ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ ΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟ Υ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟ Σ ΤΗΣ ΔΗΜΟ ΚΡΑΤΙΑΣ
ύπ" Άρ. 510 της 18ης ΙΟ ΥΛΙΟ Υ 1966

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
Ό περί τ ων Συνθηκών τ ης Γενεύης Κυρωτ ικός Νόμος τ ου 1966 εκδίδετ αι δια
δημοσιεύσεως εις τ ην έπίσημον εφημερίδα τ ης Κυπριακής Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς συμφώνως τ ω "Αρθρω 52 τ ου Σ υ ντ ά γ μ ατ ο ς .
'Αριθμός 40 τ οΰ 1966
ΝΟΜΟΣ Ε Π Ι Κ Υ Ρ Ω Ν Ω Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Α Σ Δ Ι Ε Θ Ν Ε Ι Σ
ΣΥΝΘΗΚΑΣ
ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙ Σ Α Σ ΕΝ ΓΕΝΕΥΗ ΤΗ Δ Ω Δ Ε Κ Α Τ Η ΑΥ
ΓΟΥΣΤΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Χ Ι Λ Ι Α Ε Ν Ν Ε Α Κ Ο Σ Ι Α Κ Α Ι Τ Ε Σ Σ Α 
ΡΑΚΟΝΤΑ , ΕΝΝΕΑ, ΘΕΤΩΝ Τ Α Υ Τ Α Σ Ε Ι Σ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ
Κ Α Ι ΠΡΟΝΟΩΝ Π Ε Ρ Ι ΕΤΕΡΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ.
Ή Βουλή τ ων 'Αντ ιπροσώπων ψηφίζει ώ ς α κ ο λ ο ύ θ ω ς :
1. Ό π α ρ ώ ν Νόμος δύνατ αι να άναφέρητ αι ώς ό περί τ ων Συνθη- Συνοπτ ικός
κών τ ης Γενεύης Κυρω τ ικός Νόμος τ ου 1966. τ
τί λος.
2 . Έ ν τ ω παρόντι Νόμω, έκτος εάν ά λ λ ω ς προκύπτη έκ του κει Ερμηνεία,
μένου—
«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακήν Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ν
« Σ υ ν θ ή κ α ι της Γενεύης» σημαίνει τ ά ς έν τ ω συνημμένω Πίνακι πίναξ.
εκτιθεμένας Διεθνείς Συνθήκας"
«Ύπουργικόν Συμβούλιον» σημαίνει το Ύ π ο υ ρ γ ι κ ό ν Σ υ μ β ο ύ 
λιον της Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς '
« Υ π ο υ ρ γ ό ς » σημαίνει τον Ύ π ο υ ρ γ ό ν ' Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν της Δημο
κρατίας.
3 . Αϊ Συνθήκαι τ ής Γενεύης αϊτ ινες υ π ε γ ρ ά φ η σ α ν ύπό τ ου Ύπουρ- κύρωσις
γ ο υ τ ή τ ρίτ η Μαΐου, 1962, δυνάμει α π ο φ ά σ ε ω ς τ ου 'Υπουργικού Συνθηκών.
Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ δημοσιευθείσης ύπ' ά ρ . 1702 έν τ ω Τετ άρτ ω Παραρτ ήματι τ ή ς επισήμου εφημερίδος τ ής Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς τ ής 5ης Α π ρ ι λ ί ο υ
1962, συμφώνως τ ή π α ρ α γ ρ ά φ ω 2 τ ου άρθρου 169 τ ου Σ υ ντ ά γ μ ατ ο ς
τής Δ η μ ο κ ρ ατ ί α ς , διά τ ου παρόντ ος έπικυροΰντ αι συμφώνως τ α ϊ ς
διατάξεσι τ ής ώς εϊρη τ αι π α ρ α γ ρ ά φ ο υ τ οΰ ώς ά ν ω άρθρου.
(425)
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Σοβαρού
παραβάσεις
τών Συνθη
κών της
Γενεύης.
Μέρος Ι
Πίνακος.
Μέρος 11
Πίνακος.
Μέρος 111
Πίνακος.
Μέρος I V
Πίνακος.

4 .  ( 1 ) Πας δστις, ανεξαρτήτως εθνικότητος, διαπράττο. εντός ή '
έκτος της Δημοκρατίας σοβαράν τίνα παράβασιν ή συνεργεί, συν
δράμει ή προάγει £τερον εις σοβαράν παράβασιν οιασδήποτε τών
Συνθηκών της Γενεύης έκ τών αναφερομένων έν τοις έπομένοις άρ
θροις τών οικείων Συνθηκών, ήτοι—
(α) έν άρθρω 50 της εκτιθέμενης έν Μ?:ρ::ι Ι τοΰ Πίνακας Συν
θήκης'
(β) έν άρθρω 51 της εκτιθέμενης έν Μέρει Ι Ι του Πίνακος Συν
θήκης*
(γ) έν άρθρω 130 της εκτιθέμενης έν Μέρει Ι Ι Ι του Πίνακος
Συνθήκης'
(δ) έν άρθρω 147 της εκτιθέμενης έν Μέρει IV τοΰ Πίνακος
Συνθήκης,
είναι ένοχος αδικήματος και έν περιπτώσει καταδίκης αύτοΰ—
(i) έάν μέν ή ως εϊρηται σοβαρά παράβασις εΐναι έκ προθέ
σεως ανθρωποκτονία προσώπου προστατευομένου ύπό της
οικείας Συνθήκης, υπόκειται ε'ις ισόβια δεσμά'
(ii) εις δε τήν περίπτωσιν ετέρας σοβαράς παραβάσεως ώς έν
τοις ανωτέρω, υπόκειται εις φυλάκισιν δια διάστημα μή
υπερβαίνον τα δεκατέσσαρα ετη.
(2) Έ ν ή περιπτώσει αδίκημα προνοούμενον ύπό τοΰ παρόντος
άρθρου ήθελε διαπραχθή έκτος της Δημοκρατίας, διά το τοιούτον
αδίκημα δύνατα,ι να διωχθή ποινικώς, κατηγορηθή, δικασθή, και τι
μωρηθή πρόσωπον τι έν οίωδήποτε τόπω έν τη Δημοκρατία ώς έάν
τό αδίκημα εΐχε διαπραχθή έν τώ τόπω τούτω' το αδίκημα δε δι'
απαντάς τους συναφείς ή σχετικούς προς τήν έκδίκασιν ή τιμωρίαν
αύτοΰ σκοπούς λογίζεται διαπραχθέν έν τώ τόπω τούτω.
(3) Έάν είς δικαστικήν διαδικασίαν διεξαγομένην δυνάμει τοΰ
παρόντος άρθρου έν αναφορά προς τίνα σοβαράν παράβασιν οιασδή
ποτε τών Συνθηκών της Γενεύης άναφυή ερώτημα δυνάμει τοΰ άρ
θρου 2 της Συνθήκης ταύτης (άφορων είς τάς περιστάσεις ύφ' ας
ή Συνθήκη τυγχάνει εφαρμογής) έπ' αύτοΰ αποφαίνεται ό Υπουρ
γός' πιστοποιητικόν δε έκθέτον οιανδήποτε τοιαύτην άπόφασιν τοΰ
Υπουργού φέρον τήν ύπογραφήν αύτοΰ, ή έτερου τινός έκ μέρους
αύτοΰ, γίνεται δεκτόν ώς άποδεικτικόν στοιχεΐον, λογίζεται δε οϋτω
ύπογραφέν μέχρις αποδείξεως τοΰ εναντίου.

'Ακολουθητέα
διαδικασία
κατά τήν
έκδίκασιν
τοΰ αδική
ματος.

5. Έ ν οιαδήποτε δίκη διεξαγόμενη δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου
θά τυγχάνωσιν εφαρμογής αί εκάστοτε έν ίσχύϊ διατάξεις αϊ άφορώ
σαι είς τήν άκολουθητέαν κατά τήν έκδίκασιν αδικημάτων ύπό κα
κουργιοδικείων διαδικασίαν.

ΆντίΊΤοίησις
διακριτικού

6.—(1) 'Απαγορεύεται ή δι' οιονδήποτε σκοπόν άνευ τής αδείας
τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου χρήσις τοΰ διακριτικού εμβλήματος
δπερ δυνάμει τών διατάξεων τών Συνθηκών τής Γενεύης χρησιμο
ποιείται έν τη Δημοκρατία.

εμβλήματος.

(2) Ή τοιαύτη άδεια παρέχεται είτε γενικώς είτε δι' είδικόν τίνα
σκοπόν, δημοσιεύεται δε έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρα
τίας.
(3) Πας δστις παραβαίνει τάς διατάξεις τοΰ εδαφίου (1) εΐναι
ένοχος αδικήματος καΐ έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται είς χρη
ματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας.
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ΠΙΝΑΞ
("Αρθρον 2)
ΜΕΡΟΣ Ι .
ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ.
ΠΕΡΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ Τ Ω Ν ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ Τ Ω Ν ΑΣΘΕΝΩΝ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ
12ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1949.
ΟΙ υπογεγραμμένοι, πληρεξούσιοι τών Κυβερνήσεων τών άντιπροσωπευομένων
εις την διπλωματικήν Συνδιάσκεψιν, ήτις συνήλθεν εν Γενεύη από 21ης 'Απριλίου
μέχρι 12ης Αυγούστου 1949, προς τον σκοπόν δπως αναθεώρηση τήν Σύμβασιν
της Γενεύης περί βελτιώσεως της τύχης τών τραυματιών καΐ τών ασθενών εις τους
εν εκστρατεία στρατούς της 27ης Ιουλίου 1929, συνεφώνησαν έπι τών κάτωθι:
Κεφάλαιον Ι.—ΓΕΝΙΚΑΙ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

"Αρθρον Ι.
Τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν να σεβασθούν
και να καταστήσουν σεβαστήν τήν παροΰσαν Σύμβασιν είς πδσαν περίστασιν.
"Αρθρον 2.
Πλην τών διατάξεων, αΐτινες δέον να τεθοΰν εν ϊσχύϊ ήδη εν καιρώ ειρήνης,
ή παρούσα Σύμβασις εφαρμόζεται εϊς περίπτωσιν πολέμου κηρυχθέντος ή πάσης
άλλης ενόπλου συρράξεως αναφυόμενης μεταξύ δύο ή περισσοτέρων τών Υψηλών
Συμβαλλομένων Μερών, έστω και αν ή κατάστασις πολέμου δέν αναγνωρίζεται
ύπό τίνος εξ αυτών.
Ή Σύμβασις εφαρμόζεται επίσης είς πάσαν περίπτωσιν μερικής ή ολικής
κατοχής τών εδαφών ενός τών 'Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών και αν ετι ή εν
λόγω κατάληψις δεν αντιμετώπιση ενοπλον άντίστασιν.
Και εν περιπτώσει ακόμη καθ' ήν μία τών εν συρράξει Δυνάμεων δέν συμμετέχει
τής παρούσης Συμβάσεως, αί ε'ις ταύτην συμμετέχουσαι Δυνάμεις, θα εξακολου
θήσουν δεσμευόμεναι ύπ* αυτής ώς προς τάς αμοιβαίας των σχέσεις και έν σχέσει
προς τήν έν λόγω Δύναμιν εάν αύτη άποδεχθή και έφαρμόση τάς διατάξεις αυτής.
"Αρθρον 3.
'Εν περιπτώσει ενόπλου συρράξεως, ήτις δέν παρουσιάζει διεθνή χαρακτήρα
και αναφύεται επί του εδάφους ενός τών Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών, εκαστον
τών έν συρράξει Μερών υποχρεούται να τηρήση τουλάχιστον τάς κάτωθι διατάξεις :
Ι. Τά πρόσωπα, ατινα δέν λαμβάνουν άπ'ευθείας μέρος εϊς τάς εχθροπραξίας,
συμπεριλαμβανομένων καΐ τών προσώπων τών ανηκόντων εις τάς ενόπλους
δυνάμεις, ατινα κατέθεσαν τά δπλα, ώς και τά πρόσωπα, άτινα ετέθησαν έκτος
μάχης ένεκα ασθενείας, τραύματος, κρατήσεως ή δια πάσαν άλλην αίτίαν θά τύχουν,
έν πάση περιπτώσει, ανθρωπιστικής μεταχειρίσεως, άνευ ουδεμιάς δυσμενούς
διακρίσεως βασιζόμενης επί τής φυλής, τοΰ χρώματος, τοΰ θρησκεύματος ή τής
πίστεως, τής καταγωγής ή τής περιουσίας ή παντός άλλου αναλόγου κριτηρίου.
Προς τον σκοπόν τούτον είναι και παραμένουν άπηγορευμένα έν παντι τόπω
και χρόνω ώς προς τά είρημένα πρόσωπα:
(α) αϊ προσβολαί κατά τής ζωής και σωματικής άκεραιότητος και δή ό φόνος
ύφ' δλας του τάς μορφάς, οί ακρωτηριασμοί, ή απάνθρωπος μεταχείρισις,
αί βάσανοι και τά μαρτύρια
(β) ή σύλληψις όμηρων
(γ) αί προσβολαί κατά τής ανθρωπινής αξιοπρέπειας και δή αί ταπεινωτικά!
και εξευτελιστικοί μεταχειρίσεις·
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(δ) αϊ καταδίκαι αϊ άπαγγελόμεναι και αϊ εκτελέσεις αί λαμβάνουσαι χώραν
άνευ προηγουμένης αποφάσεως έκδεδομένης ύπό κανονικώς συγκεκρο
τημένου δικαστηρίου περιβεβλημένου δι* δλων τών δικαστικών εγγυήσεων,
αΐτινες αναγνωρίζονται ως απαραίτητοι ύφ' δλων τών πεπολιτισμένων
λαών.
2. Οί τραυματίαι καΐ ο! ασθενείς θα περισυλλέγωνται και θα περιθάλπωνται.
'Αμερόληπτος ανθρωπιστικός οργανισμός, ώς ή Διεθνής 'Επιτροπή τοΰ Έρυθροΰ
Σταύρου, δύναται να προσφέρη τάς υπηρεσίας του ε'ις τά εν συρράξει Μέρη.
Τα εν συρράξει Μέρη θα προσπαθήσουν εξ άλλου να θέσουν εν ϊσχύϊ δι' ειδικών
συμφωνιών το σύνολον ή μέρος τών άλλων διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως.
Ή εφαρμογή τών ανωτέρω διατάξεων ούδεμίαν θα εχη έπίδρασιν επί της νομικής
καταστάσεως τών εν συρράξει Μερών.
"Αρθρον 4.
Αί ούδέτεραι Δυνάμεις θα εφαρμόσουν κατ' άναλογίαν τάς διατάξεις της παρούσης
Συμβάσεως είς τους τραυματίας και τους ασθενείς ώς καΐ ε'ις τά μέλη τοΰ υγειο
νομικού και θρησκευτικού προσωπικού του ανήκοντος είς τάς ένοπλους δυνάμεις
τών εν συρράξει Μερών, ατινα θά γίνουν δεκτά ή θά κρατηθούν ύπό περιορισμόν
έπι τοΰ εδάφους των, ώς και εις τους συλλεγόμενους νεκρούς.
"Αρθρον 5.
Ώ ς προς τά προστατευόμενα πρόσωπα, ατινα πίπτουν εϊς χείρας τοΰ αντιπάλου
μέρους, ή παρούσα Σύμβασις θά έφαρμόζηται μέχρι τής στιγμής τοΰ οριστικού
των επαναπατρισμού.
"Αρθρον 6.
Πλην τών συμφωνιών τών προβλεπομένων ρητώς ύπό τών άρθρων 10, 15, 23,
28, 31, 36, 37 και 52, τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη θά δύνανται νά συνάψουν
ετέρας είδικάς συμφωνίας έπί παντός θέματος, δπερ θά εκρινον σκόπιμον νά ρυθ
μίσουν ιδιαιτέρως. Ουδεμία ειδική συμφωνία δύναται νά χειροτέρευση τήν θέσιν
τών τραυματιών και ασθενών ώς και τοΰ υγειονομικού και θρησκευτικού προσω
πικού, ώς αϋτη ρυθμίζεται ύπό τής παρούσης Συμβάσεως, ουδέ νά περιορίση
τά παρά ταύτης παραχωρούμενα εϊς εκείνους δικαιώματα.
ΟΙ τραυματίαι και οί ασθενείς ώς και τά μέλη τοΰ υγειονομικού και θρησκευτικού
προσωπικού, δικαιούνται είς το ευεργέτημα τών ώς άνω συμφωνιών έν δσω τοις
είναι εφαρμοστέα ή παρούσα Σύμβασις, πλην αντιθέτου δρου ρητώς περιλαμβα
νομένου είς τάς προμνησθείσας συμφωνίας ή είς μεταγενέστερος τοιαύτας, ή επίσης
πλην τής περιπτώσεως καθ' ην τό εν ή τό άλλο τών έν συρράξει Μερών ήθελον
λάβει υπέρ αυτών εύνοϊκώτερα μέτρα.
"Αρθρον 7.
Οί τραυματίαι καΐ οί ασθενείς ώς καΐ τά μέλη τοΰ υγειονομικού και θρησκευτικού
προσωπικού έν ουδεμία περιπτώσει δύνανται νά παραιτηθούν έν δλω ή έν μέρει
τών δικαιωμάτων, ατινα τοις εξασφαλίζουν ή παρούσα Σύμβασις και, έάν ύπάρχη
περίπτωσις, αί εΐδικαι συμφωνίαι περί ων τό προηγούμενον άρθρον.
"Αρθρον 8.
Ή παρούσα Σύμβασις θά έφαρμόζηται τη συνδρομή και ύπό τον ελεγχον τών
προστάτιδων Δυνάμεων τών επιφορτισμένων τήν ΰπεράσπισιν τών συμφερόντων
τών έν συρράξει Μερών. Προς τον σκοπόν τούτον αί προστάτιδες Δυνάμεις
θά δύνανται, πλην τοΰ διπλωματικού και προξενικού των προσωπικού, νά διορίζουν
αντιπροσώπους έκ τών ιδίων αυτών υπηκόων ή έκ τών υπηκόων ετέρων ουδετέρων
Δυνάμεων. Οί αντιπρόσωποι ούτοι πρέπει νά τύχουν τής εγκρίσεως τής Δυνά
μεως παρά τη οποία θά εκτελούν τήν άποστολήν των.
Τά έν συρράξει Μέρη θά ευκολύνουν, έν τω εύρυτέρω δυνατώ μέτρω, τό έργον
τών αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τών προστάτιδων Δυνάμεων.
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Ο ι αντιπρόσωποι ή εκπρόσωποι των προστάτιδων Δυνάμεων εν ουδεμία περι
πτώσει συγχωρούνται να ύπερβοϋν τά δρια της αποστολής των, ως αϋτη καθορί
ζεται ύπό της παρούσης Συμβάσεως. Ούτοι, ειδικώς, δέον νά έχουν υπ' δψιν
τάς επιτακτικός άνάγκας της ασφαλείας τοϋ Κράτους παρ' ω εκτελούν τά καθή
κοντα των. Μόνον επιτακτικοί στρατιωτικοί άνάγκαι δύνανται νά επιτρέψουν
δλως εξαιρετικώς καί προσωρινώς, περιορισμόν τής δράσεως των.
"Αρθρον 9.
Αϊ Διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως δεν αποτελούν κώλυμα εϊς την άνθρω
πιστικήν δράσιν την οποίαν ή Διεθνής 'Επιτροπή τοϋ 'Ερυθρού Σταυρού ή και πάς
άλλος αμερόληπτος ανθρωπιστικός οργανισμός, θ* ανελάμβανε διά τήν πραστασίαν
τών τραυματιών και ασθενών ώς και τών μελών τοϋ υγειονομικού καί θρησκευτικού
προσωπικού καί τήν προς αυτούς παροχήν βοηθημάτων τη συγκαταθέσει τών
ενδιαφερομένων έν συρράξει Μερών.
"Αρθρον 10.
Τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρ,τ θά δύνανται άνά πάσαν στιγμήν νά συνεννοηθούν
ίνα εμπιστευθούν είς όργανισμόν παρουσιάζοντα δλας τάς εγγυήσεις αμεροληψίας
καί Ικανότητος τά καθήκοντα τά ανατιθέμενα διά τής παρούσης Συμβάσεως είς
τάς προστάτιδας Δυνάμεις.
Έν ή περιπτώσει τραυματίαι καί ασθενείς ή μέλη τοΰ υγειονομικού και θρη
σκευτικού προσωπικού δεν απολαύουν ή παύσουν ν* απολαύουν, δι' οιανδήποτε
αίτίαν τής υποστηρίξεως προστάτιδος Δυνάμεως ή οργανισμού υποδειχθέντος
συμφώνως προς τά έν τω πρώτω έδαφίω διαλαμβανόμενα, ή κατακρατούσα Δύναμις
δέον νά ζητήση, είτε παρ' ουδετέρου Κράτους, είτε παρά τοιούτου τινός οργα
νισμού ν' άναλάβη τά καθήκοντα τ' ανατιθέμενα διά τής παρούσης Συμβάσεως
είς τάς προστάτιδας Δυνάμεις τάς υποδεικνυόμενος ύπό τών έν συρράξει Μερών.
'Εάν δεν δύναται καί οϋτω νά έξασφαλισθή προστασία, ή κατακρατούσα Δύναμις
οφείλει νά ζητήση άπό άνθρωπιστικήν όργάνωσιν ώς ή Διεθνής 'Επιτροπή τοΰ
'Ερυθρού Σταυρού, ν' άναλάβη τ' ανθρωπιστικά καθήκοντα τά ανατιθέμενα διά τής
παρούσης Συμβάσεως ε'ις τάς προστάτιδας Δυνάμεις ή δέον ν' άποδεχθή, ύπό τήν
έπιφύλαξιν τών διατάξεων τοΰ παρόντος άρθρου, τήν προσφοράν υπηρεσιών τήν
προερχομένην άπό τοιούτον όργανισμόν.
Πάσα ουδέτερα Δύναμις ή πάς οργανισμός κληθείς παρά τής ενδιαφερόμενης
Δυνάμεως ή προσφερόμενος προς τόν προμνησθέντα σκοπόν, οφείλει κατά τήν
δράσιν του νά εχη συνείδησιν τών ευθυνών του έναντι τοΰ έν συρράξει Μέρους
εκ τοΰ όποιου εξαρτώνται τά ύπό τής παρούσης Συμβάσεως προστατευόμενα
πρόσωπα καί νά παρέχη επαρκείς εγγυήσεις Ικανότητος διά τήν άνάληψιν τών
περί ων πρόκειται καθηκόντων καί τήν άμερόληπτον έκτέλεσίν των.
Ουδεμία επιτρέπεται παρέκκλισις άπό τών προηγουμένων διατάξεων δι' ειδικής
συμφωνίας μεταξύ Δυνάμεων ων ή μία θά εύρίσκετο, έστω και προσωρινώς έναντι
τής άλλης Δυνάμεως ή τών συμμάχων αυτής, περιωρισμένη δσον άφορα τήν προς
διαπραγμάτευσιν ικανότητα της, συνεπεία στρατιωτικών γεγονότων καί δή έν
περιπτώσει κατοχής ολοκλήρου ή σημαντικού τμήματος τοΰ εδάφους αυτής.
Ό σ ά κ ι ς γίνεται εις τήν παροΰσαν Σύμβασιν μνεία περί προστάτιδος Δυνάμεως,
ή μνεία αϋτη ύποδηλοΐ καί τους οργανισμούς οΐτινες άντικαθιστώσιν αυτήν έν τη
έννοια τοΰ παρόντος άρθρου.
"Αρθρον I I .
\
Είς πάσαν περίπτωσιν καθ' ην έθεώρουν τούτο χρήσιμον άπό απόψεως τών
συμφερόντων τών προστατευομένων προσώπων και δή εις περίπτωσιν διαφωνίας
μεταξύ τών έν συρράξει Μερών επί τής εφαρμογής ή τής ερμηνείας τών διατάξεων
τής παρούσης Συμβάσεως, αϊ προστάτιδες Δυνάμεις θέλουν προσφέρει τάς καλάς
αυτών υπηρεσίας διά τήν διευθέτησιν τής διαφοράς.
Προς τόν σκοπόν τούτον, εκάστη τών προστάτιδων Δυνάμεων δύναται, τη
προσκλήσει ενός τών Μερών ή αυθορμήτως νά προτείνη εις τά έν συρράξει Μέρη
συνάντησιν τών αντιπροσώπων των, και δή τών άρχων τών επιφορτισμένων τήν
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τύχην των τραυματιών καί ασθενών ώς τοϋ υγειονομικού και θρησκευτικού προ
σωπικού, ενδεχομένως επί ουδετέρου εδάφους καταλλήλως έκλεγησομένου. Τα εν
συρράξει Μέρη υποχρεούνται να δώσουν συνέχειαν εις τάς οϋτω ύποβληθησομένας
αύταϊς προτάσεις. ΑΙ προστάτιδες Δυνάμεις δύνανται, εάν συντρέχη προς τοϋτο
περίπτωσις, να προτείνουν εις την έγκρισιν τών εν συρράξει Μερών προσωπι
κότητα άνήκουσαν εις ούδετέραν Δύναμιν ή προσωπικότητα ύποδειχθησομένην
υπό της Διεθνοΰς 'Επιτροπής του 'Ερυθρού Σταυρού ήτις νά.κληθή δπως μετάσχη
εις τήν συνάντησιν.
Κεφάλαιον II.

ΠΕΡΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ.

"Αρθρον 12.

