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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ ΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
όπ" /Αρ. 1518 τής 12ης ΜΑΙΟΥ 1979
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο περί του Προσθέτου Πρωτοκόλλου (Πρωτόκολλον Ι ) των Συμβάσεων
τ η ς Γ ε ν ε ύ η ς ( Κ υ ρ ω τ ι κ ό ς ) Νόμος τοϋ 197Θ ε κ δ ί δ ε τ α ι διό δημοσιεύσεως ε ι ς
τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω
52 τοΰ Συντάγματος
/

Αριθμός 43 τοΟ 1979
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ Τ Ω Ν ΣΥΜ
Β Α Σ Ε Ω Ν Τ Η Σ ΓΕΝΕΥΗΣ Τ Η Σ 12ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, 1949
(ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ Ι) Κ Α Ι ΠΡΟΝΟΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Τ Ε Ρ Ω Ν ΣΥΝΑ
ΦΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος δύναται νά αναφέρηται ώς δ περί τοΟ Προσθέ- Συνοπτικός
του Πρωτοκόλλου (Πρωτόκολλον Ι) τών Συμβάσεων τής Γενεύης τίτλος.
(Κυρωτικός) Νόμος του 1979.
2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοϋ κειμένου προκύπτη Ερμηνεία,
διάφορος Εννοια1—
€ΔημοκρατΙα» σημαίνει τήν Κυπριακή ν ΔημρκρατΙαν'
(Μ)
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«Πρωτόκολλον» σημαίνει τό Πρόσθετον Πρωτόκολλον (Πρωτό
κολλον Ι) των Συμβάσεων της Γενεύης της 12ης Αυγούστου, 1949,
του οποίου το κείμενον έν τω Άγγλικώ πρωτοτυπώ εκτίθεται εις
το Πρώτον Μέρος του Πίνακος και έν μεταφράσει είς την Έλλη
νικήν είς το Δεύτερον Μέρος τοΟ Πίνακος :
Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο κειμένων
υπερισχύει τό είς το Πρώτον Μέρος του Πίνακος έκτιθέμενον
κείμενον'
«Ύπουργικόν Συμβούλιον» σημαίνει τό Ύπουργικόν Συμβού
λιον της Δημοκροττίας'
«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν Εξωτερικών της Δημο
κρατίας.

jpcoow;
ιοτοκόλλου.

3. Τό Πρωτόκολλον, τό όποιον ή Δημοκρατία υπέγραψε τήν 12ην
Ιουλίου, 1978 δυνάμει της ύπ* αριθμόν 17.006 και ήμερομηνίαν 20ην
Ιουνίου, 1978 'Αποφάσεως του ΎπουργικοΟ Συμβουλίου, δια του
παρόντος Νόμου κυροΰται.

)Sctfxx'i
.'ραβ ιάσεις)
ΰ Πρώτο
λλου.

4.—(1) Πας δστις, ανεξαρτήτως εθνικότητος, διαπράττει εντός ή
έκτος της Δημοκρατίας σοβαράν τίνα παραβίασιν τών διατάξεων
του Πρωτοκόλλου ή συνεργεί, συντρέχει ή προάγει έτερον είς τήν
διάπραξιν τοιαύτης παραβιάσεως, είναι ένοχος αδικήματος καΐ έν
περιπτώσει καταδίκης αύτοΟ—
(ι) έάν μεν ή ως είρηται σοβαρά παραβίασις συνίσταται είς
τήν έκ προθέσεως άνθρωποκτονίαν προσώπου προστατευο
μένου υπό τών διατάξεων τοΟ Πρωτοκόλλου, υπόκειται είς
τήν ποινήν της Ισοβίου καθείρξεως*
(ιι) έάν δέ πρόκειται περί ετέρας ως έν τοις ανωτέρω ανε
φέρθη σοβαρας παραβιάσεως, υπόκειται είς τήν ποινήν της
φυλακίσεως δια χρονικόν διάστημα μή υπερβαίνον τά δεκα
τέσσαρα έτη.
(2) Έ ά ν αδίκημα τι προβλεπόμενον ύπύ του παρόντος άρθρου
ήθελε διαπραχθη έκτος της Δημοκρατίας, διά τό αδίκημα τοΟτο
δύναται νά διωχθη ποινικώς, κατηγορηθη\ οικασθη και τιμωρηθί)
πρόσωπον τι έν οιοδήποτε τόπω έν τη Δημοκρατία ώς έάν τό Αδί
κημα είχε διαπραχθη έν τ ω τόπω τούτω' τό αδίκημα δέ δι* απαντάς
τους συναφείς προς τήν έκδίκασιν ή τιμωρίαν αύτου σκοπούς λογί
ζεται διαπραχθέν έν τω τόπω τούτω.
(3) Έ ά ν είς δικαστικήν διαοικασίαν διεξαγομένην δυνάμει τοΟ
παρόντος Νόμου άναφυη ερώτημα τι έν σχέσει προς ι ά ς περιστά
σεις ύπό τάς οποίας κοπά τό "Αρθρον 1, παράγραφοι 3 και 4 τοΟ
Πρωτοκόλλου τούτο τυγχάνει εφαρμογής, έπ* αύτου αποφαίνεται
ό Υπουργός' πιστοποιητικόν δέ περιέχον οιανδήποτε τοιαύτην άπό
φασιν και φέρον τήν όπογραφήν του 'Υπουργού ή έτερου τινός έκ
μέρους άύτοΟ ένεργοΟντος γίνεται δεκτόν ώς άποδεικτικόν στοι
χεΐον, λογίζεται δέ οϋτω ύπογραφέν μέχρις αποδείξεως τοΟ εναν
τίου.
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5. "Lv οιαδήποτε δικαστική διαδικασία διεξαγόμενη δυνάμει του Δικοχομίσ.
άρθρου Α θά τυγχάνουν εφαρμογής αϊ εκάστοτε έν ίσχύι δικονο
μικοί διατάζεις διά την έκδίκασιν αδικημάτων 6πό κακουργιοδι
κείων.
6. (1) 'Απαγορεύεται ή δι* οιονδήποτε σκοπόν άνευ της άδειας Διακρα^α
του "Υπουργικού Συμβουλίου χρήσις διακριτικού εμβλήματος ή εμβλήματα
σήματος ιό όποιον δυνάμει των διατάξεων του Πρωτοκόλλου χρη κα °^ c , r a
σι'μοποιεϊται Ιν τη Δημοκρατία.
(2) Ή τοιαύτη άδεια παρέχεται είτε γενικώς είτε δι* είδικόν
τίνα σκοπόν, δημοσιεύεται δέ έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημο
κρατίας.
(3) Πας όστις παραβιάζει τάς διατάξεις του εδαφίου (1) εΐναι
£νοχο<, αδικήματος και έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται είς χρη
ματικήν ποινήν μη ύπερβαίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας.
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Π Ι ΝΑΞ
(Αρθρον 2)
ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ

PROTOCOL ADDITIONAL TO THE GENEVA C ONVENTIONS OF
12 AUGUST 1949,

AND RELATING TO THE PROTEC TION OF VIC TIMS

OF INTERNATIONAL ARMED C ONFLIC TS (PROTOC OL Γ)

PREAMBLE
The High Contracting Parties,
Proclaiming their earnest wish to see peace prevail among peoples,
Recalling that every State has the duty, in conformity with the
Charter of the United Nations, to refrain in its international relations
from the threat or use of force against the sovereignty, territorial
integrity or political independence of any State, or in any other manner
inconsistent with the purposes of the United Nations,
Believing it necessary nevertheless to reaffirm and develop the
provisions protecting the victims of armed conflicts and to supplement
measures intended to reinforce their application,
Expressing their conviction that nothing in this Protocol or in
the Geneva C onventions of 12 August 1949 can be construed as legiti
mizing or authorizing any act of aggression or any other use of force
inconsistent with the C harter of the United Nations,
Reaffirming further that the provisions of the Geneva Conventions
of 12 August 1949 and of this Protocol must he fully applied in all
circumstances to all persons who are protected by those instruments,
without any adverse distinction based on the nature or origin of the
armed conflict or on the causes espoused by or attributed to the Parties
to the conflict,
Have agreed on the following:
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PART I
GENERAL PROVISIONS
Article 1  General principles and scope of application
1. The High C ontracting Parties undertake to respect and to
ensure respect for this Protocol in all circumstances.
2. In cases not covered by this Protocol or by other international
agreements, civilians and combatants remain under the pro
tection and authority of the principles of international law
derived from established custom, from the principles of humanity
and from the dictates of public conscience.
3. This Protocol, which supplements the Geneva C onventions of
12 August 1949 for the protection of war victims, shall apply in
the situations referred to in Article 2 common to those
Conventions.
4. The situations referred to in the preceding paragraph include
armed conflicts in which peoples are fighting against colonial
domination and alien occupation and against racist regimes in
the exercise of their right of selfdetermination, as enshrined in
the C harter of the United Nations and the Declaration on
Principles of International Law concerning Friendly Relations
and C ooperation among States in accordance with the C harter
of the United Nations.

Article 2 — Definitions
For the purposes of this Protocol:
(a) "First C onvention", "Second C onvention'*, "Third C on
vention" and "Fourth C onvention" mean, respectively, the
Geneva C onvention for the Amelioration of the C ondition
of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of
12 August 1949; the Geneva Convention for the Amelioration
of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members
of Armed Forces at Sea of 12 August 1949; the Geneva
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Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of
12 August 1949; the Geneva Convention relative to the
Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August
1949; "the Conventions" means the four Geneva Conventions
of 12 August 1949 for the protection of war victims;
(h) "rules of international law applicable in armed conflict"
means the rules applicable in armed conflict set forth in
international agreements to which the Parties to the conflict
are Parties and the generally recognized principles and rules
of international law which are applicable to armed conflict;
(<) "Protecting Power" means a neutral or other State not a
Party to the conflict which has been designated by a Party to
the conflict and accepted by the adverse Party and has agreed
to carry out the functions assigned to a Protecting Power
under the Conventions and this Protocol;
(d) "substitute" means an organization acting in place of a
Protecting Power in accordance with Article 5.
Article 3 — Beginning ami end of application
Without prejudice to the provisions which are applicable at
all times:
(a) the Conventions and this Protocol shall apply from the
beginning of any situation referred to in Article 1 of this
Protocol;
(b) the application of the Conventions and of this Protocol shall
cease, in the territory of Parties to the conflict, on the general
close of military operations and, in the case of occupied
territories, on the termination of the occupation, except, in
either circumstance, for those persons whose final release,
repatriation or re-establishment lakes place thereafter. These
persons shall continue to benefit from the relevant provisions
of the Conventions and of this Protocol until their final
release, repatriation or rc-eslablishmem
Article 4 — Legal status of the Parties to the conflict
The application of the Conventions and of this Protocol, as well
as the conclusion of the agreements provided for therein, shall not
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affect the legal status of the Parties to the conflict. Neither the
occupation of a territory nor the application of the Conventions
and this Protocol shall affect the legal status of the territory in
question.
Article 5 — Appointment of Protecting Powers and of their substitute
1. It is the duty of the Parties to a conflict from the beginning of
that conflict to secure the supervision and implementation of
the Conventions and of this Protocol by the application of the
system of Protecting Powers, including inter alia the designation
and acceptance of those Powers, in accordance with the fol
lowing paragraphs. Protecting Powers shall have the duty of
safeguarding the interests of the Parties to the conflict.
2. From the beginning of a situation referred to in Article I, each
Party to the conflict shall without delay designate a Protecting
'Power for the purpose of applying the C onventions and this
Protocol and shall, likewise without delay and for the same
purpose, permit the activities of a Protecting Power which has
been accepted by it as such after designation by the adverse Party.
3. If a Protecting Power has not been designated or accepted from
the beginning of a situation referred to in Article 1, the Inter
national C ommittee of the Red C ross, without prejudice to the
right of any other impartial humanitarian organization to do
likewise, shall offer its good offices to the Parties to the conflict
with a view to the designation without delay of a Protecting
Power to which the Parties to the conflict consent. For that
purpose it may, inter alia, ask each Party to provide it with a
list of at least five States which that Party considers acceptable
to act as Protecting Power on its behalf in relation to an adverse
Party, and ask each adverse Party to provide a list of at least five
States which it would accept as the Protecting Power of the first
Party; these lists shall be communicated to the C ommittee
within two weeks after the receipt of the request; it shall compare
them and seek the agreement of any proposed State named on
both lists.
4. If, despite the foregoing, there is no Protecting Power, the Parties
to the conflict shall accept without delay an offer which may be
made by the International C ommittee of the Red C ross or by
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any other organization which offers all guarantees of impartiality
and efficacy, after due consultations with the said Parties and
taking into account the result of these consultations, to act as a
substitute. The functioning of such a substitute is subject to the
consent of the Parties to the conflict; every effort shall be made
by the Parties to the conflict to facilitate the operations of the
substitute in the performance of its tasks under the Conventions
and this Protocol.
5. In accordance with Article 4, the designation and acceptance of
Protecting Powers for the purpose of applying the Conventions
and this Protocol shall not affect the legal status of the Parties
to the conflict or of any territory, including occupied territory.
6. The maintenance of diplomatic relations between Parties to the
conflict or the entrusting of the protection of a Party's interests
and those of its nationals to a third State in accordance with the
rules of international law relating to diplomatic relations is no
obstacle to the designation of Protecting Powers for the purpose
of applying the Conventions and this Protocol.
7. Any subsequent mention in this Protocol of a Protecting Power
includes also a substitute.
Article 6 —Qualified persons
1. The High Contracting Parties shall, also in peacetime, endeavour,
with the assistance of the national Red Cross (Red Crescent,
Red Lion and Sun) Societies, to train qualified personnel to
facilitate the application of the Conventions and of this Protocol,
and in particular the activities of the Protecting Powers.
2. The recruitment and training of such personnel are within
domestic jurisdiction.
3. The International Committee of the Red Cross shall hold at the
disposal of the High Contracting Parties the lists of persons so
trained which the High Contracting Parties may have established
and may have transmitted to it for that purpose.
4. The conditions governing the employment of such personnel
outside the national territory shall* in each case, be the subject
of special agreements between the Parties concerned.
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Article 7 — Meetings
The depositary of this Protocol shall convene a meeting of the
High Contracting Parties, at the request of one or more of the
saiii Parlies ;nnl upon the approval of the majority of the said
Parties, to consider general problems concerning the application
of the Conventions and of the Protocol.

PART ΙΪ
WOUNDED, SIC K AND SHIPWREC KED
SECTION I — GENERAL PROTECTI ON
Artiele 8 — Terminology
For the purposes of this Protocol:
(a) "wounded" and "sick" mean persons, whether military or
civilian, who, because of trauma, disease or other physical
or mental disorder or disability, are in need of medical
assistance or care and who refrain from any act of hostility.
These terms also cover maternity cases, newborn babies and
other persons who may be in need of immediate medical
assistance or care, such as the infirm or expectant mothers,
and who refrain from any act of hostility;
(b) "shipwrecked" means persons, whether military or civilian,
who are in peril at sea or in other waters as a result of mis
fortune affecting them or the vessel or aircraft carrying them
and who refrain from any act of hostility. These persons,
provided that they continue to refrain from any act of
hostility, shall continue to be considered shipwrecked during
their rescue until they acquire another status under the
Conventions or this Protocol;
(<) "medical personnel" means those persons assigned, by a
Party to the conflict, exclusively to the medical purposes
enumerated under subparagraph (e) or to the administration
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of medical units or to the operation or administration of
medical transports. Such assignments may be either per
manent or temporary. The term includes:
(i) medical personnel of a Party to the conflict, whether
military or civilian, including those described in the
First and Second C onventions, and those assigned to
civil defence organizations;
(ii) medical personnel of national Red Cross (Red C rescent,
Red Lion and Sun) Societies and other national volun
tary aid societies duly recognized and authorized by a
Party to the conflict;
(iii) medical personnel of medical units or medical trans
ports described in Article 9, paragraph 2;
(</) "religious personnel" means military or civilian persons, such
as chaplains, who are exclusively engaged in the work of
their ministry and attached:
(i) to the armed forces of a Party to the conflict;
(ii) to medical units or medical transports of a Party to the
conflict;
(iii) to medical units or medical transports described in
Article 9, paragraph 2; or
(iv) to civil defence organizations of a Party to the conflict.
The attachment of religious personnel may be either permanent
or temporary, and the relevant provisions mentioned under sub
paragraph (k) apply to them;
(e) "medical units" means establishments and other units,
whether military or civilian, organized for medical purposes,
namely the search for, collection, transportation, diagnosis
or treatment—including firstaid treatment—of the wounded,
sick and shipwrecked, or for the prevention of disease. The
term includes, for example, hospitals and other similar units,
blood transfusion centres, preventive medicine centres and
institutes, medical depots and the medical and pharmaceutical
stores of such units. Medical units may be fixed or mobile,
permanent or temporary;
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(/) "medical transportation*' means the
water or air of the wounded, sick,
personnel, religious personnel, medical
supplies protected by the Conventions

Ν. 43/79
conveyance by land,
shipwrecked, medical
equipment or medical
and by this Protocol;

(χ) "medical transports" means any means of transportation,
whether military or civilian, permanent or temporary,
assigned exclusively to medical transportation and under the
control of a competent authority of a Party to the conflict;
(h) "medical vehicles" means any medical transports by land;
(/) "medical ships and craft" means any medical transports by
water;
(j) "medical aircraft" means any medical transports by air;
(k) "permanent medical personnel", "permanent medical units"
and "permanent medical transports" mean those assigned
exclusively to medical purposes for an indeterminate period.
"Temporary medical personnel", "temporary medical units"
and "temporary medical transports" mean those devoted
exclusively to medical purposes for limited periods during
the whole of such periods. Unless otherwise specified, the
terms "medical personnel", "medical units" and "medical
transports" cover both permanent and temporary categories;
(/) "distinctive emblem" means the distinctive emblem of the
red cross, red crescent or red lion and sun on a white ground
when used for the protection of medical units and transports,
or medical and religious personnel, equipment or supplies;
(m) "distinctive signal" means any signal or message specified
for the identification exclusively of medical units or transports
in Chapter III of Annex I to this Protocol.
Article 9 — Field of application
1. This Part, the provisions of which are intended to ameliorate
the condition of the wounded, sick and shipwrecked, shall apply
to all those affected by a situation referred to in Article 1, without
any adverse distinction founded on race, colour, sex, language,
religion or belief, political or other opinion, national or
social origin, wealth, birth or other status, or on any other
similar criteria.
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2. The relevant provisions of Articles 27 and 32 of
vention shall apply to permanent medical units
(other than hospital ships, to which Article 25
Convention applies) and their personnel made
Party to the conflict for humanitarian purposes:

the First C on
and transports
of the Second
available to a

(a) by a neutral or other State which is not a Party to that conflict;
(b) by a recognized and authorized aid society of such a State;
(t) by an impartial international humanitarian organization.
Article 10 — Protection and care
1. All the wounded, sick and shipwrecked, to whichever Party they
belong, shall be respected and protected.
2. In all circumstances they shall be treated humanely and shall
receive, to the fullest extent practicable and with the least possible
delay, the medical care and attention required by their condition.
There shall be no distinction among them founded on any grounds
other than medical ones.
Article 11 — Protection of persons
1. The physical or mental health and integrity of persons who are
in the power of the adverse Party or who are interned, detuned
or otherwise deprived of liberty as a result of a situation referred
to in Article 1 shall not be endangered by any unjustified act or
omission. Accordingly, it is prohibited to subject the persons
described in this Article to any medical procedure which is not
indicated by the state of health of the person concerned and which
is not consistent with generally accepted medical standards which
would be applied under similar medical circumstances to persons
who are nationals of the Party conducting the procedure and who
are in no way deprived of liberty.
2. It is, in particular, prohibited to carry out on such persons, even
with their consent:
(a) physical mutilations;
(A) medical or scientific experiments;
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(<·) removal of tissue or organs for transplantation,
except where these acts are justified in conformity with the
conditions provided for in paragraph 1.
V Exceptions to the prohibition in paragraph 2 (c) may be made
only in the case of donations of blood for transfusion or of skin
for grafting, provided that they are given voluntarily and without
any coercion or inducement, and then only for therapeutic
purposes, under conditions consistent with generally accepted
medical standards and controls designed for the benefit of both
the donor and the recipient.
4. Any wilful act or omission which seriously endangers the physical
or mental health or integrity of any person who is in the power of
a Party other than the one on which he depends and which either
violates any of the prohibitions in paragraphs 1 and 2 or fails to
comply with the requirements of paragraph 3 shall be a grave
breach of this Protocol.
5. The persons described in paragraph 1 have the right to refuse
any surgical oner*»*™ In case oF refusal, medical oersonner
shall endeavour to obtain a written statement to that effect,
signed or acknowledged by the patient
6. Each Party to the conflict shall keep a medical record for every
donation of blood for transfusion or skin for grafting by persons
referred to in paragraph 1, if that donation is made under the
responsibility of that Party. In addition, each Party to the conflict
shall endeavour to keep a record of all medical procedures under
taken with respect to any person who is interned, detained or
otherwise deprived of liberty as a result of a situation referred to
in Article 1. These records shall be available at all times for
inspection by the Protecting Power.
Article 12 — Protection of medical units
1. Medical units shall be respected and protected at all times and
shall not be the object of attack.
2. Paragraph 1 shall apply to civilian medical units, provided that
they:
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(a) belong to one of the Parties to the conflict;
(/>) arc recognized and authorized by the competent authority
of one of the Parties to the conflict: or
(<) are authorized in conformity with Article 9, paragraph 2, of
this Protocol or Article 27 of the First C onvent on.
3. The Parties to the conflict are invited to notify eac^i other of the
location of their fixed medical units. The absence of such notifi
cation shall not exempt any of the Parties from the obligation
to comply with the provisions of paragraph I.
4. Under no circumstances shall medical units be used in an attempt
to shield military objectives from attack. Whenever possible, the
Parties to the conflict shall ensure that medical units are so sited
that attacks against military objectives do not imperil their
safety.
Article 13 — Discontinuance of protection of civilian medical units
1. The protection to which civilian medical units are entitled shall
not cease unless they are used to commit, outside their humani
tarian function, acts harmful to the enemy. Protection may,
however, cease only after a warning has been given setting,
whenever appropriate, a reasonable timelimit, and after such
warning has remained unheeded.
2. The following shall not be considered as acts harmful to the
enemy:
(a) that the personnel of the unit are equipped with light individual
weapons for their own defence or for that of the wounded and
sick in their charge;
(b) that the unit is guarded by a picket or by sentries or by an
escort:
(c) that small arms and ammunition taken from the wounded
and sick, and not yet handedto the proper service, are found
in the units;
(d) that members of the armed forces or other combatants are
in the unit for medical reasons.
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Limitations on requisition of civilian medical units

1. The Occupying P ower has the duty to ensure that the medical
needs of the civilian population in occupied territory continue to
be satisfied.
2. The Occupying P ower shall not, therefore, requisition civilian
medical units, their equipment, their materiel or the services of
their personnel, so long as these resources are necessary for the
provision of adequate medical services for the civilian population
and for the continuing medical care of any wounded and sick
already under treatment.
3. P rovided that the general rule in paragraph 2 continues to be
observed, the Occupying Power may requisition the said resources,
subject to the following particular conditions:
(a) that the resources are necessary for the adequate and immediate
medical treatment of the wounded and sick members of the
armed forces of the Occupying Power or of prisoners of war;
(b) that the requisition continues only while such necessity exists;
and
(c) that immediate arrangements are made to ensure that the
medical needs of the civilian population, as well as those of
any wounded and sick under treatment who are affected by
the requisition, continue to be satisfied.
Article 15 — Protection of civilian medical and religious personnel
1. Civilian medical personnel shall be respected and protected.
2. If needed, all available help shall be afforded to civilian medical
personnel in an area where civilian medical services are disrupted
by reason of combat activity.
3. The Occupying P ower shall afford civilian medical personnel in
occupied territories every assistance to enable them to perform,
to the best of their ability, their humanitarian functions. The
Occupying P ower may not require that, in the performance of
those functions, such personnel shall give priority to the treatment
of any pecson except on medical grounds. They shall not be
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compelled to carry out tasks which are not compatible with their
humanitarian mission.
4. C ivilian medical personnel shall have access to any place where
their services are essential, subject to such supervisory and
safety measures as the relevant Party to the conflict may deem
necessary.
5. C ivilian religious personnel shall be respected and protected.
The provisions of the Conventions and of this Protocol concerning
the protection and identification of medical personnel shall apply
equally to such persons.
Article 16 — General protection of medical duties
1. Under no circumstances shall any person be punished for carrying
out medical activities compatible with medical ethics, regardless
of the jperson benefiting therefrom.
2. Persons engaged in medical activities shall not be compelled to
perform acts or to carry out work contrary to the rules of medical
ethics or to other medical rules designed for the benefit of the
wounded and sick or to the provisions of the C onventions or
of this Protocol, or to refrain from performing acts or from
carrying out work required by those rules and provisions.
3. No person engaged in medical activities shall be compelled to
give to anyone belonging either to an adverse Party, or to his
own Party except as required by the law of the latter Party, any
information concerning the wounded and sick who are, or who
have been, under his care, if such information would, in his
opinion, prove harmful to the patients concerned or to their
families. Regulations for the compulsory notification of com
municable diseases shall, however, be respected.
Article 17 — Role of the civilian population and of aid societies
I. The civilian population shall respect the wounded, sick and
shipwrecked, even if they belong to the adverse Party, and shall
commit no act of violence against them. The civilian population
and aid societies, such as national Red C ross (Red C rescent,
Red lion and Sun) Societies, shall be permitted, even on their
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own initiative, to collect and care for the wounded, sick and
' shipwrecked, even in invaded or occupied areas. No one shall
be harmed, prosecuted, convicted or punished for such humani
tarian acts.
2. The Parties to the conflict may appeal to the civilian population
and the aid societies referred to in paragraph 1 to collect and care
for the wounded, sick and shipwrecked, and to search for the
dead and report their location; they shall grant both protection
and the necessary facilities to those who respond to this appeal.
If the adverse Party gains or regains control of the area, that
Party also shall afford the same protection and facilities for so long
as they are needed.
Article 18 — Identification
1. Each Party to the conflict shall endeavour to ensure that medical
and religious personnel and medical units and transports are
identifiable.
2. Rach Party to the conflict shall also endeavour to adopt and to
implement methods and procedures which will make it possible
to recognize medical units and transports which use the dis
tinctive emblem and distinctive signals.
3. In occupied territory and in areas where fighting is taking place
or is likely to take place, civilian medical personnel and civilian
religious personnel should be recognizable by the distinctive
emblem and an identity card certifying their status.
4. With the consent of the competent authority, medical units and
transports shall be marked by the distinctive emblem. The ships
and craft referred to in Article 22 of this Protocol shall be marked
in accordance with the provisions of the Second C onvention.
5. In addition to the distinctive emblem, a Party to the conflict may,
as provided in Chapter III of Annex I to this Protocol, authorize
the use of distinctive signals to identify medical units and trans
ports. Exceptionally, in the special cases covered in that Chapter,
medical transports may use distinctive signals without displaying
the distinctive emblem.
6. The application of the provisions of paragraphs I to 5 of this
Article is governed by Chapters I to III of Annex I to this Protocol
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Signal*, designated in C hapter III of the Annex lor llic exclusive
Use »»l medical units and hanspoils shall not, except as provided
therein, be used for any purpose other than to identify the medical
«mils ami transports specified in that C hapter.
7. This Article does not authorize any wider use of the distinctive
emblem in peacetime than is prescribed in Article 44 of the
First C onvention.
8. The provisions of the C onventions and of this Protocol relating
to supervision of the use of the distinctive emblem and to the
prevention and repression of any misuse thereof shall be applicable
to distinctive signals.
Article 19  Neutral and other States not Parties to the conflict
Neutral and other States not Parties to the conflict shall apply
the relevant provisions of this Protocol to persons protected by
this Part who may be received or interned within their territory,
and to any dead of the Parties to that conflict whom they may find.
Article 20 — Prohibition of reprisals
Reprisals against the persons and objects protected by this Part
are prohibited.

SECTION I I — MEDI CAL TRANSPORTATI ON
Article 21 — Medical vehicles
Medical vehicles shall be respected and protected in the same
way as mobile medical units under the C onventions and this
Protocol.
Article 22

Hospitals ships and coastal rescue craft

I. The provisions of the Conventions relating to:
(a) vessels described in Articles 22. 24, 25 and 27 of the Second
Convention.
(h) their lifeboats and small craft.
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(ο) their personnel and crews, and
(</) the wounded, sick and shipwrecked on board,
shall also apply where these vessels carry civilian wounded, sick
and shipwrecked who do not belong to any of the categories
mentioned in Article 13 of the Second Convention. Such civilians
shall not, however, be subject to surrender to any Party which is
not their own, or to capture at sea. If they find themselves in the
power of a Party to the conflict other than their own they shall
be covered by the Fourth Convention and by this Protocol.
2. The protection provided by the C onventions to vessels described
in Article 25 of the Second C onvention shall extend to hospital
ships made available for humanitarian purposes to a Party to
the conflict:
(a) by a neutral or other State which is not a Party to that conflict;
or
(/>) by an impartial international humanitarian organization,
provided that, in either case, the requirements set out in that
Article are complied with.
3. Small craft described in Article 27 of the Second C onvention
shall be protected even if the notification envisaged by that
Aiiiclc IUIN not been made The Parties to the conflict are, never
theless, invited to inform each other of any details of such craft
which will facilitate their identification and recognition.

Article 23  Other medical ships and craft
I. Medical ships and craft other than those referred to in Article 22
of this Protocol and Article 38 of the Second C onvention shall,
whether at sea or in other waters, be respected and protected in
the same way as mobile medical units under the Conventions and
this Protocol. Since this protection can only be effective if they
can be identified and recognized as medical ships or craft, such
vessels should be marked with the distinctive emblem and as far
as possible comply with the second paragraph of Article 43 of
the Second C onvention.
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2. The ships and craft referred to in paragraph 1 shall remain
subject to the laws of war. Any warship on the surface able
immediately to enforce its command may order them to stop,
order them off, or make them take a certain course, and they
shall obey every such command. Such ships and craft may not
in any other way be diverted from their medical mission so long
as they are needed for the wounded, sick and shipwrecked on
board.
3. The protection provided in paragraph 1 shall cease only under the
conditions set out in Articles 34 and 35 of the Second Convention.
A clear refusal to obey a command given in accordance with
paragraph 2 shall be an act harmful to the enemy under Article 34
of the Second C onvention.
4. A Party to the conflict may notify any adverse Party as far in
advance of sailing as possible of the name, description, expected
time of sailing, course and estimated speed of the medical ship or
craft, particularly in the case of ships of over 2,000 gross tons, and
may provide any other information which would facilitate
identification and recognition. The adverse Party shall acknowl
edge receipt of such information.
5. The provisions of Article 37 of the Second C onvention shall
apply to medical and religious personnel in such ships and craft.
6. The provisions of the Second C onvention shall apply to the
wounded, sick and shipwrecked belonging to the categories
referred to in Article 13 of the Second C onvention and in
Article 44 of this Protocol who may be on board such medical
ships and craft. Wounded, sick and shipwrecked civilians who
do not belong to any of the categories mentioned in Article 13
of the Second C onvention shall not be subject, at sea, either to
surrender to any Party which is not their own, or to removal
from such ships OF craft; if they find themselves in the power of
a Party to the conflict other than their own, they shall be covered
by the Fourth C onvention and by this Protocol.
Article 24 — Protection of medical aircraft
Medical aircraft shall be respected and protected, subject to the
provisions of this Part.
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Medical aircraft in areas not controlled by an adverse Party

In and over land areas physically controlled by friendly forces,
or in and over sea areas not physically controlled by an adverse
Parly, the respect and protection of medical aircraft of a Party to
the conflict is not dependent on any agreement with an adverse
Party. For greater safety, however, a Party to the conflict oper
ating its medical aircraft in these areas may notify the adverse
Party, as provided in Article 29, in particular when such aircraft
are making flights bringing them within range of surfacetoair
weapons systems of the adverse Party.
Article 26 — Medical aircraft in contact or similar zones
1. In and over those parts of the contact zone which are physically
controlled by friendly forces and in and over those areas the
physical control of which is not clearly established, protection
for medical aircraft can be fully effective only by prior agreement
between the competent military authorities of the Parties to the
conflict, as provided for in Article 29. Although, in the absence
of such an agreement, medical aircraft operate at their own risk,
they shall nevertheless be respected after they have been recog
nized as such.
2. "C ontact zone" means any area on land where the forward
elements of opposing forces are in contact with each other,
especially where they are exposed to direct fire from the ground.
Article 27 — Medical aircraft in areas controlled by an adverse Party
1. The medical aircraft of a Party to the conflict shall continue to
be protected while flying over land or sea areas physically con
trolled by an adverse Party, provided that prior agreement to
such flights has been obtained from the competent authority of
that adverse Party.
2. A medical aircraft which flies over an area physically controlled
by an adverse Party without, or in deviation from the terms of,
an agreement provided for in paragraph 1, either through
navigational error or because of an emergency affecting the safety
of the flight, shall make every effort to identify itself and to inform
the adverse Party of the circumstances. As soon as such medical
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aircraft has been recognized by the adverse Party, that Party
shall make all reasonable efforts to give the order to land or to
alight on water, referred to in Article 30, paragraph 1, or to take
other measures to safeguard its own interests, and, in either case,
to allow the aircraft time for compliance, before resorting to an
attack against the aircraft.

Article 28  Restrictions on operations 0/medical aircraft
1. The Parties to the conflict are prohibited from using their medical
aircraft to attempt to acquire any military advantage over an
adverse Party. The presence of medical aircraft shall not be
used in an attempt to render military objectives immune from
attack.
2. Medical aircraft shall not be used to collect or transmit
intelligence data and shall not carry any equipment intended for
such purposes. They are prohibited from carrying any persons
or cargo not included within the definition in Article 8, sub
paragraph (/). The carrying on board of the personal effects of
the occupants or of equipment intended solely to facilitate navi
gation, communication or identification shall not be considered
as prohibited.
3. Medical aircraft shall not carry any armament except small arms
and ammunition taken from the wounded, sick and shipwrecked
on board and not yet handed to the proper service, and such
light individual weapons as may be necessary to enable the medical
personnel 00 board to defend themselves and the wounded, sick
and shipwrecked in their charge.
4. While carrying out the flights referred to in Articles 26 and 27,
medical aircraft shall not, except by prior agreement with the
adverse Party, be used to search for the wounded, sick and
shipwrecked.
Article 29

Notifications and agreements concerning medical aircraft

1. Notifications under Article 25, or requests for prior agreement
under Articles 26, 27, 28 (paragraph 4), or 31 shall state the
proposed number of medical aircraft, their flight plans and means
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of identification, and shall be understood to mean that every
flight will be carried out in compliance with Article 28.
2. A Party which receives a notification given under Article 25
shall at once acknowledge receipt of such notification.
3. A Party which receives a request for prior agreement under
Articles 26,27,28 (paragraph 4), or 31 shall, as rapidly as possible,
notify the requesting Party:
(a) that the request is agreed to;
(6) that the request is denied; or
(c) of reasonable alternative proposals to the request. It may
also propose a prohibition or restriction of other flights in the
area during the time involved. If the Party which submitted
the request accepts the alternative proposals, it shall notify
the other Party of such acceptance.
4. The Parties shall take the necessary measures to ensure that
notifications and agreements can be made rapidly.
5. The Parties shall also take the necessary measures to disseminate
rapidly the substance of any such notifications and agreements
to the military units concerned and shall instruct those units
regarding the means of identification that will be used by the
medical aircraft in question.

Article 30 — Landing and inspection of medical aircraft
1. Medical aircraft flying over areas which are physically controlled
by an adverse Party, or over areas the physical control of which
is not clearly established, may be ordered to land or to alight on
water, as appropriate, to permit inspection in accordance with
the following paragraphs. Medical aircraft shall obey any such
order.
2. If such an aircraft lands or alights on water, whether ordered to
do so or for other reasons, it may be subjected to inspection
solely to determine the matters referred to in paragraphs 3 and
4. Any such inspection shall be commenced without delay and
shall be conducted expeditiously. The inspecting Party shall not
require the wounded and sick to be removed from the aircraft
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unless their removal is essential for the inspection. That Party
shall in any event ensure that the condition of the wounded and
sick is not adversely affected by the inspection or by the removal.
^. If the inspection discloses that the aircraft:
(a) is a medical aircraft within the meaning of Article 8, sub
paragraph (j),
(b) is not in violation of the conditions prescribed in Article 28,
and
(c) has not flown without or in breach of a prior agreement
where such agreement is required,
the aircraft and those of its occupants who belong to the adverse
Party or to a neutral or other State not a Party to the conflict
shall be authorized to continue the flight without delay.
4. If the inspection discloses that the aircraft:
(a) is not a medical aircraft within the meaning of Article 8,
subparagraph ( / ) ,
(b) is in violation of the conditions prescribed in Article 28, or
(c) has flown without or in breach of a prior agreement where
such agreement is required,
the aircraft may be seized. Its occupants shall be treated in
conformity with the relevant provisions of the C onventions and
of this Protocol. Any aircraft seized which had been assigned
as a permanent medical aircraft may be used thereafter only as
a medical aircraft.
Article 31 — Neutral or other States not Parties to the conflict
1. Except by prior agreement, medical aircraft shall not fly over or
land in the territory of a neutral or other State not a Party to the
conflict. However, with such an agreement, they shall be respected
throughout their flight and also for the duration of any calls in
the territory. Nevertheless they shall obey any summons to land
or to alight on water, as appropriate.
2. Should a medical aircraft, in the absence of anagreement or
in deviation from the terms of an agreement, fly over the territory
of a neutral or other State not a Party to the conflict, either
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through navigational error or because of an emergency affecting
the safety of the flight, it shall make every effort to give notice
of the flight and to identify itself. As soon as such medical air
craft is recognized, that State shall make all reasonable efforts
to give the order to land or to alight on water referred to in
Article 30, paragraph 1, or to take other measures to safeguard
its own interests, and, in either case, to allow the aircraft time for
compliance, before resorting to an attack against the aircraft.
3 If a medical aircraft, either by agreement or in the circumstances
mentioned in paragraph 2, lands or alights on water in the territory
of a neutral or other State not Party to the conflict, whether
ordered to do so or for other reasons, the aircraft shall be subject
to inspection for the purposes of determining whether it is in fact
a medical aircraft. The inspection shall be commenced without
delay and shall be conducted expeditiously. The inspecting Party
shall not require the wounded and sick of the Party operating the
aircraft to be removed from it unless their removal is essential for
the inspection. The inspecting Party shall in any event ensure
that the condition of the wounded and sick is not adversely affected
by the inspection or the removal. If the inspection discloses that the
aircraft is in fact a medical aircraft, the aircraft with its occupants,
other than those who must be detained in accordance with the
rules of international law applicable in armed conflict, shall be
allowed to resume its flight, and reasonable facilities shall be
given for the continuation of the flight. If the inspection discloses
that the aircraft is not a medical aircraft, it shall be seized and
the occupants treated in accordance with paragraph 4.
4. The wounded, sick and shipwrecked disembarked, otherwise
than temporarily, from a medical aircraft with the consent of
the local authorities in the territory of a neutral or other State not
a Party to the conflict shall, unless agreed otherwise between that
State and the Parties to the conflict, be detained by that State
where so required by the rules of international law applicable in
armed conflict, in such a manner that they cannot again take part
in the hostilities. The cost of hospital treatment and internment
shall be borne by the State to which those persons belong.
5. Neutral or other States not Parties to the conflict shall apply any
conditions and restrictions on the passage of medical aircraft
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over, or υπ the landing of medical aircraft in, their territory equally
to all Parties to the conflict.

SECTION III
Article 32

I
MI
SS NG AND DEAD PERSONS

General principle

In the implementation of this Section, the activities of the High
Contracting Parties, of the Parties to the conflict and of the inter
national humanitarian organizations mentioned in the C onven
tions and in this Protocol shall be prompted mainly by the right
of families to know the fate of their relatives.
Article 33 — Missing persons
1. As soon as circumstances permit, and at the latest from the end
of active hostilities, each Party to the conflict shall search for
the persons who have been reported missing by an adverse Party.
Such adverse Party shall transmit all relevant information
concerning such persons in order to facilitate such searches.
2. In order to facilitate the gathering of information pursuant to
the preceding paragraph, each Party to the conflict shall, with
respect to persons who would not receive more favourable
consideration under the Conventions and this Protocol:
(a) record the information specified in Article 138 of die Fourth
Convention in respect of such persons who have been detained,
imprisoned or otherwise held in captivity for more than *wo
weeks as a result of hostilities or occupation, or who have died
during any period of detention ;
(b) to the fullest extent possible, facilitate and, if need be, carry
out the search for and the recording of information con
cerning such persons if they have died in other dicumstances
as a result of hostilities or occupation
3. Information concerning persons reported missing pursuant to
paragraph 1 and requests for such information shall be trans
mitted either directly or through the Protecting Power or the
Central Tracing Agency of the International C ommittee of the
Red C ross or national Red C ross (Red C rescent, Red l i o n and
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Sun) Societies. Where the information is not transmitted through
the International C ommittee of the Red C ross and its C entral
Tracing Agency, each Party to the conflict shall ensure that such
information is also supplied to the Central Tracing Agency.
4. The Parties to the conflict shall endeavour to agree on arrange
ments for teams to search for, identify and recover the dead from
battlefied areas, including arrangements, if appropriate, for such
teams to be accompanied by personnel of the adverse Party while
carrying out these missions in areas controlled by the adverse
Party. Personnel of such teams shall be respected and protected
while exclusively carrying out these duties.
Article 34 — Remains of deceased
1. The remains of persons who have died for reasons related to
occupation or in detention resulting from occupation or hostilities
and those of persons not nationals of the country in which they
have died as a result of hostilities shall be respected, and the
gravesites of all such persons shall be respected, maintained and
marked as provided for in Article 130 of the Fourth Convention,
where their remains or gravesites would not receive more favour
able consideration under the Conventions and this Protocol.
2. As soon as circumstances and the relations between the adverse
Parties permit, the High C ontracting Parties in whose territories
graves and, as the case may be, other locations of the remains of
persons who have died as a result of hostilities or during occu
pation or in detention are situated, shall conclude agreements in
order:
(a) to facilitate access to the gravesites by relatives of the deceased
and by representatives of official graves registration services
and to regulate the practical arrangements for such access;
(b) to protect and maintain such gravesites permanently;
(c) to facilitate the return of the remains of the deceased and of
personal effects to the home country upon its request or, unless
that country objects, upon the request of the next of kin.
3. In the absence of the agreements provided for in paragraph 2 (6)
or (c) and if the home country of such deceased is not willing to
arrange at its expense for the maintenance of such gravesites, the
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High C ontracting Party in whose territory the gravesites are
situated may offer to facilitate the return of the remains of the
deceased to the home country. Where such an offer has not been
accepted the High C ontracting Party may, after the expiry of
five years from the date of the offer and upon due notice to the
home country, adopt the arrangements laid down in its own laws
relating to cemeteries and graves.
4. A High C ontracting Party in whose territory the gravesites
referred to in this Article are situated shall be permitted to exhume
the remains only:
(a) in accordance with paragraphs 2 (c) and 3, or
(b) where exhumation is a matter of overriding public necessity,
including cases of medical and investigative necessity, in which
case the High C ontracting Party shall at all times respect the
remains, and shall give notice to the home country of its
intention to exhume the remains together with details of the
intended place of reinternment.

PART III
METHODS AND MEANS OF WARFARE
COMBATANT AND PRISONEROFWAR STATUS
SECTION I — METHODS AND MEANS OF
WARFARE
Article 35 — Basic rules
1. Iii any armed conflict, the right of the Parties to the conflict
to choose methods or means of warfare is not unlimited.
2. It is prohibited to employ weapons, projectiles and material and
methods of warfare of a nature to cause superfluous injury or
unnecessary suffering.
'

.

'

■

·

.

'

3. It is prohibited to employ methods or means of warfare which
are intended; or may be expected, to cause widespread, long
term and severe damage to the natural environment.
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New weapons

In the study, development, acquisition or adoption of a new
weapon, means or method of warfare, a High C ontracting Party
is under an obligation to determine whether its employment would,
in some or all circumstances, be prohibited by this Protocol or by
any other rule of international law applicable to the High C on
tracting Party.
Article 37 — Prohibition of perfidy
1. It is prohibited to kill, injure or capture an adversary by resort
to perfidy. Acts inviting the confidence of an adversary to lead
him to believe that he is entitled to, or is obliged to accord,
protection under the rules of international law applicable in
armed conflict, with intent to betray that confidence, shall
constitute perfidy. The following acts are examples of perfidy:
(a) the feigning of an intent to negotiate under a flag of truce or
of a surrender;
(6) the feigning of an incapacitation by wounds or sickness;
(c) the feigning of civilian, noncombatant status; and
(«/) the feigning of protected status by the use of signs, emblems
or uniforms of the United Nations or of neutral or other
States not Parties to the conflict.
2. Ruses of war are not prohibited. Such ruses are acts which are
intended to mislead an adversary or to induce him to act reck
lessly but which infringe no rule of international law applicable
in armed conflict and which are not perfidious because they do
not invite the confidence of an adversary with respect to pro
tection under that law. The following are examples of such
ruses: the use of camouflage, decoys, mock operations and
misinformation.
Article 38 — Recognized emblems
1. It is prohibited to make improper use of the distinctive emblem
of the red cross, red crescent or red lion and sun or of other
emblems, signs or signals provided for by the Conventions or by
this Protocol. It is also prohibited to misuse deliberately in an
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armed conflict other internationally recognized protective
emblems, signs or signals, including the flag of truce, and the
protective emblem of cultural properly.
2. It is prohibited to make use of the distinctive emblem of the
United Nations, except as authorized by that Organization.
Article 39   Emblems of nationality
1. It is prohibited to make use in an armed conflict of the flags or
military emblems, insignia or uniforms of neutral or other States
not Parties to the conflict.
2. It is prohibited to make use of the flags or military emblems,
insignia or uniforms of adverse Parties while engaging in attacks
or in order to shield, favour, protect or impede military operations.
3. Nothing in this Article or in Article 37, paragraph 1 (</), shall
affect the existing generally recognized rules of international
law applicable to espionage or to the use of flags in the conduct
of armed conflict at sea.
Article 40 — Quarter
It is prohibited to order that there shall be no survivors, to
threaten an adversary therewith or to conduct hostilities on this
basis.
Article 41 — Safeguard of an enemy hors de combat
1. A person who is recognized or who, in the circumstances, should
be recognized to be hors de combat shall not be made the object
of attack.
2. A person is hors de combat if:
(0) he is in the power of an adverse Party;
(b) he clearly expresses an intention to surrender; or
(c) he has been rendered unconscious or is otherwise incapaci
tated by wounds or sickness, and therefore is incapable of
defending himself;
provided that in any of these cases he abstains from any hostile
act and does not attempt to escape.

699

Ν. 43/79

3. When persons entitled to protection as prisoners of war have
fallen into the power of an adverse Party under unusual conditions
of combat which prevent their evacuation as provided for in
Part III, Section I, of the Third Convention, they shall be
released and all feasible precautions shall be taken to ensure their
safety.
Article 42;—Occupants of aircraft
1. No person parachuting from an aircraft in distress shall be made
the object of attack during his descent.
2. Upon reaching the ground in territory controlled by an adverse
Party, a person who has parachuted from an aircraft in distress
shall be given an opportunity to surrender before being made the
object of attack, unless it is apparent that he is engaging in a
hostile act.
3. Airborne troops are not protected by this Article.

SECTION II — COMBATANT AND PRIS ONER-OFWAR S TATUS
Article 43 — Armed forces
1. The armed forces of a P arty to a conflict consist of all organized
armed forces, groups and units which are under a command
responsible to that Party for the conduct of its subordinates, even
if that P arty is represented by a government or an authority not
recognized by an adverse Party. Such armed forces shall be subject
to an internal disciplinary system which, Inter alia, shall enforce
compliance with the rules of international taw applicable in armed
conflict.
2. Members of the armed forces of a Party to a conflict (other than
medical personnel and chaplains covered by Article 33 of the
Third Convention) are combatants, that is to say, they have the
right to participate directly in hostilities.
3. Whenever a P arty to a conflict incorporates a paramilitary or
armed law enforcement agency into its armed forces it shall so
notify the other Parties to the conflict.
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Article 44

Combatants am'prisoners

of war

1. Any combatant, as delined in Article 43, who falls into the power
of an adverse Party shall be a prisoner of war.
2. While all combatants are obliged to comply uilh the rules of
international law applicable in armed conflict, violations of
these rules shall not deprive a combatant of his right to be a
combatant of, if he falls into the power of an adverse Party, of
his right to be a prisoner of war, except as provided in paragraphs 3
and 4.
3. In order to promote the protection of the civilian population
from the effects of hostilities, combatants are obliged to dis
tinguish themselves from the civilian population while they are
engaged in an attack or in a military operation preparatory to
an attack. Recognizing, however, that there are situations in
armed conflicts where, owing to the nature of the hostilities an
armed combatant cannot so distinguish himself, he shall retain
his status as a combatant, provided that, in such situations, he
carries his arms openly:
(a) during each military engagement, and
(b) during such time as he is visible to the adversary while he is
engaged in a military deployment preceding the launching
of an attack in which he is to participate.
Acts which comply with the requirements of this paragraph shall
not be considered as perfidious within the meaning of Article 37,
paragraph 1 (c).
4. A combatant who falls into the power of an adverse Party while
failing to meet the requirements set forth in the second sentence
of paragraph 3 shall forfeit his right to be a prisoner of war, but
he shall, nevertheless, be given protections equivalent in all respects
to those accorded to prisoners of war by the Third C onvention
and by this Protocol. This protection includes protections
equivalent to those accorded to prisoners of war by the Third
Convention in the case where such a person is tried and punished
'for any offences he has committed.
5. Any combatant who falls into the power of an adverse Party
while not engaged in an attack or in a military operation pre
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paratory to an attack shall not forfeit his rights to be a combatant
and a prisoner of war by virtue of his prior activities.
6. This A rticle is without prejudice to the right of any person to be
a prisoner of war pursuant to A rticle 4 of the Third Convention..
7. This A rticle is not intended to change the generally accepted
practice of States with respect to the wearing of the uniform by
combatants assigned to the regular, uniformed armed units of a
Party to the conflict.
8. In addition to the categories of persons mentioned in A rticle 13
of the First and Second Conventions, all members of the armed
forces of a Party to the conflict, as defined in Article 43 of this
Protocol, shall be entitled to protection under those Conventions
if they are wounded or sick or, in the case of the Second Con
vention, shipwrecked at sea or in other waters.
Article 45 — Protection of persons who have taken part in hostilities
1. A person who takes part in hostilities and falls into the power
of an adverse Party shall be presumed to be a prisoner of war,
and therefore shall be protected by the Third C onvention, if he
claims the status of prisoner of war, or if he appears to be entitled
to such status, or if the Party on which he depends claims such
status on his behalf by notification to the detaining Power or to
the Protecting Power. Should any doubt arise as to whether any
such person is entitled to the status of prisoner of war, he shall
continue to have such status and, therefore, to be protected by
the Third C onvention and this Protocol until such time as bis
status has been determined by a competent tribunal.
2. If a person who has fallen into the power of an adverse Party is
not held as a prisoner of war and is to be tried by that Party for
an offence arising out of the hostilities, he shall have the right
to assert his entitlement to prisonerofwar status before a
judicial tribunal and to have that question adjudicated. Whenever
possible under the applicable procedure, this adjudication shall
occur before the trial for the offence. The representatives of the
Protecting Power shall be entitled to attend the proceedings in
which that question is adjudicated, unless, exceptionally, the
proceedings are held in camera in the interest of State security.
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In such a case the detaining P ower shall advise (he Protecting
Power accordingly.
3 .Any pcison who has taken part in hostilities, who is not entitled
to prisoner-of-war .i.itus and who does not benefit from nunc
favourable treatment in accordance with the Fourth Convention
shall have the right at all times to the protection of Article 75
of this P rotocol. In occupied territory, any such person, unless
he is held as a spy, shall also be entitled, notwithstanding
Article 5 of the Fourth Convention, to his rights of communication
under that Convention.
Article 46 — S pies
1. Notwithstanding any other provision of the Conventions or of
this Protocol, any member of the armed forces of a Party to the
conflict who falls into the power of an adverse Party while
engaging in espionage shall not have the right to the status of
prisoner of war and may be treated as a spy.
2. A member of the armed forces of a Party to the conflict who, on
behalf of that Party and in territory controlled by an adverse
Party, gathers or attempts to gather information shall not be
considered as engaging in espionage if, while so acting, he is in
the uniform of his armed forces.
3. A member of the armed forces of a Party to the conflict who is
a resident of territory occupied by an adverse Party and who,
on behalf of the Party on which he depends, gathers or attempts
to gather information of military value within that territory
shall not be considered as engaging in espionage unless he does
so through ah act of false pretences or deliberately in a clandestine
manner. Moreover, such a resident shall not lose his right to the
status of prisoner of war and may not be treated as a spy unless
he is captured while engaging in espionage.
4. A member of the armed forces of a Party to the conflict who is
not a resident of territory occupied by an adverse Party and
who has engaged in espionage in that territory shall not lose his
right to the status of prisoner of war and may not be treated as
a spy unless he is captured before he has rejoined the armed
forces to which he belongs.
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Article 47 —Mercenaries
1. A mercenary shall not have the right to be av combatant or a
prisoner of war.
2. A mercenary is any person who:
(a) is specially recruited locally or abroad in order to fight in an
armed conflict;
(b) does, in fact, take a direct part in the hostilities;
(c) is motivated to take part in the hostilities essentially by the
desire for private gain and, in fact, is promised, by or on
behalf of a Party to the conflict, material compensation
substantially in excess of that promised or paid to combatants
of similar ranks and functions in the armed forces of that
Party;
(d)\s neither a national of a Party to the conflict nor a resident
of territory controlled by a Party to the conflict;
(e) is not a member of the armed forces of a Party to the conflict;
and
(/)has not been sent by a State which is not a Party to the
conflict on official duty as a member of its armed forces.

