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(Finlands författningssamlings nr 661/2004)

L a g

Nr 151

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det andra
protokollet till Haagkonventionen från år 1954 om skydd för kulturegendom i händelse av

väpnad konflikt

Given i Nådendal den 9 juli 2004

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i det i Haag den 26 mars 1999
godkända andra protokollet till Haagkonven-
tionen från år 1954 om skydd för kulture-
gendom i händelse av väpnad konflikt gäller
som lag sådana Finland har förbundit sig till
dem.

2 §
Närmare bestämmelser om verkställigheten

av denna lag kan utfärdas genom förordning
av statsrådet.

3 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Nådendal den 9 juli 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Tf. utrikesminister
Statsminister Matti Vanhanen

RP 51/2004
UtUB 7/2004
RSv 78/2004
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(Finlands författningssamlings nr 973/2004)

Republikens presidents förordning

Nr 152

om sättande i kraft av det andra protokollet till Haagkonventionen från år 1954 om skydd
för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt samt om ikraftträdande av lagen om
sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

Given i Helsingfors den 19 november 2004

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern,
föreskrivs:

1 §
Det i Haag den 26 mars 1999 uppgjorda

andra protokollet till Haagkonventionen från
år 1954 om skydd för kulturegendom i
händelse av väpnad konflikt, som riksdagen
har godkänt den 8 juni 2004 och som
republikens president har godkänt den 9 juli
2004 och i fråga om vilket godkännandein-
strumentet har deponerats hos generaldirek-
tören för Förenta Nationernas organisation för
utbildning, vetenskap och kultur den 27
augusti 2004, träder i kraft den 27 november
2004 så som därom har överenskommits.

2 §
Lagen den 9 juli 2004 om sättande i kraft

av de bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i det andra protokollet till
Haagkonventionen från år 1954 om skydd för
kulturegendom i händelse av väpnad konflikt
(661/2004), träder i kraft den 27 november
2004.

3 §
De bestämmelser i protokollet som inte hör

till området för lagstiftningen är i kraft som
förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 27

november 2004.

Helsingfors den 19 november 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikesminister Erkki Tuomioja
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(Översättning) 
 
 
 

Andra protokollet 
 

till Haagkonventionen 1954 om skydd för 
kulturegendom i händelse av väpnad 

konflikt 
 

Haag, den 26 mars 1999 
 

De fördragsslutande parterna, 
som är medvetna om behovet att förbättra 

skyddet för kulturegendom i händelse av 
väpnad konflikt och att inrätta ett system 
för förstärkt skydd för särskilt utsedd kul-
turegendom, 

som bekräftar betydelsen av bestämmel-
serna i konventionen om skydd för kultur-
egendom i händelse av väpnad konflikt, vil-
ken ingåtts i Haag den 14 maj 1954 och 
som understryker nödvändigheten av att 
komplettera dessa bestämmelser med åtgär-
der som stärker deras verkställande, 

som önskar ge de fördragsslutande parter-
na medel att mera direkt ta del av skyddet 
för kulturegendom vid väpnade konflikter 
genom att inrätta för ändamålet lämpliga 
tillvägagångssätt, 

 
som anser att de regler som gäller för 

skydd för kulturegendom vid väpnade kon-
flikter bör överensstämma med den utveck-
ling som ägt rum inom folkrätten, 

som bekräftar att folkrättens sedvanerätts-
liga regler fortsatt skall gälla i sådana frågor 
som bestämmelserna i detta protokoll inte 
omfattar, 

har kommit överens om följande: 
 

Kapitel 1 

Inledning 

Artikel 1  

Definitioner 

I detta protokoll : 
a) avses med ”fördragsslutande part” en 

stat som slutit sig till detta protokoll; 

Second Protocol  
 

to the Hague Convention for the Protec-
tion of Cultural Property in the Event of 

Armed Conflict 
 

The Hague, 26 March 1999 
 
The Parties, 
Conscious of the need to improve the pro-

tection of cultural property in the event of 
armed conflict and to establish an enhanced 
system of protection for specifically desig-
nated cultural property; 

Reaffirming the importance of the provi-
sions of the Convention for the Protection 
of Cultural Property in the Event of Armed 
Conflict, done at the Hague on 14 May 
1954, and emphasizing the necessity to 
supplement these provisions through meas-
ures to reinforce their implementation; 

Desiring to provide the High Contracting 
Parties to the Convention with a means of 
being more closely involved in the protec-
tion of cultural property in the event of 
armed conflict by establishing appropriate 
procedures therefor; 

Considering that the rules governing the 
protection of cultural property in the event 
of armed conflict should reflect develop-
ments in international law; 

Affirming that the rules of customary in-
ternational law will continue to govern 
questions not regulated by the provisions of 
this Protocol; 

Have agreed as follows: 
 

Chapter 1 

Introduction 

Article 1 

Definitions 

For the purposes of this Protocol: 
a. "Party" means a State Party to this Pro-

tocol;  
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b) avses med ”kulturegendom” kultur-
egendom såsom den definieras i artikel 1 i 
konventionen; 

c) avses med ”konventionen” den i Haag 
den 14 maj 1954 ingångna konventionen 
om skydd för kulturegendom i händelse av 
väpnad konflikt: 

d) avses med ”fördragsslutande part till 
konventionen” en stat som slutit sig till 
konventionen; 

e) avses med ”förstärkt skydd” det system 
för förstärkt skydd som inrättas enligt artik-
larna 10 och 11; 

f) avses med ”militärt mål” ett mål som 
med hänsyn till dess egenskaper, läge, an-
vändningsändamål eller utnyttjande har vä-
sentlig betydelse för militär verksamhet och 
vars totala eller partiella förstörelse, eröv-
ring eller oskadliggörande innebär en klar 
militär fördel under rådande förhållanden; 

g) avses med ”olaglig” handlande under 
tvång eller på annat sätt som står i strid med 
tillämplig nationell lag i ett ockuperat om-
råde eller i strid med folkrättens regler; 

h) avses med ”förteckning” den Interna-
tionella förteckningen över kulturegendom 
under förstärkt skydd som inrättas i enlighet 
med punkt b i första stycket i artikel 27; 

i) avses med ”generaldirektör” Unescos 
generaldirektör; 

j) avses med ”Unesco” Förenta Nationer-
nas organisation för utbildning, vetenskap 
och kultur; 

k) avses med ”första protokollet” det i 
Haag den 14 maj 1954 ingångna protokollet 
om skydd för kulturegendom i händelse av 
väpnad konflikt. 

 
Artikel 2  

Förhållandet till konventionen 

Detta protokoll kompletterar konventio-
nen i relationerna mellan de fördragsslutan-
de parterna. 

 
Artikel 3 

Tillämpningsområde 

1. I tillägg till de bestämmelser i detta 
protokoll som tillämpas under fredstid skall 

b. "cultural property" means cultural 
property as defined in Article 1 of the Con-
vention;  

c. "Convention" means the Convention 
for the Protection of Cultural Property in 
the Event of Armed Conflict, done at The 
Hague on 14 May 1954;  

d. "High Contracting Party" means a State 
Party to the Convention;  

 
e. "enhanced protection" means the sys-

tem of enhanced protection established by 
Articles 10 and 11;  

f. "military objective" means an object 
which by its nature, location, purpose, or 
use makes an effective contribution to mili-
tary action and whose total or partial de-
struction, capture or neutralisation, in the 
circumstances ruling at the time, offers a 
definite military advantage;  

g. "illicit" means under compulsion or 
otherwise in violation of the applicable 
rules of the domestic law of the occupied 
territory or of international law.  

h. "List" means the International List of 
Cultural Property under Enhanced Protec-
tion established in accordance with Article 
27, sub-paragraph 1(b);  

i. "Director-General" means the Director-
General of UNESCO;  

j. "UNESCO" means the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Or-
ganization;  

k. "First Protocol" means the Protocol for 
the Protection of Cultural Property in the 
Event of Armed Conflict done at The 
Hague on 14 May 1954;  

 
Article 2 

Relation to the Convention 

This Protocol supplements the Conven-
tion in relations between the Parties. 

 
 

Article 3 

Scope of application 

1. In addition to the provisions which 
shall apply in time of peace, this Protocol 
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detta protokoll tillämpas i de situationer 
som avses i stycke 1 i artikel 22 samt styck-
ena 1 och 2 i artikel 18 i konventionen. 

2. I det fall att detta protokoll inte är bin-
dande för en part i en väpnad konflikt, är 
protokollet bindande för alla fördragsslu-
tande parter i deras inbördes relationer. Pro-
tokollet är bindande för dess fördragsslu-
tande parter i relation till en tredje part, som 
inte är fördragsslutande part i protokollet, 
om denna stat godkänt protokollets be-
stämmelser och under den tid staten fortfar 
att tillämpa dem.  

 
Artikel 4 

Förhållandet mellan bestämmelserna i ka-
pitel 3 i detta protokoll och andra bestäm-
melser i detta protokoll samt bestämmel-

serna i konventionen 

Bestämmelserna i kapitel 3 i detta proto-
koll begränsar inte : 

 
a) tillämpningen av bestämmelserna i ka-

pitel I i konventionen och i kapitel 2 i detta 
protokoll; 

b) tillämpningen av bestämmelserna i ka-
pitel II i konventionen , med det undantaget 
att om kulturegendom beviljats såväl sär-
skilt skydd som förstärkt skydd, tillämpas 
endast bestämmelserna om förstärkt skydd i 
relationer mellan fördragsslutande parter till 
detta protokoll samt i relationer mellan en 
fördragsslutande part och en stat, som god-
känner och tillämpar bestämmelserna i detta 
protokoll i enlighet med stycke 2 i artikel 3. 

 
Kapitel 2 

Allmänna bestämmelser om skydd 

Artikel 5  

Skyddet för kulturegendom 

Förberedande åtgärder som vidtas under 
fredstid i syfte att skydda kulturegendom 
mot förutsebara verkningar av väpnad kon-
flikt i enlighet med artikel 3 i konventionen 
skall, såvitt möjligt, omfatta upprättande av 
inventarier, planering av nödfallsåtgärder 

shall apply in situations referred to in Art-
icle 18 paragraphs 1 and 2 of the Conven-
tion and in Article 22 paragraph 1.  