Τα Μέλη τών ενόπλων δυνάμεων και τά εις το έπόμενον άρθρον αναφερόμενα
άλλα πρόσωπα όταν εΐναι τραυματίαι ή ασθενείς δέον να εΐναι σεβαστά και νά
προστατεύωνται ε'ις πάσαν περίπτωσιν.
Θα τύχουν ανθρωπιστικής μεταχειρίσεως καί περιθάλψεως ύπό τοϋ εν συρράξει
Μέρους εις την έξουσίαν τοϋ οποίου θά εύρίσκωνται, άνευ ουδεμίας διακρίσεως
δυσμενούς χαρακτήρος βασιζόμενης είς το φϋλον, τήν φυλήν, τήν εθνικότητα,
τήν θρησκείαν, τάς πολιτικάς πεποιθήσεις ή έτερον άνάλογον κριτήριον. 'Απαγο
ρεύεται αυστηρώς πάσα προσβολή εις τήν ζωήν ή τό πρόσωπον των, και πλην
άλλων ή έξόντωσις τών βαρέως πασχόντων, ό φόνος, ή βάσανος, ή ενέργεια έπ'
αυτών βιολογικών πειραμάτων, ή εσκεμμένη έγκατάλειψίς των άνευ ιατρικής περι
θάλψεως ή άνευ περιποιήσεως, ή επί. σκοπώ έκθεσίς των είς κίνδυνον μεταδόσεως
ασθενείας ή μολύνσεως έπι τούτω δημιουργηθείσης.
Μόνον λόγω επειγούσης ανάγκης επιτρέπεται ή μεταβολή τής προτεραιότητος
είς τήν σειράν παροχής περιθάλψεως.
ΑΙ γυναίκες θά τυγχάνουν της οφειλομένης είς τό φΰλον των ειδικής προσοχής.
Τό εν συρράξει Μέρος τό ύποχρεούμενον νά εγκατάλειψη τραυματίας ή ασθενείς
εϊς τόν έχθρόν θ' άφήση πλησίον των, εφ' δσον αϊ στρατιωτικά! άνάγκαι τό επι
τρέπουν, μέρος τοϋ υγειονομικού προσωπικού καί υλικού του ώστε νά σύμβάλη
εϊς τήν περίθαλψίν των.
"Αρθρον 13.
Ή παρούσα Σύμβασις θά έφαρμόζηται ε'ις τους τραυματίας και ασθενείς τους
ανήκοντας είς τάς κάτωθι κατηγορίας :
Ι. Τά Μέλη τών ενόπλων δυνάμεων ενός τών εν συρράξει Μερών, ώς επίσης
και τά μέλη τής εθνοφυλακής και τών εθελοντικών σωμάτων τών αποτελούντων
τμήμα τών ενόπλων αύτοΰ δυνάμεων.
2. Τά μέλη τών άλλων εθνοφρουρών και τά μέλη τών άλλων εθελοντικών σω
μάτων συμπεριλαμβανομένων και τών ομάδων ώργανωμένης αντιστάσεως ανη
κόντων εϊς εν τών εν συρράξει Μερών και δρώντων εκτός ή εντός τοϋ ιδίου αύτοΰ
εδάφους, έστω καί αν τό έδαφος τοϋτο ευρίσκεται ύπό κατοχήν, εφ' δσον αί εθνο
φρουρά! αύται, ή τά εθελοντικά σώματα περιλαμβανομένων τών ομάδων ώργα
νωμένης αντιστάσεως, πληροϋν τους κάτωθι δρους :
(α) έχουν επί κεφαλής των πρόσωπον ύπεύθυνον διά τάς πράξεις τών υφι
σταμένων του·
(β) έχουν διακριτικόν σήμα μόνιμον καί δυνάμενον ν' άναγνωρισθή εξ απο
στάσεως 
(γ) όπλοφοροΰν αναφανδόν
(δ) συμμορφοΰνται κατά τάς επιχειρήσεις των με τους νόμους καί τά έθιμα
τοΰ πολέμου.
3. Τά μέλη τακτικών ένοπλων δυνάμεων εξαρτωμένων από Κυβέρνησιν ή
αρχήν μή άναγνωριζομένην ύπό τής κατακρατούοης Δυνάμεως.
4. Τά πρόσωπα τ άκολουθοΰντα τάς ενόπλους δυνάμεις χωρίς ν' αποτελούν
απ' ευθείας μέρος αυτών, οίον πολιτικά μέλη πληρωμάτων στρατιωτικών άερο
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πλάνων, πολεμικοί άνταποκριταί, προμηθευταί, μέλη μονάδων εργασίας ή ψυχα
γωγίας τοΰ στρατοΰ, υπό τον δρον νά έχουν λάβει την αδειαν των στρατιωτικών
δυνάμεων ας συνοδεύουν.
5. Τά μέλη των πληρωμάτων τοΰ εμπορικού ναυτικού, περιλαμβανομένων των
πλοιάρχων, πιλότων καί μαθητευομένων καί τά πληρώματα της πολιτικής αερο
πορίας τών εν συρράξει Μερών, εφ' όσον δεν απολαμβάνουν εύνοϊκωτέρας
μεταχειρίσεως δυνάμει άλλων διατάξεων τοΰ Διεθνοΰς Δικαίου.
6. Ό πληθυσμός μη κατεχομένου εδάφους, δστις επί τη προσεγγίσει τοΰ έχθροϋ
λαμβάνει αυθορμήτως τά δπλα 'ίνα πολεμήση κατά τών στρατευμάτων εισβολής
χωρίς ν α εχ™, τ ° ν καιρόν νά συγκροτηθή εις τακτικάς ενόπλους δυνάμεις, εφ' δσον
όπλοφορεΐ αναφανδόν και σέβεται τους νόμους και τά έθιμα τοΰ πολέμου.
"Αρθρον 14.
Λαμβανομένων υπ' δψιν τών διατάξεων τοΰ άρθρου 12, οί τραυματίαι καΐ
ασθενείς ενός τών εμπολέμων οϊτινες πίπτουν εις χείρας τοΰ εχθρού θά είναι
αιχμάλωτοι πολέμου και εφαρμόζονται εις αυτούς οί κανόνες του διεθνοΰς δικαίου
οί διέποντες τους αιχμαλώτους πολέμου.
"Αρθρον 15.
'Ανά πάντα χρόνον και δη μετά συμπλοκήν, τά εν συρράξει Μέρη θά λαμβάνουν
άνευ χρονοτριβής δλα τά δυνατά μέτρα προς άναζήτησιν καί περισυλλογήν τών
τραυματιών καί ασθενών προς προστασίαν των κατά της λεηλασίας καί τής κακο
μεταχειρίσεως και προς έξασφάλισιν τής αναγκαίας περιθάλψεως, ώς και δια τήν
άνεύρεσιν τών νεκρών καί παρεμπόδισιν τής σκυλεύσεώς των.
Όσάκις το επιτρέπουν αί περιστάσεις θά συνάπτεται εκεχειρία, διακοπή τοΰ
πυρός ή τοπική συμφωνία 'ίνα καταστή δυνατή ή περισυλλογή, ανταλλαγή και
μεταφορά τών παραμεινάντων επί τοΰ πεδίου τής μάχης τραυματιών.
'Ωσαύτως, τοπικαί συμφωνίαι δύνανται νά συναφθούν μεταξύ τών εν συρράξει
Μερών διά τήν μεταφοράν ή άνταλλαγήν τραυματιών και ασθενών πολιορκουμένης
ή περικυκλωμένης ζώνης και διά τήν διάβασιν υγειονομικού και θρησκευτικού
προσωπικού, ώς και υγειονομικού ύλικοϋ προς τήν ζώνην ταύτην.
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"Αρθρον 16.
Τά εν συρράξει Μέρη οφείλουν νά καταχωρήσουν, δσον ένεστι τάχιον δλα τά
στοιχεία διά τών οποίων θά δύνανται ν' αναγνωρισθούν οί τραυματίαι, ασθενείς
και νεκροί τοΰ αντιπάλου Μέρους, οΐτινες έπεσαν ε'ις χείρας του. Αί ώς άνω
πληροφορίαι δέον, ει δυνατόν, νά περιλάβουν : —
(α) "Ενδειξιν περί τής Δυνάμεως εξ ής εξαρτώνται.
(β) Μονάδα υπηρεσίας ή αριθμόν μητρώου.
γ( ) Έπίθετον.
(δ) "Ονομα ή ονόματα.
(Γ.) Ήμερομηνίαν γεννήσεως.
(ζ) Οιανδήποτε άλλην πληροφορίαν άναγραφομένην επί τοΰ δελτίου ή τής
πινακίδος ταυτότητος.
(η) Ήμερομηνίαν καί τόπον συλλήψεως ή θανάτου.
(θ) Πληροφορίας άφορώσας τά τραύματα, τήν άσθένειαν ή τά αϊτια τοΰ θανάτου.
Αί ώς άνω πληροφορίαι δέον νά διαβιβάζωνται δσον τάχιστα προς τό γραφέΐον
πληροφοριών περί ου τό άρθρον 122 τής Συμβάσεως τής Γενεύης περί μεταχει
ρίσεως τών αιχμαλώτων πολέμου, τής 12ης Αυγούστου 1949 δπερ θά τάς κοινοποιή
προς τήν Δύναμιν εξ ής εξαρτώνται τά πρόσωπα ταΰτα, μέσω τής προστάτιδος
Δυνάμεως καί τοΰ κεντρικού πρακτορείου τών αιχμαλώτων πολέμου.
Τά εν συρράξει Μέρη θά καταρτίζουν καί κοινοποιούν άλλήλοις διά τής εν τω
προηγουμένω έδαφίω αναφερομένης οδού, τάς ληξιαρχικάς πράξεις θανάτου ή
τους καταλόγους θανάτων δεόντως κεκυρωμένους. Θά συλλέγουν και θά διαβι
βάζουν επίσης, μέσω τοΰ αυτού γραφείου, τό ήμισυ τών διπλών πινακίδων ταύτό
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τητος, τάς διαθήκας ή άλλα έγγραφα παρουσιάζοντα ενδιαφέρον διά τάς οικογενείας
των αποβιωσάντων, τα χρηματικά των ποσά και εν γένει, πάντα τα αντικείμενα
τά έχοντα πραγματική ν ή αισθηματική ν άξίαν, τα ευρεθέντα έπι των νεκρών. Τα
αντικείμενα ταΰτα ώς και εκείνα ών δεν έξηκριβώθη ό ιδιοκτήτης, θ' άποστέλλωνται
δι'έσφραγισμένων δεμάτων συνοδευόμενων ύπό δηλώσεως παρεχούσης δλας
τάς αναγκαίας λεπτομέρειας διά τήν άνακάλυψιν τοϋ αποθανόντος ιδιοκτήτου, ώς
και πλήρη άπογραφήν τοϋ περιεχομένου τοϋ δέματος.
"Αρθρον 17.
Τά εν συρράξει Μέρη θά μεριμνήσουν δπως ό ενταφιασμός ή ή άποτέφρωσις
τών νεκρών, γινομένη ατομικώς οσάκις αί περιστάσεις το επιτρέπουν, έπεται προ
σεκτικής εξετάσεως, ει δυνατόν δε Ιατρικής, τών λειψάνων, ώστε νά πιστοποιηθή
ό θάνατος, νά έξακριβωθή ή ταύτότης τοϋ νεκροΰ και νά καταστή δυνατή σχετική
άνακοίνωσις. Το ήμισυ της διπλής πινακίδος ταυτότητος, ολόκληρος ή πινακίς,
έάν είναι μονή, θά παραμείνη επί τοϋ νεκροΰ.
'Επιτρέπεται ή άποτέφρωσις τών σωμάτων μόνον λόγω επιτακτικών αναγκών
υγιεινής ή διά λόγους απορρέοντας άπό τήν θρησκείαν τοϋ νεκροΰ. Έν περιπτώσει
αποτεφρώσεως θά γίνη λεπτομερής περί τούτου μνεία έπι της πράξεως θανάτου
ή τον κεκυρωμένον κατάλογον θανάτων μετ' ενδείξεων περί τών προκαλεσάντων
αυτήν αίτιων.'
Τά έν συρράξει Μέρη θά μεριμνήσουν εξ άλλου ϊνα οί νεκροί ένταφιάζωνται
τιμητικώς, έϊ δυνατόν κατά τους τύπους τής θρησκείας ε'ις ην ανήκουν, ίνα οί
τάφοι των παραμείνουν σεβαστοί, συγκεντρωμένοι ει δυνατόν κατά εθνικότητα
τών νεκρών, ϊνα συντηρούνται καλώς και σημανθούν εις τρόπον ώστε νά καθί
σταται πάντοτε δυνατή ή άνεύρεσίς των. Προς τοΰτο, και κατά τήν έναρξιν τών
εχθροπραξιών θά οργανώσουν επισήμως ύπηρεσίαν τάφων ίνα επιτραπούν αί
ενδεχόμενοι μετακομιδαί, έξασφαλισθή ή άναγνώρισις τής ταυτότητος τών λειψάνων
οιαδήποτε καΐ αν είναι ή τοποθεσία τών τάφων και ή ενδεχομένη επαναφορά των
εις τήν χώραν τής καταγωγής των. Αί διατάξεις αύται Ισχύουν επίσης και διά
τάς σποδούς ας ή Υπηρεσία τάφων θά φυλάσση μέχρις ου ή χώρα καταγωγής
γνωρίση τά οριστικά μέτρα, άτινα επιθυμεί νά λάβη έν προκειμένω.
Ευθύς ώς αί περιστάσεις τό επιτρέψουν καΐ το άργότερον κατά το τέλος τών
εχθροπραξιών, αί ύπηρεσίαι αύται θ' ανταλλάξουν μέσω τοΰ γραφείου πληρο
φοριών περί ού ή δευτέρα παράγραφος τοϋ άρθρου 16, καταλόγους αναφέροντας
τήν ακριβή τοποθεσίαν και τον καθορισμόν τών ταφών, ώς και πάσαν πληροφορίαν
σχετικήν προς τους ενταφιασμένους νεκρούς.
"Αρθρον 18.
Ή στρατιωτική αρχή δύναται νά κάμη έκκλησιν προς τον εϋσπλαχνον ζήλον
τών κατοίκων, ίνα συλλέξουν και νοσηλεύσουν έθελουσίως, υπό τον έλεγχόν της
τραυματίας και ασθενείς, παρέχουσα είς τά πρόσωπα, άτινα ήθελον άνταποκριθή
εϊς τήν έκκλησιν προστασίαν και τάς αναγκαίας διευκολύνσεις. Έν ή περιπτώσει
τό άντίθετον Μέρος καταλάβη ή έπανακαταλάβη τήν περιοχήν θέλει συνεχίσει τήν
παροχήν προστασίας και ευκολιών προς τά πρόσωπα ταΰτα.
Ή στρατιωτική αρχή οφείλει νά έπιτρέψη εϊς τους κατοίκους και τάς οργανώσεις
περιθάλψεως, ακόμη και εις περιοχάς όπου γίνεται εισβολή ή α'ίτινες ευρίσκονται
ύπό κατοχήν, νά συλλέγουν και νά νοσηλεύουν έθελουσίως τους τραυματίας και
ασθενείς οιασδήποτε εθνικότητος. Ό άμαχος πληθυσμός υποχρεούται νά σέβηται
τους τραυματίας και ασθενείς και ιδίως, νά μή βιαιοπραγή κατ' αυτών.
Ουδείς πρέπει ποτέ νά ένοχληθή ή νά καταδικασθή. διότι περιέθαλψε τραυματίας
ή ασθενείς.
Αί διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου δέν απαλλάσσουν τήν κατέχουσαν Δύναμιν
τών υποχρεώσεων της, επί τε τοΰ υγειονομικού και ήθικοΰ πεδίου έναντι τών
τραυματιών και ασθενών.
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Κεφάλαιον III.

ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

"Άρθρον 19.
Αϊ μόνιμοι υγειονομικοί εγκαταστάσεις και ο! κινητοί σχηματισμοί της 'Υγειο
νομικής 'Υπηρεσίας εν ουδεμία περιπτώσει δύνανται ν'αποτελέσουν άντικείμενον
επιθέσεως αλλ' είναι εν παντ'ι καιρώ σεβασταί και προστατεύονται ύπό τών εν
συρράξει Μερών. 'Εάν περιέλθουν εις χείρας τοϋ αντιπάλου μέρους θα δύνανται
να συνεχίσουν την λειτουργίαν των εφ' δσον ή αϊχμαλωτίσασα Δύναμις δεν έχει,
ή ιδία εξασφαλίσει την άναγκαίαν περίθαλψιν τών είς τάς εγκαταστάσεις και τους
σχηματισμούς ευρισκομένων τραυματιών και ασθενών.
Αϊ άρμόδιαι άρχαι θα μεριμνήσουν ώστε αϊ προαναφερόμενοι υγειονομικοί
εγκαταστάσεις και σχηματισμοί ώσιν κατά το δυνατόν οϋτω τοποθετημένοι ώστε
ενδεχόμενοι επιθέσεις κατά στρατιωτικών στόχων νά μή θέσουν αυτούς εις
κίνδυνον.
"Αρθρον 20.
Δεν επιτρέπεται ή από τής ξηράς έπίθεσις κατά νοσοκομειακών σκαφών δικαι
ουμένων ε'ις τήν προστασίαν τής Συμβάσεως τής Γενεύης περί βελτιώσεως τής
τύχης τραυματιών, ασθενών και ναυαγών τών κατά θάλασσαν ενόπλων δυνάμεων,
τής 12ης Αυγούστου 1949.
"Αρθρον 21.
Ή προστασία ή οφειλομένη ε'ις τάς μονίμους εγκαταστάσεις και εις τους κινητούς
σχηματισμούς τής 'Υγειονομικής 'Υπηρεσίας δεν δύναται νά τερματισθή εϊμή μόνον
εάν ταύτα χρησιμοποιούνται έκτος τής ανθρωπιστικής των αποστολής, εϊς πράξεις
επιζήμιας δια τον έχθρόν. Ούχ' ήττον ή προστασία θά τερματισθή μόνον κατόπιν
προειδοποιήσεως όριζούσης, οσάκις τούτο ενδείκνυται, λογικήν προθεσμίαν ήτις
θά εμενεν άνευ αποτελέσματος.
"Αρθρον 22.
Δεν θά θεωρούνται ώς δυνάμενα νά στερήσουν υγειονομικός εγκαταστάσεις
ή σχηματισμούς τής προστασίας τής έξασφαλιζομένης ύπό τοϋ άρθρου'Ι?:—
Ι. Το γεγονός δτι το προσωπικόν τής εγκαταστάσεως ή του σχηματισμού
είναι ώπλισμένον και δτι χρησιμοποιεί τά δπλα του διά τήν άμυνάν του ή έκείνην
τών τραυματιών καϊ ασθενών του.
2. Το γεγονός δτι ελλείψει ενόπλων νοσοκόμων ή έγκατάστασις ή ό σχημα
τισμός φυλάσσονται ύπό τμήματος επιφυλακής ή σκοπών ή συνοδείας.
3. Το γεγονός δτι ε'ις τον σχηματισμόν ή τήν έγκατάστασιν ευρίσκονται φορητά
δπλα καϊ πυρομαχικά αφαιρεθέντα άπό τους τραυματίας και ασθενείς και μή έχοντα
εισέτι παραδοθή είς τήν άρμοδίαν ύπηρεσίαν.
4. Το γεγονός δτι κτηνιατρικόν προσωπικόν και ύλικόν ευρίσκονται εις τον
σχηματισμόν ή τήν έγκατάστασιν χωρίς ν* αποτελούν όργανικόν μέρος αυτού.
5. Το γεγονός δτι ή ανθρωπιστική δράσις τών σχηματισμών και τών υγειονο
μικών εγκαταστάσεων ή τοΰ προσωπικού των επεκτείνεται εις πολίτας τραυματίας
ή ασθενείς.
"Αρθρον 23.
Έν καιρώ ήδη ειρήνης τά 'Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη και μετά τήν έναρξίν
τών εχθροπραξιών, τά έν συρράξει Μέρη θά δύνανται νά δημιουργήσουν έπι'τοϋ
ιδίου των εδάφους, αν δέ παρουσιασθή ανάγκη καϊ έπϊ κατεχομένων εδαφών, ζώνας
ή τόπους υγειονομικούς ώργανωμένους εϊς τρόπον ώστε νά προστατεύουν άπό
τάς συνεπείας τοΰ πολέμου τους τραυματίας και τους ασθενείς ώς καϊ το προσω
πικόν το έπιφορτισμένον τήν όργάνωσιν καϊ διοίκησιν τών ζωνών καϊ τόπων τούτων
καϊ τήν περίθαλψιν τών εκεί συγκεντρωθησομένων προσώπων.
Ά π ό τής αρχής τής συρράξεως και κατά τήν διάρκειαν αυτής, τά ενδιαφερόμενα
Μέρη δύνανται νά συνάψουν μεταξύ των συμφωνίας διά τήν άναγνώρισιν τών
υγειονομικών ζωνών και τόπων τους οποίους έχουν δημιουργήσει. Δύνανται
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προς τοϋτο νά θέσουν εν ίσχύϊ τάς διατάξεις τάς προβλεπόμενος εις το σχέδιον
συμφωνίας το προσηρτημένον εϊς την παροΰσαν Σύμβασιν, έπιφέροντα ενδεχο
μένως ε'ις αυτό ο'ίας ήθελον κρίνει αναγκαίας τροποποιήσεις.
ΑΙ προστάτιδες Δυνάμεις και ή Διεθνής 'Επιτροπή τοϋ Έρυθροΰ Σταύρου
καλούνται νά προσφέρουν τάς καλάς των υπηρεσίας, ίνα διευκολύνουν τήν δημι
ουργίαν και τήν άναγνώρισιν των υγειονομικών αυτών ζωνών και τόπων.

Κεφάλαιον IV. ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.
"Αρθρον 24.
Το ύγειονομικόν προσωπικόν το αποκλειστικώς άπασχολούμενον εις τήν άνα
ζήτησιν, παραλαβήν, μεταφοράν ή θεραπείαν τών τραυματιών και ασθενών ή είς
τήν πρόληψιν τών ασθενειών, το προσωπικόν το αποκλειστικώς χρησιμοποιούμενον
είς τήν διοίκησιν τών υγειονομικών σχηματισμών και εγκαταστάσεων, ως και οί
στρατιωτικοί ιερείς οί τοποθετημένοι παρά ταΐς ένόπλοις δυνάμεσιν, θά τυγχάνουν
σεβασμού και προστασίας άνά πάσαν περίστασιν.
"Αρθρον 25.
Οί ειδικώς εκπαιδευθέντες ίνα χρησιμοποιηθούν ως νοσοκόμοι ή βοηθητικοί
τραυματιοφορείς προς άναζήτησιν, παραλαβήν, μεταφοράν ή θεραπείαν τών τραυ
ματιών και ασθενών στρατιωτικοί, θά τύχουν επίσης σεβασμού και προστασίας
εάν εύρίσκωνται εν τη εκτελέσει τών ως ανω καθηκόντων των κατά τήν στιγμήν
της επαφής αυτών μετά τοΰ εχθρού ή της περιελεύσεώς των εϊς τήν έξουσίαν του.
"Αρθρον 26.
Προς το έν αρθρω 24 άναφερόμενον προσωπικόν έξομοιοϋται το προσωπικόν
τών εθνικών 'Εταιρειών τοΰ Έρυθροΰ Σταύρου και εκείνο τών άλλων εταιρειών
εθελουσίας βοηθείας, τών δεόντως ανεγνωρισμένων καΐ εγκεκριμένων υπό.τών
κυβερνήσεων των, τό όποιον θέλει χρησιμοποιείται διά τήν έκτέλεσιν τών αυτών
υπηρεσιών ως και τό προσωπικόν περί ου τό ανωτέρω άρθρον, υπό τήν έπιφύλαξιν
δτι τό προσωπικόν τών εταιρειών τούτων θά υπόκειται εϊς τους στρατιωτικούς
νόμους και κανονισμούς.
Έκαστον τών Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών θά κοινοποίηση είς τά άλλα,
είτε ήδη έν καιρώ ειρήνης είτε άμα τη ένάρξει ή κατά τήν διάρκειαν τών εχθρο
πραξιών, πάντως δμως πρό της ενεργού χρησιμοποιήσεως των τά ονόματα τών
εταιρειών εις τάς οποίας θά εχη επιτρέψει νά συνδράμουν, Οπό τήν εύθύνην αυτού,
τό έργον της επισήμου υγειονομικής υπηρεσίας τοΰ στρατού του.
"Αρθρον 27.
'Ανεγνωρισμένη εταιρεία ουδετέρου Κράτους δεν θά δύναται νά προσφέρη
τήν βοήθειαν τοΰ προσωπικού και τών υγειονομικών της σχηματισμών είς εν τών
έν συρράξει Μερών ειμή μόνον κατόπιν συγκαταθέσεως της ίδιας αυτής Κυβερνή
σεως και συγκαταθέσεως αύτοΰ τούτου τοΰ έν συρράξει Μέρους. Τό προσωπικόν
τοΰτο και οί σχηματισμοί αυτοί θά τεθούν υπό τον έλεγχον τοΰ ως άνω έν συρράξει
Μέρους.
Ή ουδέτερα Κυβέρνησις θά κοινοποίηση τήν έγκρισιν ταύτην είς τό άντίπαλον
Κράτος εκείνου δπερ αποδέχεται τήν βοήθειαν. Τό έν συρράξει μέρος δπερ απο
δέχεται τήν βοήθειαν έχει ύποχρέωσιν, προ πάσης χρησιμοποιήσεως της, νά προβή
είς σχετική ν άνακοίνωσιν προς τό άντίθετον Μέρος.
Έν ουδεμία περιπτώσει δύναται ή βοήθεια αυτή νά θεωρηθή ώς άνάμιξις είς
τήν σύρραξιν.
Τά μέλη τοΰ είς τήν πρώτην παράγραφον αναφερομένου προσωπικού πρέπει
νά εφοδιασθούν με τάς ταυτότητας τάς προβλεπόμενος είς τό άρθρον 40. πριν απο
μακρυνθούν της ούδετέρας χώρας είς τήν οποίαν ανήκουν.
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"Αρθρον 28.
Το εις τά άρθρα 24 και 26 άναφερόμενον προσωπικόν δεν θα κατακρατηθή αν
περιέλθη εις χείρας τοΰ αντιπάλου ειμή μόνον εν ώ μέτρω ή υγειονομική κατάστασις,
αϊ πνευματικοί άνάγκαι και ό αριθμός των αιχμαλώτων πολέμου επιβάλλουν τοϋτο.
Τά μέλη τοΰ προσωπικού, άτινα θά κατακρατηθούν οϋτω δεν θα θεωρηθούν
αιχμάλωτοι πολέμου. Έν τούτοις, θά δικαιούνται τουλάχιστον εις τήν έπ' αυτών
έφαρμογήν δλων τών διατάξεων της Συμβάσεως της Γενεύης περί μεταχειρίσεως
των αιχμαλώτων πολέμου της 12ης Αυγούστου 1949. Θά εξακολουθήσουν νά
εκτελούν, εντός τοΰ πλαισίου τών νόμων καΐ στρατιωτικών κανονισμών, της κατα
κρατούσης Δυνάμεως, υπό τάς διαταγάς τών αρμοδίων υπηρεσιών αυτής, και κατά
τήν έπαγγελματικήν των συνείδησιν, τά ιατρικά ή πνευματικά των καθήκοντα
έπ' ώώελεία τών αιχμαλώτων πολέμου τών ανηκόντων, κατά προτίμησιν, εις τάς
ενόπλους δυνάμεις (είς τάς οποίας και ίδιοι ανήκουν). 'Επί πλέον θ' απολαμβάνουν
τών έξης ευκολιών κατά τήν έκτέλεσιν της ιατρικής ή πνευματικής αποστολής τ ω ν :
(α) Θά έχουν το δικαίωμα νά έπισκέπτωνται περιοδικώς τους αιχμαλώτους
πολέμου τους ευρισκομένους ε'ις αποσπάσματα εργασίας ή είς νοσο
κομεία κείμενα εντός τοΰ στρατοπέδου. Προς τον σκοπόν τούτον ή
κατακρατούσα τους αιχμαλώτους αρχή θά θέση εϊς την διάθεσίν των
ανάλογα μεταφορικά μέσα.
(β) Εις εκαστον στρατόπεδον, ό αρχαιότερος στρατιωτικός ιατρός ανωτέρου
βαθμού θά ευθύνεται έναντι τών στρατιωτικών αρχών τοΰ στρατοπέδου
δι' δ,τι άφορα τήν δράσιν τοΰ κρατουμένου υγειονομικού προσωπικού.
Προς τοΰτο, τά έν συρράξει Μέρη θέλουν συνεννοηθή άπό της αρχής
τών εχθροπραξιών περί τής αντιστοιχίας τών βαθμών τοΰ υγειονομικού
των προσωπικού, περιλαμβανομένου και εκείνου τών έν αρθρω 26 μνη
μονευομένων εταιρειών. Δ ι ' δλα τά ζητήματα τά σχετιζόμενα με τήν
άποστολήν των, ό έν λόγω ιατρός και οΐ στρατιωτικοί ίερεϊς θά έχουν
δικαίωμα άμεσου αναφοράς προς τάς αρμοδίας στρατιωτικός αρχάς τοΰ
στρατοπέδου. Αύται θά τοις παρέχουν πασαν άναγκαίαν εύκολίαν διά
τήν περί τά ζητήματα ταϋτα άλληλογραφίαν.
(γ) Καίτοι ύποκείμενον είς τήν έσωτερικήν πειθαρχίαν τοΰ στρατοπέδου
είς το όποιον ευρίσκεται, το κατακρατούμενον προσωπικόν δεν δύναται
νά έξαναγκασθή εϊς έργασίαν ξένην προς τήν ϊατρικήν ή θρησκευτικήν
άποστολήν του.
Κατά τήν διάρκειαν τών εχθροπραξιών τά έν συρράξει Μέρη θά συνεννοηθούν
διά τήν ένδεχομένην άντικατάστασιν τοΰ κατακρατουμένου προσωπικού και θά
καθορίσουν τήν σχετικήν διαδικασίαν.
Ουδεμία τών ανωτέρω διατάξεων απαλλάσσει τήν κατακρατούσαν Δύναμιν
τών επιβαλλομένων αύτη, έναντι τών αιχμαλώτων πολέμου, υποχρεώσεων επί τοΰ
υγειονομικού και πνευματικού πεδίου.
"Αρθρον 29.
Το άναφερόμενον έν αρθρω 25 προσωπικόν, το περιελθόν είς χείρας τοΰ έχθροϋ
θάθεωρήται αϊχμάλωτον πολέμου, άλλα θά χρησιμοποιήται εις υγειονομικός εργα
σίας εφ' δσον θά διεπιστοΰτο τοιαύτη ανάγκη.
"Αρθρον 30.
Τά μέλη τοΰ προσωπικού τών οποίων ή κράτησις δέν θά είναι απαραίτητος
βάσει τών διατάξεων τοΰ άρθρου 28, θ' άποδίδωνται είς το έν συρράξει Μέρος είς
το όποιον ανήκουν, ευθύς ώς ύπαρξη ανοικτή οδός διά τήν έπιστροφήν των και αί
στρατιωτικοί άνάγκαι ήθελον το επιτρέψει·
Ταύτα, έν αναμονή τής αναχωρήσεως των, δέν θά θεωρούνται αιχμάλωτοι
πολέμου. Έν τούτοις θά δικαιούνται, τουλάχιστον, εις τήν εναντί των έφαρμογήν
δλων τών διατάξεων τής Συμβάσεως τής Γενεύης περί μεταχειρίσεως τών αιχμα
λώτων πολέμου τής 12ης Αυγούστου 1949. Θά εξακολουθούν έκτελοΰντα τά καθή
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κοντά των ύπό τάς δίαταγάς τοϋ αντιπάλου Μέρους καΐ θα χρησιμοποιούνται κατά
προτίμησα εις την περιποίησιν των τραυματιών και ασθενών τοΰ εμπολέμου
Μέρους εϊς δ ανήκουν.
Κατά την άναχώρησίν των θα συναποκομ'ισουν τον ρουχισμόν, τα προσωπικά
αντικείμενα, τάς αξίας και. τά εργαλεία, άτινα τοις ανήκουν προσωπικώς.
"Αρθρον 31.

Ή επιλογή τοϋ προσωπικού ούτινος ή άπόδοσις εϊς το εν συρράξει Μέρος
προβλέπεται εις το άρθρον 30 θά γίνη ασχέτως πάσης διακρίσεως φυλετικής, θρη
σκευτικής ή άφορώσης πολιτικάς πεποιθήσεις, ακολουθούμενης κατά προτίμησιν
της χρονολογικής σειράς της αιχμαλωσίας και λαμβανομένης ύπ' όψιν της κατα
στάσεως υγείας τών ενδιαφερομένων.
'Από τής ενάρξεως τών εχθροπραξιών τά εν συρράξει Μέρη δύνανται να καθο
ρίσουν, δι' ειδικών συμφωνιών, το ποσοστόν τοϋ κατακρατητέου προσωπικού εν
συγκρίσει προς τον αριθμόν τών αιχμαλώτων ώς και τά τής κατανομής αύτοϋ είς
τά στρατόπεδα.
"Αρθρον 32.

Τά αναφερόμενα είς το άρθρον 27 πρόσωπα, άτινα θά περιήρχοντο εις χείρας
τοϋ αντιπάλου Μέρους, δέν δύνανται νά κατακρατηθούν.
Πλην αντιθέτου συμφωνίας θά τοις έπιτραπή νά επιστρέψουν εις τήν χώραν
των ή αν τούτο δέν είναι δυνατόν, εϊς τό έδαφος τοϋ εν συρράξει Μέρους εϊς τήν
ύπηρεσίαν τοϋ όποιου εύρίσκοντο. ευθύς ώς ύπαρξη οδός ανοικτή διά τήν έπά
νοδόν των και αί στρατιωτικοί συνθήκαι τό επιτρέπουν.
Έν αναμονή τής αναχωρήσεως των τά πρόσωπα ταΰτα εξακολουθούν νά εκτε
λούν τά καθήκοντα των υπό τάς διαταγάς τοΰ αντιπάλου. Μέρους καΐ θά χρησιμο
ποιούνται κατά προτίμησιν εις τήν περιποίησιν τών τραυματιών καί ασθενών τοϋ
έν συρράξει Μέρους είς τήν ύπηρεσίαν τοΰ οποίου ευρίσκονται.
Κατά τήν άναχώρησίν των θά συναποκομίσουν τον ρουχισμόν, τά προσωπικά
αντικείμενα, τάς αξίας, τά εργαλεία και τά δπλα των καί, εϊ δυνατόν, τά μεταφορικά
μέσα τά όποια τους ανήκουν.
Τά έν συρράξει Μέρη θά εξασφαλίσουν εϊς τό ώς άνω προσωπικόν, εφ' δσον
ευρίσκεται εις χείρας των, τήν αυτήν διατροφήν, τήν αυτήν στέγασιν, τά αυτά επι
δόματα καί τον αυτόν μισθόν ώς καί εις τό άντίστοιχον προσωπικόν τοΰ στρατού.
Ή τροφή θά είναι, έν πάση περιπτώσει επαρκής εις ποσότητα, ποιότητα και ποικιλίαν
'ίνα εξασφάλιση εις τους ενδιαφερομένους κανονικός συνθήκας υγείας.
Κεφάλαιον V.ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ιΛΙΚΟΝ.
"Αρθρον 33.

Τό ύλικόν τών κινητών υγειονομικών σχηματισμών τών ενόπλων δυνάμεων,
τό όποιον περιέρχεται εϊς χείρας τοΰ αντιπάλου Μέρους, θά έξακολουθή νά δια
τίθηται υπέρ τών τραυματιών καί ασθενών.
Τά κτίρια, τό ύλικόν και αί παρακαταθήκαι τών μονίμων υγειονομικών εγκα
ταστάσεων τών ένοπλων δυνάμεων θά υπόκεινται εϊς τους νόμους τού πολέμου,
δέν θά δύνανται δμως νά χρησιμοποιηθούν δι' άλλον σκοπόν εφ* δσον είναι αναγκαία
είς τους τραυματίας και ασθενείς. Ούχ' ήττον, οί διοικηταί τών έν εκστρατεία
στρατών θά δύνανται νά χρησιμοποιήσουν ταΰτα έν περιπτώσει επειγούσης στρα
τιωτικής ανάγκης ύπό τον δρον δτι θά έχουν ληφθή προηγουμένως τ' αναγκαία
μέτρα διά τήν έξασφάλισιν τής ευημερίας τών ασθενών καί τραυματιών, οΐτινες
νοσηλεύονται έν αύτοΐς.
Τό ε'ις τό παρόν άρθρον άναφερόμενον ύλικόν και αί παρακαταθήκαι δέν επι
τρέπεται νά καταστραφούν έσκεμμένως.
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"Αρθρον 34.
Ή κινητή και ακίνητος περιουσία τών εταιρειών βοηθείας υπέρ ών αναγνω
ρίζεται ή εφαρμογή της Συμβάσεως θα θεωρηθούν ιδιωτικοί περιουσίαι.
Το δικαίωμα έπιτάξεως δπερ αναγνωρίζεται εις τους εμπολέμους υπό τών
νόμων καΐ εθίμων τοΰ πολέμου θα άσκήται προκειμένου περί αυτών, μόνον είς
περίπτωσιν επειγούσης ανάγκης καΐ μόνον αφού έξασφαλισθή ή τύχη τών τραυμα
τιών και ασθενών.
Κεφάλαιον VI.—ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ.