PART IV
CIVILIAN POPULATION
SECTION I — GENERAL PROTECTION AGAI NST
EFFECTS OF HOSTI LI TI ES
CHAPTER I — BASI C RULE AND FI ELD OF APPLICATION
Article 48— Basic rule
In order to ensure respect for and protection of the civilian
population and civilian objects, the Parties to the conflict shall at
all times distinguish between the civilian population and comba
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tants and between civilian objects and military objectives and
accordingly shall direct their operations only against military
objectives.
Article 49

Definition of attacks and scope of application

1. "Attacks" means acts of violence against the adversary, whether
in offence or in defence.
2. The provisions of this Protocol with respect to attacks apply to
all attacks in whatever territory conducted, including the national
territory belonging to a Party to the conflict but under the control
of an adverse Party.
3. The provisions of this Section apply to any land, air or sea
warfare which may affect the civilian population, individual
civilians or civilian objects on land. They further apply to all
attacks from the sea or from the air against objectives on land
but do not otherwise affect the rules of international law applicable
in armed conflict at sea or in the air.
4. The provisions of this Section are additional to the rules con
cerning humanitarian protection contained in the Fourth C on
vention, particularly in Part II thereof, and in other international
agreements binding upon the High Contracting Parties, as well as
to other rules of international law relating to the protection of
civilians and civilian objects on land, at sea or in the air against
the effects of hostilities.
CHAPTER I I — CI VI LI ANS AND CI VI LI AN POPULATI ON
Article 50 — Definition of civilians and civilian population
1. A civilian is any person wh
~ rot welong to one of the
categories of persons referred io in Article 4 A (I), (2), (3) and (6)
of the Third C onvention and in Article 43 of this Protocol. In
case of doubt whether a person is a civilian, that person shall be
considered to be a civilian.
2. The civilian population comprises all persons who arc civilians.
3. The presence within the civilian population of individuals who
do not come within the definition of civilians does not deprive
the population of its civilian character.
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Article 51 — Protection of the civilian population
1. The civilian population and individual civilians shall enjoy
general protection against dangers arising from military oper
ations. To give ellect to this protection, the following rules, which
are additional to other applicable rules of international law,
shall be observed in all circumstances.
2. The civilian population as such, as well as individual civilians,
shall not be the object of attack. Acts or threats of violence the
primary purpose of which is to spread terror among the civilian
population are prohibited.
3. C ivilians shall enjoy the protection afforded by this Section,
unless and for such time as they take a direct part in hostilities.
4. Indiscriminate attacks are prohibited. Indiscriminate attacks are:
(a) those which are not directed at a specific military objective;
(b) those which employ a method or means of combat which
cannot be directed at a specific military objective; or
(c) those which employ a method or means of combat the effects
of which cannot be limited as required by this Protocol;
and consequently, in each such case, are of a nature to strike
military objectives and civilians or civilian objects without
distinction.
/
5. Among others, the following types of attacks are to be considered
as indiscriminate:
(a) an attack by bombardment by any. methods or means which
treats as a single military objective a number of clearly
separated and distinct military objectives located in a city,
town, village or other area containing a similar concentration
of civilians or civilian objects; and
(b) an attack which may be expected to cause incidental loss of
civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or
a combination thereof, which would be excessive in relation
to the concrete and direct military advantage anticipated.
6. Attacks against the civilian population or civilians by way of
reprisals are prohibited.
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7. The presence or movements of the civilian population or indi
vidual civilians shall not be used to render certain points or
areas immune from military operations, in particular in attempts
to shield military objectives from attacks or to shield, favour or
impede military operations. The Parties to the conflict shall not
direct the movement of the civilian population or individual
civilians in order to attempt to shield military objectives from
attacks or to shield military operations.
8. Any violation of these prohibitions shall not release the Parties
to the conflict from their legal obligations with respect to the
civilian population and civilians, including the obligation to take
the precautionary measures provided for in Article 57.

CHAPTER I I I — CI VI LI AN OBJECTS
Article 52 — General protection of civilian objects
1. C ivilian objects shall not be the object of attack or of reprisals.
Civilian objects are all objects which are not military objectives
as defined in paragraph 2.
2. Attacks shall be limited strictly to military objectives. In so far
as objects are concerned, military objectives are limited to those
objects which by their nature, location, purpose or use make an
effective contribution to military action and whose total or partial
destruction, capture or neutralization, in the circumstances
ruling at the time, offers a definite military advantage.
3. In case of doubt whether an object which is normally dedicated
to civilian purposes, such as a place of worship, a house or other
dwelling or a school, is being used to make an effective con
• tribution to military action, it shall be presumed not to be so
used.
Article S3 — Protection of cultural objects and of pLices of worship
Without, prejudice to the provisions of the Hague C onvention
for the Protection of C ultural Property in the Event of Armed
Conflict of 14 May 1954, and of other relevant international
instruments, it is prohibited:
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(α) to commit any acts of hostility directed against the historic
monuments, works of art or places of worship which constitute
the cultural or spiritual heritage of peoples;
{b) to use such objects in support of the military effort;
(c) to make such objects the object of reprisals.
Article 54 — Protection of objects indispensable to the survival of the
civilian population
1. Starvation of civilians as a method of warfare is prohibited.
2. It is prohibited to attack» destroy, remove or render useless
objects indispensable to the survival of the civilian population,
such as foodstuffs, agricultural areas for the production of
foodstuffs, crops, livestock, drinking water installations and
supplies and irrigation works, for the specific purpose of denying
them for their sustenance value to the civilian population or to
the adverse Party, whatever the motive, whether in order to starve
out civilians, to cause them to move away, or for any other motive.
3. The prohibitions in paragraph 2 shall not apply to such of the
objects covered by it as are used by an adverse Party:
(a) as sustenance solely for the members of its armed forces; or
(b) if not as sustenance, then in direct support of military action,
provided, however, that in no event shall actions against
these objects be taken which may be expected to leave the
civilian population with such inadequate food or water as
to cause its starvation or force its movement
4. These objects shall not be made the object of reprisals.
5. In recognition of the vital requirements of any Party to the
conflict in the defence of its national territory against invasion,
derogation from the prohibitions contained in paragraph 2 may
be made by a Party to the conflict within such territory under its
own control where required by imperative military necessity.
Article 55 — Protection of the natural environment
1. C are shall be taken in warfare to protect the natural environ
ment against widespread, longterm and severe damage. This
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protection includes a prohibition of the use of methods or means
of warfare which are intended or may be expected to cause such
damage to the natural environment and thereby to prejudice the
health or survival of the population.
2. Attacks against the natural environment by way of reprisals are
prohibited.
Article 56 — Protection of works and installations contuuiing dangerous
forces
1. Works or installations containing dangerous forces, namely
dams, dykes and nuclear electrical generating stations, shall not
be made the object of attack, even where these objects are military
objectives, if such attack may cause the release of dangerous
forces and consequent severe losses among the civilian popu
lation. Other military objectives located at or in the vicinity of
these works or installations shall not be made the object of
attack if such attack may cause the release of dangerous forces
from the works or installations and consequent severe losses
among the civilian population.
2. The special protection against attack provided by paragraph 1
shall cease:
(a) for a dam or a dyke only if it is used for other than its normal
function and in regular, significant and direct support of
military operations and if such attack is the only feasible way
to terminate such support;
(b) for a nuclear electrical generating station only if it provides
electric power in regular, significant and direct support of
military operations and if such, attack is the only feasible way
to terminate such support;
(c) for other military objectives located at or in the vicinity of
these works or installations only if they are used in regular,
significant and direct support of military operations and if
such attack is the only feasible way to terminate such support.
3. In all cases, the civilian population and individual civilians shall
remain entitled ko all the protection accorded them by inter
national law, including the protection of the precautionary
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measures provided for in Article 57. If the protection ceases and
any of the works, installations or military objectives mentioned
in paragraph I is attacked, all practical precautions shall Ix*
take·: to avoid (lie release of the dangerous forces.
4. It is prohibited to make any of the works, installations or military
objectives mentioned in paragraph I the object of reprisals.
5. The Parties to the conflict shall endeavour to avoid locating any
military objectives in the vicinity of the works or installations
mentioned in paragraph 1. Nevertheless, installations erected for
the sole purpose of defending the protected works or installations
from attack are permissible and shall not themselves be made
the object of attack, provided that they are not used in hostilities
except for defensive actions necessary to respond to attacks
against the protected works or installations and that their
armament is limited to weapons capable only of repelling hostile
action against the protected works or installations.
6. The High Contracting Parties and the Parties to the conflict
are urged to conclude further agreements among themselves to
provide additional protection for objects containing dangerous
forces.
7. In order to facilitate the identification of the objects protected
by this article, the Parties to the conflict may mark them with a
special sign consisting of a group of three bright orange circles
placed on the same axis, as specified in Article 16 of Annex I to
this Protocol. The absence of such.marking in no way relieves
any Party to the conflict of its obligations under this Article.

CHAPTER IV — PRECAUTIONARY

MEASURES

Article 57 — Precaution s in attack
/
1. In the conduct of military operations, constant care shall be
taken to spare the civilian population, civilians and civilian
objects.
2. With respect to attacks, the following precautions shall be taken:
(a) those who plan or decide upon an attack shall:
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(i) do everything feasible to verify that the objectives to be
attacked are neither civilians nor civilian objects and are
not subject to special protection but are military
objectives within the meaning of paragraph 2 of
Article 52 and that it is not prohibited by the pro
visions of this Protocol to attack them;
(ii) 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 loss of civilian life,
injury to civilians and damage to civilian objects;
(iii) refrain from deciding to launch any attack which may
be expected to cause incidental loss of civilian life,
injury to civilians, damage to civilian objects, or a
combination thereof, which would be excessive in
relation to the concrete and direct military advantage
anticipated;
(b) an attack shall be cancelled or suspended if it becomes
apparent that the objective is not a military one or is subject
to special protection or that the attack may be expected to
cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage
to civilian objects, or a combination thereof, which would be
excessive in relation to the concrete and direct military
advantage anticipated;
(c) effective advance warning shall be given of attacks which may
affect the civilian population, unless circumstances do not
permit.
3. When a choice is possible between several military objects cs
for obtaining a similar military advantage, the objective to be
selected shall be that the attack on which may be expected to
cause the least danger to civilian lives and to civilian objects.
4. In the conduct of military operations at sea or in the air, each
Party to the conflict shall, in conformity with its rights and duties
under the rules of international law applicable in armed conflict,
take all reasonable precautions to avoid losses of civilian lives
and damage to civilian objects.
5. No provision of this article may be construed as authorizing
any attacks against the civilian population, civilians or civilian
objects.
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Precautions against the effects of attacks

The Parlies lo the conflict shall, to the maximum extent feasible:
(</) without prejudice to Article 49 of the Fourth C onvention,
endeavour to remove the civilian population, individual
civilians and civilian objects under their control from the
vicinity of military objectives;
(/>) avoid locating military objectives within or near densely
populated areas;
(<·) take the other necessary precautions, to protect the civilian
population, individual civilians and civilian objects under
their control against the dangers resulting from military
operations.

CHAPTER V — LOCALI TI ES AND ZONES
PROTECTION

UNDER

SPECI AL

Articles 59  Nondefended localities
1. It is prohibited for the Parties to the conflict to attack, by any
means whatsoever, nondefended localities.
2. The appropriate authorities of a Party to the conflict may
declare as a nondefended locality any inhabited place near or in
a zone where armed forces are in contact which is open for
occupation by an adverse Party. Such a locality shall fulfil the
following conditions:
(a) all combatants, as well as mobile weapons and mobile military
equipment must have been evacuated;
(b) no hostile use shall be made of fixed military installations
or establishments;
(c) no acts of hostility shall be committed by the authorities or
by the population; and
(d) no activities in support of military operations shall be under
taken.
3. The presence, in this locality, of persons specially protected under
the C onventions and this Protocol, and of police forces retained
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for the sole purpose of maintaining law and order, is not contrary
to Ihc conditions laid down in paragraph 2.
•I The declaration made under paragraph 2 shall be addressed to the
adverse Party and shall define and describe, as precisely as
possible, the limits of the nondefended locality. The Parly to
the conflict to which the declaration is addressed shall acknowl
edge its receipt and shall treat the locality as a nondefended
locality unless the conditions laid down in paragraph 2 are not
in fact fulfilled, in which event it shall immediately so inform the
Party making the declaration. Even if the conditions laid down
in paragraph 2 arc not fulfilled, the locality shall continue to
enjoy the protection provided by the other provisions of this
Protocol and the other rules of international law applicable in
armed conflict.
5. The Parlies to the contlit may agree on the establishment of
nondefended localities even if such localities do not fulfil the
conditions laid down in paragraph 2. The agreement should
define and describe, as precisely as possible, the limits of the non
defended locality; if necessary, it may lay down the methods of
supervision.
6. The Party which is in control of a locality governed by such an
agreement shall mark it, so far as possible, by such signs as may
be agreed upon with the other Party, which shall be displayed
where they are clearly visible, especially on its perimeter and
limits and on highways.
7. A locality loses its status as a nondefended locality when it
ceases to fulfil the conditions laid down in paragraph 2 or in
the agreement referred to in paragraph 5. In such an eventuality,
the locality shall continue to enjoy the protection provided by
the other provisions of this Protocol and the other rules of
international law applicable in armed conflict.
Article 60 -— Demilitarized zones
1. It is prohibited for the Parties to the conflict to extend their
military operations to zones on which they have conferred by
agreement the status of demilitarized /one, if such extension is
contrary to the terms of this agreement.
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?. The agreement shall be an express agreement, may be concluded
verbally or in writing, either directly or through a Protecting
Power or any impartial humanitarian organization, and may
consist of reciprocal and concordant declarations. The agreement
may be concluded in peacetime, as well as after the outbreak of
hostilities, and should define and describe, as precisely as pos
sible, the limits of the demilitarized zone and, if necessary, lay
down the methods of supervision.
3. The subject of such an agreement shall normally be any zone
which fulfils the following conditions:
(a) all combatants, as well as mobile weapons and mobile military
equipment, must have been evacuated;
(b) no hostile use shall be made of fixed military installations
or establishments;
(c) no acts of hostility shall be committed by the authorities or
by the population; and
(d) any activity linked to the military effort must have ceased.
The Parties to the conflict shall agree upon the interpretation to
be given to the condition laid down in subparagraph (d) and upon
persons to be admitted to the demilitarized zone other than those
mentioned in paragraph 4.
4. The presence, in this zone, of persons specially protected under
the C onventions and this Protocol, and of police forces retained
for the sole purpose of maintaining law and order, is not contrary
to the conditions laid down in paragraph 3.
5. The Party which is in control of such a zone shall mark it, so
far as possible, by such signs as may be agreed upon with the
other Party, which shall be displayed where they are clearly visible,
especially on its perimeter and limits and on highways.
6. If the fighting draws near to a demilitarized zone, and if the
Parties to the conflict have so ugreed, none of them may use the
zone for purposes related to the conduct of military operations
or unilaterally revoke its status.
7. If one of the Parties to the conflict commits a material breach of
the provisions of paragraphs 3 or 6, the other Party shall be
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iclcascd Γι ««in its obligations under the agreement conferring
upon t h e / o n e the status of dcniihtaii/.ed /one. In such ait
eventuality, the /one loses its status but shall continue to enjoy
the pii>U ι lion provided by the other provisions of this Protocol
and (he other rules of international law applicable in armed
conflict.

CHAPTER
Article 61

I
V

I
CI
VL

DEFENCE

Dcjinitionx and scope

For the purposes of this Protocol:
(</) "civil defence" means the performance of some or all of the
undermentioned humanitarian tasks intended to protect the
civilian population against the dangers, and to help it to recover
from the immediate effects, of hostilities or disasters and also
to provide the conditions necessary for its survival. These
tasks are:
(i) warning;
(ii) evacuation;
(iii) management of shelters;
(iv) management of blackout measures;
(v) rescue;
(vi) medical services, including
assistance;

first

aid, and

religious

(vii) (irefighting;
(viii) detection and marking of danger areas;
(ix) decontamination and similar protective measures;
(x) provision of emergency accommodation and supplies;
(xi) emergency assistance in the restoration and maintenance
of order in distressed areas;
(xii) emergency repair of indispensable public utilities;
(xiii) emergency disposal of the dead;
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(χιν) assistance in (he preservation of objects essential for
survival;
(\\) complementary activities necessary to cany out any of*
the tasks mentioned above, including, but not limited
i«>, planning and organization;
(b) "civil defence organizations" means those establishments
and other units which are organized or authorized by the
competent authorities of a Party to the conflict to perform
any of the tasks mentioned under subparagraph (a), and
which are assigned and devoted exclusively to such tasks;
(<) "personnel" of civil defence organizations means those
persons assigned by a Party to the conflict exclusively to the
performance of the tasks mentioned under subparagraph (a),
including personnel assigned by the competent authority of
that Party exclusively to the administration of these organi
zations;
(d) "materiel" of civil defence organizations means equipment,
supplies and transports used by these organizations for the
performance of the tasks mentioned under subparagraph (a).

Article 62 — General protection
1. C ivilian civil defence organizations and their personnel shall be
respected and protected, subject to the provisions of this Protocol,
particularly the provisions of this Section. They shall be entitled
to perform their civil defence tasks except in case of imperative
military necessity.
2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to civilians who,
although not members of civilian civil defence organizations,
respond to an appeal from the competent authorities and perform
civil defence tasks under their control.
3. Buildings and matiriel used for civil defence purposes and shelters
provided for the civilian population are covered by Article 52.
Objects used for civil defence purposes may not be destroyed or
diverted from their proper use except by the Party to which
they belong.
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Civil defence in occupied territories

1. In occupied territories, civilian civil defence organizations shall
receive from the authorities the facilities necessary for the performance of their tasks. In no circumstances shall their personnel
he compelled to perform activities which would interfere with
the proper performance of these tasks. The Occupying Power
shall not change the structure or personnel of such organizations
in any way which might jeopardize the efficient performance
of their mission. These organizations shall not be required to give
priority to the nationals or interests of that Power.
2. The Occupying Power shall not compel, coerce or induce civilian
civil defence organizations to perform their tasks in any manner
prejudicial to the interests of the civilian population.
3. The Occupying Power may disarm civil defence personnel for
reasons of security.
4. The Occupying Power shall neither divert from their proper use
nor requisition buildings or matiriel belonging to or used by
civil defence organizations if such diversion or requisition would
be harmful to the civilian population.
5. Provided that the general rule in paragraph 4 continues to be
observed, the Occupying Power may requisition or divert these
resources, subject to the following particular conditions:
(a) that the buildings or materiel are necessary for other needs
of the civilian population; and
(6) that the requisition or diversion continues only while such
necessity exists.
6. The Occupying Power shall neither divert nor requisition shelters
provided for the use of the civilian population or needed by such
population.
Article 64

Civilian civil defence organizations o) neutral or other States
hot Parties to the conflict and international co-ordinating
organizations

I. Articles 62, 63, 65 and 66 shall also apply to the personnel and
materiel of civilian civil defence organizations of neutral ox other
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Slides not P arlies to the conflict which perform civil defence
tasks mentioned in Article Μ in the territory of a P arty to the
ι-eiillici. wiili the consent and under the control of that P arty.
Moiilicaiion .Ί" such . i n s t a n c e shall be given as soon as possible
lo .my a<i\cisc Partv conccined In no ciictimstances shall this
activity be deemed to be an interference in the conflict. This
activity should, however, be performed with due regard to the
security interests of the Parties to the conflict concerned.
2

I lie Parties to the conflict receiving the assistance referred to in
p.iraeiajili I and the High Contracting Parties granting it should
facilitate international coordination of such civil defence actions
when appropriate.
In such cases the relevant international
organizations are covered by the provisions of this Chapter.

3. In occupied territories, the Occupying Power may only exclude
or restrict the activities of civilian civil defence organizations of
neutral or other States not Parties to the conflict and of inter
national coordinating organizations if it can ensure the adequate
.performance of civil defence tasks from its own resources or
those of the occupied territory.

Article 65 — Cessation of

protection

1. The protection to which civilian civil defence organizations,
their personnel, buildings, shelters and matir'wl are entitled
shall not cease unless they commit or are used to commit, outside
their proper tasks, acts harmful to the enemy. Protection may,
however, cease only after a warning has been given setting,
whenever appropriate, a reasonable time limit, and after such
warning has remained unheeded.
2. The following shall not be considered as acts harmful to the
enemy:
(a) that civil defence tasks are carried out under the direction or
control of military authorities;
(/>) that civilian civil defence personnel cooperate with military
personnel in the performance of civil defence tasks, or that
some military personnel are attached to civilian civil defence
organizations;
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</ ) that ι he performance of ei\il ilelonce task·, may incidcut::ilv
heiielit military victims, particularly those who are /;»»/·.% </<
cotnhaf.
V It shall also not he considered as an act hannliil to llu eiieinv
thai civilian civil defence personnel bear light individual weapons
lor the purpose of maintaining order of for selfdefence. However,
in areas where land lighting is taking place or is likely to take
place, the Parties to the conflict shall undertake the appropriate
measures to limit these weapons to handguns, such as pistols or
revolvers, in order lo assist in distinguishing between civil defence
personnel and combatants. Although civil defence personnel
bear other light individual weapons in such areas, they shall
nevertheless be respected and protected as soon as they have been
recognized as such.
4. The formation of civilian civil defence organizations along
military lines, and compulsory service in them, shall also not
deprive them of the protection conferred by this C hapter.
Article 66 -  I dentification
1. Each Party to the conflict shall endeavour to ensure that its
civil defence organizations, their personnel, buildings and
matiriel, are identifiable while they are exclusively devoted to the
performance of civil defence tasks. Shelters provided, for the
civilian population should be similarly identifiable.
2. Each Party to the conflict shall also endeavour to
implement methods and procedures which will make
to recognize civilian shelters as well as civil defence
buildings and materiel on which the international
sign of civil defence is displayed.

adopt and
it possihle
personnel,
distinctive

.1. In occupied territories and in areas where lijhlin» is taking
place or is likely to take place, civilian civil defence personnel
should be recognizable by the interna ι ior.d distinctive sign of
civil delcncc and by an identity caul vcrtilNini· their status.
,· 4. The international distinctive sign of civil defence is an equi
lateral blue triangle on an orange ground when used for the
protection of civil defence organizations, their personnel, buildings
and man'rnl and for civilian shelters.
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In addition to the distinctive sign, Parties to the conflict may
agree upon (he use of distinctive signals for civil defence identi
fication purposes.
<> I lie application of the provisions of paragraphs I to 4 is governed
by.Chapter V of Annex I to this Protocol.
7 In time of peace, the sign described in paragraph 4 may, with the
consent of the competent national authorities, be used for civil
defence identification purposes.
8. The High C ontracting Parties and the Parties to the conflict
shall take the measures necessary to supervise the display of the
international distinctive sign of civil defence and to prevent
and repress any misuse thereof.
9. The identification of civil defence medical and religious personnel,
medical units and medical transports is also governed by
Attic!.· IS
Article 67  Members of the armed forces and military units assigned
to civil defence organizations
j I. Members of the armed forces and military units assigned to civil
defence organizations shall be respected and protected, provided
that:
x

(a) such personnel and such units are permanently assigned and
exclusively devoted to the performance of any of the tasks
mentioned in Article 61;
(h) if so assigned, such personnel do not perform any other
military duties during the conflict;
(r) such personnel are clearly distinguishable from the other
members of the armed forces by prominently displaying the
international distinctive sign of civil defence, which shall be
as large as appropriate, and such personnel are provided
with the identity card referred to in C hapter V of Annex I to
this Protocol certifying their status;
(d) such personnel and such units are equipped only with light
individual weapons for the purpose of maintaining order
or for selfdefence. The provisions of Article 65, paragraph 3
shall also apply in this case;
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(e) such personnel do not participate directly in hostilities, and
do not commit, or are not used to commit, outside their civil
defence tasks, acts harmful to the adverse Party;
(/)such personnel and such units perform their civil defence
tasks only within the national territory of their Party.
The nonobservance of the conditions stated in (c) above by any
member of the armed forces who is bound by the conditions pre
scribed in (a) and (Λ) above is prohibited.
2. Military personnel serving within civil defence organizations
shall, if they fall into the power of an adverse Party, be prisoners
of war. In occupied territory they may, but only in the interest
of the civilian population of that territory, be employed on civil
defence tasks in so far as the need arises, provided however that,
if such work is dangerous, they volunteer for such tasks.
3. The buildings and major items of equipment and transports
of military units assigned to civil defence organizations shall be
clearly marked with the international distinctive sign of civil
defence. This distinctive sign shall be as large as appropriate.
4. The materiel and buildings of military units permanently assigned
to civil defence organizations and exclusively devoted to the
performance of civil defence tasks shall, if they fall into the hands
of an adverse Party, remain subject to the laws of war. They
may not be diverted from their civil defence purpose so long as
they are required for the performance of civil defence tasks,
except in case of imperative military necessity, unless previ us
arrangements have been made for adequate provision for the
needs of the civilian population.

SECTION I f — RELI EF IN FAVOUR OF THE
CIVILIAN POPULATION
Article 6H

Field of application

The provisions of this Section apply to the civilian population
asdefined in this Protocol and are supplementary to Articles 23,
55, 59, 60, 61 and 62 and other relevant provisions of the Fourth
Convention.
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Article <>V litiyic needs in occupied territories
1. In addition to the duties specified in A rticle 55 of the Fourth
Convention concerning foot! and medical supplies, the Occupying
Power shall, to the fullest extent of the means available to it and
without any adverse distinction, also ensure the provision of
clothing, bedding, means of shelter, other supplies essential to
the survival of the civilian population of the occupied territory
and objects necessary for religious worship.
2. Relief actions for the benefit of the civilian population of occupied
territories are governed by A rticles 59, 60, 61, 62, 108, 109, 110
and 111 of the Fourth Convention, and by A rticle 71 of this
Protocol, and shall be implemented without delay.
Article 70

Relief actions

1. If the civilian population of any territory under the control of a
Party to the conflict, other than occupied territory, is not ade
quately provided with the supplies mentioned in A rticle 69,
relief actions which are humanitarian and impartial in character
.mil conducted without .my advene distinction shall be under
taken, subject to the agreement of the Parties concerned in such
relief actions. Offers of such relief shall not be regarded as
interference in the armed conflict or as unfriendly acts. In the
distribution of relief consignments, priority shall be given to
those persons, such as children, expectant mothers, maternity
cases and nursing mothers, who, under the Fourth C onvention
or under this Protocol, are to be accorded privileged treatment
or special protection.
2. The Parties to the conflict and each High Contracting Party
shall allow and facilitate rapid and unimpeded passage of all
relief consignments, equipment and personnel provided in
accordance with this Section, even if such assistance is destined
for the civilian population of the adverse Party.
3. The Parties to the conflict und each High Contracting Party
which allow the passage of relief consignments, equipment and
personnel in accordance with paragraph 2:
{a) shall have the right to prescribe the technical arrangements,
including search, under which such passage is permitted;
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(b) may make such permission conditional on the distribution
of this assistance being made under the local supervision of
a Protecting Power;
(<·) shall, in no way whatsoever, divert relief'consignments from
the purpose for which they are intended nor delay their
forwarding, except in cases of urgent necessity in the interest
of the civilian population concerned.
4. The Parties to the conflict shall protect relief consignments and
facilitate their rapid distribution.
5. The Parties to -the conflict and each High Contracting Party
concerned shall encourage and facilitate efTective international
co-ordination of the relief actions referred to in paragraph I.
Article 71 — Personnel participating in relief action s
1. Where necessary, relief personnel may form part of the assistance
provided in any relief action, in particular for the transportation
and distribution of relief consignments; the participation of such
personnel shall be subject to the approval of the Party in whose
territory they will carry out their duties.
2. S uch personnel shall be respected and protected.
3. Each Party in receipt of relief consignments shall, to the fullest
extent practicable, assist the relief personnel referred to in
paragraph 1 in carrying out their relief mission. Only in case of
imperative military necessity may the activities of the relief
personnel be limited or their movements temporarily restricted.
4. Under no circumstances may relief personnel exceed the terms of
their mission under this Protocol. In particular they shall take
account of the security requirements of the Party in whose
territory they are carrying out their duties. The mission of any
of the personnel who do not respect these conditions may be
terminated.
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I RE A TMENT OF PERSONS I N THE
POWER Oh A PARTY TO THE
CONFLICT

I F IELD OF APPLICATION
AND
OF PERSONS AND OBJECTS

PROTECT
I ON

Article 72 F ield of application
The provisions of this Section are additional to the rules con
cerning humanitarian protection of civilians and civilian objects
in the power of a Party to the conflict contained in the Fourth
Convention, particularly Parts I and III thereof, as well as to other
applicable rules of international law relating to the protection of
fundamental human rights during international armed conflict.
Article 7J

 Refugees and stateless persons

Persons who, before the beginning of hostilities, were considered
as stateless persons or refugees under the relevant international
instruments accepted by the Parties concerned or under the
national legislation of the State of refuge or State of residence
shall be protected persons within the meaning of Parts I and HI
of the Fourth Convention, in all circumstances and without any
adverse distinction.
Article 74 — Reunion of dispersed families
The High Contracting Parties and the Parties to the conflict
shall facilitate in every possible way the reunion of families dis
persed as a result of armed conflicts and shall encourage in
particular the work of the humanitarian organizations engaged
in this task in accordance with the provisions of the Conventions
and of this Protocol and in conformity with their respective
security regulations.
Article 75 F undamental guarantees
I

In so far as they are affected by a situation referred to in A rticle 1
of this Protocol, persons who are in the power of a Party to the
conflict and who do not benefit from more favourable treatment
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under the <."'onvenlions or under this Protocol shall he treated
humanely in all circumstances and shall enjoy, as a minimum,
the protection provided by this Article without any adverse
distinction based upon race, colour, sex. language, religion or
belief, political or other opinion, national or social origin, wealth,
birth or other status, or on any other similar criteria. Each
Party shall respect the person, honour, convictions and religious
practices of all such persons.
2. The following acts are and shall remain prohibited at any time
and in any place--'whatsoever,, whether'Committed by civilian or
by military agents:.
{a) violence to the life, health, or physical or mental well-being
of persons, in particular:
(i) murder;
(ii) torture of all kinds, whether physical or mental;
(iii) corporal punishment; and
(iv) mutilation;
(b) outrages upon personal dignity, in particular humiliating and
degrading treatment, enforced prostitution and any form
of indecent assault;
(r) the taking of hostages;
id) collective punishments; and
(e) threats to commit any of the foregoing acts.
3. Any person arrested, detained or interned for actions related to
the armed conflict shall be informed promptly, in a language he
understands, of the reasons why these measures have been taken.
Except in cases of arrest or detention for penal offences, such
persons shall be released with the minimum delay possible and
in any event as soon as the circumstances justifying the arrest,
detention or internment have ceased to exist.
4. No sentence may be passed and no penalty may be executed on
a. person found guilty of a penal offence related, to the armed
conflict except pursuant to a conviction pronounced by an
impartial and regularly constituted court respecting the generally
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«if iviiular iiiilici.il procedure, which

(</) lIK: pmccdure shall provide l\ ι an accused lo he informed
without delay «»l the particulars of I he ollence :«Mcued against
him and shall alford the accused before and during his (rial
all necessary rights and means of defence;
(Λ) no one shall be convicted of an offence except on the basis
of individual penal responsibility;
(<) no one shall be accused or convicted of a criminal offence
on account of any act or omission which did not constitute
a criminal offence under the national or international law
to which he was subject at the time when it was committed;
nor shall a heavier penalty be imposed than that which was
applicable at the time when the criminal offence was com
mitted; if, after the commission of the offence, provision is
made by law for the imposition of a lighter penalty, the
offender shall benefit thereby;
(«7) anyone charged with an offence is presumed innocent until
proved guilty according to law;
(i') anyone charged with an offence shall have the right to be tried
in his presence;
(/)no one shall be compelled to testify against himself or to
confess guilt;.
(#) anyone charged with an offence shall have the right to examine,
or have examined, the witnesses against him and to obtain
the attendance and examination of witnesses on his behalf
under the same conditions as witnesses against him;
(//) no one shall be prosecuted or punished by the same Party
for an offence in respect of which a final judgement acquitting
or convicting that person has been previously pronounced
under the same law and judicial procedure;
(/) anyone prosecuted for an offence shall have the right to have
the judgement pronounced publicly; and
0 ) a convicted person shall be advised on conviction of his
judicial and other remedies and of the time limits within which
they may be exercised.
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5. Women whose liberty l.as been restricted for reasons related to
the armed conflict shall be held in quarters separated from men's
quarters. They shall be under the immediate supervision of
women. Nevertheless, in cases where families are detained or
interned, they shall, whenever possible, be held in the same place
and accommodated as family units.
6. Persons who are arrested, detained or interned for reasons
related to the armed conflict shall enjoy the protection provided
by this Article until their final release, repatriation or reestablish
ment, even after the end of the armed conflict.
7. In order to avoid any doubt concerning the prosecution and trial
of persons accused of war crimes or crimes against humanity,
the following principles shall apply:
(a) persons who are accused of such crimes should be submitted
for the purpose of prosecution and trial in accordance with
the applicable rules of international law; and
(b) any such persons who do not benefit from more favourable
treatment under the Conventions or this Protocol shall be
accorded the treatment provided by this A rticle, whether or
not the crimes of which they are accused constitute grave
breaches of ι he Conventions or of this Protocol.
8. No provision of this A rticle may be construed as limiting or
infringing any other more favourable provision granting greater
protection, under any applicable rules of international law, to
persons covered by paragraph 1.

CHAPTER I I — MEASURES I N FAVOUR
CHILDREN

OF WOMEN

AND

Article 76 — Protection of women
1. Women shall be the object of special respect and shall be pro
tected in particular against rape, forced prostitution and any
other form of indecent assault.
2. Pregnant women and mothers having dependent infants who are
arrested, detained or interned for reasons related to the armed
conflict, shall have their cases considered with the utmost priority.
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V Ι ο I lie maximum extent feasible, the Parlies (υ the conflict shall
endeavour to avoid the pronouncement of the death penalty on
pregnant women or mothers Ικινίημ dependent infants, for an
oflciicc related to the armed conflict. The death penalty for such
ollences shall not 1be executed on such women.

Article 77
I

Protection of children

Children shall be the object of special respect and shall be pro
tected against any form of indecent assault. The Parties to the
conflict shall provide them with the care and aid they require,
whether because of their age or for any other reason.

2. The Parties to the conflict shall take all feasible measures in order
that children who have not attained the age of fifteen years d o
not take a direct part in hostilities and, in particular, they shall
refrain from recruiting them into their armed forces. Γη recruiting
among those persons who have attained the age of fifteen years
but who have not attained the age of eighteen years, the Parties
to the conflict shall endeavour tcT give priority t o those who are
oldest.
3. If, in exceptional cases, despite the provisions of paragraph 2,
children who have not attained the age of fifteen years take a
direct part in hostilities and fall into the power of an adverse
Party, they shall continue to benefit from the special protection
accorded by this A rticle, whether or not they are prisoners of war.
4. If arrested, detained or interned for reasons related to the armed
conflict, children shall be held in quarters separate from the
quarters of adults, except where families are accommodated as
family units as provided in A rticle 75, paragraph 5.
5. The death penalty for an offence related to the armed conflict
shall not be executed on persons w h o had not attained the age
of eighteen years at the time the offence was committed.

Article 78

Evacuation of children

I. No" Party to the conflict shall arrange for the evacuation of
• children, other than its own nationals, to a foreign country
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except for a temporary evacuation where compelling reasons of.
the health or medical treatment of the children or, except in
occupied territory.'.their safety, so require. Where the parents or
legal guardians can be found, their written consent to such
evacuation is required. If these persons cannot be found, the
written consent to such evacuation of the persons who by law or
custom are primarily responsible for the care of the children is
required. Any such evacuation shall be supervised by the Pro
tecting Power in agreement with the Parties concerned, namely,
the Party arranging for the evacuation, the Party receiving the
children and any Parties whose nationals are being evacuated.
In each case, all Parties to the conflict shall take all feasible
precautions to avoid endangering the evacuation.
2. Whenever an evacuation occurs pursuant to paragraph I, each
child's education, including his religious and moral education
as his parents desire, shall be provided while he is away with the
greatest possible continuity.
3. With a view to facilitating the return to their families and country
of children evacuated pursuant to this Article, the authorities of
the Party arranging for the evacuation and, as appropriate, the
authorities of the receiving country shall establish for each child
a card with photographs, which they shall send to the C entral
Tracing Agency of the International Committee of the Red Cross.
Each card shall bear, whenever possible, and whenever it involves
no risk of harm to the child, the following information:
(rt) surname(s) of the child;
(b) the child's first name(s);
(<c) the child's sex;
(d) the place and date of birth (or. if that date is not known,
the approximate age);
(«') the father's full name;
(/) the mother's full name and her maiden name;
(g) the child's nextofkin:
(Λ) the child's nationality;
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the t liiM"s native language, ami any other languages he
speaks;

( j \ the .ul.hi.^ <»Γ the child's family:
(λ) any ulcniilication number for tlu· child;
(/)

the child's state of health;

(/*») the chilli's blood g r o u p ;
(//) any distinguishing features;
(</) (he dale on which and the place where the child was found;
(/>) the date on which and the place from which the child left
the country;
(if)

the child's religion, if a n y ;

(r)

the child's present address in the receiving country;

(Λ)

should the child die before his return, the date, place and
circumstances of death and place of internment.

CHAPTER III

JOURNAL
I STS

Article 79— Measures of protection far

journalists

1. Journalists engaged in dangerous professional missions in areas
of armed conflict shall be considered as civilians within the
meaning of A rticle 50, paragraph I.
2. They shall be protected as such under thewuonventions and this
Protocol, provided that they take no action adversely affecting
their status as civilians, and without ps^tdic^. t o the right of
war correspondents accredited to the armed forces to the status
provided for in A rticle 4 A (4) of the Third Convention.
3. They may obtain an identity card similar to the model in A nnex II
of this Protocol. This card, which shall be issued by the govern
ment of the State of which the journalist is a national or in whose
territory he resides or in which the news medium employing him
is located, shall attest to his status as a journalist.

Ν. 43/79

73°

PART V
EXECUTION OF THE CONVENTIONS
AND OE THIS PROTOCOL
SECTION I

GENERAL PROVISIONS

Articles 80 —· Measures for execution
1. The High C ontracting Parties and the Parties to the conflict
shall without delay take all necessary meustfnes for the execution
of their obligations under the C onventions and this Protocol.
2. The High C ontracting Parties and the Parties to the conflict
shall give orders and instructions to ensure observance of the
Conventions and this Protocol, and shall supervise their
execution.
Article 81

Activities of the Red Cross and other humanitarian
organizations

1. The Parties to the conflict shall grant to the International C om
mittee of the Red C ross all facilities within their power so as to
enable it lo carry out the humanitarian functions assigned to it
by the C onventions and this Protocol in order to ensure pro
tection and assistance to the victims of conflicts; the International
Committee of the Red C ross may also carry out any other
humanitarian activities in favour of these victims, subject to the
consent of the Parties to the conflict concerned.
2. The Parties to the conflict shall grant to their respective Red
Cross (Red C rescent, Red Lion and Sun) organizations the
facilities necessary for carrying out their humanitarian activities
in favour of the victims of the conflict, in accordance with the
provisions of the C onventions and this Protocol and the funda
mental principles of the Red C ross as formulated by the Inter
national C onferences of the Red Cross.
3. The High Contracting Parties and the Parties to the conflict Shall
facilitate in every possible way the assistance which Red C ross
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(Red C rescent, Red Lion and Sun) organizations and the League
of Red C ross Societies extend to the victims of conllicts in
accordance' with the provisions of the C onventions and this
Protocol and with the.fundamental principles of the Red C ross
as formulated by the International C onferences of the Red Cross.
4. The High C ontracting Parties and the Parties to the conflict
shall, as far as possible, make facilities similar to those mentioned
in paragraphs 2 and 3 available to the other humanitarian
organizations referred to in the C onventions and this Protocol
which are duly authorized by the respective Parties to the conflict
and which perform their humanitarian activities in accordance
with the provisions of the Conventions and this Protocol.
Article 82 — Legal advisers in armed forces
The High C ontracting Parlies at all times, and the Parties to the
conflict in time of armed conflict, shall ensure that legal advisers
are available, when necessary, to advise military commanders at
the appropriate level on the application of the C onventions and
this Protocol and on the appropriate instruction to be given to the
armed forces on this subject.
Article 83 — Dissemination
1. The High C ontracting Parlies undertake, in time of peace as in
time of armed conflict, to disseminate the Conventions and this
Protocol as widely as possible in their respective countries and, in
particular, to include the study thereof in their programmes of
military instruction and to encourage the study thereof by the
civilian population, so that those instruments may become known
to the armed forces and to the civilian population
2. Any military or civilian authorities who, in time * «farmed conflict,
assume responsibilities in respect of the application of the
Conventions and this Protocol shall be ΓιιΓ· acquainted with
the text thereof.
Article 84

Rules of application

Thi High C ontracting Parties shall communicate to one another,
as soon as possible, through the depositary and, as appropriate.
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through the Protecting Powers, their official translations of this
Protocol, as well as the laws and regulations which they may adopt
to ensure its application.

SECTION I I

 REPRESSI ON OF BREACHES OF
THE CONVENTIONS AND OF THIS
PROTOCOL

Article H5 — Repression of breaches of this Protocol
I

The provisions of the C onventions relating to the repression
of breaches and grave breaches, supplemented by this Section,
shall apply to the repression of breaches and grave breaches of
this Protocol.

2. Acts described as grave breaches in the C onventions are grave
breaches of this Protocol if committed against persons in the
power of an adverse Party protected by Articles 44, 45 and 73 of
this Protocol, or against the wounded, sick and shipwrecked of
the adverse Party who are protected by this Protocol, or against
those medical or religious personnel, medical units or medical
transports which are under the control of the adverse Party and
are protected by this Protocol.
3. In addition to the grave breaches defined in Article II, the
following acts shall be regarded as grave breaches of this Protocol,
when committed wilfully, in violation of the relevant provisions
of this Protocol, and causing death or serious injury to body or
health:
{a) making the civilian population or individual civilians the
object of attack:
(/>) launching an indiscriminate attack affecting the civilian
population or civilian objects in the knowledge that such
attack will cause excessive loss of life, iniuiy lo civilians or
damage lo civilian objects, as delined in Article 57, para
graph 2 [a) (iii);
(r) launching an attack against works or installations containing
dangerous forces in the knowledge that such attack will cause
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excessive loss of life, injury to civilians or damage to civilian
ohjects, as defined in Article V/, paragraph 2 (a) (iii):
(</) making nondefended localities and demilitarized zones (he
object of attack;
(e) making a person the object of attack in the knowledge that
he is hors de combat;
(7) the perfidious use, in violation of Article 37, of the distinctive
emblem of the red cross, red crescent or red lion and sun or
of other protective signs recognized by the C onventions or
this Protocol.
4. In addition to the grave breaches defined in the preceding para
graphs and in the C onventions, the following shall be regarded
as grave breaches of this Protocol, when committed wilfully and
in violation of the Conventions or the Protocol:
(a) the transfer by the occupying Power of parts of its own
civilian population into the territory it occupies, or the
deportation or transfer of all or parts of the population of
l he occupied territory within or outside this territory, in
violation of Article 49 of the Fourth Convention;
(b) unjustifiable delay in the repatriation of prisoners of war or
civilians;
/
(r) practices of apartheid and other inhuman and degrading
practices involving outrages upon personal dignitjy, based
on racial discrimination;
(d) making the clearlyrecognized historic monuments, works
of art or places of worship which constitute the cultural or
spiritual heritage of peoples and to which special protection
has been given by special arrangement, for example, within
the framework of a competent international organization,
the object of attack, causing as a result extensive destruction
thereof, where there is no evidence of the violation by the
adverse Party of Article 53, subparagraph (b), and when such
historic monuments, works of art and places of worship are
not located in the immediate proximity of military objectives;
(?) depriving a person protected by the C onventions or referred
to in paragraph 2 of this Article of the rights of fair and
regular trial.
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ν Without prejudice to the application of (he C onventions and ol
fhis Protocol, grave breaches of these instruments shall be
regarded as war crimes.
tun If Ht) I ailure to act ,
1. The High C ontracting Parties and the Parties to the conflict
. shall repress grave breaches, and take measures necessary to
suppress all other breaches, of the Conventions or of this Protocol
which result from a failure to act when under a duty to do so.
2. The fact that a breach of the Conventions or of this Protocol was
committed by a subordinate does not absolve his superiors from
penal or disciplinary responsibility, as the case may be, if they
knew, or had information which should have enabled them to
conclude in the circumstances at the time, that he was com
mitting or was going to commit such a breach and if they did
not take all feasible measures within their power to prevent or
repress the breach. .
Article M7

Duty oj commanders

1. The High C ontracting Parties and the Parties to. the conflict
shall require military commanders, with respect to members of
the armed forces under their command and other persons under
their control, to prevent and, where necessary, to suppress and
report to competent authorities breaches of the Conventions and
of this Protocol.
2. In order to prevent and suppress breaches. High C ontracting
Parties and Parties to the conflict shall require that, commensurate
with their level of responsibility, commanders ensure that members
of the armed forces under their command are aware of their
obligations under the Conventions and this Protocol.
3. The High C ontracting Parties and Parties to the conflict shall
require any commander who is aware that subordinates or other
persons under his control are going to commit or have com
mitted a breach of the C onventions or of this Protocol, to
initiate such steps as are necessary to prevent such violations
of the C onventions or this Protocol, and, where appropriate/to
initiate disciplinary or penal action against violators thereof.
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Mutual assistance in criminal matters

I IK High C ontracting Parties shall afford one another the
greatest measure of assistance in connexion with criminal
proceedings brought in respect of grave breaches of the C on
ventions or of this Protocol.

2. Subject to the rights and obligations established in the C on
ventions and in Article 85, paragraph I, of this Protocol, and
when circumstances permit, the High C ontracting Parties shall
cooperate in the matter of extradition. They shall give due
consideration to the request of the State in whose territory the
aHegcd ollence has occurred.
3. The law of the High C ontracting Party requested shall apply
in all cases. The provisions of the preceding paragraphs shall
not, however, a fleet the obligations arising from the provisions
of any other treaty of a bilateral or multilateral nature which
governs or will govern the whole or part of the subject of mutual
assistance in criminal matters.
Article OV
'

Cooperation

In situations of serious violations of the C onventions or of this
Protocol, the High C ontracting Parties undertake to act, jointly
or individually, in cooperation with the United Nations and in
conformity with the United Nations Charter.
Article 90 — · International Fact-Finding Commission
I. (a) An International FactFinding C ommission (hereinafter
referred to as "the Commission") consisting of fifteen members
of high moral standing and acknowledged impartiality shall
be established.
(b) When not less than twenty High C ontracting Parties have
agreed to accept the competence of the Commission pursuant
to paragraph 2, the depositary shall then, and at intervals of
five years thereafter, convene a meeting of representatives of
those High C ontracting Parties for the purpose of electing
the members of the C ommission. At the meeting, the repre
sentatives shall elect the members of the C ommission by
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secre! ballot from a list of persons to which each of those
High C ontracting Parties may nominate one person.
(<·) The members of the Commission shall serve in their personal
capacity and shall hold office until the election of new members
at the ensuing meeting.
(J) At the election, the High C ontracting Parties shall ensure that
the persons to be elected to the C ommission individually
possess the qualifications required and that, in the C om
mission as a whole, equitable geographical representation is
assured.
(t·) In the case of a casual vacancy, the C ommission itself shall
fill the vacancy, having due regard to the provisions of the
preceding subparagraphs.
(/)The depositary shall make available to the C ommission the
necessary administrative facilities for the performance of
its functions.
2. (a) The High C ontracting Parties may at the time of signing,
ratifying or acceding to the Protocol, or at any other subse
quent time, declare that they recognize ipsq facto and without
special agreement, in relation to any other High C ontracting
Party accepting the same obligation, the competence of the
Commission to enquire into allegations by such other Party,
as authorized by this Article.
(b) The declarations referred to above shall be deposited with
the depositary, which shall transmit copies thereof to the
High C ontracting Parties.
(t) The Commission shall be competent to:
(i) enquire into any facts alleged to be a grave breach as
defined in the C onventions and this Protocol or other
serious violation of the Conventions or of this Protocol;
(ii) facilitate, through its good offices, the restoration of an
attitude of respect for the Conventions and this Protocol.
(J) In other situations, the Commission shall institute an enquiry
at the request of a Party to the conflict only with the consent
of the other Party or Parties concerned.
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Ο) Subject to the foregoing provisions of this paragraph, the
provisions of A rticle 52 of the hirst Convention, A rticle 53
of the Second Convention, A rticle 132 of the Third Con
vention ami A rticle 149 of the Fourth Convention shall
continue to apply to any alleged violation of the Conventions
and shall extend to any alleged violation of this Protocol.
3. (a) Unless otherwise agreed by the Parties concerned, all enquiries
shall be Undertaken by a Chamber consisting of seven
members appointed as follows:
(i) live members of the Commission, not nationals of any
Party to the conflict, appointed by the President of the
Commission on the basis of equitable representation of
the geographical areas, after consultation with the Parties
to the conflict;
(ii) two ad hoc members, not nationals of any Party to the
conflict, one to be appointed by each side.
(b) Upon receipt of the request for an enquiry, the President of
the Commission shall specify an appropriate time limit for
setting up a Chamber. If any ad hoc member has not been
appointed within the time limit, the President shall immediately
appoint such additional member or members of the Com
mission as may be necessary to complete the membership of
the Chamber.
_ /
4. (a) The Chamber set up under paragraph)3 t0 undertake an
enquiry shall invite the Parties to the conflict to assist it and
to present evidence. The Chamber may also seek such other
evidence as it deems appropriate and may carry out an
investigation of the situation in loco.
(b) All evidence shall be fully disclosed to the Parties, which shall
have the right tocomment on it to the Commission.
(c) Each Party shall have the right to challenge such evidence.
5. (a) The Commission shall submit to the Parties a report on the
findings of fact of the Chamber, with such recommendations
as it may deem appropriate.
ib) If the Chamber is unable to secure sufficient evidence for
factual and impartial findings, the Commission shall state the
reasons for that inability. >
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(c) The C ommi&ion shall not report its findings publicly, unless
all the Parties to the conflict have requested the C ommission
to do so. /
^!
6. The CommisJfSon shall establish its own rulei, including rules for
the presidency of the C ommission and the presidency of the
Chamber. Those rules shall ensure that the functions of the
President of the Commission are exercised at all times and that,
in the case of an enquiry, they are exercised by a person who is
nor. a national of a Party to the conflict.
«·.
7. The administrative expenses of the C ommission shall be met by
contributions from the High C ontracting Parties which made
declarations under paragraph 2, and by voluntary contributions.
The Party or Parties to the conflict requesting an enquiry shall
advance the necessary funds for expenses incurred by a C hamber
and shall be reimbursed by the Party or Parties against which
the allegations are made to the extent of fifty percent of the costs
of the C hamber. Where there are counterallegations before the
Chamber each side shall advance fifty per cent of the necessary
funds.
Article 91 — Responsibility
A Party to the conflict which violates the provisions of the
Conventions or of this Protocol shall, if the case demands, be
liable to pay compensation. It shall be responsible for all acts
committed by persons forming part of its armed forces.