2. When one of the parties to an armed 
conflict is not bound by this Protocol, the 
Parties to this Protocol shall remain bound 
by it in their mutual relations. They shall 
furthermore be bound by this Protocol in re-
lation to a State party to the conflict which 
is not bound by it, if the latter accepts the 
provisions of this Protocol and so long as it 
applies them.  
 
 

Article 4 

Relationship between Chapter 3 and other 
provisions of the Convention and this  

Protocol 

 
The application of the provisions of 

Chapter 3 of this Protocol is without preju-
dice to: 

a. the application of the provisions of 
Chapter I of the Convention and of Chapter 
2 of this Protocol;  

b. the application of the provisions of 
Chapter II of the Convention save that, as 
between Parties to this Protocol or as be-
tween a Party and a State which accepts and 
applies this Protocol in accordance with 
Article 3 paragraph 2, where cultural prop-
erty has been granted both special protec-
tion and enhanced protection, only the pro-
visions of enhanced protection shall apply.  

 
 

Chapter 2 

General provisions regarding protection 

Article 5 

Safeguarding of cultural property 

Preparatory measures taken in time of 
peace for the safeguarding of cultural prop-
erty against the foreseeable effects of an 
armed conflict pursuant to Article 3 of the 
Convention shall include, as appropriate, 
the preparation of inventories, the planning 
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mot brandrisk och risk för ras av byggnads-
strukturer, beredskap till förflyttning av lös 
kulturegendom eller beredskap av skydda 
sådan egendom på platsen samt utseende av 
behörig myndighet med ansvar för skyddet 
för kulturegendom. 

 
 
 

Artikel 6 

Respekt för kulturegendom 

I syfte att säkerställa att kulturegendom 
respekteras i enlighet med artikel 4 i kon-
ventionen : 

a) får åsidosättande av förpliktelser på 
grund av tvingande militära skäl åberopas i 
enlighet med stycke 2 i artikel 4 i konven-
tionen för att rikta en fientligt handling mot 
kulturegendom endast i de fall och för så 
lång tid som: 

i. kulturegendomen i fråga har genom sin 
användning blivit ett militärt mål; och 

 
ii. motsvarande militär fördel kan inte 

uppnås genom något annat genomförbart 
tillvägagångssätt än genom fientlig hand-
ling riktad mot den nämnda egendomen; 

b) får åsidosättande av förpliktelser på 
grund av tvingande militära skäl åberopas i 
enlighet med stycke 2 i artikel 4 i konven-
tionen för att använda kulturegendom för 
sådana syften som sannolikt utsätter egen-
domen för förstörelse eller skada endast i 
fall och för så lång tid som något val inte 
står att träffa mellan utnyttjandet av kultur-
egendomen och något annat genomförbart 
tillvägagångssätt med samma militära för-
del; 

c) får beslutet att åberopa tvingande mili-
tära skäl fattas endast av en officer som för 
befäl över truppstyrka av bataljons storlek 
eller större, eller av befälhavare för en min-
dre truppstyrka om omständigheterna krä-
ver detta;  

d) vid sådan attack som grundas på ett be-
slut som avses i punkt a skall en effektiv 
förhandsvarning alltid utfärdas då omstän-
digheterna tillåter detta. 

 
 

of emergency measures for protection 
against fire or structural collapse, the prepa-
ration for the removal of movable cultural 
property or the provision for adequate in 
situ protection of such property, and the 
designation of competent authorities re-
sponsible for the safeguarding of cultural 
property. 
 

Article 6 

Respect for cultural property 

With the goal of ensuring respect for cul-
tural property in accordance with Article 4 
of the Convention:  

a. a waiver on the basis of imperative 
military necessity pursuant to Article 4 
paragraph 2 of the Convention may only be 
invoked to direct an act of hostility against 
cultural property when and for as long as:  

 
i. that cultural property has, by its func-

tion, been made into a military objective; 
and  

ii. there is no feasible alternative available 
to obtain a similar military advantage to 
that offered by directing an act of hostility 
against that objective;  

b. a waiver on the basis of imperative 
military necessity pursuant to Article 4 
paragraph 2 of the Convention may only be 
invoked to use cultural property for pur-
poses which are likely to expose it to de-
struction or damage when and for as long as 
no choice is possible between such use of 
the cultural property and another feasible 
method for obtaining a similar military ad-
vantage;  

 
c. the decision to invoke imperative mili-

tary necessity shall only be taken by an of-
ficer commanding a force the equivalent of 
a battalion in size or larger, or a force 
smaller in size where circumstances do not 
permit otherwise;  

d. in case of an attack based on a decision 
taken in accordance with sub-paragraph (a), 
an effective advance warning shall be given 
whenever circumstances permit.  
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Artikel 7 

Säkerhetsåtgärder i händelse av angrepp 

Utan att detta påverkar andra skyddsåt-
gärder som förutsätts av internationell hu-
manitär rätt vid militära operationer skall 
varje part i en väpnad konflikt: 

a) göra allt som står i dess förmåga i syfte 
att undvika att kulturegendom som avses i 
artikel 4 i konventionen inte skall utgöra 
mål för angrepp; 

b) vidta alla möjliga skyddsåtgärder vid 
valet av angreppsmål och –metoder i syfte 
att undvika att kulturegendom, vilken skall 
skyddas enligt artikel 4 i konventionen, ut-
sätts för skada till följd av angrepp och att 
åtminstone så långt som möjligt begränsa 
skadeverkningar på sådan egendom; 

c) avstå från att verkställa ett angrepp som 
kan förväntas medföra oproportionerligt 
stor skada på kulturegendom, vilken skall 
skyddas enligt artikel 4 i konventionen, i 
jämförelse med den konkreta och direkta 
militära fördel som förväntas uppnås genom 
angreppet; 

d) inställa eller avbryta ett angrepp där det 
visar sig att : 

i. målet för angreppet är kulturegendom 
vilken skall skyddas enligt artikel 4 i kon-
ventionen 

ii. angreppet kan förväntas medföra opro-
portionerligt stor skada på kulturegendom, 
vilken skall skyddas enligt artikel 4 i kon-
ventionen, i jämförelse med den konkreta 
och direkta militära fördel som förväntas 
uppnås genom angreppet.  

 
Artikel 8 

Säkerhetsåtgärder i händelse av fientlighe-
ter 

Parterna i en väpnad konflikt skall i mån 
av möjlighet: 

a) förflytta rörlig kulturegendom från när-
heten till militära mål eller ordna för till-
räckligt skydd på platsen; 

b) undvika att lokalisera militära mål i 
närheten av kulturegendom. 

 
  

Article 7 

Precautions in attack 

Without prejudice to other precautions re-
quired by international humanitarian law in 
the conduct of military operations, each 
Party to the conflict shall: 

a. do everything feasible to verify that the 
objectives to be attacked are not cultural 
property protected under Article 4 of the 
Convention;  

b. take all feasible precautions in the 
choice of means and methods of attack with 
a view to avoiding, and in any event to 
minimizing, incidental damage to cultural 
property protected under Article 4 of the 
Convention;  

 
c. refrain from deciding to launch any at-

tack which may be expected to cause inci-
dental damage to cultural property pro-
tected under Article 4 of the Convention 
which would be excessive in relation to the 
concrete and direct military advantage an-
ticipated; and  

d. cancel or suspend an attack if it be-
comes apparent:  

i. that the objective is cultural property 
protected under Article 4 of the Conven-
tion;  

ii. that the attack may be expected to 
cause incidental damage to cultural prop-
erty protected under Article 4 of the Con-
vention which would be excessive in rela-
tion to the concrete and direct military ad-
vantage anticipated.  
 

Article 8 

Precautions against the effects of hostilities 

 
The Parties to the conflict shall, to the 

maximum extent feasible: 
a. remove movable cultural property from 

the vicinity of military objectives or provide 
for adequate in situ protection;  

b. avoid locating military objectives near 
cultural property.  
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Artikel 9 

Skydd av kulturegendom på ockuperat 
område 

1. Utan förbehåll för tillämpningen av ar-
tiklarna 4 och 5 i konventionen, skall en 
fördragsslutande part, som helt eller delvis 
har ockuperat en annan fördragsslutande 
parts område, på det ockuperade området 
förbjuda och hindra att: 

a) kulturegendom på ett olagligt sätt ex-
porteras, flyttas bort eller att äganderätten 
till densamma överförs; 

b) arkeologiska utgrävningar föranstaltas, 
utom då sådana är nödvändiga för att skyd-
da, registrera eller bevara kulturegendom; 

c) kulturegendom eller dess användnings-
ändamål ändras på ett sådant sätt att kultu-
rellt, historiskt eller vetenskapligt bevisma-
terial därigenom göms eller förstörs. 

2. Arkeologiska utgrävningar avseende 
kulturegendom på ockuperat område eller 
ändring av kulturegendom eller ändring av 
dess användningsändamål skall utföras i nä-
ra samarbete med det ockuperade områdets 
behöriga nationella myndigheter, försåvitt 
omständigheterna inte hindrar detta.  

 
Kapitel 3  

Förstärkt skydd 

Artikel 10 

Förstärkt skydd 

Kulturegendom kan sättas under förstärkt 
skydd under förutsättning att följande tre 
villkor uppfylls: 

a) den utgör kulturarv med stor betydelse 
för mänskligheten; 

b) den är skyddad genom tillräckliga na-
tionella rättsliga och administrativa åtgär-
der, i vilka egendomens exceptionella kul-
turella och historiska värde har beaktats 
samtidigt som högsta möjliga skydd därför 
garanterats; 

c) den används inte för militära syften el-
ler med avsikt att skydda militära mål och 
den fördragsslutande part, som har kontrol-
len över egendomen, har avgett en försäk-

Article 9

Protection of cultural property in occupied 
territory 

1. Without prejudice to the provisions of 
Articles 4 and 5 of the Convention, a Party 
in occupation of the whole or part of the 
territory of another Party shall prohibit and 
prevent in relation to the occupied territory: 

  
a. any illicit export, other removal or 

transfer of ownership of cultural property;  
 
b. any archaeological excavation, save 

where this is strictly required to safeguard, 
record or preserve cultural property;  

c. any alteration to, or change of use of, 
cultural property which is intended to con-
ceal or destroy cultural, historical or scien-
tific evidence.  

2. Any archaeological excavation of, al-
teration to, or change of use of, cultural 
property in occupied territory shall, unless 
circumstances do not permit, be carried out 
in close co-operation with the competent 
national authorities of the occupied terri-
tory.  