"Αρθρον 35.
Τα μεταφορικά μέσα τα χρησιμοποιούμενα δια τους ασθενείς και τραυματίας
ή το ύγειονομικόν ύλικόν θα είναι σεβαστά καΐ θα έχουν το αυτό δικαίωμα προ
στασίας ώς και οι κινητοί υγειονομικοί σχηματισμοί.
'Οσάκις τά μεταφορικά ταΟτα μέσα ή οχήματα πίπτουν είς χείρας του αντιπάλου
μέρους, θά υπόκεινται εϊς τους νόμους τοΟ πολέμου ύπό τόν δρον δτι τό εν συρράξει
Μέρος τό οποίον θά τά έχη συλλάβει, θ* άναλάβη έν πάση περιπτώσει τους ασθενείς
και τραυματίας, οΐτινες ευρίσκονται εντός αυτών.
Τό πολιτικόν προσωπικόν καΐ δλα τά εξ έπιτάξεως προερχόμενα μεταφορικά
μέσα θά υπόκεινται είς τους γενικούς κανόνας τοΰ διεθνούς δικαίου.
"Αρθρον 36.
Τά υγειονομικά αεροσκάφη, δηλαδή τά αεροσκάφη τά αποκλειστικώς χρησι
μοποιούμενα διά τήν έκκένωσιν τών τραυματιών και ασθενών, ώς καΐ δια τήν
μεταφοράν τοΰ υγειονομικού προσωπικού και υλικού, δέν θά γίνουν άντικείμενον
επιθέσεως άλλα θά είναι σεβαστά εις τους εμπολέμους κατάτάς πτήσεις τάς οποίας
θά εκτελούν είς ϋψη, είς ώρας καΐ κατά διαδρομάς, αΐτινες θέλουν ειδικώς συμφω
νηθή μεταξύ δλων τών ενδιαφερομένων εμπολέμων.
ι
Θά φέρουν, κατά τρόπον λίαν όρατόν, τό προβλεπόμενον ύπό τοΰ άρθρου 38
διακριτικόν σήμα, πλησίον τών εθνικών των χρωμάτων επί τών κάτω, ανω καί
πλαγίων επιφανειών. Θά είναι έφωδιασμένα μέ οιονδήποτε άλλο μέσον σημάνσεως
ή μέσον αναγνωρίσεως δπερ ήθελε καθορισθή διά συμφωνίας μεταξύ τών εμπο
λέμων, είτε κατά τήν αρχήν, είτε διαρκουσών τών εχθροπραξιών.
Πλην αντιθέτου συμφωνίας, θ* απαγορεύεται ή ύπέρπτησις εδάφους εχθρικού
ή κατεχομένου ύπό τοΰ εχθρού.
Τά υγειονομικά αεροσκάφη θά οφείλουν νά υπακούουν είς πάσαν κλήσιν προσ
γειώσεως. Εις περίπτωσιν τοιαύτης επιβεβλημένης προσγειώσεως τό αερο
σκάφος μετά τών επιβαινόντων αύτοΰ θά δικαιούται νά συνέχιση τήν πτησιν του
κατόπιν ενδεχομένου έλεγχου.
Είς περίπτωσιν τυχαίας προσγειώσεως έπι εδάφους εχθρικού ή κατεχομένου
υπό τοΰ εχθρού, οί τραυματίαι και ασθενείς, ώς και τό πλήρωμα τοΰ αεροσκάφους,
θά είναι αιχμάλωτοι πολέμου. Τό ύγειονομικόν προσωπικόν θά τύχη μεταχειρίσεως
συμφώνου προς τά διαλαμβανόμενα εις τά άρθρα 24 και επόμενα.
"Αρθρον 37.
Τά υγειονομικά αεροσκάφη τών έν συρράξει Μερών θά δύνανται, ύπό έπιφύλαξιν
της δευτέρας παραγράφου, νά ύπερίπτανται τού εδάφους τών ουδετέρων Δυνάμεων
και νά προσγειοΰνται ή προσθαλασσοΰνται έπ* αύτοΰ, είτε εις περίπτωσιν ανάγκης
είτε προς στάθμευσιν. Όφείλουν νά προειδοποιούν τάς ούδετέρας Δυνάμεις
περί της άνωθεν τών εδαφών των διόδου, και νά υπακούουν είς πάσαν διαταγήν
προσγειώσεως ή προσθαλασσώσεως. Θά προστατεύωνται έναντι επιθέσεως
μόνον εφ' δσον ϊπτανται είς ϋψη, ώρας καί βάσει δρομολογίου ειδικώς συμπε
φωνημένα μεταξύ τών έν συρράξει Μερών καί τών ενδιαφερομένων ουδετέρων
Δυνάμεων.
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ήττον, αϊ ούδέτεραι Δυνάμεις θα δύνανται νά καθορίσουν ορούς ή περιο
ώς προς την ύπέρπτησιν τών εδαφών των ή τήν προσγείωσιν τών υγειο
αεροσκαφών. Οϊ ενδεχόμενοι αυτοί δροι και περιορισμοί θα έφαρμόζωνται
δι* δλα τα έν συρράξει Μέρη.

Οί τραυματίαι ή ασθενείς, οΐτινες θ' άπεβιβάζοντο, με τήν συγκατάθεσιν τών
τοπικών άρχων, έπί ουδετέρου εδάφους άπό ύγειονομικόν αεροσκάφος δέον, πλην
αντιθέτου συμφωνίας τοΰ ουδετέρου Κράτους και τών έν συρράξει Μερών νά κρα
τούνται ύπό τοΰ ουδετέρου Κράτους, οσάκις τοΰτο απαιτεί το διεθνές δίκαιον,
ώστε νά μή δυνηθούν ούτοι νά λάβουν εκ νέου μέρος εις τάς πολεμικάς επιχειρήσεις.
Αϊ δαπάναι νοσηλείας και περιορισμού θά είναι είς βάρος της Δυνάμεως εκ της
οποίας εξαρτώνται οί τραυματίαι και ασθενείς.

Κεφάλαιον VII.—ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΝ ΣΗΜΑ.
"Αρθρον 38.
Είς άπότισιν φόρου τιμής προς τήν Έλβετίαν, τό έραλδικόν σύμβολον τοΰ
ερυθρού σταυρού έπί λευκού βάθους, σχηματιζόμενον δι* αντιστροφής τών ομο
σπονδιακών χρωμάτων, διατηρείται ώς έμβλημα και διακριτικόν σήμα τής υγειο
νομικής υπηρεσίας τών στρατών.
Ούχ'ήττον, διά τάς χώρας αΐτινες χρησιμοποιούν ήδη ώς διακριτικόν σήμα
αντί τοΰ ερυθρού σταυρού τήν έρυθράν ήμισέληνον ή τον έρυθρόν λέοντα και ήλιον
έπί βάθους λευκού, τά εμβλήματα ταύτα τυγχάνουν επίσης δεκτά ύπό τήν εννοιαν
τής παρούσης Συμβάσεως.
"Αρθρον 39.
Τό έμβλημα θά τίθεται, ύπό τον ελεγχον τής αρμοδίας στρατιωτικής αρχής, έπί
τών σημαιών, τών περιβραχιόνων ώς και έφ'δλου τοΰ ανήκοντος εις τήν ύγειο
νομικήν ύπηρεσίαν ύλικοΰ.
"Αρθρον 40.
Τό προσωπικόν περί ου πραγματεύονται τό άρθρον 24 ώς και τά άρθρα 26 και 27,
θά φέρη είς τόν άριστερόν βραχίονα ττεριβραχιόνιον, άντέχον έίς τήν ύγρασίαν,
φέρον τό διακριτικόν σήμα, δπερ θέλει παραδώσει προς αυτό έσφραγισμένον ή
στρατιωτική αρχή.
Τό προσωπικόν τοΰτο, πλην τής προβλεπομένης ύπό τοΰ άρθρου 16 πλακός
ταυτότητος, θά φέρη επίσης εΐδικόν δελτίον ταυτότητος μέ τό διακριτικόν σήμα.
Τό δελτίον τοΰτο πρέπει ν' άντέχη εις τήν ύγρασίαν και νά είναι διαστάσεων έπι
τρεπουσών τήν ένθυλάκωσιν. θ ά είναι συντεταγμένον εις τήν έθνικήν γλώσσαν,
θ' άναφέρη τουλάχιστον τό ρνοματεπώνυμον, τήν ήμερομηνίαν γεννήσεως, τόν
βαθμόν καί τόν αριθμόν μητρώου τοΰ δικαιούχου. Ή ταύτότης θά καθορίζη ύπό
ποίαν ιδιότητα έχει ό δικαιούχος δικαίωμα είς τήν προστασίαν τής παρούσης
Συμβάσεως. Θά φέρη την φωτογραφίαν τοΰ κατόχου, καί, έπί πλέον, εϊτε τήν
ύπογραφήν είτε τά δακτυλικά αποτυπώματα αΰτοΰ, είτε και αμφότερα. Θά φέρη
τήν άνάγλυφον σφραγίδα τής στρατιωτικής αρχής.
Τά δελτία ταυτότητος δέον νά είναι ομοιόμορφα εϊς εκαστον στρατόν καί, κατά
τό δυνατόν, τοΰ αύτοΰ τύπου διά τους στρατούς δλων τών 'Υψηλών Συμβαλλομένων
Μερών. Τά έν συρράξει Μέρη δύνανται νά λάβουν ώς βάσιν τό συναπτόμενον
τη παρούση Συμβάσει υπόδειγμα. Θέλουν κοινοποιήσει προς άλληλα, κατά τήν
αρχήν τών εχθροπραξιών τόν τύπον τόν όποιον χρησιμοποιούν. "Εκαστον δελτίον
ταυτότητος θέλει εί δυνατόν έκδοθή εις δύο τουλάχιστον αντίτυπα, ων τό εν
θά κρατηθή ύπό τής έκδοσάσης Δυνάμεως.
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Έ ν ό ΰ δ ε μ ι ά περιπτώσει δύναται το ανωτέρω μνήμονευόμενον προσωπικόν
νάστερηθή οϋτε τοΰ διακριτικού του σήματος, ούτε τοΰ δελτίου ταυτότητος οϋτε
τοΰ" δικαιώματος νά φέρη το περιβραχιόνιόν του. Εις περίπτωσιν απώλειας θα
δικαιούται νά λαβή.διπλότΰπ.ον του δελτίου και νέα διακριτικά σήματα εϊς άντι*
κατάστασιν των άπωλεσθέντών.
"Αρθρον, 41.
Το εν αρθρω 25 άναφερόμενον προσωπικόν θά φέρη μόνον κατά τήν έκτέλέσιν
υγειονομικών καθηκόντων, λευκόν περιβραχιόνιόν φέρον εϊς το μέσον το διακρι
τικόν σήμα, άλλα μειωμένων διαστάσεων; Τοϋτο. θά παραδίδηται αύτώ .έσφρα
γισμενον υπό τής στρατιωτικής αρχής.
,
, .: .
Είς τά στρατιωτικά δελτία ταυτότητος τά όποια θά φέρη το εν λόγω προσωπικό,ν
θα άναφέρηται ή υγειονομική εκπαίδευσις, ην έλαβεν ό κάτοχος τοΰ δελτίου, ό χα
ρακτήρ πρόσωρινότητός των καθηκόντων του και το δικαίωμα του ,νά φέρη τό
περιβραχιόνιόν, .
..: .,, , . .;
"Αρθρον 42.
Ή διακριτική σημαία τής Συμβάσεως δεν δύναται ν* άναρτηθή εϊμή μόνον έπι
των υγειονομικών σχηματισμών και εγκαταστάσεων τών οποίων ή Σύμβασις
επιβάλλει τον σεβασμόν, και μόνον κατόπιν εγκρίσεως τής στρατιωτικής αρχής.
Έπι τών κινητών σχηματισμών, δπως και επί τών μονίμων εγκαταστάσεων,
ή σημαία αϋτη δύναται νά συνοδεύηται υπό τής εθνικής σημαίας τοΰ εν συρράξει
Μέρους εκ τοΰ οποίου εξαρτάται ό σχηματισμός ή ή έγκατάστασις.
Ούχ'ήττον, οί πεσόντες εις χείρας του εχθρού υγειονομικοί σχηματισμοί θά
υψώσουν μόνον τήν σημαίαν τής Συμβάσεως.
Τά εν συρράξει Μέρη θά λάβουν, εφ' δσον τό επιτρέπουν αί στρατιωτικοί
άνάγκάι, τά αναγκαία μέτρα ίνα καταστήσουν καθαρώς ορατά εις τάς κατά ξηράν,
αέρα και θάλασσαν έχθρικάς δυνάμεις τά διακριτικά σήματα τά έπισημαίνοντα
τους υγειονομικούς σχηματισμούς και τάς σχετικάς εγκαταστάσεις, προς αποφυγήν
τοΰ ενδεχομένου' οιασδήποτε επιθετικής ενεργείας.
"Αρθρον 43.
ΟΙ υγειονομικοί σχηματισμοί τών ουδετέρων Κρατών, εις τους οποίους υπό
τους εν άρθρω 27 προβλεπόμενους όρους θά έπετρέπετο ή παροχή υπηρεσιών
εϊς έμπόλεμόν τίνα, οφείλουν ν* αναρτούν όμοΰ μετά τής σημαίας τής Συμβάσεως
τήν έθνικήν σημαίαν τοΰ εμπολέμου τούτου, έφ' δσον ούτος θά έπεθύμει νά κάμη
χρήσιν τοΰ δικαιώματος δπερ τω παρέχει τό άρθρον 42.
Πλην αντιθέτου διαταγής τής αρμοδίας στρατιωτικής αρχής, θά δύνανται, εν
πάση περιπτώσει νά υψώσουν τήν έθνικήν των σημαίαν, έστω και αν πέσουν ε'ις
χείρας τοΰ αντιπάλου μέρους.
"Αρθρον 44.
Τό σήμα τοΰ Έρυθροΰ Σταύρου επί βάθους λευκοϋ και αί λέξεις «ερυθρός
σταυρός» ή «σταυρός τής Γενεύης».δεν δύνανται νά χρησιμοποιηθούν πλην τών
περιπτώσεων τών αναφερομένων ε'ις τάς έπομένας παραγράφους τοΰ παρόντος
άρθρου, είτε εν καιρώ ειρήνης είτε έν καιρώ πολέμου, παρά μόνον δια τήν έπισή
μανσιν ή τήν προστασίαν τών υγειονομικών σχηματισμών και εγκαταστάσεων,
τοΰ προσωπικού και τοΰ ύλικοΰ τοΰ προστατευομένου ύπό τής παρούσης Συμβά
σεως και τών άλλων διεθνών Συμβάσεων, αΐτινες ρυθμίζουν παρόμοια θέματα.
Τά αυτά ισχύουν καί διά τά εμβλήματα τά αναφερόμενα εις τήν δευτέραν παρά
γραφον τοΰ άρθρου 38, διά τάς χώρας, αΐτινες χρησιμοποιούν ταϋτα: Αί Έθνικαί
έταιρεΐαι τοΰ Έρυθροΰ Σταύρου ώς και αϊ είς τό άρθρον 26 αναφερόμενοι άλλαι
έταιρεΐαι, θά έχουν τό δικαίωμα νά χρησιμοποιούν τό διακριτικόν σήμα τό όποιον
παρέχει προς αύτάς τήν προστασίαν τής Συμβάσεως, μόνον εντός τοΰ πλαισίου
τών διατάξεων τής παρούσης παραγράφου.

440

ΈπΙ πλέον αϊ έθνικαι έταιρεΐαι τοϋ Έρυθροΰ Σταύρου ('Ερυθράς Ημισελήνου,
'Ερυθρού Λέοντος και Ηλίου), θα δύνανται έν καιρώ ειρήνης, συμφώνως προς την
έθνικήν νομοθεσίαν, νά χρησιμοποιούν το δνομα και το έμβλημα του Έρυθροΰ
ΣταυρρΟ κατά τήν αλλην δράσιν των την σύμφωνον προς τάς αρχάς τάς διατυπω
θείσας ίιπό των διεθνών Συνελεύσεων τοϋ Έρυθροΰ Σταύρου. "Οταν ή δράσις
αυτή συνεχίζεται έν καιρώ πολέμου, οι δροι της χρησιμοποιήσεως τοϋ εμβλήματος
θά πρέπει νά είναι τοιούτοι ώστε ή χρησιμοποίησις αϋτη νά μή δύναται νά θεωρηθή
ώς παρέχουσα τήν προστασίαν της Συμβάσεως. Το έμβλημα θά είναι σχετικώς
μικρών διαστάσεων και δεν θά δύναται νά τεθή επί περιβραχιονίου ή έπι της στέγης
οικοδομών.
Οί διεθνείς οργανισμοί τοΰ Έρυθροΰ Σταυρού και το δεόντως έξουσιοδοτημένον
προσωπικόν των θά δύναται οποτεδήποτε νά κάμη χρήσιν τοΰ σώματος τοΰ Έρυ
θροΰ Σταυρού έπι βάθους λευκού.
Εξαιρετικώς, συμφώνως προς τήν έθνικήν νομοθεσίαν και κατόπιν ρητής
εξουσιοδοτήσεως μιας τών εθνικών Εταιρειών του Έρυθροΰ Σταυρού (Ερυθράς
Ημισελήνου, Έρυθροΰ Λέοντος καΐ Ήλιου) θά δύναται νά γίνη χρήσις τοΰ εμβλή
ματος της Συμβάσεως έν καιρώ ειρήνης διά τήν έπισήμανσιν οχημάτων χρησιμο
ποιουμένων ώς νοσοκομειακών, και διά τήν έπισήμανσιν σταθμών πρώτων βοηθειών
αποκλειστικώς προοριζομένων διά τήν δωρεάν περίθαλψιν τραυματιών και ασθενών.
Κεφάλαιον VIII.—ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ.
"Αρθρον 45.

Έκαστον τών έν συρράξει Μερών θά έπιμεληθή, διά τών αρχηγών τοΰ στρατού
του της εκτελέσεως τών προηγουμένων άρθρων, ώς και τών απροβλέπτων περι
πτώσεων, συμφώνως προς τάς γενικάς αρχάς της παρούσης Συμβάσεως.
"Αρθρον 46.

"Απαγορεύονται τά αντίποινα κατά τών τραυματιών, ασθενών, τοΰ προσωπικού
ή τοΰ ύλικοϋ τοΰ προστατευομένου ύπό της Συμβάσεως.
"Αρθρον 47.

Τά'Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν, έν έκαστον έν τη χώρα του,
νά διασώσουν δσον τό δυνατόν εΰρύτερον, έν καιρώ ειρήνης και έν καιρώ πολέμου
το κείμενον τής παρούσης Συμβάσεως, καΐ ειδικώς νά συμπεριλάβουν τήν μελέτην
αυτής είς τά προγράμματα στρατιωτικής καί, ε! δυνατόν, πολιτικής εκπαιδεύσεως
είς τρόπον ώστε νά είναι γνωσταΐ αϊ βασικαι αυτής άρχαι είς τό σύνολον τοΰ πλη
θυσμού ειδικώς δέ είς τάς μάχιμους ένοπλους δυνάμεις, τό υγειονομικόν προσωπι
κόν και τους στρατιωτικούς ίερεΐς.
"Αρθρον 48.

Τά 'Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη θά κοινοποιήσουν προς άλληλα, μέσω τοϋ
Ελβετικού 'Ομοσπονδιακού Συμβουλίου καί, διαρκουσών τών εχθροπραξιών,
μέσω τών προστάτιδων Δυνάμεων, τάς επισήμους μεταφράσεις τής παρούσης
Συμβάσεως ώς καί τους νόμους και κανονισμούς τους οποίους ήθελον θεσπίσει
προς έξασφάλισιν τής εφαρμογής αυτής.
Κεφάλαιον IX.—ΠΕΡΙ ΔΙΩΞΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ.
"Αρθρον 49.

Τά 'Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται νά λάβουν άπαντα τ' αναγκαία
νομοθετικά μέτρα διά τον καθορισμόν τών κυρώσεων τών έπιβλητέων είς τά
πρόσωπα, άτινα προέβησαν ή έδωσαν είς άλλους διαταγήν νά προβούν εϊς οίαν
δήποτε σοβαράν παράβασιν τής παρούσης Συμβάσεως ώς αί παραβάσεις αύται
καθορίζονται είς τό έπόμενον άρθρον.
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Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος θά εχη την ύποχρέωσιν ν' αναζήτηση τα πρό
σωπα τα κατηγορούμενα ότι προέβησαν ή έδωσαν εϊς άλλους διαταγήν να προβούν
εις οιανδήποτε των σοβαρών τούτων παραβάσεων καΐ οφείλει να παραπέμψη τα
πρόσωπα ταϋτα ενώπιον τών Δικαστηρίων του, οιαδήποτε και αν είναι ή έθνικότης
των. Δύναται επίσης, εάν το προτιμά, και υπό τους προβλεπόμενους υπό της Ιδίας
αύτοϋ νομοθεσίας δρους, νά παραδώση τά είρημένα πρόσωπα προς έκδίκασιν είς
έτερον Συμβαλλόμενον Μέρος, τό όποιον ενδιαφέρεται διά τήν δίωξίν των, εφ* δσον
τό Συμβαλλόμενον τούτο Μέρος έχει εναντίον των επαρκείς λόγους διώξεως.
"Εκαστον συμβαλλόμενον Μέρος θά λάβη τά αναγκαία μέτρα διά τήν κατάπαυσιν
ενεργειών αντικειμένων είς τάς διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως, καΐ πέραν
τών σοβαρών παραβάσεων, αΐτινες καθορίζονται είς τό έπόμενον άρθρον.
ΕΙς πάσαν περίστασιν οί μηνυόμενοι θ' απολαμβάνουν εγγυήσεων δικονομικών
και ελευθέρας υπερασπίσεως ούχΐ κατωτέρων τών προβλεπομένων είς τά άρθρα 105
καί επόμενα της Συμβάσεως της Γενεύης περί μεταχειρίσεως τών αιχμαλώτων
πολέμου της 12ης Αυγούστου 1949.
"Αρθρον 50.
Αί εις τό προηγούμενον άρθρον αναφερόμενοι σοβαραι παραβάσεις είναι εκείνα ι
αΐτινες περιλαμβάνουν οιανδήποτε τών κάτωθι πράξεων, έάν αύται διεπράχθησαν
εναντίον προσώπων ή αντικειμένων τά όποια ή Σύμβασις προστατεύει: ό έκ προ
θέσεως φόνος, ή βάσανος ή άλλη απάνθρωπος μεταχείρισις, περιλαμβανομένων
και τών βιολογικών πειραμάτων, ή έκ προθέσεως πρόκλησις μεγάλης οδύνης ή
σοβαρά προσβολή κατά της σωματικής άκεραιότητος ή της υγείας, ή καταστροφή
και ίδιοποίησις κατά τρόπον παράνομον και εϊς εύρεϊαν κλίμακα, ή μή δικαιολο
γουμένη ύπό στρατιωτικής ανάγκης.
"Άρθρον 51.
Ουδέν τών Συμβαλλομένων Μερών δύναται ν* άπαλλάξη εαυτό, ουδέ νά άπαλλάξη
έτερον Συμβαλλόμενον Μέρος τών ευθυνών ας αυτό τούτο ή άλλο Συμβαλλόμενον
Μέρος υπέχουν λόγω τών εϊς τό προηγούμενον άρθρον προβλεπομένων παρα
βάσεων.
"Αρθρον 52.
Αιτήσει ενός τών έν συρράξει Μερών, θά διεξαχθή άνάκρισις, ής ό τρόπος
ενεργείας θά καθορισθή ύπό τών ενδιαφερομένων Μερών, έπί πάσης καταγγελίας
περί παραβάσεως της Συνθήκης.
Έάν δεν έπέλθη συμφωνία έπι της διαδικασίας της ανακρίσεως, τά Μέρη θά
συνεννοηθούν διά τήν εκλογή ν διαιτητού, δστις θ' άποφασίση περί τής ακολου
θητέας διαδικασίας.
"Απαξ διαπιστωθή ή παράβασις τά έν συρράξει Μέρη θά θέσουν τέρμα είς αυτήν
και θά επιβάλουν δσον τό δυνατόν ταχύτερον τάς δέουσας κυρώσεις.
"Αρθρον 53.
Ή χρήσις ύπό Ιδιωτών, εταιρειών ή εμπορικών καταστημάτων είτε δημοσίων
είτε ιδιωτικών, έκτος τών δυνάμει τής παρούσης Συμβάσεως δικαιουμένων είς
τούτο, τοϋ εμβλήματος ή τής επωνυμίας «ερυθρός σταυρός» ή «σταυρός τής
Γενεύης» ώς και παντός σήματος ή επωνυμίας, ήτις αποτελεί άπομίμησιν τούτων,
απαγορεύεται οποτεδήποτε, οιοσδήποτε καί αν είναι ό σκοπός τής χρήσεως ταύτης
και οιοσδήποτε καί αν είναι ό χρόνος άφ* ου τελείται.
Δεδομένου δτι προς τιμήν τής 'Ελβετίας υίοθετήθησαν τά αντεστραμμένα ομο
σπονδιακά χρώματα., και συνεπώς ενδέχεται νά προκληθη σύγχυσις μεταξύ τοϋ
εθνοσήμου τής 'Ελβετίας καί τοϋ διακριτικού σήματος τής Συμβάσεως, άπαγο
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ρεύεται ή χρήσις ύπό Ιδιωτών, εταιρειών ή εμπορικών καταστημάτων τοϋ εθνο
σήμου της 'Ελβετικής 'Ομοσπονδίας ώς και παντός σήματος αποτελούντος άπο
μίμησιν αυτού, εϊτε ώς βιομηχανικόν ή έμπορικόν σήμα είτε ώς στοιχεΐον τών
τοιούτων σημάτων, εϊτε έπι σκοπώ αντιθέτω προς τήν έμπορικήν εντιμότητα,
είτε ύπό συνθήκας δυναμένας νά θίξουν το έλβετικόν έθνικόν αίσθημα.
Ούχ ήττον, τά 'Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη, άτινα δεν ήσαν Μέρη τής Συμβάσεως
της Γενεύης τής 27ης Ιουλίου 1929, δύνανται νά παράσχουν εις δσους έχρησιμο
ποίησαν προγενεστέρως εμβλήματα, επωνυμίας ή σήματα ώς τ* αναφερόμενα εϊς
τήν πρώτην παράγραφον τοΰ παρόντος ϋρθρου, προθεσμίαν τριών, κατ" άνώτατον
δριον ετών άπό τής ενάρξεως της Ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως ίνα παύσουν
τήν χρήσιν αυτών. Εννοείται δτι, κατά τό διάστημα τής ώς ανω προθεσμίας, ή
περί ής ό λόγος χρήσις δέν δύναται νά έμφανισθή, οιαρκοΰντος πολέμου, ώς απο
βλέπουσα είς τήν παροχή ν τής προστασίας τής Συμβάσεως.
Ή καθοριζομένη είς τήν πρώτην παράγραφον του παρόντος άρθρου άπαγόρευσις
εφαρμόζεται επίσης, εξαιρουμένων τών κεκτημένων δικαιωμάτων προγενεστέρας
χρήσεως, είς τά εμβλήματα και τάς επωνυμίας τάς προβλεπόμενος εΐς τήν δευτέραν
παράγραφον τοϋ άρθρου 38.
"Αρθρον 54.
Τά 'Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη τών οποίων ή νομοθεσία δέν είναι άπό τοϋδε
επαρκής θά λάβουν τά αναγκαία μέτρα ίνα παρεμποδίσουν και διώξουν άνά πάσαν
στιγμήν τάς είς τό άρθρον 53 αναφερόμενος καταχρήσεις.

ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
"Αρθρον 55.
Ή παρούσα Σύμβασις έγένετο είς τήν γαλλικήν και τήν άγγλικήν.
τά κείμενα είναι εξ ίσου αυθεντικά.

'Αμφότερα

Τό Έλβετικόν Όμοσπονδιακόν Συμβόύλιον θέλει μεριμνήσει διά τάς επισήμους
μεταφράσεις τής Συμβάσεως είς τήν ρωσσικήν και τήν ίσπανικήν γλώσσαν.
"Αρθρον 56.
Ή παρούσα Σύμβασις, ήτις θά φέρη τήν ήμερομηνίαν τής σήμερον, δύναται,
μέχρι τής 12 Φεβρουαρίου 1950 νά υπογραφή έπ' ονόματι τών Δυνάμεων τών άντι
πρόσωπευθεισών εϊς τήν Συνδιάσκεψη», ήτις ήρξατο εν Γενεύη τήν 21 'Απριλίου
1949, ώς και Δυνάμεων μή άντιπροσωπευθεισών είς τήν Συνδιάσκεψιν ταύτη ν,
αΐτινες συμμετέχουν είς τάς Συμβάσεις τής Γενεύης του 1864, 1906 και 1929 διά
τήν βελτίωσιν τής τύχης τών τραυματιών και ασθενών τών έν εκστρατεία στρατών.
"Αρθρον 57.
Ή παρούσα Σύμβασις θά έπικυρωθή δσον τό δυνατόν συντομώτερον αί δε
επικυρώσεις της θά κατατεθούν έν Βέρνη.
Δι'έκάστην κατάθεσιν οργάνου επικυρώσεως θέλει συνταχθή πρωτόκολλον,
ούτινος ακριβές άντίγραφον θέλει έπιδοθή ύπό τοϋ 'Ελβετικού 'Ομοσπονδιακού
Συμβουλίου προς δλας τάς Δυνάμεις έπ' ονόματι τών οποίων θά έχη υπογραφή
ή Σύμβασις ή τών οποίων θά εχη κοινόποιηθή ή προσχώρησις.
"Αρθρον 58.
Ή παρούσα Σύμβασις θά τεθή έν ίσχύϊ εξ μήνας μετά τήν κατάθεσιν δύο τουλά
χιστον οργάνων επικυρώσεως.
Κατόπιν, θά τεθή έν ίσχύϊ δι° εκαστον Ύψηλόν Συμβαλλόμενον Μέρος εξ μήνας
μετά τήν κατάθεσιν τού οργάνου επικυρώσεως αύτοϋ.

