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AN tACHT UM MAOIN CHULTÚRTHA A CHOIMIRCIÚ I gCÁS 
COINBHLEACHT ARMTHA (COINBHINSIÚN NA HÁIGE), 2017

[An tiontú oifigiúil]

Acht do thabhairt éifeacht don Choinbhinsiún chun Maoin Chultúrtha a Choimirciú i 
gCás Coinbhleachta Armtha, a rinneadh sa Háig an 14 Bealtaine 1954 agus don Phrótacal 
a ghabhann leis sin, a rinneadh sa Háig an 26 Márta 1999 agus, chun na gcríoch sin, 
do dhéanamh socrú maidir le cionta a bhaineann le gníomhartha a thoirmisctear leis an 
bPrótacal sin; agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe a bhaineann leis sin.

[21 Nollaig 2017]
Achtaítear ag an Oireachtas mar a leanas:

Mínithe

1. San Acht seo—

 ciallaíonn “Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún chun Maoin Chultúrtha a Choimirciú i gCás 
Coinbhleachta Armtha, a rinneadh sa Háig an 14 Bealtaine 1954, a bhfuil an téacs de 
leagtha amach i Sceideal 1;

 ciallaíonn “maoin chultúrtha”, is cuma i dtaobh bunaidh nó úinéireachta—

  (a) maoin shochorraithe nó dhochorraithe a bhfuil tábhacht mhór léi d’oidhreacht 
chultúir gach cine, lena n-áirítear:

   (i) séadchomharthaí ailtireachta, ealaíne nó staire, cibé acu séadchomharthaí 
creidimh nó tuata iad;

   (ii) láithreáin seandálaíochta;

   (iii) grúpaí foirgneamh ar díol spéise ina n-iomláine iad ó thaobh na staire nó na 
healaíne de;

   (iv) saothair ealaíne;

   (v) lámhscríbhinní, leabhair agus nithe eile ar díol spéise iad ó thaobh na healaíne, 
na staire nó na seandálaíochta de;

   (vi) bailiúcháin eolaíochta agus bailiúcháin thábhachtacha de leabhair nó cartlanna 
nó d’atáirgthí ar an maoin a mhínítear thuas,
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  (b) foirgnimh arb é an príomhchuspóir agus an cuspóir éifeachtach atá leo an mhaoin 
chultúrtha shochorraithe dá dtagraítear i mír (a) a chaomhnú nó a thaispeáint, lena 
n-áirítear:

   (i) músaeim;

   (ii) leabharlanna móra agus taisclanna cartlann; agus

   (iii) tearmainn lena mbeartaítear an mhaoin chultúrtha shochorraithe dá dtagraítear i 
mír (a) a dhídean i gcás coinbhleacht armtha,

   agus

  (c) lárionaid ina bhfuil méid mór maoin chultúrtha mar a mhínítear i míreanna (a) agus 
(b);

 ciallaíonn “maoin chultúrtha faoi choimirce bhreisithe” maoin chultúrtha ar deonaíodh 
stádas coimirce breisithe di de réir an chórais a bunaíodh leis an bPrótacal;

 ciallaíonn “Aire”, seachas in alt 8, an tAire Gnóthaí Eachtracha agus Trádála;

 ciallaíonn “Prótacal” an Prótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún a rinneadh sa Háig an 
26 Márta 1999, a bhfuil an téacs de leagtha amach i Sceideal 2.

Cionta

2. (1) Aon duine, le linn coinbhleacht armtha—

  (a) a ionsóidh maoin chultúrtha faoi choimirce bhreisithe,

  (b) a úsáidfidh maoin chultúrtha faoi choimirce bhreisithe nó an limistéar mórthimpeall 
ar mhaoin den sórt sin mar thaca le beart míleata,

  (c) a dhéanfaidh scrios fairsing ar mhaoin chultúrtha nó a leithreasóidh maoin  
chultúrtha,

  (d) a ionsóidh maoin chultúrtha, nó

  (e) a ghoidfidh maoin chultúrtha, a dhéanfaidh slad uirthi, a mhíleithreasóidh í nó a 
loitfidh í,

  beidh cion déanta aige nó aici.

 (2) Is í an Phríomh-Chúirt Choiriúil a thriailfidh aon duine a chúiseofar i gcion faoi mhír (a), 
(b) nó (c) d’fho-alt (1).

 (3) I gcás go gcúiseofar duine i gcion faoin alt seo, ní fhéadfar imeachtaí breise maidir leis 
an ní (seachas aon athchur i gcoimeád nó faoi bhannaí) a thionscnamh ach amháin i gcás 
gurb é nó í an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí a thionscnóidh iad nó gur le toiliú uaidh nó 
uaithi a thionscnófar iad.

Cionta lasmuigh den Stát

3. (1) Aon duine a bheidh ag gabháil d’iompar in áit lasmuigh den Stát ar chion é faoi mhír 
(a), (b) nó (c) d’alt 2(1) dá mba sa Stát a tharlódh an t-iompar, beidh cion déanta aige nó  
aici.

 A.1
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 (2) Aon saoránach Éireannach, aon chomhalta d’Óglaigh na hÉireann nó aon duine a bhfuil 
gnáthchónaí air nó uirthi sa Stát, a bheidh ag gabháil d’iompar in áit lasmuigh den Stát ar 
chion é faoi mhíreanna (d) nó (e) d’alt 2(1) dá mba sa Stát a tharlódh an t-iompar, beidh 
cion déanta aige nó aici.

 (3) Aon duine—

  (a) is saoránach Éireannach,

  (b) is comhalta d’Óglaigh na hÉireann, nó

  (c) a bhfuil gnáthchónaí air nó uirthi sa Stát,

agus a onnmhaireoidh nó a aistreoidh ar shlí eile maoin chultúrtha ó chríoch faoi  
fhorghabháil de chuid Stát is Páirtí sa Phrótacal, beidh cion déanta aige nó aici.

 (4) Is cosaint in imeachtaí i leith cion faoi fho-alt (3) don duine a bheidh cúisithe sa chion a 
chruthú—

  (a) go raibh onnmhairiú nó aistriú na maoine lena mbaineann de réir dhlí an Stáit sin is 
Páirtí, nó

  (b) gur chreid sé nó sí le réasún go raibh gá leis an onnmhairiú nó leis an aistriú sin ar an 
maoin lena mbaineann chun an mhaoin sin a choimirciú nó a chaomhnú.

 (5) Féadfaidh an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí imeachtaí a thionscnamh i leith cion faoi 
fho-alt (1) más deimhin leis nó léi—

  (a) go bhfuil iarraidh déanta ar dhuine a thabhairt suas chun é nó í a thriail mar gheall ar 
chion faoi fho-alt (1) ag Stát a bhfuil feidhm ag Cuid II den Acht um Eiseachadadh, 
1965 maidir leis, agus go bhfuiltear tar éis diúltú go críochnaitheach don iarraidh sin 
(cibé acu is mar gheall ar bhreith chúirte é nó ar shlí eile),

  (b) go bhfuil barántas gabhála Eorpach faighte ó Stát eisiúna chun imeachtaí a 
thionscnamh i gcoinne an duine mar gheall ar chion i leith an iompair sin, agus go 
bhfuil cinneadh críochnaitheach déanta nach ceart an barántas gabhála Eorpach a 
fhormhuiniú lena fhorghníomhú sa Stát faoin Acht um Barántas Gabhála Eorpach, 
2003 nó nach ceart an duine a thabhairt suas don Stát eisiúna lena mbaineann, nó

  (c) go bhfuil sé fóirsteanach, mar gheall ar imthosca speisialta, lena n-áirítear dóchúlacht 
diúltaithe dá dtagraítear i mír (a) nó cinneadh dá dtagraítear i mír (b), imeachtaí a 
thionscnamh i gcoinne an duine mar gheall ar chion faoi fho-alt (1).

 (6) Is í an Phríomh-Chúirt Choiriúil a thriailfidh aon duine a chúiseofar i gcion faoi fho-alt 
(1).

 (7) Maidir le himeachtaí mar gheall ar chion faoi fho-alt (2), féadfar iad a thionscnamh in 
aon áit sa Stát agus féadfar plé leis an gcion chun gach críche teagmhasaí mar chion a 
rinneadh san áit sin.

 (8) I gcás go gcúisítear duine i gcion faoin alt seo, ní fhéadfar imeachtaí breise maidir leis 
an ní (seachas athchur i gcoimeád nó faoi bhannaí) a thionscnamh ach amháin ag an 
Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí nó le toiliú uaidh nó uaithi.

 A.3
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Pionóis

4. (1) Aon duine atá ciontach i gcion (seachas cion faoi mhír (a), (b) nó (c) d’alt 2(1) nó faoi 
alt 3(1) ) faoin Acht seo dlífear—

  (a) ar é nó í a chiontú go hachomair, fíneáil d’aicme A nó príosúnacht ar feadh téarma 
nach faide ná 12 mhí, nó iad araon, a chur air nó uirthi, nó

  (b) ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 30 
bliain, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

 (2) Aon duine atá ciontach i gcion faoi mhír (a), (b) nó (c) d’alt 2(1) nó faoi alt 3(1) dlífear, 
ar é nó í a chiontú ar díotáil, fíneáil nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 30 
bliain, nó iad araon, a chur air nó uirthi.

Freagracht ceannasaithe míleata agus uasoifigeach eile

5. (1) I gcás go ndéanfaidh comhalta d’fhórsa atá faoi údarás agus rialú éifeachtach ceannasaí 
míleata cion faoi alt 2, beidh cion déanta ag an gceannasaí míleata freisin más rud é—

  (a) go mainneoidh sé nó sí rialú cuí a fheidhmiú ar chomhaltaí na bhfórsaí sin,

  (b) gurb eol dó nó di, nó gur chóir gurb eol dó nó di, go bhfuil an cion sin á dhéanamh 
ag comhaltaí de na fórsaí sin, nó go bhfuil siad ar tí an cion sin a dhéanamh, agus

  (c) go mainneoidh sé nó sí gach beart riachtanach agus réasúnach faoi réim a chumhachta 
nó a cumhachta a dhéanamh chun déanamh an chiona lena mbaineann a chosc nó 
a chur faoi chois nó an ní a chur faoi bhráid na n-údarás inniúil lena imscrúdú agus 
lena ionchúiseamh.

 (2) I gcás go ndéanfaidh duine, atá faoi údarás agus rialú duine arb é a uasoifigeach nó a 
huasoifigeach é nó í, cion faoi alt 2, beidh an cion sin déanta ag an uasoifigeach freisin, 
más rud é—

  (a) go mainneoidh sé nó sí rialú cuí a fheidhmiú ar an duine,

  (b) gurb eol dó nó di, nó gur chóir gurb eol dó nó di, go bhfuil an cion sin á dhéanamh 
ag an duine, nó go bhfuil an duine ar tí an cion sin a dhéanamh, agus

  (c) go raibh freagracht agus rialú éifeachtach aige nó aici ar an duine, agus

  (d) go mainneoidh sé nó sí gach beart riachtanach nó réasúnach faoi réim a chumhachta 
nó a cumhachta a dhéanamh chun déanamh an chiona sin a chosc nó a chur faoi chois 
nó an ní a chur faoi bhráid na n-údarás inniúil lena imscrúdú agus lena ionchúiseamh.

Cosaint i ndáil le horduithe uasoifigigh

6. (1) In imeachtaí mar gheall ar chion faoin Acht seo, is cosaint é don chosantóir a chruthú—

  (a) (i) gur ceanglaíodh air nó uirthi le dlí géilleadh d’ordú rialtais nó uasoifigigh, cibé 
acu míleata nó eile, agus

   (ii) go raibh sé nó sí ag gníomhú faoi ordú an rialtais sin nó an uasoifigigh sin,

  agus
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  (b) (i) nach raibh a fhios aige nó aici go raibh an t-ordú lena mbaineann  
neamhdhleathach, nó

   (ii) gur chreid sé nó sí go raibh sé dleathach.

 (2) Níl feidhm ag fo-alt (1) maidir le cosantóir sa chás gurbh fhollasach go raibh an t-ordú 
lena mbaineann neamhdhleathach.

Contúirt dhúbailte

7. Aon duine a éigiontaítear nó a chiontaítear i gcion in áit lasmuigh den Stát, ní thionscnófar 
imeachtaí ina choinne nó ina coinne faoin Acht seo i leith cion arb éard é an gníomh arbh 
é an cion é ar éigiontaíodh nó ar ciontaíodh an duine ina leith amhlaidh seachas i gcás gur 
cion é lena mbaineann Cuid 3 den Acht um Nós Imeachta Coiriúil, 2010.

Feathal na Scéithe Goirme

8. (1) Féadfaidh an tAire, tar éis aird a thabhairt ar chríocha fheathal na Scéithe Goirme atá 
leagtha amach sa Choinbhinsiún agus tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Cosanta agus 
le cibé daoine eile, más ann, is cuí leis an Aire, úsáid fheathal na Scéithe Goirme a údarú, 
i scríbhinn, faoi réir cibé coinníollacha is dóigh leis an Aire is gá d’fhonn a chinntiú go 
bhfuil úsáid an fheathail cuí.

 (2) Féadfaidh duine iarratas i scríbhinn a dhéanamh chuig an Aire ar údarú chun feathal 
na Scéithe Goirme a úsáid agus féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire 
Cosanta agus le cibé daoine eile, más ann, is cuí leis an Aire, a údarú don iarratasóir i 
scríbhinn feathal na Scéithe Goirme a úsáid, faoi réir cibé coinníollacha is dóigh leis an 
Aire is gá d’fhonn a chinntiú go bhfuil úsáid an fheathail cuí.

 (3) Féadfaidh an tAire an t-údarú sin a leasú nó a tharraingt siar i gcás go measfaidh an 
tAire—

  (a) gur úsáideadh an feathal go míchuí,

  (b) go ndearnadh sárú ar choinníoll a ghabhann leis an údarú,

  (c) go n-éilíonn coimirce na hoidhreachta cultúir nó an leas poiblí é, nó

  (d) gur cuí déanamh amhlaidh ar iarraidh ón duine dár deonaíodh an t-údarú.

 (4) Aon duine a úsáidfidh feathal na Scéithe Goirme gan na húdaruithe dá dtagraítear i 
bhfo-ailt (1) agus (2) nó ar shlí seachas de réir na n-údaruithe dá dtagraítear i bhfo-ailt 
(1) agus (2), beidh cion déanta aige nó aici.

 (5) San alt seo—

  ciallaíonn “feathal na Scéithe Goirme” feathal ar leith an Choinbhinsiúin a thuairiscítear 
in Airteagal 16.1 den Choinbhinsiún, a bhfuil a úsáid leagtha amach in Airteagal 17 den 
Choinbhinsiún;

  ciallaíonn “Aire” an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus 
Gaeltachta.

 A.6
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Leasú ar an Acht um Cheartas Coiriúil (Cúnamh Frithpháirteach), 2008

9. Leasaítear alt 2(1) den Acht um Cheartas Coiriúil (Cúnamh Frithpháirteach), 2008—

  (a) tríd an míniú seo a leanas a chur isteach:

 “ciallaíonn ‘Prótacal 1999’ an Prótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún chun 
Maoin Chultúrtha a Choimirciú i gCás Coinbhleachta Armtha, a rinneadh sa Háig 
an 26 Márta 1999;”;

   agus

  (b) sa mhíniú ar “ionstraim idirnáisiúnta” tríd an mír seo a leanas a chur isteach i ndiaidh 
mhír (l):

 “(la)  Prótacal 1999;”.

Leasú ar an Sceideal a ghabhann leis an Acht um Nós Imeachta Coiriúil, 2010

10. Leasaítear an Sceideal a ghabhann leis an Acht um Nós Imeachta Coiriúil, 2010 tríd an mír 
seo a leanas a chur isteach i ndiaidh mhír 5:

“5A. Cion faoi mhír (a), (b) nó (c) d’alt 2(1) nó faoi alt 3(1) den Acht um Maoin 
Chultúrtha a Choimirciú i gCás Coinbhleacht Armtha (Coinbhinsiún na 
Háige), 2017.”.

Gearrtheideal agus tosach feidhme

11. (1) Féadfar an tAcht um Maoin Chultúrtha a Choimirciú i gCás Coinbhleacht Armtha 
(Coinbhinsiún na Háige), 2017 a ghairm den Acht seo.