 
Chapter 3 

Enhanced Protection 

Article 10 

Enhanced protection 

Cultural property may be placed under 
enhanced protection provided that it meets 
the following three conditions: 

a. it is cultural heritage of the greatest im-
portance for humanity;  

b. it is protected by adequate domestic le-
gal and administrative measures recognis-
ing its exceptional cultural and historic 
value and ensuring the highest level of pro-
tection;  

 
c. it is not used for military purposes or to 

shield military sites and a declaration has 
been made by the Party which has control 
over the cultural property, confirming that it 
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ran om att egendomen inte heller används 
på ett sådant sätt.  

 
Artikel 11 

Beviljande av förstärkt skydd 

1. Varje fördragsslutande part skall in-
lämna till kommittén en förteckning över 
sådan kulturegendom avseende vilken för-
stärkt skydd begärs. 

2. Fördragsslutande part, som har juris-
diktion eller utövar kontroll över sådan kul-
turegendom, kan begära att kulturegendo-
men införs i den förteckning som inrättas i 
enlighet med punkt b stycke 2 i artikel 27. 
En sådan begäran skall innehålla alla nöd-
vändiga upplysningar som hänför sig till 
villkoren i artikel 10. Kommittén kan upp-
mana en fördragsslutande part att inlämna 
en begäran om införande av kulturegendom 
i förteckningen. 

3. Övriga fördragsslutande parter, den in-
ternationella kommittén i organisationen 
Blå skölden (International Committee of the 
Blue Shield) samt andra icke-mellanstatliga 
organisationer med sakkunskap i ämnet kan 
rekommendera viss kulturegendom till 
kommittén. I sådana fall kan kommittén be-
sluta att uppmana en fördragsslutande part 
att inlämna begäran om införande av kul-
turegendomen i förteckningen. 

4. Att kulturegendom införs i förteck-
ningen eller att begäran därom inlämnas i 
det fall att kulturegendomen är belägen på 
ett område, om vars suveränitet eller juris-
diktion flera stater tvistar, inverkar inte på 
de tvistande parternas rättigheter.  

5. När en begäran om införande i förteck-
ningen har emottagits av kommittén under-
rättar kommittén alla de fördragsslutande 
parterna därom. Fördragsslutande part kan 
framställa anmärkningar rörande begäran 
till kommittén inom en frist av 60 dagar. 
Dessa anmärkningar bör grundas enbart på 
de villkor som nämns i artikel 10. Anmärk-
ningarna bör vara precisa och avse faktiska 
omständigheter. Kommittén behandlar an-
märkningarna och ger den begärande för-
dragsslutande parten en skälig möjlighet att 
svara innan kommittén fattar sitt beslut. När 
anmärkning har framställts avseende en be-

will not be so used. 
 

 
Article 11 

The granting of enhanced protection 

1. Each Party should submit to the Com-
mittee a list of cultural property for which it 
intends to request the granting of enhanced 
protection.  

2. The Party which has jurisdiction or 
control over the cultural property may re-
quest that it be included in the List to be es-
tablished in accordance with Article 27 sub-
paragraph 1(b). This request shall include 
all necessary information related to the cri-
teria mentioned in Article 10. The Commit-
tee may invite a Party to request that cul-
tural property be included in the List. 

 
 
3. Other Parties, the International Com-

mittee of the Blue Shield and other non-
governmental organisations with relevant 
expertise may recommend specific cultural 
property to the Committee. In such cases, 
the Committee may decide to invite a Party 
to request inclusion of that cultural property 
in the List.  

 
 
4. Neither the request for inclusion of cul-

tural property situated in a territory, sover-
eignty or jurisdiction over which is claimed 
by more than one State, nor its inclusion, 
shall in any way prejudice the rights of the 
parties to the dispute.  

5. Upon receipt of a request for inclusion 
in the List, the Committee shall inform all 
Parties of the request. Parties may submit 
representations regarding such a request to 
the Committee within sixty days. These 
representations shall be made only on the 
basis of the criteria mentioned in Article 10. 
They shall be specific and related to facts. 
The Committee shall consider the represen-
tations, providing the Party requesting in-
clusion with a reasonable opportunity to re-
spond before taking the decision. When 
such representations are before the Com-
mittee, decisions for inclusion in the List 
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gäran om införande i förteckningen skall 
beslut om införande av kulturegendom i 
förteckningen fattas i kommittén med fyra 
femtedelars majoritet av de närvarande och 
röstande medlemmarna utan förbehåll för 
bestämmelserna i artikel 26. 

6. Då kommittén beslutar om en begäran 
bör den inhämta utlåtanden från mellanstat-
liga organisationer och icke-mellanstatliga 
organisationer samt fristående sakkunniga. 

7. Ett beslut om att bevilja eller avböja en 
begäran skall grundas på villkoren som 
nämns i artikel 10. 

8. Om kommittén har konstaterat att en 
fördragsslutande part, som begär kultur-
egendoms införande i förteckningen, inte 
förmår uppfylla villkoren i punkt b i artikel 
10, kan kommittén i undantagsfall besluta 
att bevilja förstärkt skydd under förutsätt-
ning att den fördragsslutande parten i fråga 
anhåller om internationellt bistånd i enlig-
het med artikel 32. 

9. Om fientligheter utbryter kan en part i 
konflikten i nödfall till kommittén inlämna 
en begäran om förstärkt skydd för kultur-
egendom som befinner sig inom partens i 
fråga jurisdiktion eller kontroll. Kommittén 
bör omedelbart vidarebefordra en sådan be-
gäran till alla parter i konflikten. I sådana 
fall behandlar kommittén de vederbörande 
parternas anmärkningar i brådskande ord-
ning. Ett beslut om att bevilja förstärkt 
skydd temporärt skall fattas i kommittén så 
snart som möjligt med fyra femtedelars ma-
joritet av de närvarande och röstande med-
lemmarna utan förbehåll för bestämmelser-
na i artikel 26. Kommittén kan bevilja för-
stärkt skydd temporärt till dess det slutgilti-
ga beslutet regelmässigt kan fattas, under 
förutsättning att villkoren i punkterna a och 
c i artikel 10 under alla omständigheter 
uppfylls.  

10. Förstärkt skydd för kulturegendom 
beviljas av kommittén från den tidpunkt då 
egendomen införs i förteckningen. 

11. Generaldirektören underrättar ome-
delbart Förenta Nationernas generalsekrete-
rare samt alla fördragsslutande parter om 
kommitténs beslut att i förteckningen införa 
kulturegendom. 

 
 

shall be taken, notwithstanding Article 26, 
by a majority of four-fifths of its members 
present and voting.  

 
 
 
6. In deciding upon a request, the Com-

mittee should ask the advice of governmen-
tal and non-governmental organisations, as 
well as of individual experts. 

7. A decision to grant or deny enhanced 
protection may only be made on the basis of 
the criteria mentioned in Article 10. 

8. In exceptional cases, when the Com-
mittee has concluded that the Party request-
ing inclusion of cultural property in the List 
cannot fulfil the criteria of Article 10 sub-
paragraph (b), the Committee may decide to 
grant enhanced protection, provided that the 
requesting Party submits a request for inter-
national assistance under Article 32. 

 
9. Upon the outbreak of hostilities, a 

Party to the conflict may request, on an 
emergency basis, enhanced protection of 
cultural property under its jurisdiction or 
control by communicating this request to 
the Committee. The Committee shall 
transmit this request immediately to all Par-
ties to the conflict. In such cases the Com-
mittee will consider representations from 
the Parties concerned on an expedited basis. 
The decision to grant provisional enhanced 
protection shall be taken as soon as possible 
and, notwithstanding Article 26, by a ma-
jority of four-fifths of its members present 
and voting. Provisional enhanced protection 
may be granted by the Committee pending 
the outcome of the regular procedure for the 
granting of enhanced protection, provided 
that the provisions of Article 10 sub-
paragraphs (a) and (c) are met. 

10. Enhanced protection shall be granted 
to cultural property by the Committee from 
the moment of its entry in the List. 

11. The Director-General shall, without 
delay, send to the Secretary-General of the 
United Nations and to all Parties notifica-
tion of any decision of the Committee to in-
clude cultural property on the List. 
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Artikel 12 

Okränkbarhet för kulturegendom under för-
stärkt skydd 

Parterna i en konflikt skall säkerställa att 
okränkbarheten av kulturegendom under 
förstärkt skydd bevaras genom att avhålla 
sig från göra kulturegendomen till mål för 
angrepp eller från att använda kulturegen-
domen eller områden i dess omedelbara 
närhet för militära syften. 

 
Artikel 13 

Förlust av förstärkt skydd 

1. Kulturegendom under förstärkt skydd 
kan förlora detta skydd endast om: 

a) skyddet avbryts eller återkallas i enlig-
het med artikel 14; eller 

b) egendomen har blivit ett militärt mål 
som följd av dess användning, varvid skyd-
det förloras under den tid kulturegendomen 
utgör ett militärt mål. 

2. Under sådana omständigheter som av-
ses i punkt b stycke 1 i denna artikel får 
egendomen utsättas för angrepp endast om: 

a) angreppet är det enda sättet att få ett 
slut på den användning av egendomen som 
avses i punkt b stycke 1; 

b) alla till buds stående säkerhetsåtgärder 
har vidtagits vid valet av angreppsmål och
-metoder i syftet att få ett slut på använd-
ningen av kulturegendomen samt för att 
undvika, eller förminska, skada på egendo-
men; 

c) omständigheter, som hänför sig till 
omedelbart självförsvar, inte hindrar det, 
bör: 

i. angreppet beordras av högsta operativt 
militärt befäl; 

ii. motparten ges effektiv förhandsvarning 
innefattande att användning av egendom 
som avses i punkt b stycke 1 skall upphöra; 
samt 

iii. motparten ges skälig tid att dra sig ur 
situationen. 

  
 
 
 

Article 12 

Immunity of cultural property under  
enhanced protection 

The Parties to a conflict shall ensure the 
immunity of cultural property under en-
hanced protection by refraining from mak-
ing such property the object of attack or 
from any use of the property or its immedi-
ate surroundings in support of military ac-
tion.  
 

Article 13 

Loss of enhanced protection 

1. Cultural property under enhanced pro-
tection shall only lose such protection:  

a. if such protection is suspended or can-
celled in accordance with Article 14; or  

b. If, and for as long as, the property has, 
by its use, become a military objective.  