443
"Αρθρον 59.
Ή παροΰσα Σύμβασις αντικαθιστά, εις τάς μεταξύ τών Υψηλών Συμβαλλομένων
Μερών σχέσεις, τάς Συμβάσεις της 6ης Ιουλίου 1864 και 27ης Ιουλίου 1929.
"Αρθρον 60.
Ή παροΰσα Σύμβασις θά είναι, άττό της ημέρας της ισχύος της ανοικτή εις την
προσχώρησιν πάσης Δυνάμεως έπ* ονόματι της οποίας δεν έχει υπογραφή.
"Αρθρον 61.
Αί προσχωρήσεις θά κοινοποιώνται εγγράφως εις το Έλβετικόν Όμοσπονδιακόν
Συμβούλιον και θά καθίστανται ενεργοί εξ μήνας μετά τήν ήμερομηνίαν καθ'ην
θά τω έχωσι περιέλθει.
Το Έλβετικόν Όμοσπονδιακόν Συμβούλιον θά ανακοίνωση τάς προσχωρήσεις
προς δλας τάς Δυνάμεις έπ' ονόματι τών οποίων έχει υπογραφή ή Σύμβασις ή τών
οποίων έχει κοινοποιηθή ή προσχώρησις.
"Αρθρον 62.
Αί ε'ις τά άρθρα 2 και 3 προβλεπόμενοι καταστάσεις θά προσδώσουν άμεσον
ϊσχύν εις τάς προ ή μετά τήν έναρξιν τών εχθροπραξιών ή της κατοχής κατατεθείσας
επικυρώσεις και κοινοποιηθείσας προσχωρήσεις τών εν συρράξει Μερών. Ή
κοινοποίησις τών ληφθησομένων επικυρώσεων ή προσχωρήσεων τών έν συρράξει
Μερών θά γίνηται ύπό τοΰ Ελβετικού 'Ομοσπονδιακού Συμβουλίου διά της ταχύ
τερος όδοΟ.
"Αρθρον 63.
"Εκαστον τών Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών έχει τό δικαίωμα νά καταγγείλη
τήν παροϋσαν Σύμβασιν.
Ή καταγγελία θά κοινοποιήται εγγράφως προς τό Έλβετικόν Όμοσπονδιακόν
Συμβούλιον, δπερ θ'ανακοίνωση τήν κοινοποίησιν προς τάς Κυβερνήσεις δλων
τών 'Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών.
Ή καταγγελία θά καθίσταται ενεργός εν έτος μετά τήν κοινοποίησιν της προς
τό Έλβετικόν Όμοσπονδιακόν Συμβούλιον. Ούχ ήττον, καταγγελία κοινοποιη
θείσα καθ* δν χρόνον ή καταγγέλλουσα Δύναμις έχει έμπλακή εϊς σύρραξιν, δεν
καθίσταται ενεργός έφ' δσον δεν θά εχη συναφθή ειρήνη καί έν ουδεμία περιπτώσει
πρό του τερματισμού του έργου απελευθερώσεως και επαναπατρισμού τών προστα
τευομένων ύπό της Συμβάσεως προσώπων.
Ή καταγγελία θά ίσχύη μόνον έναντι τής καταγγελλούσης Δυνάμεως. Αϋτη
ούδεμίαν θά εχη έπίδρασιν έπι τών υποχρεώσεων ας τά έν συρράξει Μέρη θά παρα
μείνουν υπόχρεα νά εκπληρώσουν δυνάμει τών άρχων τοΰ Διεθνούς δικαίου ώς
αύται προκύπτουν έκ τών παραδεδεγμένων μεταξύ πεπολιτισμένων εθνών εθίμων,
τών κανόνων ανθρωπισμού καί τών απαιτήσεων τής δημοσίας συνειδήσεως.
"Αρθρον 64.
Τό Έλβετικόν Όμοσπονδιακόν Συμβούλιον θά μεριμνήση διά τήν καταχώρησιν
τής παρούσης Συμβάσεως είς τήν Γραμματείαν τών Ηνωμένων Εθνών. Τό
Έλβετικόν Όμοσπονδιακόν Συμβούλιον θά πληροφόρηση επίσης τήν Γραμματείαν
τών 'Ηνωμένων Εθνών περί τών επικυρώσεων προσχωρήσεων και καταγγελιών
ας θά λάβη περί τής παρούσης Συμβάσεως.
Έφ'ώ, ο'ι υπογεγραμμένοι, έχοντες καταθέσει εις έκαστος τά πληρεξούσια του,
υπέγραψαν τήν παροϋσαν Σύμβασιν.
Έγένετο έν Γενεύη, τήν Ι2ην Αυγούστου 1949, ε'ις Γαλλικήν καί Ά γ γ λ ι κ ή ν
γλώσσαν, τοΰ πρωτοτύπου μέλλοντος νά κατατεθή είς τά 'Αρχεία τής Ελβετικής
'Ομοσπονδίας. Τό Έλβετικόν Όμοσπονδιακόν Συμβούλιον θά διαβίβαση ακριβές
άντίγραφον τής Συμβάσεως εϊς έκαστον τών υπογραφόντων Κρατών ώς καί είς
τά Κράτη, άτινα θά έχουν προσχωρήσει είς τήν Συνθήκην.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.
ΣΧΕΔΙΟΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζ Ω Ν Ω Ν ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
"Αρθρον Ι.

ΑΙ υγειονομικοί ζώναι θά επιφυλαχθούν αυστηρώς δια τα πρόσωπα τ' αναφερό
μενα είς τό άρθρον 23 της Συμβάσεως της Γενεύης περί βελτιώσεως της τύχης τών
τραυματιών καΐ ασθενών τών έν εκστρατεία ενόπλων δυνάμεων της 12 Αυγούστου
1949 ώς και διά τό προσωπικόν είς τό όποιον θά έχη άνατεθή ή όργάνωσις καΐ διοί
κησις τών ζωνών και περιοχών αυτών καΐ ή περίθαλψις τών έν αύταΐς συγκεντρω
θησόμένων ατόμων.
Ούχ' ήττον, πρόσωπα τών όποιων ή μόνιμος κατοικία ευρίσκεται εντός τοιούτων
περιοχών θά έχουν τό δικαίωμα νά παραμείνουν εκεί.
"Αρθρον 2.

Ουδέν πρόσωπον εκ τών ευρισκομένων ύπό οιανδήποτε ίδιότηττα εντός υγειο
νομικής ζώνης, δύναται νά εκτέλεση οιανδήποτε έργασίαν είτε εντός είτε έκτος
τής ζώνης, αμεσον σχέσιν εχουσαν μέ τάς στρατιωτικός επιχειρήσεις ή με τήν παρα
γωγήν πολεμικού ύλικοϋ.
"Αρθρον 3.

Ή δημιουργούσα ύγειονομικήν ζώνην Δύναμις θά λάβη δλα τά απαιτούμενα
μέτρα προς άπαγόρευσιν τής είσόδου είς δλα τά πρόσωπα τά οποία δέν έχουν τό
δικαίωμα νά μεταβούν ή νά παραμείνουν έκεϊ.
"Αρθρον 4.
ΑΙ υγειονομικοί ζώναι θά πληρούν τους κάτωθι δρους :
(α) Θά περιλαμβάνουν μικρόν μόνον τμήμα τοϋ εδάφους τό όποιον ελέγχει
ή δημιουργούσα τήν ζώνην Δύναμις.
(β) Θά είναι άραιώς κατωκημέναι έν σχέσει προς τάς δυνατότητας εγκαταστά
σεως.
(γ) Θά κείνται μακράν και θά στερούνται παντός στρατιωτικού στόχου και
πάσης σημαντικής βιομηχανικής ή διοικητικής εγκαταστάσεως.
(<5) Δέν θά τοποθετηθούν είς περιοχάς, αΐτινες, κατά πάσαν πιθανότητα ενδέ
χεται νά έχουν σημασίαν διά τήν διεξαγωγήν τοϋ πολέμου.
"Αρθρον 5.

Αί υγειονομικοί ζώναι υπόκεινται εϊς τάς ακολούθους υποχρεώσεις :
(α) Τό δίκτυον συγκοινωνιών καί τά μέσα μεταφοράς τά όποια ενδέχεται νά
περιλαμβάνουν δέν θά χρησιμοποιούνται διά τήν μεταφοράν στρατιωτικού
προσωπικού καί υλικού, έστω καί έν απλή διαμετακομίσει.
(β) Έν ουδεμία περιπτώσει θά ύπερασπίζωνται στρατιωτικώς.
"Αρθρον 6.

ΑΊ υγειονομικά! ζώναι θά έπισημαίνωνται δι' ερυθρών σταυρών (ερυθρών ημι
σελήνων, ερυθρών λεόντων καί ήλίων) έπί βάθους λευκού τοποθετημένων έπί τής
περιφερείας καί έπί τών κτιρίων.
"Αρθρον 7.

"Ηδη έν καιρώ ειρήνης ή κατά τήν έναρξιν τών εχθροπραξιών έκαστη Δύναμις θά
κοινοποίηση προς άπαντα τά Ύψηλα Συμβαλλόμενα Μέρη κατάλογον τών υγειονο
μικών ζωνών, αΐτινες έδημιουργήθησαν έπί τών εδαφών τά όποια ελέγχει. Θά
τά τηρήση επίσης ενήμερα τής δημιουργίας πάσης νέας ζώνης διαρκούσης τής
συρράξεως.
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Ευθύς ώς το άντίπαλον Μέρος λάβη την ανωτέρω άνακοίνωσιν ή ζώνη θα έχη
κανονικώς συγκροτηθή.
Έάν ούχ' ήττον, το άντίπαλον Μέρος θεωρή δτι εις τών ύπό της παρούσης Συμ
φωνίας τιθεμένων δρων προφανώς δεν τηρήται, δύναται ν* άρνηθή την άναγνώ
ρισιν της ζώνης κοινοποιούν επειγόντως τήν αρνησίν του προς το μέρος άπό το
όποιον ή ζώνη εξαρτάται, ή να εξάρτηση τήν άναγνώρισίν του άπό τήν έγκατάστα
σιν τοΰ ελέγχου περί ου προβλέπει το άρθρον 8.

# ■

*

"Αρθρον 8.

Μ

Πάσα Κυβέρνησις έχουσα αναγνωρίσει μίαν ή περισσότερος υγειονομικός
ζώνας συσταθείσας ύπό τοΰ αντιπάλου Μέρους, δικαιούται νά ζήτηση δπως μία
ή πλείονες είδικαΐ έπιτροπαι ελέγξουν κατά πόσον ή ζώνη πληροί τάς υποχρεώσεις
και τους δρους τους συνομολογηθέντας διά της παρούσης συμφωνίας.
Προς τοΰτο, τά μέλη τών ειδικών επιτροπών θα έχουν, άνά πάσαν στιγμήν έλευ
θέραν εΐσοδον εϊς τάς διαφόρους ζώνας καΐ θά δύνανται ακόμη και νά διαμείνουν
εκεί μονίμως, θ ά παρασχεθή δε εϊς αυτά πάσα ευκολία διά τήν άσκησιν της ελεγ
κτικής των αποστολής.
"Αρθρον 9.

Έν ή περιπτώσει α! έπιτροπαι διαπιστώσουν γεγονότα τά όποια θά ταΐς έφαί
νοντο αντίθετα προς τάς διατάξεις της παρούσης συμφωνίας, θά ειδοποιήσουν
πάραυτα τήν Δύναμιν εκ τής οποίας ή ζώνη εξαρτάται και θά παράσχουν εϊς αυτήν
διορίαν πέντε, το πολύ ήμερων προς διόρθωσιν τών κακώς εχόντων. Θά ειδοποιή
σουν σχετικώς και τήν Δύναμιν, ήτις έχει αναγνωρίσει τήν ζώνην.
Έάν άμα τη λήξει τής διορίας ή Κυβέρνησις εξ ής ή ζώνη εξαρτάται δεν εχη
δώσει συνέχειαν εις τήν άπευθυνθεΐσαν αύτη είδοποίησιν, το άντίπαλον Μέρος
δύναται νά δηλώση δτι ώς προς τήν ζώνην ταύτην δεν δεσμεύεται πλέον ύπό τής
παρούσης συμφωνίας.
φ.

+

"Αρθρον 10.
Ή Ιδρύσασα μίαν ή πλείονας υγειονομικός ζώνας και περιοχάς Δύναμις καΐ
τά αντίπαλα μέρη προς τά όποια ή ϋπαρξις τών ζωνών αυτών έχει κοινοπόιηθή,
θά διορίσουν, ή θά ζητήσουν άπό τάς προστάτιδας Δυνάμεις ή άπό άλλας ούδετέρας
Δυνάμεις νά διορίσουν έκεΐναι τά πρόσωπα τά όποια νά συμμετάσχουν τών αναφε
ρομένων έν άρθροις 8 και 9 ειδικών επιτροπών.
"Αρθρον I I .

Αί υγειονομικά! ζώναι έν ουδεμία περιπτώσει δύνανται νά γίνουν στόχος επι
θέσεως άλλα θά είναι πάντοτε άντικείμενον προστασίας και σεβασμού διά τά έν
συρράξει Μέρη.
"Αρθρον 12.

Εις περίπτωσιν κατοχής εδάφους τινός άί έν αύτώ υγειονομικά! ζώναι θά εξα
κολουθήσουν νά τυγχάνουν σεβασμού και νά χρησιμοποιούνται ώς τοιαϋται.
Ούχ' ήττον, ή κατέχουσα Δύναμις δύναται νά μεταβάλη τον προορισμόν των
άφοΟ εξασφάλιση τήν τύχην τών έν αύταΐς περιθαλπομένων προσώπων.
"Αρθρον 13.
Ή παρούσα συμφωνία έχει επίσης έφαρμογήν προκειμένου περί τοποθεσιών τάς
οποίας αί Δυνάμεις ήθελον χρησιμοποιήσει προς τόν ίδιον σκοπόν εις τον όποιον
αποβλέπουν αί υγειονομικά! ζώναι.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.
' Ε μ π ρ ό σ θ ία ό ψ ι ς .
(Χώρος δττου θα αναγράφεται το
f
όνομα της χώρας και της έκδο
σάσης το δελτίον στρατιωτικής
αρχής)·
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ

+

διά τά μέλη τοϋ παρά τω στρατεύματι άπεσπασμένου υγειονομικού και θρησκευ
τικού προσωπικού.
Έπώνυμον
"Ονομα
Ημερομηνία Γεννήσεως
Βαθμός
'Αριθμός Μητρώου
Ό κάτοχος τοΰ παρόντος δελτίου προστατεύεται υπό τής Συμβάσεως τής Γε
νεύης περί βελτιώσεως τής τύχης των τραυματιών, ασθενών και ναυαγών τών κατά
θάλασσαν ενόπλων δυνάμεων τής 12ης Αυγούστου 1949 λόγω τής ιδιότητος του
ως

'Ημερομηνία εκδόσεως του δελτίου

* Ο π ισ θία δψις.
Φωτογραφία
κατόχου
ΣφραγΙς έκδοσάσης
στρατιωτικής αρχής.
ΑΝΑΣΤΗΜΑ

'Αριθμός τοΰ δελτίου.

Υπογραφή ή δακτυλικά απο
τυπώματα ή και αμφότερα.

ΟΦΘΑΛΜΟΙ

"Ετερα ενδεχόμενα στοιχεία αναγνωρίσεως

ΚΟΜΗ

u
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ΜΕΡΟΣ Π.
ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ.
ΠΕΡΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ Τ Ω Ν ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ, ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΑ
ΓΩΝ Τ Ω Ν ΚΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ 12ης
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1949.
Οί υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι των Κυβερνήσεων των αντιπρόσωπε υ ο μένων
εις την διπλωματική ν Συνδιάσκεψιν, ήτις συνήλθεν εν Γενεύη άπό 21ης Απριλίου
μέχρι 12ης Αυγούστου 1949 προς τον σκοπόν δπως αναθεώρηση τήν Δεκάτη ν
Σύμβασιν της Χάγης της 18ης 'Οκτωβρίου 1907 περί προσαρμογής εις τον κατά
θάλασσαν πόλεμον των άρχων τής Συμβάσεως τής Γενεύης του 1906, συνεφώνησαν
επί των κάτωθι:
Κεφάλαιον Ι.—ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
"Αρθρον Ι.
Τά 'Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν να σεβασθούν
και να καταστήσουν σεβαστήν τήν παροΟσαν Σύμβασιν είς πασαν περίστασιν.
"Αρθρον 2.
Πλην των διατάξεων, α'ίτινες δέον νά τεθούν εν Ίσχύϊ ήδη εν καιρώ ειρήνης, ή
παρούσα Σύμβασις εφαρμόζεται είς περίπτωσιν πολέμου κηρυχθέντος ή πάσης
άλλης ενόπλου συρράξεως αναφυόμενης μεταξύ δύο ή περισσοτέρων των 'Υψηλών
Συμβαλλομένων Μερών, έστω καΐ εάν ή κατάστασις πολέμου δέν αναγνωρίζεται
ΰπό τίνος εξ αυτών.
Ή Σύμβασις εφαρμόζεται επίσης είς πάσαν περίπτωσιν μερικής ή ολικής κατοχής
τών εδαφών ενός τών Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών και αν έτι ή έν λόγω κατά
ληψις δέν αντιμετώπιση ενοπλον άντίστασιν.
Και έν περιπτώσει ακόμη καθ* ήν μία τών ένσυρράξει Δυνάμεων δέν συμμετέχει
τής παρούσης Συμβάσεως, α'ι είς ταύτην συμμετέχουσαι Δυνάμεις θά εξακολουθήσουν
δεσμευόμεναι ύπ' αυτής ως προς τάς αμοιβαίας των σχέσεις καΐ έν σχέσει προς τήν
έν λόγω Δύναμιν εάν αϋτη άποδεχθή καΐ έφαρμόση τάς διατάξεις αυτής.
"Αρθρον 3.
Έν περιπτώσει ένοπλου συρράξεως, ήτις δέν παρουσιάζει διεθνή χαρακτήρα
και αναφύεται έπι τοϋ εδάφους ενός τών 'Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών, εκαστον
τών έν συρράξει Μερών υποχρεούται τουλάχιστον νά έφαρμόση τάς κάτωθι διατά
Ι. Τά πρόσωπα, ατινα δέν λαμβάνουν απ' ευθείας μέρος ε'ις τάς εχθροπραξίας
συμπεριλαμβανομένων καΐ τών προσώπων τών ανηκόντων είς τάς ένοπλους δυ
νάμεις, ατινα κατέθεσαν τά δπλα, ώς και τά πρόσωπα ατινα ετέθησαν έκτος μάχης
ένεκα ασθενείας, τραύματος, κρατήσεως ή διά πάσαν αλλην αΐτίαν, θά τύχουν, έν
πάση περιπτώσει ανθρωπιστικής μεταχειρίσεως, άνευ ουδεμίας δυσμενούς
χαρακτήρος διακρίσεως βασιζόμενης έπι τής φυλής, τοϋ χρώματος, τοΟ θρησκεύ
ματος ή τής πίστεως, τής καταγωγής ή τής περιουσίας ή παντός άλλου αναλόγου
κριτηρίου.
Προς τον σκοπόν τούτον, είναι και παραμένουν άπηγορευμένα έν παντι τόπω
και χρόνω ώς ττρός τά εϊρημένα πρόσωπα :
(α) Αί προσβολαί κατά τής ζωής καΐ σωματικής άκεραιότητος και δή ό φόνος
ύφ* δλας του τάς μορφάς, οί ακρωτηριασμοί, ή απάνθρωπος μεταχείρισις, α'ι βά
σανοι καί τά μαρτύρια.
(β) Ή άνάληψις ομήρων.
(y) ΑΙ προσβολαί κατά τής ανθρωπινής αξιοπρέπειας και δή αί ταπεινωτικοί
καί εξευτελιστικοί μεταχειρίσεις.
(δ) ΑΙ καταδίκαι αί απαγγελλόμενοι και αί εκτελέσεις αί λαμβάνουσαι χώραν
άνευ προηγουμένης αποφάσεως έκδεδομένης υπό κανονικώς συγκεκρο
τημένου δικαστηρίου, περιβεβλημένου δι δλων τών δικαστικών εγγυή
σεων, αΐτινες αναγνωρίζονται ώς απαραίτητοι ύφ' δλων τών πεπολιτισμέ
νων λαών.
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2. Oi τραυματίαι και oi ασθενείς θα περισυλλέγωνται και θα περιθάλπονται.
'Αμερόληπτος ανθρωπιστικός οργανισμός, ώς ή Διεθνής 'Επιτροπή του 'Ερυθρού
Σταύρου, δύναται νά προσφέρη τάς υπηρεσίας του εις τα εν συρράξει Μέρη.
Τά εν συρράξει Μέρη θα προσπαθήσουν εξ άλλου νά θέσουν εν ίσχύϊ δι* ειδικών
συμφωνιών το σύνολον ή μέρος τών άλλων διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως.
Ή εφαρμογή τών ανωτέρω διατάξεων ούδεμίαν θά εχη έπίδρασιν επί της νομικής
καταστάσεως τών εν συρράξει Μερών.
"Αρθρον 4.
Εις περίπτωσιν πολεμικών επιχειρήσεων μεταξύ τών κατά ξηράν και κατά θάλασ
σαν δυνάμεων τών εν συρράξει Μερών, αί διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως
εφαρμόζονται μόνον εις τάς επί σκαφών εύρισκομένας δυνάμεις.
Αί αποβιβαζόμενοι δυνάμεις θά ύπάγωνται αμέσως εις τάς διατάξεις τής Συμ
βάσεως τής Γενεύης περί βελτιώσεως τής τύχης τών τραυματιών και ασθενών τών
εν εκστρατεία ενόπλων δυνάμεων τής 12ης Αυγούστου 1949.
"Αρθρον 5.
Αί ούδέτεραι Δυνάμεις θά εφαρμόσουν κατ' άναλογίαν τάς διατάξεις τής παρού
σης Συμβάσεως ε'ις τους τραυματίας, ασθενείς και ναυαγούς και εις τά μέλη τοϋ
υγειονομικού και θρησκευτικού προσωπικού τοΰ ανήκοντος εις τάς ενόπλους
δυνάμεις τών εν συρράξει Μερών, ατινα θά γίνουν δεκτά ή θά κρατηθούν ύπό περιο
ρισμόν επί τοΰ εδάφους των, ώς και εϊς τους συλλεγόμενους νεκρούς.
"Αρθρον 6.
Πλην τών συμφωνιών τών προβλεπομένων υπό τών άρθρων 10, 18, 31 38, 39,
40, 43 και 53 τά Ύψηλά,Συμβαλλόμενα Μέρη θά δύνανται νά συνάψουν ετέρας ε'ιδικάς
συμφωνίας επί παντός θέματος δπερ θά εκρινον σκόπιμον νά ρυθμίσουν ιδιαιτέρως.
.Ουδεμία ειδική συμφωνία δύναται νά χειροτέρευση τήν θέσιν τών τραυματιών,
ασθενών και ναυαγών ώς και τοΰ υγειονομικού και θρησκευτικού προσωπικού
ώς αϋτη ρυθμίζεται ύπό τής παρούσης Συμβάσεως ουδέ νά περιορίση τά παρά
ταύτης παραχωρούμενα εις εκείνους δικαιώματα.
. Οί τραυματίαι, ασθενείς και ναυαγοί ώς και τά μέλη τοΰ υγειονομικού και θρη
σκευτικού προσωπικού δικαιούνται εϊς το ευεργέτημα τών ώς άνω συμφωνιών εν
δσω τοις είναι εφαρμοστέα ή παρούσα Σύμβασις πλην αντιθέτου δρου ρητώς περι
λαμβανομένου εϊς τάς προμνησθείσας συμφωνίας ή εϊς μεταγενέστερος τοιαύτας,
ή επίσης, πλην τής περιπτώσεως καθ' ην το εν ή το άλλο τών εν συρράξει Μερών
ήθελε λάβει υπέρ αυτών εύνοϊκώτερα μέτρα.
"Αρθρον 7.
Οί τραυματίαι, ασθενείς και ναυαγοί ώς και τά μέλη τοϋ υγειονομικού και θρη
σκευτικού προσωπικού εν ουδεμία περιπτώσει δύνανται νά παραιτηθούν, εν δλω ή
εν μέρει, τών δικαιωμάτων άτινα τοις εξασφαλίζουν ή παρούσα Σύμβασις, και αν
ύπάρχη περίπτωσις, αί ε'ιδικαί συμφωνίαι περί ων το προηγούμενον άρθρον.
"Αρθρον 8.
Ή παρούσα Σύμβασις θά έφάρμόζηται τή συνδρομή και ύπό τόν έλεγχον τών προ
στάτιδων Δυνάμεων τών επιφορτισμένων τήν ύπεράσπισιν τών συμφερόντων τών
εν συρράξει Μερών. Προς τόν σκοπόν τούτον αί προστάτιδες Δυνάμεις θά δύ
νανται, πλην τοΰ διπλωματικού και προξενικού των προσωπικού, νά διορίζουν αντι
προσώπους έκ τών Ιδίων αυτών υπηκόων ή έκ τών υπηκόων ετέρων ουδετέρων
Δυνάμεων. Οί αντιπρόσωποι ούτοι πρέπει νά τύχουν τής εγκρίσεως τής Δυνάμεως
παρά τή οποία θά εκτελούν τήν άποστολήν των.
Τά εν συρράξει Μέρη θά ευκολύνουν, εν τω εύρυτέρω δυνατώ μέτρω, το έργον
τών αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τών προστάτιδων Δυνάμεων. ,
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Οι αντιπρόσωποι ή εκπρόσωποι τών προστάτιδων Δυνάμεων έν ούδεμιά περι
πτώσει συγχωρούνται νά υπερβούν τά δρια της αποστολής των, ως αύτη καθορί
ζεται ύπό της παρούσης Συμβάσεως. Οΰτοι, είδικώς, δέον νά έχουν υπ' δψιν τάς
επιτακτικός άνάγκας της ασφαλείας τοϋ Κράτους παρ* ω εκτελούν τά καθήκοντα
των. Μόνον επιτακτικά! στρατιωτικά! άνάγκαι δύνανται νά επιτρέψουν, δλως
εξαιρετικώς και προσωρινώς, περιορισμόν τής δράσεως των.
"Αρθρον 9.
ΑΊ διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως δέν αποτελούν κώλυμα εις την άνθρωπι
στικήν δράσιν την οποίαν ή Διεθνής Επιτροπή του Έρυθροΰ Σταύρου ή\ καΐ πάς
άλλος αμερόληπτος ανθρωπιστικός οργανισμός, θ* ανελάμβανε διά τήν προστασίαν
τών τραυματιών, ασθενών και ναυαγών ως κα! τών μελών του υγειονομικού και
θρησκευτικού προσωπικού κα! τήν προς αυτούς παροχήν βοηθημάτων τη, συγκα
ταθέσει τών ενδιαφερομένων ί ν συρράξει Μερών.
"Αρθρον 10.
Τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη θά δύνανται άνά πδσαν στιγμήν νά συνεννοη
θούν ίνα εμπιστευθούν είς όργανισμόν παρουσιάζοντα δλας τάς εγγυήσεις αμερο
ληψίας κα! ικανότητος τά καθήκοντα τά ανατιθέμενα διά της παρούσης Συμβάσεως
εϊς τάς προστάτιδας Δυνάμεις.
Έν ή περιπτώσει τραυματίαι, ασθενείς κα! ναυαγό! ή. μέλη τοΰ υγειονομικού κα!
θρησκευτικού προσωπικού δέν απολαύουν, ή παύσουν ν' απολαύουν, δι* οιανδήποτε
αϊτίαν της υποστηρίξεως προστάτιδος Δυνάμεως ή οργανισμού υποδειχθέντος
συμφώνως προς τά έν τω πρώτω έδαφίω διαλαμβανόμενα, ή κατακρατούσα Δύναμις
δέον νά ζητήση, είτε παρ' ουδετέρου Κράτους είτε παρά τοιούτου τινός οργανισμού,
ν' άναλάβη τά καθήκοντα τ' ανατιθέμενα διά τής παρούσης Συμβάσεως εις τάς προ
στάτιδας Δυνάμεις τάς υποδεικνυόμενος ύπό τών έν συρράξει Μερών.
Έάν δέν δύναται κα! ούτω νά έξασφαλισθή προστασία, ή κατακρατούσα Δύναμις
οφείλει νά ζητήση άπό άνθρωπιστικήν όργάνωσιν ώς ή Διεθνής Επιτροπή, τοΰ
Έρυθροΰ Σταυρού, ν' άναλάβη τ' ανθρωπιστικά καθήκοντα τά ανατιθέμενα διά της
παρούσης Συμβάσεως, είς τάς προστάτιδας Δυνάμεις, ή δέον ν* άποδεχθή, ύπό τήν
έπιφύλαξιν τών διατάξεων τοΰ παρόντος άρθρου, τήν προσφοράν υπηρεσιών τήν
προερχομένην άπό τοιούτον όργανισμόν.
Πάσα ουδέτερα Δύναμις ή πάς οργανισμός κληθείς παρά τής ενδιαφερόμενης
Δυνάμεως ή προσφερόμενος προς τον προμνησθέντα σκοπόν, οφείλει κατά τήν
δράσιν του νά έχη συνείδησιν τών ευθυνών του έναντι τοΰ έν συρράξει Μέρους
εκ τοΰ οποίου εξαρτώνται τά υπό τής παρούσης Συμβάσεως προστατευόμενα
πρόσωπα κα! νά παρέχη επαρκείς εγγυήσεις ικανότητος διά τήν άνάληψιν τών περ!
ων πρόκειται καθηκόντων κα! τήν άμερόληπτον έκτέλεσίν των.
Ουδεμία επιτρέπεται παρέκκλισις άπό τών προηγουμένων διατάξεων δι* ειδικής
συμφωνίας μεταξύ Δυνάμεων ων ή μία θά εύρίσκετο, έστω κα! προσωρινώς
έναντι τής άλλης Δυνάμεως ή τών συμμάχων αυτής, περιωρισμένη δσον άφορα
τήν προς διαπραγμάτευσιν ικανότητα της, συνεπεία στρατιωτικών γεγονότων,
κα! δή έν περιπτώσει κατοχής ολοκλήρου ή σημαντικού τμήματος τοΰ εδάφους
αυτής.
Όσάκις γίνεται είς τήν παροϋσαν Σύμβασιν μνεία περ! προστάτιδος Δυνάμεως,
ή μνεία αϋτη ύποδηλοΐ κα! τους οργανισμούς οΐτινες άντικαθϊστώσιν αυτήν έν τη
έννοια τοΰ παρόντος άρθρου.
"Αρθρον 11.
Είς πάσαν περίπτωσιν καθ' ην θά έθεώρουν τούτο χρήσιμρν άπό απόψεως τών
συμφερόντων τών προστατευομένων προσώπων, κα! δή είς περίπτωσιν διαφωνίας
μεταξύ τών έν συρράξει Μερών επί τής εφαρμογής ή τής ερμηνείας τών διατάξεων
τής παρούσης Συμβάσεως, αί προστάτιδες Δυνάμεις θέλουν προσφέρει τάς καλάς
αυτών υπηρεσίας διά τήν διευθέτησιν τής διαφοράς.
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Προς τον σκοττόν τοϋτον, εκάστη των προστάτιδων Δυνάμεων δύναται, τη
προσκλήσει ενός των Μερών η αυθορμήτως, να προτείνη εϊς τά εν συρράξει Μέρη
συνάντησιν τών αντιπροσώπων των και δη των αρχών τών επιφορτισμένων την
τύχην των τραυματιών, ασθενών και ναυαγών, ως τοΰ υγειονομικού και θρησκευ
τικού προσωπικού, ενδεχομένως έπι ουδετέρου εδάφους καταλλήλως έκλεγησο
μένου. Τά εν συρράξει Μέρη υποχρεούνται να δώσουν συνέχειαν εις τάς οϋτω
ύποβληθησομένας αύταΐς προτάσεις. Αϊ προστάτιδες Δυνάμεις δύνανται, εάν
συντρέχη προς τούτο περίπτωσις, νά προτείνουν εις τήν έγκρισιν τών εν συρράξει
Μερών προσωπικότητα άνήκουσαν εις οΰδετέραν Δύναμιν ή προσωπικότητα ύπο
δειχθησομένην υπό της Διεθνούς 'Επιτροπής τοΰ 'Ερυθρού Σταυρού, ήτις νά κληθή
όπως μετάσχη εις τήν συνάντησιν.
Κεφάλαιον II.—ΠΕΡΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ, ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ Ν Α Υ Α Γ Ω Ν .