 (2) Tiocfaidh an tAcht seo i ngníomh cibé lá nó laethanta a cheapfaidh an tAire le hordú nó 
le horduithe i gcoitinne nó faoi threoir aon chríoch nó foráil áirithe agus féadfar laethanta 
éagsúla a cheapadh amhlaidh chun críoch éagsúil nó le haghaidh forálacha éagsúla.
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SCEIDEAL 1
Alt 1

An Coinbhinsiún Chun MAoin ChultúrthA A ChoiMirCiú i gCás CoinbhleAChtA ArMthA

Tá na hArdpháirtithe Conarthacha,

Á aithint dóibh go ndearnadh damáiste tromaí do mhaoin chultúrtha le linn coinbhleachtaí armtha 
le déanaí agus gurb amhlaidh, de bhíthin na bhforbairtí i dteicníocht an chogaidh, atá an mhaoin 
sin i gcontúirt a scriosta agus an chontúirt sin ag dul i méid;

Ós deimhin leo go gciallaíonn damáiste do mhaoin chultúrtha ar le haon chine ar bith í damáiste 
d’oidhreacht chultúir an chine dhaonna uile, ós rud é go gcuireann gach cine le cultúr an domhain;

Á bhreithniú dóibh go bhfuil tábhacht mhór le caomhnú na hoidhreachta cultúir le haghaidh 
gach cine ar domhan agus go bhfuil sé tábhachtach go bhfaigheadh an oidhreacht sin coimirce 
idirnáisiúnta;

Á dtreorú ag na prionsabail maidir le maoin chultúrtha a choimirciú le linn coinbhleachta armtha, 
arna mbunú i gCoinbhinsiúin na Háige, 1899 agus 1907 agus i gComhaontú Washington an 15 
Aibreán 1935;

Ós rud é gur dóigh leo nach féidir le coimirce den sórt sin a bheith éifeachtach mura ndéantar 
bearta náisiúnta agus idirnáisiúnta araon chun í a eagrú in aimsir shíochána;

Ar é a bheith de rún daingean acu gach beart is féidir a dhéanamh chun maoin chultúrtha a 
choimirciú;

Tar éis comhaontú ar na forálacha seo a leanas:

CAIBIDIL I

FORÁLACHA GINEARÁLTA MAIDIR LE COIMIRCE

Míniú ar Mhaoin Chultúrtha

Airteagal 1

Chun críocha an Choinbhinsiúin seo, cumhdóidh an téarma “maoin chultúrtha”, is cuma i dtaobh 
bunaidh nó úinéireachta:

 (a) maoin shochorraithe nó dhochorraithe a bhfuil tábhacht mhór léi d’oidhreacht 
chultúir gach cine, amhail séadchomharthaí ailtireachta, ealaíne nó staire, cibé acu 
séadchomharthaí creidimh nó tuata iad; láithreáin seandálaíochta; grúpaí foirgneamh 
ar díol spéise ina n-iomláine iad ó thaobh na staire nó na healaíne de; saothair ealaíne; 
lámhscríbhinní, leabhair agus nithe eile ar díol spéise iad ó thaobh na healaíne, na 
staire nó na seandálaíochta de; chomh maith le bailiúcháin eolaíochta agus bailiúcháin 
thábhachtacha de leabhair nó cartlanna nó d’atáirgthí ar an maoin a mhínítear thuas;

 (b) foirgnimh arb é an príomhchuspóir agus an cuspóir éifeachtach atá leo an mhaoin 
chultúrtha shochorraithe a mhínítear i bhfomhír (a) a chaomhnú nó a thaispeáint, 
amhail músaeim, leabharlanna móra agus taisclanna cartlann, agus tearmainn lena 
mbeartaítear an mhaoin chultúrtha shochorraithe a mhínítear i bhfomhír (a) a dhídean i 
gcás coinbhleachta armtha;



10

[2017.][Uimh. 36.]
An tAcht um Maoin Chultúrtha a Choimirciú 
i gCás Coinbhleacht Armtha (Coinbhinsiún 

na Háige), 2017.

 (c) lárionaid ina bhfuil méid mór maoine cultúrtha arna míniú i bhfomhíreanna (a) agus (b) 
agus ar a dtabharfar “lárionaid ina bhfuil séadchomharthaí”.

Maoin Chultúrtha a Choimirciú

Airteagal 2

Chun críocha an Choinbhinsiúin seo, is éard é maoin chultúrtha a choimirciú slánchoimeád na 
maoine sin agus urraim don mhaoin sin.

Maoin Chultúrtha a Shlánchoimeád

Airteagal 3

Gabhann na hArdpháirtithe Conarthacha orthu féin ullmhú in aimsir shíochána le haghaidh  
maoin chultúrtha atá suite laistigh dá gcríoch féin a shlánchoimeád ó iarsmaí intuartha  
coinbhleachta armtha, trí bhearta a mheasann siad is cuí a dhéanamh.

Urraim do Mhaoin Chultúrtha

Airteagal 4

1. Gabhann na hArdpháirtithe Conarthacha orthu féin urraim a thabhairt do mhaoin chultúrtha 
atá suite laistigh dá gcríoch féin chomh maith leis an maoin chultúrtha atá suite laistigh 
de chríoch Ardpháirtithe Conarthacha eile trí staonadh ón maoin agus ón limistéar  
mórthimpeall uirthi nó ó na fearais atá in úsáid le haghaidh a coimircithe a úsáid ar 
dhóigh ar bith chun críoch ar dóigh dóibh í a chur faoi lé a scriosta nó a damáistithe i gcás 
coinbhleachta armtha; agus trí staonadh ó aon ghníomh cogaíochta a bheidh dírithe ar an 
maoin sin.

2. Ní fhéadfar na hoibleagáidí a luaitear i mír 1 den Airteagal seo a tharscaoileadh ach amháin 
i gcásanna inar gá tarscaoileadh den sórt sin mar gheall ar chúiseanna dianriachtanais 
mhíleata.

3. Gabhann na hArdpháirtithe Conarthacha orthu féin thairis sin aon chineál gadaíochta, 
slada nó míleithreasaithe i leith maoine cultúrtha agus aon ghníomhartha loitiméireachta a  
bheidh dírithe ar mhaoin chultúrtha a thoirmeasc agus a chosc agus, más gá, deireadh a 
chur leis an gcéanna. Staonfaidh siad ó mhaoin chultúrtha shochorraithe atá suite laistigh 
de chríoch Ardpháirtí Chonarthaigh eile a fhoréileamh.

4. Staonfaidh siad ó aon bheart díoltais a dhéanamh ar mhaoin chultúrtha.

5. Ní fhéadfaidh aon Ardpháirtí Conarthach na hoibleagáidí atá air faoin Airteagal seo i 
leith Ardpháirtí Chonarthaigh eile a sheachaint de bhíthin nach bhfuil na bearta maidir le 
slánchoimeád dá dtagraítear in Airteagal 3 curtha i bhfeidhm ag an Ardpháirtí Conarthach 
is deireanaí a luadh.

Forghabháil

Airteagal 5

1. Maidir le haon Ardpháirtí Conarthach a bhfuil an t-iomlán nó cuid de chríoch Ardpháirtí 
Chonarthaigh eile faoi fhorghabháil aige, déanfaidh sé, a mhéid is féidir, tacaíocht a  
thabhairt d’údaráis náisiúnta inniúla na tíre faoi fhorghabháil a maoin chultúrtha a 
shlánchoimeád agus a chaomhnú.
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2. Más gá bearta a dhéanamh chun maoin chultúrtha atá suite i gcríoch faoi fhorghabháil, 
agus a ndearna oibríochtaí míleata damáiste di, a chaomhnú, agus más rud é nach mbeidh 
na húdaráis náisiúnta inniúla in ann na bearta sin a dhéanamh, déanfaidh an Chumhacht 
Forghabhála, a mhéid is féidir, agus i ndlúthchomhar leis na húdaráis sin, na bearta 
caomhnaithe is mó is gá.

3. Maidir le haon Ardpháirtí Conarthach a measann comhaltaí de ghluaiseacht  
frithbheartaíochta gurb é rialtas an Ardpháirtí Chonarthaigh sin a rialtas dlisteanach, 
déanfaidh sé, más féidir, a n-aird a dhíriú ar an oibleagáid na forálacha den Choinbhinsiún 
a bhaineann le hurraim do mhaoin chultúrtha a chomhlíonadh.

Marcáil ar Leith ar Mhaoin Chultúrtha

Airteagal 6

Dé réir fhorálacha Airteagal 16, féadfaidh feathal ar leith a bheith ar mhaoin chultúrtha chun go 
n-aithneofar í.

Bearta Míleata

Airteagal 7

1. Gabhann na hArdpháirtithe Conarthacha orthu féin cibé forálacha a chinnteoidh go 
n-urramófar an Coinbhinsiún seo a thabhairt isteach in aimsir shíochána ina rialacháin 
mhíleata nó ina dtreoracha míleata, agus meon na hurraime do chultúr agus do mhaoin 
chultúrtha gach cine a chothú i gcomhaltaí a bhfórsaí armtha.

2. Gabhann na hArdpháirtithe Conarthacha orthu féin seirbhísí nó pearsanra saineolais, arb é a 
gcuspóir urraim do mhaoin chultúrtha a áirithiú agus comhoibriú leis na húdaráis shibhialta 
atá freagrach as í a shlánchoimeád, a phleanáil nó a bhunú, in aimsir shíochána, ina bhfórsaí 
armtha.

CAIBIDIL II

COIMIRCE SPEISIALTA

Coimirce Speisialta a Dheonú

Airteagal 8

1. Féadfar líon teoranta tearmann atá beartaithe chun maoin chultúrtha shochorraithe a 
dhídean i gcás coinbhleachta armtha agus lárionad ina bhfuil séadchomharthaí agus 
maoin chultúrtha dhochorraithe eile a bhfuil tábhacht an-mhór leo, féadfar iad a chur faoi 
choimirce speisialta ar choinníoll:

 (a) go mbeidh siad suite fad achair leordhóthanach ó aon lárionad mór tionscail nó ó aon 
sprioc thábhachtach mhíleata is pointe soghonta, amhail, mar shampla, aeradróm, 
stáisiún craolacháin, bunachas atá ag gabháil d’obair a bhaineann le cosaint náisiúnta, 
calafort nó stáisiún iarnróid atá réasúnta tábhachtach nó príomhlíne chumarsáide;

 (b) nach mbaintear úsáid astu chun críoch míleata.

2. Féadfar tearmann le haghaidh maoine cultúrtha sochorraithe a chur faoi choimirce speisialta 
freisin, is cuma cá bhfuil sé suite, má tá sé déanta ar chuma gur ródhócha nach ndéanfaidh 
buamaí damáiste dó.
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3. Measfar, maidir le lárionad ina bhfuil séadchomharthaí, gur chun críoch míleata atá sé 
á úsáid aon uair a úsáidfear é le haghaidh gluaiseachta pearsanra nó ábhair mhíleata, fiú 
agus é faoi bhealach. Beidh feidhm ag an gcéanna aon uair a sheolfar gníomhaíochtaí a 
bhaineann go díreach le hoibríochtaí míleata, lonnú pearsanra mhíleata, nó táirgeadh ábhair 
cogaíochta sa lárionad.

4. Maidir le faire na maoine cultúrtha a luaitear i mír 1 thuas ag coimeádaithe armtha arna 
gcumhachtú go speisialta chun déanamh amhlaidh, nó maidir le fórsaí póilíneachta is 
gnách a bheith freagrach as an ord poiblí a choimeád a bheith i gcomharsanacht na maoine 
cultúrtha sin, ní mheasfar gur chun críoch míleata iad.

5. Má tá aon mhaoin chultúrtha a luaitear i mír 1 den Airteagal seo suite gar do sprioc 
thábhachtach mhíleata mar a mhínítear sa mhír sin, féadfar í a chur faoi choimirce speisialta 
ar a shon sin má dhéanann an tArdpháirtí Conarthach atá ag iarraidh na coimirce sin a 
ghabháil air féin, i gcás coinbhleachta armtha, gan aon úsáid a bhaint as an sprioc agus, i 
gcás calafoirt, stáisiúin iarnróid nó aeradróim go háirithe, an trácht ar fad a atreorú uaidh. 
Sa chás sin, déanfar an t-atreorú sin a ullmhú in aimsir shíochána.

6. Deonaítear coimirce speisialta do mhaoin chultúrtha trína taifeadadh sa “Chlár Idirnáisiúnta 
de Mhaoin Chultúrtha faoi Choimirce Speisialta”. Ní dhéanfar an taifeadadh sin ach amháin 
de réir fhorálacha an Choinbhinsiúin seo agus faoi na coinníollacha dá bhforáiltear sna 
Rialacháin chun an Coinbhinsiún a fhorghníomhú.

Díolúine ag Maoin Chultúrtha faoi Choimirce Speisialta

Airteagal 9

Gabhann na hArdpháirtithe Conarthacha orthu féin a chinntiú go mbeidh díolúine ag maoin 
chultúrtha faoi choimirce speisialta trí staonadh, ó thráth a taifeadta sa Chlár Idirnáisiúnta, ó aon 
ghníomh cogaíochta a bheidh dírithe ar an maoin sin agus, ach amháin sna cásanna dá bhforáiltear 
i mír 5 d’Airteagal 8, ón maoin sin nó ón limistéar mórthimpeall uirthi a úsáid chun críoch míleata.

Aitheantas agus Rialú

Airteagal 10

Le linn coinbhleachta armtha, déanfar an feathal ar leith a thuairiscítear in Airteagal 16 a mharcáil 
ar mhaoin chultúrtha faoi choimirce speisialta agus beidh an mhaoin chultúrtha sin faoi réim rialú 
idirnáisiúnta dá bhforáiltear sna Rialacháin chun an Coinbhinsiún a fhorghníomhú.

Díolúine a Tharraingt Siar

Airteagal 11

1. Má dhéanann ceann de na hArdpháirtithe Conarthacha, i leith aon mhíre de mhaoin 
chultúrtha faoi choimirce speisialta, sárú ar na hoibleagáidí faoi Airteagal 9, déanfar an 
Páirtí freasúrach a shaoradh, fad a leanfar den sárú sin, ón oibleagáid a chinntiú go mbeidh 
díolúine ag an maoin lena mbaineann. Ar a shon sin, cibé uair is féidir, iarrfaidh an Páirtí is 
deireanaí a luadh i dtosach go scoirfear den sárú sin laistigh de thréimhse réasúnach ama.

2. Ar leith ón gcás dá bhforáiltear i mír 1 den Airteagal seo, déanfar díolúine a tharraingt siar 
ó mhaoin chultúrtha faoi choimirce speisialta i gcásanna eisceachtúla riachtanais mhíleata 
dhosheachanta, agus sna cásanna sin amháin, agus go ceann cibé tréimhse ama ar ar a feadh 
a bheidh an riachtanas sin ann, agus go ceann na tréimhse sin amháin. Ní féidir ach leis 
an oifigeach a bheidh i gceannas fórsa ar cóimhéid le rannán nó ar mó a mhéid ná rannán 
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riachtanas den sórt sin a shuíomh. Aon uair is féidir é sna himthosca, déanfar an bhreith 
i dtaobh an díolúine a tharraingt siar a chur in iúl don Pháirtí freasúrach tráth réasúnach 
roimh ré.

 3. Déanfaidh an Páirtí a mbeidh díolúine á tarraingt siar aige an méid sin a chur in iúl 
i scríbhinn a luaithe is féidir don Choimisinéir Ginearálta um maoin chultúrtha dá 
bhforáiltear sna Rialacháin chun an Coinbhinsiún a fhorghníomhú agus luafaidh sé na 
cúiseanna.

CAIBIDIL III

MAOIN CHULTÚRTHA A IOMPAR

Iompar faoi Choimirce Speisialta

Airteagal 12

1. Maidir le hiompar a úsáidfear go heisiach chun maoin chultúrtha a aistriú, cibé acu laistigh 
de chríoch nó go dtí críoch eile é, féadfaidh sé tarlú, ar iarraidh ón Ardpháirtí Conarthach 
lena mbaineann, faoi choimirce speisialta de réir na gcoinníollacha a shonraítear sna 
Rialacháin chun an Coinbhinsiún a fhorghníomhú.

2. Is faoin maoirseacht idirnáisiúnta dá bhforáiltear sna Rialacháin réamhráite a tharlóidh 
iompar faoi choimirce speisialta agus déanfar an feathal ar leith a shonraítear in Airteagal 
16 a thaispeáint leis an iompar sin.

3. Staonfaidh na hArdpháirtithe Conarthacha ó aon ghníomh cogaíochta a bheidh dírithe ar 
iompar faoi choimirce speisialta.

Iompar i gCásanna Práinneacha

Airteagal 13

1. Má mheasann Ardpháirtí Conarthach gur gá maoin chultúrtha áirithe a aistriú ar mhaithe 
lena sábháilteacht agus go bhfuil práinn chomh mór leis an ní nach bhféadfar déanamh de 
réir an nóis imeachta atá leagtha síos in Airteagal 12, go háirithe i dtosach coinbhleachta 
armtha, féadfar an feathal ar leith a shonraítear in Airteagal 16 a thaispeáint leis an iompar 
ar choinníoll nach ndearnadh iarraidh ar dhíolúine dá dtagraítear in Airteagal 12 cheana 
agus nár diúltaíodh don iarraidh sin. Ba cheart fógra faoin aistriú a thabhairt do na Páirtithe 
freasúracha a mhéid is féidir. Ar a shon sin, ní fhéadfar an feathal ar leith a thaispeáint in 
iompar maoine cultúrtha go dtí críoch tíre eile murar deonaíodh díolúine go sainráite don 
mhaoin chultúrtha sin.

2. Déanfaidh na hArdpháirtithe Conarthacha, a mhéid is féidir, na réamhchúraimí is gá chun 
gníomhartha cogaíochta a bheidh dírithe ar an iompar a thuairiscítear i mír 1 den Airteagal 
seo agus a bhfuil feathal ar leith ar taispeáint leis a sheachaint.

Díolúine ó Urghabháil, ó Ghabháil agus ó Ghaibhniú

Airteagal 14

1. Déanfar díolúine ó urghabháil, ó ghaibhniú, nó ó ghabháil a dheonú dóibh seo a leanas:

 (a) maoin chultúrtha a theachtann an choimirce dá bhforáiltear in Airteagal 12 nó an 
choimirce dá bhforáiltear in Airteagal 13;
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 (b) na modhanna iompair a úsáidtear go heisiach chun maoin chultúrtha den sórt sin a 
aistriú.

3. Ní chuirfear le haon ní san Airteagal seo teorainn leis an gceart chun cuairt a thabhairt agus 
cuardach a dhéanamh.

CAIBIDIL IV

PEARSANRA

Pearsanra

Airteagal 15

A mhéid a bheidh sé i gcomhréir le leasanna slándála, maidir le pearsanra a bheidh ag gabháil do 
mhaoin chultúrtha a choimirciú, déanfar, ar mhaithe leis an maoin sin, urraim a thabhairt dóibh 
agus, i gcás go dtitfidh siad faoi urláimh an Pháirtí fhreasúraigh, beidh cead acu leanúint lena 
ndualgais a chomhlíonadh aon uair a thitfidh an mhaoin chultúrtha a bhfuil freagracht orthu ina 
leith faoi urláimh an Pháirtí fhreasúraigh freisin.