 
 
2. In the circumstances of sub-paragraph 

1(b), such property may only be the object 
of attack if: 

a. the attack is the only feasible means of 
terminating the use of the property referred 
to in sub-paragraph 1(b);  

b. all feasible precautions are taken in the 
choice of means and methods of attack, 
with a view to terminating such use and 
avoiding, or in any event minimising, dam-
age to the cultural property;  

 
c. unless circumstances do not permit, due 

to requirements of immediate self-defence:  
 
i. the attack is ordered at the highest op-

erational level of command;  
ii. effective advance warning is issued to 

the opposing forces requiring the termina-
tion of the use referred to in sub-paragraph 
1(b); and  

iii. Reasonable time is given to the oppos-
ing forces to redress the situation.  
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Artikel 14 

Avbrott eller återkallande av förstärkt 
skydd 

1. Om kulturegendom inte längre uppfyl-
ler ett enda av villkoren i artikel 10 i detta 
protokoll kan kommittén avbryta eller åter-
kalla det förstärkta skyddet genom att av-
lägsna egendomen ur förteckningen. 

 
2. Kommittén kan avbryta förstärkt skydd 

för kulturegendom i fall av allvarlig förbry-
telse mot artikel 12 som avser användning 
av kulturegendom under förstärkt skydd 
som ett led i militär verksamhet. Där sådana 
förbrytelser är kontinuerliga kan kommittén 
undantagsvis återkalla kulturegendomen 
dess förstärkta skydd genom att avlägsna 
egendomen ur förteckningen. 

3. Generaldirektören underrättar omedel-
bart Förenta Nationernas generalsekreterare 
samt alla fördragsslutande parter till detta 
protokoll om kommitténs beslut att avbryta 
eller återkalla förstärkt skydd. 

 
4. Innan kommittén fattar ett sådant beslut 

skall de fördragsslutande parterna ges till-
fälle att yttra sig därom. 

 
Kapitel 4 

Straffrättsligt ansvar och jurisdiktion 

Artikel 15 

Allvarliga förbrytelser mot detta protokoll 

1. Den som uppsåtligt och i strid med 
konventionen eller detta protokoll begår 
följande gärningar är skyldig till brott som 
avses i detta protokoll: 

 
a) riktande av angrepp mot kulturegen-

dom under förstärkt skydd; 
b) användande av kulturegendom under 

förstärkt skydd eller dess näromgivning för 
att stöda militär verksamhet; 

c) omfattande förstörelse eller tillägnelse 
av kulturegendom som åtnjuter skydd enligt 
konventionen och detta protokoll; 

d) riktande av angrepp mot kulturegen-

Article 14 

Suspension and cancellation of enhanced 
protection 

1. Where cultural property no longer 
meets any one of the criteria in Article 10 
of this Protocol, the Committee may sus-
pend its enhanced protection status or can-
cel that status by removing that cultural 
property from the List.  

2. In the case of a serious violation of Ar-
ticle 12 in relation to cultural property un-
der enhanced protection arising from its use 
in support of military action, the Committee 
may suspend its enhanced protection status. 
Where such violations are continuous, the 
Committee may exceptionally cancel the 
enhanced protection status by removing the 
cultural property from the List.  

3. The Director-General shall, without de-
lay, send to the Secretary-General of the 
United Nations and to all Parties to this Pro-
tocol notification of any decision of the 
Committee to suspend or cancel the en-
hanced protection of cultural property.  

4. Before taking such a decision, the 
Committee shall afford an opportunity to 
the Parties to make their views known.  

 
Chapter 4 

Criminal responsibility and jurisdiction 

Article 15 

Serious violations of this Protocol 

1. Any person commits an offence within 
the meaning of this Protocol if that person 
intentionally and in violation of the Con-
vention or this Protocol commits any of the 
following acts: 

a. making cultural property under en-
hanced protection the object of attack;  

b. using cultural property under enhanced 
protection or its immediate surroundings in 
support of military action;  

c. extensive destruction or appropriation 
of cultural property protected under the 
Convention and this Protocol;  

d. making cultural property protected un-
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dom som åtnjuter skydd enligt konventio-
nen och detta protokoll; 

e) stöld, plundring, olaglig tillägnelse av 
eller vandalism riktad mot kulturegendom 
som åtnjuter skydd enligt konventionen. 

2. Varje fördragsslutande part vidtar de 
åtgärder som är nödvändiga för att i sin na-
tionella lagstiftning införa straffrättsligt an-
svar med avseende på förbrytelserna i den-
na artikel och belägga gärningarna med 
lämpliga straff. De fördragsslutande parter-
na skall härvid iaktta lagens och folkrättens 
allmänna principer däri inbegripet reglerna 
som utsträcker personligt straffrättsligt an-
svar till andra än den direkte gärningsman-
nen. 

 
 

Artikel 16 

Jurisdiktion 

1. Utan förbehåll för tillämpningen av 
stycke 2, vidtar varje fördragsslutande part 
de lagstiftningsåtgärder som behövs för att 
fastställa sin jurisdiktion över de brott som 
avses i artikel 15 i följande fall: 

a) då brottet begås inom statens i fråga 
territorium; 

b) då den påstådde förövaren av brottet 
har statens i fråga nationalitet; 

c) för de brott som avses i punkterna a—c 
i artikel 15 då den påstådde förövaren till 
brottet påträffas i statens i fråga territorium. 

2. Utan förbehåll för tillämpningen av ar-
tikel 28 gäller vad avser jurisdiktion: 

 
a) att detta protokoll inte utesluter person-

ligt straffrättsligt ansvar eller jurisdiktion i 
stöd av tillämplig nationell rätt eller folk-
rätt; inte heller begränsar protokollet ut-
övandet av jurisdiktion i enlighet med folk-
rättens sedvanerättsliga regler; 

b) personligt straffrättsligt ansvar på 
grund av detta protokoll uppkommer dock 
inte för personer, vilka tillhör de militära 
styrkorna i eller är medborgare i en sådan 
stat som inte är fördragsslutande part till 
detta protokoll, undantaget medborgare som 
tjänar i en fördragsslutande parts militära 
styrkor; inte heller förutsätter detta proto-
koll att jurisdiktion utsträcks till sådana per-

der the Convention and this Protocol the 
object of attack;  

e. Theft, pillage or misappropriation of, or 
acts of vandalism directed against cultural 
property protected under the Convention.  

2. Each Party shall adopt such measures 
as may be necessary to establish as criminal 
offences under its domestic law the of-
fences set forth in this Article and to make 
such offences punishable by appropriate 
penalties. When doing so, Parties shall 
comply with general principles of law and 
international law, including the rules ex-
tending individual criminal responsibility to 
persons other than those who directly com-
mit the act.  
 
 

Article 16 

Jurisdiction 

1. Without prejudice to paragraph 2, each 
Party shall take the necessary legislative 
measures to establish its jurisdiction over 
offences set forth in Article 15 in the fol-
lowing cases:  

a. when such an offence is committed in 
the territory of that State;  

b. when the alleged offender is a national 
of that State;  

c. in the case of offences set forth in Art-
icle 15 sub-paragraphs (a) to (c), when the 
alleged offender is present in its territory.  

2. With respect to the exercise of jurisdic-
tion and without prejudice to Article 28 of 
the Convention:  

a. this Protocol does not preclude the in-
curring of individual criminal responsibility 
or the exercise of jurisdiction under national 
and international law that may be applica-
ble, or affect the exercise of jurisdiction un-
der customary international law;  

b. Except in so far as a State which is not 
Party to this Protocol may accept and apply 
its provisions in accordance with Article 3 
paragraph 2, members of the armed forces 
and nationals of a State which is not Party 
to this Protocol, except for those nationals 
serving in the armed forces of a State which 
is a Party to this Protocol, do not incur indi-
vidual criminal responsibility by virtue of 
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soner eller att de kan utlämnas för brott mot 
det. 

 
 

Artikel 17 

Lagföring 

1. En fördragsslutande part, inom vars 
område en gärningsman påträffas som på-
stås ha begått brott som avses i punkterna 
a—c i stycke 1 i artikel 15 och som inte ut-
lämnar denne, lämnar undantagslöst och 
utan dröjsmål saken till prövning och lagfö-
ring hos sina kompetenta myndigheter i en-
lighet med nationell lagstiftning eller till-
lämpliga folkrättsliga regler. 

 
 
2. Utan förbehåll för tillämpning av ve-

derbörande folkrättsliga regler skall en per-
son som lagförs i enlighet med konventio-
nen och detta protokoll garanteras en rättvis 
behandling och ett rättvist rättegångsförfa-
rande under alla skeden av förfarandet; un-
der inga omständigheter får en sådan person 
behandlas sämre än vad som skulle gälla 
enligt folkrättens regler. 

 
 
 

Artikel 18 

Utlämning för brott 

1. De förbrytelser som avses i punkterna 
a—c i stycke 1 i artikel 15 i detta protokoll 
skall anses vara innefattade såsom brott för 
vilka utlämning kan verkställas i varje över-
enskommelse om utlämning för brott, vilka 
de fördragsslutande parterna har ingått in-
nan detta protokoll träder i kraft. De för-
dragsslutande parterna förbinder sig att in-
kludera dessa förbrytelser i varje överens-
kommelse om utlämning som därefter ingås 
mellan dem. 

2. Om en fördragsslutande part, som till 
grund för utlämning fordrar att en överens-
kommelse därom föreligger, mottar en be-
gäran om utlämning från en fördragsslutan-
de part med vilken ingen sådan överens-
kommelse finns, kan detta protokoll av par-

this Protocol, nor does this Protocol impose 
an obligation to establish jurisdiction over 
such persons or to extradite them.  
 

Article 17 

Prosecution 

1. The Party in whose territory the alleged 
offender of an offence set forth in Article 
15 sub-paragraphs 1 (a) to (c) is found to be 
present shall, if it does not extradite that 
person, submit, without exception whatso-
ever and without undue delay, the case to 
its competent authorities, for the purpose of 
prosecution, through proceedings in accor-
dance with its domestic law or with, if ap-
plicable, the relevant rules of international 
law.  

2. Without prejudice to, if applicable, the 
relevant rules of international law, any per-
son regarding whom proceedings are being 
carried out in connection with the Conven-
tion or this Protocol shall be guaranteed fair 
treatment and a fair trial in accordance with 
domestic law and international law at all 
stages of the proceedings, and in no cases 
shall be provided guarantees less favorable 
to such person than those provided by in-
ternational law.  
 