"Αρθρον 12.
Τά μέλη τών ενόπλων δυνάμεων καΐ τά ε'ις το έπόμενον άρθρον αναφερόμενα
άλλα πρόσωπα, δταν είναι τραυματίαι, ασθενείς ή ναυαγοί, δέον νά είναι σεβαστά
και νά προστατεύωνται είς πασαν περίπτωσιν. Σημειωτέον δτι ό δρος «ναυάγιον»
εφαρμόζεται εϊς παν ναυάγιον οίαιδήποτε καί αν είναι αί συνθήκαι ύφ' ας έλαβε
χώραν, περιλαμβανομένης της αναγκαστικής προσθαλασσώσεως και τής είς τήν
θάλασσαν πτώσεως.
Θά τύχουν ανθρωπιστικής μεταχειρίσεως και περιθάλψεως ύπό τοΰ εν συρράξει
Μέρους είς τήν έξουσίαν τοΰ οποίου θά εύρίσκωνται, άνευ ουδεμιάς διακρίσεως
δυσμενούς χαρακτήρος βασιζόμενης ε'ις τό φΰλον, τήν φυλήν, τήν εθνικότητα, τήν
θρησκείαν, τάς πολιτικάς πεποιθήσεις ή έτερον άνάλογον κριτήριον. 'Απαγο
ρεύεται αυστηρώς πάσα προσβολή είς τήν ζωήν ή τό πρόσωπον των και πλην
άλλων ή έξόντωσις τών βαρέως πασχόντων, ό φόβος, ή βάσανος, ή ενέργεια έπ'
αυτών βιολογικών πειραμάτων, ή εσκεμμένη έγκατάλειψίς των άνευ ιατρικής
περιθάλψεως ή άνευ περιποιήσεως, ή έπι σκοπώ έκθεσίς των είς κίνδυνον
μεταδόσεως ασθενείας ή μολύνσεως, έπι τούτω δημιουργηθείσης.
Μόνον λόγω επειγούσης ανάγκης επιτρέπεται ή μεταβολή τής προτεραιότήτος
είς τήν σειράν παροχής περιθάλψεως.
Αί γυναίκες θά τυγχάνουν τής οφειλομένης είς τό φΰλον των ειδικής προσοχής.
"Αρθρον 13.
:.Ή παρούσα Σύμβασις θά έφαρμόζηται είς τους ναυαγούς και τους εν θαλασσή
τραυματίας και ασθενείς τους ανήκοντας είς τάς κάτωθι κατηγορίας :
Ι. Τά μέλη τών ένοπλων δυνάμεων ενός τών εν συρράξει Μερών, ώς επίσης και
τά μέλη της εθνοφυλακής καί τών εθελοντικών σωμάτων τών αποτελούντων τμήμα
τών ενόπλων αύτοϋ δυνάμεων.
2. Τά μέλη τών άλλων εθνοφρουρών καί τά μέλη τών άλλων εθελοντικών σω
μάτων, συμπεριλαμβανομένων καί τών ομάδων ώργανωμένης αντιστάσεως ανη
κόντων είς εν τών έν συρράξει Μερών καί δρώντων έκτος ή εντός τοΰ ιδίου αυτών
εδάφους, έστω καί αν τό έδαφος τούτο ευρίσκεται ύπό κατοχήν, εφ' δσον αί εθνο
φρουροί άυται, ή τά εθελοντικά σώματα περιλαμβανομένων τών ομάδων ώργανω
μένης αντιστάσεως, πληρούν τους κάτωθι δρους :
(α) "Εχουν έπι κεφαλής των πρόσωπον ύπεύθυνον διά τάς πράξεις τών υφιστα
μένων του.
(β) "Εχουν διακριτικόν σήμα μόνιμον καί δυνάμενον ν' άναγνωρισθή εξ αποστά
σεως.
(}·) Όπλοφοροΰν αναφανδόν.
(δ) Συμμορφοΰνται κατά τάς επιχειρήσεις των με τους νόμους καί τά έθιμα
τοΰ πολέμου.
3. Τά μέλη τακτικών ενόπλων δυνάμεων εξαρτωμένων από Κυβέρνησιν ή αρχήν
μή άναγνωριζομένην ύπό τής κατακρατούσης Δυνάμεως.
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4. Τά πρόσωπα τ* άκολουθοϋντα τάς ενόπλους δυνάμεις χωρίς ν' αποτελούν
απ' ευθείας μέρος αυτών, οίον πολιτικά μέλη πληρωμάτων στρατιωτικών αεροπλά
νων, πολεμικοί άνταποκρίταί, προμηθευταί, μέλη μονάδων εργασίας ή υπηρεσιών
ψυχαγωγίας τοϋ στρατού, υπό τον δρον να έχουν λάβει την αδειαν τών στρατιωτι
κών δυνάμεων ας συνοδεύουν.
5. Τά μέλη τών πληρωμάτων τοϋ εμπορικού ναυτικού, περιλαμβανομένων τών
πλοιάρχων, πιλότων και μαθητευομένων και τά πληρώματα της πολιτικής αεροπο
ρίας τών εν συρράξει Μερών εφ' δσον δέν απολαμβάνουν εύνοϊκωτέρας μεταχειρί
σεως δυνάμει ϋλλων διατάξεων τοϋ Διεθνοϋς Δικαίου.
6. Ό πληθυσμός μή κατεχομένου εδάφους, δστις, έπι τη προσεγγίσει τοϋ έχθροϋ
λαμβάνει αυθορμήτως τά δπλα ίνα πολεμήση κατά τών στρατευμάτων εισβολής
χωρίς νά έχη τόν καιρόν νά καταρτισθή εις τακτικάς ένοπλους δυνάμεις, έφ* δσον
όπλοφορεΐ αναφανδόν και σέβεται τους νόμους καΐ τά έθιμα τοϋ πολέμου.
"Αρθρον 14.
Παν πολεμικόν σκάφος ενός εμπολέμου Μέρους δύναται ν* απαίτηση την παρά
δοσιν τραυματιών, ασθενών ή ναυαγών ευρισκομένων έπι στρατιωτικών νοσο
κομειακών πλοίων, έπι νοσοκομειακών πλοίων ανηκόντων εις εταιρείας βοηθείας ή
ε'ις ϊδιώτας, έπι εμπορικών πλοίων, θαλαμηγών και έφολκίων οιασδήποτε εθνικό
τητος έφ* δσον ή κατάστασις υγείας τών τραυματιών καΐ ασθενών επιτρέπει τήν
παράδοσίν των καΐ έφ' δσον τό πολεμικόν σκάφος διαθέτει εγκαταστάσεις επιτρέ
πουσας τήν έξασφάλισιν επαρκούς περιθάλψεως.
"Αρθρον 15.
'Εάν τραυματίαι, ασθενείς ή ναυαγοί περισυλλέγουν ύπό ουδετέρου πολεμικού
σκάφους ή ύπό ουδετέρου στρατιωτικού αεροσκάφους, δέον νά ληφθή μέριμνα,
οσάκις τούτο απαιτεί τό διεθνές δίκαιον, ώστε νά μή δυνηθούν τά πρόσωπα ταύτα
νά συμμετάσχουν έκ νέου είς πολεμικός επιχειρήσεις.
"Αρθρον 16.
Λαμβανομένων ύπ' δψιν τών διατάξεων τοΰ άρθρου 12, οί τραυματίαι ασθενείς
και ναυαγοί ενός τών εμπολέμων, περιελθόντες εις χείρας τοΰ αντιπάλου θά θεω
ρούνται αιχμάλωτοι πολέμου, οί δέ κανόνες τοΰ διεθνούς δικαίου οί άφορώντες
τους αιχμαλώτους πολέμου θά Ισχύουν ώς προς αυτούς. Είς τόν συλλαβόντα
εναπόκειται ν° άποφασίση, αναλόγως τών περιστάσεων, έάν ενδείκνυται νά κράτηση
τούτους, νά τους κατευθύνη προς λιμένα τής χώρας του, προς οΰδέτερον λιμένα
ή ακόμη και προς λιμένα τοΰ αντιπάλου. Είς τήν τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν
οί οϋτω άποδοθησόμενοι προς τήν χώραν των αιχμάλωτοι πολέμου δέν θά δύνανται
νά υπηρετήσουν κατά τήν διάρκειαν τού πολέμου.
"Αρθρον 17.
ΟΙ τραυματίαι ασθενείς και ναυαγοί οί αποβιβαζόμενοι τη συγκαταθέσει τών
τοπικών άρχων είς οΰδέτερον λιμένα,.οφείλουν, πλην αντιθέτου συμφωνίας μεταξύ
τής οΰδετέρας Δυνάμεως καΐ τών εμπολέμων Δυνάμεων, νά κρατηθούν ύπό τής
ούδετέρας Δυνάμεως οσάκις τούτο επιτάσσει τό διεθνές δίκαιον, είς τρόπον ώστε
νά μή δυνηθούν νά λάβουν εκ νέου μέρος εις τάς πολεμικός επιχειρήσεις.
Αί δαπάναι νοσηλείας και περιορισμού θά βαρύνουν τήν Δύναμιν είς τήν οποίαν
ανήκουν οί τραυματίαι, ασθενείς ή ναυαγοί.
"Αρθρον 18.
Μεθ' έκάστην μάχην τά έν συρράξει Μέρη οφείλουν νά λάβουν άνευ χρονοτριβής
άπαντα τά δυνατά μέτρα διά τήν άναζήτησιν καΐ περισυλλογή ν τών ναυαγών, τραυ
ματιών και ασθενών, τήν προστασίαν των κατά τής λεηλασίας και κακής μεταχειρί
σεως και τήν έξασφάλισιν τής αναγκαίας εϊς αυτούς περιθάλψεως, ώς επίσης κα\
διά τήν άναζήτησιν τών νεκρών και παρεμπόδισιν τής σκυλεύσεώς των.
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Όσάκις αί περιστάσεις το επιτρέπουν τά εν συρράξει Μέρη θα συνάψουν τοπικάς
συμφωνίας διά τήν άπό θαλάσσης έκκένωσιν τραυματιών καΐ ασθενών πολιορκου
μένης ή περικυκλωμένης ζώνης και δια την διάβασιν του δια την ζώνην ταύτην
προοριζομένου υγειονομικού και θρησκευτικού προσωπικού και υγειονομικού
Ολικού.
Αρθρον 19.
Τά εν συρράξει Μέρη οφείλουν να καταχωρήσουν, δσον ένεστι τάχιον, δλα τά
στοιχεία διά τών όποιων θά δύνανται ν' αναγνωρισθούν ol ναυαγοί, τραυματίαι,
ασθενείς καΐ νεκροί του αντιπάλου Μέρους, οΐτινες έπεσαν είς χείρας του.
Αί ώς άνω πληροφορίαι δέον, ει δυνατόν, νά περιλάβουν :
(α) ενδειξιν περί της Δυνάμεως εξ ής εξαρτώνται*
(β) μονάδα υπηρεσίας ή αριθμόν μητρώου 
(γ) έπίθετον

(δ) δνομα ή ονόματα*
(ε) ήμερομηνίαν γεννήσεως·
(ζ) οιανδήποτε άλλην πληροφορίαν άναγραφομένην επί του δελτίου ή της πινα
κίδος ταυτότητος.
(η) ήμερομηνίαν και τόπον συλλήψεως ή θανάτου'
(θ) πληροφορίας άφορώσας τά τραύματα, τήν άσθένειαν ή τά αίτια τοϋ θανάτου.
Αϊ ώς άνω πληροφορίαι δέον νά διαβιβάζωνται δσον τάχιστα προς το γραφεΐσν
πληροφοριών περί οΰ το άρθρον 122 της Συμβάσεως της Γενεύης περί μεταχειρίσεως
τών αιχμαλώτων πολέμου, της 12ης Αυγούστου 1949, δπερ θά τάς κοινοποιή προς
τήν Δύναμιν εξ* ής εξαρτώνται τά πρόσωπα ταΟτα, μέσω της προστάτιδος Δυνάμεως
και τοϋ κεντρικού Πρακτορείου τών αιχμαλώτων πολέμου.
Τά εν συρράξει Μέρη θά καταρτίζουν και κοινοποιούν άλλήλοις διά της εν τω
προηγουμένω έδαφίω αναφερομένης όδοΰ, τάς ληξιαρχικάς πράξεις θανάτου ή
τους καταλόγους θανάτων δεόντως κεκυρωμένους. Θά συλλέγουν και θά διαβι.
βάζουν, επίσης, μέσω του αυτού γραφείου, τό ήμισυ τών διπλών πινακίδων ταυτό
τητος ή αυτήν τήν πινακίδα εάν είναι μονή, τάς διαθήκας ή άλλα έγγραφα παρουσιά
ζοντα ενδιαφέρον διά τάς οίκογενείας τών αποβιωσάντων, τά χρηματικά των ποσά
καί, εν γένει πάντα τά αντικείμενα τά έχοντα πραγματικήν ή ακτθηματικήν άξίαν, τά
ευρεθέντα επί τών νεκρών. Τά αντικείμενα ταύτα ώς και εκείνα ων δεν έξηκριβώθη
ό Ιδιοκτήτης, θ' άποστέλλωνται δι* έσφραγίσμένων δεμάτων συνοδευόμενων ΰπό
δηλώσεως παρεχούσης δλας τάς αναγκαίας λεπτομέρειας διά τήν άνακάλυψιν τοΰ
αποθανόντος ιδιοκτήτου, ώς καί πλήρη άπογραφήν του περιεχομένου τοΰ δέματος.
"Αρθρον 20.
Τά εν συρράξει Μέρη οφείλουν νά μεριμνήσουν ώστε ή εις τήν θάλασσαν ρίψις
τών νεκρών, γινομένη ατομικώς έφ* δσον τό επιτρέπουν αί περιστάσεις, έπεται
προσεκτικής, εϊ δυνατόν δέ Ιατρικής εξετάσεως τών λειψάνων, ώστε νά πιστοποιηθή
ό θάνατος, νά έξακριβωθή ή ταυτότης τοΰ νεκρού καί νά καταστή: δυνατή σχετική
άνακοίνωσις. *Εάν γίνεται χρήσις διπλής πλακός ταυτότητος τό ήμισυ της πλακός
ταύτης θά παραμείνη έπί της σορού.
'Εάν οί νεκροί έχουν άποβιβασθή, τυγχάνουν έπ' αυτών εφαρμοστέοι αί διατάξεις
τής Συμβάσεως της Γενεύης περί βελτιώσεως τής τύχης τών τραυματιών καί ασθε
νών τών έν εκστρατεία ενόπλων δυνάμεων τής 12ης Αυγούστου 1949.
"Αρθρον 21.
Τά έν συρράξει Μέρη δύνανται νά κάμουν έκκλησιν προς τόν εϋσπλαχνον ζήλον
τών πλοιάρχων τών ουδετέρων εμπορικών πλοίων, θαλαμηγών ή άλλων σκαφών
δπως παραλάβουν επί τοΰ σκάφους των καί περιθάλψουν τους τραυματίας, ασθενείς
καί ναυαγούς καί δπως περισυλλέξουν τους νεκρούς.
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Τα παντός είδους σκάφη τά όποια ήθελον άνταποκριθή εις την έκκλησιν ταύτην
ώς και δσα αυθορμήτως ηθελον περισυλλέξει τραυματίας, ασθενείς ή ναυαγούς, θα
χαίρουν Ιδιαιτέρας προστασίας καί διευκολύνσεων διά την έκτέλεσιν της ανθρωπι
στικής των αποστολής.
*Εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται ή σύλληψις των σκαφών τούτων διότι εκτε
λούν τοιαύτην μεταφοράν. 'Αλλά, πλην αντιθέτων προς αυτά υποσχέσεων, παρα
μένουν εκτεθειμένα είς σύλληψιν διά τάς τυχόν ύπ' αυτών διαπραττομένας παρα
βάσεις ούδετερότητος.
Κεφάλαιον III.—ΠΕΡΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ.

"Αρθρον 22.
Τά στρατιωτικά νοσοκομειακά πλοία, ήτοι τά πλόϊα τά κατασκευασθέντα ή διαρ
ρυθμισθέντα υπό των Δυνάμεων είδικώς καΐ αποκλειστικώς προς παροχήν βοηθείας
εις τους τραυματίας, ασθενείς και ναυαγούς, προς νοσηλείαν και μεταφοράν αυτών,
έν ούδεμιά περπττώσει δύνανται να αποτελέσουν άντικείμενον επιθέσεως ή νά συλ
ληφθούν άλλα θά τυγχάνουν πάντοτε σεβασμού και προστασίας υπό τον δρον δτι
τά ονόματα καΐ χαρακτηριστικά των έχουν άνακοινωθή προς τά έν συρράξει Μέρη
δέκα ημέρας προ τής χρησιμοποιήσεως των.
Τά χαρακτηριστικά, ατινα δέον ν* άναφέρωνται είς τήν κοινοποίησιν περιλαμβά
νουν τον καταγεγραμμένον μικτόν έκτοπισμόν, το μήκος άπό τής πρώρας εϊς τήν
πρύμνηνκαΐ τον αριθμόν τών Ιστών και καπνοδόχων αυτών.
"Αρθρον 23.
Αί επί τής ακτής τοποθετημένοι εγκαταστάσεις αί δικαιούμενοι εϊς τήν προστα
σίαν τής Συμβάσεως τής Γενεύης περί βελτιώσεως τής τύχης τραυματιών καί ασθε
νών τών έν εκστρατεία ενόπλων δυνάμεων τής 12ης Αύγουστου 1949, δεν επιτρέ
πεται οϋτε νά γίνουν άντικείμενον επιθέσεως οϋτε νά βομβαρδίζωνται άπό θαλάσσης.
"Αρθρον 24.
Τά νοσοκομειακά πλοία τά χρησιμοποιούμενα υπό εθνικών εταιρειών του
'Ερυθρού Σταύρου; υπό εταιρειών βοηθείας επισήμως ανεγνωρισμένων ή υπό ιδιω
τών θά χαίρουν τής αυτής προστασίας ώς καί τά στρατιωτικά νοσοκομειακά πλοία
και θά εξαιρούνται συλλήψεως έάν το Μέρος άπό το όποιον εξαρτώνται έχει αναθέσει
εϊς αυτά έπίσημον άποστολήν, έφ' δσον έτηρήθησαν αί περί κοινοποιήσεως διατά
ξεις τοϋ άρθρου 22.
Τά πλοία ταύτα οφείλουν νά φέρουν έγγραφον τής αρμοδίας αρχής δηλοΟν δτι
υπεβλήθησαν είς τον έλεγχον αυτής κατά τόν έξοπλισμόν καί τήν άπαρσίν των.
"Αρθρον 25.
Τά νοσοκομειακά πλοία τά χρησιμοποιούμενα Οπό εθνικών εταιρειών τοϋ
Έρυθροϋ Σταυρού, ύπό εταιρειών επισήμως ανεγνωρισμένων ή ύπό Ιδιωτών ουδε
τέρων Κρατών θά χαίρουν τής αυτής ώς καί τά στρατιωτικά νοσοκομειακά πλοία
προστασίας καί θά εξαιρούνται τής συλλήψεως ύπό τόν δρον δτι έχουν τεθή ύπό
τήν διεύθυνσιν ενός τών έν συρράξει Μερών, τή συγκαταθέσει τής ιδίας αυτών
Κυβερνήσεως καί τή αδεία του Μέρους τούτου, καί έφ' δσον έτηρήθησαν αί περί
κοινοποιήσεως διατάξεις του άρθρου 22.
"Αρθρον 26.
Ή προβλεπομένη εις τά άρθρα 22, 24 και 25 προστασία Ισχύει διά τά νοσοκο
μειακά πλοία πάσης χωρητικότητος και διά τάς ναυαγοσωστικός των λέμβους
οπουδήποτε και αν δρουν. Ούχ* ήττον, ίνα έξασφαλισθή το άνώτατον δυνατόν
δριον άνέσεως καί ασφαλείας τά έν συρράξει Μέρη θά προσπαθήσουν νά χρησιμο
ποιούν διά τήν μεταφοράν τραυματιών, ασθενών καί ναυαγών έπί μακρών αποστά
σεων και εϊς το άνοικτόν πέλαγος, νοσοκομειακά πλοία μικτού εκτοπίσματος πλέον
τών 2,000 τόννων.
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"Αρθρον 27.
Ύπό τους αυτούς δρους τους προβλεπόμενους είς τά άρθρα 22 και 24, τα σκάφη
τα χρησιμοποιούμενα ύπό τοΰ Κράτους ή'Εταιρειών βοηθείας επισήμως ανεγνωρι
σμένων δια παράκτιους ναυαγοσωστικός επιχειρήσεις θα τύχουν επίσης σεβασμού
και προστασίας εν. ώ μέτρω επιτρέπουσα τούτο αί άνάγκαι των επιχειρήσεων.
Το αυτό θα ίσχύση, κατά το δυνατόν, διά τάς παράκτιους νομίμους εγκαταστάσεις
τάς αποκλειστικώς υπό τών έν λόγω σκαφών χρησιμοποιούμενος δια τάς ανθρω
πιστικός των άποστολάς.
'
"Αρθρον 28.
Έν περιπτώσει μάχης επί πολεμικού πλοίου, τά νοσηλευτήρια του θά τύχουν
σεβασμού και θ' αφεθούν, κατά το δυνατόν, έξω τοΰ αγώνος. Τά νοσηλευτήρια
ταύτα και το ύλικόν των θά υπόκεινται είς τους νόμους τοΰ πολέμου άλλα δεν θά
δύνανται νά χρησιμοποιηθούν δι* άλλους σκοπούς εφ* δσον είναι αναγκαία είς τους
τραυματίας και ασθενείς. Ούχ* ήττον, ό κυβερνήτης, εις τήν έξουσίαν τοΰ, οποίου
περιήλθον εξουσιοδοτείται νά χρησιμοποίηση, αυτά, έν περιπτώσει επειγούσης
στρατιωτικής ανάγκης,, άφοΰ προηγουμένως εξασφάλιση τήν τύχην τών εκεί νο
σηλευομένων τραυματιών και ασθενών. .
"Αρθρον 29.
Πάν νοσοκομειακόν πλοίον εΰρισκόμενρν εντός λιμένος περιερχομένου εις
χείρας τοΰ εχθρού δικαιούται ν' άποπλεύση εκείθεν.
"Αρθρον 30.
Τά έν αρθροις 22, 24, 25 και ,27 αναφερόμενα πλοία και σκάφη θέλουσι παράσχη
άρωγήν και περίθαλψιν είς τους τραυματίας και ασθενείς αδιακρίτως εθνικότητος.
Τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν νά μη χρησιμοποιήσουν τά πλοία
και σκάφη ταύτα δι' οιονδήποτε στρατιώτικόν σκοπόν.
Τά πλοία και σκάφη ταύτα κατ' ούδένα τρόπον επιτρέπεται νά παρεμποδίσουν
τάς κινήσεις τών μαχόμενων.
·
:
Κατά τήν διάρκεια ν και μετά τήν μάχην θά ενεργούν ύπό ιδίαν εύθύνην ως προς
τους διατρανουμένους ύπ' αυτών κινδύνους.
"Αρθρον 31.
Τά έν συρράξει Μέρη θά έχουν το δικαίωμα ελέγχου και νηοψίας επί τών πλοίων
και σκαφών περί ών τά άρθρα 22, 24, 25 και 27. θ ά δύνανται ν' αρνηθούν τήν συν
δρομήν τών πλοίων και σκαφών τούτων, νά διατάξουν ταύτα ν'απομακρυνθούν,
νά επιβάλουν εις αυτά καθωρισμένην πορείαν, νά ρυθμίσουν την χρήσιν τοΰ ασυρ
μάτου των και παντός άλλου μέσου επικοινωνίας των, ακόμη δε και νά κατακρατή
σουν αυτά επί επτά, κατ' άνώτατον δριον, ημέρας άπό της στιγμής της πρώτης
προς αυτά κλήσεως, έάν ή κρισιμότης τών περιστάσεων το απαιτεί.
Δύνανται νά τοποθετήσουν προσωρινώς επί τών έν λόγω πλοίων και σκαφών
έπίτροπον ούτινος άποκλειστικόν έργον θά είναι νά εξασφάλιση τήν έκτέλεσιν τών
βάσει τών διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου παρεχομένων διαταγών.
Τά έν συρράξει Μέρη θά εγγράψουν, εφ' δσον αποβαίνει δυνατόν, έπί τοΰ ημερο
λογίου τών νοσοκομειακών πλοίων, και εϊς γλώσσαν καταληπτή ν είς τον κυβερνή
την τοΰ νοσοκομειακού πλοίου, τάς παρασχεθησομένας αύτώ διαταγάς.
Τά έν συρράξει Μέρη θά δύνανται, είτε μονομερώς είτε δυνάμει ειδικής συμφωνίας
νά τοποθετήσουν έπί τών νοσοκομειακών των πλοίων ουδέτερους παρατηρητάς,
οίτινες νά διαπιστοΰν τήν ακριβή τήρησιν τών διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως.
"Αρθρον 32.
Τ* αναφερόμενα έν άρθροις 22, 24, 25 και 27 πλοία και σκάφη δέν έξομοιοΰνται
προς πολεμικά πλοία δσον άφορα τήν παραμονήν των εντός ουδετέρων λιμένων.
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"Αρθρον 33.
Τα εμπορικά πλοία τα μετατραπέντα εις νοσοκομειακά δεν δύνανται πλέον
διαρκουσών των εχθροπραξιών νά τύχουν άλλης χρησιμοποιήσεως.
"Αρθρον 34.
Ή οφειλομένη εις τά νοσοκομειακά πλοία και τά νοσηλευτήρια τών πολεμικών
προστασία παύει μόνον αν γίνη χρήσις αυτών προς διενέργειαν εξω τών ανθρωπιστι
κών αυτών καθηκόντων πράξεων επιζήμιων εϊς τον έχθρόν. Ούχ ήττον ή προστα
σία θά λήξη μόνον κατόπιν προειδοποιήσεως όριζούσης, οσάκις καθίστασαι τοΰτο
έφικτόν, λογικήν προθεσμίαν και δταν ή προθεσμία αϋτη παρέλθη άπρακτος.
Ειδικώς τά νοσοκομειακά πλοία δεν θά δύνανται νά κατέχουν ή νά χρησιμοποιούν
μυστικόν κώδικα διά τάς δι* ασυρμάτου έκπομπάς των ή διά τάς δι* οιουδήποτε
άλλου μέσου επικοινωνίας των.
"Αρθρον 35.
Τά κάτωθι γεγονότα δεν θά θεωρούνται ως δυνάμενα νά στερήσουν τά νοσοκο
μειακά πλοία καΐ τά νοσηλευτήρια τών πολεμικών, της οφειλομένης προς αυτά προ
στασίας :
Ι. Το γεγονός δτι το προσωπικόν τών πλοίων τούτων και νοσηλευτηρίων είναι
ώπλισμένον καΐ χρησιμοποιεί τά δπλα του διά τήν αμυνάν του ή έκείνην τών τραυμα
τιών και ασθενών του.
2. Ή ϋπαρξις επί τοϋ πλοίου συσκευών προοριζομένων αποκλειστικώς ε'ις τήν
έξασφάλισιν της ναυσιπλοΐας ή της επικοινωνίας.
3. Το γεγονός δτι έπι τών νοσοκομειακών πλοίων ή ε'ις τά νοσηλευτήρια τών
πολεμικών ευρίσκονται φορητά δπλα και πυρομαχικά αφαιρεθέντα άπό τους τραυ
ματίας, ασθενείς και ναυαγούς και μή έχοντα εισέτι παραδοθή εις τήν άρμοδίαν
ύπηρεσίαν.
4. Το γεγονός δτι ή ανθρωπιστική δράσις τών νοσοκομειακών πλοίων καΐ νοση
λευτηρίων τών πολεμικών πλοίων ή του προσωπικού των επεκτείνεται και εις
πολίτας τραυματίας, ασθενείς ή ναυαγούς.
5. Το γεγονός δτι τά νοσοκομειακά πλοία μεταφέρουν ύλικόν καΐ προσωπικόν
αποκλειστικώς προοριζόμενον δι' υγειονομικούς σκοπούς πέραν τών συνήθων
αυτών αναγκών.
Κεφάλαιον IV.— ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
"Αρθρον 36.
Το θρησκευτικόν, Ίατρικόν και νοσοκομειακόν προσωπικόν τών νοσοκομειακών
πλοίων και το πλήρωμα αυτών θέλουσι τύχει σεβασμού και προστασίας. Δεν επι
τρέπεται ή σύλληψίς των καθ' δν χρόνον τελούν εϊς τήν ύπηρεσίαν τών πλοίων
τούτων, είτε υπάρχουν επί τοΰ πλοίου των τραυματίαι καΐ ασθενείς είτε δχι.
"Αρθρον 37.
Το θρησκευτικόν, Ίατρικόν καΐ νοσοκομειακόν προσωπικόν το τελούν εις τήν
ιατρικήν ή πνευματικήν ύπηρεσίαν τών εϊς τά άρθρα 12 και 13 καθοριζομένων
προσώπων, θά τυγχάνη σεβασμού καΐ προστασίας οσάκις περιέρχεται εϊς χείρας
τοΰ εχθρού. Θά δύναται νά συνέχιση τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων του καθ δ
διάστημα τούτο αποβαίνει άναγκαϊον διά τήν περίθαλψιν τών τραυματιών και ασθε
νών. Θά παλινοστήται κατόπιν, ευθύς ώς ό αρχιστράτηγος ύπό τήν έξουσίαν τοΰ
οποίου περιήλθε τό προσωπικόν τοΰτο κρίνη τούτο δυνατόν.
'Εάν ούχ ήττον απέβαινε αναγκαία ή κράτησις μέρους τοΰ προσωπικού τούτου
λόγω τών υγειονομικών ή πνευματικών αναγκών τών αιχμαλώτων πολέμου θέλουν
ληφθή δλα τά μέτρα διά τήν δσον ενεστι ταχυτέραν άποβίβασίν του.
Μετά τήν άποβίβασίν του τό κρατηθέν προσωπικόν θά υπόκειται είς τάς διατάξεις
της Συμβάσεως της Γενεύης περί βελτιώσεως τής τύχης τών τραυματιών και ασθε
νών τών εν εκστρατεία ενόπλων δυνάμεων τής 12ης Αυγούστου 1949.
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Κεφάλαιον V.—ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
"Αρθρον 38.
Τά προς τοϋτο ναυλούμενα πλοία θα έχουν τό δικαίωμα να μεταφέρουν ύλικόν
αποκλειστικώς προοριζόμενον δια τους τραυματίας και ασθενείς των ενόπλων
δυνάμεων ή δια την πρόληψιν των ασθενειών, εφ' δσον οί δροι του ταξειδίου των
έχουν άνακοινωθή είς την άντίπαλον Δύναμιν και τύχει της εγκρίσεως της. Ή
αντίπαλος Δύναμις διατηρεί τό δικαίωμα ν' άσκηση έπ' αυτών νηοψίαν ούχι δμως
νά τά συλλαβή ή νά κατάσχη τό μεταφερόμενον ύλικόν.
Κατόπιν συμφωνίας τών εν συρράξει Μερών ουδέτεροι παρατηρηταΐ θά δύνανται
νά τοποθετηθούν επί τ<Ι)ν πλοίων τούτων προς έλεγχον τοΰ μεταφερομένου ύλικοϋ.
Προς τόν σκοπόν τούτον τό εν λόγω ύλικόν θά δεήση νά είναι ευκόλως προσιτόν.
"Άρθρον 39.
^
Τά υγειονομικά αεροσκάφη, δηλαδή τά αεροσκάφη τά αποκλειστικώς χρησιμο
ποιούμενα δια την έκκένωσιν τών τραυματιών και ασθενών, ως και διά τήν μετα
φοράν τοϋ υγειονομικού προσωπικού και υλικού, δεν θά γίνουν άντικείμενον
επιθέσεως άλλα θά είναι σεβαστά είς τους εμπολέμους κατά τάς πτήσεις τάς οποίας
θά εκτελούν είς Οψη, είς ώρας και κατά διάδρομος, αΐτινες θέλουν ειδικώς συμφω
νηθή μεταξύ δλων τών ενδιαφερομένων έν συρράξει Μερών.
Θά φέρουν, κατά τρόπον λίαν όρατόν, τό προβλεπόμενον ύπό του άρθρου 38
διακριτικόν σήμα, πλησίον τών εθνικών των χρωμάτων επί τών κάτω, άνω και πλα
γίων επιφανειών. Θά είναι έφωδιασμένα με οιονδήποτε άλλον μέσον σημάνσεως
ή μέσον αναγνωρίσεως, όπερ ήθελε καθορισθή διά συμφωνίας μεταξύ τών έν συρ
ράξει Μερών, είτε κατά την αρχήν είτε διαρκουσών τών εχθροπραξιών.
Πλην αντιθέτου συμφωνίας, θ' απαγορεύεται ή υπέρπτησις εδάφους εχθρικού
ή κατεχομένου ύπό τοϋ εχθρού.
Τά υγειονομικά αεροσκάφη θά οφείλουν νά υπακούουν είς πάσαν κλήσιν προσ
γειώσεως. Εϊς περίπτωσιν τοιαύτης επιβεβλημένης προσγειώσεως τό αεροσκάφος
μετά τών επιβαινόντων αύτοΟ θά δικαιούται νά συνέχιση τήν πτήσιν του κατόπιν
ενδεχομένου ελέγχου.
Είς περίπτωσιν τυχαίας προσγειώσεως ή προσθαλασσώσεως επί εδάφους
εχθρικού ή κατεχομένου υπό τοΰ εχθρού, οί τραυματίαι ασθενείς και ναυαγοί ώς
και τό πλήρωμα τοΰ αεροσκάφους, θά είναι αιχμάλωτοι πολέμου. Τό ύγειονομικόν
προσωπικόν θά τύχη μεταχειρίσεως συμφώνου προς τά διαλαμβανόμενα είς τά
άρθρα 36 καί 37.
"Αρθρον 40.
Τά υγειονομικά αεροσκάφη τών έν συρράξει Μερών θά δύνανται, ύπό έπιφύ
λαξιν τής δευτέρας παραγράφου, νά ύπερίπτανται τοΰ εδάφους τών ουδετέρων
Δυνάμεων και νά προσγειοΰνται ή προσθαλασσοϋνται έπ' αυτού, είτε είς περίπτω
σιν ανάγκης είτε "προς στάθμευσιν. 'Οφείλουν νά προειδοποιούν τάς ούδετέρας
Δυνάμεις περί τής άνωθεν τών εδαφών των διόδου, και νά υπακούουν εϊς πάσαν
διαταγήν προσγειώσεως ή προσθαλασσώσεως. Θά προστατεύωνται έναντι επι
θέσεως μόνον εφ' δσον ΐπτανται είς ϋψη, ώρας καί βάσει δρομολογίου ειδικώς
συμπεφωνημένα μεταξύ τών έν συρράξει Μερών, και τών ενδιαφερομένων ουδετέ
ρων Δυνάμεων.
Ούχ ήττον, αί ουδέτεροι Δυνάμεις θά δύνανται νά καθορίσουν δρους ή περιο
ρισμούς ώς προς τήν ύπέρπτησιν τών εδαφών των ή τήν προσγείωσιν τών υγειονο
μικών αεροσκαφών. Οί ενδεχόμενοι αυτοί δροι ή περιορισμοί θά έφαρμόζωνται
εξ ίσου δι* δλα τά έν συρράξει Μέρη.
Οί τραυματίαι, ασθενείς ή ναυαγοί οΐτινες θ' άποβιβάζωνται, με τήν συγκατά
θεσιν τών τοπικών άρχων, επί ουδετέρου εδάφους άπό ύγειονομικόν αεροσκάφος
δέον, πλην αντιθέτου συμφωνίας τοΰ ουδετέρου Κράτους καί τών έν συρράξει
r
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Μερών να κρατούνται ύπό τοΰ ουδετέρου Κράτους οσάκις τούτο απαιτεί το διεθνές
δίκαιον, ώστε να μη δυνηθούν ούτοι να λάβουν εκ νέου μέρος είς τάς πολεμικός
επιχειρήσεις. Αί δαπάναι νοσηλείας και περιορισμού θα εϊναι είς βάρος της Δυνά
μεως εκ της οποίας εξαρτώνται οί τραυματίαι, ασθενείς ή ναυαγοί.