CAIBIDIL V

AN FEATHAL AR LEITH

Feathal an Choinbhinsiúin

Airteagal 16

1. Is i bhfoirm scéithe agus í biorach ag an mbun a bheidh feathal ar leith an Choinbhinsiúin, 
de réir sailtíre goirme agus báine (sciath arb é a bheidh inti cearnóg goirm ríoga ar le ceann 
amháin dá huillinneacha a fhoirmítear bior na scéithe, agus triantán goirm ríoga os cionn 
na cearnóige, agus ar triantán bán a bheidh sa spás ar gach taobh di).

2. Bainfear úsáid as an bhfeathal ina aonar, nó bainfear úsáid as trí cinn de in eagar triantánach 
(sciath amháin thíos), faoi na coinníollacha dá bhforáiltear in Airteagal 17.

An Feathal a Úsáid

Airteagal 17

1. Ní fhéadfar an t-eagar trí fheathal ar leith a úsáid ach amháin chun na nithe seo a leanas a 
aithint:

 (a) maoin chultúrtha dhochorraithe faoi choimirce speisialta;

 (b) maoin chultúrtha a iompar faoi na coinníollacha dá bhforáiltear in Airteagail 12 agus 
13;

 (c) tearmainn sheiftithe faoi na coinníollacha dá bhforáiltear sna Rialacháin chun an 
Coinbhinsiún a fhorghníomhú.

2. Ní fhéadfar an feathal ar leith a úsáid ina aonar ach amháin chun na nithe seo a leanas a 
aithint:

 (a) maoin chultúrtha nach mbeidh faoi choimirce speisialta;

 (b) na daoine atá freagrach as na dualgais rialaithe de réir na Rialachán chun an Coinbhinsiún 
a fhorghníomhú;
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 (c) an pearsanra a bheidh ag gabháil do mhaoin chultúrtha a choimirciú;

 (d) na cártaí aitheantais a luaitear sna Rialacháin chun an Coinbhinsiún a fhorghníomhú.

3. Le linn coinbhleachta armtha, toirmiscfear an feathal ar leith a úsáid in aon chásanna eile 
seachas na cásanna a luaitear sna míreanna sin roimhe seo den Airteagal seo agus aon 
chomhartha atá cosúil leis an bhfeathal ar leith a úsáid chun críche ar bith.

4. Ní fhéadfar an feathal ar leith a chur ar aon mhaoin chultúrtha dhochorraithe murab 
amhlaidh, an tráth céanna, go dtaispeánfar údarú a bheidh dátaithe go cuí agus sínithe ag 
údarás inniúil an Ardpháirtí Chonarthaigh.

CAIBIDIL VI

RAON FEIDHME AN CHOINBHINSIÚIN

Feidhmiú an Choinbhinsiúin

Airteagal 18

1. Ar leith ó na forálacha a mbeidh éifeacht leo in aimsir shíochána, beidh feidhm ag an 
gCoinbhinsiún seo i gcás cogaidh fhógartha nó i gcás aon choinbhleachta armtha eile a 
éireoidh idir dhá cheann nó níos mó de na hArdpháirtithe Conarthacha, fiú má bhíonn 
ceann acu gan an staid chogaidh a aithint.

2. Beidh feidhm ag an gCoinbhinsiún freisin i ngach cás ina ndéanfar forghabháil ar an iomlán 
nó ar chuid de chríoch Ardpháirtí Chonarthaigh, fiú mura ndéantar aon chomhrac armtha i 
gcoinne na forghabhála sin.

3. Más rud é, maidir le ceann de na Cumhachtaí atá i gcoinbhleacht, nach bhfuil sí ina páirtí 
sa Choinbhinsiún seo, fanfaidh na Cumhachtaí atá ina bpáirtithe ann faoi cheangal aige ina 
gcaidreamh lena chéile. Beidh siad faoi cheangal thairis sin ag an gCoinbhinsiún i leith na 
Cumhachta sin más rud é gur dhearbhaigh an Chumhacht dheireanach sin gur ghlac sí lena 
fhorálacha agus fad a fheidhmeoidh sí iad.

Coinbhleachtaí Nach de Chineál Idirnáisiúnta

Airteagal 19

1. I gcás coinbhleacht armtha nach coinbhleacht de chineál idirnáisiúnta a tharlú i gcríoch 
cheann de na hArdpháirtithe Conarthacha, beidh de cheangal ar gach Páirtí sa choinbhleacht 
na forálacha sin den Choinbhinsiún seo a bhaineann le hurraim do mhaoin chultúrtha, ar a 
laghad, a fheidhmiú.

2. Déanfaidh na páirtithe sa Choinbhleacht a ndícheall an t-iomlán nó cuid de na forálacha 
eile atá sa Choinbhinsiún seo a thabhairt i bhfeidhm trí chomhaontuithe speisialta.

3. Féadfaidh Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe a seirbhísí 
a thairiscint do na páirtithe sa choinbhleacht.

 4. Ní dhéanfaidh feidhmiú na bhforálacha sin roimhe seo difear do stádas dlíthiúil na 
bpáirtithe sa choinbhleacht.
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CAIBIDIL VII

FORGHNÍOMHÚ AN CHOINBHINSIÚIN

Na Rialacháin chun an Coinbhinsiún a Fhorghníomhú

Airteagal 20

Mínítear an nós imeachta lena bhfeidhmeofar an Coinbhinsiún seo sna Rialacháin chun a 
fhorghníomhaithe, Rialacháin atá ina gcuid dhílis den Choinbhinsiún.

Cumhachtaí Coimirceacha

Airteagal 21

Déanfar an Coinbhinsiún seo agus na Rialacháin chun a fhorghníomhaithe a fheidhmiú i gcomhar 
leis na Cumhachtaí Coimirceacha atá freagrach as leasanna na bPáirtithe sa choinbhleacht a 
shlánchoimeád.

An Nós Imeachta maidir le Comhréiteach

Airteagal 22

1. Tabharfaidh na Cumhachtaí Coimirceacha a gcuidiú i ngach cás inar dóigh leo é a bheith 
fóinteach ar mhaithe le maoin chultúrtha, go háirithe i gcás easaontais idir na Páirtithe 
sa choinbhleacht maidir le feidhmiú nó léiriú fhorálacha an Choinbhinsiúin seo nó na 
Rialachán chun a fhorghníomhaithe.

2. Chun na críche sin, féadfaidh gach ceann de na Cumhachtaí Coimirceacha, ar iarratas a 
fháil ó Pháirtí amháin, nó ó Ard-Stiúrthóir Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir 
na Náisiún Aontaithe, nó ar a tionscnamh féin, cruinniú dá n-ionadaithe a mholadh do na 
Páirtithe sa choinbhleacht, agus go háirithe de na húdaráis atá freagrach as maoin chultúrtha 
a choimirciú, má mheastar é a bheith cuí, ar thalamh neodrach a roghnófar go hoiriúnach. 
Beidh de cheangal ar na Páirtithe sa choinbhleacht éifeacht a thabhairt do na tograí a 
chuirfear faoina mbráid maidir le cruinniú. Cuirfidh na Cumhachtaí Coimirceacha i gcead 
na bPáirtithe sa choinbhleacht go nglacfaí le duine a bhaineann le Cumhacht neodrach, 
nó le duine a bheidh tíolactha ag Ard-Stiúrthóir Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus 
Chultúir na Náisiún Aontaithe, agus tabharfar cuireadh don duine sin páirt a ghlacadh sa 
chruinniú sin i gcáil an Chathaoirligh.

Cúnamh UNESCO

Airteagal 23

1. Féadfaidh na hArdpháirtithe Conarthacha cúnamh teicniúil a iarraidh ar Eagraíocht 
Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe chun coimirciú a maoine 
cultúrtha a eagrú, nó i dtaca le haon fhadhb eile a eascróidh as feidhmiú an Choinbhinsiúin 
seo nó na Rialachán chun a fhorghníomhaithe. Tabharfaidh an Eagraíocht an cúnamh sin 
laistigh de theorainneacha a cláir agus a hacmhainní.

2. Údaraítear don Eagraíocht moltaí maidir leis an ní sin a chur, ar a tionscnamh féin, faoi 
bhráid na nArdpháirtithe Conarthacha.
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Comhaontuithe Speisialta

Airteagal 24

1. Féadfaidh na hArdpháirtithe Conarthacha comhaontuithe speisialta a thabhairt i gcrích i 
dtaobh gach ní ar dóigh leo é a bheith oiriúnach foráil ar leith a dhéanamh ina thaobh.

2. Ní fhéadfar comhaontú speisialta a thabhairt i gcrích lena laghdófaí an choimirce a thugtar 
leis an gCoinbhinsiún seo do mhaoin chultúrtha agus don phearsanra a bheidh ag gabháil 
dá coimirce.

An Coinbhinsiún a Chraobhscaoileadh

Airteagal 25

Gabhann na hArdpháirtithe Conarthacha orthu féin, in aimsir shíochána agus in aimsir 
coinbhleachta armtha, téacs an Choinbhinsiúin seo agus na Rialachán chun a fhorghníomhaithe 
a chraobhscaoileadh chomh forleathan agus is féidir ina dtíortha féin. Gabhann siad orthu féin, 
go háirithe, staidéar ar an gCoinbhinsiún a chur ar a gcláir oiliúna míleata agus, más féidir, ar a 
gcláir oiliúna sibhialtach, ionas go mbeidh a phrionsabail ar eolas ag an bpobal ar fad, go háirithe 
ag na fórsaí armtha agus ag an bpearsanra a bheidh ag gabháil do mhaoin chultúrtha a choimirciú.

Aistriúcháin, Tuarascálacha

Airteagal 26

1. Déanfaidh na hArdpháirtithe Conarthacha tiontuithe oifigiúla an Choinbhinsiúin seo agus 
na Rialachán chun a fhorghníomhaithe a chur i bhfios dá chéile trí Ard-Stiúrthóir Eagraíocht 
Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe.

2. Ina theannta sin, gach ceathrú bliain ar a laghad, cuirfidh siad tuarascáil ar aghaidh chuig 
an Ard-Stiúrthóir ina mbeidh cibé faisnéis a mheasfaidh siad is oiriúnach maidir le haon 
bhearta a bheidh á ndéanamh, á n-ullmhú nó á mbeartú ag a n-údaráis riaracháin féin 
d’fhonn an Coinbhinsiún seo agus na Rialacháin chun a fhorghníomhaithe a chomhlíonadh.

Cruinnithe

Airteagal 27

1. Féadfaidh Ard-Stiúrthóir Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún 
Aontaithe, le ceadú an Bhoird Feidhmiúcháin, cruinnithe d’ionadaithe de na hArdpháirtithe 
Conarthacha a chomóradh. Ní foláir dó cruinniú den sórt sin a chomóradh más rud é go 
n-iarrfaidh an cúigiú cuid ar a laghad de na hArdpháirtithe Conarthacha é.

2. Gan dochar d’aon fheidhmeanna eile a bheidh tugtha dó leis an gCoinbhinsiún seo nó 
leis na Rialacháin chun a fhorghníomhaithe, is é cuspóir an chruinnithe staidéar a 
dhéanamh ar fhadhbanna a bhaineann leis an gCoinbhinsiún agus leis na Rialacháin chun a 
fhorghníomhaithe a fheidhmiú, agus moltaí a fhoirmliú ina leith sin.

3. Ina theannta sin, féadfaidh an cruinniú athbhreithniú a dhéanamh ar an gCoinbhinsiún nó 
ar na Rialacháin chun a fhorghníomhaithe i gcás go mbeidh ionadaíocht ann ag tromlach 
na nArdpháirtithe Conarthacha, agus de réir fhorálacha Airteagal 39.
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Smachtbhannaí

Airteagal 28

Gabhann na hArdpháirtithe Conarthacha orthu féin na bearta go léir is gá a dhéanamh, faoi 
chuimsiú a ngnáthdhlínse coiriúla, chun go ndéanfar na daoine sin, is cuma cad é a náisiúntacht, 
a sháróidh an Coinbhinsiún seo, nó a thabharfaidh ordú chun an Coinbhinsiún seo a shárú, a 
ionchúiseamh nó go ndéanfar smachtbhannaí pionósacha nó araíonachta a fhorchur orthu.

FORÁLACHA DEIRIDH

Teangacha

Airteagal 29

1. Tarraingítear suas an Coinbhinsiún seo sa Bhéarla, sa Fhraincis, sa Rúisis agus sa Spáinnis, 
agus comhúdarás ag na ceithre théacs.

2. Déanfaidh Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe socrú 
maidir le tiontuithe den Choinbhinsiún go teangacha oifigiúla eile a Comhdhála Ginearálta.

Síniú

Airteagal 30

Is é an 14 Bealtaine 1954 an dáta a bheidh ar an gCoinbhinsiún seo agus, go dtí an 31 Nollaig 
1954, beidh sé ar oscailt lena shíniú ag gach Stát dár tugadh cuireadh chuig an gComhdháil a bhí 
ar siúl sa Háig ón 21 Aibreán 1954 go dtí an 14 Bealtaine 1954.

Daingniú

Airteagal 31

1. Beidh an Coinbhinsiún seo faoi réir a dhaingnithe ag Stáit is Sínitheoirí de réir a nósanna 
imeachta bunreachtúla féin.

2. Déanfar na hionstraimí daingniúcháin a thaisceadh le hArd-Stiúrthóir Eagraíocht 
Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe.

Aontachas

Airteagal 32

Ón dáta a thiocfaidh sé i bhfeidhm, beidh an Coinbhinsiún seo ar oscailt le haghaidh aontachais 
ag gach Stát a luaitear in Airteagal 30 agus nach mbeidh sé sínithe aige, chomh maith le haon 
Stát eile ar thug Bord Feidhmiúcháin Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún 
Aontaithe cuireadh chun aontachais dó. Déanfar aontachas trí ionstraim aontachais a thaisceadh le 
hArd-Stiúrthóir Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe.

Teacht i bhfeidhm

Airteagal 33

1. Tiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm trí mhí tar éis cúig ionstraim dhaingniúcháin a 
bheith taiscthe.

2. Dá éis sin, tiocfaidh sé i bhfeidhm, do gach Ardpháirtí Conarthach, trí mhí tar éis a ionstraim 
dhaingniúcháin nó aontachais a bheith taiscthe.
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3. Tabharfaidh na cásanna dá dtagraítear in Airteagail 18 agus 19 éifeacht láithreach do na 
daingniúcháin nó na haontachais a bheidh taiscthe ag na Páirtithe sa choinbhleacht roimh 
thosach na cogaíochta nó na forghabhála nó dá éis. I gcásanna den sórt sin, déanfaidh 
Ard-Stiúrthóir Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe na 
cumarsáidí dá dtagraítear in Airteagal 38 a tharchur ar an modh is tapúla.

Feidhmiú Éifeachtach

Airteagal 34

1. Déanfaidh gach Stát is Páirtí sa Choinbhinsiún an dáta a thiocfaidh sé i bhfeidhm na bearta 
uile is gá chun a chinntiú go bhfeidhmeofar go héifeachtach é laistigh de thréimhse sé mhí 
ón teacht i bhfeidhm sin.

2. Beidh an tréimhse sin sé mhí ón dáta a taisceadh na hionstraimí daingniúcháin nó aontachais 
d’aon Stát a dhéanfaidh a ionstraim dhaingniúcháin nó aontachais a thaisceadh tar éis an 
dáta a thiocfaidh an Coinbhinsiún i bhfeidhm.

An Coinbhinsiún a Leathnú chuig Críocha Eile

Airteagal 35

Féadfaidh aon Ardpháirtí Conarthach, tráth an daingniúcháin nó an aontachais, nó aon tráth dá éis 
sin, a dhearbhú, trí fhógra a bheidh dírithe ar Ard-Stiúrthóir Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta 
agus Chultúir na Náisiún Aontaithe, maidir le gach críoch nó aon chríoch a bhfuil sé freagrach as 
a caidreamh idirnáisiúnta, go dtiocfaidh sí faoi réim an Choinbhinsiúin. Tiocfaidh an fógra sin in 
éifeacht trí mhí tar éis an dáta a gheofar é.

Gaol leis na Coinbhinsiúin Roimhe Seo

Airteagal 36

1. Sa chaidreamh idir na Cumhachtaí atá faoi cheangal ag Coinbhinsiúin na Háige maidir 
le Dlíthe agus Nósanna an Chogaidh ar Talamh (IV) agus maidir le Bombardú ag Fórsaí 
Cabhlaigh le linn Cogaidh (IX), cibé acu Coinbhinsiúin an 29 Iúil 1899 nó Coinbhinsiúin 
an 18 Deireadh Fómhair 1907 iad, agus atá ina bPáirtithe sa Choinbhinsiún seo, beidh an 
Coinbhinsiún deireanach seo forlíontach ar an gCoinbhinsiún (IX) réamhluaite agus ar 
na Rialacháin atá ag gabháil leis an gCoinbhinsiún (IV) réamhluaite agus déanfar leis an 
feathal a thuairiscítear in Airteagal 16 den Choinbhinsiún seo a chur in ionad an fheathail 
a thuairiscítear in Airteagal 5 den Choinbhinsiún (IX) réamhluaite, i gcásanna ina ndéantar 
foráil leis an gCoinbhinsiún seo agus leis na Rialacháin chun a fhorghníomhaithe maidir 
leis an bhfeathal ar leith sin a úsáid.

2. Sa chaidreamh idir na Cumhachtaí atá faoi cheangal ag Comhaontú Washington an 15 
Aibreán 1935 maidir le hInstitiúidí Ealaíne agus Eolaíochta agus Séadchomharthaí 
Stairiúla a Choimirciú (Comhaontú Roerich) agus atá ina bPáirtithe sa Choinbhinsiún seo, 
beidh an Coinbhinsiún deireanach seo forlíontach ar Chomhaontú Roerich agus déanfar 
leis an feathal a thuairiscítear in Airteagal 16 den Choinbhinsiún seo a chur in ionad na 
sainbhrataí a thuairiscítear in Airteagal III den Chomhaontú, i gcásanna ina ndéantar foráil 
leis an gCoinbhinsiún seo agus leis na Rialacháin chun a fhorghníomhaithe maidir leis an 
bhfeathal ar leith sin a úsáid.
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Séanadh

Airteagal 37

1. Féadfaidh gach Ardpháirtí Conarthach an Coinbhinsiún seo a shéanadh, thar a cheann féin 
nó thar ceann aon chríche a bhfuil sí freagrach as a caidreamh idirnáisiúnta.

