appropriate means transfers of ownership of
cultural property likely to promote the illicit import or export
of such property ;
(b) to ensure that their competent services cooperate in facilitating
the earliest possible restitution of illicitly exported cultural pro
perty to its rightful owner ;
(c) to admit actions for recovery of lost, or stolen items of cultural
properly brought by or on behalf of the rightful owners ;
(d) to recognize the indefeasible right of each State Party to this
Convention·'to classify and declare certain cultural property as
inalienable which should therefore ipso facto not be exported, and
to facilitate recovery of such property by the State concerned in
cases where it has been exported.
Article 14
In order to prevent illicit export and to meet the obligations arising
from the implementation of this Convention, each State Party to the
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Convention should, as far as it is able, provide the national services res
ponsible for the protection of its cultural heritage with an adequate budget
and, if necessary, should set up a fund for this purpose.
Article 15
Nothing in this Convention shall prevent States Parties thereto from
concluding special agreements among themselves or from continuing to
implement agreements already concluded regarding the restitution of
cultural property removed, whatever the reason, from its territory of
origin, before the entry into force of this Convention for the States
concerned.
Article 16
The States Parties to this Convention shall in their periodic reports sub
mitted to the General Conference of the United Nations Educational
Scientific and Cultural Organization on dates and in a manner to be
determined by it, give information on the legislative and administrative
provisions which they have adopted and other action which they have
taken for the application of this Convention, together with details of the
experience acquired in this field.
Article 17
1. The States Parties to this Convention may call on the technical
assistance of the United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization, particularly as regards :
(a) Information and education;
(b) Consultation and expert advice ;
(c) Coordination and good offices.
2. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organiza
tion may, on its own initiative conduct research and publish studies on
matters relevant to the illicit movement of cultural property.
3. To this end, the United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization may also call on the cooperation of any competent non
governmental organization.
4. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organiza
tion may, on its own initiative make proposals to States Parties to this
Convention for its implementation.
5. At the request of at least two. States Parties to this Convention which
are engaged in a dispute over its implementation, UNESCO may extend
its good offices to reach a settlement between them.
Article 18
This Convention is drawn up in English, F rench, Russian and Spanish,
the four texts being equally authoritative.
Article 19
1. This Convention shall be subject to ratification or acceptance by
States members of the United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization in accordance with their respective constitutional procedures.
2. The instruments of ratification or acceptance shall be deposited with
the DirectorGeneral of the United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization.
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Article 20
I. This Convention shall be open to accession by all States not members
of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
which are invited to accede to it by the Executive Board of the Organi
zation.
2." Accession shall be effected by the deposit of an instrument of
accession with the DirectorGeneral of the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization.
Article 21
This Convention shall enter into force three months after the date of
the deposit of the third instrument of ratification, acceptance or accession,
but only with respect to those States which have deposited th€>ir respective
instruments on or before that date. I t shall enter into force with respect
to any other State three months after the deposit of its instrument of
ratification, acceptance or accession.
Article 22
The States Parties to this Convention recognize that the Convention is
applicable not only to their metropolitan territories but also to all territo
ries for the international relations of which they are responsible ; they
undertake to consult, if necessary, the governments or other competent
authorities of these territories oh or before ratification, acceptance or
accession with a view to securing the application of the Convention to
those territories, and to notify the DirectorGeneral of the United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization of the territories to
which it is applied the notification to take effect three moiv.hs after the
date of its receipt.
Article 23
1. Each State Party to this Convention may denounce the Convention on
its own behalf or on behalf of any territory for whose international rela
tions it is responsible.
2. The denunciation shall be notified by an instrument in writing,
deposited with the DirectorGeneral of the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization.
3. The denunciation shall take effect twelve months after the receipt
of the instrument of denunciation.
Article 24
The DirectorGeneral of UNESCO shall inform the States members of
the Organization which are referred to in Article 20, as well as the United
Nations, of the deposit of all the instruments of ratification, acceptance
and accession provided for in Articles 19 and 20 and of the notifications
and denunciations provided for in Articles 22 and 23 respectively.
Article 25
1. This Convention may be? revised by the General Conference of the
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Any such
revision shall, however, bind only the States which shall become Parties
to the revising Convention.
2. I f the General Conference should adopt a new convention revising
this Convention in whole or in part, then, unless the new convention other
wise provides, this* Convention shall cease to be open to ratification,
acceptance or accession, as from the date on which the new revising
convention enters into force.

1001

Ν. 61/79

Article 26
In conformity with Article 102 of the Charter of the United Nations,
this Convention shall be registered with the S ecretariat of the United
Nations at the request of the Director-General of the United Nations
Educational, S cientific and Cultural Organization.
Done in Paris this seventeenth day of November 1970 in two authentic
copies bearing the signature of the President of the sixteenth session of
the General Conference and of the Director-General of the United Nations
Educational, S cientific and Cultural Organization, which shall be deposited
in the archives of the United Nations Educational, S cientific and Cultural
Organization and certified true copies of which shall be delivered to all
the S tates referred to in Articles 19 and 20 as well as to the United
Nations.
The foregoing is the authentic text of the Convention duly adopted by
the General Conference of the United Nations Educational, S cientific and
Cultural Organization during its sixteenth session, which was held in Paris
and declared closed the fourteenth day of November 1970.
IN FAITH WHEREOF we have appended our signatures this seventeenth
day of November 1970.
The President of the General Conference,
ATILIO DELL' ORO MAINI.
The Director-General,
RENE MAHEU.
