კარი IV კონვენციის შესრულება
ნაწილი I ზოგადი დებულებები

მუხლი 142
იმ შემთხვევების გარდა, როცა დამკავებელი ქვეყნები იღებენ ზომებს, რომელთაც
აუცილებლად მიიჩნევენ თავისი უშიშროების უზრუნველყოფის ან სხვა გონივრულ
საჭიროებათა
დასაკმაყოფილებლად,
რელიგიური
ორგანიზაციების,
დახმარების
საზოგადოებათა ან დაცვის ქვეშ მყოფ პირთა დამხმარე ნებისმიერი სხვა ორგანიზაციის
წარმომადგენლები

დამატყვევებელი

სახელმწიფოსაგან

თავისთვის,

აგრეთვე

მათი

შესაბამისად აკრედიტირებული და სრულუფლებიანი წარმომადგენლებისათვის მიიღებენ
დაცვის ქვეშ მყოფ პირთა მონახულების, მათ შორის, დახმარების ამანათების განაწილების,
სასულიერო და აღმზრდელობითი დანიშნულების მქონე, ასევე გართობისა და
ინტერნირების ადგილის შიგნით დასვენების უკეთ ორგანიზებისათვის ნებისმიერი საგნების
განაწილების აუცილებელ ყველა შესაძლებლობას. ზემოაღნიშნული საზოგადოებები ან
ორგანიზაციები შეიძლება დაფუძნდეს დამკავებელ სახელმწიფოში ან ნებისმიერ სხვა
სახელმწიფოში, ან ატარებდეს საერთაშორისო ხასიათს.
დამკავებელ სახელმწიფოს შეუძლია შეზღუდოს ორგანიზაციებისა და საზოგადოებების
რიცხვი, რომელთა წარმომადგენლებსაც საკუთარი კონტროლის ქვეშ მის ტერიტორიაზე
საქმიანობის ნებას დართავს, აღნიშნული უნდა განხორციელდეს იმ პირობით, რომ ეს
შეზღუდვა დაცვის ქვეშ მყოფი ყველა პირისთვის ქმედითი იქნება და ხელს არ შეუშლის
სათანადო დახმარების აღმოჩენას.
ამ

სფეროში

წითელი

ჯვრის

საერთაშორისო

კომიტეტის

განსაკუთრებული

მდგომარეობა ყოველთვის აღიარებული და პატივცემული უნდა იყოს.
მუხლი 143
მფარველი სახელმწიფოების წარმომადგენლებს ან დელეგატებს უფლება ექნებათ
მოინახულონ დაცვის ქვეშ მყოფ პირთა ყველა ადგილსამყოფელი, კერძოდ, ინტერნირების,
დაკავებისა და სამუშაო ადგილები. მათ უფლება აქვთ დაცვის ქვეშ მყოფ პირთათვის
განკუთვნილ შენობაში შევიდნენ და გაესაუბრონ მათ მოწმეების გარეშე პირადად ან
თარჯიმნის დახმარებით.
ასეთი

ვიზიტების

აკრძალვა

შეიძლება

მხოლოდ

უკიდურესი

საომარი

აუცილებლობიდან გამომდინარე და ისიც მხოლოდ გამონაკლისი და დროებითი სახით.
მონახულებათა ხანგრძლივობა და სიხშირე არ უნდა შეიზღუდოს.
მფარველი სახელმწიფოების წარმომადგენლები და დელეგატები თავისუფლად
აირჩევენ მონახულების ადგილებს. დამკავებელი ან ოკუპანტი სახელმწიფო, მფარველი
სახელმწიფო და შესაბამის შემთხვევაში სახელმწიფო, რომლის მოქალაქენიც არიან
მოსანახულებელი

პირები,

შეიძლება

მოსანახულებლად

თანამოქალაქეების დაშვების თაობაზე შეთანხმდნენ.