PART VI
FINAL PROVISIONS
Article 92 — Signature
This Protocol shall be open for signature by the Parties to the
Conventions six months after the signing of the Final Act and
will remain open for a period of twelve months.
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Ratification

This Protocol shall he ratified as soon as possihle. The msiruimnis
o\' ratification shall he deposilcd with the Swiss lederal i'ouncil.
depositary of the Conventions.
.,
Article 94

Accession

This Protocol shall be open for accession by any Party to the
Conventions which has not signed it. The instruments of.'accession
shall be deposited with the depositary.
Article 95

Entry into'force

1. This Protocol shall enter into force six months after two insim
ments of ratification or accession have been deposited.
2. For each Party to the Conventions thereafter ratifying or a ζ avng
to this Protocol, it shall enter into force six months i.iu 'he
deposit by such Party of its instrument of ratification or a
; ·, n.'
Article 96

Treaty relations upon entry into force of this Prot n

1. When the Parties to the Conventions are also Part /s · this
Protocol, the Conventions shall apply as supplement/ ':y this
Protocol.
2. When one of the Parties to the conflict is not bo; t:. oy this
Protocol, the Parties to the Protocol shall remain ίο md by it
in their mutual relations. They shall furthermore 1:/ hound by
this Protocol in relation to each of the Parties wl,<' are not
bound by it, if the latter accepts and applies tli; provisions
thereof.
3. The authority representing a people engaged against a High
Contracting Party in an armed conflict of the typ.. referred to
in A rticle 1, paragraph 4, may undertake to apply the Con
ventions and this Protocol in relation to that conflict by means
of a unilateral declaration addressed to the depositary. Such
declaration shall, upon its receipt by the depositary, have in
relation to that conflict the following effects:
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(a) the C onventions and this Protocol are brought into force for
the said authority as a Party to the conflict with immediate
effect;'
(b) the said authority assumes the same rights and obligations as
those which have been assumed by a High C ontracting Party
to the Conventions and this Protocol; and
(c) the C onventions and this Protocol are equally binding upon
all Parties to the conflict.
Article

97--Amendment

1. Any High C ontracting Party may propose amendments to this
Protocol. The text of any proposed amendment shall be com
municated to the depositary, which shall decide, after consul
tation with all the High C ontracting Parties and the Inter
national C ommittee of the Red C ross, whether a conference
should be convened to consider the proposed amendment.
2. The depositary shall invite to that conference all the High C on
tracting Parties as well as the Parties to the Conventions, whether
or not they are signatories of this Protocol.
Article 98 — Revision of Annex I
1. Not later than four years after the entry into force of this Protocol
and thereafter at intervals of not less than four years, the Inter
national C ommittee of the Red C ross shall consult the High
Contracting Parties concerning Annex I to this Protocol and,
if it considers it necessary, may propose a meeting of technical
experts to review Annex I and to propose such amendments to
it as may appear to be desirable. Unless, within six months of
the communication of a proposal for such a meeting to the
High C ontracting Parties, one third of them object, the Inter
national C ommittee of the Red C ross shall convene the meeting,
inviting also observers of appropriate international organizations.
Such a meeting shall also be convened by the International
Committee of the Red C ross at any time at the request of one
third of the High Contracting Parties.
2. The depositary shall convene a conference of the High Contracting
Parties and the Parties to the C onventions to consider amend
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ntcnts proposed by the meeting of technical experts if, after that
meeting, the International Committee of the Red Cross or one
third of the High Contracting Parties so request.
Amendments to A nnex I may he adopted at such a conference by
a twothirds majority of the High Contracting Parties present and
voting.
4. The depositary shall communicate any amendment so adopted
to the High Contracting Parties and to the Parties to the Con
ventions. The amendment shall be considered to have been
accepted at the end of a period of one year after it has been so
communicated, unless within that period a declaration of non
acceptance of the amendment has been communicated to the
depositary by not less than one third of the High Contracting
Parties.
5. A n amendment considered to have been accepted in accordance
with paragraph 4 shall enter into force three months after its
acceptance for all High Contracting Parties other than those
which have made a declaration of nonacceptance in accordance
with that paragraph. A ny Party making such a declaration may
at any time withdraw it and the amendment shall then enter into
force for that Party three months thereafter.
6. The depositary shall notify the High Contracting Parties and the
Parties to the Conventions of the entry into force of any amend
ment, of the Parties bound thereby, of the date of its entry into
force in relation to each Party, of declarations of nonacceptance
made in accordance with paragraph 4,' and of withdrawals of
such declarations.
Article 99

Denunciation

I. In case a High Contracting Party should denounce this Protocol,
the denunciation shall only take effect one year after receipt of
the instrument of denunciation. If, however, on the expiry of
that year the denouncing Party is engaged in one of the situations
referred to in A rticle 1, the denunciation shall not take effect
before the end of the armed conflict or occupation and not, in
any case, before operations connected with the final release,
repatriation or reestablishment of the persons protected by the
Conventions or this' Protocol have been terminated.
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2. The denunciation shall be notified in writing to the depositary,
which shall transmit it to all the High Contracting Parties.
V The denunciation shall have effect only in respect of the de
nouncing Party.
4. Any denunciation under paragraph I shall not affect the obli
gations already incurred, by reason of the armed conflict, under
this Protocol by such denouncing Party in respect of any act
x
committed before this denunciation becomes effective.
Article 100

Notifications

The depositary shall inform the High C ontracting Parties as
well as the Parties to the C onventions, whether or not they are
signatories of this Protocol, of:
(a) signatures, affixed to this Protocol and the deposit of instru
ments of ratification and accession under Articles 93 and 94;
(b) the date of entry into force of this Protocol under Article 95;
(c) communications and declarations received under Articles 84,
90 and 97;
id) declarations received tinder Article 96, paragraph 3, which
shall be communicated by the quickest methods; and
(e) denunciations under Article 99.
Article 101 — Registration
1. After its entry into force, this Protocol shall be transmitted by
the depositary to the Secretariat of the United Nations for
registration and publication, in accordance with Article 102 of
the Charter of the United Nations.
2. The depositary shall also inform the Secretariat of the United
Nations of all ratifications, accessions and denunciations received
by it with respect to this Protocol.
Article 102

Authentic texts

The original of this Protocol, of which the Arabic, C hinese,
English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic,
shall be deposited with the depositary, which shall transmit
certified true copies thereof to all the Parties to the C onventions.
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ΑΝΝΚΧ Ι
REGULATIONS ( ONC ί RNING Ι1>1 ΝTIFK ΑΙ ΙΟΝ
CHAPTER I
Article I

IDENTITY CARDS

Identity card for permanent civilian medical and religious
personnel

1. The identity card for permanent, civilian medical and religious
personnel referred to in Article 18, paragraph 3, of the P rotocol
should:
(a) bear the distinctive emblem and be of such size that it can be
carried in the pocket;
■ "5 ■

(b) be as durable as practicable;

;

(r) be worded in the national or official language (and may in
addition be worded in other languages);
(d) mention the name, the date of birth (or, if that date is not
available, the age at the time of issue) and the identity number,
if any, of the holder;
(e) state in what capacity the holder is entitled to the protection
of the Conventions and of the P rotocol;
( / ) bear the photograph of the holder as well as his signature or
his thumbprint, or both;
(if) bear the stamp and signature of the competent authority;
(A) state the date of issue and date of expiry of the card.
2. The identity card shall be uniform throughout the territory of
each High Contracting P arty and, as far as possible, of the same
type for all P arties to the conflict. The P arties to the conflict may
be guided by the single-language model,shown in Figure I. At
the outbreak of hostilities, they shall transmit to each other a
specimen of the model they are using, if such model differs from
that shown in Figure I. The identity card shall be made out, if
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possible, in duplicate, one copy being kept by the issuing
authority, which should maintain control of the cards which it
has issued.
In no circumstances may permanent civilian medical and religious
personnel be deprived of their identity cards. In the event of the
loss of a card, they shall be entitled to obtain a duplicate copy.
Article 2

Identity card for temporary civilian medical and religious
personnel

1. The identity card for temporary civilian medical and religious
personnel should, whenever possible, be similar to that provided
for in Article I of these Regulations. The Parties to the conflict
may be guided by the model shown in Figure I.
2. When circumstances preclude the provision to temporary civilian
medical and religious personnel of identity'cards similar to those
described in Article 1 of these Regulations, the said personnel
may be provided with a certificate signed by the competent
authority certifying that the person to whom it is issued is assighed to duty as temporary personnel and stating, if possible, the
duration of such assignment and his right to wear the distinctive
emblem. The certificate should mention the holder's name and
date of birth (or if that date is not available, his age at the time
when the certificate was issued), his function and identity number,
if any. It shall bear his signature or his thumbprint, or both.

Ν. 43/7»

745

O f

1*

i

11

s

Q

Ο
Χ
α.
Ο

C/5

Ι

£
3

χ
Pu

+
Μ'
έ

c
ο

if
Ο
£ 5 α

5*3

χ:

w

+

3 >»

"δ #

II

' 6 ·δ β'

ίί!ι.

'δ
ο

Fig. 1: Model of identity card (format: 74 mm χ 105 mm)

ο

ο

5

Ν. 43/79

CHAPTER
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II

THE DISTINCTIVE

EMBLEM

Article S S ltu/H-ami nature
1. The distinctive emblem (red on a white ground) shall he as large
as appropriate under the circumstances. x For the shapes of the
cross, the crescent or. the lion and sun, the High Contracting
Parties may be guided by the models shown in Figure 2.
2. At night or when visibility is reduced, the distinctive emblem may
be lighted or illuminated: it may also be made of materials
rendering it recognizable by technical means of detection.

c
Fig. 2: Distinctive emblems in red on a w hite ground

Article 4 — Use
1. The distinctive emblem shall, whenever possible, be displayed on
a flat surface or on flags visible from as many directions and from
as far away as possible.
2. Subject to the instructions of the competent authority, medical
and religious personnel carrying out their duties in the battle
area shall, as far as possible, wear headgear and clothing bearing
the distinctive emblem.
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SUiNALS

Ophotialll.se

1. Subject to (he provisions of Article 6 of these Regulations, the
signals specified in this C hapter for exclusive use by medical
units and transports shall not he used for any other purpose.
The use of all signals referred to in this C hapter is optional.
2. Temporary medical aircraft which cannot, either for lack of time
or because of their characteristics, be marked with the distinctive
emblem, may use the distinctive signals authorized in this Chapter.
The best method of effective identification and recognition of
medical aircraft is, however, the use.of a visual signal, either the
distinctive emblem or the light signal specified in Article 6, or
both, supplemented by the other signals referred to in Articles 7
and 8 of these Regulations.
\

Article 6

Light .signal

1. The light signal, consisting of a flashing blue light, is established
for the use of medical aircraft to signal their identity. No other
aircraft shall use this signal. The recommended blue colour is
obtained by using, as trichromatic coordinates :
green boundary
white boundary
purple boundary

y
y
χ

0.065 I 0.805χ
0.400
χ
0.133 I 0.600y

The recommended flashing rate of the blue light is between sixty
and one hundred flashes per minute.
2. Medical aircraft should be equipped with such lights as may be
necessary to make the light signal visible in as many directions
as possible.
3. In the absence of a special agreement between the Parties to the
conflict reserving the use of flashing blue lights for the identi
fication of medical vehicles and ships and craft, the use of such
signals for other vehicles or ships is not prohibited.
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Article 7

Radio signal

1. The radio signal shall consist of a radiotclcphonic or radio
telegraphic message preceded by a distinctive priority signal to
be designated and approved by a World A dministrative Radio
Conference of the International Telecommunication Union. It
shall be transmitted three times before the call sign of the medical
transport involved. This message shall be transmitted in English
at appropriate intervals on a frequency or frequencies specified
pursuant to paragraph 3. The use of the priority signal shall be
restricted exclusively to medical units and transports.
2. The radio message preceded by the distinctive priority signal
mentioned in paragraph I shall convey the following data:
(a) call sign of the medical transport;
(/>) position of the medical transport;
(<) number and type of medical transports;
(</) intended route;
(f) estimated time en route and of departure and arrival, as
appropriate;
(/)any other information such as flight altitude, radio frequencies
guarded, languages and secondary surveillance radar modes
and codes.
3. In order to facilitate the communications referred to in para
graphs 1 and 2, as well as the communications referred to in
Articles 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 and 3t of the Protocol, the
High Contracting Parties, the Parties to a conflict, or one of the
Parties to a conflict, acting in agreement or alone, may designate,
in accordance with the Table of Frequency A llocations in the
Radio Regulations annexed to the International Telecommuni
cation Convention, and publish selected national frequencies to
be used by them for such communications. These frequencies
shall be notified to the International Telecommunication Union
in accordance with procedures to be approved by a World
Administrative Radio Conference.
Article Η
.
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I. The Secondary Surveillance Radar (SSR) system* as specified in
Annex 10 to the Chicago Convention on International Civil

'
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Aviation of 7 December 1944, as amended from time to time,
may be used to identify and to follow the course of medical
aircraft The SSR mode and code to be reserved for the exclusive
use of medical aircraft shall be established by the High C on
tracting Parties, the Parties to a conflict, or one of the Parties to
a conflict, acting in agreement or alone, in accordance with pro
cedures to be recommended by the International C ivil Aviation
Organization.
2. Parties to a conflict may, by special agreement between them,
establish for their use a similar electronic system for the identi
fication of medical vehicles, and medical ships and craft.

CHAPTER I V —

COMMUNI CATI ONS

Article V — Radiocommunications
The priority signal provided for in Article 7 of these Regulations
may precede appropriate radiocommunications by medical units
and transports in the application of the procedures carried out
under Articles 22, 23, 25, 26,27, 28, 29, 30 and 31 of the Protocol.
Article 10 — Use of international codes
Medical units and transports may also use the codes and signals
laid down by the International Telecommunication Union, the
International C ivil Aviation Organization and the InterGovern
mental Maritime C onsultative Organization. These codes and
signals shall be used in accordance with the standards, practices
and procedures established by these Organizations.
Article I I — Other means of communication
When twoway radiocommunication is not possible, the signals
provided for in the International C ode of Signals adopted by the
InterGovernmental Maritime C onsultative Organization or in
the appropriate Annex to the C hicago C onvention on Inter
national C ivil Aviation of 7 December 1944. as amended from
time to time, may be used.
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Article 12

Flight plans

The agreements and notifications relating to (light plans provided
for in A rticle 2l> of the Protocol shall as far as possible he for
mulated in accordance with procedures laid down by the Inter
national Civil A viation Organization.
Article 13 — Signals and procedures for the interception of medical
aircraft
If an intercepting aircraft is used to verify the identity of a medical
aircraft in flight or to require it to land in accordance with
Articles 30 and 31 o( the Protocol, the standard visual and radio
interception procedures prescribed by A nnex 2 to the Chicago
Convention on International Civil A viation of 7 December 1944,
as amended from time to time, should be used by the intercepting
and the medical aircraft.

CHAPTER V

I
CI
V L DEFENCE

Article 14 -- I dentity card
1. The identity card of the civil defence personnel provided for in
Article 66, paragraph 3, of the Protocol is governed by the
relevant provisions of A rticle 1 of these Regulations.
2. The identity card for civil defence personnel may follow the model
shown in Figure 3.
3. If civil defence personnel are permitted to carry light individual
weapons, an entry to that effect should be made on the card
mentioned.
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Article 15 I nternational distinctive w##i
I. The international distinctive .sip,, of civil defence provided for
in A rticle 66. paragraph 4. <»l ihc P.oiool is an equilateral blue
inanglc on an orange ground. Λ nu.del is shown in Figure 4:

Fig. 4: Blue triangle on an orange ground.

2. It is recommended that:
(a) if the blue triangle is on a flag or armlet or tabard, the ground
to the triangle be the orange flag, armlet or tabard;
(b) one of the angles of the triangle be pointed vertically upwards;
(c) no angle of the triangle touch the edge of the orange ground
The
international distinctive sign shall be as large as appropriate
3.
under the circumstances. The distinctive sign shall, whenever
possible, be displayed on flat surfaces or on flags visible from as
many directions and from as far away as possible. Subject ι., the
instructions of the competent authority, civil defence personnel
shall, as far as possible, wear headgear and clothing bearing the
international distinctive sign. A t night or when visibility is
reduced, the sign may be lighted or illuminated; it may also be
made of materials rendering it recognizable by technical means of
detection.
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CHAPTER VI

WORKS AND I NSTALLATI ONS
DANGEROUS FORCES
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CONTA
IN
I NG

Article 16 I nternational .special sign

1. The international special sign for works and installations con
taining dangerous forces, as provided for in Article 56, para
graph 7, of the Protocol, shall be a group of three bright orange
circles of equal size, placed on the same axis, the distance between
each circle being one radius, in accordance with Figure S illustrated
below.
2. The sign shall be as large as appropriate under the circumstances.
When displayed over an extended surface it may be repeated as
often as appropriate under the circumstances. It shall, whenever
possible, be displayed on flat surfaces or on flags so as to be
visible from as many directions and from as far away as possible.
3. On a flag, the distance between the outer limits of the sign and
the adjacent sides of the flag shall be one radius of a circle. The
flag shall be rectangular and shall have a white ground.
4. At night or when visibility is reduced, the sign may be lighted or
illuminated. It may also be made of materials rendering it
recognizable by technical means of detection.

Pig. 3: I nternational special sign for works and I nstallations containing dangerous
forces.
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ANNEX Π
IDENTITY CARD FOR J OURNALISTS
ON DANGEROUS PROFESSIONAL MISSIONS
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ΔΕΥΤΕΡΟΝ Μ Ε Ρ Ο Σ
Π Ρ Ο Σ Θ Ε Τ Ο Ν ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ Τ Ω Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Τ Η Σ ΓΕΝΕΥΗΣ
ΓΗΣ 12ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, 1949, ΑΦΟΡΩΝ Ε Ι Σ ΤΗΝ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Ν
ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ Δ Ι Ε Θ Ν Ω Ν ΕΝΟΠΛΩΝ Σ Υ Ρ Ρ Α Ξ Ε Ω Ν (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ Ι )
ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ
ΓΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ,
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Ν Τ Α τήν εΙλικρινή αυτών έττιθυμίαν νά ϊδουν τήν είρήνην
νά έπικρατή μεταξύ των λαών,
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑ δτι παν Κράτος έχει καθήκον, συμφώνως προς τόν Χάρτην
των Ηνωμένων Εθνών, νά άπέχη είς τάς διεθνείς αυτού σχέσεις της απειλής
ή της χρήσεως βίας κατά της κυριαρχίας, εδαφικής άκεραιότητος ή πολιτικής
ανεξαρτησίας παντός Κράτους, ή καθ' οίονδήποτε Ετερον τρόπον άσυμβίβα
στον προς τους σκοπούς τών 'Ηνωμένων Εθνών,
Π Ι Σ Τ Ε Υ Ο Ν Τ Α , εντούτοις, δτι είναι άναγκαΐον δπως επαναβεβαιώσουν καΐ
αναπτύξουν τάς διατάξεις τάς προστατεύουσας τ ά θύματα ένοπλων συρράξεων
καΐ δπως προσθέσουν μέτρα σκσποΰντα τήν ένίσχυσιν τής εφαρμογής αυτών,
ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑ τήν πεποίθησιν αυτών δτι ουδέν έν τω παρόντι Πρωτοκολλώ
ή έν ταϊς Συμβάσεσι τής Γενεύης τής 12ης Αυγούστου 1949 δύναται νά έρμη
νεύηται ως νομιμοποιούν ή επιτρέπον οίονδήποτε έπιθετικήν ένέργειαν ή οίαν
δήποτε έτέραν χρήσιν βίας άσυμβίβαστον προς τόν Χάρτην τών 'Ηνωμένων
"Εθνών,
Ε Π Λ Ν Α Β Ε Β Α Ι Ο Υ Ν Τ Α περαιτέρω δτι αϊ διατάξεις τών Συμβάσεων τής
Γενεύης τής 12ης Αυγούστου 1949 καΐ του παρόντος Πρωτοκόλλου δέον νά
εφαρμόζονται πλήρως είς πδσαν περίστασιν έφ' απάντων τών προσώπων τ ά
όποια προστατεύονται Οπό τών έν λόγω έγγραφων, άνευ οίασδήποτε δυσμε
νούς διακρίσεως βασιζόμενης είς τήν φύσιν ή τήν προέλευσιν τής ένοπλου συρ
ράξεως ή είς τ ά α ί τ ι α τ ά υποστηριζόμενα ύπό τών Μερών τής συρράξεως
ή αποδιδόμενα είς ταύτα,
Σ Υ Ν Ε Φ Ω Ν Η Σ Α Ν επί τών κάτωθι :
ΜΕΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΑΙ

Ι

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

"Αρθρον 1.  ΓενικαΙ άρχαι καΐ Ικτασις

εφαρμογής

Ι. Τά 'Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν σεβα
σμού και διασφαλίσεως σεβασμού τοΰ παρόντος Πρωτοκόλλου είς πασαν
περίστασιν.
2. ΕΙς περιπτώσεις μή καλυπτομένας ύπό του παρόντος Πρωτοκόλλου ή ύπό
έτερων δκ.θνών συμφωνιών, ol πολΐται και ol μάχιμοι παραμένουν ύπό τήν
πρυστοσίαν και δικαιοδοσίαν τών άρχων του διεθνούς δικαίου το όποιον
πηγάζει έκ τών εδραιωμένων εθίμων, έκ τών άρχων τοΰ ανθρωπισμού καΐ έκ
τών υπαγορεύσεων τής δημοσίας συνειδήσεως.
3. Τό παρόν Πρωτόκολλον τό όποιον συμπληροΐ τάς Συμβάσεις της Γενεύης
τής 12ης Αυγούστου 1949 διά τήν προστασίαν τών θυμάτων πολέμου, θα τυγ
χάνη εφαρμογής είς τάς καταστάσεις τάς αναφερόμενος έν τω "Αρβρφ 2 τό
όποιον εΤναι κοινόν είς τάς έν λόγω Συμβάσεις.
4. ΑΙ έν τη προηγουμένη παραγράφω αναφερόμενοι καταστάσεις περιλαμ
βάνουν ένοπλους συρράξεις κατά τάς οποίας λαοί αγωνίζονται εναντίον αποι
κιακού δεσποτισμού καΐ ξένης κατοχής καΐ εναντίον ρατσιστικών καθεστώτων
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έν τη ασκήσει του δικαιώματος αύτοδιαθέσεώς των, ώς τοΟτο διατυποΰται εις
τόν Χάρτην των Ηνωμένων Εθνών και τήν Διακήρυξιν έπί των "Αρχών του
διεθνούς Δικαίου τήν άφορώσαν είς τάς Φιλικάς Σχέσεις και Συνεργασίαν
μεταξύ Κρατών σύμφώνως προς τόν Χάρτην τών 'Ηνωμένων 'Εθνών.
"Αρθρον 2.—'Ορισμοί
Δια τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου :
(α) «Πρώτη Σύμβασις», «Δευτέρα Σύμβασις», «Τρίτη Σύμβασις» και
«Τετάρτη Σ ύμβασις» σημαίνει, αντιστοίχως, τήν Σύμβασιν της Γενεύης
δια τήν Βελτίώσιν της Καταστάσεως τών Τραυματιών και 'Ασθενών είς
τάς έν 'Εκστρατεία Ένοπλους Δυνάμεις της 12ης Αυγούστου 1949' τήν
Σύμβασιν της Γενεύης διά τήν Βελτίώσιν της καταστάσεως τών Τραυμα
τιών, 'Ασθενών καί Ναυαγών Μελών τών κατά θάλασσαν Ένοπλων Δυ
νάμεων της 12ης Αυγούστου 1949' τήν Σύμβασιν της Γενεύης τήν σχε
τικήν προς τήν Μεταχείρισιν τών Αιχμαλώτων Πολέμου της 12ης Αυγού
στου 1949' τήν Σύμβασιν της Γενεύης τήν σχετικήν προς τήν Προστασίαν
Πολιτών έν Καιρώ Πολέμου της 12ης Αυγούστου 1949' «αϊ Συμβάσεις»
σημαίνει τάς τεσσάρας Συμβάσεις της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949
διά τήν προστασίαν τών θυμάτων πολέμου'
(β) «κανόνες διεθνούς δικαίου εφαρμοστέοι είς ένοπλους συρράξεις»
σημαίνει τους εφαρμοστέους είς ένοπλους συρράξεις κανόνας ol όποιοι
περιέχονται είς διεθνείς συμφωνίας είς τάς οποίας τά Μέρη της συρρά
ξεως εΤναι Σ υμβαλλόμενα Μέρη και τάς γενικώς ανεγνωρισμένος αρχάς
και κανόνας τοΟ διεθνούς δικαίου οί όποιοι εΐναι εφαρμοστέοι εις ένο
πλους συρράξεις*
(γ) «Προστάτις Δύναμις» σημαίνει ούδέτερόν τι ή έτερον Κράτος μή
Μέρος της συρράξεως τό όποιον υπεδείχθη ύπό τίνος Μέρους της συρρά
ξεως και έγένετό δεκτόν ύπό του αντιπάλου Μέρους και τό όποιον συνε
φώνησε νά έκτελή τά δυνάμει τών Συμβάσεων και του παρόντος Πρωτο
κόλλου είς Προστάτιδα Δύναμιν ανατιθέμενα καθήκοντα'
(δ) «αντικαταστάτης» σημαίνει όργανισμόν τίνα ένεργοΟντα είς τήν
θέσιν Προστάτιδος Δυνάμεως συμφώνως προς τό "Αρθρον 5.
"Αρθρον 3."Εναρξις και πέρας εφαρμογής
"Ανευ επηρεασμού τών διατάξεων αϊ όποϊαι εΐναι έφαρμοστέαι κατά πάντα
χρόνον :
(α) αϊ Συμβάσεις και τό τιαρόν Πρωτόκολλον θά τυγχάνουν εφαρμο
γής άπό της ενάρξεως πάσης καταστάσεως αναφερομένης έν τω "Αρθρω
1 του παρόντος Πρωτοκόλλου'
(β) ή εφαρμογή τών Συμβάσεων και του παρόντος Πρωτοκόλλου θά
περατοΰται, είς τό έδαφος τών Μερών της συρράξεως, επί τη γενική λήξει
τών στρατιωτικών επιχειρήσεων καί, έν περιπτώσει κατεχομένων εδαφών,
έπί τω τερματισμώ τής κατοχής, εκτός, έν έκατέρα περιπτώσει, διά τά
πρόσωπα έκεΐνα τών οποίων ή οριστική άπελευθέρωσις, επαναπατρισμός
Γ) έπανεγκατάστασις πραγματοποιείται μεταγενεστέρως. Τά τιρόσωτια
ταύτα θά συνεχίσουν νά ώφελώνται έκ τών σχετικών διατάξεων τών Συμβά
σεων καί του παρόντος Πρωτοκόλλου μέχρι τής οριστικής αυτών απελευ
θερώσεως, επαναπατρισμού ή έπανεγ καταστάσεως.
"Αρθρον 4. Νομική κατάστασις τών Μερών τής συρράξεως
Ή εφαρμογή τών Συμβάσεων καί του παρόντος Πρωτοκόλλου, καθώς
καί ή σύναψις τών έν αύταΤς προβλεπομένων συμφωνιών, ουδόλως θά επηρεά
ζουν τήν νομική ν κατάστασιν τών Μερών της συρράξεως. Οΰτε ή κατοχή
εδάφους ούτε δε ή εφαρμογή τών Συμβάσεων καί του παρόντος Πρωτοκόλλου
θά επηρεάζουν τήν νσμικήν κατάστασιν του συγκεκριμένου εδάφους.
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"Αρθρον 5.—"Ορισμός Προστατίδων Δυνάμεων
■και του αντικαταστατού αυτών
1. 'Αποτελεί καθήκον των Μερών της συρράξεως άπό της ενάρξεως της ουρ
ί >άξεως δπως εξασφαλίσουν τήν έποπτείαν καΐ ύλοποίησιν των Συμβάσεων
καί του παρόντος Πρωτοκόλλου διά της εφαρμογής τοΰ συστήματος των
Προστ(χτ(δων Διη'άμεων, περιλαμβανομένης μεταξύ άλλων τής υποδείξεως καΐ
αποδοχής των ίν λόγω Δυνάμεων, συμφώνως προς τάς ακολούθους παραγρά
φους. ΑΙ Προστάτιδες Δυνάμεις θά υπέχουν τό καθήκον προστασίας των συμ
φερόντων τών Μερών τής συρράξεως.
2. 'Από τής ενάρξεως καταστάσεως τίνος αναφερομένης έν τω "Αρθρω 1,
ί'κ«στον Μέρος τής συρράξεως οφείλει άνευ καθυστερήσεως νά υπόδειξη
Προστάτιδα Δύναμιν προς τόν σκοπόν εφαρμογής τών Συμβάσεων καΐ του
παρόντος Πρωτοκόλλου καί, ομοίως άνευ καθυστερήσεως και προς τόν αυτόν
σκοπόν, νά επιτρέψω τάς δραστηριότητας τής Προστάτιδος Δυνάμεως ή οποία
ίγένετο δεκτή ύπ' αύτοΟ μετά τήν όπόδειξίν της ύπό του αντιπάλου Μέρους.
J. Έ ά ν Προοτάτις Δύναμις δέν έχη ύποδειχθή ή γίνει δεκτή άπό τής ενάρ
ξεως καταστάσεως τίνος αναφερομένης έν τω "Αρθρω 1, ή Διεθνής Επιτροπή
τοΟ Ερυθρού Σταύρου, άνευ επηρεασμού τοΟ δικαιώματος οίουδήποτε έτερου
αμερόληπτου ανθρωπιστικού οργανισμού όπως ένεργήση παρομοίως, θά πρσσ
φέρη τάς καλάς της υπηρεσίας προς τά Μέρη τής συρράξεως προς τόν σκοπόν
υποδείξεως άνευ καθυστερήσεως Προστάτιδος Δυνάμεως ώς προς τήν οποίαν
τά Μέρη τής συρράξεως συναινούν. Προς τούτο αύτη δύναται, μεταξύ άλλων,
νά ζητήση παρ" έκαστου Μέρους νά τήν έφοδιάση διά τίνος καταλόγου έκ
πέντε τουλάχιστον Κρατών τά δτχοΐα τό έν λόγω Μέρος θεωρεί αποδεκτά ίνα
ενεργούν ώς Προστάτιδες Δυνάμεις διά λογαριασμόν αύτου έν σχέσει προς
άντίπαλόν τι Μέρος, καί νά ζητήση τιαρ* έκαστου αντιπάλου Μέρους νά πα
ράσχη κατάλογον έκ πέντε τουλάχιστον Κρατών τά όποια θά άπεδέχετο ώς
Προστάτιδας Δυνάμεις του πρώτου Μέρους' ol κατάλογοι ούτοι κοινοποιούνται
προς τήν Έπιτροπήν εντός δύο εβδομάδων άπό τής λήψεως τής αΙτήσεως*
αύτη θά ουγκρίνη τούτους καί θά επιδίωξη τήν συμφωνίαν έφ* οίουδήποτε
προτεινομένου Κράτους κατονομαζομένου είς αμφότερους τους κοτταλόγους.
4. Έάν, παρά τά ανωτέρω, ουδεμία ύπάρχη Προστάτις Δύναμις, τά Μέρη
τής συρράξεως οφείλουν νά αποδεχθούν άνευ καθυστερήσεως προσφοράν τίνα
ή οποία δύναται νά γίνη ύπό τής Διεθνούς Επιτροπής τοΟ Ερυθρού Σταυρού
ή ύφ* οίουδήποτε οργανισμού ό όποιος προσφέρει πάσας τάς εγγυήσεις αμε
ροληψίας καί Ικανότητος, κατόπιν ευλόγων διαβουλεύσεων μετά τών είρημέ
νων Μερών καί αφού ληφθούν ύπ' όψιν τά αποτελέσματα τών έν λόγω δια
βουλεύσεων, δπως ενεργή ώς αντικαταστάτης. Ή άρμοδιότης του έν λόγω
αντικαταστατού υπόκειται είς τήν συναίνεσιν τών Μερών τής συρράξεως· τά
Μέρη τής συρράξεως οφείλουν νά καταβάλλουν πασαν προσπάθειαν προς
διευκόλυνσιν τών εργασιών του αντικαταστατού έν τη εκτελέσει τών καθη
κόντων «ύτού δυνάμει τών Συμβάσεων καί του παρόντος Πρωτοκόλλου.
5. Συμφώνως προς τό "Αρθρον 4, ό ορισμός καί ή αποδοχή ΠροστατΙδων
Δυνάμεων προς τόν σκοπόν εφαρμογής τών Συμβάσεων καί τοΟ παρόντος
Πρωτοκόλλου ουδόλως θά έπηρεάζη τήν νσμικήν κατάστασιν τών Μερών τής
συρράξεως ή οίουδήποτε εδάφους, περιλαμβανομένου καί του ύπό κατοχήν
εδάφους.
6. Ή διατήρησις διπλωματικών σχέσεων μεταξύ τών Μερών τής συρράξεως
ή ή άνάβεσις τής προστασίας τών συμφερόντων Μέρους τινός καί εκείνων
τών υπηκόων αύτου είς τρίτον Κράτος συμφώνως προς τους κανόνας τοΟ
διεθνούς δικαίου τους αφορώντας είς τάς διπλωματικάς σχέσεις δέν αποτελεί
κώλυμα διά τήν ύπόδειξιν Προστάτιδων Δυνάμεων προς τόν σκοπόν εφαρμογής
τών Συμβάσεων καί τοΟ παρόντος Πρωτοκόλλου.
7. Πάσα μεταγενέστερα μνεία έν τω παρόντι Πρωτοκολλώ
Δυνάμεως περιλαμβάνει επίσης καί τόν άντικαταστάτην.
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"Αρθρον 6.—Προσοντούχα πρόσωπα
Ι. Ί α Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη, έν καιρώ ειρήνης, θά προσπαθούν, τη
ώοηθεία των εθνικών Συνδέσμων Ερυθρού Σταύρου (Ερυθράς Ημισελήνου,
ΈρυθροΟ Λέοντος και Η λ ί ο υ ) , νά εκπαιδεύσουν προσοντοΰχον πρόσω πικόν
προς διευκόλυνσιν της εφαρμογής των Συμβάσεων και του παρόντος Πρωτο
κόλλου, κ α ι Ιδιαιτέρως των δραστηριοτήτων των Προστάτιδων Δυνάμεων.
2. Ή πρόσληψις και έκπαίδευσις τοιούτου προσωπικού ανήκει εις την έσω
τερικήν δικαιοδοσίαν.
3. Ή Διεθνής Επιτροπή τοΟ 'Ερυθρού Σταύρου θά έχη εις την διάθεσιν
των Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών τους καταλόγους τών ούτω εκπαιδευο
μένων προσώπων τους οποίους τ ά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη ήθελον καταρ
τίσει και διαβιβάσει προς αυτήν προς τόν σκοπόν τούτον.
4. ΟΙ δροι ol διέποντες τήν άπασχόλησιν του τοιούτου προσωπικού έκτος
του εθνικού εδάφους θά αποτελούν, έν έκαστη περιπτώσει, τό άντικείμενον
ειδικών συμφωνιών μεταξύ των ενδιαφερομένων Μερών.
"Αρθρον 7.—Συνελεύσεις
Ό θεματοφύλαξ του παρόντος Πρωτοκόλλου θά συγκαλή συνέλευσιν τών
'Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών, τη αΐτήσει ενός ή πλειόνων έκ τών είρη
μένων Μερών και κατόπιν εγκρίσεως έκ μέρους της πλειονότητος έξ αυτών,
διά νά έξετάζη γενικά προβλήματα άφορώντα είς τήν εφαρμογή ν τών Σ υ μ 
βάσεων και τοΟ Πρωτοκόλλου.
ΜΕΡΟΣ

II

ΓΡΑΥΜΑΤΙΑΙ, Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Σ

Κ Α Ι ΝΑΥΑΓΟΙ

ΤΜΗΜΑ Ι .  Γ Ε Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α
"Αρθρον 8.—'Ορολογία
Δ ι ά τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου:
( α ) «τραυματίαι» καΐ «ασθενείς» σημαίνει πρόσωπα, στρατιωτικής ή
πολιτικής Ιδιότητος, τ ά όποια, συνεπεία τραύματος, ασθενείας ή ετέρας
φυσικής ή διανοητικής ανωμαλίας ή άνικανότητος, έχουν ανάγκην Ιατρι
κής βοηθείας ή φροντίδος και τ ά όποια απέχουν πάσης εχθροπραξίας. ΟΙ
δροι οΟτοι καλύπτουν επίσης περιπτώσεις μητρύτητος, νεογέννητα βρέφη
κά'ι 'έτερα τιρόοω-ηα τ ά όποια δυνατόν νά έχουν ανάγκην άμεσου Ιατρικής
βοηθείας ή φροντίδος, ώς είναι οί ανάπηροι ή αϊ έ'γκυοι γυναίκες, και τ ά
όποια απέχουν πάσης εχθροπραξίας'
(β) «ναυαγοί» σημαίνει πρόσωπα, στρατιωτικής ή πολιτικής ιδιότητος,
τ ά όποια ευρίσκονται έν κινδύνω είς τήν θάλασσαν ή είς ϊτερα ύδατα
συνεπεία ατυχήματος έπηρεάζοντος α υ τ ά ή τό μεταφέρον αυτά σκάφος
ή αεροσκάφος κ α ι τ α όποια απέχουν πάσης εχθροπραξίας. Τ ά έν λόγω
πρόσωπα, ύπό τήν προΰπόθεσιν δτι συνεχίζουν νά απέχουν πάσης εχθρο
πραξίας, θά συνεχίσουν νά θεωρώνται ναυαγοί διαρκούσης τής δισσώ
σέώς. των μέχρι της αποκτήσεως ύπ' αυτών ετέρας Ιδιότητος δυνάμει τών
Συμβάσεων ή τοΟ παρόντος Πρωτοκόλλου'
( γ ) «Ογειονομικόν προσωπικό ν» σημαίνει τ ά πρόσωπα εκείνα τ ά προ
οριζόμενα, ύπό τίνος Μέρους της συρράξεως, αποκλειστικώς διά τους
υγειονομικούς σκοπούς τους άπαριθμουμένους έν τη ύποπαραγράφω (ε)
ή δ ι ά την διοίκησιν υγειονομικών μονάδων ή τήν λειτουργίαν ή διοίκησιν
υγειονομικών μεταφορικών μέσων. Ή τοιαύτη άνάθεσις καθηκόντων
δύναται νά είναι μόνιμος ή προσωρινή. Ό δρος περιλαμβάνει:
(ι) όγειονομικόν προσωπικόν Μέρους τινός τής συρράξεως, στρατιω
τικόν ή πολιτικόν, περιλαμβανομένου και του έν τη Πρώτη και τη
Δευτέρα Συμβάσει περιγραφομένου, καθώς και του προοριζομένου
διά τάς οργανώσεις πολιτικής αμύνης'
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(ii) ύγειονομικόν
προυωπικόν των εθνικών
Συνδέσμων 'Ερυθρού
Σταύρου (Ερυθράς Ημισελήνου, Ερυθρού Λέοντος και Η λ ί ο υ )
και Ιτεραι έθνικαί εθελοντικά! οργανώσεις παροχής βοηθείας δεόν
τως ανεγνωρισμένοι και έξουσιοοοτημέναι υπό τίνος Μέρους της
ουρράξεως'
(Hi) ύγειονομικόν προσωπικόν τών υγειονομικών μονάδων ή των υγειο
νομικών μεταφορικών μέσων τών περιγραφομένων έν τω "Αρθρω 9,
παράγραφος 2
(δ) «θρησκευτικόν προσωπικόν» σημαίνει στρατιωτικά ή πολιτικά πρό
σωπα, ώς είναι ol ιερείς, τά όποια ασχολούνται αποκλειστικώς είς Ιερα
τ ι κ ά καθήκοντα και είναι άπεσπασμένα:
(i) είς τάς ένοπλους δυνάμεις Μέρους τινός της συρράξεως'
(Π) <είς τάς ύγειονομικάς μονάδας ή υγειονομικά μεταφορικά μέσα
Μέρους τινός της συρράξεως'
(Hi) ίΐΐς υγειονομικός μονάδας ή υγειονομικά μεταφορικά μέσα περιγρα
φόμενα έν "Αρθρω 9, παράγραφος 2' ή
(iv) είς οργανώσεις πολιτικής αμύνης Μέρους τινός της συρράξεως.
Ή άπόσπασις θρησκευτικού προσωπικού δύναται νά είναι μόνιμος ή προ
σωρινή, α! δέ συναφείς διατάξεις της υποπαραγράφου (ία) εφαρμόζονται
έπ* αυτών
(ε) «ύγειονομικαί μονάδες» σημαίνει εγκαταστάσεις και ετέρας μονά
δας, στρατιωτικάς ή πολιτικάς, όργανωμένας δι* υγειονομικούς σκοπούς,
ήτοι τήν άναζήτησιν, συλλογήν, μεταφοράν, διάγνωσιν ή περίθαλψιν
περιλαμβανομένης της παροχής πρώτων βοηθειών — τών τραυματιών,
ασθενών και ναυαγών, η δια τήν πρόληψιν ασθενειών. Ό δρος περιλαμ
βάνει, έπί παραδείγματι, νοσοκομεία καΐ ετέρας παρεμφερείς μονάδας,
κέντρα μεταγγίσεως αίματος, προληπτικά νοσηλευτικά κέντρα και Ιδρύ
ματα, υγειονομικούς σταθμούς καί τάς ύγειονομικάς άποθήκας φαρμά
κων τών έν λόγω μονάδων. ΑΙ υγειονομικά! μονάδες δύνανται νά είναι
σταθεραΐ ή κινηταί, μόνιμοι ή προσωριναί'
(στ) «υγειονομική μεταφορά» σημαίνει τήν διά ξηράς, ϋδατος ή αέρος
μεταφοράν τραυματιών, ασθενών ή ναυαγών, υγειονομικού προσωπικού,
θρησκευτικού προσωπικού, υγειονομικού εξοπλισμού ή υγειονομικών εφο
δίων προστατευομένων ύπό τών Συμβάσεων καί του παρόντος Πρωτο
κόλλου"
( ζ ) «υγειονομικά μεταφορικά μέσα» σημαίνει παν μέσον μεταφοράς,
στρατιωτικόν ή πολιτικόν, μόνιμον ή προσωρινόν, προοριζόμενον απο
κλειστικώς δι" ύγειονομικάς μεταφοράς καί τελούν ύπό τόν έ"λεγχον
αρμοδίας τινός αρχής Μέρους της συρράξεως'
(η) «υγειονομικά οχήματα» σημαίνει παν ύγειονομικόν μεταφορικόν
μέσον διά ξηράς*
(θ) ^υγειονομικά πλοία καί σκάφη» σημαίνει παν ύγειονομικόν μετα
φορικόν μέσον δι* ίίδατος'
(ι) «ύγειονομικόν αεροσκάφος» σημαίνει παν ύγειονομικόν μεταφο
ρικόν μέσον δι* αέρος'
( ι α ) «μόνιμον ύγειονομικόν προσωπικόν», «μόνιμοι ύγειονομικαί μονά
δες» καί <μόνιμα υγειονομικά μεταφορικά μέσα» σημαίνει τ ά προοριζό
μενα αποκλειστικώς δι* υγειονομικούς σκοπούς έπί άκαθόριστον χρονι
κήν περίοδον. «Προσωρινόν ύγειονομικόν προσωπικόν», «προσωριναί
ύγειονομικαί μονάδες» καί «προσωρινά υγειονομικά μετα<|>ορικά μέσα»
σημαίνει τ ά προοριζόμενα αποκλειστικώς οι' υγειονομικούς σκοπούς έπί
περιωρισμένας χρονικάς περιόδους καί κατά τήν διάρκειαν ολοκλήρου
της περιόδου αυτών. Έ κ τ ο ς έάν άλλως όρίζηται, ol οροί «ύγειονομικόν
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Tipoouy Λκύν», νύγειυνομικαί μονάδες
Ktxi «υγειονομικά μεταφορικά
μέσσ καλύπτουν άμφοτέρας τάς τε μονίμους και προσωρινάς κατηγο
ρίας·
(ιβ) «διακριτικόν έμβλημα» σημαίνει τό διακριτικόν έ'μβλημα τοΟ ερυ
θρού σταυρού, ερυθράς ημισελήνου ή ερυθρού λέοντος και ηλίου έπι λευ
κής βάσεως οσάκις χρησιμοποιείται διά τήν προστασίαν υγειονομικών
μονάδων και μεταφορικών μέσων η" υγειονομικού και θρησκευτικού προ
σωπικού, εξοπλισμού ή εφοδίων
(ιγ) «διαχριτικόν σήμα» σημαίνει παν σήμα ή μήνυμα καθοριζόμενον
διά τήν άναγνώρισιν αποκλειστικώς υγειονομικών μονάδων ή μεταφορι
κών μέσων ε ν τω Κεφαλαίω 11 Ι τοΟ Παραρτήματος Ι του παρόντος
Πρωτοκόλλου.
"Αρθρον 9.—Πεδίον εφαρμογής
1. Τό τιαρόν Μέρος, αϊ διατάξεις του οποίου αποσκοπούν είς τήν βελτίωσιν
τής καταστάσεως τών τραυματιών, ασθενών και ναυαγών, θά έφαρμόζηται
είς απαντάς τους επηρεαζόμενους ύπό τίνος καταστάσεως αναφερομένης έν
τω "Αρθρω 1, άνευ ουδεμιάς δυσμενούς διακρίσεως έρειδομένης έπί τής
φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσης, θρησκεύματος ή πίστεως, πολιτικού ή έτε
ρου φρονήματος, εθνικής ή κοινωνικής προελεύσεως, πλούτου, γεννήσεως ή
ετέρας προσωπικής καταστάσεως, ή έφ' οίωνδήποτε έτερων παρεμφερών κρι
τηρίων.
2. Αϊ συναφείς διατάξεις τών "Αρθρων 27 και 32 τής Πρώτης Συμβάσεως
θά εφαρμόζονται είς τάς μονίμους υγειονομικός μΓνάοας και μεταφορικά
μέσα (πλην τών πλοίωννοσοκόμε ίων, είς τά όποια εφαρμόζεται τό "Αρθρον
25 τής Δευτέρας Συμβάσεως) και είς τό προσωπικόν αυτών, τά όποια ετέ
θησαν είς τήν διάθεσιν Μέρους τινός τής συρράξεως δι' ανθρωπιστικούς
σκοπούς :
(α) ύπό ουδετέρου ή έτερου Κράτους τό όποιον δεν εΐναι Μέρος τής έν
λόγω συρράξεως·
(β) ύπό τίνος ανεγνωρισμένης και αρμοδίας οργανώσεως παροχής βοη
θείας του έν λόγω Κράτους*
(γ) ύπό τίνος αμερόληπτου διεθνούς ανθρωπιστικού οργανισμού.
"Αρθρον 10.—Προστασία και μέριμνα
1. "Απαντες οί τραυματίαι, ασθενείς και ναυαγοί, είς οιονδήποτε Μέρος και
έάν ανήκουν δέον νά τυγχάνουν σεβασμού και προστασίας.
2. Είς άπάσας τάς περιστάσεις ούτοι δέον νά τυγχάνουν ανθρωπιστικής
μεταχειρίσεως και νά λαμβάνουν, κατά τήν πλήρη δυνατήν έ'κτασιν καΐ μετά
τής ελαχίστης δυνατής καθυστερήσεως, ίατρικήν περίθαλψιν και παρακολού
θησιν ή οποία επιβάλλεται έκ τής καταστάσεως των. Ουδεμία διάκρισις επι
τρέπεται είς βάρος αυτών, έρειδομένη έφ* οίωνδήποτε λόγων πλην ιατρικών
τοιούτων.
"Αρθρον 11.— Προστασία προσώπων
1. Ή φυσική ή διανοητική υγεία και άκεραιότης προσώπων τά όποια
τελοΟν ύπό τήν έξουσίαν του αντιπάλου Μέρους ή τά όποια ευρίσκονται
ύπό περιορισμόν, κράτησιν ή άλλως πως στερούνται τής ελευθερίας των
συνεπεία καταστάσεως τίνος αναφερομένης έν τω "Αρθρω 1 δέον νά μή τίθε
ται έν κινδύνω ύφ' οιασδήποτε αδικαιολογήτου ενεργείας ή παραλείψεως.
Επομένως, απαγορεύεται ή υποβολή τών έν τω παρόντι "Αρθρω περιγρα
φομένων προσώπων είς οίανδήποτε Ίατρικήν διαδικασίαν ή οποία δεν ενδεί
κνυται έκ τής καταστάσεως τής υγείας του ενδιαφερομένου προσώπου και ή
οποία δέν συνάδει προς τά γενικώς παραδεδεγμένα ιατρικά επίπεδα τά
όποια θά έφηρμόζοντο ύπό παρομοίας ίατρικάς περιστάσεις εις υπηκόους του
Μέρους του διεξάγοντος τήν διαδικασίαν και οί όποιοι κατ' oobtva τρόπον
στερούνται τής ελευθερίας των.
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2. 'Απαγορεύεται, Ιδία, ή διενέργεια έπί τών προσο>πων τούτων, έστω και
ιή συναινέσει αυτών:
(α) φυσικών ακρωτηριασμών
(β) ιατρικών ή επιστημονικών πειραμάτων'
(γ) αφαιρέσεως Ιστών ή οργάνων προς μεταμόσχευσιν, έκτος δπου αϊ
πράξεις αύται δικαιολογούνται συμφώνως προς τους έν παραγράφω 1
προβλεπόμενους δρους.