Certified copy
Paris
Director, Office of International
Standards and Legal Affairs,
United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization
ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ
ΣΥΜΒΑΣ1Σ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,
ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ Π Ε Ρ Ι Ο Υ Σ Ι Α Σ
ΥΙοθετηθεΐσα Οπό της Γενοκής Συνελεύσεως κουτά
την έν Παρισίοις 16ην Σύνοδον αυτής (14.11.1970)1
Ή Γενική Συνέλευσις της 'Εκπαιδευτικής, Επιστημονικής και Πολιτιστικής
'Οργανώσεως των Ηνωμένων 'Εθνών (ΟΥΝΕΣΚΟ), συνελΘοΟσα έν Παρισίοις
από της 12ης ' Οκτωβρίου μέχρι της 14ης Νοεμβρίου 1970, έν τη 16η Συνάδω
αυτής,
Ύττενβυμίζουσα την σπουδαιότητα των διατάξεων της Διακηρύξεως των 'Αρ
χών της Διεθνούς Πολιίτιστίίκής Συνεργασίας, της υιοθετηθείσης Cmo της Γενικής
Συνελεύσεως έν τη 14η συνσδω αυτής,
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Φρονούσα ότι ή ανταλλαγή πολιτιστικής περιουσίας μεταξύ εθνών δι' επιστη
μονικούς, πολιτιστικούς. και εκπαιδευτικούς σκοπούς αυξάνει την γνώσιν τοΟ
ανθρωπίνου πολιτισμού, εμπλουτίζει τήν πολιτιστικήν ζωήν πάντων των λαών
και εμπνέει άμοιβαΐον σεβασμόν και έκιτίιμησιν μεταξύ τών εθνών,
Φρονούσα ότι ή πολιτιστική περιουσία συνιστά εν έκ τών βωσικών στοιχείων
του πολιτισμού κ α ι της 'Εθνικής πολιτιστικής παραδόσεως, κ α ι δτι ή αληθής
αυτής αξία δύναται να έκτιμηθή μόνον έν συσχετισμώ προς τήν πληρεστέραν
δυνατήν πλη/ρσφόρησιν περί τής καταγωγής, ιστορίας και παραδοσιακής τοπο
θετήσεως αυτής,
Φρονούσα δτι ανήκει εις παν Κράτος ή ύποχρέωσις προστασίας τής εντός
τής επικρατείας αυτού ύπαρχούσης πολιτιστικής περιουσίας έναντι τών κινδύ
νων κλοπής, λαθραίας ανασκαφής και παρανόμου εξαγωγής,
Φρονούσα δτι, προς άποτροπήν τών κινδύνων τούτων, είναι ουσιώδες δι* £κα
στον Κράτος νά καθίσταται διαρκώς περισσότερον εύαίσθητον εις τάς ήθικάς
υποχρεώσεις σεβασμού τής 'ιδίας αυτού πολιτιστικής κιληιρονσμίας κ α ι εκείνης
πάντων τών εθνών.
Φρονούσα δτι τά πολιτιστικά ιδρύματα, τά μουσεία, αϊ βιβλιοθήικαι και τά
αρχεία δέον νά διασφαλίζουν δτι αί συλλογαί των συγκροτούνται συμφώνως
προς παγκοσμίως άνεγνωρισμένας ήθικάς αρχάς,
Φρονούσα δτι ή παράνομος εισαγωγή, εξαγωγή και μεταβίβασις ιδιοκτησίας
πολιτιστικής περιουσίας συνιστά κώλυμα είς τήν άλιληλοκατανόησιν τών Εθνών
ή όποια αποτελεί μέρος τής αποστολής τής ΟΥΝΕ Σ Κ Ο δπως προωθή δι' είση
γήσεων προς τ ά ενδιαφερόμενα Κράτη, διεθνείς προς τούτο συμβάσεις,
Φρονούσα οτι ή προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς δύναται νά είναι λυσι
τελής μόνον έάν όργανωθή τόσον έπί εθνικής δσον και επί διεθνούς βάσεως
μεταξύ κρατών εργαζομένων έν στενή συνεργασία,
ΛαβοΟσα 6π* όψιν δτι ή Γενική Συνέλευσις τής Ο Υ Ν Ε Σ Κ Ο έ χ ε ι υιοθετήσει
προς τούτο Σύστασιν τό 1964,
"Εχουσα ενώπιον αυτής πβραιτέρω προτάσεις περί τών μέσων απαγορεύ
σεως και παρεμπσδίσεως τής παρανόμου εισαγωγής, εξαγωγής κ α ι μεταβιβά
σεως 'ιδιοκτησίας πολιτιστικής περιουσίας, ζήτημα τό όποιον είναι έγγεγραμ
μένον είς τήν ήμερησίαν διάταξιν τής συνόδου ώς θέμα 19,
"Εχουσα αποφασίσει κ α τ ά την 15ην σύνσδον αυτής δτι τό ζήτημα τοΟτο δέον
νά άποτελέση τό άντικείμενον διεθνούς συμβάσεως,
Υιοθετεί τήν παρουσαν Σύμβασιν την δεκάτην τετάρτην ήιμέραν του μηνός
Νοεμβρίου του 1970.