2. Cuirfear an séanadh in iúl trí ionstraim i scríbhinn a thaiscfear le hArd-Stiúrthóir Eagraíocht 
Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe.

3. Tiocfaidh an séanadh in éifeacht bliain tar éis an ionstraim shéanta a fháil. Más rud é, áfach, 
ar dhul in éag don tréimhse sin, go mbeidh an Páirtí séantach ag gabháil do choinbhleacht 
armtha, ní thiocfaidh an séanadh in éifeacht go dtí go dtiocfaidh deireadh leis an gcogaíocht, 
nó go dtí go mbeidh na hoibríochtaí a bhaineann le maoin chultúrtha a athdhúichiú tugtha 
chun críche, cibé acu sin is déanaí.

Fógraí

Airteagal 38

Déanfaidh Ard-Stiúrthóir Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe 
fógra a thabhairt do na Stáit dá dtagraítear in Airteagail 30 agus 32, agus do na Náisiúin Aontaithe 
freisin, i dtaobh thaisceadh na n-ionstraimí daingniúcháin, aontachais nó glactha go léir dá 
bhforáiltear in Airteagail 31, 32 agus 39 agus i dtaobh na bhfógraí agus na séantaí dá bhforáiltear 
faoi seach in Airteagail 35, 37 agus 39.

Athleasú ar an gCoinbhinsiún agus ar na Rialacháin chun a Fhorghníomhaithe

Airteagal 39

1. Féadfaidh aon Ardpháirtí Conarthach leasuithe ar an gCoinbhinsiún seo nó ar na Rialacháin 
chun a fhorghníomhaithe a mholadh. Déanfar téacs aon leasaithe bheartaithe a chur i bhfios 
d’Ard-Stiúrthóir Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe 
agus déanfaidh seisean é a tharchur chuig gach Ardpháirtí Conarthach agus iarraidh ina 
theannta ar an bPáirtí sin freagra a thabhairt air laistigh de cheithre mhí á rá cibé acu:

 (a) is mian leis go gcomórfar Comhdháil chun an leasú beartaithe a bhreithniú;

 (b) is rogha leis glacadh leis an leasú beartaithe gan Chomhdháil; nó

 (c) is rogha leis an leasú beartaithe a dhiúltú gan Chomhdháil.

2. Déanfaidh an tArd-Stiúrthóir na freagraí, arna bhfáil faoi mhír 1 den Airteagal seo, a 
tharchur chuig na hArdpháirtithe Conarthacha go léir.

3. Má dhéanann na hArdpháirtithe Conarthacha go léir, a mbeidh a gcuid tuairimí tugtha acu 
d’Ard-Stiúrthóir Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe 
laistigh den teorainn ama fhorordaithe, de bhun mhír 1 (b) den Airteagal seo, a chur in 
iúl dó gur rogha leo glacadh leis an leasú gan Chomhdháil, tabharfaidh an tArd-Stiúrthóir 
fógra i dtaobh a mbreithe de réir Airteagal 38. Tiocfaidh an leasú in éifeacht maidir leis na 
hArdpháirtithe Conarthacha uile ar nócha lá a bheith dulta in éag ón dáta a tugadh an fógra 
sin.

4. Déanfaidh an tArd-Stiúrthóir Comhdháil de na hArdpháirtithe Conarthacha a chomóradh 
chun an leasú beartaithe a bhreithniú má iarrann breis agus trian de na hArdpháirtithe 
Conarthacha air déanamh amhlaidh.
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5. Aon leasuithe ar an gCoinbhinsiún nó ar na Rialacháin chun a fhorghníomhaithe, a 
ndéileáiltear leo faoi fhorálacha na míre sin roimhe seo, ní thiocfaidh siad i bhfeidhm go dtí 
go mbeidh siad glactha d’aon toil ag na hArdpháirtithe Conarthacha a mbeidh ionadaithe 
thar a gceann ag an gComhdháil agus go dtí go mbeidh gach ceann de na hArdpháirtithe 
Conarthacha tar éis glacadh leo.

6. Maidir leis na hArdpháirtithe Conarthacha do ghlacadh leasuithe ar an gCoinbhinsiún nó 
ar na Rialacháin chun a fhorghníomhaithe, is leasuithe a bheidh glactha ag an gComhdháil 
a luaitear i míreanna 4 agus 5, déanfar an céanna trí ionstraim fhoirmiúil a thaisceadh le 
hArd-Stiúrthóir Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe.

7. Tar éis do leasuithe ar an gCoinbhinsiún seo nó ar na Rialacháin chun a fhorghníomhaithe 
teacht i bhfeidhm, ní fhanfaidh ach téacs an Choinbhinsiúin nó na Rialachán chun a 
fhorghníomhaithe arna leasú amhlaidh ar oscailt le haghaidh daingniúcháin nó aontachais.

Clárú

Airteagal 40

De réir Airteagal 102 de Chairt na Náisiún Aontaithe, clárófar an Coinbhinsiún seo le Rúnaíocht 
na Náisiún Aontaithe ar iarraidh ó Ard-Stiúrthóir Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir 
na Náisiún Aontaithe.

Dá dheimhniú sin, tá na daoine a bhfuil a síniú anseo thíos, agus iad údaraithe go cuí chuige, tar 
éis an Coinbhinsiún seo a shíniú.

Arna dhéanamh sa Háig, an ceathrú lá déag seo de Bhealtaine, 1954, in aon chóip amháin a 
thaiscfear i gcartlann Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe, agus 
a seachadfar cóipeanna dílse deimhnithe de ar na Stáit go léir dá dtagraítear in Airteagail 30 agus 
32 agus ar na Náisiúin Aontaithe.

RIALACHÁIN CHUN AN COINBHINSIÚN CHUN MAOIN CHULTÚRTHA A 
CHOIMIRCIÚ I gCÁS COINBHLEACHTA ARMTHA A FHORGHNÍOMHÚ

CAIBIDIL I

RIALÚ

Liosta Idirnáisiúnta Daoine

Airteagal 1

Déanfaidh Ard-Stiúrthóir Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe, 
ar theacht i bhfeidhm don Choinbhinsiún, liosta idirnáisiúnta a thiomsú de na daoine go léir a 
bheidh ainmnithe ag na hArdpháirtithe Conarthacha mar dhaoine atá cáilithe chun feidhmeanna an 
Ard-Choimisinéara um Maoin Chultúrtha a chomhall. Ar thionscnamh Ard-Stiúrthóir Eagraíocht 
Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe, déanfar an liosta sin a athleasú go 
tréimhsiúil ar bhonn iarrataí arna bhfoirmliú ag na hArdpháirtithe Conarthacha.

Rialú a Eagrú

Airteagal 2

A luaithe a bheidh aon Ardpháirtí Conarthach ag gabháil do choinbhleacht armtha a bhfuil feidhm 
ag Airteagal 18 den Choinbhinsiún maidir léi:
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 (a) Ceapfaidh sé ionadaí i gcomhair maoine cultúrtha a bheidh suite ina chríoch; má bhíonn 
críoch eile faoi fhorghabháil aige, ceapfaidh sé ionadaí speisialta i gcomhair maoine 
cultúrtha a bheidh suite sa chríoch sin;

 (b) Déanfaidh an Chumhacht Choimirceach a bheidh ag gníomhú thar ceann gach ceann 
de na Páirtithe a bheidh i gcoinbhleacht leis an Ardpháirtí Conarthach sin toscairí a 
cheapadh a bheidh creidiúnaithe don Ardpháirtí Conarthach sin i gcomhréir le hAirteagal 
3 thíos;

 (c) Ceapfar Ard-Choimisinéir um Maoin Chultúrtha chun an Ardpháirtí Chonarthaigh sin de 
réir Airteagal 4.

Toscairí na gCumhachtaí Coimirceacha a Cheapadh

Airteagal 3

Déanfaidh an Chumhacht Choimirceach a toscairí a cheapadh as measc chomhaltaí a foirne 
taidhleoireachta nó consalachta nó, le ceadú an Pháirtí dá gcreidiúnófar iad, as measc daoine eile.

An tArd-Choimisinéir a Cheapadh

Airteagal 4

1. Roghnófar an tArd-Choimisinéir um Maoin Chultúrtha as an liosta idirnáisiúnta daoine 
trí chomhaontú comhpháirteach idir an Páirtí dá gcreidiúnófar é agus na Cumhachtaí 
Coimirceacha a bheidh ag gníomhú thar ceann na bPáirtithe freasúracha.

2. Más rud é nach n-éireoidh leis na Páirtithe teacht ar chomhaontú laistigh de thrí seachtaine 
ó thosach a bpléití ar an ábhar sin, iarrfaidh siad ar Uachtarán na Cúirte Breithiúnais 
Idirnáisiúnta an tArd-Choimisinéir a cheapadh, agus ní rachaidh an tArd-Choimisinéir sin 
i mbun a dhualgas go dtí go mbeidh a cheapachán ceadaithe ag an bPáirtí dá gcreidiúnófar 
é.

Feidhmeanna na dToscairí

Airteagal 5

Tabharfaidh toscairí na gCumhachtaí Coimirceacha dá n-aire sáruithe ar an gCoinbhinsiún, 
déanfaidh siad imscrúdú, le ceadú an Pháirtí dá gcreidiúnófar iad, ar na himthosca inar tharla 
siad, déanfaidh siad uiríll go háitiúil chun a áirithiú go scoirfear díobh agus, más gá, tabharfaidh 
siad fógra i dtaobh na sáruithe sin don Ard-Choimisinéir. Coimeádfaidh siad ar an eolas é maidir 
lena ngníomhaíochtaí.

Feidhmeanna an Ard-Choimisinéara

Airteagal 6

1. Déileálfaidh an tArd-Choimisinéir um Maoin Chultúrtha leis na nithe go léir a tharchuirfear 
chuige i dtaca le feidhmiú an Choinbhinsiúin, i gcomhar le hionadaí an Pháirtí dá 
gcreidiúnófar é agus leis na toscairí lena mbaineann.

2. Beidh cumhachtaí aige chun breitheanna a thabhairt agus ceapacháin a dhéanamh sna 
cásanna a shonraítear sna Rialacháin seo.

3. Le comhaontú an Pháirtí dá gcreidiúnófar é, beidh sé de cheart aige a ordú imscrúdú a 
sheoladh nó é a sheoladh é féin.
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4. Déanfaidh sé aon uiríll chuig na Páirtithe sa choinbhleacht nó chuig a gCumhachtaí 
Coimirceacha a mheasfaidh sé a bheith fóinteach i gcomhair fheidhmiú an Choinbhinsiúin.

5. Déanfaidh sé cibé tuarascálacha is gá a tharraingt suas i dtaobh fheidhmiú an Choinbhinsiúin 
agus cuirfidh sé i bhfios do na Páirtithe lena mbaineann agus dá gCumhachtaí Coimirceacha 
iad. Cuirfidh sé cóipeanna chuig Ard-Stiúrthóir Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus 
Chultúir na Náisiún Aontaithe, agus ní fhéadfaidh an tArd-Stiúrthóir úsáid a bhaint ach as 
ábhar teicniúil na dtuarascálacha sin.

6. Mura mbeidh aon Chumhacht Choimirceach ann, feidhmeoidh an tArd-Stiúrthóir 
feidhmeanna na Cumhachta Coimircí mar atá siad leagtha síos in Airteagail 21 agus 22 den 
Choinbhinsiún.

Cigirí agus Saineolaithe

Airteagal 7

1. Déanfaidh an tArd-Choimisinéir um Maoin Chultúrtha, aon uair a mheasfaidh sé gur gá é, 
cibé acu ar iarraidh ó na toscairí lena mbaineann nó tar éis dó dul i gcomhairle leo, cigire 
maoine cultúrtha, a gcuirfear misean sonrach de chúram air, a mholadh lena cheadú ag 
an bPáirtí dá gcreidiúnófar é. Beidh cigire freagrach don Ard-Choimisinéir agus dósan 
amháin.

2. Féadfaidh an tArd-Choimisinéir, na toscairí agus na cigirí leas a bhaint as seirbhísí 
saineolaithe, a mholfar lena gceadú ag an bPáirtí a luaitear sa mhír sin roimhe seo freisin.

An Misean Rialúcháin a Urscaoileadh

Airteagal 8

Ní rachaidh na hArd-Choimisinéirí um Maoin Chultúrtha, toscairí na gCumhachtaí Coimirceacha, 
cigirí agus saineolaithe thar a sainorduithe i gcás ar bith. Cuirfidh siad i gcuntas, go háirithe, 
riachtanais slándála an Ardpháirtí Chonarthaigh dá gcreidiúnófar iad agus gníomhóidh siad sna 
himthosca go léir de réir riachtanais na staide míleata arna cur i bhfios dóibh ag an Ardpháirtí 
Conarthach sin.

Ionadaigh do na Cumhachtaí Coimirceacha

Airteagal 9

Más rud é nach mbainfidh Páirtí sa choinbhleacht tairbhe, nó má scoireann sé de bheith ag 
baint tairbhe, as gníomhaíochtaí Cumhachta Coimircí, féadfar a iarraidh ar Stát neodrach na 
feidhmeanna sin de chuid Cumhachta Coimircí a bhaineann le ceapadh Ard-Choimisinéara um 
Maoin Chultúrtha a ghabháil de láimh de réir an nóis imeachta atá leagtha síos in Airteagal 4 thuas. 
Déanfaidh an tArd-Choimisinéir a cheapfar amhlaidh feidhmeanna toscairí de chuid Cumhachtaí 
Coimirceacha mar a shonraítear iad sna Rialacháin seo a thabhairt ar iontaoibh do chigirí, más gá 
sin.

Caiteachais

Airteagal 10

Déanfaidh an Páirtí dá gcreidiúnófar an tArd-Choimisinéir um Maoin Chultúrtha, na cigirí agus 
na saineolaithe a luach saothair agus a gcaiteachais a íoc. Beidh luach saothair agus caiteachais 
thoscairí na gCumhachtaí Coimirceacha faoi réir comhaontú idir na Cumhachtaí sin agus na Stáit 
a mbeidh a leasanna á slánchoimeád acu.
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CAIBIDIL II

COIMIRCE SPEISIALTA

Tearmainn Sheiftithe

Airteagal 11

1. Más rud é, le linn coinbhleachta armtha, go ndéanfar aon Ardpháirtí Conarthach, de dheasca 
imthosca nach raibh coinne leo, a aslú chun tearmann seiftithe a chur ar bun agus gur 
mian leis go gcuirfear faoi choimirce speisialta é, déanfaidh sé an méid sin a chur i bhfios 
láithreach don Ard-Choimisinéir a bheidh creidiúnaithe don Pháirtí sin.

2. Má mheasann an tArd-Choimisinéir gur chóir, mar gheall ar na himthosca agus an tábhacht 
atá leis an maoin chultúrtha a dtabharfar dídean di sa tearmann seiftithe sin, an beart sin a 
dhéanamh, féadfaidh sé a údarú don Ardpháirtí Conarthach an feathal ar leith a mhínítear 
in Airteagal 16 den Choinbhinsiún a chur ar taispeáint ar an tearmann sin. Cuirfidh sé a 
bhreith i bhfios gan mhoill do thoscairí na gCumhachtaí Coimirceacha a mbeidh leas acu sa 
ní, agus féadfaidh gach toscaire acu sin, laistigh de theorainn ama 30 lá, a ordú an feathal a 
tharraingt siar láithreach.

3. A luaithe a bheidh a gcomhaontú curtha in iúl ag na toscairí sin nó má bhíonn an teorainn 
30 lá caite gan agóid a bheith déanta ag aon duine de na toscairí lena mbaineann, agus más 
rud é, i dtuairim an Ard-Choimisinéara, go gcomhlíonann an tearmann na coinníollacha 
atá leagtha síos in Airteagal 8 den Choinbhinsiún, iarrfaidh an tArd-Choimisinéir ar 
Ard-Stiúrthóir Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe an 
tearmann a thaifeadadh sa Chlár de Mhaoin Chultúrtha faoi Choimirce Speisialta.

An Clár Idirnáisiúnta de Mhaoin Chultúrtha faoi Choimirce Speisialta

Airteagal 12

1. Ullmhófar “Clár Idirnáisiúnta de Mhaoin Chultúrtha faoi Choimirce Speisialta”.

2. Déanfaidh Ard-Stiúrthóir Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún 
Aontaithe an Clár sin a chothabháil. Tabharfaidh sé cóipeanna de d’Ard-Rúnaí na Náisiún 
Aontaithe agus do na hArdpháirtithe Conarthacha.

3. Beidh an Clár roinnte ina ailt, a mbeidh gach ceann acu in ainm Ardpháirtí Chonarthaigh. 
Beidh gach alt fo-roinnte ina thrí mhír, a mbeidh na ceannteidil seo a leanas orthu: 
Tearmainn, Lárionaid ina bhfuil Séadchomharthaí, Maoin Chultúrtha Dhochorraithe Eile. 
Cinnfidh an tArd-Stiúrthóir cé na mionsonraí a bheidh i ngach alt acu sin.

Iarrataí ar Chlárú

Airteagal 13

1. Féadfaidh aon Ardpháirtí Conarthach iarratas a chur faoi bhráid Ard-Stiúrthóir Eagraíocht 
Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe chun tearmainn áirithe, lárionaid 
áirithe ina bhfuil séadchomharthaí nó maoin chultúrtha dhochorraithe áirithe eile atá suite 
laistigh dá chríoch a thaifeadadh sa Chlár. Beidh tuairisc san iarratas sin ar shuíomh na 
maoine sin agus deimhneofar ann go gcomhlíonann an mhaoin forálacha Airteagal 8 den 
Choinbhinsiún.