3. Εξαιρέσεις της έν παραγράφω 2(γ) απαγορεύσεως εΐναι δύναται μόνον
έν τη περιπτώσει δωρεών αίματος προς μετάγγισιν ή δέρματος προς μετα
μόσχευσιν, ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι ταύτα δίδονται οίκειοθελώς και άνευ
(>Ίοι>δήποτε καταναγκασμού ή προτροπής, μόνον δέ διά θεραπευτικούς σκο
πούς, ύπό δρους συνάδοντας π^ός γενικώς παραδεδεγμένα Ιατρικά επίπεδα
και έλεγχους ακοπούντας τήν ωφέλεκχν αμφοτέρων τοΟ τε δωρητοΰ και του
λήπτου.
4. Πάσα εσκεμμένη πράξις ή παράλειψις ή οποία σοβαρώς θέτει έν κιν
δύνω τήν φυσικήν ή διανοητικήν ύγείαν ή ακεραιότητα παντός προσώπου, τό
όιιυΐον τελε? ύπό τήν έξουσίαν Μέρους τινός πλην,, εκείνου έκ του οποίου
7ξαρτατ«ι, και ή οποία είτε παραβιάζει οίανδήποτε τών έν παραγράφω 1
και 2 (απαγορεύσεων εΐτι συνιστά παράλειψιν συμμορφώσεως προς τάς απαι
τήσεις της παραγράφου 3 θά άποτελή σοβαράν παράβασιν του παρόντος
Πρωτοκόλλου.
b. Τά έν παραγράφω Ι περιγραφόμενα πρόσωπα δικαιούνται νά αρνηθούν
οίανδήποτε χειρουργικήν έπέμβασιν. "Εν περιπτώσει αρνήσεως, τό υγειονο
μικών προσωπικόν θά έπιδιώκη νά λάβη γραπτήν προς τούτο δήλωσιν, ύπο
γεγραμμένην ή άνεγνωρισμένην ύπό του ασθενούς.
6. 'Έκαατον Μέρος της συρράξεως θά τηρη Ιατρικόν βιβλίον καταχωρή
σεως πάσης δωρεάς αίματος προς μετάγγισιν ή δέρματος προς μεταμόσχευ
σιν ύπό τών έν παραγράφω 1 αναφερομένων προσώπων, έάν ή έν λόγω
δωρεά πραγματοποιήται ύπό τήν εύθύνην τοΰ Μέρους τούτου. Επιπροσθέ
τως, ε'καστον Μέρος της ουρράξεως θά έπιδιώκη νά τηρη βιβλίον καταχω
ρήσεως πασών των ιατρικών διαδικασιών τών άναληφθεισών έν σχέσει προς
οιονδήποτε πρόσωπον τό όποιον τελεΐ ύπό περιορισμόν, κράτησιν ή άλλως
πως στερείται της ελευθερίας του συνεπεία καταστάσεως τίνος αναφερομένης
έν τω "Λρθρω Ι. Ί α έν λόγω βιβλία δέον νά είναι προσιτά κατά πάντα
χρόνον προς έξέταοιν ύπό της Προστάτιδος Δυνάμεως.
"Αρθρον 12.—Προστασία υγειονομικών μονάδων
Ι. Αϊ υγειονομικοί μονάδες δέον νά τυγχάνουν σεβασμού και προστασίας
κατά πάντα χρόνον και νά μή αποτελούν στόχον επιθέσεως.
2. Ή παράγραφος 1 θά έφαρμόζηται είς πολιτικάς ύγειονομικάς μονάδας,
ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι αύται:
(α) ανήκουν εις ί·ν τών Μερών της συρράξεως'
(Ρ) είναι ανεγνωρισμένοι καΐ εξουσιοδοτημένοι ύπό της αρμοδίας αρχής
ενός τών Μερών της συρράξεως' ή
(γ) είναι εξουσιοδοτημένοι συμφώνως προς τό "Αρθρον 9, παράγραφος 2,
τού παρόχτος Πρωτοκόλλου ή του "Αρθρου 27 της Πρώτης Συμ
βάσεως.
3. Τά Μέρη τής συρράξεως καλούνται νά γνωστοποιούν είς άλληλα τήν
τοποθεσίαν τών σταθερών υγειονομικών μονάδων των. Ή έλλειψις τοιαύτης
γνωστοποιήσεως δέν απαλλάσσει τά Μέρη της υποχρεώσεως τηρήσεως τών
διατάξεων τής παραγράφου 1.
4. Κατ* ούδεμίαν περίστασιν δύνανται αϊ υγειονομικοί μονάδες νά χρησιμο
ποιώνται έν τη προσπαθεία συγ καλύψεως στρατιωτικών στόχων από επιθέ
σεως. 'Οποτεδήποτε είναι δυνατόν, τά ΤΜέρη της συρράξεως δέον νά διασφα
λίζουν δτι αϊ υγειονομικοί μονάδες εΐναι οότω πως τοποθετημένοι ώστε επι
θέσεις εναντίον στρατιωτικών στόγων νά μή εκθέτουν είς κίνδυνον τήν ασφά
λεια ν των.
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"Αρθρον 13.—Διακοπή προστασίας πολιτικών ύγπονομικών μονάδων
1. Ή προστασία την οποίαν δικαιούνται αϊ πολιτικαι υγειονομικοί μονάδες
δέν θά τερματίζηται έκτος έάν αύται χρησιμοποιούνται προς έκτέλεσιν, έκτος
του πλαισίου της ανθρωπιστικής των λειτουργίας, πράξεων επιβλαβών εις
τον εχθρό ν. Εντούτοις, ή προστασία δύναται νά τερματισθη μόνον κατόπιν
πρόειοοποιήσεως παρεχούσης, οσάκις ενδείκνυται, εϋλογον προθεσμίαν, καί
έφ* δσον ή τοιαύτη προειδοποίησις ήγνοήθη.
2. Τά κάτωθι δέον νά μή θεωρώνται ώς πράξεις επιβλαβείς είς τόν έχθρόν :
(α) δτι τό προσωπικόν της μονάδος είναι έξωπλισμένον δι' ελαφρών ατο
μικών δπλων διά τήν ιδίαν αύτου άμυναν ή τήν άμυναν τών ύπό τήν
εύθύνην αύτου ευρισκομένων τραυματιών καί ασθενών
(β) δτι ή μονάς φρουρείται ύπό φρουράς ή ύπό φυλακίων ή ύπό συνοδείας"
(y) δτι μικρή ποσότης δπλων καί πυρομαχικών ληφθείσα έκ τών τραυ
ματιών καί ασθενών, καί μή εΙσέτι παραδοθείσα είς τήν άρμοβίαν
ύπηρεσίαν, ευρέθη είς τάς μονάδας'
(δ) δτι μέλη τών ένοπλων δυνάμεων f\ έτεροι μάχιμοι ευρίσκονται είς τήν
μονάδα δι* υγειονομικούς λόγους.
"Αρθρον 14.—'Περιορισμοί ώς προς τήν έπίταξιν
πολιτικών υγειονομικών μονάδων
1. Ή Κατοχική Δύναμις υπέχει τό καθήκον εξασφαλίσεως δτι αί υγειονομι
κά! άνάγκαι του άμαχου πληθυσμού είς τό κατεχόμενον έδαφος συνεχίζουν νά
Ικάνοποιώνται.
2. Ή Κατοχική Δύναμις, ώς έκ τούτου, δέν θά έπιτάσση πολιτικάς ύγειονο
μικάς μονάδας, τόν έξοπλισμόν των, τό όλικόν των ή τάς υπηρεσίας τοΰ προ
σωπικοί) των, έφ* δσον οί πόροι οΟτοι εΤναι αναγκαίοι διά τήν παροχήν επαρ
κών υγειονομικών υπηρεσιών διά τόν όχμαχον πληθυσμόν καί διά τήν συνέ
χισιν της Ιατρικής φροντίδος οίωνδήποτε τραυματιών καί ασθενών ευρισκο
μένων ήδη ύπό περίθαλψιν.
3. Νοουμένου δτι ό γενικός κανών της παραγράφου 2 συνεχίζει νά τηρήται,
ή Κατοχική Δύναμις δύναται νά έπιτάξη τους έν λόγω πόρους, ύπό τους
κάτωθι ειδικούς δρους :
(α) δτι οί πόροι είναι αναγκαίοι διά τήν επαρκή καί άμεσον Ιατρικήν
περίθαλψιν τών τραυματιών καί ασθενών μελών τών ένοπλων δυνά
μεων της Κατοχικής Δυνάμεως ή τών αΙχμαλώτων πολέμου"
(β) δτι ή έπίταξις συνεχίζει μόνον έφ* δσον χρόνον υφίσταται ή τοιαύτη
ανάγκη" καί
(γ) δτι άμεσοι διευθετήσεις λαμβάνουν χώραν προς έξασφάλισιν δτι αί
ύγειονομικαί άνάγκαι του άμαχου πληθυσμού, ώς καί αί τοιαυται
οιωνδήποτε ύπό περίθαλψιν τελούντων τραυματιών καί ασθενών αί
όποΐαι επηρεάζονται ύπό της έπιτάξεως, συνεχίζουν νά ικάνοποιώνται.
"Αρθρον 15.Προστασία πολιτικού υγειονομικού
καί θρησκευτικού προσωπικού
1. Τό πολιτικόν ύγειονομικόν προσωπικόν δέον νά τυγχάνη σεβασμού καί
προστασίας.
2. Έάν παραστη ανάγκη, πάσα δυνατή βοήθεια δέον νά παρέχηται είς τό
πολιτικόν ύγειονομικόν προσωπικόν είς περιοχήν ένθα αί πολιτικαι ύγειονο
μικαί μονάδες διελύθησαν συνεπεία πολεμικής δράσεως.
3. Ή Κατοχική Δύναμις δέον νά παρέχΐ) είς τό πολιτικόν ύγειονομικόν προ
σωπικόν τών κατεχομένων εδαφών πασαν βοήθειαν διά νά δυνηθη νά εκπλή
ρωση, κατά τό μέγιστον τών δυνατοτήτων του, τά ανθρωπιστικά αύτου καθή
κοντα. Ή Κατοχική Δύναμις δέν δύναται νά άπαιτ^, κατά τήν έκπλήρωσιν
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των έν λόγω καθηκόντων, ϋπως το τοιούτο προσωπικόν παρί,χη /ίροτεραιότητα
περιθάλψεως οιουδήποτε προσώπου έκτος δι' ιατρικούς λόγοι κ;. Τούτο δέρί»
νά μή έξαναγκάζηται νά έκτελη καθήκοντα τά όποια είναι ασυμβίβαστα προς
τήν ανθρωπιστική ν αύτοΰ άποστολήν.
/
4. Τό πολιτικών ύγειονομικόν προσωπικόν δέον νά έχτ] έλευθερίαν εισόδου
εις οίονδήποτε μέρος ένθα αί ύπηρεσίαι του εΐναι ουσιώδεις, ύπό τήν έπ/φύ
λαξιν τοιαύτης εποπτείας καί μέτρων ασφαλείας ώς ήθελον θεωρηθή αναγκαία
ύπό του σχετικού Μέρους της συρράξεως.
/
5. Τό πολιτικών θρησκευτικών προσωπικόν δέον νά τυγχάνη σεβασμού και
προστασίας. ΑΙ διατάξεις των Συμβάσεων και τοΟ παρόντος Πρωτοκόλλου
αί άφορώοαι είς τήν προστασίαν καί άναγνώρισιν υγειονομικού προσωπικού
θά τυγχάνουν έξ ϊσου εφαρμογής και είς τά εν λόγω πρόσωπα.
Ι
"Αρθρον 16.—Γενική προστασία υγειονομικών καθηκόντων! /
Ι. Κατ* ούδεμίαν περίστασιν είναι δυνατόν οίονδήποτε πρόσωπον νά ιυμωρηθη
διότι προέβη είς Ιατρικάς δραστηριότητας συναδούσας προς τήν/ίατρικήν
ήθικήν, άδιαφόρως του προσώπου τό όποιον ωφελείται έξ αυτών. /
2. Πρόσωπα ασχολούμενα είς Ιατρικάς δραστηριότητας δέον νά μή εξαναγ
κάζω νται νά εκτελούν πράξεις ή νά επιτελούν έργον αντιβαϊνον προς τους
κανόνας της Ιατρικής ηθικής ή προς έτερους Ιατρικούς κανόνας άπόσκοπούντας
είς τήν ώφέλειαν των τραυματιών καί ασθενών ή προς τάς διατάξεις τών Συμ
βάσεων ή του παρόντος Πρωτοκόλλου, ή νά απέχουν της εκτελέσεως πράξεως
ή ί.πιτελέοεως έργου άτταιτουμένου ύπό τών έν λόγω κανόνων καί διατάξεων.
3. Ουδείς ασχολούμενος είς Ιατρικάς δραστηριότητας δύναται νά έξαναγ
κασθή νά παραδώση εις οίονδήποτε ανήκοντα εΐτε είς άντίπαλον /Αέρος ή εις
τό ίδιον αύτοΰ Μέρος πλην ώς απαιτείται ύπό τοΟ δικαίου coo τελευταίου
Μέρους, οιανδήποτε πληροφορίαν άφορώσαν είς τους τραυματίας καί ασθενείς
οί οποίοι διατελούν ή διετέλεσαν ύπό τήν φροντίδα αύτοΰ, taJ ή τοιαύτη πλη
ροφορία, κατά τήν γνώμη ν του, θά άπεδεικνύετο επιβλαβής/διά τους συγκε
κριμένους άσθενεϊς. ή τάς οικογενείας των. Εντούτοις, οί/κανονισμοί περί
υποχρεωτικής γνωστοποιήσεως μεταδοτικών ασθενειών δέον/νά τηρώνται.
"Αρθρον 17.—Ό ρόλος του άμαχου πληθυσμού
καί τών συνδέσμων παροχής βοηθείας /
Ι. Ό άμαχος πληθυσμός οφείλει νά σέβεται τους τραυματίας, ασθενείς καί
ναυαγούς, καίτοι ούτοι ανήκουν είς τό άντίπαλον Μέρος, καί νά μή βιαιοπραγώ
κατ' αυτών. ΕΙς τύν ότμαχον πληθυσμόν καί τους συνδέσμους παροχής βοη
Οιίας, ώς ί.ίναι οί εθνικοί Σύνδεσμοι 'Ερυθρού* Σταύρου (Ερυθράς 'Ημισε
λήνου. Ερυθρού" Λέοντος καί Ηλίου) θά επιτρέπεται, ακόμη καί κατόπιν ίδιας
αυτών πρωτοβουλίας, νά διενεργούν εράνους καί νά μεριμνούν διά τους τραυ
ματίας, ασθενείς καί ναυαγούς, ακόμη καί είς τάς ύποστάσας είσβολήν ή κα
τεχομένας πι ριοχάς. Ουδείς δύναται θιγή, διωχθή, καταδικασθη ή τιμωρηθή
(luvtiff ία τοιούτων ('χνθρωπιοτικών πράξεων.
,'
2. I a A T».' ρ η της υυρράξεως δύνανται νά άττευθύνωνται προς τον άμαχον πλη
θυσμόν καί τους dv παραγράφω 1 αναφερομένους συνδέσμους παροχής βοη
θείας ΟΉΟΚ διενεργούν εράνους καί μεριμνούν διά τους τραυματίας, ασθενείς
και ναυαγούς και όπως αναζητούν τους νεκρούς καί αναφέρουν τον τόπον
ίύμίοΓί.χ τι.,ν'· ταύτα οφείλουν νά παρέχουν καί προστασίαν καί τάς απαραι
τήτους διευκολύνσεις είς εκείνους οί όποιοι ανταποκρίνονται είς τήν εκκλησιν
ταότην. Έαν τό άντίπαλον Μέρος απόκτηση ή επανάκτηση τον "λεγχον της
περιοχής, τούτο δέον νά παράσχη τήν αυτήν προστασίαν καί διευκολύνσεις
δι* δαον χρόνον αύται απαιτούνται.
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"Αρθρον 18. ■ "Αναγνώριση
Ι. Έκαστυν Μέρος ιής συρράξεως δέον νά έπιδιώκη να εξασφάλιση οτι τό
υγειονομικών και θρησκευτικόν προσωπικόν καί αί ύγειονομικαί μονάδες και
τα μεταφορικά μέσα είναι αναγνωρίσιμα.
\>. 'Εκαστον Μέρος της συρράξε6)ς δέον νά έπιοιώκη ωσαύτως την υίοθέτη
οιν!καί εφαρμογήν μεθόδων καΐ διαδικασιών αί όιιοΐαι νά καθιστούν δυνατήν
τήν\άναγνώρισιν υγειονομικών μονάδων και μεταφορικών μέσων τά όποια χρη
σιμοποιούν τό δαικριτικόν έμβλημα και τά διακριτικά σήματα.
3. Ε,ίς κατεχόμί.νον εΤ.αφος και εις περιοχάς ένθα διεξάγονται ή πιθανόν νά
διεξαχθούν μάχαι, τό πολιτικόν ύγειαναμικόν προσωπικόν και τό πολιτι:κόν θρη
σκευτιιόν προσωπικόν δέον νά άναγνωρίζωνται διά του διακριτικού εμβλήματος
καί τίνος δελτίου ταυτότητος πιστοποιοΟντος την Ιδιότητα των.
4. Γη\ συγκατάθεσε ι της άριμοδίας αρχής, αί ύγειονομικαί μονάδες ικαί τά
μεταφορικά μέσα θά σημαίνωνται διά του διακριτυκου έμβλήιματος. Τά έν τω
"Αρθρω \?2 του παρόντος Πρωτοκόλλου αναφερόμενα ττλοΐα καί σκάφη θά ση
μαίνωνται συμφώνως προς τάς διατάξεις της Δευτέρας Συμβάσεως.
5. Επιπροσθέτως του διακριτικού έιμβλήματος, τό Μέρος της συρράξεως δύ
ναται, ώς προβλέπεται έν τω Κεφαλαίω 111 του Παραρτήματος Ι τοΟ παρόντος
Πρωτοκόλλου, νά .έπιτρέψη τήν χρησιμοποίησιν διακριτιικών σημάτων προς άνα
γνώριοιν υγειονομικών μονάδων και μεταφορικών μέοών. Κατ' έξαίρεσυν, εις
τάς είδικάς\περιπτώσεις τάς καλυπταμέινας όπό τοΰ >έν λόγω Κεφαλαίου, τά
μετα<ρορικά 'μέσα δύνανται νά χρησιμοποιούν διακριτικά σήματα άνευ επιδεί
ξεως τοΰ διακριτικού εμβλήματος.
6. Ή εφαρμογή τών διατάξεων των παραγράφων 1 εως 5 του παρόντος "Αρ
θρου διέπεται ύπό τών Κεφαλαίων Ι £ως Ι Ι 1 του Παραρτήματος Ι του παρόντος
Πρωτοκόλλου. \.Τά. έν τώ Κεφαλαίω 111 του Παραρτήματος καθοριζόμενα σή
ματα διά τήν άποκλειστικήν χρήσιντών υγειονομικών μονάδων και μεταφορικών
μέσων, πλην ώς\διαλαμβάνεται ΐέν αΰτώ, δέον νά ιμή χρησιμοποιώνται οι' οιον
δήποτε σκοπόν έτερον ή της αναγνωρίσεως τών υγειονομικών μονάδων ικαί
μεταφορικών μέσων τών καθοριζομένων έν τω Κεφαλαίω τούτω.
7. Τό παρόν "Αρθρον δέν επιτρέπει οιανδήποτε εύρυτέραν χρησιμοποίησιν του
διακριτικού εμβλήματος έν καιρώ είρήνης άπό έκείνην ή οποία διαγράφεται
έν τώ "Αρθρω 44 της; Πρώτης Συμβάσεως.
8. Αί διατάξεις τών Συμβάσεων καί τοΰ παρόντος Πρωτοκόλλου έν σχέσει
προς τήν έποπτείαν της χρησιμοποιήσεως του διακριτικού εΊμβλήματος καί τήν
πρόληψιν καί καταστρλήν πάσης καταχρήσεως τούτου θά τυγχάνουν εφαρμογής
καί εις τά διακριτικά σήματα.
"Αρθρον 1°. Ουδέτερα καί έτερα Κράτη
\
μή Μέρη της συρράξεως
Ούδέτ<:ρα καί έτερα Κράτη μή Μέρη της συρράξεως θά εφαρμόζουν τάς
σχβτυκάς διατάξεις TOGJ παρόντος Πρωτοκόλλου εις πρόσωπα προστατευόμενα
όπό τοΰ παρόντος Μέρους τά όποια δυνατόν νά συλληφθούν ή περιορισθούν
εντός τοΰ εδάφους των,;καθώς καί εις οιονδήποτε νεκρόν τών Μερών της συρ
ράξεως ιόν όποιον ήθελον άνεύρει.
"Άρθ'|χ>ν 20.—Άπαγόρευσις αντιποίνων
'Αντίποινα κατά τών προσώπων <καί αντικειμένων τών προστατευομένων όπό
τοΰ παρόντος Μέρους απαγορεύονται.
ΤΜΗΜΑ Ι Ι.ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ Ι ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ι
"Αρθρον 21.—Υγειονομικά οχήματα:

Τά υγειονομικά οχήματα δέον νά τυγχάνουν σεβασμού και προστασίας κατά
τόν αυτόν τρόπον ώς καί αί κινηταί ύγειονομικαί μονάδες δυνάιμει ,τής Συμ
βάσεως καί τοΰ παρόντος Πρωτοκόλλου.
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"Αρθρον 22. · Π λ ο ί α  νοσοκομεία κ<ιΐ
π α ρ ά κ τ ι α ναυα/υσοχττίικά σκάφη
Ι. ΑΊ διατάξι ις τών Σ υ μ β ά σ ε ω ν έν σχέσει π ρ ο ς :
(ex) τά £ν "Αρθροις 22, 24, 25 κσ.Ι 27 της Δευτέρας Σ υ μ β ά σ ε ω ς π ε ρ ι γ ρ α 
φόμενα πλοία,
(β) τάς ναυαγοσωστικάς αυτών λέμβους καί τά μ ι κ ρ ά σκάφη,
( γ ) το προσωπικόν και το π λ ή ρ ω μ α αυτών, καί
(δ) τους φερομένους έ π ' α υ τ ώ ν τ ρ α υ μ α τ ί α ς , ασθενείς και ν α υ α γ ο ύ ς , '
Οά έφ,χρμόζωνται έπίυης και όταν τ ά έν λ ό γ ω π λ ο ΐ α μεταφέρουν πολίτας
τ|χχι»μ<χτίας, ασθενείς και ν α υ α γ ο ύ ς οι όποιοι δεν ανήκουν εις οιανδήποτε των
κ ν "Αρθρω 13 της Δ ε υ τ έ ρ α ς Συμβάσεοχ; μνημονευομένων κατηγοριών.
Οι
πολϊιαι ούτοι, εντούτοις, δέν δύνανται ν ά ό?ποτελέισουν υποκείμενα παραδόσεως
εις οΐυνδήιιοτε Μέρος τ ο όποιον δέν «(ναι τ ό ίδικόν των, ή α ι χ μ α λ ω σ ί α ς έν
Οαλάσση. Έ ά ν ούτοι ευρεθούν ύιτό τ η ν έξουσίαν Μέρους της σ υ ρ ρ ά ξ ε ω ς έτε
ρου ή τοΰ (δικού των θά καλύπτωνται ύ π ό της Τετάρτης Σ υ μ β ά σ ε ω ς ικαί του
παρόντος Πρωτυκόλλοι).
2. ΤΙ υπό των Σ υ μ β ά σ ε ω ν προβλεπομένη προστασία των πλοίων τά όποια
περιγράφονται έν τ ω "Αρθρω 25 της Δ ε υ τ έ ρ α ς Σ υ μ β ά σ ε ω ς θέλει εκτείνεται
καί εις τ ά π λ ο ί α νοσακομεια τ ά τ ε θ έ ν τ α εις τήν οιάθεσιν Μέρους τινός της συρ
ρ ά ξ ε ω ς δι' άνΟρωϊτιστίικούς σ κ ο π ο ύ ς :
(α) ύπό τινός ουδετέρου η έτερου Κράτους μή Μέρους τ η ς συρράξεως' ή'
(Ρ) υπό τίνος α μ ε ρ ό λ η π τ ο υ διεθνούς ανθρωπιστικού οργανισμού,
ύπό τήν προϋπόθεσα/ οτι, έν έκ<χτέρα πκριπττύκτε.ι, τηρούνται α'ι απαιτήσεις τοΰ
a?ν λ ό γ ω "Αρθρου.
15. Μϋκρά οκάψη π ε ρ ι γ ρ α φ ό μ ε ν α έν τω "Αρθρα) 27 της Δ ε υ τ έ ρ α ς Συμβάσεως
1>ά προστατιύωνται, καίτοι ή προβλεπομένη ύπό τοΰ έν λ ό γ ω "Αρθρου γνωστο
πυίησις tit ν (γένι το. Τά Μέρη της σ υ ρ ρ ά ξ ε ω ς καλούνται, εντούτοις, νά πληρο
φορούν ά λ λ η λ α περί οιωνδήποτε λεπτομερειών τών τοιούτων σκαφών α'ι όποιαι
θέλουν διευκολύνει τήν ί ξ α κ ρ ί β ω σ ι ν καΐ ώναγνώρισιν αυτών.
"Αρθρον 23. " Ε τ ε ρ α υγειονομικά πλοία και σκάφη.
Ι. 'Υγειονομικά πλοία και σκάφη ττλήν τ ώ ν αναφερομένων έν τω "Αρθρω 22
του π α ρ ό ν τ ο ς Πρωιτοκόλλου και έν τ ώ "Αρθρω 38 της Δευτέιρας Συμβάσεως,
οσάκις ευρίσκονται εις τήν θ ά λ α σ σ α ν ή εις έ'τερα ϋδαχα, δέον νά τυγχάνουν
σεβασμού και προστασίας κ α τ ά τόν αυτόν τρόπον ώ ς ικαΐ α ϊ :κινηταί υγειονο
μικοί .μονάδες δυνάμει τών Σ υ μ β ά σ ε ω ν και τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς Πρωτοκόλλου. Έ φ '
όσον, δμως. ή προ:ΐιαοία « i n η , τότε .μόνον δύναται νά είναι δ ρ α σ τ ι κ ή έάν taOma
οόνανται νά εξακριβωθούν και α ν α γ ν ω ρ ι σ θ ο ύ ν ώς υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ά π λ ο ΐ α ή σκάφη,
τ ά έν λ ό γ ο π λ ο ί α δέον νά σημαίνωινται διά τ ο ύ διαίκριτιικοΰ Ιέμβλήματος καί,
κ<χτά τό δυνατόν, νά τηροΰν τήν δ ε ι π έ ρ α ν τταράγραφον τ ο ύ "Αρθρου 43 της
Δευτέρας Συμβάσεως.
2. Τά έν π α ρ α γ ρ ά φ ω 1 αναφερόμενα π λ ο ί α καί σκάφη θ ά διέπτωντχχι υπό τού
δικαίου τού πολέμου. Πάν πολεμίϊκόν πλοΐον επιφανείας ίκανόν αμέσως νά
^πιβάλη τόν έλεγχαν τ ο υ δύναται νά διοττάξη α υ τ ά ό π ω ς σταματήσουν, προχω
ρήσουν ή νά τ ά ά ν α γ κ ά σ η 'νά ακολουθήσουν ώρισμένην πορείοαν, τ α ύ τ α δέ οφεί
λουν νά υπακούσουν ε Ις π α σ α ν τοιαύτην δ ι α τ α γ ή ν . Τά έν λ ό γ ω π λ ο ί α ικαί σκά
φη δέν δύιονται κ(χθ* οιονδήποτε έτερον τ ρ ό π ο ν νά άπΟΓραητουν /;κ της εκπλη
ρώσεως της ιατρικής των α π ο σ τ ο λ ή ς έφ' δσον χρόνον τ α ύ τ α είναι α ν α γ κ α ί α
διά τους φερομένους <ϊπ « ύ τ ώ ν τ ρ α υ μ α τ ί α ς , «σθενεΐς και ν α υ α γ ο ύ ς .
3. Ή έν π α ρ α γ ρ ά φ ω Ι προβλεπομένη π ρ ο σ τ α σ ί α παόει μόνον ύπό τους έν τοΐς
"Αρθρο ι ς 34 καί 35 της Δ ε υ τ έ ρ α ς Σ υ μ β ά σ ε ω ς εκτεθειμένους δρους. Σαφής άρ
νησις υπακοής είς διαίταγήν δοθεϊσαν συμφώνως προς τήν π α ρ ά γ ρ α φ α ν 2 θέλει
είναι ττράξις ε π ι β λ α β ή ς είς τ ό ν έχθρόν δυνάμει τού "Αρθρου 34 της Δευτέρας
Συμβάσεως.

Ν . 43/79

7™

• Ι. M i . p m ; l i j i , αορρύ.,: <.κ. δ ΰ ν η ί α ι νά γ ν ω σ τ ό ιιυιή>στ) ΐ . ί ς κ α ν urxtiuxAov Μί'ρος,
ο·_>>ν το δ υ ν α ϊ ύ ν πρόΐί.ρον τ ο ΰ απόπλου, τ ό ανάμα·, π ε ρ ι γ ρ α φ ή ν, <χναμ£ινόμ&νον
χ ρ ό ν ο ν α π ό π λ ο υ , πορείαν κ α ι πρν>βλε.πομένηνταχύτητα τ ο υ υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ο ύ π λ ο ί ο υ
η ο κ ά φ ο υ ς ιδίως ϊν τ ή πι \>ΠΓΤ<.'>ΟΓΙ π λ ο ί ω ν π έ ρ α ν τ ώ ν 2,000 τόννων ο λ ι κ ή ς χω
ρ η ΐ υ κ ό τ η ι ο ς , κ α ι δύνατ.'χι να ι ι α ρ ά σ χ η π ΰ σ α ν έτέρ(<ν πληροφορίαιν ή ο π ο ί α
ή θ ε λ ε ■διευκολύνει ι ή ν έ ς α κ ρ ί β ω ο ι ν κ α ι ά ν α γ ν ώ ρ ι σ ι ν . Ύό ά ν τ ί π α λ ο ν Μέρος όφεί
λ ί ΐ ν ά γ ν ω σ τ ό ΐΓΟίήση λήψιν της τ ο ι α ύ τ η ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς .
5. Α ϊ δ ι α τ ά ξ ε ι ς τοΰ Α ρ θ ρ ο υ 37 τ η ς Δ ε υ τ έ ρ α ς Σ υ μ β ά σ ε ω ς θά τ υ γ χ ά ν ο υ ν ε φ α ρ 
μ ο γ ή ς ε ί ς τ ό ύγειονομίίκύν κ α ι θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ό ν προσωπικόν τών εν λ ό γ ω π λ ο ί ω ν
και σκαφών.
6. Α Ί δ ι α τ ά ξ ε ι ς τ η ς Δ ε υ τ έ ρ α ς Σ υ μ β ά σ ε ω ς 6 ά τ υ γ χ ά ν ο υ ν ε φ α ρ μ ο γ ή ς ε ι ς τ ο υ ς
τ ρ α υ μ · χ τ ί α ς , ασθενείς κ α ι ν α υ α γ ο ύ ς τους α ν ή κ ο ν τ α ς είς τ ά ς έν " Α ρ θ ρ ω 13 τ η ς
Δ ε υ τ έ ρ α ς Σ υ μ β ά σ ε ω ς κ α ι έ ν " Α ρ θ ρ ω 44 τ ο 0 π α ρ ό ν τ ο ς Π ρ ω τ ο κ ό λ λ ο υ άιναφερο
μένας κ α τ η γ ο ρ ί α ς , οι οποίοι δυνατόν ν ά μ ε τ α φ έ ρ ω ν τ α ι έπι τοιούτων υγειονο
μ ι κ ώ ν π λ ο ί ω ν κ α ι σκαφών. Τ ρ α υ μ α τ ί α ι , άσθε'νεΐς ι κ α ί ν α υ α γ ο ί τ τ ο λ ϊ τ α ι , ο ί ό π ο ι ο ι
δεν α ν ή κ ο υ ν ε ί ς ο ι α ν δ ή π ο τ ε τ ώ ν έν " Α ρ θ ρ ω 13 τ η ς Δ ε υ τ έ ρ α ς Σ υ μ β ά σ ε ω ς μ ν η 
μ ο ν ε υ ο μ έ ν ω ν κ α τ η γ ο ρ ι ώ ν , δέν δ ύ ν α ν τ α ι «νά α π ο τ ε λ ο ύ ν έν θ α λ α σ σ ή υ π ο κ ε ί μ ε ν α
ε ί τ ε π α ρ α δ ό σ ε ω ς ε ί ς οΊσνδή'πστε Μ έ ρ ο ς τ ό όποιον δέν ε ί ν α ι τ ό Ιδυκόν των,
ε ί τ ε μ ε τ α κ ι ν ή σ ε ω ς  έ κ τών τ ο ι ο ύ τ ω ν π λ ο ί ω ν ή σ κ α φ ώ ν ' έ ά ν ο ύ τ ο ι ήθελον εύρεθή
ύπό τ η ν έ ξ ο υ σ ί α ν Μέρους τ ι ν ό ς τ η ς σ υ ρ ρ ά ξ ε ω ς έ τ ε ρ ο υ ή τ ο υ Ι δ ι κ ο ύ των, ο ύ τ ο ι
θ ά κ α λ ύ π τ ω ν τ α ι ύπό της Τ ε τ ά ρ τ η ς Σ υ μ β ά σ ε ω ς (και τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς Π ρ ω τ ο κ ό λ λ ο υ .
" Α ρ θ ρ ο ν 24. ίΠροστασία υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ώ ν α ε ρ ο σ κ α φ ώ ν
Τ ά υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ά α ε ρ ο σ κ ά φ η δέον ν ά τ υ γ χ ά ν ο υ ν σεβίχσιμου κ α ι π ρ ο σ τ α σ ί α ς ,
ύπό τ η ν ί ' π ι φ ό λ α ξ ι ν τ ώ ν δ ι α τ ά ξ ε ω ν τ ο υ "παρόντος Μέρους.
" Α ρ θ ρ ο ν 25.  ' Υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ά α ε ρ ο σ κ ά φ η ε ί ς π ε ρ ι ο χ ά ς
μή έ λ ε γ χ ο μ έ ν α ς υπό α ν τ ι π ά λ ο υ Μ έ ρ ο υ ς
Ε ν τ ό ς κ α ι ϊπν?ρθ€ν χ ε ρ σ α ί ω ν π ε ρ ι ο χ ώ ν φ υ σ ι κ ώ ς ε λ ε γ χ ο μ έ ν ω ν ύπό φ ι λ ί ω ν
δ υ ν ά μ ε ω ν , ή εντός ίκαι υπερθεν θ α λ α σ σ ί ω ν π ε ρ ι ο χ ώ ν μ η φυσϋκώς ε λ ε γ χ ο μ έ ν ω ν
ύπό τ ί ν ο ς α ν τ ι π ά λ ο υ Μέρους, ό σ ε β α σ μ ό ς :καί ή π ρ ο σ τ α σ ί α υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ώ ν α ε ρ ο 
σ κ α φ ώ ν Μ έ ρ ο υ ς τινός τ η ς σ υ ρ ρ ά ξ ε ω ς δέιν ε ξ α ρ τ ά τ α ι έ ξ ο ι ο ν δ ή π ο τ ε συμφωνίας
μ ε τ ά τ ο ΰ α ν τ ι π ά λ ο υ Μ έ ρ ο υ ς . Π ρ ο ς μ ε γ α λ υ τ έ ρ α ν ά σ φ ά λ ε ι α ν , δμως, τ ό Μ έ ρ ο ς
τ ή ς σ υ ρ ρ ά ξ ε ω ς τ ό όποιον χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ ά υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ά α υ τ ο ύ α ε ρ ο σ κ ά φ η ε ν τ ό ς
τ ώ ν τ ο ι ο ύ τ ω ν περιοχών, δόνοπαι ν ά π ρ ο β η ε ί ς γ ν ω σ τ ο π ο ί η σ ι ν τοΟ α ν τ ι λ ά λ ο υ
Μ έ ρ ο υ ς , ώ ς π ρ ο β λ έ π ε τ α ι ιέν " Α ρ θ ρ ω 29, ι δ ί ω ς ο σ ά κ ι ς ιτά α ε ρ ο σ κ ά φ η τ α Ο τ α
δ ι ε ν ε ρ γ ο ύ ν πτήσεις α ί ό π ο ΐ α ι φέρουν α υ τ ά έ/ντός βολής τ ώ ν α ν τ ι α ε ρ ο π ο ρ ι κ ώ ν
σικττημάτων: τ ο υ α ν τ ι π ά λ ο υ Μ έ ρ ο υ ς .
"Αρθρον 26.Ύγειοναμιικά αεροσκάφη
ί.ντός ζωνών ε π α φ ή ς ή π α ρ ο μ ο ί ω ν ζωνών
Ι. Έν,Γός κ α ι ϋπερθεν ε κ ε ί ν ω ν τ ώ ν τ μ η μ ά τ ω ν τ ή ς ζώνης επαφής τ ά ό π ο ι α
φ υ σ ι κ ώ ς / λ έ γ χ ο ν τ α ι ύπό φ ι λ ί ω ν δ υ ν ά μ ε ω ν κ α ι ε ν τ ό ς κ α ι υπερθειν έικιείνων τ ώ ν
π ε ρ ι ο χ ώ ν έ π ι τών οποίων Ο φ υ σ ι κ ό ς έ λ ε γ χ ο ς δ έ ν ε ί ν α ι σαφώς π ε π α γ ι ω μ έ ν ο ς ,
ή π ρ ο σ τ α σ ί α υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ώ ν α ε ρ ο σ κ α φ ώ ν δ ύ ν α τ α ι ν ά ε ΐ ν α ι π λ ή ρ ω ς άτποτελεαμα
τ ι κ ή μόνον κ α τ ό π ι ν π ρ ο η γ ο υ μ έ ν η ς σ υ μ φ ω ν ί α ς μ ε τ α ξ ύ τ ώ ν α ρ μ ο δ ί ω ν σττροπιωτι
κ ώ ν α ρ χ ώ ν τών Μερών τ ή ς σ υ ρ ρ ά ξ ε ω ς , ώ ς π ρ ο β λ έ π ε τ α ι έ ν " Α ρ θ ρ ω 29. Κ α ί τ ο ι ,
έν ε λ λ ε ί ψ ε ι τ ο ι α ύ τ η ς συμφωνίας, τ ά υ γ ε ι ο ν ο μ ι κ ά α ε ρ ο σ κ ά φ η ε κ τ ε λ ο ύ ν πτήσεις
έ π ι Ι δ ί ω κινδύνω, ε ν τ ο ύ τ ο ι ς τ α ΰ τ α δέον ν ά τ υ γ χ ά ν ο υ ν σ ε β α σ μ ο ύ μ ε τ ά τ η ν ά ν α 
γ ν ώ ρ ι σ ί ν τ ω ν ώς τ ο ι ο ύ τ ω ν .
2. «Ζώνη επαφής» σ η μ α ί ν ε ι πάσαν χ ε ρ σ α ί α ς ■περιοχήν έ ν θ α τ ά προκεχωρημέίνα
τ μ ή μ α τ α τ ώ ν «ντιπάλων δυνάμεων ε υ ρ ί σ κ ο ν τ α ι ε ί ς έπαφήν μ ε τ α £ ύ των, ι δ ί ω ς
ό τ α ν ε ύ ρ ί σ κ ω ν τ α ι ε κ τ ε θ ε ι μ έ ν α ε ι ς ά μ ε σ σ ν β ο λ ή ν έ κ τ ο υ εδάφους.
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"Αρθρον 27.—Υγειονομικά αεροσκάφη εντός περιοχών
ελεγχομένων ύπό αντιπάλου Μέρους
Ι. Ί α ύγ: ι,οναμικά αεροσκάφη Μέρους της σορράξεως θά ουνεχίσουν νά προσ
τατα'κ.ηται όοάκις ύπι ρίπτονται χερσαίων ή θαλασσίων περιοχών φυσικώς
ελεγχομένων ΰτιο αντιπάλου Μέρους, ύπό την προϋπόίίεσυν δτι έξησφαλίσθη
ή προηγουμένη σιχμφωνία διά τάς τοιαύτας πτήοεις παρά της αρμοδίας αρχής
του έν λόγω αντιπάλου Μέρους.
2. Ύγειονομικόν αεροσκάφος ύτοερ ιπτάμενο ν περιοχής φυσικώς ελεγχομένης
ύπό αντιπάλου Μέρους άνευ, ή κατά παράβασιν των δρων, συμφωνίας τυνός ως
προβλέπεται εν παραγράφω 1, είτε λόγω άεροπλοϊκοΰ λάθους εϊτε λόγω επει
γούσης Ανάγκης έπηρεαζούσης τήν άσφάλειαν της πτήοΐως, Οφείλει νά κατα
βάλη παοχχν ιιροσπάθειαν διευκολΰνουσαν την έξακρίβωοιν της ταυτότητος του
κ αϊ νά πληροφόρηση τό άντίτοαλον Μέρος περί τών περιστάσεων. Ευθύς ώς το
ί ν λόγω ύγκιονοι,Μίκόν αεροσκάφος Λναγνωριοθή ύπό του αντιπάλου Μέρους,
ι ό Μέρος ΤΟΟΓΟ οφείλει νά καταβάλη παοαν ιευλογον προσπάθειαν διά νά δώση
την ιΐντολήν προσγειώσεως ή προσθαλασσώσεως τήν/αναφερομένη ν έν "Αρθρω
.30, παράγραφος 1, ή νά λάβη Κτερα μέτρα προστατευτικά τών συμφερόντων
του, καί, έν έκατέρα περιπτώσει νά παρόχχχη είς τό αεροσκάφος χρόνον προς
ιόν σκαπόν συμμορφώσεως, πριν ή προσφυγή εις έπίθεσιν κατά τοΟ αερο
σκάφους.
"Αρθρον 28.^Περιορισμό) ώς προς τήν χρήσυν
υγειονομικών αεροσκαφών
Ι. Ί α Μέρη τής συρράξεως απαγορεύεται νά χρησιιμοποιοΟν τ ά υγειονομικά
των αεροσκάφη έν τη προσπαθεία των δπως αποκτήσουν οίονδήποτε στρατιωτι
κόν πλεονέκτημα έναντι τοΟ αντιπάλου Μέρους. Ή παρουσία όγειονομυκών
αεροσκαφών δέον νά μή χρησψοποιήται έν τη προσπάθεια δπως καταοττοΟν
στρατιωτικοί στόχοι απρόσβλητοι άπό επιθέσεις.
2. Τά υγειονομικά αεροσκάφη δέον νά μή χρησιμοποιούνται προς σολλογήν
ή διαβίβαοιν πληροφοριακών στοιχείων καί νά μή ιμεταφέρουν οίονδήποτε έζο
ιιλισμόν προωριομένον διά τοιούτους σκοπούς. Ταύτα απαγορεύεται νά μετα
φέρουν οΙαδήποτε πρόσωπα ή φορτία τ ά όποια δέν εμπίπτουν εντός του ορι
σμού του "Ap0f>oii 8, υποπαράγραφος (στ). Ή ·έπ' αυτών μεταφορά τών προ
σωπικών αντικειμένων τών επιβατών ή του εξοπλισμού του προωριοτμένου άπο
κλ» ιστικώς νά διευκολύνη τήν άεροπλοΐαν, έπικοινωνίαν ή έξακρίβωσιν δέν θά
θιωρήται ώς άπηγορευμένη.
3. Ί ά υγειονομικά αεροσκάφη δέν θά ιμεταφέρουν οίονδήποτε όπλισμόν εξαι
ρέσω μικρών δπλων και πολεμοφοδίων, ληφθέντων έκ τών έπ' αυτών μεταφε
ρομένων τραυματιών, ασθενών και ναυαγών καί μή εΙσέτι παραδοθέντων είς τήν
άρμοδίαν ύπηρεοίαν, καθώς και τοιούτων ελαφρών ατομικών δπλων οία είναι
απαραίτητα ωσττ νά δύναται τό έπιβαίνον ύγειονομικόν προσωπικόν νά υπερά
σπιση εαυτό κ α ί τους τραυματίας, ασθενείς καί ναυαγούς.
4. Καθ* δν χρόνον εκτελούν τάς εν τοις "Αρθροις 26 κ α ί 27 άναφερομένας
πτήσεις, τ ά υγειονομικά αεροσκάφη δέν θά χρησιμοποιώνται, έκτος κατόπιν
προηγουμένης συμφωνίας μετά του αντιπάλου Μέρους, διά τήν αναζήτησιν τών
ιραυματιώ\·, ασθενών καί ναυαγών.
"Αρθρον 29.—Γνωστοποιήσεις και συμφωνίαι
άφορώσαι είς Υγειονομικά αεροσκάφη
Ι. ΑΊ γνωστοποιήσεις δυνάμει τοΰ άρθρου 23, ή α'ι αιτήσεις διά προηγου
μένην ουμφωνίαν δυνάμει του "Αρθρου 26, 27, 28 (παράγραφος 4) ή 31 δέον
νά αναφέρουν τόν προτ» ινόμ* νον αριθμόν υγειονομικών αεροσκαφών, τό σχέδιον
•πτήσεως αυτών καί τά μέσα αναγνωρίσεως, και θά είναι αυτονόητον δτι πάσα
ππήοις θά ί κτελήται συμφ6>νως προς τό "Αρθρον 28.
2. Τό Μέρος τό οποίον λαμβάνει γνωστοποίησιν γενομένην δυνάμει του
"Αρθρου 25 οφείλει πάραυτα νά βεβαίωση λήψιν τής τοιαύτης γνωστοποιήσεως.
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3. Ιό ΛΜ («χ; ιό οποίον λαμβάνει αίτησιν 6ιά προηγουμένην συμφωνίαν δυνά
|ΐι ι τών "Αρθρων 26, 27, 28 ( π α ρ ά γ ρ α φ ο ς 4) ή 31 οφείλει το ταχύτι ρον δυνατόν
\ ά γνωοιοποιήση είς τ ό αίτυύμενυν Μέρος :
(ο) δτι συμφωνεί ιιρός τήν αϊτησιν*
(ρ) οτι α ρ ν ε ί τ α ι τήν αίτησιν" ή
( γ ) ε ύ λ ο γ ο υ ς ύ π α λ λ α κ τ ι κ ά ς προτάσεις εις τήν αϊτησιν. Τοΰτο δύναται
ω σ α ύ τ ω ς να προτείνη άπαγόρευσιν ή* περιορισμόν έτέροιν τιτήσεων έν
τη χ περιοχή διαρκοΰντος του συγκεκριμένου χρόνου. ' Ε ά ν τό Μέρος τό
όποιον υ π έ β α λ ε τήν αίτησιν αποδέχεται τ ά ς ύ π α λ λ α κ τ ι κ ά ς προτάσεις,
τοΰτο όφπ'λει νά γνωστοποίηση τήν τοιαύτην α π ο δ ο χ ή ν εις ιό έτερον
Μέρος.
4. Τά Μέρη δέον νά λαμβάνουν τά α ν α γ κ α ί α μέτρα τιρός ε ξ α σ φ ά λ ι σ η οτι α'ι
γνωστοποιήσεις και αί συμφωνίαι δύνανται νά π ρ α γ μ α τ ο π ο ι η θ ο ύ ν τ α χ έ ω ς .
3. Τά Μέρη ω σ α ύ τ ω ς δέον νά λαμβάνουν τά α ν α γ κ α ί α μ έ τ ρ α δ ι ά τήν ταχεϊαν
διάδοσιν της ουσίας οιωνδήποτε τοιούτων γνωστοποιήσεων και συμφωνιών προς
τάς ενδιαφερόμενος σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ό ς μονάδας και δέον νά π α ρ έ χ ο υ ν ο δ η γ ί α ς είς
τάς ι1 ν λ ό γ ω μονάδας ώς π ρ ο ς τά μέσα α ν α γ ν ω ρ ί σ ε ω ς τ ά ό π ο ΐ α Οά χρησιμο
ποιηθούν υπό των σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ω ν υγειονομικών α ε ρ ο σ κ α φ ώ ν .
"Αρθρον 30. Προσγείωοις και έ λ ε γ χ ο ς υγειονομικών α ε ρ ο σ κ α φ ώ ν
Ι. 'Υγειονομικά α ε ρ ο σ κ ά φ η ύπεριπτάμενα περιοχών αί όποίαι φυσικώς έλέγ
χονται υπό (αντιπάλου Μέρους, ή περιοχών έπί τών οποίων ό φυσικός έ λ ε γ χ ο ς
δεν ι.Ιναι σαφώς π ε π α γ ι ω μ έ ν ο ς , δύνανται νά διαταχθούν νά προσγειωθούν ή
ΐφοοΟ<ιλαυσο)Θουν, α ν α λ ό γ ω ς , δ ι ά νά διενεργηθη έ λ ε γ χ ο ς ουμφώνως π ρ ο ς τ ά ς
ακολούθους π α ρ α γ ρ ά φ ο υ ς . Τ ά υγειονομικά αεροσκάφη οφείλουν νά υπακού
σουν Μ"ς τήν τοιαύτην δ ι α τ α γ ή ν .
2 Έ ά ν \'ν τοιούτον α ε ρ ο σ κ ά φ ο ς προσγειωθή ή προσθαλασσωθή, εΐτε διετάχθη
νά πράξη τούτο είτε δΓ έτερους λόγους, τούτο δύναται νά ύποβληθή είς έλεγχον
άποκλί ιστικώς προς διαπίστωσιν τών θεμάτων τών αναφερομένων έν τ α ΐ ς παρα
γράφου; 3 καί 4. Πάς τοιούτος έ λ ε γ χ ο ς δέον νά ά ρ χ ί ζ η άνευ καθυστερήσεως
και νά διενεργήται τ α χ έ ω ς . Τό διενεργούν τον έ λ ε γ χ ο ν Μέρος δέον νά μή
άπσιτή τήν ΓΚ του α ε ρ ο σ κ ά φ ο υ ς μετακίνησιν τών τ ρ α υ μ α τ ι ώ ν καί ασθενών έκτος
;'άν ή μετακίνησίς των εΐναι ουσιώδης διά τόν έ λ ε γ χ ο ν . Τό έν λ ό γ ω Μέρος
ό φ ι ί λ χ fv πάσει περιπτώσει νά διασφαλίζη δτι ή κ α τ ά σ τ α σ ι ς τ ώ ν τραυματιών
καί ασθενών δέν Θέλει έπηρεασθή δυσμενώς έκ του έ λ ε γ χ ο υ ή της μετακινήσεως.
3. Έ ά ν 6 έ λ ε γ χ ο ς α π ο κ ά λ υ ψ η δτι τό αεροσκάφος :
( α )  ε ί ν α ι ύγειονομικόν αεροσκάφος έν τή έννοια του Αρθρου 8, υποπα
ράγραφος (ι),
([\) δεν τελεί έν π α ρ α β ι ά σ ε ι τών έν "Αρθρω 28 καθοριζομένων δρων, καί
( γ ) δεν >'ξετέλεσε πτήσιν άνευ ή κ α τ ά παράβασιν π ρ ο η γ ο υ μ έ ν η ς τινός
συμφωνίας ένθα απαιτείται τοιαύτη συμφωνία,
» κ, ι ό ά ι ρ υ ο κ ά φ ο ς καί είς εκείνους έκ τών επιβατών του οί όποιοι ανήκουν είς
τό άνιίτιαλυν Μέρος ή είς ούδέτερον ή έτερον Κράτος μή Μέρος της σ υ ρ ρ ά ξ ε ω ς
Οά επιτροπή νά συνεχίσουν τήν πτήσιν άνευ καθυστερήσεως.
Λ, Έ ά ν ό έ λ ε γ χ ο ς α π ο κ ά λ υ ψ η δτι τό αεροσκάφος :
(α) δέν είναι ύγειονομικόν αεροσκάφος έν τη έννοια του "Αρθρου 8, υπο
παράγραφος (ι),
(Ρ) τελεΐ έν π α ρ α β ι ά σ ε ι τών έν "Αρθρω 28 καθοριζομένων όρων, ή
( γ ) ι'ξΓτέλεσε πτήσιν άνευ ή κ α τ ά παράβασιν π ρ ο η γ ο υ μ έ ν η ς συμφωνίας
ένθα απαιτείται τοιαύτη συμφωνία,
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ίο άιροσκάφος δύναται νά αυλληφθη. ΟΙ έπιβάται το«) δέον νά τύχουν μεταχει
Ι')ί<ι»ως ουμψώνως προς τάς σχετικάς διατάξεις τον Συμβάσεων και τοΰ παρόν
τος Πρωτοκόλλου. ΙΊαν ουλλαμβανόμενον Αεροσκάφος το όποιον έχει προσδιο
ριοϋή ώς μόνιμον ύγειονομικόν αεροσκάφος δύναται νά χρησιμοποιηθη μετα
ταΰτα μόνον ώς ύγειονομικόν αεροσκάφος.
"Αρθρον 31.Ουδέτερα ή έτερα Κράτη μή Μέρη της συρράξεως
Ι. Ιϊλήν έάν ύπαρξη προηγουμένη συμφωνία, τά υγειονομικά αεροσκάφη δέον
νά μή ύπεμίπτανται ή προσγειοΰνται έν τω έδάφει ουδετέρου ή έτερου Κράτους
μή Μέρους της συρράξεως, Εντούτοις, κατόπιν τοιαύτης συμφωνίας, ταύτα θά
τυγχάνουν σεβασμού καθ* δλην τήν διάρκειαν της πτήσεως των και επίσης κατά
τήν διάρκειαν οίωνοήποτε προσγειώσεων έν τφ έδάφει τούτω. Εντούτοις ταύτα
οφείλουν νά υπακούουν είς οιανδήποτε έντολήν προσγειώσεως ή προσθαλασσο>
σεως, αναλόγως.
2..'Εάν ύγειονομικόν αεροσκάφος, έν ελλείψει συμφωνίας τινός ή κατά παρά
, βασιν των ορών συμφωνίας τινός, ήθελεν εύρεθη ύπεριπτάμενον του εδάφους
y ουδετέρου ή έτερου Κράτους μή Μέρους της συρράξεως, είτε λόγω άεροπλοϊκοΰ
λάθους είτε λόγω επειγούσης ανάγκης έπηρεαζούσης τήν άσφάλειαν της πτή
σεως, τούτο οφείλει νά καταβάλη πάσαν προσπάθειαν ώστε νά γνωστοποίηση
τήν πτήσιν καί νά παράσχη στοιχεία αναγνωρίσεως του. Ευθύς ώς τό έν λόγω
ύγειονομικόν αεροσκάφος άναγνωρισθη, τό έν λόγω Κράτος οφείλει νά κατα
βάλη πάσαν ευλογον προσπάθειαν διά νά δώση τήν έντολήν προσγειώσεως ή
■προσθαλασσώσεως τήν άναφερομένην έν τω "Αρθρω 30, παράγραφος 1, ή νά
λάβη ίτι..ρα μέτρα προστατευτικά των συμφερόντων του, καί, έν έκατέρα περι
πτώοπ, νά παράσχη είς τό αεροσκάφος χρύνον προς τόν σκοπόν συμμορφώ
σεως, πρίν ή προσφυγή είς έπίθεσιν κατά τοΟ αεροσκάφους.
3. Έάν ύγειονομικόν αεροσκάφος, είτε κατόπιν συμφωνίας είτε ύπό περι
οτάσι.ις 'μνημονευόμενος έν παραγράφω 2, προσγειωθή ή προσθαλασσωθη έν
τω έδάφει ουδετέρου ή έτερου Κράτους μή Μέρους της συρράζεως, είτε διε
τάχθη νά πράξη τούτο είτε δι* έτερους λόγους, τό αεροσκάφος υπόκειται είς
έλεγχυν προς τόν σκοπόν διαπιστο>σεως κατά πόσον πράγματι είναι ύγειονο
μικόν αεροσκάφος. Ό έλεγχος θά άρχίζη άνευ καθυστερήσεως καί θά διενερ
γήται ταχέως. Τό διενεργούν τόν έλεγχον Μέρος δέον νά μή άπαιτη τήν έκ του
Αεροσκάφους μετακίνησιν των τραυματιών καί ασθενών τοΟ χρησιμοποιούντος
τό αεροσκάφος Μέρους έκτος έάν ή μέτακίνησίς των εΤναι όύσιο>δης διά τόν
έλεγχον. Τό διενεργούν τόν έλεγχον Μέρος οφείλει έν πάση περιπτώσει νά δια
σφαλίζη οτι ή κατάσταοις των τραυματιών και ασθενών δέν θέλει έπηρεασθή
δυσμενώς έκ του έλεγχου της μετακινήσεως. Έάν δ έ'λεγχος αποκάλυψη δτι
το αεροσκάφος πράγματι είναι ύγειονομικόν αεροσκάφος, είς τούτο μετά τών
επιβατών του, πλην εκείνων ol όποιοι δέον νά κρατηθούν συμφώνως προς τους
κανόνας του διεθνούς δικαίου τους εφαρμοστέους είς ένοπλον σύρραξιν, θά
ίπιτραπή νά σύνεχίση τήν πτήσιν του, εύλογοι δέ διευκολύνσεις δέον νά παρέ
χονται διά τήν συνέχισιν της πτήσεως. 'Εάν 6 έλεγχος αποκάλυψη δτι τό άερο
σκάφοΓ; δέν είναι ύγειονομικόν αεροσκάφος, τούτο θά συλληφθη και οί έπι
βάται θά τύχουν μεταχειρίσεως συμφώνως προς τήν παράγραφον 4.
•1. ΟΊ τραυματίαι, ασθενείς καί ναυαγοί άποβιβασθέντες, άλλως ή προσωρι
νώς, εξ υγειονομικού αεροσκάφους τη συγκατάθεσε ι τών τοπικών αρχών έν τω
ίδάφι ι υύδετέρου ή έτερου Κράτους μή Μέρους της συοράξεως, έκτος έάν
άλλως συμφωνηθη μεταξύ του Κράτους τούτου κα'ι τών Μερών της συρράξεως,
δέον νά κατακρατηθούν ύπό του Κράτους τούτου, οσάκις τούτο απαιτείται ύπό
τών κανόνων του διεθνούς δ ^ α ί ο υ τών εφαρμοστέων είς ένοπλον σύρραξιν,
ι·1ς τρόπον ώστε οδτοι νά μή δυνηθούν νά λάβουν μέρος πάλιν είς τάς εχθρο
πραξίας. Τά έξοδα νοσοκομειακής περιθάλψεως καί περιορισμού θά βαρύνουν
τό Κράτος είς τό όποιον ανήκουν τά έν λόγω πρόσωπα.
5. Ουδέτερα ή έτερα Κράτη μή Μέρη της συρράξεως οφείλουν νά εφαρμό
ζουν {ξΤσόϋεΙς άπαντα τά Μέρη της συρράξεως οιουσδήποτε δρους ή* περιορι
σμούς ώς προς τήν διέλέυχην υγειονομικών αεροσκαφών ϋπερθεν τοΰ εδάφους
των ή τήν προσγείωσιν τούτων έν αύτω.
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"Αρθρον 32.—Γενική 'Αρχή
Έ ν τη εφαρμογή του παρόντος Τμήματος, αί δραστηριότητες των Υψηλών
Συμβαλλομένων Μερών, των Μερών της συρράξεως καΐ τών διεθνών ανθρωπι
στικών οργανώσεων τών μνημονευομένων έν ταΐς Συμβάσεσι καί έν τω παρόντι
Πρωτοκολλώ δέον νά ύπαγορεύωνΐαι κυρίως έκ του δικαιώματος τών οίκογε
νειών νά πληροφορηθούν τήν τύχη ν τών συγγενών των.
"Αρθρον 33.—'Αγνοούμενοι
1. Ευθύς ώς αί περιστάσεις τό επιτρέψουν, τό άργότερον δέ άπό του τέλους
τών ενεργών εχθροπραξιών, δκαστον Μέρος της συρράξεως οφείλει νά διε
ρευνά περί τών προσώπων τ ά όποια έχουν άνάφερθή ώς αγνοούμενοι ύπό του
αντιπάλου Μέρους. Τό έν λόγω άντίπαλον Μέρος θά διαβιβάζη πάσαν σχετι
κήν πληροφορίαν άφορώσαν είς τ ά πρόσωπα τούτα προς τόν σκοπόν διευκο
λύνσεως τών τοιούτων ερευνών.
2. Προς τόν σκοπόν διευκολύνσεως της συλλογής πληροφοριών συμψώνως
της προηγουμένης παραγράφου, έκαστον Μέρος τής συρράξεως οφείλει, άνα
φορικώς προς πρόσωπα τ ά όποΐα δέν θά έτύγχανον ευμενεστέρας μεταχειρί
σεως δυνάμει τών Συμβάσεων καΐ του παρόντος Πρωτοκόλλου :
(α) νά καταγραφή τάς έν "Αρθρω 138 της Τετάρτης Συμβάσεως καθορι
ζόμενος πληροφορίας περί τών τοιούτων προσώπων τ ά όποΐα έχουν
κρατηθή, φυλακισθή ή άλλως πως αίχμαλωτισθή πέραν τών δύο εβδο
μάδων συνέπεια εχθροπραξιών ή κατοχής, ή τά όποια έχουν αποθάνει
διαρκούσης οιασδήποτε περιόδου κρατήσεως των'
(β) κατά τήν πληρεστέραν δυνατήν έκτασιν, νά διευκολύνη καί, εάν πα
ραστη ανάγκη, νά προβή είς τήν έρέυναν και καταγραφήν πληροφο
ριών περί τών τοιούτων προσώπων έάν έχουν αποθάνει ύπό ετέρας
περιστάσεις συνεπεία εχθροπραξιών ή κατοχής.
3. Αί πληροφορίαι περί προσώπων αναφερομένων ώς αγνοουμένων συμφώ
νως προς τήν παράγραφον 1 καί αί αιτήσεις διά τοιαύτας πληροφορίας δέον
νά διαβιβάζονται εϊτε άπ* ευθείας είτε μέσω της Προστάτιδος Δυνάμεως ή τής
Κεντρικής 'Υπηρεσίας 'Αναζητήσεων της Διεθνούς 'Επιτροπής του Ερυθρού
Σταύρου ή τών εθνικών Συνδέσμων Ερυθρού Σταύρου (Ερυθράς Ημισε
λήνου, 'Ερυθρού Λέοντος καί Η λ ί ο υ ) . "Οσάκις α ί πληροφορίαι δέν διαβιβά
ζονται μέσω της Διεθνούς 'Επιτροπής τόΟ 'Ερυθρού Σταύρου καί τής Κεντρι
κής αυτής 'Υπηρεσίας 'Αναζητήοεών, έκαστον Μέρος τής συρράξεως δέον νά
διασφαλίζη δτι αί Γ ν λόγω πληροφορίαι παρέχονται ωσαύτως καί προς τήν
Κεντρική ν Ύπηρεσίαν 'Αναζητήσεων.
4. Τ ά Μέρη τής συρράξεως οφείλουν νά προσπαθήσουν νά ουμψωνήσουν διευ
θετήσεις περί ομάδων προς άναζήτησιν, έξακρίβωσιν καί άνάκτησιν τών νεκρών
έκ τών πεδίων τών μαχών, περιλαμβανομένων διευθετήσεων, έάν εΐναι πρόσ
φορον, ώστε αί τοιαυται ομάδες, νά συνσδεύωνται ύπό προσωπικού του αντι
πάλου Μέρους οσάκις εκτελούν τάς έν λόγω άποστολάς είς περιοχάς έλεγχο
μένας ύπό του αντιπάλου Μέρους. Τό προσωπικόν τών έν λόγω ομάδων δέον
νά τυγχάνη σεβασμού καί προστασίας οσάκις αποκλειστικώς εκτελεί τ ά έν
λόγω καθήκοντα.
"Αρθρον 34.—Λείψανα αποθανόντων
1. Τ ά λείψανα προσώπων τ ά όποια έχουν αποθάνει διά λόγους σχετιζομένους
προς κατοχήν ή κατά τήν διάρχειαν κρατήσεως συνεπεία κατοχής ή εχθροπρα
ξιών, καθώς καί τών προσώπων τ ά όποΐα δέν εΐναι υπήκοοι τής χώρας είς τήν
οποίαν έχουν αποθάνει συνεπεία εχθροπραξιών δέον νά τυγχάνουν σεβασμού,
νά διατηρώνται καί νά σημαίνωνται ώς προβλέπεται έν "Αρθρω 130 τής Τετάρ
της Συμβάσεως, οσάκις τά λείψανα ή οι τάφοι αυτών δέν θά έτύγχανον ευμενε
στέρας μεταχειρίσεως δυνάμει τών Συμβάσεων καί του παρόντος Πρωτοκόλλου.
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2. ί:.ύθύς ως αϊ περιστάσεις καΐ αϊ μεταξύ των αντιπάλων Μερών σχέσεις
το επιτρέψουν, τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη είς τά εδάφη τών οποίων ευρί
σκονται τάφοι καί, αναλόγως της περιπτώσεως, Ετεροι τόποι λειψάνων προσώ
πων τά όποια έ'χοον αποθάνει συνεπεία εχθροπραξιών ή διαρκούσης κατοχής
ή της κρατήσεως των, οφείλουν νά συνάψουν συμφωνίας προς τόν σκοπόν :
(α) νά διευκολύνουν τάς επισκέψεις είς τους τάφους Οπό συγγενών τών
αποθανόντων και Οπό αντιπροσώπων τών επισήμων υπηρεσιών κατα
γραφής τάφων καί νά ρυθμίσουν τάς πρακτικάς λεπτομέρειας τών
τοιούτων επισκέψεων'
(β) νά προστατεύσουν καί συντηρήσουν τους έν λόγω τάφους μονίμως
(γ) νά διευκολύνουν τήν έπιστρσφήν τών λειψάνων τών αποθανόντων καί
τών πιροσα>πι<κών αντικειμένων είς τήν πατρίδα χώραν τή αίτήσει αυτής
ή, έκτος έάν αΟτη αντιτίθεται, τή αίτήσει του πλησιέστερου συγγενούς.
3. Έν ελλείψει τών έν παραγράφω 2 (β) ή ( γ ) προβλεπομένων συμφωνιών
καί έάν ή πατρίς χώρα τοιούτου αποθανόντος δέν έπιθυμή νά διευθέτηση Ιδίαις
αυτής δαπάναις τήν συντήρησιν τών τάφων τούτων, τό Ύψηλόν Συμβαλλόμενον
Μέρος είς τό έδαφος του οποίου ευρίσκονται ol τάφοι δύναται νά προσφερθή νά
διευκολύνη τήν είς τήν πατρίδα χώραν έπιστροφήν τών λειψάνων τών αποθα
νόντων. 'Οσάκις ή τοιαύτη προσφορά δέν έγένετο αποδεκτή, τό Ύψηλόν Συμ
βαλλόμενον Μέρος δύναται, μετά παρέλευσιν πενταετίας άπό τής ημερομηνίας
της προσφοράς καί κατόπιν προσηκούσης εΐοοποιήσεως τής πατρίδος χώρας,
νά άκολουθήση τάς ύπό τής ίδιας αυτής νομοθεσίας προβλεπομένας διευθετή
σεις άναψορικώς προς κοιμητήρια καί τάφους.
4. Είς τό Ύψηλόν Συμβαλλόμενον Μέρος είς τό έδαφος του οποίου ευρίσκον
ται ol έν τω παρόντι "Αρθρω αναφερόμενοι τάφοι επιτρέπεται νά έκθάψη τά
λείψανα μόνον :
(α) συμφώνως προς τήν παράγραφον 2 ( γ ) καί 3 ή
(Ρ) οσάκις ή έκταφή εΐναι ζήτημα πρωταρχικής δημοσίας ανάγκης, περι
λαμβανομένων περιπτώσεων Ιατρικής καί ανακριτικής ανάγκης, κατά
τάς οποίας τό Ύψηλόν Συμβαλλόμενον Μέρος οφείλει πάντοτε νά σε
βαόθή τά λείψανα καί νά ειδοποίηση τήν πατρίδα χώραν περί τής προ
θέσεως του νά έκθάψη τά λείψανα παρέχον ταυτοχρόνως καί λεπτο
μερείας περί του σκοπουμένου μέρους έπανατοποθετήσεώς των.
ΜΕΡΟΣ