Article 18 

Extradition 

1. The offences set forth in Article 15 
sub-paragraphs 1 (a) to (c) shall be deemed 
to be included as extraditable offences in 
any extradition treaty existing between any 
of the Parties before the entry into force of 
this Protocol. Parties undertake to include 
such offences in every extradition treaty to 
be subsequently concluded between them.  

 
 
 
2. When a Party which makes extradition 

conditional on the existence of a treaty re-
ceives a request for extradition from an-
other Party with which it has no extradition 
treaty, the requested Party may, at its op-
tion, consider the present Protocol as the le-
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ten i fråga anses såsom rättsgrund för ut-
lämning för brott mot punkterna a—c i 
stycke 1 i artikel 15. 

3. Fördragsslutande parter som inte ford-
rar överenskommelser om utlämning erkän-
ner att förbrytelserna i punkterna a – c i 
stycke 1 i artikel 15 utgör brott för vilka ut-
lämning kan verkställas i deras inbördes re-
lationer och med beaktande av villkoren i 
den fördragsslutande partens lagstiftning 
som mottagit begäran om utlämning. 

4. Med avseende på utlämning behandlas 
förbrytelserna i punkterna a – c i stycke 1 i 
artikel 15 , om detta är nödvändigt, som om 
de begåtts, utöver brottsplatsen, även på de 
fördragsslutande parters territorium vilka 
fastställt jurisdiktion i enlighet med stycke 
1 i artikel 16. 

 
 

Artikel 19 

Ömsesidig rättshjälp 

1. De fördragsslutande parterna skall i 
största möjliga utsträckning ge varandra 
rättshjälp med hänsyn till förundersökning 
och lagföring av eller utlämning för brott 
mot artikel 15, inbegripet hjälp med inför-
skaffandet av nödvändig bevisning vartill 
de har tillgång.  

2. De fördragsslutande parterna uppfyller 
sina i stycke 1 ovan avsedda förpliktelser i 
enlighet med överenskommelser eller andra 
föranstaltningar för rättshjälp. Där överens-
kommelser eller andra föranstaltningar inte 
finns ges rättshjälp enligt parternas egen 
lagstiftning. 

 
Artikel 20 

Grunder för vägran  

1. Med avseende på utlämning för brott 
anses förbrytelserna i punkterna a—c i 
stycke 1 i artikel 15 och med avseende på 
ömsesidig rättshjälp anses förbrytelserna i 
artikel 15 inte för politiska brott eller för 
brott i anknytning därtill eller för brott be-
gångna av politiska skäl. Därför kan en be-
gäran om utlämning eller rättshjälp på 
grund av dessa förbrytelser inte förvägras 

gal basis for extradition in respect of of-
fences as set forth in Article 15 sub-
paragraphs 1 (a) to (c).  

3. Parties which do not make extradition 
conditional on the existence of a treaty shall 
recognise the offences set forth in Article 
15 sub-paragraphs 1 (a) to (c) as extradit-
able offences between them, subject to the 
conditions provided by the law of the re-
quested Party.  

 
4. If necessary, offences set forth in Art-

icle 15 sub-paragraphs 1 (a) to (c) shall be 
treated, for the purposes of extradition be-
tween Parties, as if they had been commit-
ted not only in the place in which they oc-
curred but also in the territory of the Parties 
that have established jurisdiction in accord-
ance with Article 16 paragraph 1.  

 
Article 19 

Mutual legal assistance 

1. Parties shall afford one another the 
greatest measure of assistance in connection 
with investigations or criminal or extradi-
tion proceedings brought in respect of the 
offences set forth in Article 15, including 
assistance in obtaining evidence at their 
disposal necessary for the proceedings.  

2. Parties shall carry out their obligations 
under paragraph 1 in conformity with any 
treaties or other arrangements on mutual le-
gal assistance that may exist between them. 
In the absence of such treaties or arrange-
ments, Parties shall afford one another as-
sistance in accordance with their domestic 
law.  

Article 20 

Grounds for refusal 

1. For the purpose of extradition, offences 
set forth in Article 15 sub-paragraphs 1 (a) 
to (c), and for the purpose of mutual legal 
assistance, offences set forth in Article 15 
shall not be regarded as political offences 
nor as offences connected with political of-
fences nor as offences inspired by political 
motives. Accordingly, a request for extradi-
tion or for mutual legal assistance based on 
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enbart på den grund att begäran avser poli-
tiska brott, därtill anknutna brott eller därav 
motiverade brott. 

 
 
2. Ingen bestämmelse i detta protokoll 

skall förstås så att förpliktelse till utlämning 
för brott eller till ömsesidig rättshjälp före-
ligger i det fall, att den fördragsslutande 
part som mottagit begäran därom har be-
grundad orsak att tro att begäran om utläm-
ning i stöd av punkterna a—c i stycke 1 i 
artikel 15 eller begäran om rättshjälp i stöd 
av artikel 15 har framställts i syfte att åtala 
eller straffa en person på grund av dennes 
ras, religion, medborgarskap, etniska här-
stamning eller politiska åsikter eller då sam-
tycke till begäran kunde vålla personen 
skada av nämnda orsaker. 

 
 

Artikel 21 

Åtgärder som avser andra förbrytelser 

Utan hinder för tillämpning av artikel 28 i 
konventionen godkänner varje fördragsslu-
tande part de bestämmelser som krävs i väg 
av lagstiftning, förvaltningsförfarande eller 
disciplinära åtgärder i syfte att beivra föl-
jande gärningar då dessa begås med uppsåt: 

a) användning av kulturegendom i strid 
med konventionen eller detta protokoll; 

b) olaglig export och annan förflyttning 
av eller överförande av äganderätten till 
kulturegendom från ockuperat område i 
strid med konventionen eller detta proto-
koll. 

 
Kapitel 5 

Skydd för kulturegendom i väpnade kon-
flikter som inte är av internationell karak-

tär 

Artikel 22 

Väpnade konflikter som inte är av interna-
tionell karaktär 

1. Detta protokoll tillämpas i händelse av 
väpnad konflikt som inte är av internatio-

such offences may not be refused on the 
sole ground that it concerns a political of-
fence or an offence connected with a politi-
cal offence or an offence inspired by politi-
cal motives.  

2. Nothing in this Protocol shall be inter-
preted as imposing an obligation to extra-
dite or to afford mutual legal assistance if 
the requested Party has substantial grounds 
for believing that the request for extradition 
for offences set forth in Article 15 sub-
paragraphs 1 (a) to (c) or for mutual legal 
assistance with respect to offences set forth 
in Article 15 has been made for the purpose 
of prosecuting or punishing a person on ac-
count of that person's race, religion, nation-
ality, ethnic origin or political opinion or 
that compliance with the request would 
cause prejudice to that person's position for 
any of these reasons.  

 
Article 21 

Measures regarding other violations 

Without prejudice to Article 28 of the 
Convention, each Party shall adopt such 
legislative, administrative or disciplinary 
measures as may be necessary to suppress 
the following acts when committed inten-
tionally: 

a. any use of cultural property in violation 
of the Convention or this Protocol;  

b. any illicit export, other removal or 
transfer of ownership of cultural property 
from occupied territory in violation of the 
Convention or this Protocol.  

 
 

Chapter 5 

The protection of cultural property in 
armed conflicts not of an international 

character 

Article 22 

Armed conflicts not of an international 
character 

1. This Protocol shall apply in the event 
of an armed conflict not of an international 
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nell karaktär och som utspelas inom någon 
fördragsslutande parts territorium. 

2. Detta protokoll tillämpas inte i händel-
se av interna oroligheter och spänningar så-
som upplopp, enstaka eller sporadiska 
våldshandlingar och andra liknande hand-
lingar. 

3. Inget i detta protokoll får åberopas i 
syfte att inverka på en stats suveränitet eller 
en regerings ansvar för att med alla lagliga 
medel upprätthålla eller återupprätta lag och 
ordning i staten eller att försvara statens na-
tionella sammanhållning eller territoriella 
integritet. 

4. Inget i detta protokoll begränsar den 
primära jurisdiktionen av en fördragsslu-
tande part, inom vars område en väpnad 
konflikt som inte är av internationell karak-
tär utspelas, över de förbrytelser som avses 
i artikel 15. 

5. Inget i detta protokoll får åberopas så-
som grund att intervenera direkt eller indi-
rekt, av någon som helst orsak, i en väpnad 
konflikt eller i de interna eller externa ange-
lägenheterna i en fördragsslutande part 
inom vars område konflikten utspelas. 

6. Tillämpningen av detta protokoll i situ-
ationer som avses i stycke 1 ovan har ingen 
inverkan på den rättsliga ställningen hos 
parterna i konflikten. 

7. Unesco kan erbjuda sina tjänster till 
parterna i konflikten.  
 

Kapitel 6 

Institutionella frågor 

Artikel 23 

Parternas möte 

1. De fördragsslutande parterna kallas till 
möten samtidigt som Unescos generalkon-
ferens i samordning med konventionens 
parters möten om ett sådant sammankallats 
av generaldirektören. 

 
2. Parternas möte antar sina egna proce-

durregler. 
3. Parternas möte har följande uppgifter: 
 
a) att välja medlemmarna i kommittén i 

character, occurring within the territory of 
one of the Parties.  

2. This Protocol shall not apply to situa-
tions of internal disturbances and tensions, 
such as riots, isolated and sporadic acts of 
violence and other acts of a similar nature.  

 
3. Nothing in this Protocol shall be in-

voked for the purpose of affecting the sov-
ereignty of a State or the responsibility of 
the government, by all legitimate means, to 
maintain or re-establish law and order in the 
State or to defend the national unity and ter-
ritorial integrity of the State.  

4. Nothing in this Protocol shall prejudice 
the primary jurisdiction of a Party in whose 
territory an armed conflict not of an interna-
tional character occurs over the violations 
set forth in Article 15.  

 
5. Nothing in this Protocol shall be in-

voked as a justification for intervening, di-
rectly or indirectly, for any reason what-
ever, in the armed conflict or in the internal 
or external affairs of the Party in the terri-
tory of which that conflict occurs.  

6. The application of this Protocol to the 
situation referred to in paragraph 1 shall not 
affect the legal status of the parties to the 
conflict.  