"Αρθρον 1
>Διά τους σκοπούς τής παρούσης Συμβάσεως Ο δρος «πολιτιίστιίκή περιουσία»
οηιμαίνει περιουσίαν ή οποία, διά θρησκευτικούς λόγους, καθαρίζεται ειδικώς
ύφ* έκαστου Κράτους ώς έχουσα σπουδαιότητα διά τήν άρχαιολογίαν, πρόϊστο
ρίαν, Ίστσρίαν, λογοτεχνίαν, καλλιτεχνίαν ή έπιστήμην και ή οποία ανήκει είς
τάς ακολούθους κατηγορίας :;■
(α) Σπάνιαι συλλογαί και δείγματα πανίιδος, χλωίρίιδος, ορυκτών καΐ
ανατομίας, καθώς κ α ι αντικείμενα παλαιοντολογικού έν6ιαφέροντος'
(β) περιουσία άφορώσα είς τήν ίστορίαν, περιλαμβανομένης της Ιστορίας
ιτής επιστήμης, τής τεχνολογίας καΐ τής στ ρατ ιωτ ϋκής καΐ κοινωνικής
Ιστορίας, είς τήν ζωήν τών εθνικών ηγετών, στοχαστών, επιστημόνων
ικαι καλλιτεχνών, καθώς κ α ι είς τ ά γεγονότα έθναικής σημασίας*
ι ( γ ) προϊόντα αρχαιολογικών ανασκαφών (περιλαμβανομένων τών κανο
νικών καΐ λαθραίων τοιούτων) ή αρχαιολογικών άνακαΤΜψεων*
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(δ) συστατικά μέρη καλλι,τ·εχνι:κών ή Ιστορικών μνηιμείων ή αρχαιολογι
κών χώρων τά όποια έχουν άποχωρισθή*
(ε) αρχαιότητες ηλικίας ιτέραν των εκατόν ετών, ώς είναι αϊ έπιγραφαί,
τά νομίσματα, αϊ έγκεχαραγμέναι σφραγίδες"
(στ) αντικείμενα έθναλογιικοΰ ενδιαφέροντος'
(ζ) περιουσία καλλυτεχνικοΰ ενδιαφέροντος, ήτοι—
(i) εΙκόνες, πίνακες και Ιχνογραφήιμαιτα παραγόμενα έξ όλοκλή *
ρου διά της χειρός έφ* οίοοοήιπάτιε ύποστηρίγιματος καΐ έφ* οιασ
δήποτε ύλης (εξαιρουμένων τών βιομηχανικών σχεδίων καϊ τών
"κατασκευαζόμενων άντικειιμένων τά όποια διακοσμούνται διά
της χειρός)'
(ii) ττρωΓτότυπτα έργα άγαλματοποιΐας και γλυπτι/κής έφ* οϊασδή
ποτε Ολης'
(iii) πρωτότυπα έργα χαρακτυκής, αποτυπώσεις καϊ λιθογραφίαι'
(iv)i ιπρωτότυποι καλλυτεχνυκαϊ συναρμολογήσεις καϊ μσνταρίισματα
έφ* οιασδήποτε ίίλης*
(η) σπάνια χειρόγραφα καϊ βιβλία έκττε/τυπτωίμένα προ του 1500 μ.Χ.
(incunabula), παλαιά βιβλία, έγγραφα καϊ δημοσιεύσειςείδϊκοΟ εν
διαφέροντος (Ιστορικού, καλλιίτεχνι'κου, έπιστηιμονικοΟ, λογοΐεχνϋκοθ7
κ.λ.·π.) ιμ&μοναμένως ιή ιέν συλλογαΐς·
^^~
ί(θ) γραμματόσημα, χαρτόσημα καϊ παρόμοια ένσημα, μεμονοιμένως ή έν
συλλογαΐς"'
\(ι)ι αρχεία, περιλαμβανομένων ήχογραφυκών, φωτογραφιΐκών καϊ κίνημα,
τόγραφιικών αρχείων'
(κ) είδη επιπλώσεως ηλικίας ιτέραν των εκατόν ετών καϊ παλαιά όργανα.
"Αρθρον 2
1. Τά Κράτη1—Μέρη της παρούσης Συμβάσεως αναγνωρίζουν δτι ή παράνο
μος εΙσαγωγή, εξαγωγή καϊ μεταβίβασις Ιδιοκτησίας πολιτιστικής περιουσίας
είναι έν έκ τών κυρίων αΐιτίων άιποίδυναιμώισιεως της πολιτιστιΐκής κληροναμίας
τών χωρών καταγωγής τοιαύτης περιουσίας καϊ δτι ή διεθνής συνεργασία συ
νιστά έν έκ τών πλέον λυσιτελών μέσων προστασίας της πολιτιστικής περιου
σίας έΐκάοτης χώρας έναντι πάντων τών κινδύνων τών προερχομένων έξ αυτής.
2. Προς τούτο, τά Κιράτηι—(Μέρη αναλαμβάνουν νά άντϋταχθουν εϊς τοιαύτας
συνήθειας διά τών είς τήν διάθεσιν των μέσων καϊ Ιδιαιτέρως διά της εξαφανί
σεως τών αΙτίων, διά της απαγορεύσεως τών εφαρμοζομένων συνηθειών, κα
θώς και διά της υπσβοηθήσεως της πραγμοίτοποιήσεως τών αναγκαίων επανορ
θώσεων.
"Αρθρον 3
Ή είσαγωγή, εξαγωγή ή μεταβίιβαοις ιδιοκτησίας πολυτυστιικής περιουσίας,
πραγματοποιούμενη κατά παράβασιν τών δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως
υιοθετουμένων διατάξιεων ύπό τών Κρατών·—Μερών αυτής, εΐναι τοαράνσμος.