III

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ Μ Ε Σ Α Δ Ι Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η Σ

ΠΟΛΕΜΟΥ

Η Ι Δ Ι Ο Τ Η Σ ΤΟΥ ΜΑΧΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Ι .  Μ Ε Θ Ο Δ Ο Ι ΚΑΙ Μ Ε Σ Α
Δ Ι Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η Σ ΠΟΛΕΜΟΥ
"Αρθρον 35.—Βασικοί κανόνες
Ι. ΕΙς πάσαν ένοπλον σύρραξιν, τό δικαίωμα τών Μερών τής συρράξεως νά
εκλέγουν μεθόδους ή μέσα διεξαγωγής πολέμου δέν είναι άπεριόριστον.
2. Απαγορεύεται ή χρήσις δπλων, βλημάτων, υλικών καί πολεμικών μεθόδων
τοιαύτης φύσεως ώστε νά προξενήται περιττή βλάβη ή άσκοπος οδύνη.
3. 'Απαγορεύεται ή χρήσις μεθόδων ή μέσων διεξαγωγής πολέμου τά όποια
σκοπούν νά προξενήσουν ή δυνατόν νά άναμείνη τις οτι θά προξενήσουν εύρεΐαν,
μακροχρόνων καί σοβαραν ζημίαν είς τό φυοικόν περιβάλλον.
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"Αρθρον 36.Νέα δπλα
Έ ν τη μελέτη, εξελίξει, αποκτήσει ή υΙοθετήσει νέου δπλόυ, μέσου ή μεθόδου
διεξαγωγής πολέμου, ϊκαστον Ύψηλόν Συμβαλλόμενον Μέρος έχει ύποχρέω
σιν νά άποφασίση κατά πόσον ή χρήσις του θά άπηγορεύετο, εΐς μερικώς ή είς
πάσας τάς περιπτώσεις, ύπό του παρόντος Πρωτοκόλλου ή 6<}>* οιουδήποτε έτε
ρου κανόνος διεθνούς δικαίου εφαρμοστέου έπι τοΟ Υψηλού Συμβαλλομένου
Μέρους.
"Αρθρον 37.—Άπαγόρευσις δολιότητος
1. 'Απαγορεύεται νά φονεύση, τραυματίση ή συλλαβή τις άντίπαλόν του διά
καταφυγής είς δολιότητα. Πράξεις έλκύουσαι τήν έ'μπίΌτοσύνην του αντιπάλου
ώστε νά οδηγήσουν αυτόν νά πιστεύση δτι οδτος δικαιούται προστασίας ή δτι
είναι υποχρεωμένος νά παράσχη προστασίαν δυνάμει των κανόνων διεθνούς
δικαίου των εφαρμοστέων είς ένοπλους συρράξεις, έπί τω τέλει καταπρσδόσεως
της τοιαύτης εμπιστοσύνης, θά συνιστούν δολιότητα. Αί ακόλουθοι πράξεις
εΤναι παραδείγματα δολιότητος :—
(α) ή προσποίησις προθέσεως συνδιαλλαγής ύπό σημαίαν τινά ανακωχής
ή παραδόσεως*
(β) ή προσποίησις άνικανότητος λόγω τραυμάτων ή ασθενείας'
(γ) ή προσποίησίς της ιδιότητος τοΟ άμαχου πολίτου* και
(δ) ή προσποίησις Ιδιότητος τίνος ήιις τυγχάνει προστασίας διά της χρή
σεως σημάτων, εμβλημάτων ή στολών των 'Ηνωμένων Εθνών ή ουδε
τέρων ή έτερων Κρατών ατινα δεν εΤναι Μέρη της συρράξεως.
2. Πολεμικά τεχνάσματα δέν απαγορεύονται. Τοιαύτα τεχνάσματα εΐναι
πράξεις αίτινες αποσκοπούν είς τό νά παρασύρουν τόν άντίπαλόν, ή νά εξωθή
σουν αυτόν είς άπερίσκεπτον ένέργειαν άλλ* αίτινες δέν παραβιάζουν οιονδή
ποτε κανόνα διεθνούς δικαίου εφαρμοστέου είς ένοπλους συρράξεις και αΐτινες
δέν είναι δόλιοι ως μή έλκύουσαι τήν έμπιστοσύνην τοΟ αντιπάλου έν σχέσει
προς προστασίαν δυνάμει του δικαίου τούτου. Τά ακόλουθα εΐναι παραδεί
γματα των τοιούτων τεχνασμάτων : ή χρήσις παραλλαγής (καμουφλάζ), πα
γίδων, ψευδοεπιχει ρήσεων καΐ εσφαλμένων πληροφοριών.
"Αρθρον 38.—'Ανεγνωρισμένα έβλήματα
1. 'Απαγορεύεται ή άτοπος χρήσις του διακριτικού εμβλήματος του ερυθρού
σταυρού, τής ερυθράς ημισελήνου ή του ερυθρού λέοντος καΐ ηλίου ή έτερων
εμβλημάτων, σημείων ή σημάτων προνοοαμένων ύπό τών Συμβάσεων ή ύπό
του παρόντος Πρωτοκόλλου. Επίσης απαγορεύεται ή σκόπιμος κατάχρησις
έν τινι συρράξει έτερων διεθνώς ανεγνωρισμένων προστατευτικών εμβλημάτων,
σημείων ή σημάτων, περιλαμβανομένης της σημαίας ανακωχής και του προστα
τευτικού εμβλήματος πολιτιστικής περιουσίας:
2. Απαγορεύεται ή χρήσις του διακριτικού εμβλήματος τών Ηνωμένων
Εθνών, πλην ώς αυτή εξουσιοδοτείται ύπό του έν λόγω 'Οργανισμού.
"Αρθρον 39.—Εμβλήματα Εθνικότητος
Ι. 'Απαγορεύεται ή χρήσις έν τινι ένόπλω συρράξει σημαιών ή στρατιωτι
κών εμβλημάτων, διασημάτων (αξιώματος),, ή στολών ουδετέρων ή έτερων
Κρατών, άτινα δέν είναι Μέρη τής συρράξεως.
2. 'Απαγορεύεται ή χρήσις ση'μάιών ή στρατιωτικών εμβλημάτων, διασημά
των (αξιώματος) ή στολών αντιπάλων Μερών καθ* δν χρόνον έ^ττοδίδεταί τις είς
επιθέσεις ή προς τόν σκοπόν προστατευτικής καλύψεως, εύνόίας, προστασίας ή
παρεμπσδίσεως στρατιωτικών επιχειρήσεων.
3. Ουδέν των έν τω παρόντι "Αρθρω ή τών έν τη παραγράφω 1 (δ) του
"Αρθρου 37 διαλαμβανομένων θέλει επηρεάσει τήν ΰπαρξιν γενικώς ανεγνωρι
σμένων κανόνων διεθνούς δικαίου εφαρμοστέων έΐς τήν διεξαγωγής κάτασκο 4
πείας ή τήν χρήσιν σημαιών έν τη διεξαγωγή ένοπλου ςυρράξεως έν τη θαλασσή.
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"Αρθρον 40. Έπίδειξις οίκτου
'Απαγορεύεται νά διατάσση τις δτι δέν θά υπάρξουν επιζώντες, νά έκτοξεύη
τοιαύτην άπειλήν κατά του αντιπάλου ή νά διεξάγη εχθροπραξίας επί της
τοιαύτης βάσεως.
"Αρθρον 41. Έξασφάλισις προστασίας έχθροΰ «έκτος μάχης»
Ι. Πρόσωπον, δπερ είναι άνεγνωρισμένον ή δπερ, ύπό τάς περιστάσεις, δέον
νά Λναγνωρισθή ώς εύρισκόμ€νον «έκτος μάχης» δέν δύναται νά άποτελέση
άντικείμενον επιθέσεως.
2. Πρόσωπον τι τελεί «έκτος μάχης» έάν :
(α) τέλη ύπό τήν έξουσίαν αντιπάλου Μέρους"
(β) έκφράζη σαφώς πρόθεσιν νά παραδοθη* ή
(y) κατέστη αναίσθητος ή είναι άλλως ανίκανος λόγω τραυμάτων ή ασθε
νείας, καί ώς έκ τούτου δέν δύναται νά ύπερασπίση εαυτόν :
\
νοείται δτι ι.1ς οίανδήποτε τών άνω περιπτώσεων, ούτος απέχει άπό οιανδήποτε
έχθρικήν ένέργειαν και δέν πειράται νά δραπέτευση.
3. 'Οσάκις πρόσωπα τίνα δικαιούμενα εις προστασίαν ώς αιχμάλωτοι πολέμου
έχουν περιπέσει ε Ι ς τήν έξουσίαν αντιπάλου Μέρους ύπό ασυνήθεις συνθήκας
μάχης, αϊτινιχ. παρεμποδίζουν τήν άπομάκρυνσίν των ώς προνοείται έν τω Μέρει
III, Τμήμα Ι της Τρίτης Συμβάσεως, ταύτα δέον νά άπολύωνται καί νά λαμβά
νωνται δλαι αϊ δυναταΙ προφυλάξεις προς έξασφάλισιν της ασφαλείας των.
"Αρθρον 42.—Έπιβάται αεροσκάφους
1. Ουδείς ριπτόμ«νος ώς αλεξιπτωτιστής έξ αεροσκάφους έν κινδύνω καθί
ίπαται αντικείμενον επιθέσεως κατά τήν διάρκειαν της καθόδου του.
2. Έπί ifj προσγειώσει του είς έδαφος έλεγχόμενον ύπό αντιπάλου Μέρους,
πρόσωπον όπερ έχει ριφθή ώς αλεξιπτωτιστής έξ αεροσκάφους έν κινδύνω δέον
νά τύχη της ευκαιρίας νά παραδοθή προτού καταστη άντικείμιενον επιθέσεως,
έκτος έάν είναι εμφανές δτι επιδίδεται εις έχθρικήν ένέργειαν.
3. Στρατεύματα μεταφερόμενα δι' αέρος δέν προστατεύονται ύπό του πα
ρόντος "Αρθρου.
ΤΜΗΜΑ I I . Η Ι Δ Ι Ο Τ Η Σ ΤΟΥ ΜΑΧΙΜΟΥ
Κ Α Ι ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

"Αρθρον 43.—"Ενοπλοι δυνάμεις
Ι. Αί ένοιιλυι δυνάμεις ενός Μέρους της συρράξεως συνίστανται έξ δλων τών
οργανωμένων ενόπλων δυνάμεων, ομάδων καί μονάδων αΐτινες τελούν ύπό
6ιο(Μ|σιν ίύθυνομένην έναντι του έν λόγω Μέρους διά τήν συμπεριφοράν τών
υφισταμένων της, ακόμη και δταν τό έν λόγω Μέρος αντιπροσωπεύεται ύπό
τίνος Κυβερνήσεως ή 'Αρχής ήτις δέν τυγχάνει αναγνωρίσεως ύπό του αντιπά
λου Μέρους. ΑΊ τοιαυται ένοπλοι δυνάμεις υπόκεινται είς διεθνές πειθαρχικόν
σύστημα δπερ, μεταξύ άλλων, επιβάλλει συμμόρφωσιν προς τους κανόνας
διεθνούς δικαίου τους εφαρμοστέους είς ένοπλους συρράξεις.
2. Τά μέλη τών ένοπλων δυνάμεων Μέρους συρράξεως (πλην τοΰ υγειονο
μικού προσωπικού καί τών στρατιωτικών Ιερέων οΐτινες καλύπτονται ύπό τοΟ
"Αρθρου 33 τής Τρίτης Συμβάσεως) είναι μάχιμοι, ήτοι έχουν τό δικαίωμα νά
συμμετέχουν άπ* ευθείας είς εχθροπραξίας.
3. 'Οσάκις έν Μέρος τής συρράξεως ενσωματώνει είς τάς ένοπλους δυνάμεις
του παραστρατιωτικήν ύπηρεσίαν ή ένοπλον όπηρεσίαν επιβολής τοΟ νόμου,
οφείλει νά γνωστοποιη τούτο είς τά άλλα Μέρη της συρράξεως.
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"Αρθρον 44.—Μάχιμοι και αιχμάλωτοι πολέμου
1. Πάς μάχιμος, ώς οδτος καθωρίσθη έν τω "Αρθρω 43, όστις περιπίπτει εις
την έξουσίαν αντιπάλου Μέρους εΐναι αιχμάλωτος πολέμου.
2. Ένώ άπαντες οι μάχιμοι υποχρεούνται νά συμμορφοΰνται προς τους
κανόνας διεθνούς δικαίου τους εφαρμοστέους εις ένοπλους συρράξεις, παρα
βιάσεις των έν λόγω κανόνων δέν στερούν τον μάχιμον του δικαιώματος του νά
είναι μάχιμος, ή, έάν περιπέση ύπό την έξουσίαν αντιπάλου Μέρους, τοΟ δικαιώ
ματος του νά είναι αιχμάλωτος πολέμου, πλην ώς προνοείται εις τάς παρα
γράφους 3 και 4.
3. ΓΙρύς τόν σκοπύν προαγωγής της προστασίας τοΰ άμαχου πληθυσμού από
τάς, επιπτώσεις των εχθροπραξιών, οί μάχιμοι υποχρεούνται νά διαφέρουν άπό
τόν άμαχου πληθυσμόν ένώ οδτοι επιδίδονται είς έπίθεσιν ή εις στροττιωτικήν
ένέργειαν προπαρασκευαστικήν διά μίαν έπίθεσιν. Ά να γνωρίζοντες, έν τούτοις,
δτι υφίστανται καταστάσεις είς ένοπλους συρράξεις κατά τάς οποίας λόγω
της φύσεα>ς των εχθροπραξιών ό ένοπλος μάχιμος δέν δύναται νά καταστή ούτω
διαφορετικός, οδτος θά διατηρή την ίδιότητά του ώς μαχίμου, νοουμένου δτι είς
τάς τοιαύτας περιπτίόσεις οδτος φέρει τά δπλα του εμφανώς :
(α) κατά την διάρκειαν έκαστης στρατιωτικής ενεργείας, και
(β) καθ* ολην τήν διάρκειαν τοΟ χρόνου καθ* δν ούτος είναι ορατός είς
τόν άντίπαλον ένώ επιδίδεται είς στρατιωτικήν άνάπτυξιν ήτις προη
γείται τής ενάρξεως επιθέσεως είς τήν οποίαν οδτος πρόκειται νά
μετάσχη.
Πράξεις αϊτινες συνάδουν προς τάς απαιτήσεις τής παρούσης παραγράφου
δέν λογίζονται ώς δόλιαι έν τη έννοια τής παραγράφου 1 (γ) του "Αρθρου 37.
4. Μάχιμος δστις περιπίπτει είς τήν έξουσίαν αντιπάλου Μέρους ένώ αδυ
νατεί νά Ικανοποίηση τάς έν τη δευτέρα προτάσει της παραγράφου 3 έκτεθει
μένας προϋποθέσεις χάνει τό δικαίωμα rod νά είναι αιχμάλωτος πολέμου, άλλα,
έν τούτοις, παρέχεται εις αυτόν προστασία Ισοδύναμος άπό πάσης απόψεως
προς εκείνη ν ήτις παρέχεται είς τους αίχμαλώτους πολέμου ύπό τής Τρίτης
Συμβάσεως και ύπό του παρόντος Πρωτοκόλλου. Ή προστασία αύτη εΐναι Ισο
δύναμος προς τήν προστασίαν ήτις παρέχεται είς τους αίχμαλώτους πολέμου
ύπό τής Τρίτης Συμβάσεως έν τη περιπτώσει καθ' ην τό τοιούτο πρόσωπον
εκδικάζεται και τιμωρείται δι' οιαδήποτε αδικήματα άτινα οδτος έχει δια
πράξει.
5. Μάχιμος δοτις έχει περιπέσει είς τήν έξουσίαν αντιπάλου Μέρους ένώ δέν
επιδίδεται είς έπίθεσιν ή είς στρατιωτικήν ένέργειαν προπαρασκευαστικήν μιας
επιθέσεως δέν χάνει τά δικαιοψατά του νά είναι μάχιμος και αιχμάλωτος
πολέμου λόγω τών προηγουμένων ενεργειών του.
6. Τό ηαρόν "Αρθρον δέν επηρεάζει δυσμενώς τό δικαίωμα οιουδήποτε προ
σώπου νά είναι αίχμάλωτος πολέμου κατ' έφαρμογήν τοΰ "Αρθρου 4 τής Τρίτης
Συμβάσεως.
7. Τό παρόν "Αρθρον δέν σκοπεί νά αλλοίωση τήν γενικώς άποδεκτήν τα
κτικήν Κρατών έν σχέσει προς τό φέρειν τήν στρατιωτικήν στολήν ύπό μαχΟμων
κατεταγμένων εις τάς κανονικάς έν στολή ένοπλους μονάδας Μέρους τινός της
συρράξεως.
8. Επιπροσθέτως προς τάς κατηγορίας τών προσώπων τών αναφερομένων
έν τω "Αρθρω 13 τής Πρώτης καί Δευτέρας Συμβάσεως, άπαντα τά μέλη τών
ένοπλων δυνάμεων Μέρους τινός τής συρράξεως, ώς ταύτα καθορίζονται έν τω
"Αρθρω 43 του παρόντος Πρωτοκόλλου, δικαιούνται προστασία*; ουνάμει_5ω_ν_
έν λόγω Συμβάσεων έάν τραυματισθούν ή ασθενήσουν % έντή περιπτώσεΊΓτής
Δευτέρας Συμβάσεως, έάν ναυαγήσουν είς τήν θάλασσαν ή είς άλλα ϋδατα.
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"Αρθρον 45.—Προστασία προσώπων άτινα
έχουν λάβει μέρος είς εχθροπραξίας
Ι. Πρόσωπον δπερ λαμβάνει μέρος είς εχθροπραξίας καϊ περιπίπτει εις την
έξουσίαν αντιπάλου Μέρους τεκμαίρεται ως αΙχμάλωτος π ο λ έ μ ο υ κ α ί , κ α τ ά
συνέπειαν, προστατεύεται ύπό της Τρίτης Συμβάσεως έάν άξιώση τήν Ιδιό
τητα του αιχμαλώτου πολέμου, ή έάν έμφανισθη δτι δικαιούται της τοιαύτης
ιδιότητος, ή »'άν το Μέρος έκ του οποίου εξαρτάται άξιώση τήν τοιαύτην Ιδιό
τητα έκ μέρους του διά γνωστοποιήσεως προς τό Μέρος δπερ κρατεί τούτο ή
προς τήν Προστάτιδα Δύναμιν. Έ ά ν ύπαρξη αμφιβολία κατά πόσον οιονδήποτε
τοιούτο πρόσωπον δικαιούται της Ιδιότητος τού αιχμαλώτου πολέμου, τότε θά
εξακολούθηση νά £χη τήν τοιαύτην ιδιότητα καί, επομένως, προστατεύεται ύπό
της Τρίτης Συμβάσεως και τού παρόντος Πρωτοκόλλου μέχρις δτου ή ίδιότης
του άποφαοισθη ύπό αρμοδίου δικαστηρίου.
'λ. Έ ά ν πρόσωπον τ ι , δπερ περιέπεσε είς τήν έξουσίαν αντιπάλου Μέρους, δέν
κρατήται ώς αιχμάλωτος πολέμου καί πρόκειται νά δικασθη ύπό του έν λόγω
Μέρους δι* αδίκημα απορρέον έκ των εχθροπραξιών, δικαιούται νά ύποστηρίξη
τό δικαίοηιά του νά τύχη της Ιδιότητος αΙχμαλώτου πολέμου ενώπιον δικαστη
ρίου και νά ζητήση δικαστικήν άπόφασιν ίπί του έν λόγω θέματος. 'Οσάκις είναι
δυνατόν, δυνάμει της εφαρμοστέας διαδικασίας, ή τοιαύτη άπόφασις θά προη
γήται της δίκης διά τό αδίκημα. ΟΙ αντιπρόσωποι της Προστάτιδος Δυνάμεως
Οά δικαιούνται νά παρευρίσκονται είς τήν διαόικασίαν καθ' ήν τό έν λόγω
ζήτημα αποφασίζεται, έκτύς έάν, κατ* έξαίρεσιν, ή διαδικασία διεξάγηται
Μ κλεισμένων των θυρών προς τό συμφέρον της ασφαλείας του Κράτους. Έ ν
τοιαύτη περιπτώσει ή κρατούσα Δύναμις πληροφορεί τήν Προστάτιδα Δύναμιν
αναλόγως.
3. Πρόσωπον δπερ έχει λάβει μέρος είς εχθροπραξίας καί δέν δικαιούται της
ιδιότητος τοΰ αιχμαλώτου πολέμου και δπερ δεν ωφελείται εξ εύνοϊκωτέρας
μεταχειρίσεα>ς συμφο>νως προς τήν Τετάρτην Σύμβασιν έχει πάντοτε τό δικαίω
μα της προστασίας του "Αρθρου 75 τοΰ παρόντος Πρωτοκόλλου. Είς κατεχό
μενον έδαφος πάν τοιούτο πρόσωπον έχει επίσης τό δικαίωμα, έκτος έάν κρα
τήται ώς κατάσκοπος, ανεξαρτήτως του "Αρθρου 5 της Τετάρτης Συμβάσεως,
της επικοινωνίας δυνάμει της έν λόγω Συμβάσεως.
"Αρθρον 46. Κατάσκοποι
1. 'Ανεξαρτήτως οιωνδήποτε διατάξεων των Συμβάσεων ή τού παρόντος
Πρωτοκόλλου, πάν μέλος των ένοπλων δυνάμεων Μέρους της συρράξεως δπερ
περιπίπτει είς τήν έξουσίαν αντιπάλου Μέρους ένώ επιδίδεται είς κατασκοπείαν
δέν έ'χει τό δικαίωμα τής Ιδιότητος τού αιχμαλώτου πολέμου και είναι δυνατόν
νά τύχη μεταχειρίσεως κατασκόπου.
λ. Μέλος των ένοπλων δυνάμεων Μέρους της συρράξεως δπερ, έκ μέρους
τοϋ }'ι· λόγω Μέρους καί είς έδαφος έλεγχόμενον ύπό αντιπάλου Μέρους, συλ
λέγει ή πειράται νά συλλέξη πληροφορίας, δέν λογίζεται ώς έπιδιδόμενον εϊς
κατασκοπείαν έάν, ένώ ενεργεί οϋτω, φέρει τήν στολή ν των ίδιων αυτού ένο
πλων δυνάμεων.
3. Μέλος των ένοπλων δυνάμεων Μέρους της συρράξεως δπερ είναι κάτοικος
εδάφους κατεχομένου ύπό αντιπάλου Μέρους της συρράξεως καί δπερ, έκ
μέρους του Μέρους έκ του οποίου εξαρτάται, συλλέγει ή πειράται νά συλλέξη
πληροφορίας στρατιωτικής αξίας εντός του έν λόγω εδάφους δέν λογίζεται
ώς έπιδιδόμενον είς κατασκοπείαν έκτος έάν πράττη τούτο διά ψευδών παρα
στάσεοη/ ή σκοπίμως κατά μυστικόν τρόπον. Επιπλέον, ό τοιούτος κάτοικος
δέν χάνει τό δικαίωμα της Ιδιότητος τού αίχμαλώτου πολέμου και δέν δύναται
νά τύχη μεταχειρίσεως κατασκόπου έκτος έάν συλληφθη επιδιδόμενος είς
κατασκοπείαν.
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4. Μέρος των ένοπλων δυνάμεων Μέρους της συρρά^εως δπερ δέν είναι
κάτοικος εδάφους κατεχομένου ύπό αντιπάλου Μέρους και δπερ έχει έπιδοθή
είς κατασκοπείαν έν τω έν λόγω έδάφει δέν χάνει τό δικαίωμα της ιδιότητος
τοΟ αίχμαλώτου πολέμου και δέν δύναται νά τύχη μεταχειρίσεως κατασκόπου
έκτος έάν σύλληψη προτού έπανενωθη μέ τάς ένοπλους δυνάμεις εϊς τάς όποιας
ανήκει.
"Αρθρον 47.—Μισθοφόροι
1. "Ο μισθοφόρος δέν έχει τό δικαίωμα νά είναι μάχιμος ή αιχμάλωτος
πολέμου.
2. Μισθοφόρος εΐναι πάν πρόσωπον δπερ:
(α) προσελήφθη είδικώς έπιτοπίως 'ή έν τω έξωτερικώ δια νά πολεμήση
έν τινι ένόπλω συρράξει"
(β) λαμβάνει πράγματι μέρος είς τάς εχθροπραξίας'
(γ) ωθείται νά λάβη ^έ,ρος είς τάς εχθροπραξίας ουσιωδώς ύπό της επι
θυμίας του ιδιωτικού κέρδους καί, τω όντι, παρέχεται εϊς αυτόν ή ύπό
σχεσις ύπό ή έκ μέρους του Μέρους της συρράξεως υλικής αποζημιώ
σεως ουσιωδώς ανωτέρας της υποσχόμενης ή καταβαλλομένης είς μά
χιμους τών αυτών βαθμών καί καθηκόντων είς τάς ένοπλους δυνά
μεις του έν λόγω Μέρους*
(δ) δέν είναι υπήκοος Μέρους της συρράξεως ουδέ κάτοικος εδάφους
ελεγχομένου ύπό Μέρους της συρράξεως'
(ε) δέν εΤναι μέλος τών ένοπλων δυνάμεων Μέρους της συρράξεως' και
(στ) δέν έχει σταλή ύπό Κράτους δπερ δέν είναι Μέρος της συρράξεως έπί
έπισήμω καθήκοντι ώς μέλος τών ένοπλων δυνάμεων αύτου.
ΜΕΡΟΣ IV
ΑΜΑΧΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ Ι.—ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ
ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΧΘΡΟΠΡΑΞΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι.—ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
"Αρθρον 48.—Βασικός κανών
ΈπΙ τω τέλει διασφαλίσεως σεβασμού καί προστασίας τοΟ άμαχου πληθυ
σμού καί τών πολιτικών αντικειμένων, τά Μέρη της συρράξεως οφείλουν νά
κάμνουν διάκρισιν μεταξύ του άμαχου πληθικψου καί τών μαχίμων καί μεταξύ
τών πολιτικών αντικειμένων καί τών στρατιωτικών στόχων καί συνεπώς νά
κατευθύνουν τάς επιχειρήσεις των μόνον κατά στρατιωτικών στόχων.
"Αρθρον 49.—'Ορισμός έ/ιτιθέσεων καί πεδίον εφαρμογής
1. «Επιθέσεις» σημαίνει πράξεις βίας κατά του αντιπάλου, είτε έν επιθέσει
είτε έν άμύνει.
2. Αϊ διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου έν σχέσει προς επιθέσεις εφαρ
μόζονται είς δλας τάς επιθέσεις έν οίωδήποτε έδάφει διενεργούμενος, περι
λαμβανομένου του έθνίκου εδάφους τοΟ ανήκοντος είς ε ν Μέρος της συρρά
ξεως τελούντος δμως ύπό τόν έλεγχον αντιπάλου Μέρους.
3. ΑΊ διατάξεις τοΟ παρόντος "Αρθρου εφαρμόζονται είς πασαν πολεμικήν
έπιχείρησιν κατά ξηράν, αέρα καί θάλασσαν ήτις δυνατόν νά έπηρεάση τόν
άμαχον πληθυσμόν, τους πολίτας ατομικώς ή πολιτικά αντικείμενα έπ\ της
ξηράς. Περαιτέρω αύται εφαρμόζονται είς δλας τάς επιθέσεις άπό θαλάσσης
ή αέρος εναντίον στόχων επί της ξηράς άλλα δέν επηρεάζουν κατ* άλλον
τρόπον τους κανόνας του διεθνούς δικαίου τους εφαρμοστέους είς» ένοπλους
συρράξεις είς τήν θάλασσαν ή είς τόν αέρα.
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4. Αί διατάξεις τοϋ παρόντος Πρωτοκόλλου είναι επιπρόσθετοι προς τους
κανόνας τους αναφερομένους είς τήν ανθρωπιστικών προστασίαν τήν διαλαμ
βανομένην είς τήν Τέταρτην Σ ύμβασιν, Ιδιαιτέρως δέ είς τό Μέρος 11 αύτης,
καΐ είς ετέρας διεθνείς συμφωνίας δεσμευούσας τ ά 'Υψηλά Συμβαλλόμενα
Μέρη, καθώς καΐ είς έτερους κανόνας διεθνούς δικαίου αφορώντας είς τήν
προστασίαν των πολιτών καΐ των πολιτικών αντικειμένων είς τήν ξηράν, είς
τήν θάλασσαν ή ε(ς τον ('χέρα έναντι των επιπτώσεων τών εχθροπραξιών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΜ Ι Ι .  Π Ο Λ Ι Τ Α Ι Κ Α Ι Α Μ Α Χ Ο Σ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

"Αρθρον 50. 'Ορισμός πολιτών καΐ άμαχου πληθυσμού
1. Πολίτης είναι πάν πρόσωπον δπερ δέν ανήκει είς μίαν τών κατηγοριών
προσώπων τών αναφερομένων είς τό "Αρθρον 4Α ( 1 ) , ( 2 ) , (3) κ α ι (6) της
Τρίτης Συμβάσεως καΐ είς τό "Αρθρον 43 του παρόντος Πρωτοκόλλου. Έ ν
περιπτώσει αμφιβολίας κ α τ ά πόσον πρόσωπον τ ι είναι πολίτης, τό έν λόγω
πρόσωπον θεωρείται ώς πολίτης.
2. Ό άμαχος πληθυσμός περιλαμβάνει άπαντα τ ά πρόσωπα άτινα είναι
πολΐται.
3. Ή παρουσία μεταξύ του άμαχου πληθυσμού ατόμων άτινα δεν καλύπτον
τ α ι ύπό του όρισμοΰ τών πολιτών δέν αποστερεί τόν πληθυσμόν του χαρά
κτη ρος του ώς άμαχου.
"Αρθρον 51.—Προστασία του* άμαχοι) πληθυσμοΟ
1. Ό άμαχος πληθυσμός καΐ οί πολΐται ώς άτομα απολαύουν γενικής προ
στασίας εναντίον κινδύνων προερχομένων έκ στρατιωτικών επιχειρήσεων. Δ ι ά
τήν ιι^κχγμάτωαιν της προστασίας ταύτης δέον νά τηρώνται εις πάσας τάς
περιπτώσεις οί ακόλουθοι κανόνες, οΤτινες εΐναι επιπρόσθετοι προς άλλους
εφαρμοστέους κανόνας διεθνούς δικαίου.
2. Ό άμαχος πληθυσμός ώς τοιούτος, καθώς κ α ι οί πολΐται ώς άτομα δέον
νά μή αποτελούν άντικείμενον επιθέσεως. Πράξεις βίας ή άπειλαΐ βίας τών
οποίων ό κύριος σκοπός είναι νά ενσπείρουν τρόμον μεταξύ του άμαχου πλη
θυσμοΟ απαγορεύονται.
3. ΟΙ πολΐται απολαύουν της προστασίας της παρεχομένης ύπό του παρόν
τος Τμήματος, έκτος έάν, καΐ κατά τήν διάρκειαν του χρόνου κατά τόν όποιον
ούτοι, ήθελον λάβει μέρος ευθέως είς εχθροπραξίας.
Λ. 'Επιθέσεις άνευ διακρίσεως απαγορεύονται. ΤοιαΟται επιθέσεις είναι:
(α) έκεΐναι αϊ όποΐαι δέν κατευθύνονται εναντίον ειδικού στρατιωτικού
στόχου*
(Ρ) έκεΐναι κ α τ ά τάς οποίας χρησιμοποιούνται μέθοδοι ή μέσα μάχης
άτινα δέν δύνανται νά κατευθύνονται εναντίον εΙδικοΟ στρατιωτικού
στόχου* ή
( γ ) έκεΐναι κατά τάς οποίας χρησιμοποιούνται μέθοδοι ή μέσα μάχης τ ά
αποτελέσματα τών οποίων δέν δύνανται νά περιορισθούν ώς απαι
τείται ύπό του παρόντος Πρωτοκόλλου' κ α ι
συνεπώς, έν έκαστη τοιαύτη περιπτώσει, είναι τοιαύτης φύσεως ώστε νά
πλήττουν στρατιωτικούς στόχους κ α ι πολίτας ή πολιτικά αντικείμενα
άνευ διακρίσεως.
5. Μεταξύ άλλων, οί ακόλουθοι τύποι επιθέσεων δέον νά λογίζωνται ώς άνευ
διακρίσεως:
(α) έπίθεσις διά βομβαρδισμού δι* οιασδήποτε μεθόδου ή μέσου ήτις
θεωρεί ώς ένιαΐον στρατιωτικόν στόχον αριθμόν σαφώς κεχωρισμένων
και ευδιάκριτων στρατιωτικών στόχων ευρισκομένων είς πόλιν, χωρίον
ή έτέραν περιοχήν περιέχουσαν παρομοίαν συγκέντρωσιν πολιτών ή
πολιτικών αντικειμένων' καΐ
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(β) έπίθεσις ήτις δύναται να άναμένηται δτι θά έπιφέρη ταυτοχρόνως
άπώλειαν ζωής πολιτών, βλάβην είς πολίτας, ζημίαν είς πολιτικά
αντικείμενα ή συνδυάσμόν τούτων, ήτις θά ήτο υπερβολική έν σχέσει
προς τό αναμέναμενόν θετικόν καΐ άμεσον στρατιωτικόν πλεονέκτημα.
6. Επιθέσεις εναντίον του άμαχου πληθυσμού ή των πολιτών έν είδει αντι
ποίνων απαγορεύονται.
7. Ή παρουσία f| κίνησις του άμαχου πληθυσμού ή των πολιτών ατομικώς
δέν θά χρησιμοποιωνται διά νά καταστούν ώρισμένα σημαία ή περιοχαΐ απρόσ
βλητοι άπό στρατιωτικάς επιχειρήσεις, και Ιδία έν τη προσπαθεία νά προστα
τευθούν στρατιωτικοί στόχοι άπό επιθέσεις ή νά προστατευθούν, ευνοηθούν ή
παρακωλυθούν στρατιωτικά! επιχειρήσεις. Τά Μέρη της συρράξεως δέν δύναν
ται νά κατευθύνουν τήν κίνησιν του άμαχου πληθυσμού ή των πολιτών ατο
μικώς ένffi προσπαθεία νά προστατευθούν στρατιωτικοί στόχοι άπό επιθέ
σεις ή νά προστατευθούν στρατιωτικαΐ επιχειρήσεις.
8. Παραβίασις των ρηθεισών απαγορεύσεων δέν απαλλάσσει τά Μέρη της
συρράξεως άπό τάς νομικάς υποχρεώσεις των έν σχέσει προς τόν άμαχον
πληθυσμόν καΐ τους πολίτας, περιλαμβανομένης της υποχρεώσεως της λήψεως
των προληπτικών μέτρων τών προνοούμενων ύπό του "Αρθρου 57.
ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ III.—ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
"Αρθρον 52.—Γενική προστασία πολιτικών αντικειμένων
1. Πολιτικά αντικείμενα δέν θά αποτελούν στόχον επιθέσεως ή αντιποίνων.
Πολιτικά αντικείμενα είναι άπαντα τά αντικείμενα άτινα δέν εΤναι στρατιω
τικοί στόχοι ώς καθορίζονται έν τη παραγράφε 2.
2. ΑΊ επιθέσεις δέον νά περιορίζωνται αυστηρώς είς στρατιωτικούς στόχους.
Καθ* δσον άφορα εις αντικείμενα, οί στρατιωτικοί στόχοι περιορίζονται είς
εκείνα τά αντικείμενα άτινα λόγω της <|>ύσεως, της τοποθεσίας, του σκοπού
ή της χρήσεως των συνιστούν αποτελεσματική ν συμβολή ν είς στρατιωτικήν
ένέργειαν και τών οποίων ή συνολική ή μερική καταστροφή, σύλληψις ή έξου
δετέρωσις, ύπό τάς εκάστοτε επικρατούσας περιστάσεις, προσφέρει θετικόν
στρατιωτικόν πλεονέκτημα.
3. Έν περιπτώσει αμφιβολίας κατά πόσον άντικείμενον δπερ συνήθως άφιε
ροΰται είς πολιτικούς σκοπούς, ώς εΐναι ό τόπος λατρείας, μία οΙκία ή Ετερον
κατάλυμα ή έ'ν σχολεΐον, χρησιμοποιείται προς έπίτευξιν αποτελεσματικής
συμβολής εις στρατιωτικήν ένέργειαν, τούτο θά τεκμαίρεται ώς μή χρησιμο
ποιούμε νον τοιουτοτρόπως.
"Αρθρον 53.—Προστασία πολιτιστικών αντικειμένων
καΐ τόπων λατρείας
"Ανευ επηρεασμού τών διατάξεων της Συμβάσεως της Χάγης διά την Προ
στασίαν Πολιτιστικής Περιουσίας έν Περιπτώσει 'Ενόπλου Συρράξεως της
14ης Μαΐου, ί954, και έτερων σχετικών διεθνών κειμένων, απαγορεύεται:
(α) τό διεξάγειν εχθροπραξίας κατευθυνόμενος κατά τών Ιστορικών
μνημείων, έργων τέχνης η τόπων λατρείας άτινα συνιστούν τήν πολι
τιστικήν ή πνευματικήν κληρονομίαν τών λ α ώ ν
(β) τό χρησιμοποιεί»' τοιαΟτσ ^,τικείμενα προς ύποστήριξιν τής στρατιω
τικής προστΓα&ν.α^
(γ) τό καθιστάν τά V·; ικεί^νο. ταύτα στόχον αντιποίνων.
"Αρθρον 54.—TlpooxaaUt αντικειμένων απολύτως αναγκαίων
διά τήν έπιβίωσιν του άμαχου πληθυσμού
1. Ή λιμοκτονία τών πολιτών ώς μέθοδος διεξαγωγής πολέμου απαγο
ρεύεται.
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?.. 'Απαγορεύεται ή έπίθεσις, καταστροφή, ά π ο μ ά κ ρ υ ν υ ί ς ή άχρήστευσις
' <χντίκκμίν«.)ν α π ο λ ύ τ ω ς ά ν α γ κ α ύ ο ν δια τήν έπιβίωσιν τοΰ ά μ α χ ο υ πληθυσμού,
(be; είναι τά τρόφιμα, αϊ γ ε ω ρ γ ι κ ά ! περιοχαΐ δ ι ά τήν π α ρ α γ ω γ ή ν τροφίμων,
συγκομιδών, κτηνοτροφικών προϊόντων, έγκαταστάσεοη/ ποσίμου ύδατος και
έ'ργων ύδατσπρομηΟείας και α ρ δ ε ύ σ ε ω ς προς τόν είδικόν σκοπόν της άποστε
ρήσεως τούτοι ν εχόντων ά ξ ί α ν συντηρήσεως δια τόν ά μ α χ ο ν πληθυσμόν ή δ ι α
τό (χντίπαλον Μέρος, α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς του κινήτρου, είτε τοΰτο είναι ή λιμοκτονία
των πολιτών, είτε Λ ε ξ α ν α γ κ α σ μ ό ς μετακινήσεως των, εϊτι οιονδήποτε "τερον
κίνητρον.
13. ΑΙ α π α γ ο ρ ε ύ σ ε ι ς της π α ρ α γ ρ ά φ ο υ 2 δέν εφαρμόζονται εις εκείνα των
αντικειμένων τών καλυπτομένων ύπ* α υ τ ή ς άτινα χρησιμοποιούνται ύπό του
αντιπάλου Μέρους:
(α) π ρ ύ ς συντήρησιν α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ώ ς τών μελών τών ένοπλων δυνάμεων
του" ή
(β) έάν ουχί δια συντήρησιν, τότε δ ι ά άμεσον ύποστήριξιν στρατιωτικής
δράσεως, νοουμένου, έν τούτοις, δτι έν ουδεμία περιπτώσει θ α αναλη
φθούν κ α τ ά τών αντικειμένων α υ τ ώ ν ένέργειαι αΐτινες δυνατόν νά
αναμένηται δτι θ α π ε ρ ι α γ ά γ ο υ ν τόν ά μ α χ ο ν πληθυσμόν εις τοιαύτην
άνεπάρκειαν τροφής ή ϋδατος ώστε νά προκληθη λιμοκτονία αύτου ή
ε ξ α ν α γ κ α σ μ ό ς τούτου είς μετακίνησιν.
4. Τά αντικείμενα τ α ύ τ α δέν δύνανται νά αποτελέσουν στόχον αντιποίνων.
5. Είς αναγνώρισιν τών ζωτικών α ν α γ κ ώ ν οιουδήποτε Μέρους τής συρρά
ξ ε ω ς έν τη υπερασπίσει τοΟ εθνικού εδάφους του εναντίον είσδολής, π α ρ α μ ε 
ρισμός τ ώ ν έν π α ρ α γ ρ ά φ ω 2 διαλαμβανομένων α π α γ ο ρ ε ύ σ ε ω ν δύναται νά γίνη
ύπό τίνος Μέρους τής συρράξεως εντός τής ύπό τόν £λεγχόν του τοιαύτης περιο
χής ί ν θ α τούτο απαιτείται ύπό ε π ι τ α κ τ ι κ ή ς στρατιωτικής α ν ά γ κ η ς .
"Αρθρον 55.—Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
Ι. Κατά τήν δ ι ε ξ α γ ω γ ή ν πολεμικών έπιχειρήσεο>ν δέον νά λαμβάνεται
φροντϊς διά τήν προστασίαν του φυσικού περιβάλλοντος α π ό έκτεταμένας,
μακροχρονίους και σ ο β α ρ ά ς ζημίας. Ή προστασία αϋτη περιλαμβάνει ά π α γ ό 
ρευσιν τής χρήσεως μεθόδων ή μέσων δ ι ε ξ α γ ω γ ή ς πολέμου άτινα αποσκοπούν
είς τό νά προξενήσουν, ή δυνατόν νά αναμένηται δτι θά προξενήσουν τοιαύτην
ζημίαν είς τό φυσικόν περιβάλλον καΐ συνεπώς νά επηρεάσουν τήν ύγείαν ή έπι
βίωσιν του πληθυσμού.
2. Ε π ι θ έ σ ε ι ς κατά τοΟ φυσικού περιβάλλοντος έν είδει αντιποίνων α π α γ ο 
ρεύονται.
Αρθρον 56. Προστασία έ'ργων και ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν
περιεχουσών επικίνδυνους δυνάμεις
Ι. " Ε ρ γ α ή ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς περιέχουσαι επικίνδυνους δυνάμεις, ήτοι /ύδατο
φράκτες, α ν α χ ώ μ α τ α , K (xl ήλεκτρσπαραγο>γικοί σταθμοί κινούμενοι
διά
πυρηνικής ενεργείας, δέον νά μή αποτελούν στόχον επιθέσεως ακόμη και δταν
τ ά αντικείμενα ταύτα αποτελούν στρατιωτικούς στόχους, έάν ή τοιαύτη έπίθεσις
δυνατόν να προξενήση τήν άπελευθέρωσιν έτακινδύνων δυνάμεων και κ α τ ά συνέ
πειαν σοβαράς α π ώ λ ε ι α ς μεταξύ του ά;ίάχου πληθυσμού. "Ετεροι στρατιω
τικοί στόχοι ευρισκόμενοι εντός ή πλησίον τών τοιούτων έ ρ γ ω ν ή ε γ κ α τ α σ τ ά 
σεων δέον νά μή καθίστανται στόχος επιθέσεως έάν ή τοιαύτη έπίθεσις δυνατόν
νά προκαλέση τήν άπελευθέρωσιν επικινδύνων δυνάμεων έκ τών έ'ργων ή ε γ κ α 
ταστάσεων και νά προκαλέση οϋτω σ ο β α ρ ά ς ά π ω λ ε ί α ς μεταξύ του ά μ α χ ο υ
πληθυσμού.
λ. Ή έν τη π α ρ α γ ρ ά φ ω 1 πρσνοουμένη έίδική προστασία έναντι επιθέσεως
τερματίζεται :
( α ) διά ύδάτοφράκτην ή α ν ά χ ω μ α μόνον έάν χρησιμοποιήται δι* έτερον ή
τόν συνήθη σκοπόν του, και π ρ ο ς τακτικήν, ουσιώδη και άμ€σον ύπο
στήριξιν 1 στρατιωτικών επιχειρήσεων καΐ έάν ή τοιαύτη έπίθεσις εΐναι
6 μόνος εφικτός τρόπος τερματισμού τής τοιαύτης υποστηρίξεως*
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·, (\\) διά ι')λΐ;•KifKHi(i|.»nyi.)yiki,)V.:pTfj(0|JOv -.κ.ινούμ'ι νυν διά. πυρηνικής. ενερ
γι ίυς μόνον ι*άν ini|)uyj|, ήλι.κτριαμόν· itp«V. τακτ.ι.κήν, ουσιώδη και
αμεουν ύπουτήριζιν στρατιωτικών έτιιχειρήθ£ων : καΐ έάν ή τοιαύτη
.·,,
Υπίθιαις είναι ό μόνος εφικτός τρόπος : τερματισμού της τοιαύτης ύπο
■.,;.
στηρίξεως"
.·■ ι.
( γ ) διά έτερους στρατιωτικούς στόχους κείμενους εντός ή πλησίον
τοιούτων £ργων ή εγκαταστάσεων μόνον έάν χρησιμοποιούνται προς
τακτικήν, ούσιο'ιδη και άμεσον ύποστήριξιν στρατιωτικών επιχειρήσεων
και εάν ή τοιαύτη έπίθεσις είναι ό μόνος εφικτός τρόπος τερματισμού
της τοιαύτης υποστηρίξεως.
. . .
.3. Ι ίς πάσας τάς περιπτώσεις, ό άμαχος πληθυσμός και οι πολΐταϊ ατομικώς
'διατηρούν τ ό δικαίωμα πάσης προστασίας παρεχομένης εϊς αυτούς υπό του
διεθνούς δικαίου, περιλαμβανομένης της προστασίας τών προληπτικών μέτρων
των προνοουμένων υπό τοΰ "Αρθρου 57. Εάν ή προστασία τερματισθη κ α ι
ύποστη ίπίθεσιν οΙονδήποτε έργον, οΙαδήποτε έγκατάστάσις ή' στρατιωτικός
στόχος εκ τών αναφερομένων έν τβ παραγράφω 1, δέον νά λαμβάνωνται δλα
τά πρακτικά προλητττικά μίχρα προς αποφυγήν της απελευθερώσεως τών επι
κινδύνων δυνάμεων.
4. Απαγορεύεται νά καταστήση τις οιονδήποτε τών έν τη παραγράφω 1 άνα
' φερομένων'έργων, εγκαταστάσεων ή στρατιωτικών στόχων άντικείμενον αντι
ποίνων.
^ '..
■".
. ·
5. Τά Μέρη της συρράξεως δέον νά προσπαθούν νά αποφεύγουν τήν άνέ
γεροιν οΙωνδήποτεστρατιωτικών στόχων πλησίον τών έν τη παραγράφω 1 ανα
φερομένου' έργων ή εγκαταστάσεων.. Έ ν τούτοις επιτρέπονται εγκαταστάσεις
άνεγειρόμι νάι διά μόνον τόν σκοπόν της υπερασπίσεως τών προστατευομένων
έργων ή ϊγκαταστάσι ων από επιθέσεις και δέον νά μή καθίστανται αύται άντι
κείμινον ίπιθέσεως, νοουμένου Οτι δέν χρησιμοποιούνται είς εχθροπραξίας είμή
δι* άμυντικάς πράξεις αΐτινες εΐναι άνανκαΐαι προς άπόκρουσίν επιθέσεων
εναντίον ιών προστατευομένων έργων ή εγκαταστάσεων κάί δτι ό εξοπλισμός
των» περιορίζεται είς δπλα ικανά μόνον δι* άπόκρουσίν της εχθρικής ενεργείας
εναντίον τών προστατευομένων έργων ή εγκαταστάσεων.
6. Ί α 'Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη και τ ά Μέρη της συρράξεως ενθαρρύ
νονται νά συνάπτουν περαιτέρω συμφωνίας μεταξύ των διά τήν παροχήν έτη
προσ'θέτόυ προστασίας είς αντικείμενα περιέχοντα επικίνδυνους δυνάμεις.
7. Προς τόν σκοπόν διευκολύνσεως της αναγνωρίσεως τών ύπό του παρόντος
'Αρθρου προστατευομένων αντικειμένων, τ ά Μέρη της συρράξεως δύνανται νά
τά επισημαίνουν διά ί Ιδικού σήματος συνισταμένου εξ ομάδος τριών λαμτχρών
πορτοκαλί>χρόων κύκλων τοποθετουμένων έπί τοΰ αύτου άξονος, ως καθορί
ζεται r ν κ7> "Αρθρω 16 του Παραρτήματος Ι τοΟ παρόντος Πρωτοκόλλου. Ή
απουσία ι οιαύτης επισημάνσεως κατ' ούδένα λόγον απαλλάσσει τό Μέρος της
συρράξΗ.κ;'<?κ τών δυνάμει του παρόντος "Αρθρου υποχρεώσεων αύτου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΐ ν  Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Α