7. UNESCO may offer its services to the 
parties to the conflict.  
 

Chapter 6 

Institutional Issues 

Article 23 

Meeting of the Parties 

1. The Meeting of the Parties shall be 
convened at the same time as the General 
Conference of UNESCO, and in co-
ordination with the Meeting of the High 
Contracting Parties, if such a meeting has 
been called by the Director-General.  

2. The Meeting of the Parties shall adopt 
its Rules of Procedure.  

3. The Meeting of the Parties shall have 
the following functions:  

(a) to elect the Members of the Commit-
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enlighet med stycke 1 i artikel 24; 
 
b) att godkänna av kommittén enligt 

punkt a i stycke 1 i artikel 27 utfärdade fö-
reskrifter; 

c) att ge kommittén instruktioner om an-
vändandet av fonden och att överse detta; 

 
d) att behandla den av kommittén enligt 

punkt d i stycke 1 i artikel 27 avfattade rap-
porten; 

e) att behandla svårigheter i tillämpningen 
av detta protokoll och vid behov utfärda re-
kommendationer därom. 

4. Generaldirektören sammankallar till 
extraordinarie möte med parterna om minst 
en femtedel av de fördragsslutande parterna 
begär detta. 

 
Artikel 24 

Kommittén för skydd för kulturegendom i 
händelse av väpnad konflikt 

1. Härmed inrättas kommittén för skydd 
för kulturegendom i händelse av väpnad 
konflikt. Kommittén består av tolv för-
dragsslutande parter som utses av parternas 
möte. 

2. Kommittén sammanträder till ordinarie 
möte en gång per år samt till extraordinarie 
möten vid behov. 

3. Vid beslut om medlemmar i kommittén 
strävar de fördragsslutande parterna att sä-
kerställa att världens olika regioner och kul-
turer representeras på ett jämbördigt sätt. 

4. De fördragsslutande parter som är med-
lemmar av kommittén bör välja såsom sina 
representanter personer med sakkunskap 
med avseende på kulturarvet, försvaret och 
folkrätten samt i samråd med varandra sä-
kerställa att kommittén har en sammansätt-
ning som i tillräcklig grad uppfyller kravet 
på sakkunskap på alla dessa områden.  

 
Artikel 25 

Mandatperiod 

1. En fördragsslutande part väljs till med-
lem av kommittén för en mandatperiod om 
fyra år och kan återväljas för en omedelbart 

tee, in accordance with Article 24 para-
graph 1; 

(b) to endorse the Guidelines developed 
by the Committee in accordance with Art-
icle 27 sub-paragraph 1(a); 

(c) to provide guidelines for, and to su-
pervise the use of the Fund by the Commit-
tee; 

(d) to consider the report submitted by the 
Committee in accordance with Article 27 
sub-paragraph 1(d); 

(e) to discuss any problem related to the 
application of this Protocol, and to make 
recommendations, as appropriate. 

4. At the request of at least one-fifth of the 
Parties, the Director-General shall convene 
an Extraordinary Meeting of the Parties. 

 
 

Article 24 

Committee for the Protection of Cultural 
Property in the Event of Armed Conflict 

1. The Committee for the Protection of 
Cultural Property in the Event of Armed 
Conflict is hereby established. It shall be 
composed of twelve Parties which shall be 
elected by the Meeting of the Parties.  

2. The Committee shall meet once a year 
in ordinary session and in extra-ordinary 
sessions whenever it deems necessary.  

3. In determining membership of the 
Committee, Parties shall seek to ensure an 
equitable representation of the different re-
gions and cultures of the world.  

4. Parties members of the Committee 
shall choose as their representatives persons 
qualified in the fields of cultural heritage, 
defence or international law, and they shall 
endeavour, in consultation with one an-
other, to ensure that the Committee as a 
whole contains adequate expertise in all 
these fields.  

 
Article 25 

Term of office 

1. A Party shall be elected to the Commit-
tee for four years and shall be eligible for 
immediate re-election only once.  
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påföljande period endast en gång. 
2. Oberoende av vad som bestäms i 

stycke 1 ovan, skall hälften av de medlem-
mar av kommittén som invalts vid det första 
valet avsluta sin mandatperiod den sista da-
gen av det parternas första ordinarie möte 
som följer det möte då de blivit valda. Ord-
föranden för det ordinarie mötet utser de 
avgående medlemmarna i kommittén ge-
nom lott efter att de blivit valda. 

 
Artikel 26 

Procedurregler 

1. Kommittén antar sina egna procedur-
regler.  

2. Kommittén är beslutsför då en majori-
tet av dess medlemmar är närvarande. Be-
slut skall fattas med två tredjedels majoritet 
av de röstande medlemmarna. 

3. Medlemmar, som är parter i konflikter 
vilka har inverkan på kulturegendom, var-
om kommittén skall besluta, får inte delta i 
omröstningar som gäller kulturegendomen i 
fråga. 

 
Artikel 27 

Uppgifter 

1. Kommittén har följande uppgifter: 
 
a) att utfärda föreskrifter om tillämpning-

en av detta protokoll; 
b) att bevilja, avbryta eller återta förstärkt 

skydd för kulturegendom samt att upprätta 
en förteckning över kulturegendom under 
förstärkt skydd och att upprätthålla den och 
att främja dess efterlevnad; 

c) att granska och överse verkställandet 
av detta protokoll och att främja identifie-
ring och registrering av kulturegendom un-
der förstärkt skydd; 

d) att behandla och framställa anmärk-
ningar över de fördragsslutande parternas 
rapporter och att vid behov inbegära 
tilläggsupplysningar samt att bereda sin 
egen rapport om tillämpningen av detta pro-
tokoll till de fördragsslutande parternas 
möte; 

e) att ta emot och behandla yrkanden om 

2. Notwithstanding the provisions of 
paragraph 1, the term of office of half of the 
members chosen at the time of the first 
election shall cease at the end of the first 
ordinary session of the Meeting of the Par-
ties following that at which they were 
elected. These members shall be chosen by 
lot by the President of this Meeting after the 
first election.  

 
Article 26 

Rules of procedure 

1. The Committee shall adopt its Rules of 
Procedure.  

2. A majority of the members shall consti-
tute a quorum. Decisions of the Committee 
shall be taken by a majority of two-thirds of 
its members voting.  

3. Members shall not participate in the 
voting on any decisions relating to cultural 
property affected by an armed conflict to 
which they are parties.  
 
 

Article 27 

Functions 

1. The Committee shall have the follow-
ing functions:  

a. to develop Guidelines for the imple-
mentation of this Protocol;  

b. to grant, suspend or cancel enhanced 
protection for cultural property and to es-
tablish, maintain and promote the List of 
Cultural Property under Enhanced Protec-
tion;  

c. to monitor and supervise the implemen-
tation of this Protocol and promote the 
identification of cultural property under en-
hanced protection;  

d. to consider and comment on reports of 
the Parties, to seek clarifications as re-
quired, and prepare its own report on the 
implementation of this Protocol for the 
Meeting of the Parties;  

 
 
e. to receive and consider requests for in-
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internationellt bistånd i enlighet med artikel 
32; 

f) att besluta om användningen av fonden; 
g) fullfölja andra uppgifter som tillställs 

den av de fördragsslutande parternas möte. 
 
2. Kommittén handhar sina uppgifter i 

samarbete med generaldirektören. 
 
3. Kommittén skall samarbeta med inter-

nationella och nationella mellanstatliga och 
nationella organisationer och medborgaror-
ganisationer, som har syften gemensamma 
med dem i konventionen, dess första proto-
koll och detta protokoll. För att främja utfö-
randet av sina uppgifter kan kommittén in-
bjuda till sina sammanträden, för rådgivan-
de ändamål, meriterade sakkunnig-
organisationer som till exempel de som har 
formella förbindelser med Unesco, bland 
dem den internationella kommittén för Blå 
sköldenorganisationen (ICBS) och dess un-
derorgan. Även representanter för utbild-
nings- och forskningscentret för konserve-
ring och restaurering av kulturegendom 
(Romcentret) (ICCROM) samt Röda kor-
sets internationella kommitté (ICRC) kan 
inbjudas att delta i kommitténs sammanträ-
den i en rådgivande egenskap. 

 
Artikel 28 

Sekretariat 

Kommittén skall bistås av Unescos sekre-
tariat, som bereder kommitténs dokumenta-
tion och dagordning för dess sammanträden 
samt svarar för verkställandet av kommit-
téns beslut. 

 
 

Artikel 29 

Fonden för skydd för kulturegendom i hän-
delse av väpnad konflikt 

1. Härmed inrättas en fond som skall ha 
följande ändamål: 

a) finansiellt eller annat understöd till be-
redande eller andra åtgärder som vidtas un-
der fredstid bland annat enligt artikel 5, 
punkt b i artikel 10 och artikel 30; samt 

ternational assistance under Article 32;  
 
f. to determine the use of the Fund;  
g. to perform any other function which 

may be assigned to it by the Meeting of the 
Parties.  

2. The functions of the Committee shall 
be performed in co-operation with the Di-
rector-General.  

3. The Committee shall co-operate with 
international and national governmental and 
non-governmental organizations having ob-
jectives similar to those of the Convention, 
its First Protocol and this Protocol. To assist 
in the implementation of its functions, the 
Committee may invite to its meetings, in an 
advisory capacity, eminent professional or-
ganizations such as those which have for-
mal relations with UNESCO, including the 
International Committee of the Blue Shield 
(ICBS) and its constituent bodies. Repre-
sentatives of the International Centre for the 
Study of the Preservation and Restoration 
of Cultural Property (Rome Centre) (IC-
CROM) and of the International Committee 
of the Red Cross (ICRC) may also be in-
vited to attend in an advisory capacity.  

 
 
 

Article 28 

Secretariat 

The Committee shall be assisted by the 
Secretariat of UNESCO which shall prepare 
the Committee's documentation and the 
agenda for its meetings and shall have the 
responsibility for the implementation of its 
decisions. 

 
Article 29 

The Fund for the Protection of Cultural 
Property in the Event of Armed Conflict 

1. A Fund is hereby established for the 
following purposes:  

a. to provide financial or other assistance 
in support of preparatory or other measures 
to be taken in peacetime in accordance 
with, inter alia, Article 5, Article 10 sub-
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b) finansiellt eller annat understöd med 

avseende på nödåtgärder, temporära eller 
andra åtgärder som vidtas i syfte att skydda 
kulturegendom under tid då väpnad konflikt 
pågår eller för att återställa egendomen 
omedelbart efter fientligheternas upphöran-
de, i enlighet med bland andra punkt a i ar-
tikel 8. 