ψ
*

^

*'

"Αρθρον 41.
Το έμβλημα τοΰ 'Ερυθρού Σταύρου επί βάθους λευκοϋ θα τίθεται, ύπό τον έλεγχον
της αρμοδίας στρατιωτικής αρχής επί τών σημαιών, τών περιβραχιονίων ώς και
εφ' δλου του ανήκοντος είς τήν ύγειονομικήν ύπηρεσίαν υλικού.
Ούχ ήττον, διά τάς χώρας αΐτινες χρησιμοποιούν ήδη ώς διακριτικόν σήμα,
άντι τοΰ ερυθρού σταυρού τήν έρυθραν ήμισέληνον ή τον έρυθρόν λέοντα καΐ ήλιον,
έπι βάθους λευκού, τα εμβλήματα ταύτα τυγχάνουν επίσης δεκτά υπό τήν εννοιαν
τής παρούσης Συμβάσεως.
"Αρθρον 42.
Τό προσωπικόν περί ου πραγματεύονται τά άρθρα 36 καΐ 37, θά φέρη είς τον άρι
στερόν βραχίονα περιβραχιόνιον, άντέχον εις τήν ύγρασίαν, φέρον τό διακριτικόν
σήμα, δπερ θέλει παραδώσει προς αυτό έσφραγισμένον ή στρατιωτική αρχή.
Τό προσωπικόν τοΰτο, πλην τής προβλεπομένης ύπό του άρθρου 19 πινακίδος
ταυτότητος, θά φέρη επίσης είδικόν δελτίον ταυτότητος με τό διακριτικόν σήμα.
Τό δελτίον τοΰτο πρέπει ν' άντέχη εις τήν ύγρασίαν και νά είναι διαστάσεων έπιτρε
πουσών τήν ένθυλάκωσιν. Θά είναι συντεταγμένον εις τήν έθνικήν γλώσσαν,
θ* άναφέρη τουλάχιστον τό ονοματεπώνυμο ν, τήν ήμερομηνίαν γεννήσεως, τον
βαθμόν και τον αριθμόν μητρώου τοΰ δικαιούχου. 'Η ταύτότης θά καθορίζη ύπό
ποίαν Ιδιότητα έχει ό δικαιούχος δικαίωμα είς τήν προστασίαν τής παρούσης
Συμβάσεως. Θά φέρη τήν φωτογραφίαν του κατόχου και επί πλέον, είτε τήν ύπο
Υραφήν είτε τά δακτυλικά αποτυπώματα αυτού, είτε και αμφότερα. Θά φέρη τήν
άνάγλυφον σφραγίδα τής στρατιωτικής αρχής.
Τά δελτία ταυτότητος δέον νά είναι ομοιόμορφα εϊς εκαστον στρατόν, και κατά
τό δυνατόν τοΰ αΰτοΰ τύπου διά τους στρατούς δλων τών 'Υψηλών Συμβαλλο
μένων Μερών. Τά εν συρράξει Μέρη δύνανται νά λάβουν ώς βάσιν τό συναπτό
μενον τη παρούση Συμβάσει υπόδειγμα. Θέλουν κοινοποιήσει προς άλληλα, κατά
τήν αρχήν τών εχθροπραξιών τον τύπον τον όποιον χρησιμοποιούν. "Εκαστον
δελτίον ταυτότητος θέλει εί δυνατόν έκδοθή είς δύο τουλάχιστον αντίτυπα, ών τό εν
θά κρατηθή ύπό τής έκδοσάσης Δυνάμεως.
Έν ουδεμία περιπτώσει δύναται τό ανωτέρω μνημονευόμενον προσωπικόν νά
στερηθή οϋτε τοΰ διακριτικού του σήματος, οϋτε τοΰ δελτίου ταυτότητος ούτε
τοΰ δικαιώματος νά φέρη τό περιβραχιόνιον του. Είς περίπτωσιν απώλειας θά
δικαιούται νά λάβη διπλότυπον τοΰ δελτίου και νέα διακριτικά σήματα είς άντικα
τάστασιν τών άπωλεσθέντων.
"Αρθρον 43.
Τά είς τά άρθρα 22, 24, 25 καΐ 27 αναφερόμενα πλοία καί μικρά σκάφη θά διακρί
νωνται ώς εξής :
(α) δλαι αί εξωτερικοί των έπιφάνειαι θά είναι λευκαί.
(β) εις ή πλείονες σταυροί βαθέος ερυθρού χρώματος καί δσον τό δυνατόν
μεγαλύτεροι θά είναι σχεδιασμένοι εφ' εκάστης πλευράς τοΰ σκάφους ώς
καί έπ! τών οριζοντίων επιφανειών των είς τρόπον ώστε νά έξασφαλισθή
ή καλύτερα δυνατή όρατότης άπό αέρος καί άπό θαλάσσης.
"Ολα τά νοσοκομειακά πλοία θά επιτυγχάνουν τήν άναγνώρισίν των διά τής
υψώσεως τής εθνικής των σημαίας καί, επί πλέον, εάν ανήκουν εις ούδέτερον Κρά
τος, τής σημαίας τοΰ έν συρράξει Μέρους είς τήν ύπηρεσίαν τοΰ οποίου ετέθησαν.
Λευκή σημαία με έρυθρόν σταυρόν οφείλει νά κυματίζη δσον τό δυνατόν ύψηλό
τερον επί τοΰ μεγάλου Ιστοΰ.
Αί ναυαγοσωστικοί λέμβοι τών νοσοκομειακών πλοίων, αί παράκτιοι ναυαγο
σωοτικαί λέμβοι και όλα τά πλοιάρια τά χρησιμοποιούμενα ύπό τής 'Υγειονομικής
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"Υπηρεσίας θά είναι χρώματος λευκοΰ μετά βαθυχρόου έρυθροΰ σταυρού σαφώς
όρατοΰ και γενικώς, τά ώς ανω θεσπιζόμενα ώς προς τά μέσα αναγνωρίσεως τών
νοσοκομειακών πλοίων θά έχωσι και ώς προς ταϋτα έφαρμογήν.
Τ* ανωτέρω αναφερόμενα πλοία και,σκάφη, προκειμένου νά εξασφαλίσουν
νύκτωρ ή έν καιρώ περιωρισμένης όρατότητος την προστασίαν της οποίας
δικαιούνται, δέον μέ τήν συγκατάθεσιν του έν συρράξει μέρους εις την δύναμιν
τοϋ οποίου ανήκουν, νά λάβουν τ' αναγκαία μέτρα ίνα καταστήσουν το χρώμα
των καΐ τά διακριτικά των σήματα επαρκώς εμφανή.
Τά δυνάμει του αθρου 31 προσωρινώς κατακρατουμενα ύπό τοϋ έχθροϋ νοσοκο
μειακά πλοία οφείλουν νά υποστείλουν τήν σημαίαν του έν συρράξει Μέρους εις
τήν ύπηρεσίαν του οποίου τελούν ή τοϋ οποίου έδέχθησαν τήν διευθυνσιν.
Ύπό τήν έπιφύλαξιν προηγουμένης ανακοινώσεως προς δλα τά ενδιαφερόμενα
έν συρράξει Μέρη, δύναται νά έπιτραπή είς τάς παράκτιους ναυαγοσωστικός λέμ
βους, έφ' δσον συνεχίζουν τήν δράσιν των τη συγκαταθέσει τής κατεχούσης Δυνά
μεως άπό κατεχόμενης βάσεως, νά εξακολουθήσουν φέρουσαι τά εθνικά των χρώ
ματα δμοϋ μετά της σημαίας τοϋ έρυθροΰ σταυρού.
"Απασαι αί διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου αί άφορώσαι τό έμβλημα τοϋ έρυθροΰ
σταυροϋ εφαρμόζονται επίσης καΐ ώς προς τά άλλα εμβλήματα τ* αναφερόμενα εϊς
τό άρθρον 41.
Τά έν συρράξει Μέρη, οφείλουν, άνά πασαν στιγμήν νά καταβάλουν προσπά
θειας ίνα συνάψουν συμφωνίας διά τήν χρησιμοποίησιν τών μάλλον συγχρονισμέ
νων είς διάθεσίν των μεθόδων προς διευκόλυνσιν τής αναγνωρίσεως τών έν τώ
παρόντι αρθρω αναφερομένων πλοίων και σκαφών.
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"Αρθρον 44.
Τά προβλεπόμενα έν αρθρω 43 διακριτικά σημεία δύνανται νά χρησιμοποιηθούν,
έν καιρώ ειρήνης δπως και έν καιρώ πολέμου μόνον διά τήν σήμανσιν ή προστα
σίαν τών έν αύτώ αναφερομένων σκαφών, υπό τήν έπιφύλαξιν τών περιπτώσεων,
αΐτινες θά προεβλέποντο ενδεχομένως υπό άλλης Συμβάσεως ή ύπό συμφωνίας
μεταξύ δλων τών ενδιαφερομένων έν συρράξει Μερών.
"Αρθρον 45.
Τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη τών οποίων ή νομοθεσία δεν θά ήτο άπό τούδε
επαρκής, θέλουν λάβει τ* αναγκαία μέτρα ίνα παρεμποδίσουν και τιμωρήσουν οποτε
δήποτε πασαν αύθαίρετον χρήσιν τών προβλεπομένων έν δρθρω 43 διακριτικών
σημάτων.
Κεφάλαιον VII.—ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
"Αρθρον 46.
"Εκαστον τών έν συρράξει Μερών θά έπιμεληθή, διά τών αρχηγών τοϋ στρατού
του τής εκτελέσεως τών προηγουμένων άρθρων, ώς και τών απροβλέπτων περιπτώ
σεων, συμφώνως προς τάς γενικός αρχάς της παρούσης Συμβάσεως.
"Αρθρον 47.
'Απαγορεύονται τ* αντίποινα κατά τών τραυματιών, ασθενών, ναυαγών, τοϋ προ
σωπικού, τών σκαφών ή τοΰ ύλικοϋ τοΰ προστατευομένου ύπό τής Συμβάσεως.
"Αρθρον 48.
Τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν, εν εκαστον έν τη χώρα του, νά
διαδώσουν δσον τό δυνατόν εύρύτερον, έν καιρώ ειρήνης και έν καιρώ πολέμου τό
κείμενον τής παρούσης Συμβάσεως, και ειδικώς νά συμπεριλάβουν τήν μελέτην
αυτής είς τά προγράμματα στρατιωτικής καί, ει δυνατόν, πολιτικής εκπαιδεύσεως
είς τρόπον ώστε, νά είναι γνωσταί αί βασικαι αυτής άρχαΐ εϊς τό σύνολον τοΰ πλη
θυσμού, ειδικώς δε είς τάς μάχιμους ενόπλους δυνάμεις, τό ύγειονομικόν προσω
πικόν καί τους στρατιωτικούς ίερεΐς.
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"Αρθρον 49.
Τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη θά κοινοποιήσουν ττρός άλληλα, μέσω του 'Ελβε
τικού 'Ομοσπονδιακού Συμβουλίου καί, διαρκουσών τών εχθροπραξιών, μέσω των
προστάτιδων Δυνάμεων, τάς επισήμους μεταφράσεις της παρούσης Συμβάσεως ώς
καί τους νόμους καί κανονισμούς τους οποίους ήθελε θεσπίσει ττρός έξασφάλισιν
της εφαρμογής αυτής.
Κεφάλαιον VIII.—ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ Τ Ω Ν ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
"Αρθρον 50.
Τά 'Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται άπαντα νά λάβουν τ' αναγκαία
νομοθετικά μέτρα διά τον καθορισμόν τών κυρώσεων τών έπιβλητέων εις τά πρό
σωπα, ατινα προέβησαν ή έδωσαν εϊς άλλους διαταγήν νά προβούν είς οιανδήποτε
σοβαράν παράβασιν της παρούσης Συμβάσεως ώς αϊ παραβάσεις αύται καθορί
ζονται ε'ις το έπόμενον άρθρον.
"Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος θά εχη τήν ύποχρέωσιν ν* αναζήτηση τά πρό
σωπα τά κατηγορούμενα δτι προέβησαν ή έδωσαν εις άλλους διαταγήν να προ
βούν είς οίανδήποτε τών σοβαρών τούτων παραβάσεων καί οφείλει νά παραπέμψη
τά πρόσωπα ταύτα ενώπιον τών Δικαστηρίων του, οιαδήποτε και αν είναι ή
έθνικότης των. Δύναται επίσης, εάν το προτίμα, καί υπό τους προβλεπόμενους
υπό της ιδίας αυτού νομοθεσίας δρους, νά παραδώση τά είρημένα πρόσωπα προς
έκδίκασιν είς έτερον Συμβαλλόμενον Μέρος, το όποιον ενδιαφέρεται διά τήν δίωξίν
των, εφ' δσον το Συμβαλλόμενον τούτο Μέρος 2χει εναντίον των επαρκείς λόγους
διώξεως.
"Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος θά λάβη τά αναγκαία μέτρα διά τήν κατάπαυσιν
ενεργειών αντικειμένων είς τάς διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως, καί πέραν τών
σοβαρών παραβάσεων^ αΐτινες καθορίζονται είς τό έπόμενον άρθρον.
Είς πάσαν περίστασιν oi μηνυόμενοι θ' απολαμβάνουν εγγυήσεων δικονομικών
και ελευθέρας υπερασπίσεως ουχί κατωτέρων τών προβλεπομένων είς τά άρθρα 105
και επόμενα τής Συμβάσεως τής Γενεύης περί μεταχειρίσεως τών αιχμαλώτων
πολέμου τής 1,2ης Αυγούστου 1949.
"Αρθρον 51.
ΑΙ σοβαρά! παραβάσεις περί τών όποιων πραγματεύεται τό προηγούμενον
άρθρον είναι έκεΐναι αΐτινες συνεπάγονται οίανδήποτε τών ακολούθων πράξεων
έφ' δσον διαπράττονται εναντίον προσώπων ή πραγμάτων προστατευομένων υπό
τής παρούσης Συμβάσεως: έκ προθέσεως φόνος, βάσανος ή άλλη απάνθρωπος
μεταχείρισις περιλαμβανομένων τών βιολογικών πειραμάτων, έκ προθέσεως
πρόκλησις μεγάλης οδύνης ή σοβαρά προσβολή κατά τής σωματικής άκεραΐότη
τος ή υγείας, καταστροφή ή ϊδιοποίησις αγαθών μή δικαιολογουμένη ύπό στρα
τιωτικών αναγκών καί λαμβάνουσα χώραν είς μεγάλην κλίμακα κατά τρόπον
παράνομον καί αύθαίρετον.
"Αρθρον 52.
Ουδέν τών Συμβαλλομένων Μερών δύναται ν' άπαλλάξη εαυτό, ουδέ νά άπαλλάξη
έτερον Συμβαλλόμενον Μέρος τών ευθυνών, ας αυτό τούτο ή άλλο Συμβαλλόμενον
Μέρος υπέχουν λόγω τών εϊς τό προηγούμενον άρθρον προβλεπομένων παραβά
σεων.
"Αρθρον 53.
Αιτήσει ενός τών έν συρράξει Μερών, θά διεξαχθή άνάκρισις, ής ό τρόπος ενερ
γείας θά καθορισθή ύπό τών ενδιαφερομένων Μερών, έπι πάσης καταγγελίας περί
παραβάσεως τής Συμβάσεως.
'Εάν δεν έπέλθη συμφωνία επί τής διαδικασίας τής ανακρίσεως, τά έν συρράξει
Μέρη θά συνεννοηθούν διά τήν έκλογήν διαιτητού, δστις θ* άποφασίση περί τής
ακολουθητέας διαδικασίας.
"Απαξ διαπιστωθή ή τταράβασις τά έν συρράξει Μέρη θά θέσουν τέρμα εϊς αυτήν
καί θά επιβάλουν δσον τό δυνατόν ταχύτερον τάς δέουσας κυρώσεις.
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ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
"Αρθρον 54.

Ή παρούσα Σύμβασις έγένετο εις την γαλλικήν και την άγγλικήν. 'Αμφότερα
τα κείμενα είναι έξ ίσου αυθεντικά.
Το Έλβετικόν Όμοσπονδιακόν Συμβούλιον θέλει μεριμνήσει δια τάς επισήμους
μεταφράσεις της Συμβάσεως εϊς την ρωσσικήν καΐ την ίσπανικήν γλώσσαν.
"Αρθρον 55.

Ή.παροΰσα Σΰμβασις, ήτις θα φέρη τήν ήμερομηνίαν της σήμερον, δύναται
μέχρι της 12ης Φεβρουαρίου 1950 νά υπογραφή έν ονόματι των Δυνάμεων των
άντιπροσωπευθεισών είς τήν Συνδιάσκεψιν, ήτις συνήλθεν έν Γενεύη τήν 21 ην
'Απριλίου 1949 ώς καΐ των Δυνάμεων, αΐτινες δέν άντιπροσωπευθησαν μεν εις τήν
Συνδιάσκεψιν μετέχουν δμως είς τήν Δεκάτην Συμβασιν της Χάγης της 18ης 'Οκτω
βρίου 1907 περί προσαρμογής είς τον κατά θάλασσαν πόλεμον των άρχων τής Συμ
βάσεως τής Γενεύης του 1906, ή τάς Συμβάσεις τής Γενεύης τού 1864, τού 1906 ή
του 1929 περί βελτιώσεως τής τύχης των τραυματιών καΐ ασθενών τών εν εκστρα
τεία στρατευμάτων.
"Αρθρον 56.
Ή παρούσα Σύμβασις θά έπικυρωθή δσον το δυνατόν συντομώτερον αί δε
επικυρώσεις της θά κατατεθούν έν Βέρνη.
Δι" έκάστην κατάθεσιν οργάνου επικυρώσεως θέλει συνταχθή πρωτόκολλον
ούτινος ακριβές άντίγραφον θέλει έπιδοθή υπό του 'Ελβετικού 'Ομοσπονδιακού
Συμβουλίου προς ολας τάς Δυνάμεις έπ' ονόματι τών οποίων θά έχη υπογραφή
ή Σύμβασις ή τών οποίων θά έχη κοινοποιηθή ή προσχώρησις.
"Αρθρον 57.

Ή παρούσα Σύμβασις θά τεθή έν ίσχύϊ εξ μήνας μετά τήν κατάθεσιν δύο τουλά
χιστον οργάνων επικυρώσεως.
Κατόπιν, θά τεθή έν Ισχύϊ δι' έκαστον Ύψηλόν Συμβαλλόμενον Μέρος εξ μήνας
μετά τήν κατάθεσιν του οργάνου επικυρώσεως αυτοϋ.
"Αρθρον 58.

Ή παρούσα Σύμβασις αντικαθιστά, εις τάς μεταξύ τών Υψηλών Συμβαλλομένων
Μερών σχέσεις, τήν Δεκάτην Συμβασιν τής Χάγης τής 18ης 'Οκτωβρίου 1907 περί
προσαρμογής είς τόν κατά θάλασσαν πόλεμον τών αρχών τής Συμβάσεως τής
Γενεύης τοΰ 1906.
"Αρθρον 59.
Ή παρούσα Σύμβασις θά είναι, από τής ημέρας τής 'ισχύος της ανοικτή ε'ις τήν
προσχώρησιν πάσης Δυνάμεως έπ' ονόματι τής οποίας δέν έχει υπογραφή.
"Αρθρον 60.

Αί προσχωρήσεις θά κοινοποιώνται εγγράφως είς το Έλβετικόν Όμοσπονδια
κόν Συμβούλιον καΐ θά καθίστανται ενεργοί ε'ξ μήνας μετά τήν ήμερομηνίαν καθ* ήν
θά τω εχωσι περιέλθει.
Το Έλβετικόν Όμοσπονδιακόν Συμβούλιον θά ανακοίνωση τάς προσχωρήσεις
προς δλας τάς Δυνάμεις έπ* ονόματι τών οποίων έχει υπογραφή ή Σύμβασις ή τών
οποίων έχει κοινοποιηθή ή προσχώρησις.
"Αρθρον 61.

Αί είς τά άρθρα 2 και 3 προβλεπόμενοι καταστάσεις θά προσδώσουν άμεσον
ίσχύν είς τάς προ ή μετά τήν έναρξιν τών εχθροπραξιών ή τής κατοχής κατατεθείσας
επικυρώσεις καΐ κοινοποιηθείσας προσχωρήσεις τών έν συρράξει Μερών. .Ή
κοινοποίησις τών ληφθησομένων επικυρώσεων ή προσχωρήσεων τών έν συρράξει
Μερών θά γίνηται ύπό τού Ελβετικού 'Ομοσπονδιακού Συμβουλίου διά τής ταχύ
τερος όδοΰ.
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"Αρθρον 62.
Έκαστον των 'Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών εχέι τό δικαίωμα να καταγγείλη
την τταροϋσαν Σύμβασιν.
Ή καταγγελία θα κοινοποιήται εγγράφως προς τό Έλβετικόν Όμοσπονδιακόν
Συμβούλιον, δπερ θ' ανακοίνωση την κοινοποίησιν προς τάς Κυβερνήσεις δλων
τών Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών.
Ή καταγγελία θα καθίσταται ενεργός εν έτος μετά την κοινοποίησιν της προς
τό Έλβετικόν Όμοσπονδιακόν Συμβούλιον. Ούχ ήττον, καταγγελία κοινοποιη
θείσα καθ* δν χρόνον ή καταγγέλλουσα Δύναμις έχει έμπλακή είς σύρραξιν δέν κα
θίσταται ενεργός έφ* δσον δεν θά εχη συναφθή ειρήνη, και εν ουδεμία περιπτώσει
προ του τερματισμού τοϋ έργου απελευθερώσεως και επαναπατρισμού τών προστα
τευομένων ύπό της Συμβάσεως προσώπων.
Ή καταγγελία θά Ισχύη μόνον έναντι της καταγγελλούσης Δυνάμεως. Αϋτη
ούδεμίαν θά εχη έπ'ιδρασιν έπι τών υποχρεώσεων, ας τά εν συρράξει Μέρη θά παρα
μείνουν υπόχρεα να εκπληρώσουν δυνάμει τών άρχων τοΟ Διεθνούς δικαίου ώς
αύται προκύπτουν εκ τών παραδεδεγμένων μεταξύ τών πεπολιτισμένων εθνών
εθίμων, τών κανόνων ανθρωπισμού και τών απαιτήσεων της δημοσίας συνειδή
σεως.
"Αρθρον 63.
Τό Έλβετικόν Όμοσπονδιακόν Συμβούλιον θά μεριμνήση διά την καταχώρησιν
της παρούσης Συμβάσεως είς την Γραμματείαν τών Ηνωμένων Εθνών. Τό Έλβε
τικόν Όμοσπονδιακόν Συμβούλιον θά πληροφόρηση επίσης την Γραμματείαν τών
Ηνωμένων Εθνών περί τών επικυρώσεων, προσχωρήσεων και καταγγελιών ας
θά λάβη περί της παρούσης Συμβάσεως.
Έφ' ώ, οί υπογεγραμμένοι, έχοντες καταθέσει εις έκαστος τά πληρεξούσια του,
υπέγραψαν την παροϋσαν Σύμβασιν.
Έγένετο εν Γενεύη την Ι2ην Αυγούστου 1949, είς την Γαλλικήν και Άγγλικήν
γλώσσαν, τοΟ πρωτοτύπου μέλλοντος να κατατεθη είς τά 'Αρχεία της
Ελβετικής 'Ομοσπονδίας. Τό Έλβετικόν Όμοσπονδιακόν Συμβούλιον
θά διαβίβαση ακριβές αντίγραφο ν της Συμβάσεως είς εκαστον τών υπογρα
φόντων Κρατών ώς και είς τά Κράτη, άτινα θά έχουν προσχωρήσει είς την
Σύμβασιν.
'Εμπρόσθια
+

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
δψις.
(Χώρος δπου θά αναγράφεται τό
δνομα της χώρας και της έκδο
σάσης τό δελτίον στρατιωτικής
άρχης)·

+

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ
Διά τά μέλη του παρά τω στρατεύματι άπεσπασμένου υγειονομικού και θρησκευ
τικού προσωπικού.
Έπώνυμον
"Ονομα
Ημερομηνία Γεννήσεως
Βαθμός
'Αριθμός Μητρώου
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Ό κάτοχος τοϋ παρόντος δελτίου προστατεύεται ύπό της Συμβάσεως της
Γενεύης περί βελτιώσεως της τύχης των τραυματιών και ασθενών .των εν εκστρα
τεία ενόπλων δυνάμεων της 12ης Αυγούστου 1949 λόγω της ιδιότητος του

ως

'Ημερομηνία εκδόσεως του δελτίου.

Οπίσθια

δψις

Φωτογραφία
κατόχου

Σφραγις

'Αριθμός του δελτίου.

"Υπογραφή ή δακτυλικά, απο
τυπώματα ή και

αμφότερα.

έκδοσάσης

στρατιωτικής αρχής.