"Αρθρον 4
ίΔιά τους σκοπούς της παΐρούσης Συμβάσεως, τά Κράτη>ίΜέρη αυτής ανα
γνωρίζουν δτι περιουσία έμπίιπτουσα εϊς τάς ακολούθους κατηγορίας αποτελεί
τμήμα της πσλιιτιστιικής κληρονσμίας έικάστου Κράτους :|
(α) πολιτιστική περιουσία δημιουργηθεισα ύπό της άταμυκής ή συλλογι
κής ευφυΐας πολιτών του ενδιαφερομένου Κράτους και πολιτιστική
περιουσία έχουσα σπουδαιότητα διά τό ένδιαφ^ρόμενον Κράτος και
βημιουρ^ηθεϊσα εντός της επικρατείας τούτου ύπό σΛλλσΒαπώΐν ή απα
τρίδων κατοικούντων εντός της έν λόγω έπιικρατείας'
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(β) ιτολιτΓΐϋΤΓοκή περιουσία ευρεθείσα ·!ντός της εθνικής επικρατείας"
(γ) πολιτιστική περιουσία αποκτηθείσα ύπό αρχαιολογικών, εθνολογικών
ή* φυσικοεπιστημονικών αποστολών, τη συγκαταθέσει τών αρμοδίων
Ιάρχών τής χώρας καταγωγής τή<; τοιαύτης περιουσίας'
(δ) πολιτιστική περιουσία ή οποία απετέλεσε το άντικ^ίμενον ελευθέρως
συμφωνηθείσης συναλλαγής''
(Τ.) *πολιτιστΐκή περιουσία ληφθείσα ώς δώρον ή αγορασθείσα νομίμως
τη συγκοΛοΦέσει τών αρμοδίων άρχων της χώρας καταγωγής της
τοιαύτης περιουσίας
"Αρθρον 5
Προς διασφάλΐισιν της προστασίας της πολιτιστικής των περιουσίας έναντι
της παρανΛμου εΙσαγωγής, εξαγωγής και μεταβιβάσεως Ιδιοκτησίας, τά Κρά
τη«Μέρη της παρούσης Συμβάσεως αναλαμβάνουν, ώς ήθελε είναι κατάλλη
λον δι' έικάστην χώραν, νά Ιδρύσουν εντός τών έιπικρατειών των μίαν ή πλεί
ονας έθνικάς υπηρεσίας, ίίνθα τοιαυται ύπηρεσίαι δέν υφίστανται ήδη, διά τήν
προοτασίαν της πολιτιστικής κληρονομιάς, μετά προσοντούχου προσωπικού
επαρκούς είς αριθμόν διά τήν λυσιτελή έκτέιλεσιν τών ακολούθων αρμοδιοτή
των, ήτοΐτ~<
(α) νά συμβάλλουν είς τήν έτοιμασί>αν σχεδίων νάμων καΐ κανονισμών
πΐροοριζομένων νά διασφαλίζουν τήν προατασίαν της πολιτιστικής κλη
ιροναμίάς καΐ Ιδιαιτέρως τήν παρεμ/πόδισιν της ποορανόιμου εΙσαγωγής,
εξαγωγής και μεταβιβάσεως Ιδιοκτησίας πολιτιστικής περιουσίας*
ι(β) νά δημιουργήσουν και νά τηρούν ένηιμερωμένον, επί τη βάσει εθνικής
(απογραφής τής ύπό προστασίαν περιουσίας, έ'ν κατάλογον έκ σημαντι
κής δημοσίιας και Ιδιωτικής πολιτιστικής περιουσίας τής οποίας ή εξα
γωγή ήθελε επιφέρει αίσθητήν άΉοδυνάμωσιν τής έθνυκής πολιτιστι
Ιστικής περιουσίας·
(γ) νά προωθούν τήν άνάπτυξιν ή τήν σύστασιν έΐτιστηιμονικών καΐ τεχνι
κών Ιδρυμάτων (ιμουσείων, βιβλιοθηκών, αρχείων, εργαστηρίων κΑ/it.)
αναγκαίων διά τήν έξασφάλισιν της διατηρήσεως καΐ παρουσιάσεως
της ^πολιτιστικής περιουσίας·
(δ)ι νά οργανώνουν τήν έιποπτείαν αρχαιολογικών ανασκαφών, νά εξασφα
λίζουν τήν διατήρησιν "in situ" ώρισμένης πολιτιστικής περιουσίας
καΐ νά προστατεύουν ώριιαμένας περισχάς φυλασσομένας διά μελ
Ιλοντικάς άρχαιολογίκάς έρευνας';
(ε) νά καθιερουν, προς όφελος τών ενδιαφερομένων (εφόρων μουσείων,
συλλεκτών, πωλητών παλαιών αντικειμένων ΚΛΛΓ.), κανόνας συνά
δοντας προς τάς ήθικάς αρχάς τάς εκτιθεμένας έν τη παρούση Συμ
βάσει καΐ νά λαμβάνουν μέτρα διασφαλίζοντα τήν τήρησιν τών έν
λογ<{> κανόνων
(σα) νά λαμβάνουν εκπαιδευτικά μέτρα προς ένθάρρυνσιν καΐ άνάπτυξιν
του σεβασμού τής πολιτιατίίκής κληρονσμίας πάντων τών Κρατών καΐ
νά διαδίδουν τήν γνώσιν τών διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως'
(ζ), νά μεριμνούν ώστε νά δίδεται ή κατάλληλος δηιμοσιότης εΙς τήν έξα
φάνυσιν σΐωνδήποτε αντικειμένων πολιτιστικής περιουσίας.
"Αρθρον β
Τά Κράττη^Μέρη τής παρούσης Συμβάσεως αναλαμβάνουν—
(α) νά καθιερώσουν κατάλληλον πιστοποιητικόν είς τό όποιον τό έξάγον
Κράτος θά άναφέρη δτι ή εξαγωγή της προκειμένης τβλοαστικής πε
ιοιουσίας είναι ίιτιτειτραμιμένη. Τό ττυστόττοιητικόν6&W wit οχΝοδεύη
«itavra τά ό^ικ€ίιμ£ν«. παλίΓΓίοτικής περιουσίας τά Λποΐα εξάγονται
συμφώνως προς τους Κανονισ'μούς*
' ■
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(β) νά απαγορεύουν την έξαγωγήν πολιτιστικής περιουσίας. έκ της επι
κρατείας των έκτος έάν αϋτη συνοδεύηται Οπό του προαναφερθέντος
πιστοποιητικού εξαγωγής"
!(γ) νά καθιστούν γνωστήν τήν αιπαγόρευοιν ταυτην διά καταλλήλων μέ
σων. Ιδίως μεταξύ προσώπων τά όποια είναι πιθανοί εξαγωγείς ή
εισαγωγείς πολιτιστικής περιουσίας.