2. I gcás forghabhála, beidh an Chumhacht Forghabhála inniúil ar iarratas den sórt sin a 
dhéanamh.

 



25

[Uimh. 36.][2017.]
An tAcht um Maoin Chultúrtha a Choimirciú 
i gCás Coinbhleacht Armtha (Coinbhinsiún 

na Háige), 2017.

3. Déanfaidh Ard-Stiúrthóir Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún 
Aontaithe cóipeanna d’iarratais ar chlárú a chur gan mhoill chuig gach ceann de na 
hArdpháirtithe Conarthacha.

Agóidí

Airteagal 14

1. Féadfaidh aon Ardpháirtí Conarthach, trí litir a bheidh dírithe chuig Ard-Stiúrthóir 
Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe, agóid a thaisceadh 
i gcoinne maoin chultúrtha a chlárú. Ní foláir an litir sin a bheith faighte aige laistigh de 
cheithre mhí ón lá a sheol sé cóip den iarratas ar chlárú.

2. Luafar san agóid sin na cúiseanna is bun léi, agus is iad seo a leanas amháin na forais bhailí:

 (a) nach maoin chultúrtha í an mhaoin;

 (b) nach gcomhlíonann an mhaoin na coinníollacha atá luaite in Airteagal 8 den 
Choinbhinsiún.

3. Cuirfidh an tArd-Stiúrthóir cóip den litir agóide chuig na hArdpháirtithe Conarthacha 
gan mhoill. Déanfaidh sé, más gá, comhairle a iarraidh ar an gCoiste Idirnáisiúnta um 
Shéadchomharthaí, Láithreáin Ealaíne agus Staire agus Tochailtí Seandálaíochta, agus, 
más cuí leis, ar aon eagraíocht inniúil nó duine inniúil eile freisin

4. Féadfaidh an tArd-Stiúrthóir, nó an tArdpháirtí Conarthach a mbeidh iarratas ar chlárú 
á dhéanamh aige, cibé uiríll a mheasfaidh sé is gá a dhéanamh chuig na hArdpháirtithe 
Conarthacha a thaisc an agóid, d’fhonn a chur faoi deara an agóid a tharraingt siar.

5. Más rud é, maidir le hArdpháirtí Conarthach a rinne iarratas ar chlárú in aimsir shíochána, 
go dtiocfaidh sé chun bheith páirteach i gcoinbhleacht armtha sula mbeidh an taifeadadh 
déanta, déanfaidh an tArd-Stiúrthóir an mhaoin chultúrtha lena mbaineann a thaifeadadh 
go sealadach sa Chlár láithreach, go dtí go ndéanfar aon agóid a fhéadfar a dhéanamh nó a 
d’fhéadfadh a bheith déanta a dhaingniú, a tharraingt siar nó a chealú.

6. Más rud é, laistigh de thréimhse sé mhí ón dáta a gheofar an litir agóide, nach mbeidh 
cumarsáid faighte ag an Ard-Stiúrthóir ón Ardpháirtí Conarthach a thaisc an agóid á rá 
gur tarraingíodh siar í, féadfaidh an tArdpháirtí Conarthach a mbeidh iarratas ar chlárú á 
dhéanamh aige eadráin a iarraidh de réir an nóis imeachta sa mhír seo a leanas.

7. Ní dhéanfar an iarraidh ar eadráin tráth is déanaí ná bliain tar éis an dáta a gheobhaidh 
an tArd-Stiúrthóir an litir agóide. Ceapfaidh gach ceann den dá pháirtí sa díospóid 
eadránaí amháin. I gcás go mbeidh níos mó ná agóid amháin taiscthe i gcoinne iarratais 
ar chlárú, déanfaidh na hArdpháirtithe Conarthacha a mbeidh na hagóidí taiscthe acu, de 
chomhthoiliú, eadránaí aonair a cheapadh. Roghnóidh an dá eadránaí sin príomheadránaí 
ón liosta idirnáisiúnta a luaitear in Airteagal I de na Rialacháin seo. Mura féidir leis na 
headránaithe sin comhaontú ar a rogha, iarrfaidh siad ar Uachtarán na Cúirte Breithiúnais 
Idirnáisiúnta príomheadránaí a cheapadh, agus ní gá é a roghnú ón liosta idirnáisiúnta. 
Socróidh an binse eadrána a bheidh comhdhéanta amhlaidh a nós imeachta féin. Ní fhéadfar 
aon achomharc a dhéanamh i gcoinne a bhreitheanna.

8. Féadfaidh gach ceann de na hArdpháirtithe Conarthacha a dhearbhú, aon uair a tharlóidh 
díospóid ar páirtí inti é, nach mian leis an nós imeachta eadrána dá bhforáiltear sa mhír sin 
roimhe seo a chur i bhfeidhm. I gcásanna den sórt sin, cuirfidh an tArd-Stiúrthóir an agóid 
i gcoinne iarratais ar chlárú faoi bhráid na nArdpháirtithe Conarthacha. Ní dhéanfar an 
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agóid a dhaingniú ach amháin i gcás ina dtabharfaidh na hArdpháirtithe Conarthacha breith 
amhlaidh trí thromlach dhá dtrian de na hArdpháirtithe Conarthacha a vótálfaidh. Is trí 
chomhfhreagras a dhéanfar an vótáil, mura rud é go measfaidh Ard-Stiúrthóir Eagraíocht 
Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe gur gá cruinniú a chomóradh 
faoi na cumhachtaí a thugtar dó le hAirteagal 27 den Choinbhinsiún. Má thugann an 
tArd-Stiúrthóir breith dul ar aghaidh leis an vótáil trí chomhfhreagras, iarrfaidh sé ar na 
hArdpháirtithe Conarthacha a gcuid vótaí a tharchur trí litir shéalaithe laistigh de shé mhí 
ón lá a iarradh orthu déanamh amhlaidh.

Clárú

Airteagal 15

1. Cuirfidh Ard-Stiúrthóir Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún 
Aontaithe faoi deara gach mír mhaoine ar ina leith a dhéanfar iarratas ar chlárú a thaifeadadh 
sa Chlár faoi shraithuimhir, ar choinníoll nach mbeidh agóid faighte aige laistigh den 
teorainn ama a fhorordaítear i mír 1 d’Airteagal 14.

2. Más rud é go mbeidh agóid taiscthe, agus gan dochar d’fhoráil mhír 5 d’Airteagal 14, 
ní dhéanfaidh an tArd-Stiúrthóir maoin a thaifeadadh sa Chlár ach amháin i gcás gur 
tarraingíodh siar an agóid nó gur mainníodh an agóid a dhaingniú de réir na nósanna 
imeachta atá leagtha síos i mír 7 nó mír 8 d’Airteagal 14.

3. Aon uair a bheidh feidhm ag mír 3 d’Airteagal 11, déanfaidh an tArd-Stiúrthóir maoin a 
thaifeadadh sa Chlár má iarrann an tArd-Choimisinéir um Maoin Chultúrtha air déanamh 
amhlaidh.

4. Déanfaidh an tArd-Stiúrthóir cóip dheimhnithe de gach taifead sa Chlár a chur gan mhoill 
chuig Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe, chuig na hArdpháirtithe Conarthacha agus, ar 
iarraidh ón bPáirtí a mbeidh iarratas á dhéanamh aige ar chlárú, chuig gach Stát eile dá 
dtagraítear in Airteagail 30 agus 32 den Choinbhinsiún. Tiocfaidh taifid in éifeacht tríocha 
lá tar éis na cóipeanna sin a sheoladh.

Cealú

Airteagal 16

1. Cuirfidh Ard-Stiúrthóir Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún 
Aontaithe faoi deara clárú aon mhaoine a chealú:

 (a) ar iarraidh ón Ardpháirtí Conarthach ar laistigh dá chríoch atá an mhaoin chultúrtha 
suite;

 (b) más rud é go mbeidh an Coinbhinsiún séanta ag an Ardpháirtí Conarthach a mbeidh 
iarratas ar chlárú déanta aige, agus nuair a bheidh éifeacht leis an séanadh sin;

 (c) sa chás speisialta dá bhforáiltear in Airteagal 14, mír 5, nuair a bheidh agóid daingnithe 
de réir na nósanna imeachta a luaitear i mír 7 nó i mír 8 d’Airteagal 14.

2. Déanfaidh an tArd-Stiúrthóir cóip dheimhnithe de chealú an chláraithe a chur gan mhoill 
chuig Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe agus chuig na Stáit go léir a mbeidh cóip den 
taifead sa Chlár faighte acu. Tiocfaidh cealú in éifeacht tríocha lá tar éis na cóipeanna sin a 
sheoladh.
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CAIBIDIL III

MAOIN CHULTÚRTHA A IOMPAR

Nós imeachta chun Díolúine a Fháil

Airteagal 17

1. Déanfar an iarraidh a luaitear i mír 1 d’Airteagal 12 den Choinbhinsiún a dhíriú chuig an 
Ard-Choimisinéir um Maoin Chultúrtha. Luafar inti na cúiseanna ar a bhfuil sí bunaithe 
agus sonrófar inti neaslíon agus tábhacht na nithe a bheidh le haistriú, a suíomh faoi láthair, 
an suíomh a shamhlaítear anois, an modh iompair a úsáidfear, an bealach a dhéanfar, an 
dáta atá beartaithe le haghaidh an aistrithe, agus aon fhaisnéis iomchuí eile.

2. Má mheasann an tArd-Choimisinéir, tar éis dó cibé tuairimí is cuí leis a ghlacadh, go bhfuil 
bonn cirt leis an aistriú sin, rachaidh sé i gcomhairle leis na toscairí sin lena mbaineann 
de chuid na gCumhachtaí Coimirceacha maidir leis na bearta a bheidh beartaithe chun é 
a chur i gcrích. Tar éis dó dul i gcomhairle amhlaidh, tabharfaidh sé fógra do na Páirtithe 
sa choinbhleacht lena mbaineann maidir leis an aistriú, agus cuirfidh sé gach faisnéis 
fhóinteach san áireamh san fhógra sin.

3. Ceapfaidh an tArd-Choimisinéir cigire amháin nó níos mó, agus deimhneoidh na cigirí 
sin dóibh féin nach mbeidh le haistriú ach an mhaoin a luafar san iarraidh agus gur trí na 
modhanna ceadaithe a dhéanfar an t-iompar agus go mbeidh an feathal ar leith ar taispeáint 
san iompar sin. Déanfaidh an cigire nó na cigirí an mhaoin a thionlacan go dtí a ceann 
scríbe.

Iompar Thar Lear

Airteagal 18

I gcás gur chuig críoch tíre eile a dhéanfar an t-aistriú faoi choimirce speisialta, ní faoi rialú 
Airteagal 12 den Choinbhinsiún agus Airteagal 17 de na Rialacháin seo amháin a bheidh an 
t-aistriú sin, ach faoi rialú na bhforálacha seo a leanas freisin:

 (a) fad a bheidh an mhaoin chultúrtha ar chríoch Stáit eile, is é an Stát sin a taiscí agus 
tabharfaidh sé an oiread aire di agus a thugann sé don mhaoin chultúrtha dá chuid féin is 
inchomparáide ó thaobh tábhachta de;

 (b) ní thabharfaidh an Stát is taiscí an mhaoin ar ais go dtí go scoirfear den choinbhleacht; 
déanfar an tabhairt ar ais sin laistigh de shé mhí ón dáta a iarradh;

 (c) le linn na n-oibríochtaí aistrithe éagsúla, agus fad a leanfaidh sí de bheith ar chríoch Stáit 
eile, beidh an mhaoin chultúrtha díolmhaithe ó choigistiú agus ní fhéadfaidh an taisceoir 
ná an taiscí í a dhiúscairt. Mar sin féin, aon uair is gá é ar mhaithe le sábháilteacht na 
maoine, féadfaidh an taiscí, le haontú an taisceora, a chur faoi deara an mhaoin a iompar 
chuig críoch tríú tír, faoi na coinníollacha atá leagtha síos san Airteagal seo;

 (d) sonrófar san iarraidh ar choimirce speisialta go nglacann an Stát a mbeidh an mhaoin le 
haistriú chuig a chríoch le forálacha an Airteagail seo.
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Críoch faoi Fhorghabháil

Airteagal 19

Aon uair a dhéanfaidh Ardpháirtí Conarthach a mbeidh críoch Ardpháirtí Chonarthaigh eile faoi 
fhorghabháil aige maoin chultúrtha a aistriú chuig tearmann atá suite in áit eile sa chríoch sin, gan 
bheith in ann déanamh de réir an nóis imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 17 de na Rialacháin, 
ní mheasfar gur míleithreasú de réir bhrí Airteagal 4 den Choinbhinsiún é an t-aistriú a bheidh 
i gceist, ar choinníoll go ndéanfaidh an tArd-Choimisinéir um Maoin Chultúrtha a dheimhniú i 
scríbhinn, tar éis dul i gcomhairle leis na gnáthchaomhnóirí, gur ghá an t-aistriú sin mar gheall ar 
imthosca.

CAIBIDIL IV

AN FEATHAL AR LEITH

An Feathal a Ghreamú

Airteagal 20

1. Fágfar faoi rogha údaráis inniúla gach Ardpháirtí Chonarthaigh cén áit a gcuirfear an feathal 
ar leith agus a infheicthe a bheidh sé. Féadfar é a thaispeáint ar bhratacha nó ar chriosanna 
muinchille; féadfar é a phéinteáil ar rud nó a léiriú ar aon mhodh eile is cuí.

2. Gan dochar d’aon mharcálacha níos iomláine a fhéadfar a dhéanamh, áfach, cuirfear an 
feathal, i gcás coinbhleachta armtha agus sna cásanna a luaitear in Airteagail 12 agus 13 
den Choinbhinsiún, ar na feithiclí iompair chun go mbeidh siad infheicthe go soiléir faoi 
sholas an lae ón aer agus ón talamh freisin. Beidh an feathal infheicthe ón talamh:

 (a) agus achar rialta idir gach ceann díobh is leor chun imlíne lárionaid ina bhfuil 
séadchomharthaí faoi choimirce speisialta a léiriú go soiléir;

 (b) ag an mbealach isteach chuig maoin chultúrtha dhochorraithe eile faoi choimirce 
speisialta.

Daoine a Aithint

Airteagal 21

1. Féadfaidh na daoine a luaitear in Airteagal 17, mír 2 (b) agus (c) den Choinbhinsiún crios 
muinchille a chaitheamh ar a mbeidh an feathal ar leith agus a bheidh eisithe agus stampáilte 
ag na húdaráis inniúla.

2. Iompróidh na daoine sin cárta aitheantais speisialta ar a mbeidh an feathal ar leith. Beidh 
sloinne agus céadainmneacha, dáta breithe, teideal nó céim, agus feidhm an tsealbhóra, ar 
a laghad, luaite ar an gcárta. Beidh grianghraf den sealbhóir ar an gcárta chomh maith lena 
shíniú nó a mhéarloirg, nó an dá rud. Beidh stampa cabhraithe na n-údarás inniúil air.

3. Déanfaidh gach Ardpháirtí Conarthach a chineál féin cárta aitheantais amach faoi threoir an 
mhúnla atá i gceangal, mar shampla, leis na Rialacháin seo. Déanfaidh na hArdpháirtithe 
Conarthacha sampla den mhúnla a bheidh á úsáid acu a tharchur chun a chéile. Déanfar 
gach cárta aitheantais amach i ndúblach ar a laghad, más féidir, agus coimeádfaidh an 
Chumhacht eisiúna cóip amháin de.

4. Ní fhéadfar, gan cúis dhlisteanach, a gcártaí aitheantais, ná a gceart chun an crios muinchille 
a chaitheamh, a bhaint de na daoine sin.
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SCEIDEAL 2
Alt 1

An DArA PrótACAl A ghAbhAnn le Coinbhinsiún nA háige, 1954 Chun MAoin ChultúrthA A 
ChoiMirCiú i gCás CoinbhleAChtA ArMthA

Tá na Páirtithe,

Ós feasach dóibh an gá atá le feabhas a chur ar choimirciú maoine cultúrtha i gcás coinbhleachta 
armtha agus le córas breisithe coimirce a chur ar bun le haghaidh maoine cultúrtha a shainainmneofar 
go sonrach;

Á athdhearbhú dóibh a thábhachtaí atá forálacha an Choinbhinsiúin chun Maoin Chultúrtha 
a Choimirciú i gCás Coinbhleachta Armtha, a rinneadh sa Háig an 14 Bealtaine 1954, agus á 
aibhsiú dóibh gur gá na forálacha sin a fhorlíonadh trí bhearta chun a gcur i ngníomh a athneartú;

Ós mian leo modh a thabhairt do na hArdpháirtithe Conarthacha sa Choinbhinsiún chun baint níos 
mó a bheith acu le coimirciú maoine cultúrtha i gcás coinbhleachta armtha trí nósanna imeachta 
cuí a bhunú lena aghaidh sin;

Á bhreithniú dóibh gur chóir na forbairtí sa dlí idirnáisiúnta a léiriú sna rialacha i dtaobh maoin 
chultúrtha a choimirciú i gcás coinbhleachta armtha;

Á dhearbhú dóibh go leanfaidh na ceisteanna nach rialaítear le forálacha an Phrótacail seo de 
bheith faoi rialú rialacha an dlí idirnáisiúnta ghnách;

Tar éis comhaontú mar a leanas:

Caibidil 1

Réamhrá

Airteagal 1

Mínithe

Chun críocha an Phrótacail seo:

 (a) ciallaíonn “Páirtí” Stát is Páirtí sa Phrótacal seo;

 (b) ciallaíonn “maoin chultúrtha” maoin chultúrtha mar a mhínítear in Airteagal 1 den 
Choinbhinsiún;

 (c) ciallaíonn “Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún chun Maoin Chultúrtha a Choimirciú i gCás 
Coinbhleachta Armtha, a rinneadh sa Háig an 14 Bealtaine 1954;

 (d) ciallaíonn “Ardpháirtí Conarthach” Stát is Páirtí sa Choinbhinsiún;

 (e) ciallaíonn “coimirce bhreisithe” an córas coimirce breisithe a bhunaítear le hAirteagail 
10 agus 11;

 (f) ciallaíonn “sprioc mhíleata” ní a chuidíonn go héifeachtach, de bharr a nádúir, a shuímh, 
a chuspóra nó a úsáide, le beart míleata agus ar féidir buntáiste míleata cinnte a bhaint as 
é a scriosadh, a ghabháil nó a neodrú go hiomlán nó go páirteach sna cúinsí atá i réim ag 
an am;
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 (g) ciallaíonn “aindleathach” de shárú, faoi éigeantas nó ar shlí eile, ar rialacha infheidhme 
dhlí inmheánach na críche faoi fhorghabháil nó an dlí idirnáisiúnta;

 (h) ciallaíonn “Liosta” an Liosta Idirnáisiúnta de Mhaoin Chultúrtha faoi Choimirce 
Bhreisithe arna bhunú de réir fhomhír 1(b) d’Airteagal 27;

 (i) ciallaíonn “Ard-Stiúrthóir” Ard-Stiúrthóir UNESCO;

 (j) ciallaíonn “UNESCO” Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún 
Aontaithe;

 (k) ciallaíonn “an Chéad Phrótacal” an Prótacal chun Maoin Chultúrtha a Choimirciú i gCás 
Coinbhleachta Armtha a rinneadh sa Háig an 14 Bealtaine 1954.