ΜΕΤΡΑ

"Αρθρον 57.Προφυλάξεις έν επιθέσει
Ι. Εν ι η διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων, δέον νά καταβάλληται
συνεχής ψμοντίς ώστε αδται νά φείδονται τοΟ άμαχου πληθυσμού, τών πολιτών
και τών πολιτικών αντικειμένων.
2. 'Εν ιΐχέσει προς επιθέσεις, δέον νά λαμβάνωνται αί ακόλουθοι προφύ
λαξης :
( α ) , .<■·κείνοι οί όποιοι σχεδιάζουν ή αποφασίζουν τήν έπίθεσιν δέον δπως :
(ι) πράττουν παν τό δυνατόν Γνα βεβαιώνται δτι οί στόχοι οίτινες θά
υποστούν έπίθεσιν δέν €Ϊναι πολΐται ή πολιτικά αντικείμενα κ α ι δέν
υπόκεινται είς είδικήν προστασίαν ά λ λ ' εΤναι στρατιωτικοί στόχοι
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έν τή έννοία τής παραγράφου 2 του "Αρθρου 52 και δτι δεν απαγο
ρεύεται ύπό των προνοιών του παρόντος Πρωτοκόλλου να υπο
στούν έπίθεσιν"
(ii) λαμβάνουν άπάσας τάς δυνατάς προφυλάξεις έν τή επιλογή των
μέσων και μεθόδων επιθέσεως προς τόν σκοπόν αποφυγής, καΐ έν
πάση περιπτώσει μετριασμοί), οίασδήποτε συμπτωματικής απώ
λειας ζωής πολιτών, βλάβης εΙς πολίτας καΐ ζημίας είς πολιτικά
αντικείμενα"
(iii) αποφεύγουν νά αποφασίζουν τήν έξαπόλυσιν επιθέσεως ήτις δυνα
τόν νά άναμένηται δτι θά προξενήση συμπτωματική ν άπώλειαν
ζωής πολιτών, βλάβην είς πολίτας, ζημίαν είς πολιτικά αντικεί
μενα, ή συνδυασμόν τούτων, ατινα θά ήσαν υπερβολικά έν συγκρί
σει προς τό άναμενάμενον θετικόν καΙ άμεσον στρατιωτικόν πλεο
νέκτημα.
(β) ή έπίθεσις δέον νά άκυρουται ή άναστέλληται έάν καταστή πρόδηλον
δτι ό στόχος δέν είναι στρατιωτικός ή δτι οΟτος υπόκειται είς είδι;κήν
προστασίαν ή δτι ή έπίθεσις δύναται νά άναμένηται δτι θά προ
ζενήση συμπτωματικήν άπώλειαν ζωής πολιτών, βλάβην είς πολίτας,
ζημίαν είς πολιτικά αντικείμενα, ή συνδυασμόν τούτων, ατινα θά ήσαν
υπερβολικά έν συγκρίσει προς τό άναμενόμενον θετικόν και άμεσον
στρατιωτικόν πλεονέκτημα*
(γ) δέον δπως δίδηται αποτελεσματική προειδοποίησις περί τών επιθέσεων
αΐτινες δυνατόν νά επηρεάσουν τόν αμαχον πληθυσμόν, έκτος έάν αί
περιστάσεις δέν τό επιτρέπουν.
3. Όσάκις είναι δυνατή επιλογή μεταξύ διαφόρων στρατιωτικών στόχων προς
έπίτευξιν του αύτου στρατιωτικού πλεονεκτήματος, ό έπιλεγησόμενος στόχος
δέον νά είναι εκείνος, ή εναντίον τού* οποίου έπίθεσις δυνατόν νά άναμένηται
δτι θά προξενήση τόν ελάχιστον κίνδυνον είς ζωάς πολιτών και είς πολιτικά
αντικείμενα,
4. Έ ν τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά θάλασσαν καΙ αέρα,
Ιέκαστον Μέρος τής συρράξιεως οφείλει, κατά συμμόρφωσιν προς τά δικαιώματα
καΐ τάς υποχρεώσεις του δυνάμει τών κανόνων του διεθνούς δικαίου τών έφαρ
φοστέων είς ενόπλους συρράξεις, νά λαμβάνη άπάσας τάς λογικάς προφυλά
ξεις προς αποφυγήν απωλειών είς ζωάς πολιτών και ζημιών είς πολιτικά αντι
κείμενα.
5>^0ύθ€'μία π ρ ό ν ο ι α " ^ τω παρόντι "Αρθρω δύναται νά έρμηνευθή ώς έπιτρέ
πουσα^οΐανδήποτε έπίθεσιν κατά του άμαχου πληθυσμοΟ, πολιτών ή πολιτικών
αντικειμένων.
"Αρθρον 58.—Προφυλάξεις ·κατά τών επιπτώσεων τών επιθέσεων
Τά Μέρη τής συρράξεως. οφείλουν, Τϊίς τήν μεγίστην δυνατήν έκτασιν :
(α) άνευ επηρεασμού τοΟ "Αρθρου 49 τής Τετάρτης Συμβάσεως, νά προσ
παθούν νά απομακρύνουν τόν άμαχον πληθυσμόν, τους πολίτας ατο
μικώς και τά ύπό τόν έλεγχόν των μή στρατιωτικά αντικείμενα άπό τήν
γειτνίασιν προς στρατιωτικούς στόχους*
(β) νά αποφεύγουν τήν έγκατάστασιν στρατιωτικών στόχων εντός ή
πλησίον πυκνοκατοικημένων περιοχών"
(γ) νά λαμβάνουν πάσαν έτέραν προφύλαξιν ήτις είναι αναγκαία διά τήν
προστασίαν του άμαχου πληθυσμοΟ, τών πολιτών ατομικώς καί τών
ύπό τόν ίλεγχόν των πολιτικών αντικειμένων έναντι τών έκ τών στρα
τιωτικών επιχειρήσεων πηγαζόντων κινδύνων.
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ΚΕΦΑΛΑ I ON V41EPI0XAI ΚΑΙ ΖΩΝΑΙ
ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΜ
"Αρθρον 59.~Άνωχύρωτοι ιιεριοχα!
1. 'Απαγορεύεται διά τα Μέρη της συρράξεως νά επιτίθενται, δι' οΙουδήποτε
μέσου, κατά άνωχυρώτων περιοχών.
2. ΑΙ άρμόδιαι άρχαι Μέρους τινός τής συρράξεως δύνανται να κηρύξουν ώς
άνωχύρωτον περιοχήν οίονδήποτε κατωκημένον μέρος πλησίον ή εντός μιας
ζώνης ένθα ένοπλοι δυνάμεις τελούν είς έπαφήν και δπερ (μέρος) είναι ελεύ
θερον προς κατάληψιν υπό αντιπάλου Μέρους. Ή τοιαύτη περιοχή δέον νά
πληροί τους ακολούθους όρους :
(α) άπαντες ol μάχιμοι καθώς και τά κινητά δπλα και ό κινητός στρα
τιωτικός εξοπλισμός δέον νά έχουν άπομακρυνθή"
(β) ουδεμία εχθρική χρήσις θά γίνεται των σταθερών στρατιωτικών συγ
κροτημάτων ή εγκαταστάσεων'
(γ) ουδεμία εχθροπραξία θά διενεργήται ύπό των άρχων ή ύπό του πλη
θυσμού" καΐ
(δ) ούϋ>&μία ενέργεια θά άναλαμβάνηται προς ύπσστήριξιν στρατιωτικών
επιχειρήσεων.
3. Ή εντός της περιοχής ταύτης παρουσία προσώπων είδικώς προστατευο
μένων, δυνάμει των Συμβάσεων και του παρόντος Πρωτοκόλλου, καθώς και
αστυνομικών δυνάμεων διατηρουμένων διά τόν άποκλειστικόν σκοπόν της τηρή
σεως του νόμου καΐ της τάξεως δέν αντίκειται προς τους έν τη τταραγράφω 2
β ρους.
4. Ή δυνάμει της παραγράφου 2 γενομένη δήλωσις απευθύνεται προς τό
άντίπαλον Μέρος καΐ καθορίζει καΐ περιγράψει, δσον τό δυνατόν άκριδέστερον,
τά δρια της άνωχυρώτου περιοχής. Τό Μέρος της συρράξεως προς τό όποιον
απευθύνεται ή δήλωσις θέλει γνωστοποιεί τήν λήψιν ταύτης και οφείλει νά
μεταχορίζηται τήν περιοχήν ώς άνωχύρωτον περιοχήν έκτος έάν οί'έν τη παρα
γράφω 2 δροι δέν πληρώνται έν τη πραγματικότητι, οπότε οφείλει αμέσως νά
πληροφόρηση σχετικώς τό Μέρος δπερ προέβη είς τήν δήλωσιν. Καίτοι οί έν
τη παραγράφω 2 δροι δέν πληρώνται, ή περιοχή θά έξαχολουθη νά άπολαύη
της προστασίας της προνοουμένης ύπό τών λοιπών διατάξεων του παρόντος
Πρωτοκόλλου καΐ τών λοιπών κανόνων διεθνούς δικαίου τών εφαρμοστέων έΐς
ένοπλους συρράξεις.
5. Τά Μέρη της συρράξεως δύνανται νά συμφωνήσουν ώς προς τόν καθορισμόν
άνωχυρώτων περιοχών ακόμη και έάν αϊ τοιαύται περιοχαί δέν πληρούν τους
έν τη παραγράφω 2 δρους. Ή συμφωνία δέον νά καθορίζη και περιγραφή, δσον
τό δυνατόν σαφέστερον, τά δρια τής άνωχυρώτου περιοχής, έάν δέ τοΟτο είναι
άναγκαΐον, δύναται νά καθορίζη κάΙ τάς μεθόδους επιτηρήσεως.
6. Τό Μέρος δπερ ελέγχει περιοχήν διεπομένην ύπό τοιαύτης συμφωνίας θά
έπισημαίνη τήν έν λόγω περιοχήν, δσον τό δυνατόν εύκρινέστερον, διά τοιούτων
σημάτων ώς ήθελε συμφωνηθή μετά τοΟ έτέσου Μέρους, άτινα δέον νά έπιδει
κνύωνται, δπου ταύτα είναι ευκρινώς ορατά, ττροπαντός δέ επί της περιμέτρου
καΐ τών συνόρων καθώς και έπ! των υπεραστικών οδών αυτής.
7. Μία περιοχή θά έκπίπτη της Ιδιότητος της ώς άνωχυρώτου έάν παύση νά
πληροί τους δρους τους άναφ«ρσμένους έν τη παραγράφω 2 ή έν τη συμφωνία
τη αναφερομένη έν τή παραγράφω 5. Έ ν τοιαύτη περιπτώσει ή περιοχή θά
έξακολουθη νά άπολαύη προστασίας ήτις παρέχεται ύπό τών λοιπών διατάξεων
τοΟ παρόντος Πρωτοκόλλου καΐ ύπό τών λοιπών κανόνων διεθνούς δικαίου τών
εφαρμοστέων είς ένοπλους συρράξεις.
"Αρθρον 60.—'Αποστρατικοποιημέναι ζώναι
1. 'Απαγορεύεται διά τά Μέρη τής συρράξεως νά επεκτείνουν τάς στρατιω
τικός των επιχειρήσεις είς ζώνας είς τάς οποίας έχουν προσδώσει διά συμφω
νίας τήν Ιδιότητα ΐής ατΐοστρατικσΐϊοιη'μένης ζώνης, έάν ή τοιαύτη έπέκτασις
αντίκειται είς τους δρους της συμφωνίας ταύτης.
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2. Ή συμφωνία θά εΐναι ρητή συμφωνία, δύναται να συναφθη προφορικώς ή
γραπτώς, είτε άπ' ευθείας είτε μέσω Προστάτιδος Δυνάμεως ή οΙούδήποτε αμε
ρόληπτου ανθρωπιστικού οργανισμού καΐ δύναται να συνίσταται είς Αμοιβαίας
και συμπίπτουσας δηλώσεις. Ή συμφωνία δύναται νά συναφθη έν καιρώ είρή
νης καθώς καΐ μετά τήν έναρξιν εχθροπραξιών καί δέον νά καθορίζη καΐ περι
γραφή, όσον το δυνατόν άκριβέστερον, τά δρια της αποστρατικοποιημένης
ζώνης καί, έάν τοΟτο είναι άναγκαΐον, νά καθορίζη τάς μεθόδους επιτηρήσεως.
3. Το αντικείμενο ν μιας τοιαύτης συμφωνίας θά είναι συνήθως πάσα ζώνη
ήτις πληροί τους ακολούθους δρους :
(α) άπαντες οί μάχιμοι καθώς καί τά κινητά δπλα και δ κινητός στρα
τιωτικός εξοπλισμός δέον νά έχουν άπομακρυνθη'
(β) ουδεμία εχθρική χρήσις θά γίνεται των στρατιωτικών συγκροτημάτων
ή σταθερών εγκαταστάσεων·
(γ) ουδεμία εχθροπραξία θά διενεργήται ΰπό τών άρχων ή ύπό του πλη
θυσμοΟ' καί
(6) πάσα δραστηριότης συνυφαομένη προς τήν οτρατιωτκήν προσπά
Οειαν δέον νά εχη τερματισθή.
Τά Μέρη της συρράξεως θά συμφωνούν ώς προς τήν έρμηνείαν ήτις θά δοθη
κίς τόν έν τη ύποπαραγράφω (δ) άναγραφόμβνον δρον καί ώς προς τά πρόσωπα
άτινα θά έπιτραπη νά εύρίσκωνται είς τήν άποστρατικοποιημένην ζώνην πλην
τών έν τη παραγράφω 4 αναφερομένων.
4. Ή έν τη ζώνη ταύτη παρουσία προσώπων είδικώς προστατευομένων
δυνάμει τών Συμβάσεων καί του παρόντος Πρωτοκόλλου, καθώς καί αστυνο
μικών δυνάμεων διατηρουμένων διά τόν άποκλειστικόν σκοπόν της τηρήσεως
του νόμου καί της τάξεως δέν αντίκειται προς τους έν τη παραγράφω 3 ανα
γραφόμενους δρους.
5. Τό Μέρος δπερ ελέγχει τήν τοιαύτην ζώνην οφείλει νά τήν έπισημάνη,
καθ* ήν έκτασιντούτο είναι δυνατόν, δ·ά τοιούτων σημάτων οία ήθελον συμφω
νηθη μετά του έτερου Μέρους καί άτινα δέον νά έπιδεικνύωνται, δπου ταύτα
είναι ίύκρινώς ορατά, Ιδίως έπί της περιμέτρου καί τών συνόρων καθώς καί
επί τών υπεραστικών οδών αύτης.
6. Έ ά ν ή μάχη πλησιάζη προς τίνα άποστρατικοποιημένην ζόνην καί έάν
τά Μέρη της συρράξεως έχουν ουτώ συμφωνήσει, ουδείς έξ αυτών δύναται νά
χρησιμοποίηση τήν ζώνην διά σκοπούς σχετιζομένους προς τήν διεξαγωγήν
στρατιωτικών επιχειρήσεων ή μονομερώς νά άνακαλέση τήν Ιδιότητα της.
7. Έ ά ν τό £ν έκ τών Μερών της συρράξεως διάπραξη ουσιώδη παραβίασιν
τών διατάξεων τών παραγράφων 3 και 6, τό έτερον Μέρος απαλλάσσεται τών
υποχρεώσεων του δυνάμει της συμφωνίας τής προσδιδούσης είς τήν ζώνην τήν
Ιδιότητα της αποστρατικοποιημένης ζώνης, Έ ν τοιαύτη περιπτώσει ή ζώνη
εκπίπτει μέν της Ιδιότητος της άλλ* εξακολουθεί νά άπολαύη της προστασίας
της προνοουμένης ύπό τών λοιπών διατάξεων του παρόντος Πρωτοκόλλου καί
υπό τών λοιπών κανόνων διίθνοΟς δικαίου τών εφαρμοστέων είς. ένοπλους
συρράξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

V I . Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η ΑΜΥΝΑ

"Αρθρον 61 .—'Ορισμοί καί Σκοπός
Δ ι ά τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου :

(α) «πολιτική άμυνα» σημαίνει έκτέλεσιν τινών ή απάντων τών .κατω
τέρω αναφερομένων ανθρωπιστικών έργων τών άποσκοπούντων νά προστα
τεύουν τόν άμαχον πληθυσμόν κατά τών κινδύνων, καί νά βοηθήσουν άύτόν
,'νά άναλάβη έκ τών άμεσων επιπτώσεων τών εχθροπραξιών ή καταστροφών
καθώς καί νά προσφέρουν τάς συνθήκας τάς αναγκαίουσας διά τήν έπι
δίωσίν του. Τά έργα αυτά «ΐναι :
r
·'·' (0 προειδοποίησες'
(Η) έκκένώσις*
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·.

 (iii) όργάνωσις καταφυγίων'
;.· . ■ · , , . 
(ίν).όμγάνωοις μέτρων συσκοτίσεως
. .·.
·..',/'!'
(ν) διάσωσις' . . , ' . .
.
ν,;, γ . Li.*...·; ·.'■·.·;,·.■'. ·;<:. ··■·.".
(νί) ίατρικαΙ ύπηρεσίαι, περιλαμβανομένων .πρώτων βοηθειών και.
θρησκευτική αρωγή"
·'.
ο···.;;
'■;·'.
(vii) κατάσβεσις πυρός"
. ./
·.
(viii) άνίχνευσις καί έπισήμανσις περιοχών κινδύνου"
:'
(ix) άπολύμανσις κάί παρόμοια προστατευτικά μέτρα' . · ·
:.
(χ) παροχή στέγης καΐ προμηθειών έν έκτάκτω ανάγκη:
t *
"■'·'·'.(χϊ) βοήθεια έν έκτάκτω ανάγκη διά τήν άποκατάστασιν κάί διατήρη
σα/ της τάξεως έ(ς πληγείσας περιοχάς'
,!
(xii) έκτακτοι έπισκευαί απαραιτήτων δημοσίων έργων :
(xiii) διάθεσις τών νεκρών έν έκτάκτω ανάγκη'
(χ«ν) βοήθεια διά τήν διατήρησιν. αντικειμένων ουσιωδών προς έπι
βίο>σιν'
(xy) συμπληρωματικά! ένέργειαι άναγκαϊαι δια τήν διεξαγωγή ν οιων
δήποτε τών ανωτέρω μνημονευθέντων έργων, περιλαμβανομένου
του σχεδιασμού και της οργανώσεως αλλ* άνευ περιορισμού είς
, αότά'
(β) <νόργανισμρϊ πολιτικής αμύνης» σημαίνει, έκεΐνατά συγκροτήματα
και ετέρας μονάδας αίτινες οργανώνονται ή εξουσιοδοτούνται ύπό τών,
αρμοδίων άρχων Μέρους τής συρράξεως διά νά εκτελούν οιονδήποτε τών
«ίν τη ύποπαραγράφω (α) αναφερομένων έργων καί αΐτινες προορίζονται
καΐ άφιερουνται αποκλειστικώς εις τά έν λόγω £ργα'
(γ) «προσωπικόν» τών οργανισμών πολιτικής αμύνης σημαίνει τά άτομα
ιά όποια προορίζονται ύπό τίνος Μέρους της συρράξεως αποκλειστικώς διά
τήν έκτέλεσιν τών έν τη ύποπαραγράφω (α) αναφερομένων έ'ργων, περι
λαμβανομένων καί του προσωπικού του προοριζομένου ύπό της αρμοδίας
αρχής του έν λόγω Μέρους αποκλειστικώς διά τήν διοίκησιν τών έν λόγω
οργανισμών'
(δ) «υλικά» τών οργανισμών πολιτικής αμύνης σημαίνει έξοπλισμόν,
προμηθείας καί μεταφορικά μέσα χρησιμοποιούμενα ύπό τών έν λόγω
οργανισμών διά τήν έκτέλεσιν τών έν τη ύποπαραγράφω (α) αναφερο
μένων έργων.
"Αρθρον 62.—Γενική προστασία
1. Πολιτικοί οργανισμοί πολιτικής αμύνης καί το προσωπικόν αυτών θά
τυγχάνουν σεβασμού καί προστασίας, ύπό τήν αΐρεσιν τών διατάξεων τοΟ πα
ρόντος Τμήματος. Ούτοι δικαιούνται νά εκτελούν τά έργα των πολιτικής αμύ
νης έκτος έ ν περιπτώσει επιτακτικής στρατιωτικής ανάγκης.
2. Αί διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται επίσης είς πολίτας οΐτινες,
άν καί δέν εΤναι μέλη πολιτικών οργανισμών πολιτικής αμύνης, ανταπο
κρίνονται »ίς £κκλησιν τών αρμοδίων άρχων καί εκτελούν έργα πολιτικής αμύ
νης ύπό τόν {ίλεγχον αυτών.
3. ΟΙκήματα καί υλικά χρησιμοποιούμενα διά σκοπούς πολιτικής αμύνης καί
καταφύγια προβλεπόμενα διά τόν αμαχον πληθυσμόν καλύπτονται ύπό του
"Αρθρου 32. 'Αντικείμενα χρησιμοποιούμενα διά σκοπούς πολιτικής αμύνης
δέν δύνανται νά καταστραφούν ή νά εκτραπούν έκ της κανονικής χρήσεως των
είμή μόνον ύπό τοΟ Μέρους εις τό όποιον ανήκουν.
Αρθρον 63.—Πολιτική άμυνα είς κατεχομένας περιοχάς
ί. Είς κατεχόμενα εδάφη ο'ι πολιτικοί οργανισμοί πολιτικής αμύνης δέον νά
λαμβάνουν παρά τών άρχων τάς αναγκαίουσας διευκολύνσεις διά τήν έπιτέ
λεσιν του ί!ργου αυτών. Έ ν ουδεμία" περιπτώσει υποχρεούται τό προσωιτικόν
των νά προβαίνη είς δραστηριότητα ήτις θά παρεκώλυε τήν κανονικήν έπιτέ
λεσιν του ϋργου αυτών. Ή Κατοχική Δύναμις οφείλει νά μή άλλοιοΐ τήν δομήν
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τοΰ προσωπικού τών τοιούτων οργανισμών καθ* οίονδήποτε τρόπον δστις θά
ήδύνόπο νά βλάψη τήν άποτελεσματικήν έκπλήρωσιν της αποστολής των. Παρά
των τοιούτων οργανισμών δέον νά μή απαιτητοί νά δίδουν προτεραιότητα είς
τους πολίτας ή . τ ά συμφέροντα τής έν λόγω Δυνάμεως.
2. Ή Κατοχική Δύναμις δέον νά μή ύποχρεώνη, έξωθή ή προτρέπη τους
πολιτικούς οργανισμούς πολιτικής αμύνης νά επιτελούν τό Ιργον των καθ'
οίονδήποτε τρόπον παραβλάπτοντα τ ά συμφέροντα του άμαχου πληθυσμού.
3. Ή Κατοχική Δύναμις δύναται νά άφοπλίζη τό προσωπικόν τής πολιτικής
αμύνης διά λόγους ασφαλείας.
4. Ή Κατοχική Δύναμις δέον νά μή έκτρέπη έκ τής κανονικής χρήσεως των,
ουδέ νά έπιτάσση οΙκήματα ή υ λ ι κ ά ανήκοντα είς οργανισμούς πολιτικής αμύ
νης ή χρησιμοποιούμενα ύπ* αυτών, ίέάν ή τοιαύτη εκτροπή ή έπίταξις θά ήτο
επιβλαβής διά τόν αμαχον πληθυσμόν.
5. Νοουμένου δτι ό γενικός κανών της παραγράφου 4 εξακολουθεί νά τηρή
ται, ή Κατοχική Δύναμις δύναται νά έπιτάσση ή νά έκτρέπη τόύς έν λ ό γ ω
πόρους, τηρουμένων τών ακολούθων ε Ιδικών δρων:
■<■■■■
(α) δτι τ ά οΙκήματα ή Ολικά χρειάζονται δι* αλλάς άνάγκας τοΟ άμαχου
πληθυσμού'
(β) δτι ή έπίταξις ή εκτροπή εξακολουθεί μόνον έφ* δσόν υφίσταται ή
τοιαύτη α ν ά γ κ η '
6. Ή Κατοχική Δύναμις δέον νά μή έκτρέπη ουδέ νά έπιτάσση καταφύγια
προβλεπόμενα διά τήν χρήσιν του άμαχου πληθυσμού ή άναγκαιόυντα είς τόν
τοιούτον πληθυσμόν.
"Αρθρον 64.—Πολιτικοί 'Οργανισμοί πολιτικής αμύνης ουδετέρων
ή έτερων Κρατών μή Μερών τής συρράξεως
καΐ διεθνείς συντονιστικοί οργανισμοί
1. Τά "Αρθρα 62, 63, 65 καΐ 66 εφαρμόζονται επίσης είς τό προσωπικόν κ α Ι
τά υλικά τών πολιτικών οργανισμών πολιτικής αμύνης ουδετέρων ή έτερων
Κρατών μή Μελών της συρράξεως άτινα εκτελούν τ ά έν τω "Αρθρω 61 αναφε
ρόμενα ί ρ γ α πολιτικής αμύνης έν τω εδάφει Μέρους τής συρράξεως, τη συναι
νέσει καΙ ύπό τόν έ*λεγχον τοΟ έν λόγω Μέρους. Γνωστοποίησις περί της
τοιαύτης βοηθείας δέον νά δίδηται δσον τό δυνατόν ένωρίτερον είς οίονδή
ποτε ένδιαφερόμενον άντίπαλον Μέρος. Έ ν ούδεμιφ περιπτώσει δέον νά θεω
ρήται ή τοιαύτη δράστηριότης ώς έπέμβασις είς τήν σύρραξιν. ' Α λ λ ά ή δρα
στηριότης αίίτη πρέπει νά έκτελήται άφου ληφθούν δεόντως δπ' δψιν τ ά συμ
φέροντα ασφαλείας τών ενδιαφερομένων Μερών τής συρράξεως.
2. Τά Μέρη τής συρράξεως τ ά λαμβάνοντα τήν έν τη παραγράφω 1 άναφε
ρομένην βοήθειαν καΙ τ ά παρέχοντα ταύτην Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη δέον
νά διευκολύνουν τόν διεθνή συντονισμόν τοιούτων πράξεων πολιτικής αμύνης
οσάκις τούτο εΤναι πρόσφορον. ΕΙς τάς τοιαύτας περιπτώσεις ol σχετικοί διε
θνείς Οργανισμοί καλύπτονται ύπό τών διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου.
3. ΕΙς κατεχόμενα εδάφη, ή Κατοχική Δύναιμις δύναται νά άποκλείση ή
περιορίση τάς δραστηριότητας τών πολιτικών οργανισμών πολιτικής αμύνης
ουδετέρων ή έτερων Κρατών μή Μερών τής συρράξεως καΙ διεθνών συντονι
στικών οργανισμών μόνον έάν δύναται νά έξασφαλίση τήν επαρκή έκτέλεσ,ιν
Εργων πολιτικής αμύνης δ ι ά τών Ιδίων αυτής >μέσων ή δι* εκείνων του κατε
χομένου εδάφους.
"Αρθρον 65.~Τερματισμός προστασίας
1. "Η προστασία είς τήν οποίαν δικαιούνται o l πολιτικοί οργανισμοί πολι
τικής αμύνης, τό προσωπικόν, τ ά οΙκήματα, καταφύγια καΙ υ λ ι κ ά αυτών δέν
τερματίζεται έκτος έάν εκτελούν, έκτος τών κανονικών των καθηκόντων,
πράξεις έπιζη·μίας είς τόν έχθρόν, ή χρησιμσποιώνται εΊς τήν έκτέλέσιν τοιού
των πράξεων. Ή προστασία δύναται, έν τούτοις, νά τερματισθη μόνον κατό
πιν προειδοποιήσεως θετούσης, οσάκις τοΟτο εΐναι πρόσφορον, ευλογον προ
θεσμίαν καΙ άφοΟ ή τοιαύτη προειδοποίησις παρέμεινεν ήγνοημένη.
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λ. Id ακόλουθα δέν λογίζονται ώς πράξεις έπιζήμιαι εις τόν έχθρόν:
(α) δτι έργα "πολιτικής αμύνης εκτελούνται ύπό τήν καθοδήγησιν ή
έλεγχον στρατιωτικών άρχων'
(β) δτι πολιτικόν προσωπικόν της πολιτικής αμύνης συνεργάζεται μετά
στρατιωτικού προσωπικού είς τήν έκτέλεσιν έργων πολιτικής αμύνης
ή δτι στρατιωτικόν προσωπικόν αποσπάται είς πολιτικούς οργανι
σμούς πολιτικής αμύνης"
(γ) δτι ή έκτέλεσις έργων πολιτικής αμύνης δυνατόν νά εύεργετήση
παρεμπιπτόντως στρατιωτικά θύματα, Ιδίως εκείνους οϊτινες είναι έκτος
μάχης.
.3. Επίσης δέν θεωρείται ώς πράξις επιζήμια ιείς τόν έχθρόν το δτι πολι
τικόν προσωπικόν τής πολιτικής αμύνης φέρει ελαφρά ατομικά δπλα διά τήν
ιήρησιν του νόμου και τής τάξεως ή δι* αύτοάμυναν. Έ ν τούτοις, είς περιο
χάς ένθα διεξάγεται ή πιθανόν νά διεξαχθή μάχη, τά Μέρη τής συρράξεως
δέον νά λαμβάνουν τά κατάλληλα μέτρα διά τόν περιορισμόν των δπλων
αυτών είς δπλα χειρός, ώς είναι τά πιστόλια ή περίστροφα, ώστε νά ύποβο
ηθήται ή διάκριση; μεταξύ του προσωπικού τής πολιτικής αμύνης και τών
μαχίμων. Παρ' όλον δτι τό προσωπικόν τής πολιτικής αμύνης φέρει άλλα
ελαφρά ατομικά δπλα ε (ς τοιαύτας περιοχάς, έν τούτοις θά τυγχάνη σεβα
σμού και προστασίας ευθύς ώς ήθελε ν άναγνωρισθή ώς τοιούτον.
4. Ό σχηματισμός πολιτικών οργανισμών πολιτικής αμύνης έπί στρατιω
τικών προτύπων και ή είς αυτούς υποχρεωτική urcr\pF .ola δέν στερούν τούτους
τής διά ιού παρόντος Κεφαλαίου παρεχομένης προστασίας.
"Αρθρον 66.·Άναγνώρισις
"1. 'Έκαστο ν Μέρος τής συρράξεως δέον νά προσπαθή νά εξασφάλιση δτι
οι οργανισμοί πολιτικής αμύνης αυτού, τό προσωπικόν, τά οικήματα και τά
υλικά αυτών είναι αναγνωρίσιμα καθ' δν χρόνον ταύτα εΤναι αποκλειστικώς
αφιερωμένα εις τήν έκτέλεσιν έργων πολιτικής αμύνης. Καταφύγια προβλε
πόμενα διά τόν άμαχον πληθυσμόν δέον επίσης νά εΤναι αναγνωρίσιμα.
2. "Εκαστον Μέρος τής συρράξεως δέον νά προσπαθή επίσης νά υιοθέτηση
κά! ίφαρμόση μεθόδους και διαδικασίας αΤτινες καθιστούν δυνατή ν τήν άνα
γνώρισιν πολιτικών καταφυγίων καθώς και του προσωπικού πολιτικής αμύ
νης, τών οικημάτων και του υλικού έπί τών οποίων επιδεικνύεται τό διεθνές
διακριτικόν σήμα τής πολιτικής αμύνης
3. l:"n, κατεχόμενα εδάφη και εις περιοχάς ένθα διεξάγεται ή πιθανόν νά
διεξαχθή μάχη, τό πολιτικόν προσωπικόν τής πολιτικής αμύνης δέον νά είναι
άναγνωρίσιμον διά του διεθνούς διακριτικού σήματος πολιτικής αμύνης και
διά δελτίου ταυτότητος πιστοποιουντος τήν Ιδιότητα των.
4. Τό διεθνές διακριτικόν σήμα τής πολιτικής αμύνης είναι έ'ν ίσόπλευρον
κυανοΰν τρίγωνυν έπί πορτοκαλοχρόοο βάσεως δταν χρησιμοποιήται διά τήν
προστασίαν όογανισμών πολιτικής αμύνης, του προσωπικού, τών οικημάτων
και του υλικού αυτών καΐ διά πολιτικά καταφύγια.
5. 'Επιπροσθέτως προς τό διακριτικόν σήμα, τά Μέρη τής συρράξεως δύναν
ται νά συμφωνήσουν έπί τής χρήσεως διακριτικών σηιμάτων διά σκοπούς ανα
γνωρίσεως τής πολιτικής αμύνης.
6. Ί.Ι εφαρμογή τών διατάξεων τών napaypafpow 1 έως 4 διέπεται ύπό του
Κεφαλαίου του Παραρτήματος Ι τοΟ παρόντος Πρωτοκόλλου.
7. Έ ν καιρώ εΙρήνης, τό έν xfi παραγράφω 4 περιγραφόμενον σήμα δύνα
ται, τή συναινέσει τών αρμοδίων εθνικών άρχων, νά χρησιμοποιήται διά σκοπούς
αναγνωρίσεως τής πολιτικής αμύνης.
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8. Τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη καΐ τά Μέρη της συρράξεως δέον νά
λαμβάνουν τά αναγκαία μέτρα ττρός έπιτήρησιν της επιδείξεως τοΰ διεθνούς
διακριτικού σημείου πολιτικής αμύνης καΐ της παρεμποδίσεως καΐ κοτταστο
λής οίασδήποτε καταχρήσεως τούτου.
9. Ή αναγνώρισις τοΰ ύγειονομικοΟ και θρησκευτικού προσωπικού, των
υγειονομικών μονάδων καΐ των υγειονομικών μεταφορικών μέσων τής πολι
τικής αμύνης διέπεται επίσης 6πό του "Αρθρου 18.
"Αρθρον 67.—Μέλη των ένοπλων δυνάμεων και στρατιωτικαΐ
δυνάμεις άπεσπασμέναι είς οργανισμούς πολιτικής αμύνης
1. Μέλη των ένοπλων δυνάμεων καΐ στρατιωτικοί 'μονάδες άπεσπασμέναι
είς οργανισμούς πολιτικής αμύνης θά τυγχάνουν σεβασμού και προστασίας,
νοουμένου δτι:
(α) Τό τοιούτο προσωπικόν καΐ αϊ τοιαΰται μονάδες άποσπάζονται μονί
μως και επιδίδονται αποκλειστικώς είς τήν έκτέλεσιν οίωνδήποτε τών
έν τω "Αρθρω 61 αναφερομένων Ι ρ γ ω ν
(β) οσάκις είναι ούτω άπεσπασμένον, τό τοιούτο προσωπικόν δέν εκτελεί
οΙαδήποτε ε"τερα στρατιωτικά καθήκοντά κατά τήν διάρκειαν τής
συρράξεως'
(γ) τό τοιούτο προσωπικόν διακρίνεται σαφώς άπό τά λοιπά μέλη τών
ένοπλων δυνάμεων διά τής εμφανούς επιδείξεως του διεθνούς διακρι
τικού σήματος τής πολιτικής αμύνης, όπερ δέον νά έχη κατάλληλον
μέγεθος καΐ εΙς τό τοιούτο προσωπικόν παραχωρείται τό δελτίον
ταυτότητος τό άναφερόμενον είς τό Κεφάλαιον V του Παραρτήματος Ι
του παρόντος Πρωτοκόλλου δπερ πιστοποιεί τήν Ιδιότητα του'
(δ) τό τοιούτο προσωπικόν καΐ αϊ τοιαΰται 'μονάδες είναι έξωπλισμέναι
μόνον δι* ελαφρών ατομικών οπλών έπί τω τέλει διατηρήσεως της
τάξεως ή δι* αύτοάμυναν. ΑΙ διατάξεις τής παραγράφου 3 του "Αρ
θρου 65 εφαρμόζονται επίσης είς τήν παροΰσοη/ περίπτωσιν
(ε) τό τοιούτο προσωπικόν δέν μετέχει ευθέως είς εχθροπραξίας και δέν
διαπράττει ή δέν χρησιμοποιείται είς τήν οιάπραξιν, έκτος τού πλαι
σίου τών έργων πολιτιικής αμύνης, πράξεων έπιζημίων ε'ίς τό άντί
παλον Μέρος'
(στ) τό τοιούτο προσωπικόν καΐ αϊ τοιαΰται μονάδες εκτελούν τά καθή
κοντα των τής πολιτικής αμύνης μόνον έν τ φ έθνικώ έδάφει του
Μέρους των.
Ή μή τήρησις τών έν τη παραγράφω (ε) ανωτέρω αναγραφομένων δρων
ύπό τίνος μέλους τών ένοπλων δυνάμεων δπερ δεσμεύεται ύπό τών έν (α) καΐ
(β) ανωτέρω περιγραφομένων δρων απαγορεύεται.
2. Μέλη στρατιωτικού προσωπικού υπηρετούντα εντός οργανισμών πολιτικής
αμύνης λογίζονται ώς αίχμάλωτοι πολέμου, έάν περιπέσουν ύπό τήν έξουσίαν
αντιπάλου Μέρους. Είς κατεχόμενον έδαφος δύνανται, άλλα μόνον προς τό
συμφέρον τοΰ άμαχου πληθυσμοθ τοΰ έν λόγω εδάφους, νά'χρησί'μοποιώνται
είς έ ρ γ α πολιτικής αμύνης καθ' ήν έκτασιν ή ανάγκη επιτάσσει τούτο, άλλα
νοουμένου δτι, έάν τά έν λόγω §ργα εΤναι επικίνδυνα, τό ρηθέν προσωπικόν
προσφέρεται νά υπηρέτηση έθελοντικώς.
3. Τά οΙκήματα καΐ τά κυριότερα αντικείμενα τού εξοπλισμού καΐ τών
μεταφορικών μέσων τών στρατιωτικών μονάδων αΐτινες αποσπώνται είς οργα
νισμούς πολιτικής αμύνης δέον νά επισημαίνονται ευκρινώς διά τοΰ διεθνούς
«διακριτικού σή·ματος τής πολιτικής αμύνης. Τό διακριτικόν τοΰτο σήμα δέον
νά ίχη άνάλογον μέγεθος.
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4. Τά υλικά και τά οΐκήματ^: των στρατιωτικών μονάδων αΐτινες αποσπώνται
μονίμως ςίς. οργανισμούς πολιτικές αμύνης και επιδίδονται /αποκλειστικώς ε ί ς
τήν ,^κτέλεσίν έργων πολιτικής αμύνης, έάν περιπέσουν εις; χείρας άντιττάλου
Μέρους,. εξακολουθούν νά υπόκεινται είς τό δίκαιον τοΟ πολέμου. Δέν δύναν
τ α ι νά εκτραπούν έκ του σκοπού των της πολιτικής: αμύνης;; έφ' δσόν χρείά
ζονται διά τήν έκτέλεσιν fργων πολιτικής αμύνης, πλην τής περιπτώσεως επι
τακτικής > στρατιωτικής ανάγκης; έκτος έάν, εχούν γίνει προηγουμένως διευ
θετήσεις διά επαρκή ϊκανοποίησίν τών αναγκών του άμάχόΟ' πληθυσμού.
ΤΜΗΜΑ Ι Ι .  Α Ν Α Κ Ο Υ Φ Ι Σ Ι Σ ΤΟΥ ΑΜΑΧΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
:.::.
"'Αρθρον 68.—Πεδίον'εφαρμογής
'·."'..
Α Ι διατάξεις' τοϋ παρόντος "Αρθρου εφαρμόζονται έπι του άμαχου πληθυ
σμού , ώς καθορίζεται έν τω παρόντι Πρωτοκολλώ* <κάί είναι συμπλήρώμάτικαί
τών .'Άρθρων 23, 55, Γ59, 60, 61 και. 62,/;.καΙ έτερων: συναφών διατάξεων · της
Τετάρτης Συμβάσεως.
: rfj ;.ν . Η [»ί
•Λ.:.,·.
;/rΑρθρον 69..—Βασικαί ά ν ά γ κ α ι ' ε ί ς κατεχόμενα έδαφ'η" ° · ' Τ ; !
Τ. 'Επιπροσθέτως 1 προς τά κ ο ^ κ ^ ν τ α ; ' τ α 'καθοριζόμενο;.,"έν τω "Αρθρω 55
τής Τετάρτης Συμβάσεως άναχρόρίκώς προς ' τρόφιμα και ίατρικάς προμη
θείας, ή Κατοχική Δύναμις, οφείλει ,σπως εξασφάλιση, > μέχρι του ανωτάτου
ορίου τών είς "αυτήν προσιτών μέσων χαΐ άνευ δυσμενούς; οιάκρίσέωςί καΐ τήν
προμήθκι αν Ιματισμού, κλινών, μέσων προφυλάξεως, έτερων προμηθειών ου
σιωδών διά τήν. έπιβίωσιν του άμαχου.πληθυσμού τού\κατεχομένου εδάφους
ικάι α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ω ν ^ ^
θρησκερτικήν λατρείαν.
.2. Ανακουφιστικοί πράξεις υπέρ του άμάχού πληθυσμού''Κατεχομένων εδα
φώνδιέπονται ύ π ό * τ ώ ν " Α ρ θ ρ ω ν 5 9 , 60; 61/ 62,'108, 109, 110 κα£ 111' τής Τε
τάρτης Συμβάσεως και ύπό τοΟ ''Άρθρου '71 ·το'0; παρόντος"Πρωτοκόλλου κ α ι
ν
ή εφαρμογή των , θ ά είναι άνευ χρονοτριβής. ·ο c
.. ΐ 
■■·■-""
:ΐ 4 ί.;: ·.>:/! ■:,.*<■ ^'ΆφρόνΊΟ\^ΆναίκοΌ^ιΦ^ικανν.ρόί'^^
■~"Jl:'"
'^
Γ. 'Εάν διά τόν άμό^ονπληθυσμόν οιουδήποτε εδάφους ύπό τόν. έλεγχον
Μέρους τινός της συρράξεώς, έτερου ή κατεχομένου εδάφους,; .δέν Γόπάρχουν
ίκάνοποιητικάΡ πρόμήθειαι ώς αναφέρεται έν τω "Αρθρώ 69, θά άναλαμβά
νωντάι άνευ δυσμενούς διακρίσεως άνάκουφιστι καϊ πράξεις άνθρωπιστικου κ α ι
αμερόληπτου χαρακτήρος, υπό τήν αΐρεσιν τής μεταξύ τών^ ενδιαφερομένων
Μερών/συμφωνίας είςντοιαύτας άνακουφιστικάς πράξεις;. ΠροσφοραΙ τοιαύτης
άνακόυφίσεως δέον νά μή λογίζωνται ώς έπέμβασις είς τήν Ενοτΐλ^ν σύρραξιν
ή ώς μή φιλικαΐ ένέργειαι. Κ α τ ά τήν διανρμήν ανακουφιστικών προμηθειών,
δ έ ο ν ν ά δ ί δ η τ α ι προτεράιότης ε ί ς . έ κ ε ί ν α , τ ά πρόσωπα, ώς εΤναι τ ά π α ι β ί α ^ αϊ
έγκυοι γυναίκες, αϊ θήλάζουσαι μητέραι καϊ αί £ν τω μαιευτηρίω γυναίκες,
άτινα. δυνάμει τής Τετάρτης Συμβάσεως ή δυνάμει του παρόντος Πρωτοκόλ
λου, δέον νά τυγχάνουν προνομιούχου μεταχειρίσεως ή ειδικής προστασίας.
2; Τά Μέρη της συρράξεως καϊ ε^αρτον, , Ύψηλόν Συμβαλλόμενον Μέρος
οφείλουν νά επιτρέπουν καϊ διευκολύνουν "ταχεΐαν καϊ άπρόσκοπτον διοχέ
τευάιν #λων των συμφώνως προς τό παρόν "Αρθρον παρεχομένων ανακουφι
στικών προμηθειών, έξοπλισμόΟί. καϊ προσωπικού ίστω καϊ άν ή τοιαύτη
βοήθεια προορίζεται; διά τόν άμαχον πληθυσμόν ^του αντιπάλου "Μέρους.
3.'Τά Μέρη της συρράξεως κ ά ί Ικαστόν Ύψηλόν Συμβαλλόμενον Μέρος
άτινα επιτρέπουν τήν διοχέτευσιν ανακουφιστικών προμηθειών, εξοπλισμού καϊ
προσωπικού συμφώνως προς τήν παράγραφαν 2 :
.'.,.'.'''.·'."....'''.''."
(α) θ ά £χουν τό δικαίωμα νά καθορίζουν τ ά ς τ ε χ ν ι κ ά ς διευθετήσεις, περι
λαμβανομένης τής έρεύνης; βάσει τών οποίων ή τοιαύτη διοχέτευσις
θά έπιτρέπηται·
(β) δύνανται νά παράσχουν τήν τοίαύτην άδέιαν ύπό τήν αΐρεσιν της
διεξαγωγής τής διανομής τής βοηθείας ταύτης ύπό τήν έπιτόπίιον ^πί
βλεψιν μιας Προστάτιοος Δυνάμεως"
"
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( γ ) έν ούδέμιφ 1 περιπτώσει δύνανται νά εκτρέψουν άνάκοϋφιστικάς προμη
θείας έ κ" τοΟ σκοπού δι* δν προορίζονται, ουδέ νά επιβραδύνουν τήν
..ν<·.'':■■■ αποστολήντων, πλην είς περιπτώσεις επειγούσης'ανάγκης προς τό
:
'.συμφέρον, του ενδιαφερομένου άμαχου πληθυσμού.·
4. Τα Μέρη; της' όυρράξεώς Οφείλουν να προστατεύουν τάς ό^ακόύψιστικάς
τχρομηθέ (ας" καΐ' γά διευκολύνουν τήν ταχεΐάν διανσμή'ν των. Γ' .. '."
5. Τά Μέρη της συρράξεως καΐ Εκαστον ένδιαφερόμενον Ύψηλόν Συμβάλ
λομε νον Μέρος θα ενθαρρύνουν καΐ διευκολύνουν τόν άποτελεσματικόν διεθνή
συντονισμόν τών έν τη παραγράφω 1 αναφερομένων ανακουφιστικών πράξεων.
Λ