ინტერნირებულთა

წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის დელეგატები უნდა სარგებლობდნენ
ანალოგიური უფლებამოსილებებით. მათ დანიშვნას უნდა დაეთანხმოს იმ ტერიტორიების
მაკონტროლებელი სახელმწიფო, რომლის ტერიტორიაზეც ისინი თავის უფლებამოსილებებს
განახორციელებენ.
მუხლი 144
მაღალი ხელშემკვრელი მხარეები ვალდებულებას იღებენ, როგორც მშვიდობიან, ისე
ომის დროს, რაც შეიძლება ფართოდ გაავრცელონ წინამდებარე კონვენციის ტექსტი თავიანთ
ქვეყნებში და, კერძოდ, მისი სწავლება შეიტანონ სამხედრო და, შეძლებისამებრ, სამოქალაქო
სასწავლო პროგრამებში, რათა მის პრინციპებს მთელი მოსახლეობა გაეცნოს.
ნებისმიერ სამოქალაქო, სამხედრო, საპოლიციო თუ სხვა ორგანოებს, რომელსაც
ომიანობის დროს შეიძლება დაცვის ქვეშ მყოფ პირებზე პასუხისმგებლობა დაეკისროს, ხელთ
უნდა ჰქონდეთ კონვენციის ტექსტი და საგანგებოდ გაეცნონ მის დებულებებს.
მუხლი 145
მაღალი ხელშემკვრელი მხარეები, შვეიცარიის ფედერალური საბჭოს მეშვეობით, ხოლო
ომის დროს მფარველი სახელმწიფოების დახმარებით ერთმანეთს გადასცემენ წინამდებარე
კონვენციის ოფიციალურ თარგმანთა ტექსტებს, ასევე კანონებსა და დადგენილებებს,
რომელიც შესაძლოა მის განსახორციელებლად მიიღონ.
მუხლი 146
მაღალი

ხელშემკვრელი

მხარეები

ვალდებულებას

იღებენ

შემოიღონ

ისეთი

კანონმდებლობა, რომელიც დააწესებს ეფექტურ სისხლისსამართლებრივ სასჯელებს
მომდევნო მუხლში განსაზღვრული უხეში დარღვევის ჩამდენი ან ასეთი დარღვევის ჩადენის
ბრძანების გამცემი პირებისათვის.
თითოეული მაღალი ხელშემკვრელი მხარე ვალდებულია ეძებოს პირები, რომელთაც
ასეთი უხეში დარღვევების ჩადენა ან მათი ჩადენის ბრძანების გაცემა ედებათ ბრალად და
მათი მოქალაქეობის მიუხედავად, გადასცეს ისინი საკუთარ სასამართლოს. ამასთანავე, მას
შეუძლია, საკუთარი სურვილით და თავისი კანონმდებლობის თანახმად, ამგვარი პირები
სასამართლოს წინაშე წარსადგენად გადასცეს სხვა დაინტერესებულ მაღალ ხელშემკვრელ
მხარეს,

იმ

შემთხვევაში,

თუ

ეს

ხელშემკვრელი

მხარე

ფლობს

ასეთი

პირების

ბრალდებისათვის საკმარის მტკიცებულებებს.
თითოეულმა მაღალმა ხელშემკვრელმა მხარემ აუცილებელი ზომები უნდა მიიღოს
წინამდებარე კონვენციის დებულებების შეუსაბამო ყველა იმ ქმედების აღსაკვეთად,
რომელიც არ წარმოადგენს მომდევნო მუხლში განსაზღვრულ უხეშ დარღვევებს.
ყველა

გარემოებაში

ბრალდებული

პირები

უნდა

სარგებლობდნენ

სათანადო

სასამართლო გარანტიებითა და დაცვის უფლებით, რომლებიც არ უნდა იყოს ნაკლებად
ხელსაყრელი, ვიდრე ეს გათვალისწინებულია სამხედრო ტყვეებთან მოპყრობის შესახებ
ჟენევის 1949 წლის 12 აგვისტოს კონვენციის 105-ე და მომდევნო მუხლებით.