Airteagal 2

Gaol leis an gCoinbhinsiún

Déanann an Prótacal seo forlíonadh ar an gCoinbhinsiún sa chaidreamh idir na Páirtithe.

Airteagal 3

Raon Feidhme

 1. I dteannta na bhforálacha a mbeidh feidhm acu in aimsir shíochána, beidh feidhm ag 
an bPrótacal seo sna cásanna dá dtagraítear i míreanna 1 agus 2 d’Airteagal 18 den 
Choinbhinsiún agus i mír 1 d’Airteagal 22.

 2. I gcás ceann de na páirtithe i gcoinbhleacht armtha gan bheith faoi cheangal ag an 
bPrótacal seo, leanfaidh na Páirtithe sa Phrótacal seo de bheith faoi cheangal aige ina 
gcaidreamh lena chéile. Ina theannta sin, beidh siad faoi cheangal ag an bPrótacal seo 
i ndáil le Stát is páirtí sa choinbhleacht nach bhfuil faoi cheangal aige, más rud é go 
nglacfaidh an Stát sin le forálacha an Phrótacail seo agus fad a fheidhmeoidh sé iad.

Airteagal 4

Gaol idir Caibidil 3 agus forálacha eile den Choinbhinsiún agus den Phrótacal seo

Ní dochar é feidhmiú fhorálacha Chaibidil 3 den Phrótacal seo don mhéid seo a leanas:

 (a) feidhmiú fhorálacha Chaibidil I den Choinbhinsiún agus Chaibidil 2 den Phrótacal seo;

 (b) feidhmiú fhorálacha Chaibidil II den Choinbhinsiún, idir na Páirtithe sa Phrótacal seo nó 
idir Páirtí agus Stát a ghlacann leis an bPrótacal seo agus a fheidhmíonn an Prótacal seo 
de réir mhír 2 d’Airteagal 3, ach amháin gurb amhlaidh, i gcás gur deonaíodh coimirce 
speisialta agus coimirce bhreisithe araon do mhaoin chultúrtha, is ag na forálacha maidir 
le coimirce bhreisithe, agus acu sin amháin, a bheidh feidhm.

Caibidil 2

Forálacha ginearálta maidir le coimirce

Airteagal 5

Maoin chultúrtha a shlánchoimeád

Áireofar ar na bearta ullmhúcháin a dhéanfar in aimsir shíochána chun maoin chultúrtha a 
shlánchoimeád ó iarsmaí intuartha coinbhleachta armtha de bhun Airteagal 3 den Choinbhinsiún, 
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de réir mar is cuí, fardail a ullmhú, bearta éigeandála a phleanáil le haghaidh coimirce ar dhóiteáin 
nó ar thitim déanmhas, ullmhú chun maoin chultúrtha shochorraithe a thabhairt chun siúil nó 
socrú a dhéanamh maidir le coimirce leormhaith in situ le haghaidh na maoine sin, agus údaráis 
inniúla a ainmniú a bheidh freagrach as maoin chultúrtha a shlánchoimeád.

Airteagal 6

Urraim do mhaoin chultúrtha

D’fhonn an cuspóir a bhaint amach, arb éard é a chinntiú go dtabharfar urraim do mhaoin 
chultúrtha de réir Airteagal 4 den Choinbhinsiún:

 (a) maidir le tarscaoileadh ar bhonn dianriachtanais mhíleata de bhun mhír 2 d’Airteagal 
4 den Choinbhinsiún, ní fhéadfar tarscaoileadh den sórt sin a agairt chun gníomh 
cogaíochta a dhíriú ar mhaoin chultúrtha ach amháin:

  (i) nuair a bheidh sprioc mhíleata déanta den mhaoin chultúrtha sin de bharr a feidhme, 
agus fad a bheidh an mhaoin sin ina sprioc mhíleata; agus

  (ii) nuair nach mbeidh, agus fad nach mbeidh, malairt rogha indéanta ann chun buntáiste 
míleata a ghnóthú atá comhchosúil leis an mbuntáiste míleata is féidir a ghnóthú trí 
ghníomh cogaíochta a dhíriú ar an sprioc sin;

 (b) maidir le tarscaoileadh ar bhonn dianriachtanais mhíleata de bhun mhír 2 d’Airteagal 4 
den Choinbhinsiún, ní fhéadfar tarscaoileadh den sórt sin a agairt chun maoin chultúrtha 
a úsáid chun críoch ar dóigh dóibh í a chur faoi lé a scriosta nó a damáistithe ach amháin 
nuair nach mbeidh, agus fad nach mbeidh, rogha ann idir an mhaoin chultúrtha a úsáid 
ar an gcaoi sin agus modh indéanta eile chun buntáiste míleata comhchosúil a ghnóthú;

 (c) ní dhéanfaidh aon duine an bhreith a thabhairt dianriachtanas míleata a agairt ach amháin 
oifigeach a bheidh i gceannas ar fhórsa a bheidh ar cóimhéid le cathlán nó níos mó ná 
cathlán, nó ar fhórsa de mhéid is lú nuair nach indéanta a mhalairt sna himthosca;

 (d) i gcás ionsaithe a bheidh bunaithe ar bhreith arna tabhairt de réir fhomhír (a), tabharfar 
rabhadh éifeachtach roimh ré nuair is indéanta sna himthosca.

Airteagal 7

Réamhchúraimí i gcás ionsaithe

Gan dochar do réamhchúraimí eile is gá de réir an dlí dhaonchairdiúil idirnáisiúnta le linn 
oibríochtaí míleata a sheoladh, déanfaidh gach Páirtí sa choinbhleacht an méid seo a leanas:

 (a) gach ar féidir chun a fhíorú nach maoin chultúrtha a choimircítear faoi Airteagal 4 den 
Choinbhinsiún iad na spriocanna atá le hionsaí;

 (b) gach réamhchúram is féidir a ghlacadh le linn sásanna agus modhanna ionsaithe a roghnú, 
d’fhonn damáiste teagmhasach do mhaoin chultúrtha a choimircítear faoi Airteagal 4 
den Choinbhinsiún a sheachaint, agus in aon chás é a mhaolú;

 (c) staonadh ó bhreith a thabhairt ionsaí a scaoileadh ar dóigh dó a bheith ina chúis le damáiste 
teagmhasach do mhaoin chultúrtha a choimircítear faoi Airteagal 4 den Choinbhinsiún a 
bheadh iomarcach i ndáil leis an mbuntáiste míleata díreach agus coincréiteach a bhfuil 
coinne leis; agus

 (d) ionsaí a chealú nó a fhionraí i gcás inar dealraitheach:
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  (i) gur maoin chultúrtha a choimircítear faoi Airteagal 4 den Choinbhinsiún í an sprioc;

  (ii) gur dóigh don ionsaí a bheith ina chúis le damáiste teagmhasach do mhaoin chultúrtha 
a choimircítear faoi Airteagal 4 den Choinbhinsiún a bheadh iomarcach i ndáil leis 
an mbuntáiste míleata díreach agus coincréiteach a bhfuil coinne leis.

Airteagal 8

Réamhchúraimí i gcoinne iarsmaí na cogaíochta

Maidir leis na Páirtithe sa choinbhleacht, a mhéid ar fad is féidir:

 (a) déanfaidh siad maoin chultúrtha shochorraithe a thabhairt chun siúil as cóngar na 
spriocanna míleata nó déanfaidh siad socrú maidir le coimirce leormhaith in situ;

 (b) ní shuífidh siad spriocanna míleata i gcóngar maoine cultúrtha.

Airteagal 9

Maoin chultúrtha i gcríocha faoi fhorghabháil a choimirciú

1. Gan dochar d’fhorálacha Airteagail 4 agus 5 den Choinbhinsiún, déanfaidh Páirtí a mbeidh 
an t-iomlán nó cuid de chríoch Páirtí eile faoi fhorghabháil aige na nithe seo a leanas a 
thoirmeasc agus a chosc i ndáil leis an gcríoch faoi fhorghabháil:

 (a) maoin chultúrtha a onnmhairiú nó a thabhairt chun siúil ar shlí eile, nó úinéireacht na 
maoine sin a aistriú, go haindleathach;

 (b) aon tochailt seandálaíochta, seachas i gcás go bhfuil fíorghá léi chun maoin chultúrtha a 
shlánchoimeád, a thaifeadadh nó a chaomhnú;

 (c) aon athrú ar mhaoin chultúrtha, nó aon athrú ar úsáid maoine cultúrtha, a bheidh 
beartaithe chun fianaise chultúir, staire nó eolaíochta a cheilt nó a scriosadh.

2. Aon tochailt seandálaíochta a dhéanfar ar mhaoin chultúrtha i gcríoch faoi fhorghabháil, nó 
aon athrú a dhéanfar ar an maoin sin nó ar úsáid na maoine sin, déanfar í nó é, ach amháin i 
gcás nach féidir sna himthosca, i ndlúthchomhar le húdaráis inniúla náisiúnta na críche faoi 
fhorghabháil.

Caibidil 3

Coimirce Bhreisithe

Airteagal 10

Coimirce bhreisithe

Féadfar maoin chultúrtha a chur faoi choimirce bhreisithe ar an gcoinníoll go gcomhlíonann sí na 
trí choinníoll seo a leanas:

 (a) gur oidhreacht chultúir í atá fíorthábhachtach don chine daonna;

 (b) go bhfuil sí faoi choimirce beart leormhaith inmheánach dlí agus riaracháin lena 
n-aithnítear an luach ar leith atá inti ó thaobh cultúir agus staire de agus lena gcinntítear 
an leibhéal is airde coimirce;
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 (c) nach mbaintear úsáid aisti chun críoch míleata nó chun láithreáin mhíleata a chosaint agus 
go ndearna an Páirtí a bhfuil rialú aige ar an maoin chultúrtha dearbhú lena ndaingnítear 
nach n-úsáidfear í amhlaidh.

Airteagal 11

Coimirce bhreisithe a dheonú

1. Ba cheart do gach Páirtí liosta a chur faoi bhráid an Choiste, is liosta de mhaoin chultúrtha 
a bhfuil sé ar intinn ag an bPáirtí a iarraidh go ndeonófar coimirce bhreisithe di.

2. Féadfaidh an Páirtí a bhfuil dlínse nó rialú aige ar an maoin chultúrtha a iarraidh go n-áireofar 
í ar an Liosta atá le bunú de réir fhomhír 1(b) d’Airteagal 27. Áireofar san iarraidh sin gach 
faisnéis is gá i ndáil leis na critéir a luaitear in Airteagal 10. Féadfaidh an Coiste a iarraidh 
ar Pháirtí a iarraidh go n-áireofar maoin chultúrtha sa Liosta.

3. Féadfaidh Páirtithe eile, Coiste Idirnáisiúnta na Scéithe Goirme agus eagraíochtaí 
neamhrialtasacha eile a bhfuil saineolas iomchuí acu maoin chultúrtha shonrach a mholadh 
don Choiste. I gcásanna den sórt sin, féadfaidh an Coiste breith a thabhairt a iarraidh ar 
Pháirtí a iarraidh go n-áireofar an mhaoin chultúrtha sin sa Liosta.

4. Ní dhéanfar dochar ar shlí ar bith do chearta na bpáirtithe sa díospóid leis an iarraidh go 
n-áireofar maoin chultúrtha atá suite i gcríoch ar a bhfuil ceannasacht nó dlínse á héileamh 
ag níos mó ná aon Stát amháin ná le háireamh na maoine sin.

5. Ar iarraidh ar mhaoin chultúrtha a áireamh sa Liosta a fháil, déanfaidh an Coiste an iarraidh 
a chur in iúl do gach Páirtí. Féadfaidh na Páirtithe uiríll maidir le hiarraidh den sórt sin a 
chur faoi bhráid an Choiste laistigh de sheasca lá. Ní dhéanfar na huiríll sin ach amháin ar 
bhonn na gcritéar a luaitear in Airteagal 10. Beidh siad mionsonrach agus bainfidh siad le 
fíorais. Breithneoidh an Coiste na huiríll, agus, sula dtabharfaidh sé breith, tabharfaidh sé 
deis réasúnach freagartha don Pháirtí a bheidh ag iarraidh go ndéanfar maoin chultúrtha a 
áireamh. Nuair a bheidh uiríll den sórt sin os comhair an Choiste, tabharfar breitheanna i 
dtaobh maoin chultúrtha a áireamh sa Liosta, d’ainneoin Airteagal 26, le tromlach ceithre 
chúigiú de na comhaltaí dá chuid a bheidh i láthair agus a vótálfaidh.

6. Le linn dó breith a thabhairt ar iarraidh, ba cheart don Choiste comhairle a iarraidh ar 
eagraíochtaí rialtasacha agus neamhrialtasacha, chomh maith le saineolaithe aonair.

7. Ní thabharfar breith coimirce bhreisithe a dheonú nó a dhiúltú ach amháin ar bhonn na 
gcritéar a luaitear in Airteagal 10.

8. I gcásanna eisceachtúla, nuair a bheidh an Coiste tar éis a chinneadh nach féidir leis an bPáirtí 
atá ag iarraidh go n-áireofar maoin chultúrtha sa Liosta critéir fhomhír (b) d’Airteagal 10 
a chomhlíonadh, féadfaidh an Coiste breith a thabhairt coimirce bhreisithe a dheonú, ar an 
gcoinníoll go ndéanfaidh an Páirtí iarrthach iarraidh ar chúnamh idirnáisiúnta a chur faoina 
bhráid faoi Airteagal 32.

9. Ar chogaíocht do bhriseadh amach, féadfaidh Páirtí sa choinbhleacht, ar bhonn éigeandála, 
coimirce bhreisithe a iarraidh le haghaidh maoine cultúrtha atá faoina dhlínse nó faoina 
rialú tríd an iarraidh sin a chur i bhfios don Choiste. Déanfaidh an Coiste an iarraidh sin a 
tharchur láithreach chuig gach Páirtí sa choinbhleacht. I gcásanna den sórt sin breithneoidh 
an Coiste uiríll ó na Páirtithe lena mbaineann ar bhonn dlúsúil. Tabharfar an bhreith coimirce 
bhreisithe shealadach a dheonú a luaithe is féidir agus, d’ainneoin Airteagal 26, le tromlach 
ceithre chúigiú de na comhaltaí dá chuid a bheidh i láthair agus a vótálfaidh. Féadfaidh an 
Coiste coimirce bhreisithe shealadach a dheonú go dtí go mbeidh toradh ar an ngnáthnós 
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imeachta maidir le coimirce bhreisithe a dheonú, ar an gcoinníoll go gcomhlíonfar forálacha 
fhomhíreanna (a) agus (c) d’Airteagal 10.

10. Déanfaidh an Coiste coimirce bhreisithe a dheonú do mhaoin chultúrtha ón uair a thaifeadfar 
sa Liosta í.

11. Déanfaidh an tArd-Stiúrthóir, gan mhoill, fógra i dtaobh aon bhreithe ón gCoiste maoin 
chultúrtha a áireamh ar an Liosta a chur chuig Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe agus chuig 
na Páirtithe uile.

Airteagal 12

Díolúine maoine cultúrtha faoi choimirce bhreisithe

Déanfaidh na Páirtithe i gcoinbhleacht díolúine maoine cultúrtha faoi choimirce bhreisithe 
a chinntiú trí staonadh ó ionsaí a dhéanamh ar an maoin sin agus ón maoin nó ón limistéar 
mórthimpeall uirthi a úsáid chun tacú le beart míleata.

Airteagal 13

Coimirce bhreisithe a chailleadh

1. Ní chaillfidh maoin chultúrtha faoi choimirce bhreisithe an choimirce sin ach amháin:

 (a) más rud é go bhfionrófar nó go gcealófar an choimirce sin de réir Airteagal 14; nó

 (b) más rud é go mbeidh, agus fad a bheidh, sprioc mhíleata déanta den mhaoin de bharr a 
húsáide.