'"Αρθρον;71;Προ^ώΐιιικόν μετέχόν των ό^ακόυ^ιοτί'κών; πρ^άξεων:

.1 .· 'Οσάκις; τούτο είναι άναγκαΐον, τό άνάκουφιστικόν. προσωπικόν δύναται
νά άποτελέση μέρος της βοηθείας της παρεχομένης έν τινι ανακουφιστική πρά
ξει, ε (δι κώτερόν δέ διά τήν μεταφοράν καΐ διαναμήν ανακουφιστικών προμη
θειών ή; συμμετοχή; του τοιούτου προσωπικού* υπόκειται έΐς τ ή ν έ γ κ ρ ι σ ι ν του
Μέρόυςνείς τήν περιοχήν του ότιόίου τό έν λόγω προσωπικόν θά εκτέλεση τά
,καθή'κοντά του: . · ; ;
.■.. Λ r ;■ ·.:■_■■■■'.■.· ^ .;.,:ν·".. '·
' y .. ■ ■;. · .·;■·'■.· >.. ?.
2. Τό τόιόΟτο πρόσώπιΚόν δέον νά τϋγχάνη σεβασμού' κ α ι προστασίας.
3. "Εκαστον Μέρος λαμβανον άνακουφιστικάς προμηθείας οφείλει.νάβρηθή,
είς τόν ϋψιστρν. δυνατόν βαθμόν, τό έν τη παραγράφω 1 ,άναφερόμ εν 9Υ άνάκου
φιστικόν προσώπίκό.ν έν τη εκτελέσειτης^ανακουφιστικής του αποστολής. Μό
νον έν περιπτώσει επιτακτικής στρατιωτικής ανάγκης δύνανται άΤ ενέργειαι του
ανακουφιστικού προσωπικού νά περιορισθοΰν ή α ϊ κινήσεις άύτου νά απαγο
ρευθούν προσωρινώς. ■■·■'·"··*'
. ^ ,.
.; ··..... ;·..
4. Έ ν ούδεμιφ περιπτώσει δύναται τό άνάκουφιστικόν προσωπικόν νά ύπερ
βαίνη τους ορούς της αποστολής του δυνάμει του παρόντος Πρωτοκόλλου. Είδι
κώτερον, τούτο οφείλει νά λαμβάνη ύπ* δψιν τάς άνάγκας ασφαλείας του Μέ
ρους έν τω έδάφει του οποίου εκτελεί τ ά καθήκοντα του. Ή αποστολή οίουδή
ποτε μέλους τοϋ προσωπικού όπερ δέν σέβεται τους δρόυς αυτούς δύναται νά
τερματισθή. 'ϊ· .·:.■>■; ■.
■. Λ ·.
ΤΜΗΜΑ Ι ! Ι .  Μ Ε Τ Α Χ Ε Ι ΡΙ Σ Ι Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ω Ν ΥΠΟ ΤΗΝ Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Α Ν
ΜΕΡΟΥΣ Τ Η Σ Σ Υ Ρ Ρ Α Ξ Ε Ω Σ
ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ Ι .  Π Ε Δ Ι Ο Ν ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α
. Π Ρ Ο Σ Ω Π Ω Ν ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
,
"Αρθρον 72.—Πεδίον εφαρμογής
Α Ι διατάξεις του παρόντος "Αρθρου είναι επιπρόσθετοι προς τους κανόνας
τους αφορώντας είς τήν άνθρωπιστικήν προστασίαν πολιτών καΐ πολιτικών αντι
κειμένων ύπό τήν έξουσίαν.Μέρους τής συρράξεως τους περιεχόμενους έν τ?)
Τετάρτη .Συμβάσει, καΐ εΙδι>κώτερον είς τ ά Μέρη Ι και Ι I I ταύτης, καθώς κ α ι
προς έτερους εφαρμοστέους κανόνας του διεθνούς δικαίου σχετικώς προς τήν
προστασίαν θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τήν διάρκειαν διεθνούς
ένοπλου συρράξέως.
"Αρθρον 73.—(Πρόσφυγες καΐ απάτριδες
Πρόσωπα άτινα, πρό τής ενάρξεως των εχθροπραξιών^ εθεωρούντο ώς απά
τριδες ή ώς πρόσφυγες δυνάμει των,σχετικών διεθνών κειμένων τών παραδε
κτών ύπό τών ενδιαφερομένων Μερών ή δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας του
Κράτους καταφυγής ή του Κράτους διαμονής θά είναι προστατευόμενα πρό
σωπα έν τη έννοία τών Μερών Ι καΐ I I I τής Τετάρτης Συμβάσεως, είς πάσας
τάς περιπτώσεις καΐ άνευ οίασδήττοτε δυσμενούςδιακρίσεως.;
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"Αρθρον 74.—Έπανένωσις διαλυθεισών οίκογενειών
ϊ ά 'Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη και τα Μέρη της ουρράξεως οφείλουν νά
διευκολύνουν διά παντός δυνατού τρόπου τήν έπανένωσιν οικογενειών διαλυθει
σών ώς αποτέλεσμα των ένοπλων συρράξεων καΐ νά ενθαρρύνουν είδικώτερον
τήν έργασίαν των ανθρωπιστικών οργανισμών των επιδιδομένων εις το έργον
τούτο συμφώνως προς τάς διατάξεις των Συμβάσεων καΐ του παρόντος Πρω
τοκόλλου και συμφώνως προς τους οίκείους κανονισμούς ασφαλείας.
"Αρθρον 75.—θεμελιώδεις εγγυήσεις
Ι. Καθ' ήν έκταυιν ταύτα επηρεάζονται ύπό καταστάσεως τίνος αναφερομέ
νης έν τφ "Αρθρω 1 του παρόντος Πρωτοκόλλου, πρόσωπα άτινα ευρίσκονται
ύπό τήν έξουσίαν Μέρους της συρράξεως καΐ ατινα δέν ωφελούνται έξ εύνοϊκο
ripaq μεταχειρίσεως δυνάμει των Συμβάσεων ή δυνάμει του παρόντος Πρω
τοκόλλου θά τυγχάνουν ανθρωπιστικής μεταχειρίσεως είς άπάσας τάς περιπτώ
σεις και θά απολαύουν, τουλάχιστον, της ύπό του παρόντος "Αρθρου παρεχο
μένης προστασίας άνευ δυσμενούς διακρίσεως λόγω φυλής, χρώματος, φύλου,
γλώσσης, θρησκείας, πίστεως, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοι
νωνικής καταγωγής, πλούτου, γεννήσεως, ή ετέρας καταστάσεως ή οίωνδή
ποτε έτερων κριτηρίων. "Ε'καστον Μέρος οφείλει νά σέβεται το πρόσωπον, τήν
τιμήν, τάς πεποιθήσεις και τάς θρησκευτικάς συνήθειας απάντων τών τοιούτων
προσώπων.
2. ΑΙ ακόλουθοι πράξεις είναι καΐ παραμένουν άπηγορευμέναι καθ" οίονδή
ποτε χρόνον και είς οίονδήποτε τόπον, εϊτε αύται διαπράττονται ύπό πολιτικών
είτε ύπό στρατιωτικών παραγόντων :
(ά) βία κατά τής ζωής, υγείας, ή φυσικής ή πνευματικής ευεξίας τών ατό
μων, είδικώτερον δέ :
(ί) φόνος'
(ίί) κακοποίησις πάσης φύσεως, φυσική ή πνευματική'
(Hi) σωματική ποινή* και
(iv) ακρωτηριασμός'
(■β) προσβολή τής προσωπικής άξιοπρεπείας, είδικώτερον δέ ταπεινωτική
και εξευτελιστική μεταχείρισις, εξαναγκασμός είς πορνείαν και πάσα
μορφή άνηθίκου επιθέσεως*
(γ) λήψις ό'μήρων*
(ο) συλλογικαΐ τιμωρίαι' καΐ
(ε) απειλή διαπράξεως οΙασδήποτε τών ανωτέρω πράξεων.
3. Παν πρόσωπον συλλαμβανόιμενον, κρατούμενον, ή περιοριζόμενον διά πρά
ξεις σχετιζομένας προς τήν ένοπλον σύρραξιν δέον νά πληροφόρήται αμέσως,
είς γλώσσαν αντιληπτή ν είς αυτόν, περί τών λόγων διά τους οποίους τά τοιαύτα
μέτρα έχουν ληφθή. Πλην τών περιπτώσεων συλλήψεως ή κρατήσεως διά ποι
νικά αδικήματα, τα τοιαύτα πρόσωπα θά άπσλύωνται μετά της ελαχίστης δυ
νατήςκαθυστερήσεως καΐ έν πάση περιπτώσει ευθύς ώς αϊ συνθήκαι αϊ δικαιο
λογουσάι τήν σύλληψιν, κράτηόιν ή περιορισμόν ήθέλον παύσει νά υφίστανται.
4. Ουδεμία ποινή δύναται νά έπιβληθη ή έκτελεσθη κατά προσώπου ευρε
θέντος ένοχου διά πόινικόν αδίκημα σχετιζόμενον προς τήν ένοπλον σύρραξιν,
έίμή δυνάμει καταδίκης εκδοθείσης ύπό ανεπηρέαστου και κανονικώς συστα
θέντος δικαστηρίου σεβόμενου τάς γενικώς άνεγνωρισμένας αρχάς κανονικής
δικαστικής διαδικασίας, αΐτινες διαλαμβάνουν τ ά ακόλουθα :
(α) ή διαδικασία θά περιλαμβάνη πρόνοιαν σπως ό κατηγορούμενος πλη
ροφορήται άνευ χρονοτριβής περί τών λετττομερειών του αδικήματος
οιά τό όττοίον οδτος κ©ΛηγΌρέ*ίΐαι καΐ θ ά παρέχωνται είς τόν κατηγο
ρούμενον, πρό καΐ κατά την διάρκειαν τής δίκης, άπαντα τά αναγκαία
δικαιώματα καΐ ;με<ώ:6π€ραοπίσέως*
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(|3) ουδείς θά καταδικάζηται δι* αδίκημα τι εΙμή έπί τη βάσει ατομικής
ποινικής ευθύνης'
(y) ουδείς θά κατηγυρήται ή καταδικάζηται διά ποινικόν αδίκημα έπι τη
(όάοει πράξεως ή παραλείψεως ήτις δέν συνίστα ποινικόν αδίκημα δυ
νάμει του εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου είς τό όποιον ούτος ύπέκειτο
κατά τον χρόνον κατά :όν όποιον τούτο διεπράχθη. Ούδε θά έπιβάλ
ληται τιμωρία βαρύτερα εκείνης ήτις θά έπεβάλλετο κατά τόν χρόνον
καθ* δ διεπράχθη τό ποινικόν αδίκημα' έάν μετά την διάπραξιν τοΟ αδι
κήματος έγένετο πρόνοια διά τήν επιβολή ν έλαφροτέρας ποινής, ό κα
τηγορούμενος θά ώφελήται έκ τής προνοίας ταύτης*
(δ) πάς κατηγορούμενος δι' αδίκημα τι θά τεκμαίρεται αθώος μέχρις απο
δείξεως τής ενοχής του σύμφωνος προς τόν νόμον'
(ε) έκαστος κατηγορούμενος δι* αδίκημα τι θά έχη τό δικαίωμα τής έπι
παρουσία του οιεξαγωγής τής δίκης'
(err) ουδείς θά υποχρεούται νά κατάθεση τι εναντίον του ή νά όμολογήση
ενοχήν*
(ζ) πάς κατηγορούμενος δι* αδίκημα τι έχει τό δικαίωμα νά έξετάση ή νά
έχη εξετάσει τους μάρτυρας κατηγορίας καΐ νά εξασφάλιση τήν πα
ρουσίαν και έξέτασιν μαρτύρων υπερασπίσεως ύπό τους αυτούς δρους
ως έν τή περιπτώσει τών μαρτύρων κατηγορίας'
(η) ουδείς θά διώκηται ή τιμωρήται ύπό του αύτοΰ Μέρους δι* άδικημά τι
εν σχέαει προς τό όποιον εξεδόθη προηγουμένως τελική άπόφασις δι*
ής τό Ιν λόγω πρόσωπον ήθωώθη ή κατεδικάσθη δυνάμει του αύτου
νόμου και τής αυτής δικαστικής διαδικασίας*
(θ) πάς όστις έχει διωχθή δι" αδίκημα τι θά έχη τό δικαίωμα τής έπ' άκρω
ατηρίω απαγγελίας τής αποφάσεως'
(ι) εις έκαστον καταδικαζόμενον πρόσωπον δέον νά γνωστοποιώνται έπί
τή καταδίκη του τά ένδικα μέσα και έτερα δικαιώματα άτινα οΟτος
έχει, καθώς και τά χρονικά δρια εντός τών οποίων τά δικαιώματα
ταύτα δύνανται νά ασκηθούν.
5. Γυναίκες τών οποίων ή ελευθερία έχει περιορισθή διά λόγους σχετιζομέ
νους προς τήν ένοπλον σύρραξιν δέον νά κρατώνται είς χώρους χωριστούς άπό
εκείνους τών ανδρών. ΟΙ χώροι ούτοι δέον νά εΐναι ύπό τήν άμεσον έπίβλεψιν
γυναικών. 1:1ς περιπτώσεις, όμως, καθ' άς κρατούνται ή περιορίζονται οίκογέ
νειαι, αύται δέον νά κρατώνται καΐ στεγάζονται, οσάκις τούτο εΤναι δυνατόν,
είς τόν αυτόν τόπον ώς οίκογενειακαΐ μονάδες.
6. Πρόσωπα άτινα συλλαμβάνονται, κρατούνται, ή περιορίζονται διά λόγους
σχετιζομένους προς τήν ένοπλον σύρραξιν θά απολαύουν τής ύπό του παρόντος
"Αρθρου παρεχομένης προστασίας μέχρι τής τελικής απολύσεως των, επανα
πατρισμού' των ή έπανεγκαταστάσεως των, ακόμη καΐ μετά τό τέλος τής ένο
πλου συρράξεως.
7. Προς αποφυγήν οίασδήπστε αμφιβολίας άναφορικώς προς τήν δίωξιν και
εκδίκαοιν προσώπων κατηγορουμένων οι* εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα
κατά τής άνθρωπότητος θά εφαρμόζονται αϊ ακόλουθοι άρχαί :
(α) πρόσωπα άτινα κατηγορούνται διά τοιαύτα εγκλήματα θά υποβάλ
λονται διά σκοπούς διώξεως καΐ δίκης είς τους εφαρμοστέους κανόνας
του διεθνούς δικαίου* καΐ
(Ρ) πάν τοιούτο πρόσοπον, δπερ δέν άρύεται ώφέλειαν έξ εύνοϊκοτέρας
μεταχειρίσεως δυνάμει τών Συμβάσεων ή του παρόντος Πρωτοκόλλου,
θά τυγχάνη μεταχειρίσεος ώς προνοείται ύπό του παρόντος "Αρθρου,
ΓΪτε τά εγκλήματα διά τά όποια κατηγορείται συνιστούν σοβαράς
παραβιάσεις τών Συμβάσεων ή του παρόντος Πρωτοκόλλου, είτε μή.
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8 ! Όύδέμίά ; δίατάξις τοΰ παρόντος ^Αρθρου δύναται'να έρμήνευθή ώς περιο
ρίζουσα ή παραβιάζουσα οίανδήποτε έτέραν εύνο'ίκωτέραν διάταξιν ϊταρέχου
σαν μεγαλυτέραν προστασίαν, δυνάμει, ..οιωνδήποτε εφαρμοστέων >. κανόνων
διεθνούς δικαίου, εις πρόσωπα καλυπτόμενα ύπό τής παραγράφου 1. ;
^ΚΕΦΑΛΑΊΟΝ Ι ί ΑΜΕΤΡΑ ΥΠΈΡ jpN
Λ

ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΏΝ

*■'■"'"' , ' '■'■'
'Α'^(30ν7^Π/5όό^σίο:'·νϋναίκών : ·' ! '  ·'' ''·'■'
ί. A t γυναίκες θάό^οτελούχ τό άντικέίμενρνείΐδικοΟ σεβασμού κάί θά προ
στατεύω νται Ιδιαιτέρως κατά του 6ιασμου,_ ,τής; υποχρεωτικής " πορνείας <: και
οΓαοδήποτε ετέρας μορφής άνηθίκόυ επιθέσεως.'
. >:
2. A t υποθέσεις εγκύων γυναικών καί μητέρων έχόυσών εξαρτώμενα νήπια
αΐτινες συλλαμβάνονται, κρατούνται ή!τίθενται'ύπό περιορισμόν διά λόγους
σχετιζομένους προς τήν ένοπλον σύρραξιν, θά μελετώνται μετά τής μεγίστης
δυνατής προτέραιότήτος.
■■■'·■ ·:·^";" ■"
■>■= '■■< ■,■'·
^.
,3. Τά Μέρη τής συρράξεως δέον νά, προσπαθοΟν νά αποφεύγουν, κατά την
μεγαλυτέραν δυνατήν βκτάσιν, τήν έτηβόλήν της ■ποινής του θανάτου επί εγκύων
γυναικών ή μητέρων αϊτινές έχουν εξαρτώμενα νήπια, δι' αδίκημα σχετιζόμενον
προς τήν 6νοπ·λον σύρραξιν. Ή ποινή τόΰ θανάτου δένθά
έκτέλήταΐ'έίς τάς έν
λόγω περιπτώσεις.
'·'' *" 
1·1' ·>'··■
"Αρθρον 77.^Πρσστασία παιδίων
'·.*"·'
(ί. Τα ,παιδία θά άποτελόΟν άντιίςεί'μενρν είιδικρΟ ρεβασμρΟ καΐ ;θά προστα
τεύωνται κατά πάσης μορφής, άνηθίκόυ επιθέσεως. Τά Μέρη τής συρράξεως
θά παρέχουν είς. αυτά τήν φρο^ίδα καΐβοήθειαν τήν ό·πόίαν χρειάζονται, είτε
λόγω τής ηλικίας είτε δι' Ετερον λόγον. \
t
2..Τά Μέρη τής συρράξεως θά λοψβό^ουν #λατά δυνατά μέτρα..ούτως ώστε
παιδία άτινά δέν. συνεπλήρωσαν τό δέκάτον π έ μ π τ ο ν έ τ ο ς τ ή ς ηλικίας των νά
μή λαμβάνουν μέρος ευθέως είς εχθροπραξίας' καί, ιδιαιτέρως, νά αποφεύγουν
νά στρατολογούν αυτά είς τάς ένοπλους των δυνάμεις. Κατά τήν στρατολόγη
σιν μεταξύ εκείνων των προσώπων άτινα συμπλήρωσαν τό δριον ηλικίας τών
δεκαπέντε έτων άλλα δέν συνεπλήρωσαν τό δριονήλικίας των δεκαοκτώ ετών,
τά Μέρη τής συρράξεως δέον νά προσπαθούν νά δίδουν προτεραιότητα είς τά ^,
πρόσωπα άτινα έχουν τήν μεγαλυτέραν ήλικίάν.';·■·,
3. Έάν, έίς έξάιρετί'κάς περιπτώσεις, πάρα τάς διατάξεις τής παραγράφου
2, παιδία, άτινα δέν συνεπλήρωσαν τό δέκοττόν πέμπτον έτος τής ηλικίας τών;
λάβουν μέρος ε Ις εχθροπραξίας κάί περιπέσουν όπό τήν έξόυσίαν αντιπάλου
Μέρους, θά; έξακολουθοΟν νά απολαύουν τής Οπό1;το0 παρόντος "Αρθρου πα
ρεχομένης είδικής προστασίας, είτε είναι αιχμάλωτοι πολέμου είτε μή.,
4. Έ ά ν συλληφθούν, κρατηθούν ή τεθούν ύπό· πέρίοριομόν διά λόγους σχετι
ζομένους προς τήν ένοιτλον συρραςιν, τά παιδιά θά κρατώντάι είς χώρους ξε
χωριστούς από εκείνους τών ενηλίκων, έκτος δτάν οίκογένειαι στεγάζονται ώς·'·
οίκογενειακαΐ μονάδες ώς προνοείται έν τη παραγράφω 5 τοΟ "Αρθρου 75.
5. Ή ποινή τοΟ θανάτου δι* αδίκημα σχετιζόμενον προς τήν Μνοπλον σύρραξιν
δέν θά έκτεληται είς τήν περίπτωσιν προσώπων άτινα δέν εΐχόν συμπληρώσει
τό δέκατον δγδοον έτος τής ήλιικίας των κατά τόν χρόνον τής διαπράξεως του
αδικήματος.
"Αρθρον 7β.—*Απομάκρυνσις παιδίων
1. Ουδέν Μέρος τής συρράξεως δύναται νά διευθετη άπομάκρυνσιν των
παιδίων, πλην τών Ιδίων αύτορ πολιτών, είς ξένην χώραν έκτος διά προσωρινήν
άπομάκρυνσιν όόάκις έπιττάκτιικόΓ: λ ό γ ο ι υ γ ε ί α ς ή Ιατρικής περιθάλψεως τών
παιδίων ή έκτος έν κ α ^ χ σ μ έ ^
των* οότως απαιτεί. 'Οσά
κις όΐ γονείς ή όί: νόμιμοι κ η δ ε μ ό ^
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άπομάκρυνοίν των α π α ι τ ε ί τ α ι ή fγγραφυ»; υυναίνεσίς των. Έ ά ν τ ά π ρ ό σ ω π α
ταύτα hi ν δύνανται.. νά εξευρεθούν, τότε< bia τήν τοιάύτην άπομάκρυνσιν απαι
τείται ή ί γ γ ρ α ψ υ ς αυναίνεσις των προσώπων άτινα, κ α τ ά νόμο ν ή κατ* έθιμον,
ιίναι κυρίως 6 m 6 6 o v d δ ι α τήν φροντίδα τωνέν λ ό γ ω τέκνων. Πάσα τ ο ι α ύ τ η i
άπομάκρυνσις εποπτεύεται υπό της Προστάτιδος Δ υ ν ά μ ε ω ς έκ συμφώνου π ρ ο ς Λ
τά ενδιαφερόμενα Μέρη, ήτοι, του Μέρους τόΟ διευθετοΟντος την άπομάκρυνσιν,
του Μέρους τυυ δ ε χ ο μ έ ν ο υ ν τ ά π α ι δ ί α και οίουδήποτε Μέρους τοΟ οποίου' όί πό
λιται απομακρύνονται. Έ ν έκαστη περιπτώσει, αιταντα τ ά Μέρη της σύρράΓ '

ξεώς θα : λαμβάνουν,άπάσας τάς δυνατάς προφυλάξεις προς αποφυγήν παντός
.κί.νδ'ύνρϋ"κοιτάτήχ,ο^σμάκρυνσιν.;.,.:■..·■.
'
ftit 2/ 'Οσάκις πραγματοποιείται απομάκρυνσίς συμφώνώς προς τήν παράγρα^
φον Ι, δέον νά λαμβάνηται πρόνοια διά τήν δσον τό δυνατόν άδιάλειπτο,ν
έκπαίδει >σι ν έ κάστου : παιδίου; περιλαμβανομένης της θρησκευτικής και ηθικής
μορφώσεως αύτοΟ, Korta τήν έπιθυμίαν των γονέων' του έφ* δσον χρόνόν τούτο
ευρίσκεται "μακράν αυτών. ■;
:
,
'' ν
;  · ' ; '.""'"".. "'.'
3/1,;Ε'πΙτω τέλει διέύκολύν^ώς τής.επιστροφής, είς τάς οικογενείας καΐ την
χώραν των'βάσει του παρόντος "Αρθρου άπομακρυνθέντων παιδίων, at άρχαΐ
του διευθετουντος τήν άπομάκρυνσιν Μέρους καί, οσάκις τούτο είναι άναγ
καΐον, αί άρχαΐ της δεχόμενης χώρας θά καταρτίζουν δι* εχαστον παιδίον
δελτίον μετά φωτογραφιών δπερ θά αποστέλλουν είς τήν Κεντρικήν Ύπηρε
σίαν 'Αναζητήσεων της Διεθνούς Επιτροπής τόΟ Ερυθρού Σταύρου. "Εκαστον
δελτίον θά αναγραφή, οσάκις τοΟτο είναι δυνατόν; καί οσάκις δέν προκύπτει
κίνδυνος βλάβης του παιδίου,, τάς ακολούθους πληροφορίας:'
(α) τό ίπίθετον ή τά επίθετα του παιδίου'
(Ρ)'τό όνομα ή τά ονόματα τοΟ παιδίου' "ί,.
(γ) τό φϋλον του παιδίου'
,
,;,
(δ) τόν τόπον καί ήμερσμηνίαν γεννήσεως (.έάν ή ημερομηνία δέν είναι
., ,·;· γνωστή, τήν ήλίκίαν"κατά προσέγγίιοπν) *;
, ^ . . ^c
' (έ), τό πλήρες δνομά.τρΟ πατρός*
, /
,
;,
^ : νr
(στ) τό πλήρες όνομα τής μητρός καθώς καί τό οίκογενειορκόν της όνομα*
, ( ζ | . τ ό ν πλησιέρ^ερον συγγενή τοΟ παιδίου* 
"';··'"·■'·'—. J
.■.··.<"'"■
(η) τήν εθνικότητα του παιδίου
(θ) τήν μητρικήν γλώσσάν του παιδίου καί οίασδήποτε άλλας γλώσσας
τοΟτο Ομιλεί"
._ ^
.;,
(ι) τήν διεύθυνσιν τής. οίκογ^ενείας του παιδίου"<
/:
:
(ια) οίονδήποτε αριθμόν αναγνωρίσεως διά, τό παιδίον*
*''
(ιβ)· τήν.κατάστασιν τής· υγείας τόΟ παιδίου*'
•(ιγ) τήν ομάδα αίματος τοΟ παιδίου' _
(ιδ), οίονδήποτε διάκριτικόν χαράκτη ρίστικόν"
(ιε) τήν ήμερσμηνίαν κατά τήν οποίαν kal τόν τόπον δπου τό παιδίον
άνευρέθη'
■.·'.:■'' ■■■.'"'' ; 
(ιστ) τήν ήμερομηνίαν κατά τήν οποίαν καί τόν τόπον άπό τόν οποίον τό
παιδίον εγκατέλειψε τήν χώραν*
(ιζ) : τήν θρήσκείαν του παιδίου, Idcy ύπάρχη*
(ιη) τήν; παροΟσαν διεύθυνσιν του παιδίου έν τη δεχόμενη χώρα*
(ιθ) έν περιπτώσει θανάτου τοΌ παιδίου πρό τής επιστροφής του, τήν ή*μ£
ρομηνίαν, τόν τόπον καί τάς σύνθή'κας τρΟ Βανάτόυ, καθώς καί τόν
τόπον έγκαθείρξεώς τόυ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Μ!.ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

"Αρθρον 79.~Μέτρα προστασίας δια τους δημοσιογράφους
1. Οι δημοσιογράφοι ol απασχολούμενοι εις επικίνδυνους επαγγελματικώς
άποστολάς είς περιοχάς ένοπλου συρράξεως θά θεωρώνται πολΐται έν τη
έννοια της παραγράφου 1 του "Αρθρου 50.
2. Ούτοι θά προστατεύωνται δυνάμει των Συμβάσεων και τοΰ παρόντος
Πρωτοκόλλου, νοουμένου δτι δέν ενεργούν κατά τοιούτον τρόττον ώστε νά
έπηρεάζηται δυσμενώς ή Ιδιότης των ώς πολιτών, και άνευ βλάβης τοΟ δικαιώ
ματος των διαπειτιστευμένων είς τάς ένοπλους δυνάμεις πολεμικών ανταπο
κριτών νά έχουν τήν ύπό του "Αρθρου 4Α (4) της Τρίτης Συμβάσεως προ
νοουμένην Ιδιότητα.
3. Οδτοι δύνανται νά λάβουν δελτίον ταυτότητος παρόμοιον προς τό πρότυ
•πον του Παραρτήματος 11 του παρόντος Πρωτοκόλλου. Τό δελτίον αυτό,
δπερ εκδίδεται ύπό της κυβερνήσεως του Κράτους είς τό όποιον ανήκει ό
δημοσιογράφος f) είς τό έδαφος του οποίου ούτος διαμένει ή δπου ευρίσκεται
τό πρακτορεΐον δπερ έργοδοτεΐ αυτόν, θά έπιμαρτυρη τήν Ιδιότητα του ώς
δημοσιογράφου.
ΜΕΡΟΣ V
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΤΜΗΜΑ Ι .ΓΕΝ Ι ΚΑ Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ
"Αρθρον βΟ.πΜέτρα διά τήν έφαρμογήν
1. Τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη και τά Μέρη της συρράξεως οφείλουν
νά λαμβάνουν άνευ χρονοτριβής άπαντα τά αναγκαία μέτρα διά τήν έκπλή
ρωσιν τών υποχρεώσεων των δυνάμει των Συμβάσεων καΐ του παρόντος
Πρωτοκόλλου.
2. Τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη καΙ τά Μέρη της συρράξεως οφείλουν
νά δίδουν διαταγάς καΙ οδηγίας προς διασφάλισιν της τηρήσεως τών Συμ
βάσεων και του παρόντος Πρωτοκόλλου καϊ νά επιβλέπουν τήν έφαρμογήν
των.
■ . .  . * .
"Αρθρον 81.—Δραστηριότητες του Ερυθρού Σταύρου
καΙ άλλων ανθρωπιστικών οργανισμών
1. Τά Μέρη της συρράξεως οφείλουν νά παρέχουν είς τήν Διεθνή Έπιτρο
πήν του 'Ερυθρού Σταύρου δλας τάς δυνατάς διευκολύνσεις ώστε νά δύναται
αϋτη νά έκπληροΐ τά διά τών Συμβάσεων και του παρόντος Πρωτοκόλλου
ανατιθέμενα αύτη έργα προς διασφάλισιν προστασίας καΙ αρωγής προς τά
θύματα συρράξεων. Ή Διεθνής Επιτροπή τοΰ Ερυθρού Σταύρου δύναται
επίσης νά προβαίνη είς οίανδήιτοτε έτέραν ανθρωπιστική ν ένέργειαν υπέρ τών
έν λόγω θυμάτων, ύπό τήν αίρεσιν της συναινέσεως τών ενδιαφερομένων
Μερών της συρράξεως.
2. Τά Μέρη της συρράξεως οφείλουν νά π:αρέχουν προς τους σίκείους αυτών
Όργάνισμούς 'Ερυθρού Σταυρδυ (Ερυθράς Ημισελήνου, Ερυθρού Λέοντος,
καΙ Ηλίου) τ ά ς ' διευκολύνσεις αΐτινες απαιτούνται διά τήν πραγμάτωσιν τών
ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων αυτών υπέρ τών θυμάτων της συρράξεως συμ
φώνως προς τάς δισητάξέις τών Συμβάσεων καΙ τοΟ παρόντος Πρωτοκόλλου
καΙ τάς θεμελιώδεις αρχάς τοΟ "ΕρυθροΟ ΣταυροΟ ώς αύται καθορίζονται
ύπό τών Δΐ€θνών Συνεδρίων τοΟ Ερυθρού ΣταυροΟ.
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Χ Γά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη K U I τ ά Μέρη της ουρράξεως οφείλουν
\ά διευκολύνουν δια παντός δυνατού τρόπου τήν βοήθειαν τήν οποίαν οργα
νισμοί ιού Ερυθρού Σταύρου (Ερυθράς Ημισελήνου, Ερυθρού Λέοντος κ α ι
Η λ ί ο υ ) κ α ι ή 'Ομοσπονδία των Ερυθρών Σταύρων παρέχουν προς τ ά θύματα
συρράξεων συμφώνως προς τάς διατάξεις των Συμβάσεων καΐ του παρόντος
Πρωτοκόλλου καΐ προς τάς θεμελιώδεις αρχάς του ΈρυθροΟ Σταύρου ώς
αύται καθορίζονται ύπό των Διεθνών Συνεδρίων του ΈρυθροΟ Σταύρου.
4. Ί α 'Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη κ α ι τ ά Μέρη της συρράξεως οφείλουν
κατά το δυνατόν να καθιστούν διευκολύνσεις παρόμοιας προς τάς έν ταΐς
■καραγράφυις 2 και 3 μνημονευόμενος προσιτάς είς τους λοιπούς ανθρωπιστι
κούς οργανισμούς τους άναψερομένους είς τάς Συμβάσεις κ α Ι τό παρόν Πρωτό
κολλον οϊτινες είναι δεόντως εξουσιοδοτημένοι ύπό τών αντιστοίχων Μερών
τής συρράξεως και οϊτινες εκτελούν τάς άνθρωπιστικάς των δραστηριότητας
συμφώνως προς τάς διατάξεις τών Συμβάσεων και του παρόντος Πρωτο
κόλλου.
"Αρθρον 82.—Νομικοί σύμβουλοι είς ένοπλους δυνάμεις
Ί α 'Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη κατά πάντα χρόνον, τ ά ο έ Μέρη της συρ
ράξεως κ<χτά τόν χρόνον της ένοπλου συρράξεως, οφείλουν νά μεριμνούν ώστε
νά υφίστανται νομικοί σύμβουλοι, οσάκις τούτο είναι άναγκαΐον, ίνα συμβου
λεύουν τους στρατιωτικούς διοικητάς είς τό άρμόδιον επίπεδον έπί της εφαρ
μογής τών Συμβάσεων και τοΟ παρόντος Πρωτοκόλλου καθώς κ α ι έπί τών
επί τοΟ θέματος τούτου δοθησομένων πρδς τάς ένοπλους δυνάμεις καταλλήλων
διαταγών.
"Αρθρον 83.·Διάδοσις
Ι. ΐ ά 'Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν δπως, τόσον έν καιρώ
ιΐρήνης Κουν και έν καιρώ ένοπλου συρράξεως, διαδίδουν τάς Συμβάσεις κ α ι
τό παρόν Πρωτόκολλαν δσον'τό δυνατόν εύρύτερον είς τάς σίκείας χώρας των
και ίίοικώτερον όπως' περιλάβουν τήν μελέτην αυτών είς τ ά προγράμματα
των περί στρατιωτικής εκπαιδεύσεως και δπως ενθαρρύνουν τήν μελέτην των
ύπό του άμαχου πληθυσμού, ούτως ώστε τ ά έν λόγω κείμενα νά καταστούν
γνωστά τόσον ε(ς τάς ένοπλους δυνάμεις δσον και είς τόν άμαχον πληθυσμόν.
2. Πάσα στρατιωτική ή πολιτική αρχή ήτις έν καιρώ ένοπλου συρράξεως
αναλαμβάνει εύθύνας έν σχέσει προς τήν εφαρμογή ν τών Συμβάσεων και του
παρόντος Πρωτοκόλλου οφείλει νά εΐναι πλήρως ενημερωμένη περί του κει
μένου αυτών.
"Αρθρον 84.—Κανόνες εφαρμογής
Ί α 'Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη οφείλουν νά γνωστοποιήσουν άλλήλοις
όσον τό δυνατόν ταχύτερον μέσω του θεματοφύλακος καί, αναλόγως τής περι
πτώσεως, μέσω τών Προστοπίδων Δυνάμεων τάς επισήμους αυτών μεταφρά
σεις του παρόντος Πρωτοκόλλου καθώς 'καί τους νόμους και κανονισμούς τους
οποίους ήθελον θεσπίσει διά τήν έξασφάλισιν τής εφαρμογής τούτου.
ΤΜΗΜΑ 11.ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ Π Α Ρ Α Β Ι Α Σ Ε Ω Ν Τ Ω Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν
Κ Α Ι ΤΟΥ Π Α Ρ Ο Ν Τ Ο Σ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
"Αρθρον 85. Καταστολή παραβιάσεων του παρόντος Πρωτοκόλλου
1. ΑΙ διατάξεις τών Συμβάσεων άναφορυκώς προς τήν καταστολήν τών
παραβιάσεων καί τών σοβαρών παραβιάσεων, σομπληρούμεναι ύπό του παρόν
τος Τμήματος, θά εφαρμόζονται είς τήν καταστολήν παραβιάσεων κ α ι σοβα
ρών παραβιάσεων του παρόντος Πρωτοκόλλου.
2. Πράξεις περιγραφόμενοι ώς σοβαραΐ τταραβιάσεις είς τάς Συμβάσεις
εΤνάι σοβαρα'ι παραβιάσεις του παρόντος Πρωτοκόλλου έάν διαπράττονται
εναντίον προσώπων τελούντων ύπό τήν έξουσίαν αντιπάλου Μέρους προστα
τευομένων ύπό τών "Αρθρων 44, 45 καί 73 τοΟ παρόντος Πρωτοκόλλου, ή
εναντίον των τραυματιών, ασθενών καί ναυαγών τοΟ αντιπάλου. Μέρους οΐτι
νες προστατεύονται ύπό τοΟ παρόντος Πρωτοκόλλου, ή εναντίον εκείνου του
υγειονομικού ή θρησκευτικοί) προσωπικοί), τών υγειονομικών μονάδων ή όγειο
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/ομικών μεταφορικών μέσο>ν ά τ ι v « τελούν ύπρ τόν· έ'λέγχόν'τοΰ αντιπάλου μέ
>ouc ΜΧΪ προστατεύονται υπό τ«0 παρόντος Πρωτοκόλλου.
3. Τ,ππφόσθέτως προς τάς σοβάράς π α ^ β ι ά ό ε ι ς τάς καθοριζομένας εν τω >:
Λρθρω I I , ςΛ ακόλουθοι'ηρά^ιξ&εώροΟνται
ώς σοβαραι παραβιάσεις τρΟ,.
κχρήν·roc; ; 11ρωτοκόλλυυ * &ταν υ δ ι α ^ ρ ά τ τ ω ^ α ί σκρττίμώς; κατά παράβαριν, των ;
ϊχετικών. διατάξεων τρΰ παρόντος ΠρωτοκόλλίΡυ,' και πρρξενρΰν θάνατργ , ή . .
>βαράν βλάβην έίς τό σώμα ή τήν ύ γ ε ί α ν :
■' ;
(α) τό γά κοφίσταταϊ ό ά·μαχρς πληθυσμός ή αΙπΡΧΐτάί ατομικώς στόχρς
Λ
r:
: : ■ Λ:
>' ,)':i·-' '■ }
.··.'·<·■·■■·■··" , :
■ · ϋ"επιθέσεως:, ;  ·,,·.·:.·..',. ·.. ; . . , ' . , ;  ' · . ' ^ ■;'·
ή διενέργεια/ άδιακρίτσυ έταθέσεώς έπή^άζρύσης τον άμάχον πλη '.,
θύ,σμό.ν ή^πόλιτικά αντικείμενα"έν γ ν ώ ^ Γ · του δτι ή τοιαύτη έπίθέσις
.,,; ..·>_. Λ θά^προξενήση ύπερβολικήνάπώλέιίάν ζώήςν βλάβην είς τρύς ,πρλίτας
•  ή ζημίαν εΐς πρλιτικά αντικείμενα, ώς καθορίζεται έν τη παραγράφω'
'r-.u 2 (α) (iii) ,· ΤΡΟ /'Αρθρου 57'  1 -- ·"·' :
^
' ' . ■ . . . · . ■''.'.
( y ) ή διενέργεια επιθέσεως έναντίρν έργων ή ν έγ καταστάσεων περιε
χουσών επικίνδυνους' δυνάμεις W'γνώσει'"του δτι ή τοιαύτη έπίθεσις
θά πρρ,ξενήση,ύπερβρλί'κήν άπώλειαν"ζώηςρβλάβην έίς τρύς πόλίτας
' ή ζήμίάν. είς πολιτικά'-_> α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α ; . ώ ς καθορίζεται έν τη παρα
γ ρ ά φ ω 2 ( g ) (iii) τοΰ ; "Αρθρρυ. 57'vc ; . /
;^;
■; "·"'
(δ) τό νά[καθίστανται: άνωχύρωτρι περίόχοα 0 και 1 άπΡστράτίκρπόιήμέναι
ζώναι στόχος επιθέσεως'
"
. ο τ* τ .;';
' "'■'·!'
(ε) τό Τ νά καθίσταται πρόσωπον · τΐ στόχρς επιθέσεως έν γνώσει τοΰ δ τ ι
τούτο είναι «έκτος μάχης»'
(στ) ή δολία χρήσις, κατά παράβάσιν τοΰ "Αρθρου 37, τοΰ διακριτικού
""
έμβλήματτος τοΰ ,'ΕρυθρρΟ Σ.ταυροονίτής Ερυθράς Ημισελήνου, ή τρΰ
. Έρυθρρΰ Λέρντρς και Ή λ ί ο υ ί ή έτέρρυ πρρστατευτίκρυ σήματος άνε
; γ.νωρισμένρν υπό των Συμβάσεων.ή τόυ παρδντρς Πρωτοκόλλου/
Α. 'Επιπροσθέτως προς τάςσρβάρας παραβιάσεις; τάς καθορισθείσας είς τάς
ρρηγρυμένας ποτραγράφρύς καΐ έΙς τάς Συμβάσεις, ά ί άκόλρυθρι θέώρρυνται
>ς σοβαραι παραβιάσεις, του ποόρόντας Πρωτοκόλλου δτρν διρ^ράττωντα!. ,·.
σκεμμένώς . κ ά Ι ,κάτά πά^άβασϊν των Συμβάσεων ή τόΰ Πρωτοκόλλου: , :
( ? ) . ή.ύπό της Κατοχικής Δυνάμεως μεταφορά τμημάτων του ίδίρυ αυτής
άμαχου πληθυσμού ε ί ς τ ό οπ* άύτης κάτε^σμενον Ιοαφρς f) ό έκτοτ,.
πισμός, ή ή.:μετάφρρά όλόκλήρσύ ν ή'μέρρυς τΡύ πληθυσμοΰ τορ^κάτε '
χομένου εδάφους εντός ή έκτος του εδάφους τούτου, κ α τ ά παράβάσιν
τοΰ ''Ap0pgp 49 της Τετάρτης Συμβάσεως' Γ !
.
(β) άδικάιολόγητρςοχρονρτριβή. •■ίέίςφ τόν 4έπο^ο^ατριίτμό\'' αιχμάλωτων .
πολέμου^..ιιολιτων';:.·».υ·.·; >~ " :--'·'· ί·;,^·?:·! ···' '*'■'_['"'\:J ' J ;' "'"','"./'■ ]'.
; ( γ ) · μέθρδρι φυλετικών διακρίσεωνν'κάΐ^τέ'ραί " ' ο ^ ά ν θ ρ ^ ρ ι κ α ι ί,έξέυτε* ,
λιρτικαΐ μέθοδοι ένέχουσάι πρόσβόλήν της προσωπικής; άξίρπρεπείας,
ν
βασιζόμενοι επί φυλετικής διαφοράς'
(δ) τό νά καθίστανται τ ά ευκρινώς αναγνωριζόμενα ιστορικά μνημεία,
ίρ-γα τέχνης ή.τόποι λατρείας ρΤτίνεξ άττοτελόΰν τήν πρλιτιστικήν κ α ι
πνευματικήν κληρονομίαν των λαών κ ά ί είς τΡύς όπόίρυς έχει δρθή
είδική προστασία δι* ειδικής διευθετήσεως,, έπίπαράθείγματι, έν τω
πλάισίω'άρμρδίου διεβνους όργάνισ^ρΰ, στόχρς επιθέσεως προξ,ε
νόυσης ώς άπρτέλεσμα έκτεταμένην καταστροφή ν τούτων, δπου ptv
υπάρχει μαρτυρία περί,τής ύπό του αντιπάλου Μέρους παραβιάόίέώς.
; τής ύ^σπαραν
"Αρθρου 53 κάί οτάν τ ά τοιαύτα ιστό'
1
ρικά μνημεία, έργα τέχνης κ α ΐ τ ό π ρ ι λοΛρέίας δέν εύρίσκωντάι έΙς'
άμεσον γειτνίασιν προς στρατιωτικούς στόχρυς'
(ε) ή άπρστέρησ.ις άπό πρόσωπα προστατευόμενα υπό τών Συμβάσεων
ή καλυπτόμενα ΰπό τής παραγράφου 2 τοΰ παρόντος ;*Αρθρου των
δικαιωμάτων δικαίας καί κανονικής; δίκης*
5. "Ανευ δοάμενρΟς έιίηρεασμοΟ της εφαρμογής των Συμ&άσεων και τ ρ υ
αρόντός Πρωΐοικόλλρυί; οΌ^αρα^πάρα&ιάσε^
θεωρούνται
ς εγκλήματα Πολέμου, ν
; r
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Αρθρον 86. Παράλειψις δράσεως
Ι. Ι α 'Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη κrxi τ ά Γ ^ η της συρράξ*ως οφείλουν
νώ κ<·ιΐ(ΐοτίλλοι^ ουβαράς παραβιάσεις καί νά"λαμβάνουν τά α ν α γ κ α ί α μέτρα
προς καταστολή ν δλων τών άλλων παραβιάσεων των Συμβάσέων ή τού πα^
ρόντος Πρωτο,κάλλου, αίτινες πηγάζουν έκ της παραλείψεως δράσεως όσάκίς
ύφίρτ,αχαι ύποχρέωσις προς τοιαύτη ν,; δρασιν. , ...
...;
^ ·
2. Τό γεγονός δτι παραβίασις των Συμβάσεων ή του παρόντος: > Πρωτο
κόλλου εγένετο υπό τίνος υφισταμένου δέν απαλλάσσει τους'προϊσταμένους του
£κ ποινικής ή πειθαρχικής ευθύνης, αναλόγως τ ή ς · περιπτώσεως, < έάν ούτοι
ίγνώριζον," f) ίάν εΐχον πληροφορίαν ήτις θά ήδύνατο: νά βοήθήση αυτούς νά
συμπεράνουν; υπό τάς τότε περιστάσεις; δτι όυτος διέπράξεν ή επρόκειτο νά
διάπραξη τόιοιύτην παραβίασιν καΐ έάν δέν ελαβον δλα τ ά εΙς την έξουσίαν
των δυνατά μέτρα προς'πάρεμπΟδισιν : ήΓ,κοάάχττόλήν της παραβιάσεως. ! ,
"Αρθρον 87 ^Καθήκον των στρατιωτικών.διοικητών .
1. ; Τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη καί τ ά Μέρη της συρράξεως δέον νά
(ϊπαιτυύν παρά των στρατιωτικών διοικητών, έν σχέσει προς τ ά ύπό, τάς δια
ταγάς των,μέλη των ένοπλων, δυνάμεων καΐ λοιπά ύπό τόν έλεγχαν των πρό
σωπα^ δπώς π αρ.εμπ^
καί, όσάκίς τόυτο είναι άναγ.κάΐον, όπως κατα
στέλλουν .και άνοτφέρουν εΙς τάς αρμοδίας, αρχάς παραβιάσεις τών Συμβά
σεων κάΙ του παρόντος Πρωτοκόλλου!" :
2. Προς τόν σκυπόν παρεμποδίσεως καί καταστολής παραβιάσεων, τ ά Υψηλά
Συμβαλλόμενα Μέρη κ α ΐ τ ά Μέρη της συρράξ^ώξ δέον νά άτιαίτοΰν δπως,
αναλόγως προς τό έπίπεδον τών ευθυνών των, ol οτΓράτιώτι·κοΙ διόικητάι β'ε
βαιώνται δτι τ ά ύπό τάς διαταγάς των μέλη τών ένοπλων δυνάμεων εΐνάι ενή
μερα των υποχρεώσεων των.δυνάμει τών Συμβάσεων καί.τού παρόντος Πρω
τοκόλλου. > ■;·.''". · ■:'
■. ϋ ί'".'·.
.;■■·'"" ■-'■ ■■'.'·■·■'.
3. Τά 'Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη καί τά, Μέρη της , συρράξεως δέον νά
ζητούν παρά παντός διοικητού, γνωρίζοντοςδτι υφιστάμενοι του ή ε"τερα πρό
σωπα ύπό τόν Γλίγχόν του πρόκειται νά διαπράξουν : ή έχουν διαταράξει παρα
βίασιν τών Συμβάσεων,ή τρΟ παρόντος Πρωτοκόλλου, δπως προβή είς τοιαύτα
διαβήματα οία ήθελον είναι άναγκαΐά προς πρό^ληψιν τών τοιούτων παραβιά
σεων τών Συμβάσεων ή,του παρόντος Πρωτοκόλλου και δπως, δταν τούτο
είναι άνάγκάΐον,'λάβη πειθαρχικά ή ποινικά μέτρα κατά τών παραβατών.
'Αρθρον 88.—'Αμοιβαία βοήθεια είςποινικά ζητήματα
Ιί''Τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη δέον νά παρέχουν άλλήλοις τήν μεγαλυ
τέραν βοήθειαν ί ν σχέσει προς ποιν&ήν διαδικασίαν άφορώσαν είς σοβαράς
παραβιάσεις τών Συμβάσεων ή τού'παρόντος Πρωτοκόλλου.
2. Τηρουμένων τών έν ταΐς. Συμβάσεσι .και τη πσ:ραγράφω 1 του "Αρθρου 85
τού παρόντος Πρωτοκόλλου αναφερομένων δικαιωμάτων κ α ι υποχρεώσεων, καί
οσάκις;..ocl·.περιστάσεις τό επιτρέπουν, τ ά "Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη δέον
νά συνεργάζωντάι είς τό ζήτημα της εκδόσεως. Ταύτα οφείλουν νά μελετούν
προσηκόντως τήν αϊτηοιν του Κράτους εΙς τήν περιοχήν τού οποίου διεπρά
χθη τό περί υύ ό Ισχυρισμός αδίκημα.
3. Τό δίκαιον του 'Υψηλού Συμβαλλομένου Μέρους προς τό όποιον υποβάλ
λ ε τ α ι ή αϊτήοις θά τυγχάνη εφαρμογής είς πάσας τάς περίτττώσεις. ΑΊ δια
τάξεις τών προηγουμένων παραγράφων, δμως, δεν θά επηρεάζουν τάς υπο
χρεώσεις τάς πηγάζουσας έκ τών διατάξεων οιασδήποτε έτερας συνθήκης διμε
ρούς ή πολυμερούς φύσεως ήτις διέπει ή θά διέπη όλόκληρον ή μέρος τοΟ θέ
ματος της αμοιβαίας βοηθείας είς ποινικόν ζήτημα.
" Α ρ θ ρ ο ν . 89.—Συνεργασία
1. Είς καταστάσεις σοβαρών παραβιάσεων των Συμβάσεων ή του παρόντος
Πρωτοκόλλου,, τ ά "Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν νά ενεργήσουν,
όμοΰ ή κεχωρισμένως, έν συνεργασία μετά τών Ηνωμένων *Εθνών καί σύμ
φώνως προς τόν Χάρτην τών Ηνωμένων Έθνων.
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"Αρθρον 90.*Διεθνής Ερευνητική 'Επιτροπή'
1. (α) Καθιδρύεται. Διεθνής 'Ερευνητική Επιτροπή (Ιν τοις έφ' έξης αναφε
ρομένη ώς * ή ' Επιτροπής) αποτελούμενη έκ δεκαπέντε μελών ύψηλης ηθικής
στάθμης κα'ι εγνο>σμένης αμεροληψίας.
(Ρ). 'Οσάκις ουχί όλιγώτερα των είκοσι 'Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών
ί'χουν συμφωνήσει νά αποδεχθούν τήν αρμοδιότητα αής Επιτροπής συμφώνως
..προς τήν παράγραφον λ, 6 Θεματοφύλαξ υποχρεούται νά συγκάλεση συνε
δρίαν των αντιπροσώπων των έν λόγω 'Υψηλών Συμβαλλομένων Μέρων (και
οφείλει νά έπαναλαμβάνη τούτο ανά πενταετίαν μετά ταύτα) έπί τω τέλει
εκλογής τών μελών τής 'Επιτροπής. Κατά τήν συνεδρίαν, οι αντιπρόσωποι Θα
εκλέγουν τά μέλη τής Επιτροπής δια μυστικής ψηφοφορίας έκ καταλόγου
υποψηφίων προσώπων δστις καταρτίζεται διά τής υποδείξεως ενός υποψηφίου
ΰφ" εκάστου τών 'Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών.
(γ) Τά Μέλη τής Επιτροπής Θά υπηρετούν υπό τήν προσονπικήν των ιδιό
τητα και ή θητεία των θά διαρκή μέχρι τής εκλογής νέων μελών κατά τήν
έπομένην συνεδρίαν.
(δ) Κατά τήν έκλογήν, τά 'Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη δέον νά διασφαλί
ζουν δτ ι τά πρόσωπα άτινα θά εκλέγουν ώς Επιτροπή κατέχουν εν έκαστον
τά απαιτούμενα προσόντα και δτι εξασφαλίζεται δικαία γεωγραφική άντιπρο
σώπεύσις έν τή Επιτροπή ώς σύνολον.
(ε) Έ ν περιπτώσει κενοιθείσης θέσεως, ή Επιτροπή πληροί τήν κενωθεΐσαν
θέσιν άφ' εαυτής, λαμβάνουσα δεόντως υπ' ΰψιν τάς διατάξεις τών προηγου
μένων υποπαραγράφων.
(στ) Ό θεματοφύλαξ οφείλει νά καθίστα προσιτάς εις τήν Έπιτροπήν τάς
αναγκαίας διοικητικάς διευκολύνσεις δ;ά τήν έκτέλεοιν τών καθηκόντων της.
2 (α) Τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται κατά τόν χρόνον τής υπο
γραφής ή τής κυρώσεως του Πρωτοκόλλου ή τής προσχωρήσεως εις αυτό ή
καθ' οίονδήποτέ μεταγενέστερον χρόνον νά δηλώσουν δτι αναγνωρίζουν αυτο
μάτως καΐ άνευ είδικής συμφωνίας, έν σχέση προς οίονδήποτέ έτερον Ύψηλόν
Συμβαλλόμενον Μέρος άποδεχόμενον τήν αυτήν ύποχρέωσιν, τήν αρμοδιότητα
τής Επιτροπής νά διερευνά Ισχυρισμούς του τοιούτου έτερου Μέρους, ώς παρέ
χεται εξουσία ύπό του παρόντος "Αρθρου.
(β) ΑΙ ανωτέρω άναφερόμενάι δηλώσεις κατατίθενται παρά τώ θεματο
ψύλακι, δστις οφείλει νά διαβίβαση αντίγραφα τούτων προς τά Υψηλά Συμ
βαλλόμενα Μέρη.
(γ) Ή Επιτροπή έχει αρμοδιότητα:
(i) νά διερευνά οΙαδήποτε γεγονότα διά τά όποια υπάρχει ισχυρισμός δτι
συνιστούν σοβαράς παραβιάσεις ώς αΰται καθορίζονται εις τάς Συμ
βάσεις καΐ τό παρόν Πρωτόκολλον ή ετέρας σοβαράς παραβιάσεις
τών Συμβάσεων ή του παρόντος Πρωτοκόλλου"
(Π) νά διευκολύνη, διά τών καλών της υπηρεσιών, τήν άποκατάστασιν του
σεβασμού τών Συμβάσεων και του παρόντος Πρωτοκόλλου.
(δ) ΕΙς ετέρας περιπτώσεις, ή Επιτροπή θά διεξάγη έρευναν τη αίτήσει
Μέρους τινός τής ουρράξε ως μόνον τη συναινέσει τοΟ έτερου ή των έτερων
ενδιαφερομένων Μερών"
(ε) Τηρουμένων τών προηγουμένων διατάξεων τής παρούσης παραγράφου,
αϊ διατάξεις τοΟ "Αρθρου 52 τής Πρώτης Συμβάσεως, του "Αρθρου 53 τής
Δευτέρας Συμβάσεως, του "Αρθρου 132 τής Τρίτης Συμβάσεως και του "Αρ
θρου Λ49 τής Τετάρτης Συμβάσεως θά εξακολουθούν νά έφαρμόζωνται είς
οιανδήποτε Ισχυριζομένην παραβίασιν τών Συμβάσεων καΐ θά επεκτείνωνται
εΐς οίανδήττοτε Ιοχυριζομένην παραβίασιν του παρόντος Πρωτοκόλλου.
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3. (α) Έ:;τός ίάν υυμφωνηθη άλλως ύπό ιών ενδιαφερομένων Μερών, άπα
οαι αϊ ίριυναι αναλαμβάνονται ύπό Κλιμακίου αποτελουμένου έξ επτά μελών
διοριζομένων ως Ακολούθως:
(i) πέντε μελών της Επιτροπής, μη πολιτών οιουδήποτε Μέρους της συρ
ράξεως, διοριζομένων ύπό τοΟ Προέδρου της Επιτροπής επί τη βάσει
δικαίας αντιπροσωπεύσεως τών γεωγραφικών περιοχών, κατόπιν δια
βουλεύσεων μετά τών Μερών της συρράξεως"
(ii) δύο έκτακτων μελών, μή πολιτών οίουδήποτε Μέρους της συρράξεως,
του ενός διοριζομένου ύπό τής μιας πλευράς καΐ τοΟ έτερου ύπό της
άλλης.
(β) "Αμα τη λήψει της αιτήσεως δι* έρευναν, ό Πρόεδρος της Επιτροπής
καθορίζει κατάλληλον χρονικήν προθεσμίαν διά τήν σύστασιν τοΟ Κλιμακίου.
Έάν ίκτακτόν τι μέλος δέν διορισθή εντός της δοθείσης προθεσμίας, ό Πρό
tδρος θά διορίζη αμέσως τοιούτον έπιπρόσθετον μέλος ή μέλη της 'Επιτροπής
('.κ, ήθί,λεν άπαιτηθη προς συμπλήρωσιν του αριθμού τών μελών τοΟ Κλιμακίου.
4. (α) Τό δυνάμει της παραγράφου 3 καθιδρυόμενον Κλιμσ^αρν ίνα άνα
λάβη οιερεύνησίν τίνα θά καλή τά Μέρη της συρράξεις δπως βοηθήσουν αυτό
και παρουσιάσουν μαρτυρίαν. Τό Κλιμάκιον δύναται επίσης νά ζητήση τοιαύ
την έτέραν μαρτυρίαν αΤαν ήθελε θεωρήσει κατάλληλον καθώς και νά διεξα
γάγη fptυναν της καταστάσεως επί τόπου.
(β) Πάσα μαρτυρία δέον νά άποκαλύπτηται πλήρως είς τά Μέρη, άτινα θά
£χουν τό δικαίωμα νά υποβάλλουν τά σχόλια των έπ* αυτής είς τήν Έπι
τροπήν.
(γ) "Ε,καοτον Μέρος θά £χη τό δικαίωμα νά άμφισβητη και άντικρούη τήν
τι ιιαύτην μαρτυρίαν.
5. (α) Ή Επιτροπή θά ύποβάλλη ε'ις τά Μέρη έκθεσιν έπι τών πορισμά
των του Κλιμακίου μετά τοιαύτων συστάσεων οίας ήθελε θεωρήσει σκάπιμον
νά ύποβάλη.
(fi) Έ ά ν τό Κλιμάκιον αδύνατη νά έξασφαλίση επαρκή μαρτυρίαν διά πρα
γματικά καΐ ανεπηρέαστα πορίσματα, ή Επιτροπή θά άναφέρη τους λόγους
της τοιαύτης αδυναμίας.
(γ) Ή Επιτροπή δέν θά ύποβάλλη τό πόρισμα της δημοσίως, έκτος έάν
τούτο ζητηθή παρ' αυτής ύπό πάντων τών Μερών της συρράξεως.
6. Ή Επιτροπή θά θέσπιση τους οίκείους αυτής κανόνας, περιλαμβανομένων
κανόνων διά τήν προεδρίαν της 'Επιτροπής και τήν προεδρίαν του Κλιμακίου.
Οι ίν λόγω κανόνες δέον νά εξασφαλίζουν δτι τό Ιργόν του προέδρου της
Επιτροπής εκτελείται κατά πάντα χρόνον καΐ δτι, έν περιπτώσει έρεύνης
τινός, τούτο εκτελείται ύπό προσώπου δπερ δέν είναι πολίτης Μέρους της
συρράξιως.
7. ΑΙ διοικητικαί δαπάναι της 'Επιτροπής θά αντιμετωπίζονται διά συνεισ
φορών ιών 'Υψηλών Συμβαλλομένων Μέρων άτινα προέβησαν είς δηλώσεις
δυνάμει της παραγράφου 2, ώς καΐ δι' εθελοντικών συνεισφορών. Τό Μέρος
ή τά Μέρη της συρράξεως άτινα ζητούν τήν έρευναν θά προκαταβάλλουν ·τά
αναγκαία ποσά διά τάς δαπανάς τάς οποίας υφίσταται τό Κλιμάκιον καΐ θά
άποζημιώνται ακολούθως ύπό του Μέρους ή τών Μερών εναντίον τών οποίων
προεβλήθησαν οί Ισχυρισμοί μέχρι πεντήκοντα τοις εκατόν τών δαπανών του
Κλιμακίου. 'Οσάκις προεβλήθησαν Ισχυρισμοί ύπό της μιας πλευράς και άντι
ΰχυρισμοί ύπό της ετέρας πλευράς ενώπιον του Κλιμακίου, έκαστη·πλευρά θά
καταβάλλη τό ήμισυ τών άναγκαιούντών ποσών.
"Αρθρον 91. Ευθύνη
Τό Μέρος της συρράξεως τό όποιον παραβιάζει τάς διατάξεις της Συμβά
σεως ή του παρόντος Πρωτοκόλλου υπόκειται, έάν ή περίστασις τό άπαιτή,
εΙς τήν καταβολήν αποζημιώσεως καΓ είναι υπεύθυνον διά πασαν πραξιν γενο
μένη ν ύπό προσώπων αποτελούντων μέρος τών ένοπλων δυνάμεων αύτου.