2. Fonden inrättas i enlighet med de regler 
som gäller för Unescos finansiering. 

 
3. Medel som beviljas ur fonden får an-

vändas enbart för de ändamål, varom kom-
mittén besluter i enlighet med föreskrifterna 
som avses i punkt c i stycke 3 i artikel 23. 
Kommittén får ta emot bidrag att användas 
endast för specifika program eller projekt 
förutsatt att kommittén beslutat verkställa 
programmet eller projektet.  

 
4. Fondens medel skall bestå av : 
 
a) frivilliga bidrag från de fördragsslutan-

de parterna; 
b) understöd eller gåvomedel som skänkts 

av: 
i. andra stater; 
ii. Unesco eller annan organisation inom 

Förenta Nationernas system; 
iii andra mellanstatliga organisationer el-

ler medborgarorganisationer; 
iv. offentliga eller privata samfund eller 

privatpersoner; 
c) räntor som influtit till fonden; 
d) insamlade medel samt medel som för-

värvats genom understödsaktioner för fon-
den;samt 

e) övrig finansiering enligt de föreskrifter 
som fastställts för fonden. 

 
Kapitel 7 

Information och internationellt bistånd 

 
Artikel 30 

Information 

1. De fördragsslutande parterna skall med 
lämpliga medel och i synnerhet i utbild-

paragraph (b) and Article 30; and  
b. to provide financial or other assistance 

in relation to emergency, provisional or 
other measures to be taken in order to pro-
tect cultural property during periods of 
armed conflict or of immediate recovery af-
ter the end of hostilities in accordance with, 
inter alia, Article 8 sub-paragraph (a).  

 
2. The Fund shall constitute a trust fund, 

in conformity with the provisions of the fi-
nancial regulations of UNESCO.  

3. Disbursements from the Fund shall be 
used only for such purposes as the Commit-
tee shall decide in accordance with the 
guidelines as defined in Article 23 sub-
paragraph 3(c). The Committee may accept 
contributions to be used only for a certain 
programme or project, provided that the 
Committee shall have decided on the im-
plementation of such programme or project.  

4. The resources of the Fund shall consist 
of:  

a. voluntary contributions made by the 
Parties;  

b. contributions, gifts or bequests made 
by:  

(i) other States; 
(ii) UNESCO or other organizations of 

the United Nations system; 
(iii) other intergovernmental or non-

governmental organizations; and 
(iv) public or private bodies or individu-

als; 
c. any interest accruing on the Fund;  
d. funds raised by collections and receipts 

from events organized for the benefit of the 
Fund; and  

e. all other resources authorized by the 
guidelines applicable to the Fund.  

 
Chapter 7 

Dissemination of Information and Interna-
tional Assistance 

Article 30 

Dissemination 

1. The Parties shall endeavour by appro-
priate means, and in particular by educa-
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nings- och informationsprogram sträva efter 
att stärka uppskattningen och respekten för 
kulturegendom bland hela befolkningen. 

2. De fördragsslutande parterna skall 
sprida kunskap om detta protokoll i möjli-
gast vid omfattning såväl under fredstid 
som i händelse av väpnad konflikt. 

3. Militära och civila myndigheter som i 
händelse av väpnad konflikt ansvarar för 
tillämpningen av detta protokoll bör äga 
förtrogenhet med dess text. I detta syfte 
skall de fördragsslutande parterna på lämp-
ligt sätt: 

a) införa i militärreglementen föreskrifter 
och instruktioner om skydd för kulturegen-
dom; 

b) utveckla och verkställa utbildnings-och 
träningsprogram under fredstid i samarbete 
med Unesco och andra vederbörande mel-
lanstatliga organisationer och medborgaror-
ganisationer; 

c) genom generaldirektörens förmedling 
underrätta varandra om lagar, förvaltnings-
bestämmelser eller andra åtgärder som de 
vidtagit enligt punkt a och b ovan; 

d) meddela varandra så snabbt som möj-
ligt genom generaldirektörens förmedling 
om de lagar och förvaltningsbestämmelser 
de vidtagit för att säkerställa tillämpningen 
av detta protokoll. 

 
Artikel 31 

Internationellt samarbete 

Vid allvarliga förbrytelser mot detta pro-
tokoll förbinder sig de fördragsslutande par-
terna att samverka genom kommittén eller 
att verka individuellt i samarbete med Une-
sco och Förenta Nationerna, i enlighet med 
Förenta Nationernas stadga. 

 
 

Artikel 32 

Internationellt bistånd  

1. En fördragsslutande part kan av kom-
mittén anhålla om internationellt bistånd för 
att skydda kulturegendom under förstärkt 
skydd samt bistånd för att bereda, utveckla 
eller verkställa sådana lagar och förvalt-

tional and information programmes, to 
strengthen appreciation and respect for cul-
tural property by their entire population. 

2. The Parties shall disseminate this Pro-
tocol as widely as possible, both in time of 
peace and in time of armed conflict. 

 
3. Any military or civilian authorities 

who, in time of armed conflict, assume re-
sponsibilities with respect to the application 
of this Protocol, shall be fully acquainted 
with the text thereof. To this end the Parties 
shall, as appropriate: 

(a) incorporate guidelines and instructions 
on the protection of cultural property in 
their military regulations; 

(b) develop and implement, in coopera-
tion with UNESCO and relevant govern-
mental and non-governmental organiza-
tions, peacetime training and educational 
programmes; 

(c) communicate to one another, through 
the Director-General, information on the 
laws, administrative provisions and meas-
ures taken under sub-paragraphs (a) and (b); 

(d) communicate to one another, as soon 
as possible, through the Director-General, 
the laws and administrative provisions 
which they may adopt to ensure the applica-
tion of this Protocol. 

 
Article 31 

International cooperation 

In situations of serious violations of this 
Protocol, the Parties undertake to act, 
jointly through the Committee, or individu-
ally, in cooperation with UNESCO and the 
United Nations and in conformity with the 
Charter of the United Nations. 
 
 

Article 32 

International assistance 

1. A Party may request from the Commit-
tee international assistance for cultural 
property under enhanced protection as well 
as assistance with respect to the prepara-
tion, development or implementation of the 
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ningsbestämmelser och åtgärder som avses 
i artikel 10. 

2. Part i väpnad konflikt som inte är för-
dragsslutande part till detta protokoll men 
som godkänner dess bestämmelser och som 
tillämpar dem i enlighet med stycke 2 i arti-
kel 3 kan anhålla om internationellt bistånd 
av kommittén. 

3. Kommittén antar regler för hur anhål-
lande om internationellt bistånd skall fram-
ställas samt bestämmer vilka former sådant 
bistånd kan ta. 

4. De fördragsslutande parterna uppmanas 
att genom kommitténs förmedling ge tek-
niskt bistånd av alla slag till fördragsslutan-
de parter eller parter i en väpnad konflikt 
vilka yrkar därpå. 

 
Artikel 33 

Bistånd av Unesco 

1. En fördragsslutande part kan hos Une-
sco anhålla om tekniskt bistånd för att or-
ganisera skyddet för dess kulturegendom 
som kan inbegripa förberedande åtgärder 
för tryggandet av kulturegendom, preventi-
va och organisatoriska åtgärder i händelse 
av nödfall samt för upprättandet av natio-
nella inventarier över kulturegendom eller 
för vilket som helst problem som uppstår 
vid tillämpningen av detta protokoll. Une-
sco beviljar sådant bistånd inom ramen för 
sitt program och sina resurser. 

2. De fördragsslutande parterna uppmanas 
att bevilja tekniskt bistånd bilateralt eller 
multilateralt. 

3. Unesco äger rätt att på eget initiativ 
framställa förslag om bistånd till de för-
dragsslutande parterna. 

 
 

Kapitel 8 

Verkställandet av detta protokoll 

Artikel 34 

Skyddsmakter 

Detta protokoll tillämpas i samarbete med 
de skyddsmakter som svarar för tryggandet 

laws, administrative provisions and meas-
ures referred to in Article 10.  

2. A party to the conflict, which is not a 
Party to this Protocol but which accepts and 
applies provisions in accordance with Art-
icle 3, paragraph 2, may request appropriate 
international assistance from the Commit-
tee. 

3. The Committee shall adopt rules for the 
submission of requests for international as-
sistance and shall define the forms the in-
ternational assistance may take. 

4. Parties are encouraged to give technical 
assistance of all kinds, through the Commit-
tee, to those Parties or parties to the conflict 
who request it. 

 
 

Article 33 

Assistance of UNESCO 

1. A Party may call upon UNESCO for 
technical assistance in organizing the pro-
tection of its cultural property, such as pre-
paratory action to safeguard cultural prop-
erty, preventive and organizational meas-
ures for emergency situations and compila-
tion of national inventories of cultural prop-
erty, or in connection with any other prob-
lem arising out of the application of this 
Protocol. UNESCO shall accord such assis-
tance within the limits fixed by its pro-
gramme and by its resources.  

2. Parties are encouraged to provide tech-
nical assistance at bilateral or multilateral 
level.  

3. UNESCO is authorized to make, on its 
own initiative, proposals on these matters to 
the Parties.  

 
 

Chapter 8 

Execution of this Protocol 

Article 34 

Protecting Powers 

This Protocol shall be applied with the 
co-operation of the Protecting Powers re-
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av sådana parters intressen som är med i en 
väpnad konflikt. 

 
Artikel 35 

Medling 

1. Skyddsmakterna skall erbjuda sina 
tjänster (bona officia) alltid då de anser det-
ta nyttigt för att skydda kulturegendom, i 
synnerhet om det mellan parterna i en kon-
flikt råder meningsskiljaktigheter om hur 
detta protokoll skall tillämpas eller tolkas. 

 
2. För detta ändamål får varje skydds-

makt, på någon fördragsslutande parts eller 
generaldirektörens framställan eller av eget 
initiativ, föreslå till parterna i en konflikt att 
dessas representanter, i synnerhet myndig-
heter som svarar för skydd av kulturegen-
dom, skall mötas på en sådan stats territori-
um som inte är part i konflikten, närhelst 
detta är lämpligt. Parterna i konflikten har 
skyldighet att efterfölja ett till dem fram-
ställt förslag att mötas. Skyddsmakterna 
framställer till parterna i konflikten för 
godkännande en person från en stat utanför 
konflikten eller en person föreslagen av ge-
neraldirektören för att fungera som ordfö-
rande för mötet. 

