
საქართველოს მიერ რატიფიცირებული კონვენციები 
 

1 „საერთაშორისო  საზღვაო  ორგანიზაციის  შესახებ“    1948  წლის  საერთაშორისო 

კონვენცია 

15.11.1993 

2 „ზღვაზე  ადამიანის  სიცოცხლის  დაცვის  შესახებ“  1974  წლის  საერთაშორისო 

კონვენცია 1978 წლის ოქმით 

15.11.1993 

3 „სატვირთო მარკის შესახებ“ 1966 წლის საერთაშორისო კონვენცია 15.11.1993 

4 „ხომალდების გაზომვის შესახებ“ 1969 წლის საერთაშორისო კონვენცია 15.11.1993 

5 „ზღვაში  ხომალდების  შეჯახების  გაფრთხილების  წესების  შესახებ“  1972  წლის 

საერთაშორისო კონვენცია 

15.11.1993 

6 „მეზღვაურების წვრთა, სერტიფიცირებისა და ვახტის გაწევის შესახებ“ 1978 წლის 

საერთაშორისო კონვენცია 

15.11.1993 

7 ხომალდებიდან   გაჭუჭყიანების   აღკვეთის   შესახებ   1973   წ.   საერთაშორისო 

კონვენცია.  1978 წლის ოქმით 

15.11.1993 

8  

ნავთობით გაჭუჭყიანებისაგან მიყენებული ზარალისათვის სამოქალაქო 

პასუხისმგებლობის შესახებ 1969 წლის. საერთაშორისო კონვენცია 

15.11.1993 

9 „ზღვაზე გადარჩენის შესახებ“ საერთაშორისო კონვენცია 1989 წ. 05.08.1994 

10  

საზღვაო ძებნა-გადარჩენის შესახებ 1979 წლის საერთაშორისო კონვენცია 
 

11  

„კონტეინერების უსაფრთხოების შესახებ 1972 წლის საერთაშორისო კონვენცია 
05.08.1994 

12  

„ზღვის ნავთობით გაჭუჭყიანების შემთხვევაში მზადყოფნისა და მასთან 

თანამშრომლობის შესახებ“ 1990 წლის საერთაშორისო კონვენცია 

09.09.1995 

13 „საზღვაო სამართლის შესახებ“ 1982 წლის კონვენცია 09.09.1995 

14  

კონვენცია რომელიც ეხება ღია ზღვაში ავარიის შემთხვევაში ჩარევას, რომელიც 
 

1995 

15  

„საზღვაო სარჩელისათვის პასუხისმგებლობის ფარგლების განსაზღვრის შესახებ“ 

1976 წლის საერთაშორისო კონვენცია 

01.06.1996 

16 ნავთობით დაბინძურების შედეგად მიყენებული ზარალის კომპენსაციისათვის 

საერთაშორისო ფონდის შექმნის შესახებ 

18.04.2001 



 

17 “ნარჩენების გადაყრის ზღვის დაბინძურებისა და სხვა საკითხების შესახებ 1972 

წლის კონვენციის 1996 წლის ოქმი” 

24.03.2006 

18 „საერთაშორისო     საზღვაო     ნაოსნობის     გაიოლების     შესახებ“     1965     წლის 

საერთაშორისო კონვენცია 

1995 

19 საზღვაო ნაოსნობის უსაფრთხოების წინააღმდეგ 

მიმართული არაკანონიერი აქტების წინააღმდეგ ბრძოლის 
 

შესახებ“ 

07.06.2006 

20 „მოძრავი სატელიტური კავშირის საერთაშორისო ორგანიზაციის შესახებ“ 1976 წ. 30.10.2014 

21  

„გემების ბალასტური წყლის და დანალექების კონტროლისა და მართვის შესახებ“ 

2004 წლის საერთაშორისო კონვენცია 

30.10.2014 

22 „მეზღვაურების პირადობის მოწმობების შესახებ“ 2003 წლის კონვენცია 30.10.2014 

23 „გემებზე მავნე დაბინძურების საწინააღმდეგო სისტემების კონტროლის შესახებ“ 
საერთაშორისო კონვენცია 

13.06.2018 

24 „საბუნკერო საწვავით დაბინძურების შედეგად გამოწვეული ზარალის გამო 
წარმოშობილი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის შესახებ“ საერთაშორისო კონვენცია 

29.06.2018 

25 „1966 წლის სატვირთო მარკის შესახებ საერთაშორისო კონვენციის 1988 წლის ოქმი“ 12.02.2019 

26 „ზღვით მგზავრების გადაყვანისა და მათი ბარგის გადაზიდვის შესახებ“ 2002 წლის 
ათენის კონვენცია 

03.05.2019 

 