.·;". ·*'ί

:oc Ί7· ρ: ■·.·:..: 3 A .■■.·.. ,...:,:V.T^AI.KA.I  Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ·

;V,

._ ,:.

.,.

.'. : ',

16 παρόν Ι Ιρω^όκολλον θα εΐναι άνόίκίτόν Si*'υπογραφήv^ υπό των Μερών
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τό συντομωτερον δυνατόν. ΤάΊγγρά
jpd Γπικυρώίιέως θ*ΐ κατατεθούν παρά τ ω Έ λ β ε τ ι κ ω Όμόσπονδίακώ Συμβου
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ν
/{Μφ]' 'Λτκρ^έΤνάνδν θέματοχ^λάξτών Συμβάσεων. "'
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^' "Αρθρον 94.ΓΠροσχο>ρησις;,

•V;J Το παρόν', Πρωτόκολλον θα είναι άνοίκτόν διά προσχωρήσιν ύφ , ; οιουδήποτε
^Μέρρι^ς ιών Συμβάσεων διτερ" δέν έχει υπογράψει άύτό. Τά έγγραφα προσ
έχω ρήσεώς θά κατατεθούν πάρα τω θεματοφύλακα ' ' '
< >
.^? ~rr?r ; ί?"'

"Αρθρον 95.—"Εναρξις Ισχύος.

.

.

1. Ή ίσχύς τοΟ παρόντος Πρωτοκόλλου άρχεται εξ μήνας άπό της καταθέ
σ ε ω ς δ ύ ο εγγράφων'επικυρώσεως ή προσχωρήσεως.
■
2. Δι* έκαστον Μέρος των Συμβάσεων δπερ μεταγενεστέρως έπικυροΐ τό
παρόν. ΤΙρωτόκολλον ή προσχωρεί είς αυτό, ή Ισχύς αύτοΰ άρχεται, εξ μήνας
, ^ ό , . τ ή ς κοττά^έσεως ύπό τοΟ έν λόγω Μέρους χοΰ έγγραφου επικυρώσεως ή
"προσχωρήσεως αύτοΰ.
r

:η

° Τ : ; · "Αρθρον 96^—Σ υμβατικαΐ σχέσεις έπι τη ένάρξει
..'■J (ο*;:\::.
της Ισχύος τοΰ παρόντος Πρωτοκόλλου

!

, .... 1. 'Οταν τά Μέρη των Συμβάσεων είναι επίσηςΜέρη του παρόντος Πρωτο
κόλλου, at Συμβάσεις θά έφαρμόζωνται ώς αδται συμπληροΰνται.ύπό τόυ πα
ρόντος Πρωτοκόλλου.
, ~2;,"Οταν.£ν τών,Μερών της συρράξεως δέν δεσμεύεται ύπό του παρόντος
.'Πρωτοκόλλου', τά Μέρη του Πρωτοκόλλου παραμένουν δεσμευμένα ύπό αύτοΟ
νίεϊςτάς αμοιβαίας αυτών σχέσεις. Περαιτέρω ταΟτα θά δεσμεύωνται υπό του
παρόντος Πρωτοκόλλου έν σχέσει προς έκαστον μή δεσμευόμενον ύπ* αύτρΟ
Μέρος, έάν τούτο άποδέχηται καΐ έφ<χρμόζτ\ τάς διατάξεις αύτοΰ.
3. .Ή αρχή ή εκπροσωπούσα λαόν μαχόμενον εναντίον ΎψηλοΟ Συμβαλλο
μένου Μέρους είς: Ινοπλον σύρραξιν τοΟ έν τη παραγράφω 4 τοΟ "Αρθρου 1
αναφερομένου τύπου, δύναται νά άναλάβη τήν έφαρμογήν των Συμβάσεων καΐ
ντου παρόντος Πρωτοκόλλου έν σχέσει προς τήν έν λόγω σύρραξιν διά μονο
;μεροΰς δηλώσεως απευθυνόμενης προς τόν θεματοφύλακα.; Ή τοιαύτη δήλωσις
θάνέχη, άμα τη λήψει της ύπό του θεματοφύλακος, τά ακόλουθα αποτελέ
σματα έ ν σχέσει προς τήν έν λόγ<ρ σύρραξιν:
; f ' r ξαγ at Συμβάσεις καΐ τό παρόν Πρωτόκολλον τίθενται είς άμεσον έφαρ
'":^ c.;  μόγήν διά τήν ρήθεΐσαν αρχήν ώς Μέρος της συρρ>άξέως·
(β) ή ρηθείσα αρχή άποκτα τά αυτά δικαιώματα καΐ τάς αύτάς υπο
χρεώσεις ώς έκεΙνας τάς οποίας έχει αναλάβει Ύψηλόν τι Συμβαλ
λόμενων^ Μέρος των Συμβάσεων καί του παρόντος Πρωτοκόλλου* καΐ
.·";■:'■' (y) «ί Συμβάσεις καί τό παρόν Πρωτόκολλον είναι έ ξ ϊ σ ο ύ δεσμευτικαί
<.:...
£φ* δλων. των Μερών της συρράξεως.

8o3

N43/79

"Αρθρον 97.^Τροποποιήσεις
Ι. Πάν Ύψηλόν Συμδαλλόμενον Μέρος δύναται νά προτείνη τροποποιήσεις
τοϋ παρόντος Πρωτοκόλλου. Τό κείμενον οίασδήποτε προτεινομένης τροπο
ποιήσεως κοινοποιείται είς τόν θεματοφύλακα, δστις αποφασίζει, κατόπιν, δ ιο>
βουλεύσεων μεθ' δλων των 'Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών κάΙ της Διεθνούς
Επιτροπής τού*ΐ\ρι>θρου Σταυρού, κατά πόσον δέον νά συγκλήθη διάσκεψις
προς μελέιήν της προτεινομένης τροποποιήσεως.
\ . . ? . .','",.,~,
2. 'Ο θεματοφύλαξ. θα πρρσκαλη είς τήν έν λόγω διάσκεψιν. δλα τ ά Ύψήλά
Συμβαλλόμενα Μέρη καθώς καΐ τ ά Μέρη των Συμβάσεων, ανεξαρτήτως'έάν
έχουν υπογράψει ή μή τό παρόν Πρωτόκολλον.
: V.IJ^
"Αρθρον. 98.*Αναθεώρησις του/Παραρτήματος, ί

ν ,;

ι,

;,<

1. Ουχί ΰργόιερον ιών τεσσάρων, ετών άπό της ενάρξεως ισχύος,; του ,πα
ρόντος Πρωτοκόλλου καί μετά ταύτα κατά διαστήματα ουχί μικρότερα της
τετραετίας, ή Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού* Σταύρου θά διαβουλεύηται
μετά των 'Υψηλών"Συμβαλλομένων ( Μερών επί του» Παραρτήματος Ι  του πα
ρόντος Πρωτοκόλλου καί,, έάνθεωρήση τούτο άναγΚαΐον/ δύναται νά1· πρότείνή
αυνελευσιν τεχνικών εμπειρογνωμόνων προς άναθεώρησίν του Παραρτήματος Ι
και είσήγήσιν τοιούτων τροποποιήσεων αύτου οίας ήβελον θεωρήσει έπιθομήτάς5.
Πλην εάν, εντός Εξ μηνών άπό της κοινοποιήσεως προτάσεως διά τοιάύτην
συνέλεικπν είς τ ά Υψηλά Συμβαλλόμενα Πρόσωπα, τό Εν τρίτον αυτών άντι
τίθηται, ή Δαθνής Επιτροπή τοΟ 'Ερυθρού Σταύρου θά συγκαλη τήν συν
έ λ ε υ σ η προσκαλούσα ,έπίσής παρατηρητάς αρμοδίων διεθνών .οργανισμών.
Τοιαύτη ουνέλευσ,ις θά ,συγκαλήται επίσης ύπό της Διεθ>οΟς/Έπιτροπης ΙτοΟ
ΈρυθροΟ Σταύρου καθ' οίονδήποτε χρόνον τη αιτήσει· του ενός.τρίτου των
'Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών.
\ , ^ .,
. 2 . : Ό θεματοφύλαξ θά, συγκαλη διάσκεψιν . των 'Υψηλών Συμβαλλομένων
Μερών καί τών Μερών τών Συμβάσεων προς μελέτη ν τών ύπό της" συνελεύ
σεως των. τεχνικών εμπειρογνωμόνων προτεινομένων τροποποιήσεων; έάν, μετά
τήν Ι ν λόγω συνέλευσιν, ζητήση τούτο ή Διεθνής;Επιτροπή ,του;< Ερυθρού
Σταύρου ή το £ν τρίτον τών Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών.
/ ,,..
3. Τροποποιήσεις του Παραρτήματος Ι δύνανται νά εγκριθούν ^κατά τήν τοι
άύτην διάσκεψιν διά,πλειοψηφίας των δύο τρίτων των παρόντων και ψηφιζόν
των 'Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών. ,. .
. V · ·>,.··■'/
4. Ό θεματοφύλαξ θά κοινοποιή οίανδήποτε οϋτω έγκριθεΐσαν τροποποίησιν
είς τ ά 'Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη καί τ ά Μέρη τών Συμβάσεων. Ή τροπο
ποίησις θά θεωρήται ως γενομένη αποδεκτή μετά τήν παρέλευσιν ενός έτους
άπό της κοινοποιήσεως της, έκτος έάν εντός της περιόδου ταύτης κοινοποιηθη
δήλωσις περί μή αποδοχής της τροποποιήσεως είς τόν θεματοψύλακα ύπό ουχί
όλιγωτέρων του ενός τρίτου τών Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών.
5. Τροποποίησις θεωρηθεϊσα ώς γενομένη αποδεκτή συμψώνως προς τήν πα^
ράγραψον 4 τίθεται έν ίσχύϊ τρεις μήνας μετά τήν άποδοχήν της δι^άπαντα'
τά 'Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη πλην εκείνων τ ά όποΐα έχουν προβή είς δή
λωσιν περί μή ("τίΓοδοχής συμφώνως προς τήν παράγραφον ταύτην. Πάν Μέρρς
όπερ προβαίνει είς τοιάύτην δήλώσιν δύναται καθ* οίονδήποτε χρ^νόν νά άνα
καλέση ταύτην, οπότε ή τροπσποίησις τίθεται έν Ισχύϊ διά τ ό έ ν λόγω Μέρος
μετά παρέλευσιν τριών μηνών άπό της ανακλήσεως.
6. Ό θεματοφύλαξ θά πληροφορή τ ά 'Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη καί τ ά
Μέρη της Συμβάσεως περί της ενάρξεως Ισχύος οίασδήποτε τροποποιήσεως,
περί τών δεσμευομένων ύπ* αυτής Μερών, περί της ημερομηνίας ενάρξεως.
Ισχύος ταύτης έν σχέσει προς εκαστον Μέρος, περί τών δηλώσεων περί μή
αποδοχής τών γενομένων συμφώνώς προς τήν παράγραφον 4 καί περί τών
ανακλήσεων τοιούτων δηλώσεων.
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Η<Ί
"Αρθρον 99.  Κ α τ α γ γ ε λ ί α

Ι. Ί'Λ· περιπτώσει καθ* ην Υψηλό ν Συμβαλλόμενον Μέρος ήθελεν καταγ
γείλει τό παρόν Πρωτόκολλον, ή κ α τ α γ γ ε λ ί α δέν θα λαμβάνη ίσχύν ειμή μόνου
¥\ν ε'τος από της λήψεως του έγγραφου της καταγγελίας. Έάν, δμως, κατά την
εκπνοήν του έτους τό κατάγγειλαν Μέρος ευρίσκεται είς μίαν τών καταστά
σεων τών αναφερομένων έν τω "Αρθρω 1, ή κ α τ α γ γ ε λ ί α δέν θά λαμβάνη
ίσχύν προ του τέλους της ένοπλου συρράξεως ή της κατοχής καί, έν πάση
■περιπτώσει, ουχί προτού τερματισθώ τό Ιργον τό σχετικόν προς τήν τελικήν
άπόλυσιν, ίπαναπατρισμόν ή έπανεγκατάστασιν τών προσώπων τών προστα
τευομένων ύπό τών Συμβάσεων ή ύπό του παρόντος Πρωτοκόλλου.
2. Ή κ α τ α γ γ ε λ ί α θα γνωστοποιήται εγγράφως προς τόν θεματοφύλακα όστις
θα δκχβιβάζη ταύιην είς τ ά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη.
3. 'Μ κ α τ α γ γ ε λ ί α θά Ισχύη μόνον έν σχέσει προς τό Μέρος τό
είς ταύτη ν.

προβαΐνον

4. Ί Ι δυνάμει της παραγράφου 1 κ α τ α γ γ ε λ ί α δέν επηρεάζει τάς συνεπείας
της ένοπλου συρράξεως ήδη δημιουργηθείσας υποχρεώσεις δυνάμει τοΟ παρόν
τος Πρωτοκόλλου είς βάρος του οϋτως καταγγείλαντος Μέρους έν σχέσει προς
οιανδήποτε ένέργειαν γενομένην πρό της ενάρξεως Ισχύος της έν λόγω καταγ
γελίας.
"Αρθρον 100. Γνωστοποιήσεις
Ό θεματοφύλαξ θά πληροφορη τ ά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη καθώς καί
τ ά Μέρη τών Συμβάσεων, είτε ταΟτα υπέγραψαν τό παρόν Πρωτόκολλον είτε
μή, περί τών ακολούθων:
(α) τών υπογραφών τών τεθεισών επί τοΟ παρόντος Πρωτοκόλλου καί της
καταθέσεως τών έγγραφων επικυρώσεως καί προσχωρήσεως δυνάμει
τών "Αρθρων 93 καί 94*
(β) της ημερομηνίας ενάρξεως Ισχύος του παρόντος Πρωτοκόλλου δυνά
μει τοΟ "Αρθρου 95' .
( γ ) τών γνωστοποιήσεων καί δηλώσεων τών ληφθεισών δυνάμει τών
"Αρθρων 84, 90 καί 97'
(δ) τών δηλώσεων τών ληφθεισών δυνάμει της παραγράφου 3 τοΟ "Αρ
θρου 96, αΤτινες δέον νά κοινοποιώνται διά της ταχυτέρας μεθόδου'
καί
(ε) τών καταγγελιών δυνάμει του "Αρθρου 99.
"Αρθρον 101.—Πρωτοκόλλησις
1. Μετά τήν έναρξιν της Ισχύος του, τό παρόν Πρωτόκολλον θά διαβιβασθη
ύπό τοΰ θεματσφύλακος εις τήν Γραμματείαν τών Ηνωμένων 'Εθνών προς
πρωτυκόλλησιν καί δημοσίευσιν συμφώνως προς τό "Αρθρον 102 του Χάρτου
τών Ηνωμένων 'Εθνών.
' 2. Ό θεματοφύλαξ θά πληροψορη επίσης τήν Γραμματείαν τών Ηνωμένων
'Εθνών περί δλων τών επικυρώσεων, προσχωρήσεων καί καταγγελιών τών
λαμβανομένων ύπ' αύτομ έν σχέσει προς τό παρόν Πρωτόκολλον.
"Αρθρον 102.—Αυθεντικά κείμενα
Ί ο πρωτότυπον τοσ παρόντος Πρωτοκόλλου, τοΟ όποιου τό 'Αραβικόν, Κινε
ζ ι κ ό ς Ά γ γ λ ι κ ό ν , Γαλλικον, Ρωσικόν καί Ίσιτανικόν κείμενον ε ί ν α ι ε ξ ί σ ο υ
άύθεντικόν, θά, κατατεθη παρά τώ θεμστοφύλακι, δστις θά διαβιβάζη κεκυ
ρωμένα πιστά αντίγραφα αύτου ε\ς άπαντα τ ά Μέρη τών Συμβάσεων.

8ο.ς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Ι ΑΦΟΡΩΝ! Ε Σ ί " ! Σ ΤΗΝ Α Ν Α Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Ι Ν
ΚΕΦΑΛΑ I ON Ι.ΔΕΛΤΙΑ" ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ
"Αρθρον 1.—Δελτίον ταυτότητος διά μόνιμον πολιτικόν
ύγειονομικόν και Ορησκ* υτικόν προσωπικόν
1. Ί ο bt λα ίο ν τ α ι π ό τ η ι ο ς but ιό >*ν τη π α ρ α γ ρ ά ψ ω 3 του "Αρθρου 18 του
Πρωτοκόλλου άναψερόμ.» νον μόνιμον ιχολιτικόν ύγειονομικόν καί θρησκευ
τικόν προσωπικόν δέον δ π ω ς :
(α) φέρη τό διακριτικόν ί'μβλημα καί είναι τοιούτου μ ε γ έ θ ο υ ς ώστε ν ά
μεταψέρηται έν τ ω θ υ λ α κ ί ω '
(β) είναι δσον τό δυνατόν άνθεκτικώτερον α π ό π ρ α κ τ ι κ ή ς απόψεως'
( γ ) είναι συντεταγμένον είς τήν έθνικήν ή έπίσημον γ λ ώ σ σ α ν (καί δύνα
ται επιπροσθέτως να είναι συντεταγμένον είς ε τ έ ρ α ς γ λ ώ σ σ α ς ) '
(δ) α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι έν α ύ τ ω τό δνομα, ή ημερομηνία γεννήσεως (ή, έάν ή
ημερομηνία αϋτη δεν εΐναι γνα^στή, ή η λ ι κ ί α κ α τ ά τόν χρόνον της
εκδόσεως) καί Λ α ρ ι θ μ ό ς ταυτότητος, εάν ύ π ά ρ χ η , τ ο υ κατόχου'
( ι ) δηλούται εν α ύ τ ω ύπύ π ο ί ο ν ιδιότητα ό κάτοχος δικαιούται είς τήν
προστασίαν των Σ υ μ β ά σ ε ω ν καί του Πρωτοκόλλου"
(στ) φέρη τήν ψο)τογραψίαν του κατόχου κ α θ ώ ς καί τήν υ π ο γ ρ α φ ή ν ή
τ α δακτυλικά ά π ο τ ι π ι ώ μ α τ α του αντίχειρός του, ή α μ φ ό τ ε ρ α '
(ζ) φέρη τήν σ φ ρ α γ ί δ α καί ύ π ο γ ρ α φ ή ν της α ρ μ ο δ ί α ς α ρ χ ή ς '
(η) άναφέρωνται έν α ύ τ ω ή ημερομηνία εκδόσεως καί ή ημερομηνία λή
ξεως τοΓ> δελτίου.
2. Τό δελτίον ταυτότητο(; δέον νά είναι όμοιόμορφον κ α θ ' δλην τήν έπικρά
τειαν έκαστου ' Υψηλού Σ υ μ β α λ λ ο μ έ ν ο υ Μέρους καί, καθ' ή ν έκτασιν τούτο
είναι δυνατόν, του αύτοϋ τύπου δι* ά π α ν τ α τ ά Μέρη της σ υ ρ ρ ά ξ ε ω ς . Τ ά Μέρη
της σ υ ρ ρ ά ξ ε ω ς δύνανται νά κ α θ ο δ η γ ώ ν τ α ι ύπό του μονογλωσσικου προτύπου
του Σ χ ε δ ι α γ ρ ά μ μ α τ ο ς 1. Κατά τήν εναρξιν τ ω ν εχθροπραξιών, τ ά Μέρη θ ά
ανταλλάσσουν μεταξύ των δ ε ί γ μ α τοΟ προτύπου τό όποιον χρησιμοποιούν,
έάν τούτο διαψέρη α π ό τό έν τ ω Σ χ ε δ ι α γ ρ ά μ μ α τ ι εικονιζόμενο ν. Τό δελτίον
ταυτότητος εκδίδεται, έάν είναι δυνατόν, εις δύο α ν τ ί γ ρ α ψ α , τ ο υ έτερου
φυλαττομένου ύπό τ η ς α ρ χ ή ς ήτις τό εκδίδει καί ήτις οφείλει ν ά τηρή έ λ ε γ χ ο ν
των δελτίων άτινα ίχει έκδόσει.
3. Έ ν ούδεμιό; περιπτώσει δύναται τό μόνιμον πολιτικόν ύγειονομικόν καί
θρησκευτικόν προσωπικόν ν ά στερηθη τ ω ν δελτίων τ α υ τ ό τ η τ ο ς αύτου. Έ ν
περιπτώσει ά π ω λ ε ί α ς δελτίου, τινός, τ ό έν λ ό γ ω π ρ ο σ ω π ι κ ό ν δικαιούται ν ά
λ ά β η άντίγραψον.
"Αρθρον 2.—Δελτίον ταυτότητος διά προσωρινόν π ο λ ι τ ι κ ό ν
ύγειονομικόν καί θρησκευτικόν προσωπικόν
1. Τό δελτίον ταυτότητος δ ι ά προσωρινόν πολιτικόν ύγειονομικόν καί θ ρ η 
σκευτικόν προσωπικόν δέον δ π ω ς εΐναι, ο σ ά κ ι ς τούτο εΐναι δυνατόν, π α ρ ό 
μοιον π ρ ο ς εκείνο τό όποιον προνοείται έν τω" "Αρθρω 1 τ ω ν π α ρ ό ν τ ω ν κανο
νισμών. Τ ά Μέρη της σ υ ρ ρ ά ξ ε ω ς δύνανται ν ά καθοδηγώνται ύπό τ ο υ έν τ ω
Σχεδιαγράμματι 1 προτύπου.
2. "Οταν αϊ περιστάσεις αποκλείουν τήν εις τ ό προσωρινόν πολιτικόν
ύγειονομικόν
καί
θρηοκευτικόν
προσωπικόν
παροχήν
δελτίου
ταυτό
τητος παρομοίου π ρ ο ς τό έν τ ώ "Αρθρω 1 τ ω ν π α ρ ό ν τ ω ν Κανονισμών περι
γ ρ α φ ό μ ε ν ο ς είς τό είρημένον προσωπικόν δύναται ν ά χ ο ρ η γ η θ η πιστοποιη
τικόν ύπογραφόμενον ύ π ό τ η ς α ρ μ ο δ ί α ς α ρ χ ή ς δ ι ά του οποίου πιστοποιείται
βτι είς τό πρόσωπον είς τ ό όποιον ε κ δ ί δ ε τ α ι άνετέθησαν καθήκοντα π ρ ο σ ω 
ρινοί) προσωπικοί) καί είς τ ό όποιον αναφέρεται, ει δυνατόν, ή δ ι ά ρ κ ε ι α τ η ς
τοιαύτης αναθέσεως καθηκόντων καί τ ό δ ι κ α ί ω μ α του π ρ ο σ ώ π ο υ ν ά φέρη τ ό
διακριτικόν έμβλημα. Τό πιστοποιητικόν δέον νά άναφέρη τό δ ν ο μ α τ ο υ κατό
χου Γ καί τήν ήμερομηνίαν γεννήσεως του (ή, έ ά ν αυτή δέν εΐναι γ ν ω σ τ ή , τήν
ήλικίαν κ α τ ά τόν χρόνον καθ* δ ν τ ό πιστοποιητικόν ε ξ ε δ ό θ η ) , τ ά καθήκοντα

του κοΛ τόν αριθμόν της ταυτότητος του* έάν ύπάρχη. Δέον επίσης νά φέρη
τήν ύπογραφήν του καί τά αποτυπώματα του άντίχειρός του, ή αμφότερα. *
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Σχεδιάγραμμα 1": Πρότυιιον δελτίου ταυτότητος (μέγεθος 74 mm Χ105 mm)

ΚΕΦΑΛΑ I ON II. TO ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΝ ΕΜΒΛΗΜΑ
, . , ; ,.
;·■·'..
Αρθρον 3.Σχήμα καί φύσις
,'* :.\ /;,·.
1. Τό μέγεθος του διακριτικοί) εμβλήματος (ερυθρού' έπί λευκής βάσεως)
Οά είναι..ανάλογον^πρόςτάς ιιτριστασεκ;. Διά τά σχήματα του Σταυρού,;τής
Ερυθράς 'Ημισελήνου ή του. Λ;.οντος και Ηλίου, τά 'Υψηλά Συμβαλλόμενα
Μέρη δύνανται νά καθοοηγιΤηααι ύιτυ τών προτύπων τών είκονιζομένων έν τω
Σχεδιαγράμματα 2<
·
.
>)( \{'ΐ  ! ; . . '
2. Κατά τήν νύχτα ή «ταν ή όρατότης είναι περιορισμένη, τό διακριτικόν
έμβλημα" δύναται νά άνάπτη'Γ) νά φωτίζηται* δύναται επίσης νά είναι κατε
σκευασμένον.έξ υλικών ■ καθιστωντων τούτο άναγνωρίσιμόν διά τεχνικών,
μέσων ανιχνεύσεως.
''·
·' ;'''.

Σχεδιάγραμμα 2:

Χαρακτηριοτικά έμθλήματϋ έν έρυθρώ
χρώμοτι έπΙ λευκήο βάσεως.
" Α ρ θ ρ ο ν 4.

'-·■■' \
·:> ."'„■.

Χρήσις

1. ι ό διακριτικόν έμβλημα επιδεικνύεται, οσάκις τούτο είναι δυνατόν, έπΙ
επιπέδου επιφανείας ή έπΙ σημαιών ορατών έξ δσον τό δυνατόν περισσοτέρων
κατευθύνσεων καΐ έξ δσον τό δυνατόν μεγαλυτέράς αποστάσεως.
2. Τηρουμένων τών οδηγιών της αρμοδίας αρχής, τό ΰγειονομικόν και θρη
σκευτικών προσωπικόν τό εκτελούν τά καθήκοντα του έν τη περιοχή τής μάχης
οφείλει νά φέρβ, καθ' ήν Εκτασιν τούτο είναι δυνατόν, κάλυμμα έπί τής κεφα
λής καί στολή ν φέρουσαν τό διακριτικόν έμβλημα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III.—ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
"Αρθρον 5.—Προαιρετική Χρήσις
1. Τηρουμένων τών διατάξεων τοΟ "Αρθρου 6 τών παρόντων Κανονισμών,
τά έν τώ παρόντι Κεφαλαίω καθοριζόμενα σήματα δι' άποκλειστικήν χρήσιν
ύπό υγειονομικών μονάδων καί μεταφορικών μέσων δέν θά χρησιμοποιώνται
δι* οίονδήποτε έτερον σκοπόν. *Η χρήσις απάντων τών έν τω παρόντι Κεφα
λαίω αναφερομένων σημάτων εΤναι προαιρετική.
2. Προσωρινά υγειονομικά αεροσκάφη άτινα δέν δύνανται, εϊτε λόγω ελλεί
ψεως χρόνου είτε λόγω τών χαρακτηριστικών των, νά σημανθούν διά του δια
κριτικού εμβλήματος, δύνανται νά χρησιμοποιούν τά έν τω Παρόντι Κεφαλαίω
εγκεκριμένα διακριτικά σήματα. Ή κο&υτέρα μέθοδος αποτελεσματικής εξακρι
βώσεως καί αναγνωρίσεως τών υγειονομικών αεροσκαφών εΐναι, έν τούτοις,
ή χρήσις οπτικού σήματος, εϊτε του διακριτικοί) έμβλήμοαος είτε του έν "Αρ
θρω ο καθοριζομένου φωτεινού σήματος είτε αμφοτέρων, συμπληρουμένων
ύπό τών λοιπών σημάτων τών αναφερομένων είς τά "Αρθρα 7 καί 8 τών πα
ρόντων Κανονισμών.
"Αρθρον 6.—Φωτεινόν σήμα
1. Τό φωτεινόν σήμα, συνιστάμενον έξ άναλάμποντος κυανού φωτός, καθιε
ροΟται διά τήν χρήσιν υγειονομικών αεροσκαφών διά νά έπισημαίνηται ή ταυ
τότης αυτών. Ουδέν Ετερον αεροσκάφος δύναται νά χρησιμοποιή τό έν λόγω
σήμα. Τό προτεινόμενον κυανουν χρώμα λαμβάνεται διά τής χρήσεως, ώς τρι
χρωματικών συντετστνμένων:
πρασίνου συνόρου
y ~ 0.065 Ι 0.805 χ
λευκοΟ συνόρου
y = 0.400 — χ
πορφυροΟ συνόρου
χ = 0.133 + 0.600 y
Ό προτεινόμενος ρυθμός αναλαμπής τοΟ κυανού φωτός είναι μεταξύ έξή
κοντα καί εκατόν λάμψεων κατά λειττόν.
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2. Τα υγειονομικά αεροσκάφη δέον νά είναι έξωπλισμένα δια τοιούτων
φώτων ώς ήθελον είναι αναγκαία ίνα καθιστούν τό φωτεινόν σήμα όρατόν
είς όσον τό δυνατόν περισσοτέρας κατευθύνσεις.
3. Ελλείψει ειδικής συμφωνίας μεταξύ των Μερών της συρράξεως περιορι
ζούσης τήν χρήσιν άναλαμιτόντων κυανών φώτων δια την άναγνώρισιν υγειο
νομικών οχημάτων, πλοίων καΐ αεροσκαφών, ή χρήσις τών τοιούτων σημάτων
δι* έτερα οχήματα, πλοΐα ή αεροσκάφη δέν απαγορεύεται.
"Αρθρον 7.—Ράδιο  σήμα
1. Τό ράδιοσήμα συνίσταται είς ραδιοτηλεφωνικόν ή ραδιοτηλεγραφικόν
μήνυμα του οποίου προηγείται διακριτικόν σήμα προτεραιότητος δπερ καθο
ρίζεται καΐ εγκρίνεται ύπό τίνος Παγκοσμίου Διοικητικής Ραδιοφωνικής Δια
σκέψεως τής Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών. Τούτο θα έκπέμπηται τρις
πρό τού σήματος κλήσεως τού ενδιαφερομένου υγειονομικού μεταφορικού
μέσου. Τό έν λόγω μήνυμα θα έκπ4μπητάι άγγλιστί κατά κανονικά χρονικά
διαστήματα επί συχνότητας ή συχνοτήτων καθοριζομένων συμφώνως προς τήν
παράγραφον 3. 'Η χρήσϊς του σήματος προτεραιότητος περιορίζεται αποκλει
στικώς δι* ύγειονομίκάς μονάδας καΐ μεταφορικά μέσα.
2. Τό ραδιόφωνιχόν μήνυμα τοΰ οποίου προηγείται τό διακριτικόν σήμα
προτεραιότητος τό άναΐφερόμένον έν τη παραγράφω 1, θά μετο:δίδη τά ακό
λουθα στοιχειά:
(α) τό σήμα κλήσεως τού υγειονομικού μεταφορικού μέσου*
(β) τήν θέσιν τού υγειονομικού μεταφορικού μέσου'
(γ) τόν αριθμόν καΐ τόν τύπον τών υγειονομικών μεταφορικών μέσων'
(δ) τήν σκοπουμένην διαδρομήν'
(ε) τόν υπολογιζόμενο ν χρόνον διαδρομής καθώς και τόν χρόνον ανα
χωρήσεως καΐ άφίξεως, ώς ήθελεν είναι κατάλληλον
(στ) όΐανδήποτε έτερον πληροφορίαν, ώς εΤναι τό υψος πτήσεως, αϊ τη
ρούμέναι ραδιοφωνικοί συχνότητες, αϊ χρησιμοποιούμενοι γλώσσαι, ol
ρυθμοί καΐ ol κώδικες τών ραντάρ βοηθητικής επιτηρήσεως.
3. Πρύς διευκόλυναιν τών επικοινωνιών τών αναφερομένων εις τάς παρα
γράφους 1 και 2, καθώς και τών επικοινωνιών τών αναφερομένων είς τά
"Αρθρα 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 καΐ 31 τοΰ Πρωτοκόλλου, τά Υψηλά
Συμβαλλόμενα Μέρη, τά Μέρη τής συρράξεως ή 'έν έκ των Μερών της συρ
ράξεως^ ενεργούντα έκ συμφώνου ή μονομερώς, δύνανται νά κα€Κ>ρίσουν, συμ
φώνώς προς τόν Πίνακα Παραχωρήσεως Συχνοτήτων τών Ραδιοφωνικών
Κανονισμών τών έπισυνημμένων είς τήν Διεθνή Τηλεπικοινωνιακών Συμβασιν,
και νά δημοσιεύσουν έπιλεγμένας έθνικάς συχνότητας αΐτινες θά χρησιμοποι
ώνται ύπ* αυτών διά τάς τοιαύτας επικοινωνίας. ΑΙ τοιαΰται συχνότητες γνω
στοποιούνται προς τήν Διεθνή Τηλεπικοινωνιακή ν "Ενωσιν συμφώνως προς
διαδικασίας έγκρινομένας υπό της Παγκοσμίου Διοικητικής Ραδιοφωνικής
Διασ^>εως..
"Αρθρον 8,—Ηλεκτρονική άναγνώρίσις
1. Τό σύστημα Βοηθητικής Επιτηρήσεως Ραντάρ (SSR), ώς τούτο καθορί
ζεται έν τ φ Παραρτήματι 10 της Συμβάσεως τοΰ Σικάγου επί τής Διεθνούς
Πολιτικής'Αεροπορίας τής 7ης Δεκεμβρίου 1944, ώς αύτη τροποποιείται εκά
στοτε, δύναται νά χρησιμοποιήται προς έξακρίδωοιν τής ταυτότητος τών υγειο
νομικών αεροσκαφών καΐ τήν παράκολούθησιν τής πορείας αυτών. Ό ρυθμός
κ α ΐ ό κώδιξ του συστήματος SSR οΐτινες θά επιφυλαχθούν διά ¥ήν άποικλει
στικήν χρήσιν υγειονομικών αεροσκαφών θά καθορίζωνταί 6πό τών Υψηλών
Συμβαλλομένων Μερών, τών Μερών της συρράξεως, ή ενός έξ αυτών, ένερ 1
γρύντων έκ συμφώνου ή μονομερώς, συμφώνως προς διαδικασίας προταθησο
μένας ύπό του Διεθνούς Όργοη^ισμοΰ Πολιτικής 'Αεροπορίας, ν.
2, Τά Μέρη %ής συρράξεως δύνανται, δι* είδικής συμφωνίας μέτβίξύ των, νά
υίοθετήσουν οι* Ιδίαν αυτών χρήσιν παρόμοιον ήλεκτρονικόν σύστημα διά τήν
άναγνώρισιν δγέιονομικών οχημάτων καΐ υγειονομικών πλοίων K VXI αερο
σκαφών.
;_.'..
.>■,■■"■·'■:.Λ ·:■■ .
■'■ ■ .>4···. · •'•'Ϊ:Λ .· '···■''·.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ ΑΙ
"Αρθρον 9.—ΡαδιοεπικοινωνΙαι
Τό διά ιου "Αρθρου 7 των παρόντων Κανονισμών προβλεπόμενον σήμα
προτεραιότητος δύναται ·νά προηγήται αναλόγων ραδιοεπικοινωνιών τών
υγειονομικών μονάδων και μεταφορικών μέσων είς την έφαρμογήν τών δια
δικασιών τών τηρουμένων δυνάμει τών "Αρθρων 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30
καΐ 31 του Πρωτοκόλλου.
"Αρθρον 10.—Χρήσις διεθνών κωδίκων
"Υγειονομικά! μονάδες καΐ μεταφορικά μέσα δύνανται επίσης νά χρησιμο
ποιούν τους κώδικας και τά σήματα τά καθιερούμενα υπό της Διεθνούς Ε ν ώ 
σεως Τηλεπικοινωνιών, του Διεθνούς 'Οργανισμού Πολιτικής 'Αεροπορίας καΐ
τοΟ Διακυβερνητικού Ναυτιλιακού Συμβουλευτικού 'Οργανισμού. ΟΙ έν λόγω
κώδικες και τά έν λόγω σήματα θά χρηοιμοποιώνται συμφώνως προς τά δπό
τών έν λόγω 'Οργανισμών καθοριζόμενα επίπεδα, πρακτική ν καΐ διαδικασίας.
"Αρθρον 11.—"Ετερα μέοα επικοινωνίας
'Οσάκις δέν είναι δυνατή ή αμφίδρομος επικοινωνία δύνανται νά χρησιμο
ποιώνται τά σήματα τά προβλεπόμενα έν τω Διεθνεΐ Κώδικι Σηιμάτων τω
έγκριθέντι ύπό του Διακυβερνητικού Ναυτιλιακού Συμβουλευτικού 'Οργανι
σμού ή έν τω οίκείω Παραρτήματι της Συμβάσεως τοΟ Σικάγου περί της
Διεθνούς Πολιτικής 'Αεροπορίας της 7ης Δεκεμβρίου 1944, ώς αϋτη τροπο
ποιείται άπό καιρού είς καιρόν.
"Αρθρον 12.—Σχέδια πτήσεως
ΑΙ συμφωνίαι και γνωστοποιήσεις αϊ άφορώσαι είς τά έν τω "Αρθρω 29
του Πρωτοκόλλου προνοούμενα σχέδια πτήσεως δέον νά καταρτίζωνται, καθ*
ήν Εκτασιν τοΟτο εΐναι δυνατόν, συμφώνως προς τάς διαδικασίας τάς καθο
ριζόμενος ύπό του Διεθνούς 'Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας.
"Αρθρον 13.—Σήματα καί διαδικασίαι διά τήν άνακοπήν
υγειονομικών αεροσκαφών
'Εάν άνακόπτον αεροσκάφος χρησιμοποιήται προς διαπίστωσιν της ταυτό
τητος υγειονομικού αεροσκάφους έν πτήσει ή διά νά τό έξαναγκάση είς προσ
γείωσιν συμφώνως προς τά "Αρθρα 30 καί 31 του Πρωτοκόλλου, δέον νά
χρησιμοποιωνται ύπό τοΟ ανακόπτοντος καί του υγειονομικού αεροσκάφους
αϊ συνήθεις διαδικασίαι οπτικής καί ραδιοφωνικής ανακοπής αϊ καθοριζό
μενοι ύπό τοΟ Παραρτήματος 2 τής Συμβάσεως τοΟ Σικάγου επί τής Διε
θνούς Πολιτικής 'Αεροπορίας τής 7ης Δεκεμβρίου, 1944, ώς αΰτη τροποποιεί
ται άπό καιροΟ είς καιρόν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V .ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
"Αρθρον 14.—Δελτίον ταυτότητος
1. Τό δελτίον ταυτότητος τοΟ προσωπικού πολιτικής αμύνης τό προβλεπό
μενον έν τή παραγράφω 3 του "Αρθρου 66 τοΟ Πρωτοκόλλου, διέπεται δπό
των σχετικών διατάξεων τοΟ "Αρθρου 1 τών παρόντων Κανονισμών.
2. Τό δελτίον ταυτότητος διά τό προσωπυχόν τής πολιτικής αμύνης δύναται
νά άκολουθήση τό έν τω Σχεδιαγράμματι 3 είκονιζόμενον πρότυπον.
3. 'Οσάκις επιτρέπεται είς τά προσώπικόν τής πολιτικής αμύνης ,νά φέρη
ελαφρά ατομικά δπλα, τούτο δέον νά άναφέρηται έν τω ρηθέντι δελτίω.
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Σχεδιάγραμμα 3 : Πρότυπον δελτίου ταυτότητος δια τό Προσωπικόν
Πολιτικής 'Αμύνης (μέγεθος 74 mm Χ105 mm)
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"Αρθρον 15. Διεθνές 'διακριτικόν σήμα"
1. Το διεθνές διακριτικόν σήμα της. πολιτικής αμύνης τώ προβλΒπόίμενο.ν έν
τη παραγράφω 4 του "Αρθρου 66 του Πρωτοκόλλου εΐνάι Ισοσκελές κυανοΰν
τρίγωνον έπΐ πορτοκαλοχρόου βάσεως. Πρότυπον δεικνύεται έν τω Σχεδια
γράμματι 4.

'

Σχεδιάγραμμα 4: Κυονούν ίσοσκελέα τρίγωνον
έπ! πορτοκαλοχρόου βάοεωο.
2. Σ υ ν ί σ τ α τ α ι δ π ω ς :

(α) έάν τό κυανούν τρίγωνον u'ivut επί σημαίας ή περιβραχιονίου ή
μανδύου, ή βάσις του τριγώνου είναι πορτοκαλόχρους σημαία, περι
6(>αχιόνιον ή μανδύας'
(β) ή μία τών γωνιών τοΰ τριγώνου ύψοΰται καθέτως προς τα άνω*
(γ) ουδεμία γωνία του τριγώνου έφάπτηται τοΰ άκρου της πορτοκαλο
χρόου βάσεως.
J. Ιό μέγεθος τοΰ διεθνούς διακριτικού σήματος δέον νά είναι άνάλογον
προς τάς περιστάσεις. Τό διακριτικόν σήμα δέον νά επιδεικνύεται, οσάκις
τούτο εΐναι δυνατόν, επί έπιπέδο>ν επιφανειών ή επί σημαιών ορατών έξ δσον
τό δυνατόν περισσοτέρων κατευθύνσεων καΐ έξ δσον το δυνατόν μεγαλυτέρας
αποστάσεως. Τηρουμένων τών οδηγιών της αρμοδίας αρχής, τό προσωπικόν
της πολιτικής αμύνης οφείλει νά φέρη, KOCO' ή ν Ικτασιν τούτο είναι δυνατόν,
κάλυμμα έπι της κεφαλής καΐ στολήν φέρουσαν τό διεθνές διακριτικόν σήμα.
Κατά τήν νύκτα όταν ή όρατότης είναι περιωρισμένη, τό σήμα δύναται νά
Λνάπτη ή νά φωτίζηται* δύναται επίσης νά είναι κατεσκευασμένον έξ υλι
κών καθιστώντων τοΟτο άναγνωρίσιμον διά τεχνικών μέσων ανιχνεύσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI.—ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΓΧΟΥΣ ΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
"Αρθρον 16νΔιεθνές είδικόν σήμα
1. Τό διεθνές είδικόν σήμα δι* δργα καΐ εγκαταστάσεις περιέχουσας επι
κίνδυνους δυνάμεις, ώς προνοείται έν τη παραγράφω 7 του "Αρθρου 56 του
Πρωτοκόλλου, θά είναι μία ομάς έκ τριών ζωηρών πορτσκαλοχρόων κύκλων
τοΟ αύτοΟ μεγέθους, τοποθετημένοι επί τοΟ αύτου άξονος, τής μεταξύ τούτων
άποστάσί6>ς ούσης μιας άκτΐνος, ώς είκονίζεται έν τω Σχεδιαγράμματι 5
κατωτέρω.
2. Τό μέγεθος τοΰ σήματος είναι άνάλογον προς τάς περιστάσεις. "Οταν
επιδεικνύεται επί εκτεταμένης επιφανείας δύναται νά έπαναλαμβάνηται τόσον
συχνά δσόν τό επιτρέπουν αϊ συνθηκαι. Δέον δμως, οσάκις τούτο εΤναι δυνα
τόν, νά επιδεικνύεται επί επιπέδων επιφανειών ή επί σημαιών ούτως ώστε νά
είναι όράτόν έξ δσον τό δυνατόν περισσοτέρων κατευθύνσεων καΐ έξ δσον τό
δυνατόν μεγαλυτέρας αποστάσεως.
3. Έ π Ι σημαίας, ή άπόστασις μρταξύ τών εξωτερικών ορίων του σήματος
καΐ τών παρακειμένων πλευρών της σημαίας δέον νά εΤναι μία άκτίς του κύ
κλου. ·*Η σημαία δέον νά εΤναι ορθογώνιος καΐ νά έχη λευκήν βάσιν.

Ν. 43/79

Si2

Α Κατά τήν νύχτα ή όταν ή όρατότης είναι περιορισμένη, τό σήμα δύναται
νά ανώττΓτι ή να φωτίζηταΓ δύναται έττ(ση ς να είναι κατεσκευαομένον έξ υλι
κών κοίθιστωντων τοΟτο άναγνωρίσιμον διά τεχνικών μέσων ανιχνεύσεως

Σχεδιάγραμμα 5: Διεθνές είδικόν σήμα δΓ έργα και εγκατασταθεί
περιέχουσας επικίνδυνους δυνάμεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΔΕΛΤ!ON ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΔΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΟΓΡΑΦΟΥΣ
Ε Ι Σ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ Σ ΑΠΟΣΤΟΛΑΣ

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΠΛΕΥΡΑ
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