ΑΝΑΣΤΗΜΑ

ΟΦΘΑΛΜΟΙ

"Ετερα ενδεχόμενα στοιχεία αναγνωρίσεως

ΚΟΜΗ
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ΜΕΡΟΣ III.
ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΓΕΝΕΥΗΣ.
ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΗΣ
12ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1949.
Οί υπογεγραμμένοι, πληρεξούσιοι τών Κυβερνήσεων των αντιπρόσωπε υ θεισώ ν
εις τήν Διπλωματική ν Διάσκεψιν τήν συνελθοΰσαν έν Γενεύη άπό της 21ης 'Απριλίου
μέχρι της 12ης Αυγούστου 1949, προς κατάρτισιν συμβάσεως περί μεταχειρίσεως
τών αιχμαλώτων πολέμου, συνεφώνησαν τά ακόλουθα:
Μέρος Ι.—ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
"Αρθρον Ι.
Τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν νά σεβασθούν
και νά εξασφαλίσουν τον σεβασμόν τήν παρούσης συμβάσεως άνά πάσάν περί
πτωσιν.
"Αρθρον 2.
'Εκτός τών διατάξεων, αΐτινες θά τεθοΰν έν ίσχύϊ ήδη καΐ έν καιρώ ειρήνης,
ή παρούσα Σύμβασις θά έφαρμοσθή εις περίπτωσιν κεκηρυγμένου πολέμου, ή δ,λλης
τινός ενόπλου συρράξεως, ήτις ήθελεν ανακύψει μεταξύ τών δύο ή περισσοτέρων
τών Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών, καί αν ετι ή εμπόλεμος κατάστασις δεν ανα
γνωρίζεται ύπό τίνος εξ αυτών.
Ή σύμβασις θά έφαρμοσθή επίσης είς πάσαν περίπτωσιν μερικής ή ολικής
κατοχής τοΰ εδάφους ενός τών 'Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών, και αν ετι ή έν
λόγω κατάληψις δεν αντιμετώπιση ένοπλον άντίστασιν.
Κα! είς περίπτωσιν ακόμη καθ'ην μία τών έν συρράξει Δυνάμεων δεν συμμετέχει
τής παρούσης συμβάσεως, αϊ είς ταύτην μετέχουσαι δυνάμεις θά εξακολουθήσουν
δεσμευόμεναι ύπό ταύτης ως προς τάς αμοιβαίας των σχέσεις. Θά δεσμεύωνται
δμως έπι πλέον υπό τής Συμβάσεως και έν σχέσει με τήν έν λόγω Δύναμιν έάν
αϋτη άποδεχθή και έφαρμόση τάς διατάξεις αυτής.
"Αρθρον 3.
ΕΙς περίπτωσιν ενόπλου συρράξεως ουχί διεθνούς χαρακτήρος αλλά άνακυπτού
σης εντός τής εδαφικής περιοχής ενός τών 'Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών,
εκαστον Μέρος είς τήν σύρραξιν υποχρεούται νά έφαρμόση τουλάχιστον τάς ακο
λούθους διατάξεις :
Ι. "Ατομα μη λαμβάνοντα ένεργόν μέρος είς τάς εχθροπραξίας, συμπεριλαμβανο
μένων καί τών μελών τών ένοπλων δυνάμεων τών καταθεσάντων τά δπλα καί τών
τεθέντων έκτος μάχης ένεκα νόσου, τραυμάτων, κρατήσεως ή δλλης αιτίας θά τύχουν
έν πάση περιπτώσει ανθρωπιστικής μεταχειρίσεως άνευ οϊασδηποτε δυσμενούς
διακρίσεως στηριζομένης είς τήν φυλήν, τό χρώμα, τήν θρησκείαν ή πίστιν, τό
φΰλον, τήν γέννησιν ή τόν πλοΰτον ή είς οιονδήποτε άνάλογον κριτήριον.
Προς τόν σκοπόν τούτον είναι καί θά παραμείνουν άπηγορευμέναι καθ' οίον
δήποτε χρόνον και τόπον ως προς τά ανωτέρω πρόσωπα:
(α) ΠροσβολαΙ κατά τής ζωής και τής σωματικής άκεραιότητος, ιδίως ό φόνος
ύφ* δλους αυτού τους τύπους, ό ακρωτηριασμός, ή σκληρά μεταχείρισις
και τα παντός είδους βασανιστήρια.
(β) Ή κατάληψις ομήρων.
()') Αι προσβολαΐ κατά τής ανθρωπινής αξιοπρέπειας, και ειδικώς ή ταπεινωτική
και εξευτελιστική μεταχείρισις.
(ι)) Αί άπαγγελίαι καταδικών και αί εκτελέσεις αΐ γενόμενοι χωρίς νά προηγηθή
διεξαγωγή δίκης ύπό κανονικώς συσταθέντος δικαστηρίου, παρέχοντος
τάς δικαστικός εγγυήσεις τάς αναγνωριζόμενος ώς απαραιτήτους ύπό τών
πεπολιτισμένων λαών
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2. Οι τραυματίαι καΐ ασθενείς θά συλλέγωνται και θά περιθάλπονται.
'Αμερόληπτος τις ανθρωπιστικός οργανισμός ώς ή Διεθνής 'Επιτροπή τοΰ
Έρυθροϋ Σταύρου θά δύναται να προσφέρη τάς υπηρεσίας του εις τα μετέχοντα της
συρράξεως Μέρη.
Τα έν συρράξει Μέρη θά προσπαθήσουν εξ άλλου νά θέσουν εν ίσχύϊ δι' ειδικών
συμφωνιών, ολας ή μέρος τών διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως.
Ή εφαρμογή τών ανωτέρω διατάξεων δεν θά έπηρεάση την νομική ν θέσιν τών
έν συρράξει Μερών.

«r

"Αρθρον 4.

*

Α.—Αιχμάλωτοι πολέμου τυγχάνουν ύπό τήν έννοιαν της παρούσης Συμβά
σεως τά πρόσωπα τά όποια, ανήκοντα εις μίαν τών κάτωθι κατηγοριών έπεσαν
εις χείρας του έχθροϋ :
Ι. Τά μέλη τών ενόπλων δυνάμεων ενός τών έν συρράξει Μερών ώς επίσης και
τά μέλη της εθνοφυλακής και τών εθελοντικών σωμάτων τών αποτελούντων τμήμα
τών ένοπλων αύτοΰ δυνάμεων.
2. Τά μέλη"τών άλλων εθνοφρουρών και τά μέλη τών άλλων εθελοντικών σωμά
των, συμπεριλαμβανομένων και τών ομάδων ώργανωμένης αντιστάσεως ανη
κόντων είς εν τών έν συρράξει Μερών και δρώντων έκτος ή εντός τοΰ ιδίου αύτοΰ
εδάφους έστω και αν τό έδαφος τοϋτο ευρίσκεται ύπό κατοχήν, έφ' δσον αϊ εθνο
φρουροί αύται, ή τά εθελοντικά σώματα περιλαμβανομένων τών ομάδων ώργανωμέ
νης αντιστάσεως, πληρούν τους κάτωθι δρους :
(α) έχουν επί κεφαλής των πρόσωπον ύπεύθυνον διά τάς πράξεις τών υφιστα
μένων του,
(β) έχουν διακριτικόν σήμα μόνιμον και δυνάμενον ν* άναγνωρισθή εξ αποστά
σεως,
(γ) όπλοφοροΰν αναφανδόν,
(δ) συμμορφοΰνται κατά τάς επιχειρήσεις των μέ τους νόμους και τά έθιμα
τού πολέμου.
3. Τά μέλη τακτικών ενόπλων δυνάμεων εξαρτωμένων άπό Κυβέρνησιν ή αρχήν
μή άναγνωριζομένην ύπό τής κατακρατούσης Δυνάμεως.
4. Τά πρόσωπα τ* άκολουθοΰντα τάς ένοπλους δυνάμεις χωρίς ν' αποτελούν
άπ* ευθείας μέρος αυτών, οίον πολιτικά μέλη πληρωμάτων στρατιωτικών αεροπλά
νων, πολεμικοί άνταποκριταί, προμηθευταί, μέλη μονάδων εργασίας ή υπηρεσιών
ψυχαγωγίας τοΰ στρατού, υπό τον δρον νά έχουν λάβει τήν αδειαν τών στρατιωτι
κών δυνάμεων ας συνοδεύουν.
5. Τά μέλη τών πληρωμάτων τοΰ εμπορικού ναυτικού, περιλαμβανομένων τών
πλοιάρχων, πιλότων και μαθητευομένων, καΐ τά πληρώματα τής πολιτικής αεροπο
ρίας τών έν συρράξει Μερών, έφ' δσον δεν απολαμβάνουν εΰνοϊκωτέρας μεταχει
ρίσεως δυνάμει άλλων διατάξεων τοΰ Διεθνούς Δικαίου.
6. Ό πληθυσμός μή κατεχομένου εδάφους, δστις έπι τη προσεγγίσει τοΰ εχθρού
λαμβάνει αυθορμήτως τά δπλα ίνα πολεμήση κατά τών στρατευμάτων εισβολής
χωρίς νά εχη τον καιρόν νά καταρτισθή είς τακτικάς ενόπλους δυνάμεις, έφ* δσον
όπλοφορεΐ αναφανδόν και σέβεται τους νόμους και τά. έθιμα τοΰ πολέμου.
Β.—Θά χαίρουν ωσαύτως τής επιφυλασσομένης ύπό τής παρούσης Συμβάσεως
είς τους αιχμαλώτους πολέμου μεταχειρίσεως :
Ι. Τά πρόσωπα τά όποια ανήκουν ή ανήκον ποτέ είς τάς ενόπλους δυνάμεις
τής καταληφθείσης χώρας, εάν, λόγω τοΰ γεγονότος αύτοΰ ή κατέχουσα Δύναμις,
ακόμη και αν αρχικώς τά άφήκεν ελεύθερα καθ' δν χρόνον αί έχθροπραξίαι έξηλίσ
σοντο εκτός τοΰ κατεχομένου εδάφους, κρίνη άναγκαϊον νά προβή ε'ις τον περιο
ρισμόν των, και δή κατόπιν άποτυχούσης άποπέίρας τών προσώπων τούτων δπως
άνακαταταγοΰν ε'ις τάς ενόπλους δυνάμεις είς ας ανήκουν και αί όποΐαι μάχονται ή
δταν δέν συμμορφωθούν προς διαταγή ν άφορώσαν τον περιορισμόν των.
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2. Τά πρόσωπα τ' ανήκοντα εις μίαν τών άπαριθμουμένων έν τώ παρόντι άρθρω
κατηγοριών τα όποια έγένοντο δεκτά ύπό ουδετέρων η μη εμπολέμων Δυνάμεων
επί τοΰ' εδάφους των και τά όποια αύται υποχρεούνται, κατά το διεθνές δίκαιον νά
θέσουν ύπό περιορισμόν, υπό τήν έπιφύλαξιν πάσης εύνοϊκωτέρας μεταχειρίσεως,
ην αί Δυνάμεις αύται θά έκριναν καλόν νά τους παράσχουν καΐ εξαιρέσει τών δια
τάξεων τών άρθρων 8, 10, 15, 30 παράγραφος πέμπτη, 58 Εως 67περιλαμβανομένου,
92, 126, υφισταμένων δέ διπλωματικών σχέσεων μεταξύ τών έν συρράξει Μερών
και της ενδιαφερόμενης ούδετέρας ή μή εμπολέμου Δυνάμεως, ύπό τήν έπιφύλαξιν
τών άφορωσών τήν προστάτιδα δύναμιν διατάξεων. Όσάκις υφίστανται τοιαΰται
διπλωματικοί σχέσεις, τά έν συρράξει Μέρη εκ τών οποίων εξαρτώνται τά πρόσωπα
ταύτα, δικαιούνται ν* ασκήσουν έναντι τούτων τά καθήκοντα τά όποια ή παρούσα
Σύμβασις αναθέτει εις τάς προστάτιδας Δυνάμεις ανεξαρτήτως τών καθηκόντων,
ατινα τά έν λόγω Μέρη ασκούν κανονικώς βάσει τών εθίμων καί τών διπλωματικών
και προξενικών συνθηκών.
Γ.—Το παρόν άρθρον δεν θίγει το καθεστώς τοΰ Ιατρικού καί θρησκευτικού
προσωπικού ως τούτο καθορίζεται ύπό τοΰ άρθρου 33 της παρούσης Συμβάσεως.
"Αρθρον 5.
Ή παρούσα Σύμβασις θά εφαρμόζεται εις τά αναφερόμενα εις το άρθρον 4
πρόσωπα, ευθύς ως περιέλθουν ταύτα είς τήν έξουσίαν του εχθρού και μέχρι της
απελευθερώσεως καί τοΰ οριστικού έπαναπατρισμοΰ των.
*Εάν ύπάρχη αμφιβολία κατά πόσον ανήκουν εις μίαν τών έν άρθρω 4 άπαριθμου 
μένων κατηγοριών πρόσωπα ένεργήσαντα πολεμικήν τίνα πράξιν καί περίελθόντα
είς χείρας του εχθρού, τά εϊρημένα πρόσωπα θά τύχουν της προστασίας της παρού
σης Συμβάσεως έν αναμονή τοΰ καθορισμού της θέσεως των ύπό αρμοδίου δικα
στηρίου.
"Αρθρον 6.
Πλην τών ειδικώς προβλεπομένων ύπό τών άρθρων 10, 23, 28, 33, 60, 65, 66, 67,
72, 73, 75, 109, 110, 118, 119, 122 καί 132 συμφωνιών, τά Υψηλά Συμβαλλόμενα
Μέρη δύνανται νά συνάψουν καί ετέρας εϊδικάς συμφωνίας επί παντός θέματος το
όποιον θά θεωρηθή σκόπιμρν νά ρυθμισθη ιδιαιτέρως. Ουδεμία ειδική συμφωνία
δύναται νά άποβη προς ζημίαν της θέσεως τών αιχμαλώτων, ώς αυτή καθορίζεται
διά της παρούσης συμβάσεως ούτε νά περιορίση τά δι* αύτης παρεχόμενα είς τά
πρόσωπα ταύτα δικαιώματα.
Οι αιχμάλωτοι πολέμου θά εξακολουθήσουν ν* απολαύουν τών ευεργετημάτων
τών τοιούτων συμφωνιών, εφ* δσον καί ή Σύμβασις θά είναι έπ* αυτών εφαρμοστέα,
έκτος εάν περιληφθούν ρηταί περί του εναντίου διατάξεις είς τάς προμνησθείσας
συμφωνίας ή ε'ις αλλάς μεταγενέστερος συναφθησομένας, ή εάν ελήφθησαν εύνοϊ
κώτερα δι* αυτούς μέτρα υπό τοΰ ενός ή τού έτερου τών έν συρράξει Μερών.
"Αρθρον 7.
Οι αιχμάλωτοι πολέμου έν ουδεμία περιπτώσει δύνανται νά παραιτηθούν έν
μέρει ή έν δλω, τών δικαιωμάτων τών έξασφαλιζομένων αΰτοΐς ύπό της παρούσης
Συμβάσεως καί υπό τών ειδικών συμφωνιών τών αναφερομένων εις τό προηγού
μενον άρθρον εάν συνήφθησαν τοιαΰται.
"Αρθρον 8.
Ή παρούσα Σύμβασις θά έφαρμοσθή τη συνεργασία καί υπό τον ελεγχον τών
προστάτιδων Δυνάμεων τών επιφορτισμένων τήν περιφρούρησιν τών συμφερόντων
τών μετεχόντων είς τήν σύρραξιν Μερών. Προς τον σκοπόν τούτον αϊ προστά
τιδες Δυνάμεις δύνανται επί πλέον τοΰ διπλωματικού και προξενικού των προσω
πικού, νά διορίσουν αντιπροσώπους έκ τών ιδίων των πολιτών ή τών πολιτών
ετέρων ουδετέρων Δυνάμεων. Οι ώς ανω αντιπρόσωποι θά υπόκεινται είς τήν
έγκρισιν της Δυνάμεως παρά τη οποία πρόκειται νά ενασκήσουν τά καθήκοντα
των.
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Τά εν συρράξει Μέρη θα διευκολύνουν κατά τόν εύρύτερον δυνατόν τρόπον τήν
άποστολήν των αντιπροσώπων ή απεσταλμένων τών Προστάτιδων Δυνάμεων.
ΟΙ αντιπρόσωποι ή απεσταλμένοι τών Προστάτιδων Δυνάμεων εν ουδεμία
περιπτώσει θα υπερβαίνουν τά δρια της αποστολής των ώς ταϋτα καθορίζονται δια
της παρούσης Συμβάσεως.
Είδικώς θά λαμβάνουν ύπ' όψιν τάς έπιτακτικάς άνάγκας της ασφαλείας τοϋ
Κράτους έν τω όποίω ενασκούν τά καθήκοντα των.
"Αρθρον 9.
ΑΙ διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως δεν αντιτίθενται ε'ις τήν ανθρωπιστική ν
δράσιν ην ή Διεθνής "Επιτροπή του Έρυθροΰ Σταύρου ή οιαδήποτε άλλη αμερό
ληπτος ανθρωπιστική όργάνωσις θ* αναλάβουν τη συναινέσει τών ε'ις τήν σύρραξιν
μετεχόντων Μερών διά τήν προστασίαν καΐ βοήθειαν τών αιχμαλώτων πολέμου.
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"Αρθρον 10.
Τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται οποτεδήποτε νά συμφωνήσουν Ινα
αναθέσουν εϊς όργανισμόν παρέχοντα πάσαν έγγύησιν αμεροληψίας καΐ Ικανό
τητος, τά καθήκοντα, ατινα διά τής παρούσης Συμβάσεως ανατίθενται είς τάς
Προστάτιδας Δυνάμεις.
Έάν αιχμάλωτοι πολέμου δέν απολαύουν ή παύουν δι° οιονδήποτε λόγον ν'
απολαύουν της φροντίδος Προστάτιδος Δυνάμεως ή του οργανισμού περί ής προ
βλέπει ή ανωτέρω πρώτη παράγραφος, ή Κρατούσα Δύναμις οφείλει νά ζήτηση
είτε άπό ούδέτερον κράτος είτε άπό ένα άλλον άνάλογον όργανισμόν νά αναλάβουν
τά καθήκοντα τά άνατεθέντα υπό τής παρούσης Συμβάσεως είς τάς προστάτιδας
Δυνάμεις τάς ορισθείσας υπό τών έν συρράξει Μερών.
Έάν δέν καταστή δυνατή ή ώς &νω έξασφάλισις τής προστασίας ή κατακρατούσα
Δύναμις οφείλει νά ζητήση άπό άνθρωπιστικήν τίνα όργάνωσιν, ώς είναι ή Διεθνής
Επιτροπή τού Έρυθροΰ Σταυρού ν* άναλάβη τά ανθρωπιστικά καθήκοντα, ατινα ή
παρούσα Σύμβασις αναθέτει εις τάς Προστάτιδας Δυνάμεις ή οφείλει νά άποδεχθή,
ύπό τήν έπιφύλαξιν τών διατάξεων τοϋ παρόντος άρθρου, τάς προτάσεις υπηρεσίας,
ας ήθελε λάβει παρά τοιαύτης οργανώσεως.
Πάσα ουδέτερα Δύναμις ή πάσα όργάνωσις καλούμενη ύπό τής ενδιαφερόμενης
Δυνάμεως ή προσφερόμενη προς τόν ανωτέρω άναφερόμενον σκοπόν οφείλει κατά
τήν δράσιν της νά έχη συναίσθησιν τής ευθύνης της έναντι τού έν συρράξει Μέρους
εκ τού οποίου εξαρτώνται τά διά τής παρούσης Συμβάσεως προστατευόμενα πρό
σωπα καΐ οφείλει νά παράσχη επαρκείς εγγυήσεις δτι είναι ικανή ν' άναλάβη τά
περί οΰ πρόκειται καθήκοντα και νά εκτέλεση αυτά άμερολήπτως.
Ουδεμία επιτρέπεται παρέκβασις άπό τών ανωτέρω διατάξεων δι* ειδικής συμ
φωνίας μεταξύ Δυνάμεων τών οποίων ή μία ευρίσκεται έστω και προσωρινώς
απέναντι της άλλης, ή τών συμμάχων της άλλης, είς μειονεκτικήν άπό απόψεως
ελευθερίας διαπραγματευσεως θέσιν λόγω στρατιωτικών γεγονότων ώς λόγου
χάριν τής κατοχής τού δλου ή σημαντικού μέρους τού εδάφους της.
Όσάκις γίνεται, είς τήν παρούσαν Σύμβασιν, μνεία περί Προστάτιδος Δυνάμεως,
ή μνεία αϋτη άφορα ωσαύτως και τάς οργανώσεις, αΐτινες δύνανται νά τήν
υποκαταστήσουν ύπό τήν έννοιαν τού παρόντος άρθρου.
"Αρθρον I I .
Είς πασαν περίπτωσιν καθ' ην ήθελον θεωρήσει τούτο χρήσιμον εϊς τά συμφέ
ροντα τών προστατευομένων προσώπων, ιδίως δέ εις περιπτώσεις διαφωνίας
μεταξύ τών έν συρράξει Μερών ώς προς τήν έφαρμογήν ή τήν έρμηνείαν τών δια
τάξεων της παρούσης Συμβάσεως αί Προστάτιδες Δυνάμεις θά προσφέρουν τάς
καλάς των υπηρεσίας έπι τω τέλει τοϋ διακανονισμού της διαφοράς.
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Προς τόν σκοπό ν τούτον εκάστη τών Προστάτιδων Δυνάμεων δύναται είτε τη
προσκλήσει ενός Μέρους είτε εξ ιδίας πρωτοβουλίας νά προτείνη εις τα μετέχοντα
της συρράξεως Μέρη σύσκεψιν των αντιπροσώπων των και ιδίως τών άρχων
αϊτινες έχουν την φροντίδα τών αιχμαλώτων πολέμου, ενδεχομένως επί καταλλήλως
εκλεγομένου ουδετέρου εδάφους. Τά εν συρράξει Μέρη υποχρεούνται νά δώσουν
συνέχειαν εις τάς τοιαύτας προτάσεις. Αϊ προστάτιδες Δυνάμεις δύνανται, έάν
παραστή ανάγκη, νά υποβάλουν εις τήν έγκρισιν τών εν συρράξει Μερών προσωπι
κότητα άνήκουσαν εις ούδετέραν Δύναμιν ή άπεσταλμένην της Διεθνούς 'Επιτροπής
τοϋ 'Ερυθρού Σταύρου, ήτις θέλει κληθή νά λάβη μέρος εϊς τήν τοιαύτην σύσκεψιν.
Μέρος II.—ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ
"Αρθρον 12.
Οι αιχμάλωτοι πολέμου υπάγονται εϊς τήν έξουσίαν τής εχθρικής Δυνάμεως,
και ουχί τών ατόμων ή τών στρατιωτικών μονάδων αί όποϊαι τους ήχμαλώτισαν,
ανεξαρτήτως δε τών ατομικών ευθυνών αί όποϊαι θά ήδύναντο νά προκύψουν, ή
κατακρατούσα Δύναμις είναι υπεύθυνος διά τήν μεταχείρισίν των.
Οί αιχμάλωτοι πολέμου δεν δύνανται νά παραδοθούν υπό τής κατακρατούσης
Δυνάμεως ε'ιμή μόνον εϊς Δύναμιν συνυπογράψασαν τήν Σύμβασιν και άφου ή
κατακρατούσα Δύναμις βεβαιωθή δτι ή εν λόγω Δύναμις είναι διατεθειμένη και εις
θέσιν νά έφαρμόση τήν Σύμβασιν. Όσάκις παραδίδονται οϋτω αιχμάλωτοι, ή
ευθύνη της εφαρμογής τής Συμβάσεως θά βαρύνη τήν Δύναμιν, ήτις εδέχθη νά τους
φιλοξενήση, καθ' δ χρονικόν διάστημα παραμείνουν έμπεπιστευμένοι εις αυτήν.
Ούχ' ήττον εν ή περιπτώσει ή Δύναμις αυτή δεν άνταπεκρίνετο εις τήν ύποχρέω
σίν της νά εκτέλεση τάς διατάξεις τής Συμβάσεως έπι σημαντικού τίνος σημείου,
ή Δύναμις ύπό τής οποίας έγένετο ή παράδρσις τών αιχμαλώτων πολέμου οφείλει
κατόπιν σχετικής ανακοινώσεως τής προστάτιδος Δυνάμεως νά λάβη αποτελεσμα
τικά μέτρα προς έπανόρθωσιν τής καταστάσεως ή νά ζητήση τήν έπιστροφήν τών
αιχμαλώτων πολέμου. Ή αίτησις αύτη δέον νά τύχη ικανοποιήσεως.
"Αρθρον 13. ν
Οί αιχμάλωτοι πολέμου οφείλουν νά τυγχάνουν πάντοτε ανθρωπιστικής μετα
χειρίσεως. Πάσα παράνομος πράξις ή παράλειψις εκ μέρους τής κατακρατούσης
Δυνάμεως έπιφέρουσα τόν θάνατον ή θέτουσα σοβαρώς εν κινδύνω τήν ύγείαν
αιχμαλώτου πολέμου τελούντος ύπό τήν έξουσίαν της, απαγορεύεται, καΐ θά θεω
ρήται ώς σοβαρά παραβίασις τής παρούσης Συμβάσεως. ΕΊδικώτερον ουδείς
αιχμάλωτος πολέμου δύναται νά ΰποβληθή ε'ις σωματικόν άκρωτηριασμόν ή εϊς
Ίατρικόν ή έπιστημονικόν πειραματισμόν οιασδήποτε φύσεως, όστις δεν θά έδικαιο
λογεΐτο εκ τής ιατρικής περιθάλψεως τοΰ ενδιαφερομένου αιχμαλώτου και ό όποιος
δεν θά ήτο προς το συμφέρον του.
Οί αιχμάλωτοι πολέμου οφείλουν επίσης νά προστατεύωνται πάντοτε και δή
κατά πάσης πράξεως βίας ή εκφοβισμού ώς και κατά τών ύβρεων και τής περιέρ
γειας τοΰ κοινού.
'Αντίποινα εναντίον αυτών απαγορεύονται.
"Αρθρον 14.
Οί αιχμάλωτοι πολέμου δικαιούνται ανά πάσαν περίπτωσιν εις σεβασμόν τοΰ
άτομου καΐ τής τιμής των.
Ή μεταχείρισις τών γυναικών δέον νά γίνεται μετά πάσης οφειλομένης είς
το φΰλόν των στοργής, θά χαίρουν δε αύται, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον
εξ ίσου ευνοϊκής με τους άνδρας μεταχειρίσεως.
Οί αιχμάλωτοι πολέμου διατηρούν πασαν τήν άστικήν αυτών ικανότητα, οία
ήτο κατά τήν στιγμήν τής αΐχμαλωτίσεώς των. Ή κατακρατούσα Δύναμις δέν θά
δύναται νά περιορ'ιση τήν έξάσκησιν αυτής οϋτε έπι τοΰ εδάφους της, ούτε εκτός
αύτου ε'ιμή καθ' δ μέτρον απαιτεί τούτο ή αιχμαλωσία.
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"Αρθρον 15.
Ή κατακρατούσα αιχμαλώτους πολέμου Δύναμις υποχρεούται νά μέριμνα δια
την δωρεάν διατροφήν των και να παρέχη δωρεάν εις αυτούς την Ίατρικήν περί
θαλψιν, ην απαιτεί ή κατάστασις της υγείας των.
"Αρθρον 16.
Λαμβανομένων ύπ* δψιν των διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως ως προς τον
βαθμόν και ως προς τό φΰλον των αιχμαλώτων και ύπό την αΐρεσιν πάσης προνο
μιακής μεταχειρίσεως, ήτις θά παρείχετο εις τους αιχμαλώτους πολέμου λόγω της
καταστάσεως τής υγείας των, της ηλικίας των ή των επαγγελματικών των ικανο
τήτων, οί αιχμάλωτοι δέον άπαντες νά τυγχάνουν τής αυτής μεταχειρίσεως άπό
μέρους τής κατακρατούσης Δυνάμεως άνευ ουδεμιάς δυσμενούς χαρακτήρος δια
κρίσεως, φυλής, εθνικότητος, θρησκεύματος, πολιτικών φρονημάτων ή άλλης,
βασιζόμενης έπι αναλόγων κριτηρίων.

Μέρος III.—ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ
Τμήμα

Ι.

ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΗΣ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑΣ
"Αρθρον 17.
Ό αιχμάλωτος πολέμου δεν θά υποχρεούται νά δηλώση, άνακρινόμενος σχε
τικώς, ε'ιμή τό όνοματεπώνυμόν του, τον βαθμόν του, την ήμερομηνίαν τής γεννή
σεως του και τον αριθμόν μητρώου του, ή ελλείψει τούτου, άνάλογον ενδειξιν.
Έν ή περιπτώσει ήθελεν ούτος εκουσίως παραβή τον κανόνα τοϋτον θά διεκιν
δύνευε νά έκτεθή είς περιορισμόν τών πλεονεκτημάτων τών παρεχομένων εϊς αιχ
μαλώτους τοΰ βαθμού του ή τής θέσεως του.
"Εκαστον τών έν συρράξει Μερών οφείλει νά χορηγή είς πάν πρόσωπον τής δικαι
οδοσίας του ύποκείμενον ενδεχομένως είς πολεμικήν αίχμαλωσίαν, δελτίον ταυτό
τητος έν ώ θ' άναγράφωνται, τό όνοματεπώνυμόν του, ό βαθμός του, ό αριθμός
μητρώου ή άλλη ανάλογος ενδειξις, καΐ ή ημερομηνία γεννήσεως του. Ή ταύτότης
αίίτη θά δύναται επί πλέον νά φέρη την ύπογραφήν ή τά δακτυλικά αποτυπώματα του
ή καΐ αμφότερα ώς και πασαν αλλην ενδειξιν ην τά έν συρράξει Μέρη δυνατόν νά
επιθυμούν νά προσθέσουν δσον άφορα τά είς τάς ενόπλους των δυνάμεις ανήκοντα
πρόσωπα. Αί διαστάσεις της θά είναι ει δυνατόν 6,5 χ 10 έκμ. και τό δελτίον θά
εκδίδεται είς διπλοϋν. "Ο αιχμάλωτος πολέμου οφείλει νά παρουσιάζη την ταυτό
τητα του ταύτην είς πασαν ζήτησιν, άλλ' έν ούδεμιά περιπτώσει θά δύναται αυτή
νά τω άφαιρεθή.
Ουδεμία σωματική ή ηθική βάσανος ουδέ βία θά δύναται νά άσκηθή έπι τών αιχ
μαλώτων πολέμου διάτήν παρ* αυτών άπόσπασιν πληροφοριών οιασδήποτε φύσεως.
Οί αιχμάλωτοι, οΐτινες θά αρνηθούν νά απαντήσουν δεν επιτρέπεται οϋτε νά απειλη
θούν οϋτε νά υβρισθούν, οϋτε νά εκτεθούν είς ενοχλήσεις ή μειονεκτήματα οιασδή
ποτε φύσεως.
Οί αιχμάλωτοι πολέμου, οΐτινες ευρίσκονται είς άδυναμίαν λόγω σωματικής ή
διανοητικής καταστάσεως νά δώσουν τά στοιχεία τής ταυτότητος των θά παράδί
δωνται εις τήν υγειονομικήν Ύπηρεσίαν. Ή ταύτότης τών αιχμαλώτων τούτων θά
διαπιστούται διά παντός μέσου, ύπό τήν έπιφύλαξιν τών διατάξεων τής προηγου
μένης παραγράφου.
Ή άνάκρισις τών αιχμαλώτων πολέμου θά γίνηται είς γλώσσαν τήν οποίαν
ούτοι κατανοούν.
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"Αρθρον 18.