2. In imthosca fhomhír 1(b), ní dhéanfar ionsaí ar mhaoin den sórt sin ach amháin más rud é:

 (a) gurb é an t-ionsaí an t-aon sás amháin trínar féidir úsáid na maoine dá dtagraítear i 
bhfomhír 1(b) a fhoirceannadh;

 (b) go nglacfar gach réamhchúram is féidir le linn sásanna agus modhanna ionsaithe a 
roghnú, d’fhonn an úsáid sin a fhoirceannadh agus damáiste don mhaoin chultúrtha a 
sheachaint, nó in aon chás é a mhaolú;

 (c) ach amháin i gcás nach féidir sna himthosca, de dheasca ceanglas a bhaineann le 
féinchosaint láithreach:

  (i) gur ar an leibhéal oibríochta ceannais is airde a ordófar an t-ionsaí;

  (ii) go n-eiseofar rabhadh éifeachtach roimh ré chuig na fórsaí freasúracha á cheangal 
orthu an úsáid dá dtagraítear i bhfomhír 1(b) a fhoirceannadh; agus

  (iii) go dtabharfar tréimhse ama réasúnach do na fórsaí freasúracha chun cúrsaí a réiteach.

Airteagal 14

Coimirce bhreisithe a fhionraí agus a chealú

1. I gcás aon cheann de na critéir in Airteagal 10 den Phrótacal seo gan bheith á chomhlíonadh 
a thuilleadh ag maoin chultúrtha, féadfaidh an Coiste a stádas coimirce breisithe a fhionraí 
nó an stádas sin a chealú tríd an maoin chultúrtha sin a bhaint den Liosta.

2. I gcás sárú tromaí ar Airteagal 12 i ndáil le maoin chultúrtha faoi choimirce bhreisithe a 
eascraíonn óna húsáid mar thacaíocht le beart míleata, féadfaidh an Coiste a stádas coimirce 
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breisithe a fhionraí. I gcás go mbeidh na sáruithe sin leanúnach, féadfaidh an Coiste an 
stádas coimirce breisithe a chealú go heisceachtúil tríd an maoin chultúrtha a bhaint den 
Liosta.

3. Déanfaidh an tArd-Stiúrthóir, gan mhoill, fógra i dtaobh aon bhreithe ón gCoiste coimirce 
bhreisithe maoine cultúrtha a fhionraí nó a chealú a chur chuig Ard-Rúnaí na Náisiún 
Aontaithe agus chuig na Páirtithe uile sa Phrótacal seo.

4. Sula dtabharfaidh sé breith den sórt sin, tabharfaidh an Coiste deis do na Páirtithe a dtuairimí 
a chur in iúl.

Caibidil 4

Freagracht choiriúil agus dlínse

Airteagal 15

Sáruithe tromaí ar an bPrótacal seo

1. Beidh cion de réir bhrí an Phrótacail seo déanta ag aon duine má dhéanann an duine sin, 
d’aon ghnó agus de shárú ar an gCoinbhinsiún nó ar an bPrótacal seo, aon cheann de na 
gníomhartha seo a leanas:

 (a) ionsaí a dhéanamh ar mhaoin chultúrtha faoi choimirce bhreisithe;

 (b) maoin chultúrtha faoi choimirce bhreisithe nó an limistéar mórthimpeall uirthi a úsáid 
mar thacaíocht le beart míleata;

 (c) scrios nó leithreasú mór ar mhaoin chultúrtha a choimircítear faoin gCoinbhinsiún 
agus faoin bPrótacal seo;

 (d) ionsaí a dhéanamh ar mhaoin chultúrtha a choimircítear faoin gCoinbhinsiún agus 
faoin bPrótacal seo;

 (e) goid, slad nó míleithreasú ar mhaoin chultúrtha a choimircítear faoin gCoinbhinsiún, 
nó gníomhartha loitiméireachta a bheidh dírithe ar mhaoin den sórt sin.

2. Déanfaidh gach Páirtí cibé bearta is gá chun na cionta atá leagtha amach san Airteagal seo 
a bhunú mar chionta coiriúla faoina dhlí inmheánach agus chun na cionta sin a dhéanamh 
inphionósaithe go cuí. Le linn déanamh amhlaidh, comhlíonfaidh na Páirtithe prionsabail 
ghinearálta an dlí agus an dlí idirnáisiúnta, lena n-áirítear na rialacha lena leathnaítear 
an fhreagracht choiriúil aonair chun go mbainfidh sí le daoine seachas na daoine sin a 
dhéanann an gníomh go díreach.

Airteagal 16

Dlínse

1. Gan dochar do mhír 2, déanfaidh gach Páirtí na bearta reachtacha is gá chun a dhlínse a 
bhunú ar chionta atá leagtha amach in Airteagal 15 sna cásanna seo a leanas:

 (a) nuair a dhéanfar cion den sórt sin i gcríoch an Stáit sin;

 (b) nuair is náisiúnach den Stát sin an ciontóir líomhnaithe;

 (c) i gcás cionta atá leagtha amach i bhfomhíreanna (a) go (c) d’Airteagal 15, nuair a 
bheidh an ciontóir líomhnaithe i láthair ina chríoch.
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2. Maidir le feidhmiú dlínse agus gan dochar d’Airteagal 28 den Choinbhinsiún:

 (a) ní choisceann an Prótacal seo freagracht choiriúil aonair a thabhú ná dlínse a fheidhmiú 
faoin dlí náisiúnta agus idirnáisiúnta a bheidh infheidhme, ná ní dhéanann sé difear 
d’fheidhmiú dlínse faoin dlí idirnáisiúnta gnách;

 (b) Ach amháin a mhéid a fhéadfaidh Stát nach Páirtí sa Phrótacal seo glacadh lena 
fhorálacha agus iad a fheidhmiú de réir mhír 2 d’Airteagal 3, ní thabhaíonn comhaltaí 
na bhfórsaí armtha ná na náisiúnaigh de chuid Stáit nach Páirtí sa Phrótacal seo, ach 
amháin na náisiúnaigh sin atá ag fónamh i bhfórsaí armtha Stáit is Páirtí sa Phrótacal 
seo, freagracht choiriúil aonair de bhua an Phrótacail seo, ná ní fhorchuirtear leis an 
bPrótacal seo oibleagáid dlínse a bhunú ar na daoine sin nó iad a eiseachadadh.

Airteagal 17

Ionchúiseamh

1. Déanfaidh an Páirtí a bhfaighfear amach go bhfuil an ciontóir atá líomhnaithe i gcion 
atá leagtha amach i bhfomhíreanna 1 (a) go (c) d’Airteagal 15 i láthair ina chríoch, mura 
n-eiseachadfaidh sé an duine sin, an cás a chur faoi bhráid a údarás inniúil, gan aon eisceacht 
ar bith ná moill mhíchuí, chun an duine sin a ionchúiseamh, trí imeachtaí de réir a dhlí 
inmheánaigh nó, más infheidhme, leis na rialacha iomchuí den dlí idirnáisiúnta.

2. Gan dochar, más infheidhme, do na rialacha iomchuí den dlí idirnáisiúnta, ráthófar go 
gcaithfear go cothrom le haon duine ar ina leith a bheidh imeachtaí á gcur i gcrích i dtaca 
leis an gCoinbhinsiún nó leis an bPrótacal seo agus go bhfaighidh an duine sin triail chóir 
de réir an dlí inmheánaigh agus an dlí idirnáisiúnta ag céimeanna uile na n-imeachtaí, agus 
ní thabharfar ráthaíochtaí i gcásanna ar bith is lú fabhar don duine sin ná na ráthaíochtaí a 
thugtar leis an dlí idirnáisiúnta.

Airteagal 18

Eiseachadadh

1. Measfar na cionta atá leagtha amach i bhfomhíreanna 1 (a) go (c) d’Airteagal 15 a bheith 
ar áireamh mar chionta ineiseachadta in aon chonradh eiseachadta a bhí i bhfeidhm idir aon 
Pháirtithe roimh theacht i bhfeidhm don Phrótacal seo. Gabhann na Páirtithe orthu féin na 
cionta sin a áireamh i ngach conradh eiseachadta a dhéanfaidh siad dá éis sin le chéile.

2. Nuair a gheobhaidh Páirtí a chuireann de choinníoll le heiseachadadh conradh a bheith 
ann iarraidh ar eiseachadadh ó Pháirtí eile nach bhfuil aon chonradh eiseachadta aige leis, 
féadfaidh an Páirtí iarrtha, dá rogha féin, a mheas gurb é an Prótacal seo an bonn dlíthiúil 
le haghaidh eiseachadadh i leith cionta atá leagtha amach i bhfomhíreanna 1(a) go (c) 
d’Airteagal 15.

3. Aithneoidh na Páirtithe nach gcuireann de choinníoll le heiseachadadh conradh a bheith 
ann na cionta atá leagtha amach i bhfomhíreanna 1(a) go (c) d’Airteagal 15 mar chionta 
ineiseachadta eatarthu, faoi réir na gcoinníollacha a fhoráiltear le dlí an Pháirtí iarrtha.

4. Más gá, déileálfar leis na cionta atá leagtha amach i bhfomhíreanna 1(a) go (c) d’Airteagal 
15, chun críoch eiseachadta idir Páirtithe, amhail is dá ndéanfaí iad ní hamháin san áit inar 
tharla siad ach ina theannta sin i gcríoch na bPáirtithe a bhunaigh dlínse de réir mhír 1 
d’Airteagal 16.
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Airteagal 19

Cúnamh dlíthiúil frithpháirteach

1. Tabharfaidh na Páirtithe an méid is mó cúnaimh dá chéile i dtaca le himscrúduithe nó le 
himeachtaí coiriúla nó eiseachadta arna dtionscnamh i leith na gcionta atá leagtha amach 
in Airteagal 15, lena n-áirítear cúnamh chun fianaise a fháil atá ar fáil dóibh agus is gá i 
gcomhair na n-imeachtaí.

2. Comhlíonfaidh na Páirtithe a n-oibleagáidí faoi mhír 1 i gcomhréir le haon chonarthaí nó 
socruithe eile maidir le cúnamh dlíthiúil frithpháirteach a bheidh i bhfeidhm eatarthu. In 
éagmais conarthaí nó socruithe den sórt sin, tabharfaidh na Páirtithe cúnamh dá chéile de 
réir a ndlí inmheánaigh.

Airteagal 20

Forais le diúltú

1. Chun críoch eiseachadta, ní mheasfar gur cionta polaitiúla ná cionta a bhaineann le cionta 
polaitiúla ná cionta a spreagtar le cúiseanna polaitiúla iad na cionta atá leagtha amach i 
bhfomhíreanna 1 (a) go (c) d’Airteagal 15 ná, chun críoch cúnaimh dhlíthiúil fhrithpháirtigh, 
na cionta atá leagtha amach in Airteagal 15. Dá réir sin, ní fhéadfar iarraidh ar eiseachadadh 
nó ar chúnamh dlíthiúil frithpháirteach a bhunaítear ar chionta den sórt sin a dhiúltú ar an 
bhforas amháin go mbaineann sé le cion polaitiúil nó le cion a bhaineann le cion polaitiúil 
nó le cion a spreagtar le cúiseanna polaitiúla.

2. Ní dhéanfar aon ní sa Phrótacal seo a léiriú mar ní a fhorchuireann oibleagáid chun 
eiseachadadh a dhéanamh nó chun cúnamh dlíthiúil frithpháirteach a thabhairt má tá forais 
shubstaintiúla ag an bPáirtí iarrtha lena chreidiúint gur chun duine a ionchúiseamh nó 
a phionósú mar gheall ar chine, ar chreideamh, ar náisiúntacht, ar bhunadh eitneach nó 
ar thuairim pholaitiúil an duine sin a rinneadh an iarraidh ar eiseachadadh i leith cionta 
atá leagtha amach i bhfomhíreanna 1(a) go (c) d’Airteagal 15, nó ar chúnamh dlíthiúil 
frithpháirteach maidir le cionta atá leagtha amach in Airteagal 15, nó go ndéanfaí dochar 
do sheasamh an duine sin ar aon cheann de na cúiseanna sin dá gcomhlíonfaí an iarraidh.

Airteagal 21

Bearta maidir le sáruithe eile

Gan dochar d’Airteagal 28 den Choinbhinsiún, déanfaidh gach Páirtí cibé bearta reachtacha, 
riaracháin nó araíonachta is gá chun deireadh a chur leis na gníomhartha seo a leanas nuair a 
dhéanfar d’aon ghnó iad:

 (a) aon úsáid a bhaint as maoin chultúrtha de shárú ar an gCoinbhinsiún nó ar an bPrótacal 
seo;

 (b) maoin chultúrtha a onnmhairiú nó a thabhairt chun siúil ar shlí eile, nó úinéireacht 
na maoine sin a aistriú, go haindleathach ó chríoch faoi fhorghabháil de shárú ar an 
gCoinbhinsiún nó ar an bPrótacal seo.
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Caibidil 5

Maoin chultúrtha a choimirciú i gcoinbhleachtaí armtha nach de chineál idirnáisiúnta

Airteagal 22

Coinbhleachtaí armtha nach de chineál idirnáisiúnta

1. Beidh feidhm ag an bPrótacal seo i gcás coinbhleachta armtha nach de chineál idirnáisiúnta 
í agus a tharlóidh i gcríoch cheann de na Páirtithe.

2. Ní bheidh feidhm ag an bPrótacal seo maidir le cora suaite agus teannais inmheánaigh, mar 
chíréibeacha, gníomhartha foréigin leithliseacha agus treallacha agus gníomhartha eile dá 
samhail.

3. Ní dhéanfar aon ní sa Phrótacal seo a agairt chun difear a dhéanamh do cheannasacht Stáit 
ná don fhreagracht atá ar an rialtas, ar gach bealach cóir, dlí agus ordúlacht a chothabháil 
nó a athbhunú sa Stát nó aontacht náisiúnta agus sláine chríche an Stáit a chosaint.

4. Ní dhéanfaidh aon ní sa Phrótacal seo dochar do phríomhdhlínse Pháirtí ar ina chríoch 
a tharlóidh coinbhleacht armtha nach de chineál idirnáisiúnta ar na sáruithe atá leagtha 
amach in Airteagal 15.

5. Ní dhéanfar aon ní sa Phrótacal seo a agairt mar ní a fhírinníonn idirghabháil a dhéanamh, 
go díreach nó go hindíreach, ar aon chúis in aon chor, i gcoinbhleacht armtha nó i ngnóthaí 
inmheánacha nó eachtracha an Pháirtí ar ina chríoch a tharlóidh an choinbhleacht sin.

6. Ní dhéanfaidh feidhmiú an Phrótacail seo maidir leis an gcor dá dtagraítear i mír 1 difear 
do stádas dlíthiúil na bpáirtithe sa choinbhleacht.

7. Féadfaidh UNESCO a sheirbhísí a thairiscint do na páirtithe sa choinbhleacht.

Caibidil 6

Saincheisteanna Institiúideacha

Airteagal 23

Cruinniú na bPáirtithe

1. Comórfar Cruinniú na bPáirtithe an tráth céanna le Comhdháil Ghinearálta UNESCO, agus 
i gcomhordú le Cruinniú na nArdpháirtithe Conarthacha, más rud é go mbeidh cruinniú den 
sórt sin gairthe ag an Ard-Stiúrthóir.

2. Glacfaidh Cruinniú na bPáirtithe a Rialacha Nóis Imeachta.

3. Beidh na feidhmeanna seo a leanas ag Cruinniú na bPáirtithe:

 (a) Comhaltaí an Choiste a thoghadh, de réir mhír 1 d’Airteagal 24;

 (b) na Treoirlínte a d’fhorbair an Coiste a fhormhuiniú de réir fhomhír 1(a) d’Airteagal 27;

 (c) treoirlínte a sholáthar don Choiste agus maoirseacht a dhéanamh ar úsáid an Chiste ag 
an gCoiste;

 (d) an tuarascáil a chuir an Coiste faoi bhráid an Chruinnithe a bhreithniú de réir mhír 1(d) 
d’Airteagal 27;
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 (e) aon fhadhb a bhaineann le feidhmiú an Phrótacail seo a phlé, agus moltaí a dhéanamh, 
de réir mar is cuí.

4. Ar iarraidh ón gcúigiú cuid ar a laghad de na Páirtithe, comórfaidh an tArd-Stiúrthóir 
Cruinniú Urghnách de na Páirtithe.

Airteagal 24

Coiste um maoin chultúrtha a choimirciú i gcás coinbhleachta armtha

1. Bunaítear leis seo an Coiste um Maoin Chultúrtha a Choimirciú i gCás Coinbhleachta 
Armtha. Dhá Pháirtí dhéag a bheidh ann agus is é Cruinniú na bPáirtithe a thoghfaidh na 
Páirtithe sin.

2. Tiocfaidh an Coiste le chéile uair sa bhliain i ngnáthsheisiún agus i seisiúin urghnácha aon 
uair is dóigh leis is gá.

3. Le linn comhaltas an Choiste a chinneadh, féachfaidh na Páirtithe le hionadaíocht 
chothromasach a chinntiú do réigiúin agus do chultúir éagsúla an domhain.

4. Roghnóidh na Páirtithe is comhaltaí den Choiste daoine atá cáilithe i réimsí na hoidhreachta 
cultúir, na cosanta nó an dlí idirnáisiúnta mar ionadaithe dóibh, agus féachfaidh siad, i 
gcomhairle lena chéile, lena chinntiú go mbeidh saineolas leordhóthanach ag an gCoiste 
ina iomláine sna réimsí sin go léir.

Airteagal 25

Téarma oifige

1. Toghfar Páirtí chun an Choiste ar feadh ceithre bliana agus ní bheidh sé i dteideal atoghadh 
láithreach ach aon uair amháin.

2. D’ainneoin fhorálacha mhír 1, scoirfidh téarma oifige leath de na comhaltaí a roghnófar 
tráth an chéad toghcháin ag deireadh an chéad ghnáthsheisiúin de Chruinniú na bPáirtithe 
tar éis an tseisiúin sin ag ar toghadh iad. Roghnóidh Uachtarán an Chruinnithe sin na 
comhaltaí sin trí chrannchur tar éis an chéad toghcháin.

Airteagal 26

Rialacha Nóis Imeachta

1. Glacfaidh an Coiste a Rialacha Nóis Imeachta.

2. Is córam tromlach de na comhaltaí. Tabharfar breitheanna an Choiste le tromlach dhá dtrian 
de na comhaltaí dá chuid a vótálfaidh.