"Αρθρον 7ι
Τά Κράτη—Μέρη τής παρούσης Συμβάσεως αναλαμβάνουν—·
(α) νά λάβουν τά αναγκαία μέτρα, συνάδσντα προς την εσωτερική ν των
ναμοθεσίαν, προς παρειμπόδισιν των μουσείων και παρομοίων ιδρυμά
των εντός τής επικρατείας των όιπό τοΰ νά αποκτούν πολιτιστυκήν πε
ιριουσίαν πρόερχσμένην έξ έτερου ΚροπουςΗΜέρους και έξαχθεΐσαν
•παρανόμως μετά τήν εναρξιν Ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως έναντι
των ενδιαφερομένων Κρατών' επίσης, οποτεδήποτε εΐναι δυνατόν, νά
ΓΤίληροφορουν το Κράτος καταγωγής, συμβαλλόμενον Μέρος τής πα
ρούσης Συμβάσεως, περί τής υπάρξεως προσφοράς τοιαύτης πολιτιστι
κής περιουσίας παρανόμως μετακινηθείσης έκ του έν λόγω Κράτους
μετά τήν εναρξιν Ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως, είς αμφότερα τά
Κράτη"
(β) (i) νά απαγορεύουν τήν είσαγωγήν πολιτιστικής περιουσίας ή οποία
εκλάπη έκ μουσείου ή θρησκευτικού ή κοσμιΐκου δηιμοσίου μνη
μείου ή παρομοίου ιδρύματος ευρισκομένου είς έτερον Κρά
τος—Μέρος τής παρούσης Συμβάσεως μετά την εναρξιν Ισχύος
αυτής έναντι των ενδιαφερομένων Κρατών, υπό τόν δρον δτι ή έν
λόγω περιουσία άποδειικνύεται ώς περιεχοιμένη είς τήν άπσγραφήν
το5 έν λόγω Ιδρύματος*
(ii) τη αΐτήσει του Κράτους^Μέρους καταγωγής, νά λαμβάνουν τά
ικατάλληλα μέτρα προς άνάκτησιν καΐ έπιστροφήν οίασδήποτε
τοιαύτης πολιτιστικής περιουσίας εΙσαχθείσης μετά τήν εναρξιν
ιίσχύος τής παρούσης Συμβάσεως είς αμφότερα τά ενδιαφερόμενα
Κράτη, υπό τόν δρον, δμως δτι τό αΛτουν Κράτος θά καταβάλλη
δικαίαν άποζημίωσυν είς τόν κολόπισιτον άγοραστήν ή τό πρόσω
πον τό όποιον κέκτηται εγκυρον τίιτλον έπί τής τοιαύτης περιου
σίας. Αιτήσεις προς όΗ'άκιτησιν καΐ έιπυστροφήν θά υπσβάλλωνται
μέσω τής διιπλο»ματιικής όδου. Τό alrroGv Κράτος θά παρέχη, δα
ηιάναις τούτου, τήν αναγκαίαν τεικιμηρίωσιν και λοιπήν μαρτυρίαν
προς έδραίωσιν τής αξιώσεως του προς άνάκτησιν καΐ έπιστρο
φήν. Τά Μέρη δέν θά επιβάλλουν τελωνειακούς δασμούς ή ετέ
ρας επιβαρύνσεις έπί της συμφώνως προς τό παρόν "Αρθρον
έιπιστρεφομένης πολιτιστικής περιουσίας. "Απασαι αί συνοδεύου
σαι τήν έπυστρσφήν καΐ παράδοσιν τής πολιτιστικής περιουσίας
oomavai θά βαρύνουν τό αΙτοΟν Κράτος.
"Αρθρονι 8
ποινάς
βίασιν
"Αρθρον 9
ιΠαν Κράτος—Μέρος τής παρούσης Συμβάσεως του οποίου ή πολιτιστική κλη
ρονσμία κινδυνεύει λόγω διοφτηογης αρχαιολογικού ή εθνολογικού ύλικου δύ
ναται να έιτίχαλεσθη τήν βοη^θειαν έτερον επηρεαζόμενων Κρατών—Μερών.
Τά Κρόπη^Μέρη της παρούσης Συμβάσεως αναλαμβάνουν όπό τάς περιστά
σειςαύτάς νά οτ^Εμέιτέχόυν είς μίαν άπό κοινού προσχεδιασμένην διεθνή προσ
πάθειαν π$>ός έξιεύρβσιν κσΑ ολοποίησιν των αναγκαίων ουσιαστικών μέτρων,
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περιλαμβανομένου του ελέγχου των ί'ξαγωγών καί εισαγωγών καί τής διεθνούς
»'μπ·θιρίας του συγκι κριμένου υλικού. Τ ν αναμονή επιτεύξεως συμφωνίας
εκαστον ί νδιαφερόμενον Κράτος O ne λαμβάνη προσωρινά μέτρα, καθ' ήν £κτα
cnν τούτο είναι έφικηόν, προς άποτραπήν dvf.Ti'avopGdyrpu βλάβης εις την ττολι
τιστικήν κληροναμίαν τυΟ αιτούντος Κράτους.
"Αρθρον 10
Τ ά Κ|ίάτη Μέιρη της παρούσης Συμβάσεως άνοιλαμβάνουν·
(α) νά m ρκνρίσυυν bux του μέσου της μορφώσεως, διαφωτίσεως κ α ι έπα
Υ(χιτπνή<χεως την διακίνησα' πολιτιστικής περιουσίας παρανόμως μετα
ικινηΟ» ίσης έξ οιουδήποτε Κράτους1 Μέρους της παρούσης Συμβάσεως
(καί. ως ήΟ* λ», είναι κατάλληλον bC έκάοτην χώραν, νά ύποχρεοΟν
πους πωλητάς παλαιών άντι·κει.·μένων, έτιί απειλή ποινικών κ α ι διοικη
πικών κυρΰ>σ>εων, νά τηρούν βιβλίυν κατο^ωρήσεως της καταγωγής
t κάστυυ αντικειμένου πολιτιστικής περιουσίας, των ονομάτων κ α ι διευ
θύνσεων του προμηθευτού, τής περιγραφής και του τιμή>ματος έκαστου
(πωλουμένου άντικευμένου καί νά πληροφορούν τόν άγοραστήν τής πο
λιτιστικής περιουσίας περί τής απαγορεύσεως εξαγωγής είς τήν οποίαν
Ιδυναπόν νά υπόκειται αϋτη*
(β) νά προσπαθήσουν διά μορφωτικών μέσων νά δημιουργήσουν κ α ι ανα
πτύξουν εις την σκέψιν τοΰ κοινού τήν συνείδηοιν τής αξίας τής πολι
πιστικής περιουσίας και τής άπιειλής ή οποία δημιουργείται δια τήν
Ιπολιτιστικήν κληρονομίοτν συνεττεία κλοττής, λαθραίων ανασκαφών και
παρανόμων εξαγωγών.