მუხლი 147
წინა მუხლში აღნიშნულ უხეშ დარღვევათა რიცხვს მიეკუთვნება დარღვევები,
რომლებიც დაკავშირებულია ქვემოთ ჩამოთვლილ რომელიმე ქმედებასთან, იმ შემთხვევაში,
თუ ისინი მიმართულია კონვენციის დაცვის ქვეშ მყოფი პირების ან ქონების წინააღმდეგ:
წინასწარ განზრახვით მკვლელობა, წამება ან არაადამიანური მოპყრობა, ბიოლოგიური
ცდების ჩათვლით, წინასწარი განზრახვით მძიმე ტანჯვის ან სერიოზული ზიანის მიყენება
სხეულისთვის ან ჯანმრთელობისათვის, დაცვის ქვეშ მყოფი პირის უკანონოდ დეპორტაცია,
გადაყვანა ან დაპატიმრება, დაცვის ქვეშ მყოფი პირისათვის მოწინააღმდეგე შეიარაღებულ
ძალებში მსახურობის იძულება, დაცვის ქვეშ მყოფი პირისათვის წინამდებარე კონვენციით
გათვალისწინებული სამართლიანად და ჩვეულებრივი წესით გასამართლების უფლების
განზრახ ჩამორთმევა, მძევლების აყვანა და ფართო მასშტაბით წარმოებული უკანონო,
თვითნებური ნგრევა და ქონების მითვისება, რომელიც სამხედრო აუცილებლობით არ არის
გამართლებული.
მუხლი 148
არც ერთ მაღალ ხელშემკვრელ მხარეს არ შეუძლია თავისი თავის ან რომელიმე სხვა
მაღალი ხელშემკვრელი მხარის გათავისუფლება პასუხისმგებლობისაგან, რომელიც მას ან
სხვა მაღალ ხელშემკვრელ მხარეს წინა მუხლში მითითებულ დარღვევებთან მიმართებაში
ეკისრება.
მუხლი 149
კონფლიქტის

მონაწილე

ერთ-ერთი

მხარის

თხოვნით,

გამოძიება

კონვენციის

დარღვევის შესახებ ნებისმიერი მტკიცების თაობაზე უნდა დაიწყოს იმ პროცედურით,
რომელსაც დაინტერესებული მხარეები დაადგენენ.
თუ
მხარეები
ვერ
შეთანხმდებიან
გამოძიების

პროცედურაზე,

ისინი

ურთიერთშეთანხმებით აირჩევენ არბიტრს, რომელიც გადაწყვეტს პროცედურის საკითხს.
როგორც კი დადგინდება დარღვევის ფაქტი, კონფლიქტის მონაწილე მხარეები
აღკვეთენ მას და შეძლებისამებრ უმოკლეს ვადაში მიიღებენ ზომებს მისი ჩამდენის
დასასჯელად.
ნაწილი II დასკვნითი დებულებები
მუხლი 150
წინამდებარე კონვენცია შესრულებულია ინგლისურ და ფრანგულ ენებზე. ორივე
ტექსტი თანაბრად ავთენტურია.
შვეიცარიის

ფედერალური

საბჭო

უზრუნველყოფს

თარგმანის შესრულებას რუსულ და ესპანურ ენებზე.
მუხლი 151

კონვენციის

ოფიციალური

მოცემული რიცხვით დათარიღებული წინამდებარე კონვენცია 1950 წლის 12
თებერვლამდე

ღიაა

ხელმოწერისათვის

ყველა

სახელმწიფოსათვის,

რომლებიც

მონაწილეობდნენ ჟენევის 1949 წლის 21 აპრილს გახსნილ კონფერენციაში.
მუხლი 152
წინამდებარე კონვენციის რატიფიკაცია მოხდება შეძლებისამებრ უმოკლეს ვადაში და
სარატიფიკაციო სიგელების დეპონირება მოხდება ბერნში.
თითოეული სარატიფიკაციო სიგელის გაცემის შესახებ შედგება ოქმი, რომლის
დამოწმებულ ასლებს შვეიცარიის ფედერალური საბჭო გადასცემს ყველა სახელმწიფოს,
რომლის სახელითაც ხელი მოეწერა კონვენციას ან რომელმაც თანხმობა განაცხადა
მიერთების თაობაზე.
მუხლი 153
წინამდებარე კონვენცია ძალაში შევა ექვსი თვის შემდეგ იმ მომენტიდან, რაც მოხდება
არანაკლებ ორი სარატიფიკაციო სიგელის დეპონირება.
ამის შემდეგ, თითოეული მაღალი ხელშემკვრელი მხარისათვის იგი ძალაში შევა მისი
სარატიფიკაციო სიგელის დეპონირებიდან ექვსი თვის შემდეგ.
მუხლი 154
იმ

სახელმწიფოებს

შორის

ურთიერთობებში,

რომლებიც

შეზღუდული

არიან

სახმელეთო ომის წარმოების კანონებისა და ჩვეულებების შესახებ ჰააგის კონვენციებით,
იქნება ეს 1899 წლის 29 ივლისისა თუ 1907 წლის 18 ოქტომბრის კონვენცია, და რომლებიც
წინამდებარე კონვენციის მხარეები არიან, ეს უკანასკნელი
კონვენციებზე თანდართული წესების II და III ნაწილებს ავსებს.