3. Ní ghlacfaidh na comhaltaí páirt sa vótáil maidir le haon bhreitheanna a bhaineann le maoin 
chultúrtha a ndéanann coinbhleacht armtha ar páirtithe inti iad difear di.

Airteagal 27

Feidhmeanna

1. Beidh na feidhmeanna seo a leanas ag an gCoiste:

 (a) treoirlínte a fhorbairt chun an Prótacal seo a chur i ngníomh;
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 (b) coimirce bhreisithe a dheonú, a fhionraí nó a chealú i gcomhair maoine cultúrtha agus 
an Liosta de mhaoin chultúrtha faoi choimirce bhreisithe a bhunú, a chothabháil agus 
a chur chun cinn;

 (c) faireachán agus maoirseacht a dhéanamh ar chur i ngníomh an Phrótacail seo agus 
sainaithint maoine cultúrtha faoi choimirce bhreisithe a chur chun cinn;

 (d) tuarascálacha na bPáirtithe a bhreithniú agus trácht a dhéanamh orthu, soiléirithe a lorg 
de réir mar is gá, agus a thuarascáil féin a ullmhú maidir le cur i ngníomh an Phrótacail 
seo do Chruinniú na bPáirtithe;

 (e) iarrataí ar chúnamh idirnáisiúnta faoi Airteagal 32 a ghlacadh agus a bhreithniú;

 (f) úsáid an Chiste a chinneadh;

 (g) aon fheidhm eile a shannfaidh Cruinniú na bPáirtithe dó a chomhlíonadh.

2. Déanfar feidhmeanna an Choiste a chomhlíonadh i gcomhar leis an Ard-Stiúrthóir.

3. Comhoibreoidh an Coiste le heagraíochtaí rialtasacha agus neamhrialtasacha idirnáisiúnta 
agus náisiúnta a bhfuil cuspóirí acu atá cosúil le cuspóirí an Choinbhinsiúin, an Chéad 
Phrótacail den Choinbhinsiún agus an Phrótacail seo. Chun cabhrú le cur i ngníomh a 
fheidhmeanna, féadfaidh an Coiste cuireadh a thabhairt d’eagraíochtaí gairmiúla 
iomráiteacha, amhail na cinn sin a bhfuil caidreamh foirmiúil acu le UNESCO, chun a 
chruinnithe i gcáil chomhairleach, lena n-áirítear Coiste Idirnáisiúnta na Scéithe Goirme 
(CISG) agus a chomhchomhlachtaí. Féadfar cuireadh a thabhairt d’ionadaithe ón Ionad 
Idirnáisiúnta um Staidéar ar Bhuanchoimeád agus ar Athchóiriú Maoine Cultúrtha (Ionad 
na Róimhe) (ICCROM) agus ó Choiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge (CICD) freastal i 
gcáil chomhairleach freisin.

Airteagal 28

Rúnaíocht

Déanfaidh Rúnaíocht UNESCO cúnamh a thabhairt don Choiste agus doiciméadacht an Choiste 
agus an clár oibre le haghaidh a chruinnithe a ullmhú agus beidh sí freagrach as a bhreitheanna a 
chur i ngníomh.

Airteagal 29

An Ciste um maoin chultúrtha a choimirciú i gcás coinbhleachta armtha

1. Bunaítear leis seo Ciste chun na gcríoch seo a leanas:

 (a) cúnamh airgeadais nó cúnamh eile a sholáthar chun tacú le bearta ullmhúcháin nó le 
bearta eile a bheidh le déanamh in aimsir shíochána de réir, inter alia, Airteagal 5, 
fhomhír (b) d’Airteagal 10 agus Airteagal 30; agus

 (b) cúnamh airgeadais nó cúnamh eile a sholáthar i ndáil le bearta éigeandála, bearta 
sealadacha nó bearta eile a bheidh le déanamh chun maoin chultúrtha a choimirciú le 
linn tréimhsí coinbhleachta armtha nó tréimhsí téarnaimh láithrigh tar éis dheireadh na 
cogaíochta de réir, inter alia, fhomhír (a) d’Airteagal 8.

2. Beidh an Ciste ina chiste iontaobhais i gcomhréir le forálacha rialacháin airgeadais 
UNESCO.
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3. Ní úsáidfear eisíocaíochtaí as an gCiste ach amháin chun cibé críoch a chinnfidh an 
Coiste de réir na dtreoirlínte a mhínítear i bhfomhír 3(c) d’Airteagal 23. Féadfaidh an 
Coiste glacadh le ranníocaíochtaí nach mbeidh le húsáid ach amháin le haghaidh cláir nó 
tionscadail áirithe, ar an gcoinníoll go mbeidh breith tugtha ag an gCoiste an clár nó an 
tionscadal sin a chur i ngníomh.

4. Is é a bheidh in acmhainní an Chiste:

 (a) ranníocaíochtaí saorálacha a dhéanfaidh na Páirtithe;

 (b) ranníocaíochtaí, bronntanais nó tiomnachtaí a dhéanfaidh:

  (i) Stáit eile;

  (ii) UNESCO nó eagraíochtaí eile i gcóras na Náisiún Aontaithe;

  (iii) eagraíochtaí idir-rialtasacha nó neamhrialtasacha eile; agus

  (iv) comhlachtaí poiblí nó príobháideacha nó pearsana aonair;

 (c) aon ús a fhaibhreoidh ar an gCiste;

 (d) cistí a chruinneofar trí bhailiúcháin agus admhálacha ó imeachtaí arna n-eagrú chun 
tairbhe don Chiste; agus

 (e) gach acmhainn eile atá údaraithe sna treoirlínte is infheidhme maidir leis an gCiste.

Caibidil 7

Faisnéis a Scaipeadh agus Cúnamh Idirnáisiúnta

Airteagal 30

Scaipeadh

1. Féachfaidh na Páirtithe ar mhodh cuí, agus go háirithe trí chláir oideachais agus faisnéise, 
leis an meas atá ag a bpobal ar fad ar mhaoin chultúrtha agus an urraim a thugann siad di a 
neartú.

2. Déanfaidh na Páirtithe an Prótacal seo a scaipeadh chomh forleathan agus is féidir, in aimsir 
shíochána agus in aimsir coinbhleachta armtha araon.

3. Maidir le haon údaráis mhíleata nó shibhialta a ghabhfaidh freagrachtaí chucu féin, in 
aimsir coinbhleachta armtha, maidir le feidhmiú an Phrótacail seo, beidh eolas iomlán acu 
ar a théacs. Chuige sin, déanfaidh na Páirtithe, de réir mar is cuí:

 (a) treoirlínte agus treoracha maidir le coimirciú maoine cultúrtha a chur isteach ina 
rialacháin mhíleata;

 (b) cláir oiliúna agus oideachais in aimsir shíochána a fhorbairt agus a chur i ngníomh, i 
gcomhar le UNESCO agus le heagraíochtaí rialtasacha agus neamhrialtasacha iomchuí;

 (c) faisnéis i dtaobh na ndlíthe, na bhforálacha riaracháin agus na mbeart arna nglacadh 
faoi fhomhíreanna (a) agus (b) a chur i bhfios dá chéile tríd an Ard-Stiúrthóir;
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 (d) na dlíthe agus na forálacha riaracháin a fhéadfaidh siad a ghlacadh chun a chinntiú 
go bhfeidhmeofar an Prótacal seo a chur i bhfios dá chéile, a luaithe is féidir, tríd an 
Ard-Stiúrthóir.

Airteagal 31

Comhar idirnáisiúnta

I gcásanna sáruithe tromaí ar an bPrótacal seo, gabhann na Páirtithe orthu féin gníomhú, 
i gcomhpháirt tríd an gCoiste nó go leithleach, i gcomhar le UNESCO agus leis na Náisiúin 
Aontaithe agus i gcomhréir le Cairt na Náisiún Aontaithe.

Airteagal 32

Cúnamh idirnáisiúnta

1. Féadfaidh Páirtí cúnamh idirnáisiúnta le haghaidh maoine cultúrtha faoi choimirce 
bhreisithe, chomh maith le cúnamh i leith ullmhú, fhorbairt nó chur i ngníomh na ndlíthe, 
na bhforálacha riaracháin agus na mbeart dá dtagraítear in Airteagal 10, a iarraidh ar an 
gCoiste.

2. Maidir le páirtí sa choinbhleacht, nach Páirtí sa Phrótacal seo é ach a ghlacann le forálacha 
de réir mhír 2 d’Airteagal 3 agus a fheidhmíonn iad, féadfaidh sé cúnamh idirnáisiúnta cuí 
a iarraidh ar an gCoiste.

3. Glacfaidh an Coiste rialacha le haghaidh iarrataí ar chúnamh idirnáisiúnta a chur faoina 
bhráid agus míneoidh sé na cineálacha cúnaimh idirnáisiúnta a bheidh i gceist.

4. Moltar do na Páirtithe cúnamh teicniúil de gach cineál a thabhairt, tríd an gCoiste, do na 
Páirtithe sin nó do pháirtithe sa choinbhleacht a iarrfaidh cúnamh.

Airteagal 33

Cúnamh UNESCO

1. Féadfaidh Páirtí cúnamh teicniúil a iarraidh ar UNESCO chun coimirce a mhaoine 
cultúrtha a eagrú, amhail bearta ullmhúcháin chun maoin chultúrtha a shlánchoimeád, 
bearta coisctheacha agus eagrúcháin le haghaidh cásanna éigeandála agus fardail náisiúnta 
maoine cultúrtha a thiomsú, nó i dtaca le haon fhadhb eile a eascróidh as feidhmiú an 
Phrótacail seo. Tabharfaidh UNESCO cibé cúnamh laistigh de na teorainneacha a bheidh 
socraithe lena clár agus lena hacmhainní.

2. Moltar do na Páirtithe cúnamh teicniúil a sholáthar ar leibhéal déthaobhach nó iltaobhach.

3. Údaraítear do UNESCO moltaí i dtaobh na n-ábhar sin a chur faoi bhráid na bPáirtithe ar a 
thionscnamh féin.

Caibidil 8

Forghníomhú an Phrótacail seo

Airteagal 34

Cumhachtaí Coimirceacha

Déanfar an Prótacal seo a fheidhmiú i gcomhar leis na Cumhachtaí Coimirceacha atá freagrach as 
leasanna na bPáirtithe sa choinbhleacht a shlánchoimeád.
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Airteagal 35

Nós Imeachta maidir le Comhréiteach

1. Tabharfaidh na Cumhachtaí Coimirceacha a gcuidiú i ngach cás inar dóigh leo é a bheith 
fóinteach ar mhaithe le maoin chultúrtha, go háirithe i gcás easaontais idir na Páirtithe sa 
choinbhleacht maidir le feidhmiú nó léiriú fhorálacha an Phrótacail seo.

2. Chun na críche sin, féadfaidh gach ceann de na Cumhachtaí Coimirceacha, ar iarratas a 
fháil ó Pháirtí amháin nó ón Ard-Stiúrthóir, nó ar a tionscnamh féin, cruinniú d’ionadaithe 
na bpáirtithe sa choinbhleacht a mholadh do na páirtithe sin, agus go háirithe de na húdaráis 
atá freagrach as maoin chultúrtha a choimirciú, má mheastar gur cuí é, ar chríoch Stáit 
nach páirtí sa choinbhleacht. Beidh de cheangal ar na páirtithe sa choinbhleacht éifeacht 
a thabhairt do na moltaí maidir le cruinniú a dhéanfar dóibh. Déanfaidh na Cumhachtaí 
Coimirceacha duine a bhaineann le Stát nach páirtí sa choinbhleacht, nó duine a thíolacfaidh 
an tArd-Stiúrthóir, a mholadh lena cheadú ag na Páirtithe agus tabharfar cuireadh don duine 
sin páirt a ghlacadh sa chruinniú sin i gcáil an Chathaoirligh.

Airteagal 36

Comhréiteach cheal Cumhachtaí Coimirceacha

1. Más rud é, i ndáil le coinbhleacht, nach gceapfar aon Chumhachtaí Coimirceacha, 
féadfaidh an tArd-Stiúrthóir cuidiú a thabhairt nó gníomhú trí aon chineál eile comhréitigh 
nó idirghabhála, d’fhonn an t-easaontas a réiteach.

2. Ar iarratas a fháil ó Pháirtí amháin nó ón Ard-Stiúrthóir, féadfaidh Cathaoirleach an Choiste 
cruinniú d’ionadaithe na bPáirtithe sa choinbhleacht a mholadh do na Páirtithe sin, agus go 
háirithe de na húdaráis atá freagrach as maoin chultúrtha a choimirciú, má mheastar gur cuí 
é, ar chríoch Stáit nach páirtí sa choinbhleacht.

Airteagal 37

Tiontuithe agus tuarascálacha

1. Déanfaidh na Páirtithe an Prótacal seo a thiontú go dtí a dteangacha oifigiúla agus cuirfidh 
siad na tiontuithe oifigiúla sin chuig an Ard-Stiúrthóir.

2. Déanfaidh na Páirtithe, gach ceathrú bliain, tuarascáil maidir le cur i ngníomh an Phrótacail 
seo a chur faoi bhráid an Choiste.

Airteagal 38

Freagracht an Stáit

Ní dhéanfaidh aon fhoráil sa Phrótacal seo a bhaineann le freagracht choiriúil aonair difear do 
fhreagracht Stát faoin dlí idirnáisiúnta, lena n-áirítear an dualgas cúiteamh a sholáthar.

Caibidil 9

Clásail Chríochnaitheacha

Airteagal 39

Teangacha

Tarraingítear suas an Coinbhinsiún seo san Araibis, sa Bhéarla, sa Fhraincis, sa Rúisis, sa tSínis 
agus sa Spáinnis, agus comhúdarás ag na sé théacs.
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Airteagal 40

Síniú

Is é an 26 Márta 1999 an dáta a bheidh ar an bPrótacal seo. Beidh sé ar oscailt lena shíniú ag gach 
Ardpháirtí Conarthach sa Háig ón 17 Bealtaine 1999 go dtí an 31 Nollaig 1999.

Airteagal 41

Daingniú, glacadh nó formheas

1. Beidh an Prótacal seo faoi réir a dhaingnithe, a ghlactha nó a fhormheasta ag na  
hArdpháirtithe Conarthacha a shínigh an Prótacal seo, de réir a nósanna imeachta 
bunreachtúla féin.

2. Taiscfear na hionstraimí daingniúcháin, glactha nó formheasta leis an Ard-Stiúrthóir.

Airteagal 42

Aontachas

1. Beidh an Prótacal seo ar oscailt chun Ardpháirtithe Conarthacha eile d’aontú dó ón 1 Eanáir 
2000.

2. Déanfar aontachas trí ionstraim aontachais a thaisceadh leis an Ard-Stiúrthóir.

Airteagal 43

Teacht i bhfeidhm

1. Tiocfaidh an Prótacal seo i bhfeidhm trí mhí tar éis fiche ionstraim dhaingniúcháin, ghlactha, 
fhormheasta nó aontachais a bheith taiscthe.

2. Dá éis sin, tiocfaidh sé i bhfeidhm, do gach Páirtí, trí mhí tar éis a ionstraim dhaingniúcháin, 
ghlactha, fhormheasta nó aontachais a bheith taiscthe.

Airteagal 44

Teacht i bhfeidhm i gcásanna coinbhleachta armtha

Tabharfaidh na cásanna dá dtagraítear in Airteagail 18 agus 19 den Choinbhinsiún éifeacht 
láithreach do gach daingniú, glacadh, formheas nó aontachas i leith an Phrótacail seo a bheidh 
taiscthe ag na páirtithe sa choinbhleacht roimh thosach na cogaíochta nó na forghabhála nó dá éis. 
I gcásanna den sórt sin déanfaidh an tArd-Stiúrthóir na cumarsáidí dá dtagraítear in Airteagal 46 
a tharchur ar an modh is tapúla.

Airteagal 45

Séanadh

1. Féadfaidh gach Páirtí an Prótacal seo a shéanadh.

2. Cuirfear an séanadh in iúl trí ionstraim i scríbhinn a thaiscfear leis an Ard-Stiúrthóir.

3. Tiocfaidh an séanadh in éifeacht bliain tar éis an ionstraim shéanta a fháil. Más rud é, áfach, 
ar dhul in éag don tréimhse sin, go mbeidh an Páirtí séantach ag gabháil do choinbhleacht 
armtha, ní thiocfaidh an séanadh in éifeacht go dtí go dtiocfaidh deireadh leis an gcogaíocht, 
nó go dtí go mbeidh na hoibríochtaí a bhaineann le maoin chultúrtha a athdhúichiú tugtha 
chun críche, cibé acu sin is déanaí.
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Airteagal 46

Fógraí

Déanfaidh an tArd-Stiúrthóir fógra a thabhairt do na hArdpháirtithe Conarthacha go léir, agus 
do na Náisiúin Aontaithe freisin, i dtaobh thaisceadh na n-ionstraimí daingniúcháin, glactha, 
formheasta nó aontachais go léir dá bhforáiltear in Airteagail 41 agus 42 agus i dtaobh na séantaí 
dá bhforáiltear in Airteagal 45.

Airteagal 47

Clárú leis na Náisiúin Aontaithe

De réir Airteagal 102 de Chairt na Náisiún Aontaithe, clárófar an Prótacal seo le Rúnaíocht na 
Náisiún Aontaithe ar iarraidh ón Ard-Stiúrthóir.

DÁ DHEIMHNIÚ SIN, tá na daoine a bhfuil a síniú anseo thíos, agus iad údaraithe go cuí chuige, 
tar éis an Prótacal seo a shíniú.

ARNA DHÉANAMH sa Háig, an séú lá is fiche seo de Mhárta, 1999, in aon chóip amháin 
a thaiscfear i gcartlann UNESCO, agus a seachadfar cóipeanna dílse deimhnithe de ar na 
hArdpháirtithe Conarthacha go léir.
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