"Αρθρον 11
Ή εξαγωγή και μεταβίβίχσις Ιδιοκττησύας πολιτιστικής περιουσίας ύπό συν
θήκας έξ<χναγκασμου πηγάζουσας αμέσως ή εμμέσως έκ τής κατοχής
μιας
χωράς ύπό ξένης δυνάμεως θά θεωρήται παράνομος.
"Αρθρον 12
1

Τ ά Κράτη Μέρη τής παρούσης Συμβάσεως δέον νά σέβωνται τήν πολιτιστι
κήν κληρονομίαν τήν εύρισκομένην εντός των έιτικρατειών διά τάς διεθνείς
σχέσεις των όποιων είναι υπεύθυνα καί νά λαμβάνουν έχπαντα τ ά κατάλληλα
μέτρα προς άπαγόρευσιν και παρεμπόδισιν τής παρανόμου είσαγωγής, εξαγω
γής και μεταβιβάσεως Ιδιοκτησίας πολιτιστικής περιουσίας είς τάς έν λόγω
επικρατείας.
"Αρθρον 13
Τά Κράτη Μέρη τής παρούσης Συμβάσεως αναλαμβάνουν ωσαύτως, συμ
φώνως προς τήν νομοθεσίαν έικάστου τούτων :
(α) νά παρεμποδίζουν διά παντός κιχταλλήλου μέσου τάς μεταβιβάσεις
Ιΐδιακτηαίας πολιτιστικής περιουσίας αϊ όποΐαι είναι πιθανόν νά ύπο
ιθάλπτουν τήν παράνυμαν είσαγωγήν καί έξαγωγήν τοιαύτης περιου
σίας*
(β) νά διασφαλίζουν οτι αϊ άρμόδιαι ύπηιρεσίαι των συνεργάζονται είς τήν
ίδιευκόλυνσιν τής σιηταμωτέρας δυνατής επιστροφής τής παρανόμως
έξαχθείοης πολιτιστικής περιουσίας είς τόν νόμιμον Ιοιοκίτήτην αυτής'
( γ ) νά επιτρέπουν άγωγάς περί ανακτήσεως άττολεσθέντων ή κλαπτέντων
Ιοντικέ υμένων πολιτιστικής 'περιουσίας έγειρομένας ύπό ή έν ονόματι
Πών νομίιμων Ιδιοκτητών*
(δ) νά αναγνωρίζουν ι ό άπαράγραπτον δικαίωμα έκαστου ΚράτουςΜέ
ρους τής παρούσης Συμβάσεως δπως ταξί νομή καί κηρύσση ώρι
σμένην πολιτιστικήν περιουσίαν ώς άναπαλλοτρίωτον καί ώς έκ
τούτου αυτοδικαίως μή δυναμένην νά έξαχθή, καθώς επίσης νά διευ
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κ'ολύνουν τήν άνάκτηοιν τοιαύτης περιουσίας υπό του ενδιαφερομένου
Κράτους εις περιπτώσεις κατά τάς οποίας αϋτη έχει έξαχθή.
"Αρθρον 14

Προς παρεμπόδισα της παρανόμου εξαγωγής και προς έκπλήρωσιν των
έκ της εφαρμογής της παρούσης Συμβάσεως πηγαζουσών υποχρεώσεων,
εκαστον ΚράτοςΜέρος τής Συμβάσεως δέον δπως, καθ* ην έκτασιν τούτο
είναι Ίκανόν, προνοήση δια τάς έθνικάς υπηρεσίας τάς υπευθύνους διά τήν
προστασίαν τής πολιτιστικής αύτοΟ κληρονομιάς επαρκές κονδύλιον εις τον
π,ροϋπολογισμόν καί, εάν παραστή ανάγκη, δέον νά ίδρυση ταμεΐον προς
τούτο.
"Αρθρον 15

Ουδέν έν τη παρούση Συμβάσει διαλαμβανόμενον θά κωλύη τά ΚράτηΜέρη
αυτής ΰπως συνάπτουν είδικάς συμφωνίας μεταξύ των ή συνεχίσουν νά εφαρ
μόζουν συμφωνίας ήδη συναφθείσας άναφορικώς προς τήν έπιστροφήν πολι
τιστικής περιουσίας μετακινηθείσης, δι' οιονδήποτε λόγον, έκ τής επικρατείας
καταγωγής, πρό τής ενάρξεως Ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως έναντι των
ενδιαφερομένων Κρατών.
"Αρθρον 16

Τά ΚράτηΜέρη τής παρούσης συμβάσεως οφείλουν εις τάς περιοδικάς των
'Εκθέσεις, αϊ όποϊαι υποβάλλονται προς τήν Γενικήν Συνέλευσιν της Εκπαι
δευτικής, 'Επιστημονικής καί Πολιτιστικής 'Οργανώσεως των 'Ηνωμένων
Εθνών είς ημερομηνίας καί κατά τρόπον καθοριζόμενον ύπ* αυτής, νά παρέ
χουν πληροφορίας περί των νομοθετικών καί διοικητικών διατάξεων τάς
οποίας έχουν υιοθετήσει καθώς καί περί έτερων ενεργειών είς τάς οποίας
έχουν προβή διά τήν έφαρμογήν τής παρούσης Συμβάσεως, ομού μετά των
λεπτομερειών τής είς τόν τομέα τοΟτον αποκτηθείσης πείρας.