ზემოაღნიშნულ

ჰააგის

მუხლი 155
წინამდებარე კონვენცია, ძალაში შესვლის დღიდანვე, ღიაა შეერთებისათვის ყველა
სახელმწიფოსათვის, რომელსაც მასზე ხელი არ მოუწერია.
მუხლი 156
მიერთების შესახებ ყოველი შეტყობინება წერილობით უნდა ეცნობოს შვეიცარიის
ფედერალურ საბჭოს. შეერთება ძალაში შევა საბჭოს მიერ წერილობითი ცნობის მიღებიდან 6
თვის შემდეგ.
შვეიცარიის ფედერალური საბჭო მიერთების შესახებ აცნობებს ყველა სახელმწიფოს,
რომლის სახელითაც კონვენციას ხელი მოეწერა ან რომელმაც მიერთების სურვილი
გამოთქვა.
მუხლი 157

მეორე

და

მესამე

მუხლებში

მითითებული

შემთხვევებისას

დეპონირებული

სარატიფიკაციო სიგელები, ასევე მიერთების შესახებ განცხადებები, რომლებიც კონფლიქტის
მონაწილე მხარეებმა საომარი მოქმედებების ან ოკუპაციის დაწყებამდე, ან ამის შემდეგ
გააკეთეს, დაუყოვნებლივ შედის ძალაში. შვეიცარიის ფედერალური საბჭო სასწრაფოდ
აცნობებს კონფლიქტის მონაწილე მხარეებისაგან მიღებულ სარატიფიკაციო სიგელებისა ან
შეერთების შესახებ განცხადებების თაობაზე.
მუხლი 158
ყოველ მაღალ ხელშემკვრელ მხარეს შეუძლია მოახდინოს წინამდებარე კონვენციის
დენონსირება.
დენონსაციის შესახებ წერილობით უნდა ეცნობოს შვეიცარიის ფედერალურ საბჭოს,
რომელიც მას ყოველი მაღალი ხელშემკვრელი მხარის მთავრობას გადასცემს.
დენონსაცია

ძალაში

შევა

შვეიცარიის

ფედერალური

საბჭოს

წერილობითი

შეტყობინებიდან ერთი წლის შემდეგ. თუმცა, დენონსაცია, რომლის შესახებაც განცხადება
გაკეთდა მაშინ, როცა მოცემული ქვეყანა კონფლიქტში იყო ჩართული, ძალაში შევა მხოლოდ
მშვიდობის

დამყარებისა

და

ამ

კონვენციის

დაცვის

ქვეშ

მყოფი

პირების

გათავისუფლებასთან, რეპატრიაციასა და ხელახალ დამკვიდრებასთან დაკავშირებული
ოპერაციების დასრულების შემდეგ.
დენონსაცია მოქმედებს მხოლოდ იმ სახელმწიფოსთან მიმართებაში, რომელმაც იგი
მოახდინა. ამასთან, იგი არავითარ გავლენას არ მოახდენს ვალდებულებებზე, რომელთა
შესრულება

კონფლიქტის

მონაწილე

მხარეებს

კვლავაც

ეკისრებათ

საერთაშორისო

სამართლის პრინციპების საფუძველზე, ვინაიდან ისინი ცივილიზებულ ხალხთა შორის
დამყარებული

ჩვეულებებიდან,

ჰუმანურობის

მოთხოვნებიდან

გამომდინარეობს

და

საზოგადოებრივი სინდისითაა ნაკარნახევი.
მუხლი 159
შვეიცარიის ფედერალური საბჭო წინამდებარე კონვენციის რეგისტრაციას ახდენს
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სამდივნოში. შვეიცარიის ფედერალური საბჭო
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სამდივნოს აწვდის მის მიერ მიღებულ ყველა ცნობას
წინამდებარე კონვენციის რატიფიცირების, დენონსაციის ან მასთან მიერთების შესახებ.
ამის დასტურად, სათანადო რწმუნებების წარმდგენმა ქვემორე ხელის მომწერებმა,
ხელი მოაწერეს ამ კონვენციას.
შესრულებულია ჟენევაში 1949 წლის 12 აგვისტოს, ინგლისურ და ფრანგულ ენებზე.
ორიგინალი ინახება შვეიცარიის კონფედერაციის არქივებში, ხოლო დამოწმებულ ასლებს
შვეიცარიის

ფედერალური

საბჭო

გადასცემს

კონვენციას მოაწერა ხელი ან მიუერთდა მას.

თითოეულ

სახელმწიფოს,

რომელმაც