 
 
 
 

Artikel 36 

Medling då skyddsmakter inte finns 

1. I en konflikt, där inga skyddsmakter 
har utsetts får generaldirektören erbjuda si-
na tjänster eller använda medling eller skil-
jeförfarande i syfte att nå en lösning på me-
ningsskiljaktigheterna. 

2. Efter anmodan från en fördragsslutande 
part eller generaldirektören kan kommitténs 
ordförande framställa förslag till parterna i 
en konflikt om att dessas representanter, i 
synnerhet myndigheter som svarar för 
skyddet av kulturegendom, skall mötas på 
en sådan stats territorium som inte är part i 
konflikten, närhelst detta är lämpligt. 

 

sponsible for safeguarding the interests of 
the Parties to the conflict. 

 
Article 35 

Conciliation procedure 

1. The Protecting Powers shall lend their 
good offices in all cases where they may 
deem it useful in the interests of cultural 
property, particularly if there is disagree-
ment between the Parties to the conflict as 
to the application or interpretation of the 
provisions of this Protocol. 

2. For this purpose, each of the Protecting 
Powers may, either at the invitation of one 
Party, of the Director-General, or on its 
own initiative, propose to the Parties to the 
conflict a meeting of their representatives, 
and in particular of the authorities responsi-
ble for the protection of cultural property, if 
considered appropriate, on the territory of a 
State not party to the conflict. The Parties to 
the conflict shall be bound to give effect to 
the proposals for meeting made to them. 
The Protecting Powers shall propose for 
approval by the Parties to the conflict a per-
son belonging to a State not party to the 
conflict or a person presented by the Direc-
tor-General, which person shall be invited 
to take part in such a meeting in the capac-
ity of Chairman. 

 
 

Article 36 

Conciliation in absence of Protecting  
Powers 

1. In a conflict where no Protecting Pow-
ers are appointed the Director-General may 
lend good offices or act by any other form 
of conciliation or mediation, with a view to 
settling the disagreement. 

2. At the invitation of one Party or of the 
Director-General, the Chairman of the 
Committee may propose to the Parties to 
the conflict a meeting of their representa-
tives, and in particular of the authorities re-
sponsible for the protection of cultural 
property, if considered appropriate, on the 
territory of a State not party to the conflict. 
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Artikel 37 

Översättningar och rapporter 

1. De fördragsslutande parterna skall 
översätta detta protokoll till sina officiella 
språk samt tillställa generaldirektören dem. 

 
2. De fördragsslutande parterna skall vart 

fjärde år avlägga en rapport om verkställan-
det av detta protokoll till kommittén. 

 
Artikel 38 

Staters ansvar 

Ingen bestämmelse som hänför sig till in-
dividuellt straffrättsligt ansvar i detta proto-
koll skall inverka på staters ansvar enligt 
folkrätten däri inbegripet skyldighet till re-
stitution . 

 
Kapitel 9 

Slutbestämmelser 

Artikel 39 

Språk 

Detta protokoll är avfattat på arabiska, 
engelska, franska, kinesiska, ryska och 
spanska och de sex texterna är alla lika gil-
tiga. 

 
Artikel 40 

Undertecknande 

Detta protokoll har ingåtts den 26 mars 
1999. Det skall vara öppet för underteck-
nande av alla fördragsslutande parter till 
konventionen i Haag från den 17 maj 1999 
till den 31 december 1999. 

 
Artikel 41 

Ratifikation, godtagande eller godkännande  

1. Detta protokoll skall ratificeras, godtas 
eller godkännas av fördragsslutande parter 
till konventionen som undertecknat proto-

Article 37 

Translations and reports 

1. The Parties shall translate this Protocol 
into their official languages and shall com-
municate these official translations to the 
Director-General.  

2. The Parties shall submit to the Com-
mittee, every four years, a report on the im-
plementation of this Protocol.  

 
Article 38 

State responsibility 

No provision in this Protocol relating to 
individual criminal responsibility shall af-
fect the responsibility of States under inter-
national law, including the duty to provide 
reparation. 

 
Chapter 9 

Final Clauses 

Article 39 

Languages 

This Protocol is drawn up in Arabic, Chi-
nese, English, French, Russian and Spanish, 
the six texts being equally authentic. 
 
 

Article 40 

Signature 

This Protocol shall bear the date of 26 
March 1999. It shall be opened for signa-
ture by all High Contracting Parties at The 
Hague from 17 May 1999 until 31 Decem-
ber 1999. 
 

Article 41 

Ratification, acceptance or approval 

1. This Protocol shall be subject to ratifi-
cation, acceptance or approval by High 
Contracting Parties which have signed this 



 Nr 152 
  

 

1768

kollet, i enlighet med deras respektive kon-
stitutionella förfaranden. 

2. Instrument avseende ratifikation, god-
tagande eller godkännande skall deponeras 
hos generaldirektören. 

 
Artikel 42 

Anslutning 

1. Detta protokoll skall stå öppet för an-
slutning av andra fördragsslutande parter 
till konventionen från den 1 januari 2000. 

2. Anslutning sker genom att ett anslut-
ningsinstrument deponeras hos generaldi-
rektören. 

 
Artikel 43 

Ikraftträdande 

1. Detta protokoll träder i kraft tre måna-
der efter det att tjugo instrument avseende 
ratifikation, godtagande, godkännande eller 
anslutning har deponerats. 

2. Därefter träder protokollet i kraft för 
varje fördragsslutande part tre månader ef-
ter det att parten har deponerat sitt instru-
ment avseende ratifikation, godtagande, 
godkännande eller anslutning. 

 
Artikel 44 

Ikraftträdande i händelse av väpnad kon-
flikt 

De situationer som nämns i artiklarna 18 
och 19 i konventionen skall medföra att det-
ta protokoll omedelbart träder i kraft vid 
deponering av instrument avseende ratifika-
tion, godtagande, godkännande eller anslut-
ning av parter i en konflikt före eller efter 
det att fientligheter utbrutit eller ockupation 
inletts. I sådana fall skall generaldirektören 
på snabbast möjliga sätt tillkännage under-
rättelser som avses i artikel 46. 

 
Artikel 45 

Uppsägning 

1. Varje fördragsslutande part kan säga 

Protocol, in accordance with their respec-
tive constitutional procedures. 

2. The instruments of ratification, accept-
ance or approval shall be deposited with the 
Director-General.  
 

Article 42 

Accession 

1. This Protocol shall be open for acces-
sion by other High Contracting Parties from 
1 January 2000.  

2. Accession shall be effected by the de-
posit of an instrument of accession with the 
Director-General. 
 

Article 43 

Entry into force 

1. This Protocol shall enter into force 
three months after twenty instruments of 
ratification, acceptance, approval or acces-
sion have been deposited. 

2. Thereafter, it shall enter into force, for 
each Party, three months after the deposit of 
its instrument of ratification, acceptance, 
approval or accession. 

 
 

Article 44 

Entry into force in situations of armed  
conflict 

The situations referred to in Articles 18 
and 19 of the Convention shall give imme-
diate effect to ratifications, acceptances or 
approvals of or accessions to this Protocol 
deposited by the parties to the conflict ei-
ther before or after the beginning of hostili-
ties or occupation. In such cases the Direc-
tor-General shall transmit the communica-
tions referred to in Article 46 by the speedi-
est method. 
 

Article 45 

Denunciation 

1. Each Party may denounce this Proto-
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upp detta protokoll. 
2. Uppsägningen skall ske skriftligen ge-

nom en notifikation som deponeras hos ge-
neraldirektören. 

3. Uppsägningen träder i kraft ett år efter 
mottagandet av notifikationen. Om den 
uppsägande parten är invecklad i en väpnad 
konflikt skall uppsägningen inte träda i 
kraft förrän fientligheterna upphört eller 
förrän repatrieringen av kulturegendomen 
slutförts, beroende på vilket som inträffar 
sist. 

 
 

Artikel 46 

Underrättelser 

Generaldirektören skall underrätta alla 
fördragsslutande parter och Förenta Natio-
nerna om varje deponering av instrument 
avseende ratifikation, godtagande, godkän-
nande eller anslutning som avses i artiklar-
na 41 och 42 samt om uppsägningar som 
avses i artikel 45. 

 
Artikel 47 

Registrering hos Förenta Nationerna  

Detta protokoll skall på anmodan av ge-
neraldirektören registreras hos Förenta Na-
tionernas sekretariat i enlighet med artikel 
102 i Förenta Nationernas stadga.  

 
 
Till bekräftelse härav har undertecknade, 

därtill vederbörligen befullmäktigade, un-
dertecknat detta protokoll. 

 
Upprättat i Haag den 26 mars 1999 i ett 

enda original som skall deponeras i arkivet 
hos Förenta Nationernas organisation för 
utbildning, vetenskap och kultur och varav 
bestyrkta kopior skall tillställas alla de för-
dragsslutande parterna till konventionen. 

col. 
2. The denunciation shall be notified by 

an instrument in writing, deposited with the 
Director-General. 

3. The denunciation shall take effect one 
year after the receipt of the instrument of 
denunciation. However, if, on the expiry of 
this period, the denouncing Party is in-
volved in an armed conflict, the denuncia-
tion shall not take effect until the end of 
hostilities, or until the operations of repatri-
ating cultural property are completed, 
whichever is the later. 
 

Article 46 

Notifications 

The Director-General shall inform all 
High Contracting Parties as well as the 
United Nations, of the deposit of all the in-
struments of ratification, acceptance, ap-
proval or accession provided for in Articles 
41 and 42 and of denunciations provided 
for Article 45. 
 

Article 47 

Registration with the United Nations 

In conformity with Article 102 of the 
Charter of the United Nations, this Protocol 
shall be registered with the Secretariat of 
the United Nations at the request of the Di-
rector-General. 

 
IN FAITH WHEREOF the undersigned, 

duly authorized, have signed the present 
Protocol. 

 
DONE at The Hague, this twenty-sixth 

day of March 1999, in a single copy which 
shall be deposited in the archives of the 
UNESCO, and certified true copies of 
which shall be delivered to all the High 
Contracting Parties. 
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