"Αρθρον 17

1. Τά ΚράτηΜέρη τής παρούσης Συμβάσεως δύνανται νά έπικαλώνται τήν
τεχνικήν βοήθειαν τής 'Εκπαιδευτικής, 'Επιστημονικής καί Πολιτιστικής 'Ορ
γανώσεως τών Ηνωμένων 'Εθνών, ιδία άναφορικώς προς—
(α) πληροφορίας καί έκπαίδευσιν'
(β) συμβουλάς καί γνώμας ειδικών*
(γ) συντονισμόν καί καλάς υπηρεσίας.
2. Ή Εκπαιδευτική, 'Επιστημονική και Πολιτιστική Όργάνωσις τών Ηνω
μένων 'Εθνών δύναται, οικεία αυτής πρωτοβουλία, νά διεξάγη έρευνας καί νά
δημοσιεύη μελετάς έπί θεμάτων σχετικών προς τήν παράνομον διακίνησιν πολι
τιστικής περιουσίας.
3. Προς τούτο, ή 'Εκπαιδευτική, 'Επιστημονική καί Πολιτιστική Όργάνω
σις τών Ηνωμένων Εθνών δύναται νά έπικαλήται τήν συνεργασίαν οίασδή
ποτε αρμοδίας μη Κυβερνητικής 'Οργανώσεως.
4. Ή 'Εκπαιδευτική, 'Επιστημονική καί Πολιτιστική Όργάνωσις τών Ηνω
μένων Εθνών δύναται, οίκεία αυτής πρωτοβουλία, νά διαβιβάζη προτάσεις
προς τά ΚράτηΜέρη τής παρούσης Συμβάσεως άναφορικώς προς τήν έφαρ
μογήν αυτής.
5. Τη αιτήσει δύο τουλάχιστον Κρατών Μερών τής παρούσης Συμβάσεως
μεταξύ τών όποιων ανεφύη διαφορά τις έν σχέσει προς τήν έφαρμογήν αύτης,
η ΟΥΝΕΣΚΟ δύναται νά παρέχη τάς καλάς άύτής υπηρεσίας προς επίτευξη/
διευθετήσεως μεταξύ αυτών.
"Αρθρον 18

Ή παρούσα Σύμβασις συνετάχβη ε'ις τήν Άγγλικήν, Γαλλικήν, Ρωσσικήν
καί Ίσπανικήν, τών τεσσάρων τούτων κειμένων όντων έξ ίσου αυθεντικών.
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"Αρθρον 19

Ι. Ή παρούσα Σύμδαυις υπόκειται είς έπικύρωσιν ή αποδυχήν υπό Κρατών
- Μελών τής Εκπαιδευτικής, Έπκηημονικής και Πολιτιστικής 'Οργανώσεως
ιών "Ηνωμενοτν ΈΟνών συμφώνώς προς τάς αντιστοίχους αυτών συνταγμα
τικάι; διαδικασίας.
2. Τά έγγραφα επικυρώσεως ή αποδοχής Θα κατατεθούν παρά τω Γενικώ
Διευθυντή τής Εκπαιδευτικής, Επιστημονικής καΐ Πολιτιστικής 'Οργανώσεως
τών Ήντ.τμένων. Εθνών.
"Αρθρον 20
Ι. I I παρούσα Σύμβαοις θά είναι ανοικτή δια παραχώρησιν ύφ' δλών τών
Κραιών μ.ή μι;λών τής Εκπαιδευτικής, Επιστημονικής καΐ Πολιτιστικής Ό ρ 
Υανώοεως ιών Ή\ωμέ\ων Τ€νών τα όποια καλούνται να προσχωρήσουν είς
αυτήν ύιιό αοο Εκτελεστικού Συμβουλίου τής 'Οργανώσεως.
2. Ή προσχώρησις πραγματοποιείται δια καταθέσεως του έγγραφου της
προσχωρήσεως παρά τώ Γκνικώ Διευθυντή τής Εκπαιδευτικής, Επιστημονικής
και Πολιτιστικής 'Οργανώσεως τών "Ηνωμένων Εθνών.
"Αρθρον 21

ΊΙ ικχροΟσα Σύμβασις ϋά άρχίαη Ισχύουσα μετά παρέλευσιν τριών μηνών
από τής ημερομηνίας καταθέσεως τού τρίτου έγγραφου επικυρώσεως, απο
δοχής ή προσχωρήσεως, άλλα μόνον έναντι τών Κρατών εκείνων τά όποια έχουν
καταθέσει τά οίκιϊα αυτών έγγραφα κατά ή πρό τής έν λόγω ημερομηνίας.
"Γναντι παντός ετέρου Κράτους αύτη θά άρχίση Ισχύουσα μετά παρέλευσιν
τριών μηνών άπό τής καταθέσεως του οίκείου αύτου. έγγραφου επικυρώσεως,
αποδοχής ή προσχωρήσεως.
"Αρθρον 22

Ί'ά ΚράτηΜέρη τής παρούσης Συμβάσεως αναγνωρίζουν δτι ή Σύμβασις
είναι εφαρμοστέα ούχΙ μόνον ε(ς τήν μητροπολιτικών αυτών έπικράτειαν άλλ'
επίσης καΐ είς άπάσας τάς επικρατείας διά τάς διεθνείς σχέσεις τών οποίων
είναι υπεύθυνα' ταύτα αναλαμβάνουν νά συμβουλεύονται, έάν παραστή ανάγ
κη, τάς Κυβερνήσεις ή ετέρας αρμοδίας αρχάς τών έν λόγω επικρατειών κατά
ή πρό τής fπικυρώσεως, αποδοχής ή προσχωρήσεως προς τόν σκοπόν δπως
ίί,ασψαλιυθή ή εφαρμογή ιής Συμβάσεως είς τάς τοιαύτας επικρατείας, καθώς
επίσης νά γνωστοποιούν είς τόν Γενικόν Διευθυντήν τής Εκπαιδευτικής, Επι
στημονικής κΐϊΐ Πολιτιστικής 'Οργανώσεως τών 'Ηνωμένων Εθνών τάς επι
κρατείας εις τάς οποίας αύτη εφαρμόζεται, τής γνωστοποιήσεως ταύτης λαμ
βαναύσης ΐσχύν μετά παρέλευσιν τριών μηνών άπό τής ημερομηνίας λήψεως
αυτής.
"Αρθρον 23

Ι. "Κκαστον ΚράτοςΜέρος τής παρούσης Συμβάσεως δύναται νά καταγ
γείλη τήν Σύμδασιν δΓ ίδιον αύτου λογαριασμόν ή διά λογαριασμόν οίασδή
ποτε επικρατείας διά τάς διεθνείς σχέσεις τής οποίας είναι όπεύθυνον.
?.. Ή καταγγελία δέον νά γνωστοποιήται δι* έγγραφου πράξεως κατατιθέ
μενης παρά τώ Γενικώ Διευθυντή τής Εκπαιδευτικής, 'Επιστημονικής και Πολι
τιστικής 'Οργανώσεως τών Ηνωμένων Εθνών.
3. Ή καταγγελία θά λαμβάνη ίσχύν μετά παρέλευσιν δώδεκα μηνών άπό
τής λήψεως τού έγγραφου τής καταγγελίας.
"Αρθρον 24
Ό Γενικός Διευθυντής τής Εκπαιδευτικής, Επιστημονικής και Πολιτιστικής
'Οργανώσεως τών Ηνωμένων Εθνών θά πληροφορή τά ΚράτηΜέλη της 'Οργα
νώσεως, τά Κράτη μή μέλη τής Όργοτνώσεως τά όποια αναφέρονται έν τω
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Αρθρω 20, καθώς επίσης χά Ηνωμένα Έθνη, περί της καταθέσεως πάντων
τών εγγράφων επικυρώσεως, αποδοχής καΐ προσχωρήσεως τά όποια προβλέ
πονται έν τοις "Αρθροις 19 καΐ 20, καθώς και περί των γνωστοποιήσεων καΐ
καταγγελιών αϊ όποΐαι προβλέπονται έν τοις "Αρθροις 22 και 23 αντιστοίχως.
"Αρθρον S3
1. Ή παροΰσα Σύμβασις δύναται νά άναθεωρηθή ύπό της Γενικής Συνελεύ
σεως της "Εκπαιδευτικής, Επιστημονικής και Πολιτιστικής 'Οργανώσεως των
'Ηνωμένων Εθνών. Πάσα τοιαύτη άναθεώρησις θά δεσμεύη, έν τούτοις, μόνον
τά Κράτη τά όποια θά καταστούν Συμβαλλόμενα Μέρη της αναθεωρητικής
συμβάσεως.
2. 'Εάν ή Γενική Συνέλευσις ήθελε υιοθετήσει νέαν τινά σύμβασιν άναθεω
ροΟσαν τήν παρουσαν Σύμβασιν έν δλω ή έν μέρει, τότε, έκτος έάν άλλως
προβλέπη ή νέα σύμβασις, ή παρούσα σύμβασις θά παύση νά είναι ανοικτή
δι* έπικύρωσιν, αποδοχή ν ή προσχώρησιν άπό τής ημερομηνίας καθ* ή ν ή νέα
αναθεωρητική σύμβασις θά άρχίση Ισχύουσα.
"Αρθρον 26
Συμφώνως προς τό "Αρθρον 102 του Χάρτου τών Ηνωμένων 'Εθνών, ή πα
ρούσα Σύμβασις θά καταχωρηθή παρά τή Γραμματεία τών 'Ηνωμένων 'Εθνών
τη αΐτήσει του Γενικού Διευθυντού τής 'Εκπαιδευτικής, 'Επιστημονικής και
Πολιτιστικής 'Οργανώσεως τών Ηνωμένων 'Εθνών.
Έγένετο έν Παρισίοις, τήν δεκάτην έβδόμην του μηνός Νοεμβρίου, 1970, εις
δύο αυθεντικά αντίγραφα φέροντα τήν όπογραφήν του Προέδρου τής δεκάτης
Μκτης συνόδου τής Γενικής Συνελεύσεως και τοΟ Γενικού Διευθυντού τής "Εκπαι
δευτικής, "Επιστημονικής και Πολιτιστικής 'Οργανώσεως τών "Ηνωμένων
Εθνών, τά όποια θά κατατεθούν είς τά αρχεία τής 'Εκπαιδευτικής, 'Επιστημο
νικής καΐ Πολιτιστικής 'Οργανώσεως τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, κεκυρωμένα δέ
αντίγραφα τούτων θά παραδοθούν προς άπαντα τά Κράτη τά αναφερόμενα έν
τοΐς "Αρθροις 19 καΐ 20, καθώς και προς τά 'Ηνωμένα "Εθνη.
Τό ανωτέρω είναι τό αύθεντικόν κείμενον της Συμβάσεως προσηκόντως
υιοθετηθείσης ύπό της Γενικής Συνελεύσεως τής 'Εκπαιδευτικής, 'Επιστημο
νικής καΐ Πολιτιστικής 'Οργανώσεως τών 'Ηνωμένων 'Εθνών κατά τήν διάρ
κειαν της δεκάτης έκτης συνόδου ή οποία έπραγματοποιήθη έν Παρισίοις
καΐ έκηρύχθη περαιωμένη τήν δεκάτην τετάρτην ήμέραν του Νοεμβρίου, 1970.
Ε Ι Σ ΠΙΣΤΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ έχομεν θέσει τάς ημετέρας ύπογραφάς
σήμερον τήν δεκάτην έβδόμην Νοεμβρίου, 1970.
Ό Πρόεδρος τής Γενικής Συνελεύσεως,
ATILIO DELL' OR O ΜΑΙΝΙ.
Ό Γενικός Διευθυντής,
RENE MAHEU.