Όλα τά είδη και αντικείμενα προσωπικής χρήσεως, πλην δπλων, ϊππων, στρα
τιωτικού εφοδιασμού και στρατιωτικών εγγράφων θα παραμένουν εϊς τήν κατοχήν
των αιχμαλώτων πολέμου, ώς και τά μετάλλινα κράνη, αϊ άντίασφυξιογόνοι προσω
πίδες και δλα τά άλλα εϊδη, άτινα εδόθησαν εϊς αυτούς δια τήν προσωπικήν των
προστασίαν. Θά παραμείνουν επίσης ε'ις τήν κατοχήν των τά είδη και τά αντικεί
μενα τά χρησιμεύοντα διά τον ϊματισμόν και τήν διατροφή ν των, έστω και εάν τά
είδη και αντικείμενα ταϋτα αποτελούν μέρος τοϋ επισήμου στρατιωτικού εφο
διασμού των.
Οί αιχμάλωτοι πολέμου ουδέποτε πρέπει νά εύρεθοϋν άνευ ταυτότητος τίνος.
Ή κατακρατούσα Δύναμις θά χορήγηση τοιαύτην είς τους στερούμενους.
Τά σήματα τοϋ βαθμού καί της εθνικότητος των, τά παράσημα και τά αντικεί
μενα τά έχοντα κυρίως προσωπικήν ή αϊσθηματικήν άξίαν δεν δύνανται νά αφαιρε
θούν άπό τους αιχμαλώτους πολέμου.
Τά χρηματικά ποσά τά όπο7α φέρουν οί αιχμάλωτοι πολέμου δεν δύνανται νά
τοις αφαιρεθούν είμή κατά διαταγήν αξιωματικού και άφοΰ καταγραφούν εϊς είδικόν
βιβλίον το ποσόν τών χρημάτων καΐ τά στοιχεία τοΰ κατόχου των καΐ άφοΰ ούτος
παραλαβή λεπτομερή άπόδειξιν φέρουσαν εύαναγνώστως το δνομα, τον βαθμόν
καί τήν μονάδα είς τήν οποίαν ανήκει το πρόσωπον το όποιον παρέδωκε τήν εν
λόγω άπόδειξιν. Τά χρηματικά ποσά τά όποια είναι εις νόμισμα της κατακρα
τούσης Δυνάμεως ή τά όποια, τη αιτήσει τοΰ αιχμαλώτου, μετετράπησαν εϊς το
νόμισμα τούτο θά φέρωνται εις π'ιστωσιν λογαριασμού τοΰ αιχμαλώτου συμφώνως
τω άρθρω 64.
Ή κατακρατούσα Δύναμις δεν θά δύναται νά αφαίρεση άπό αιχμαλώτους π ο :
λέμου αντικείμενα αξίας είμή διά λόγους ασφαλείας. °Εν τοιαύτη περιπτώσει ή
εφαρμοζόμενη διαδικασία θά είναι ή ιδία ώς ή της αφαιρέσεως χρηματικών ποσών.
Τά αντικείμενα ταϋτα ώς και τά αφαιρεθέντα χρηματικά ποσά, τά όποια θά είναι
εις νόμισμα άλλο ή το της κατακρατούσης Δυνάμεως καί τών οποίων ό κάτοχος
δεν θά έζήτει τήν μετατροπήν, οφείλουν νά φυλαχθοΰν ύπό της κατακρατούσης
Δυνάμεως και αποδοθούν εϊς τον αΐχμάλωτον, ύπό τήν άρχικήν των μορφήν κατά
το τέλος της αιχμαλωσίας του.
"Αρθρον 19.

Οί αιχμάλωτοι πολέμου θά μεταφέρωνται, ώς οΐόν τε τάχιον, άφ' ης συλληφθούν,
εις στρατόπεδα κείμενα αρκούντως μακράν της ζώνης τών επιχειρήσεων ώστε νά
είναι έκτος κινδύνου. Δεν θά δύνανται νά κρατηθούν προσκαίρως είς έπικίνδυνον
ζώνην ειμή μόνον οί αιχμάλωτοι πολέμου, οΐτινες, λόγω τραυμάτων ή ασθενείας θά
διέτρεχον μεγαλύτερον κίνδυνον μεταφερόμενοι ή παραμένοντες έπι τόπου.
Οί αιχμάλωτοι πολέμου δεν θά εκτίθενται ασκόπως εις κίνδυνον εν αναμονή
της μεταφοράς των εξω της ζώνης επιχειρήσεων.
"Αρθρον 20.

Ή μεταφορά τοΰ αιχμαλώτου πολέμου θά έκτελήται πάντοτε με άνθρωπισμόν
και ύπό συνθήκας όμοιας τής τών στρατευμάτων της κατακρατούσης Δυνάμεως
κατά τάς μετακινήσεις των.
Ή κατακρατούσα Δύναμις θά χορηγή εις τους μεταφερομένους αιχμαλώτους
πολέμου» πόσιμον ύδωρ καί επαρκή τροφήν, ώς καί τά αναγκαία ενδύματα καί τήν
άναγκαίαν ιατρική ν περίθαλψιν. Θά λάβη δλας τάς ενδεικνυόμενος προφυλάξεις
προς έξασφάλισιν της ασφαλείας των κατά τήν μεταφοράν καί θά κατάρτιση δσον
ϊίνεστι τάχιστα τον κατάλογον τών μεταφερθέντων αιχμαλώτων.
Εάν οί αιχμάλωτοι πολέμιου πρόκειται νά διέλθουν κατά τήν μεταφοράν των διά
στρατοπέδων διαμετακομίσεως ή παραμονή αυτών εις τά στρατόπεδα ταύτα θά
είναι δσον ενεστι συντομωτέρα.
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Τμήμα II.—ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ.
Κεφάλαιον Ι.—ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΕΣ.
"Αρθρον 21.
Ή κατακρατούσα Δύναμις δύναται να θέση τους αιχμαλώτους πολέμου υπό
περιορισμόν. Δύναται να έπιβάλλη εις αυτούς τήν ύποχρέωσιν νά μή άπομακρύ
νωνται πέραν ώρισμένου ορίου άπό το στρατόπεδον δπου κρατούνται ή εάν το στρα
τόπεδον τούτο είναι περιπεφραγμένον νά μή έξέρχωνται αύτοΰ. Ύπό τήν έτίιφύλαξιν
των διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως περί ποινικών καΐ πειθαρχικών κυρώσεων,
οί αιχμάλωτοι δύνανται νά εγκλεισθούν ή νά τεθούν ύπό κράτησιν μόνον αν το
μέτρον τούτο καθίσταται άναγκαΐον διά τήν προστασίαν τής υγείας των. Ή κατά
στασις αϋτη δεν θά δύναται, εν πάση περιπτώσει, νά παραταθή πέραν τής διαρκείας
των περιστατικών, άτινα κατέστησαν ταύτην άναγκαίαν.
Οί αιχμάλωτοι πολέμου θά δύνανται μερικώς ή ολοσχερώς νά απελευθερωθούν
επί τω λόγω των ή άναλήψει υποχρεώσεως ή επί άναλήψει άλλης υποχρεώσεως
εφ' δσον οί νόμοι τής Δυνάμεως εκ τής οποίας εξαρτώνται έπιτρέπουσι τούτο. Το
μέτρον τούτο θά λαμβάνεται ιδία εις τάς περιπτώσεις καθ' ας δύναται νά συμβάλη
είς τήν βελτίωσιν τής καταστάσεως τής υγείας τών αιχμαλώτων. Ουδείς αιχμά
λωτος θά εξαναγκάζεται νά δεχθή τήν έλευθερίαν του επί τώ λόγω του ή έναντι
άλλης υποχρεώσεως.
"Αμα τη ένάρξει τών εχθροπραξιών έκαστον τών έν συρράξει Μερών θ' ανακοί
νωση είς τον άντίπαλον τους νόμους και κανονισμούς τους επιτρέποντας ή απαγο
ρεύοντας είς τους υπηκόους του νά δεχθούν τήν έλευθερίαν των επί τω λόγω των
ή έναντι άλλης υποχρεώσεως. Οί αιχμάλωτοι οί απελεύθερου μενοι επί τω λόγω
των ή έναντι άλλης υποχρεώσεως συμφώνως προς τους οϋτω κοινοποιηθέντος
νόμους και κανονισμούς υποχρεούνται επί τής προσωπικής των τιμής νά εκπληρώ
σουν αυστηρώς τόσον έναντι τής Δυνάμεως εξ ης εξαρτώνται δσον και έναντι τής
αίχμαλωτισάσης αυτούς, τάς υποχρεώσεις ας θά άνελάμβανον. Είς τοιαύτας περι
πτώσεις ή Δύναμις εκ τής οποίας ούτοι εξαρτώνται υποχρεούται νά μή άπαιτή
οϋτε νά δέχεται παρ' αυτών ύπηρεσίαν άντίθετον προς τον δοθέντα λόγον ή τήν άνα
ληφθεΐσαν ύποχρέωσιν.
"Αρθρον 22.
ΟΊ αιχμάλωτοι πολέμου δεν θά δύνανται νά τεθούν ύπό περιορισμόν είμή μόνον
ε'ις εγκαταστάσεις εύρισκομένας επί τής ξηράς και παρέχουσας δλας τάς εγγυήσεις
υγιεινής και καθαριότητος. Πλην ειδικών περιπτώσεων, δικαιολογουμένων έκ
τοΰ συμφέροντος αυτών τούτων τών αιχμαλώτων, ούτοι δεν θά περιορίζωνται εις
σωφρονιστή ρ ια.
Οί αιχμάλωτοι πολέμου, οί περιοριζόμενοι εϊς ανθυγιεινός περιοχάςή είςπεριοχάς
τών όποιων το κλίμα είναι επιβλαβές είς τήν ύγείαν αυτών θά μεταφέρωνται το ταχύ
τερον εις εύνοϊκώτερον κλίμα.
Ή κατακρατούσα Δύναμις θά συγκεντρώνη τους αιχμαλώτους πολέμου είς
στρατόπεδα ή τομείς στρατοπέδων, λαμβάνουσα ύπ' όψιν τήν εθνικότητα, τήν
γλώσσαν ή τάς συνήθειας των ύπό τήν έπιφύλαξιν δτι οί αιχμάλωτοι δεν θά απο
χωρισθούν τών αιχμαλώτων πολέμου τών ανηκόντων εϊς τάς ενόπλους δυνάμεις^
είς τάς οποίας οί ίδιοι υπηρετούν κατά τήν στιγμήν τής αιχμαλωσίας των, πλην
εάν συγκατατίθενται είς τούτο.
"Αρθρον 23.
Ουδείς αιχμάλωτος πολέμου επιτρέπεται οποτεδήποτε νά άποσταλή ή νά κρατηθή
είς περίοχήν είς τήν οποίαν θά ήτο εκτεθειμένος είς τά πυρά τής ζώνης επιχειρήσεων
οϋτε νά χρησιμοποιηθή διά νά προφύλαξη διά τής παρουσίας του ώρισμένα σημεία
ή περιοχάς τών στρατιωτικών επιχειρήσεων.
Οί αιχμάλωτοι πολέμου θά διαθέτουν είς ϊσην μοΐραν προς ιόν εγχωριον άμαχον
πληθυσμόν, καταφύγια κατά τών εναέριων βομβαρδισμών και άλλων κινδύνων
πολέμου, εξαιρέσει εκείνων εξ αυτών οί όποιοι θά συμμετεΐχον εις τήν προστασίαν
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τών καταυλισμών των κατά τών εν λόγω κινδύνων, θα δύνανται δε να μεταβαίνουν
εις τα καταφύγια το ταχύτερον, ευθύς ώς δοθή το σύνθημα συναγερμού. Παν
άλλο μέτρον προστασίας το όποιον ήθελε ληφθή υπέρ τοϋ πληθυσμού, θα εκτείνεται
και είς . αυτούς.
ΑΙ κατακρατοΰσαι Δυνάμεις θα άνακοινοϋν προς άλλήλας, δια τών προστάτιδων
Δυνάμεων, πάν χρήσιμον στοιχεΐον επί της γεωγραφικής θέσεως τών στρατο
πέδων αιχμαλώτων πολέμου.
Όσάκις αί στρατιωτικοί άνάγκαι το επιτρέπουν, τά στρατόπεδα τών αιχμαλώτων
πολέμου θά επισημαίνωνται κατά την ήμέραν διά τών γραμμάτων PG ή PW τοπο
θετημένων κατά τρόπον ώστε νά είναι ορατά άπό τοϋ αέρος.
Ούχ'ήττον αϊ ενδιαφερόμενοι Δυνάμεις δύνανται νά συμφωνήσωσιν επί άλλου
τρόπου σημάνσεως. Μόνον τά στρατόπεδα αιχμαλώτων πολέμου θά δύνανται
νά σημανθούν διά τοϋ τρόπου τούτου:
"Αρθρον 24.

Τά μόνιμα στρατόπεδα διαμετακομίσεως ή διαλογής θά οργανωθούν κατά
τρόπον δμοιον προς τον προβλεπόμενον εις το παρόν Τμήμα, καΐ ο'ι αιχμάλωτοι
πολέμου θά απολαύουν εντός αυτών τών ίδιων ώς και εις τά άλλα στρατόπεδα
συνθηκών διαβιώσεως.
Κεφάλαιον II,—ΣΤΕΓΑΣΙΣ,

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΜΦΙΕΣΙΣ
ΠΟΛΕΜΟΥ.

ΤΩΝ

ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ

"Αρθρον 25. ·

Οί δροι στεγάσεως τών αιχμαλώτων πολέμου θά είναι εξ ϊσου Ικανοποιητικοί
δσον και οί τών στρατευμάτων τής κατακρατούσης Δυνάμεως, τών καταυλισμένων
εϊς την αυτήν περιοχή ν. Οί δροι ούτοι οφείλουν νά είναι σύμφωνοι προς τά ήθη
καΐ έθιμα τών αιχμαλώτων, καί, έπ* ούδενι λόγω επιβλαβείς ε'ις τήν ύγείαν των.
Αί ώς άνω διατάξεις θά έφαρμόζωνται ιδία ώς προς τους κοιτώνας τών αιχμα
λώτων πολέμου, τόσον προκειμένου περί τής συνολικής επιφανείας και τοΰ ελα
χίστου κυβικού ορίου αερισμού δσον καί προκειμένου περί τής διαρρυθμίσεως
καί τών ειδών κλινοστρωμνής, συμπεριλαμβανομένων τών κλινοσκεπασμάτων.
Τά κτίρια τά προοριζόμενα είτε διά τήν άτομικήν είτε διά τήν όμαδικήν χρήσιν τών
αιχμαλώτων πολέμου οφείλουν νά είναι τελείως άπηλλαγμένα υγρασίας, νά θερμαί
νωνται και φωτίζωνται επαρκώς Ιδία μεταξύ λυκόφωτος καί σβέσεως τών φωτών.
Δέον νά λαμβάνηται πάσα προφύλαξις κατά τών κινδύνων πυρκαϊάς.
Εις δλα τά στρατόπεδα δπου καταυλίζονται γυναίκες αιχμάλωτοι πολέμου όμοΰ
μετά αιχμαλώτων ανδρών θά διατίθενται δι' αύτάς χωριστοί κοιτώνες.
"Αρθρον 26.

.

Ή ημερησία βασική μερίς θά είναι επαρκής είς ποιότητα, ποσότητα καί ποικιλίαν
διά τήν διατήρησιν τών αιχμαλώτων εν καλή υγεία κά! τήν πρόληψιν απώλειας
βάρους ή διαταραχών οφειλομένων εις τον ύποσιτισμόν. Θά λαμβάνηται επίσης
ΰπ' δψιν ή δίαιτα εϊς ην οί αιχμάλωτοι είναι συνηθισμένοι.
Ή κατακρατούσα Δύναμις θά προμηθεύη είς τους εργαζομένους αιχμαλώτους
πολέμου το άναγκαιοΰν εις τήν έκτέλεσιν τής εργασίας είς ην χρησιμοποιούνται
πρόσθετον συσσίτιον.
Είς τους αιχμαλώτους θά χορηγήται επαρκές πόσιμον ϋδωρ. Θά έπιτρέπηται
ή χρήσις τοϋ καπνού.
Οί αιχμάλωτοι πολέμου θά λαμβάνουν εν δλω τω μέτρω τοΰ δυνατού μέρος
είς τήν παρασκευήν τής τροφής των. Προς τον σκοπόν τούτον θά δύνανται ούτοι
νά χρησιμοποιούνται είς τά μαγειρεία. Θά παρέχωνται έπι πλέον εϊς αυτούς τά
μέσα νά παρασκευάζουν οί ίδιοι τήν πρόσθετον τροφήν, τήν οποίαν διαθέτουν.
Κατάλληλα διαμερίσματα θά διατίθενται διά τήν έστίασίν των.
'Απαγορεύεται πάν συλλογικόν πειθαρχικόν μέτρον σχετικόν προς τήν διατροφήν.
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Άρθρον 27.

Είς τους αιχμαλώτους πολέμου θα παρέχωνται ύττό της κατακρατούσης Δυνάμεως
επαρκής ύπόδησις, ενδύματα, εσώρουχα καί υποδήματα, λαμβανομένου υπ' όψιν
τοϋ κλίματος της περιοχής δπου ευρίσκονται οΐ αιχμάλωτοι. Αί υπό της κατα
κρατούσης Δυνάμεως κατασχεθεϊσαι στολαΐ των εχθρικών στρατευμάτων θά χρη
σιμοποιούνται δια τον ίματισμόν τών αιχμαλώτων πολέμου εάν το κλίμα τής χώρας
το έπιτρέπη.
Ή άντικατάστασις και ή έπιδιόρθωσις τών ειδών τούτων θά γίνηται τακτικώς
υπό τής κατακρατούσης Δυνάμεως. 'Επί πλέον, είς τους εργαζομένους αιχμα
λώτους πολέμου θά χορηγήται κατάλληλος άμφίεσις οσάκις απαιτεί τοϋτο ή φύσις
τής εργασίας των.
Άρθρον 28.

Είς δλα τά στρατόπεδα θά εγκαθίστανται πρατήρια εκ. τών οποίων οί αιχμάλωτοι
πολέμου θά δύνανται νά προμηθεύωνται τρόφιμα, είδη καθημερινής χρήσεως
σάπωνα και καπνόν. Αί τιμαί πωλήσεως τών ειδών τούτων εν ούδεμιά περιπτώσει
δύνανται νά ύπερβαίνωσι τάς τιμάς τοϋ εγχωρίου εμπορίου.
Τά κέρδη τών πρατηρίων θά διατίθενται υπέρ τών αιχμαλώτων πολέμου. Προς
τον σκοπόν τούτον θά σχηματίζεται είδικόν κεφάλαιον. Ό άνήρ εμπιστοσύνης
θά δικαιούται νά συνεργάζεται εϊς τήν διαχείρισιν τοϋ πρατηρίου καί τοϋ κεφαλαίου
τούτου.
Κατά τήν διάλυσιν στρατοπέδου τινός το πιστωτικόν ύπόλοιπον τοϋ είδικοΰ
τούτου κεφαλαίου θά παραδίδηται εϊς διεθνή άνθρωπιστικήν όργάνωσιν δπως
χρηοιμοποιηθή υπέρ αιχμαλώτων "πολέμου τής ιδίας εθνικότητος προς τους εϊσε
νζγκόντας διά τον σχηματισμόν του. Είς περίπτωσιν γενικού επαναπατρισμού
τά κέρδη ταϋτα θ' απομείνουν εϊς τήν κατακρατούσαν Δύναμιν, πλην αντιθέτου
συμφωνίας συναφθησομένης μεταξύ τών ενδιαφερομένων Δυνάμεων.
Κεφάλαιον

III.—ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ
Άρθρον 29.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΣ.
' "'■

Ή κατακρατούσα Δύναμις οφείλει νά λαμβάνη δλα τά αναγκαία υγειονομικά
μέτρα διά τήν έξασφάλισιν τής καθαριότητος και τής υγιεινής τών στρατοπέδων
και προς πρόληψιν επιδημιών.
Οί αιχμάλωτοι πολέμου θά έχουν εις τήν διάθεσίν των νυχθημερόν εγκαταστάσεις
σύμφωνους προς τους κανόνας τής υγιεινής καί διατηρούμενος συνεχώς καθαρός.
Είς τά στρατόπεδα δπου διαμένουν γυναίκες αιχμάλωτοι πολέμου θά διατίθενται
χωριστοί δι* αύτάς εγκαταστάσεις.
Έπι πλέον, ανεξαρτήτως τών λουτρών καί καταιονιστήρων διά τών οποίων
τά στρατόπεδα θά είναι έφωδιασμένα, θά πάρέχηται εϊς τους αιχμαλώτους πολέμου
ϋδωρ καί σάπων είς επαρκείς ποσότητας διά τάς καθημερινάς άνάγκας τής σωμα
τικής των καθαριότητος και διά το πλύσιμον τών εσωρούχων των. Θά παρέχωνται
προς αυτούς τόσον αί αναγκαίοι προς τοϋτο εγκαταστάσεις καί εύκολίαι δσον και
ό απαιτούμενος χρόνος.
Άρθρον 30.

Έκαστον στρατόπεδον θά εχη κατάλληλον νοσηλευτήριον δπου οί αιχμάλωτοι
πολέμου θά τυγχάνουν τής περιθάλψεως, ής έχουν ανάγκην ώς και τής καταλλήλου
διαίτης. Έν περιπτώσει ανάγκης θά διατίθενται χώροι απομονώσεως διά τους
πάσχοντας έκ μεταδοτικών ή διανοητικών νοσημάτων.
Οί αιχμάλωτοι πολέμου οί προσβληθέντες ύπό βαρείας νόσου ή τών οποίων ή
κατάστασις απαιτεί είδικήν νοσηλείαν, χειρουργικήν έπέμβασιν ή παραμονήν είς
νοσοκομεΐον, οφείλουν νά γίνωνται δεκτοί είς πάν στρατιωτικόν ή πολιτικόν ίδρυμα
κατάλληλον δπως νοσηλεύση αυτούς έστω καί αν προβλέπεται, ό είς το προσεχές
μέλλον επαναπατρισμός των. Είδικαί εύκολίαι θά παρέχωνται διά τήν περιποίησιν
τών αναπήρων, ιδίως δε τών τυφλών ώς και διά τήν άναμόρφωσίν των έν αναμονή
τοϋ επαναπατρισμού των.
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Οί αιχμάλωτοι πολέμου θα νασηλείιωνται κατά ττροτίμησιν υπό Ιατρικού προσω
πικού της Δυνάμεως εκ της οποίας εξαρτώνται καί, εί δυνατόν, της εθνικότητος των.
Οί αιχμάλωτοι πολέμου δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζωνται να παρουσιασθούν
εις τάς ϊατρικάς αρχάς προς έξέτασιν. ΑΊ κατακρατοΰσαι άρχαι θά παραδώσουν,
τη αιτήσει του, εις πάντα α'ιχμάλωτον νοσηλευθέντα έπίσημον δήλωσιν έμφαί
νουσαν την φυσιν τών τραυμάτων του η της νόσου του, τήν διάρκειαν της νοσηλείας
και τήν περίθαλψιν της οποίας ετυχεν. Άντίγραφον της δηλώσεως ταύτης θ' άπο
στέλληται εϊς το κεντρικόν γραφεϊον αιχμαλώτων πολέμου.
Τά έξοδα νοσηλείας, συμπεριλαμβανομένων τών διά πασαν συσκευήν άναγκαίαν
δια τήν διατήρησιν τοΰ αιχμαλώτου πολέμου είς καλήν υγιεινήν κατάστασιν. Ιδία
δε προσθέσεων όδοντοϊατρικών ή άλλων και όμματουαλίων θά επιβαρύνουν τήν
κατακρατούσαν Δύναμιν.
"Αρθρον 31.

Ίατρικαι επιθεωρήσεις τών αιχμαλώτων πολέμου θά γίνωνται τουλάχιστον
άπαξ του μηνός. Αύται θά περιλαμβάνουν τον ελεγχον και τήν καταγραφήν τοϋ
βάρους έκαστου αιχμαλώτου, θ ά αποβλέπουν ειδικώς είς τον ελεγχον της γενικής
καταστάσεως της υγείας και διατροφής, τής καταστάσεως καθαριότητος ώς και
είς τήν άνακάλυψιν μεταδοτικών νόσων και ιδία τής φυματιώσεως, τής ελονοσίας
και τών αφροδισίων νοσημάτων. Προς τον σκοπόν τούτον θά γίνεται χρήσις
τών άποτελεσματικωτέρων διαθεσίμων μεθόδων, ώς, επί παραδείγματι, τής περιο
δικής κατά όμαδικάς σειράς ραδιογραφίας επί μικροφίλμ, διά τήν άνακάλυψιν τής
φυματιώσεως κατά τά πρώτα της στάδια.
"Αρθρον 32.
Οί αιχμάλωτοι πολέμου, οί όποιοι χωρίς νά έχουν τοποθετηθή είς τήν Ύγειο
νομικήν Ύπηρεσίαν τών ενόπλων δυνάμεων των, τυγχάνουν ιατροί, οδοντίατροι,
νοσοκόμοι άρρενες ή θήλεις, δύνανται νά κληθούν παρά τής κατακρατούσης Δυνά
μεως νά ασκήσουν τά ιατρικά των καθήκοντα προς όφελος τών αιχμαλώτων
πολέμου τών εξαρτωμένων εκ τής ιδίας ώς καί εκείνοι Δυνάμεως. Είς τήν περί
πτωσιν ταυτην θά εξακολουθήσουν νά είναι αιχμάλωτοι πολέμου, άλλα θά δεήση
νά τύχουν τής αυτής μεταχειρίσεως δπως τά αντίστοιχα μέλη τοΰ κρατηθέντος
ύπό τής κατακρατούσης Δυνάμεως Ιατρικού προσωπικού, θ ά άπαλλάσσωνται
πάσης άλλης εργασίας ή οποία θά ήδύνατο νά τοις έπιβληθή κατά το άρθρον 49.
Κεφάλαιον

IV.—ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΚΡΑΤΗΘΕΝ
ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΝ ΤΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ.
"Αρθρον 33.
Τά μέλη τοΰ υγειονομικού καί θρησκευτικού προσωπικού, τά εις διάθεσιν τής
κατακρατούσης Δυνάμεως προς περίθαλψιν τών αιχμαλώτων πολέμου δέν θά
θεωρούνται αιχμάλωτοι πολέμου. Οΰχ' ήττον θά απολαύουν τουλάχιστον πάντων
τών πλεονεκτημάτων καί τής προστασίας τής παρούσης Συμβάσεως, ώς καί πασών
τών ευκολιών τών αναγκαίων ίνα δυνηθούν νά προσφέρουν τάς ϊατρικάς των υπη
ρεσίας καί τήν θρησκευτικήν των άρωγήν είς τους αιχμαλώτους πολέμου, θ ά
εξακολουθήσουν νά άσκοΰν, εντός τοΰ πλαισίου τών νόμων καί στρατιωτικών
κανονισμών τής κατακρατούσης Δυνάμεως, υπό τήν αιγίδα τών αρμοδίων αυτής
υπηρεσιών καί συμφώνως προς τήν επαγγελματική ν των συνείδησιν, τά ιατρικά
ή πνευματικά των καθήκοντα υπέρ τών αιχμαλώτων πολέμου, τών ανηκόντων
κατά προτίμησιν είς τάς ενόπλους δυνάμεις είς τάς όποιας καί αυτοί ανήκουν,
θά χαίρουν επί πλέον, διά τήν άσκησιν τής ιατρικής ή πνευματικής των αποστολής,
τών κάτωθι ευκολιών :—
(α) Θά επιτρέπεται εις αυτά νά έπισκέπτωνται περιοδικώς τους αιχμαλώτους
πολέμου, τους ευρισκομένους εϊς αποσπάσματα εργασίας ή είς νοσο
κομεία κείμενα εκτός τοΰ στρατοπέδου. Ή κατακρατούσα αρχή θά θέση
εϊς τήν διάθεσίν των, προς τον σκοπόν τούτον τά αναγκαία μεταφορικά
μέσα.
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(β) Εϊς εκαστον στρατόπεδον ό αρχαιότερος στρατιωτικός ιατρός τοΰ ανωτέρου
βαθμοΰ θάεΐναι υπεύθυνος έναντι των στρατιωτικών αρχών του στρατο
πέδου διά παν δ,τι άφορα την δράσιν τοϋ κρατουμένου υγειονομικού
προσωπικού. Προς τον σκοπόν αυτόν τα εν συρράξει Μέρη θά συνεν
νοηθούν από της ενάρξεως τών εχθροπραξιών επί της αντιστοιχίας τών
βαθμών τοϋ υγειονομικού των προσωπικού, περιλαμβανομένου και τοϋ
τών εταιρειών τών αναφερομένων είς το άρθρον 26 της Συμβάσεως της
Γενεύης περί βελτιώσεως της τύχης τών τραυματιών και ασθενών τών
εν εκστρατεία ενόπλων δυνάμεων, της 12ης Αυγούστου 1949. Δι* δλα
τα ζητήματα τα αναγόμενα είς τήν άποστολήν των, ό Ιατρός ούτος, ώς
άλλωστε καΐ οί στρατιωτικοί ιερείς θά δύνανται νά ερχωνται άπ' ευθείας
είς επαφή ν μετά τών αρμοδίων άρχων του στρατοπέδου. Αύται θά τοις
παρέχουν πάσας τάς αναγκαίας ευκολίας διά τήν επί τών θεμάτων τούτων
άλληλογραφίαν.
(γ) Καίτοι το κρατηθέν προσωπικόν υπόκειται είς τήν έσωτερικήν πειθαρχίαν
τοϋ στρατοπέδου εϊς το όποιον ευρίσκεται, είς ούδεμίαν δύναται νά ύπο
βληθη έργασίαν ξένην προς την ϊατρικήν ή θρησκευτικήν του άποστολήν.
Κατά τήν διάρκειαν τών εχθροπραξιών τά εμπόλεμα μέρη θά συνεννοηθούν
διά τήν ένδεχομένην άντικατάστασιν τοΰ κρατηθέντος προσωπικού και θά ορίσουν
τάς λεπτομέρειας της.
Ουδεμία εκ τών προηγουμένων διατάξεων απαλλάσσει τήν κατακρατούσαν
Δύναμιν τών υποχρεώσεων τάς οποίας έχει έναντι τών αιχμαλώτων πολέμου έπΐ
τοΰ υγειονομικού και θρησκευτικού πεδίου.

Κεφάλαιον V.—ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΊΚΑΙ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΑΙ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ.

"Αρθρον 34.
Πλήρης ελευθερία θά παρέχεται είς τους αιχμαλώτους πολέμου διά τήν άσκησιν
της θρησκείας των περιλαμβανομένης και της παρακολουθήσεως τών λειτουργειών
τοΰ θρησκεύματος των υπό τον δρον δτι θά συμμορφοΰνται προς τά ύπό τών κατα
κρατουσών άρχων οριζόμενα συνήθη πειθαρχικά μέτρα.
Διά τάς θρησκευτικός τελετάς θά διατεθούν κατάλληλα διαμερίσματα.
"Αρθρον 35.
y
Είς τους στρατιωτικούς ιερείς, οΐτινες πίπτουν εϊς χείρας της εχθρικής Δυνάμεως
καΐ οί όποιοι παρέμειναν, ή έκρατήθησανΐνα παράσχουν τήν αρωγή ν των είς τους
αιχμαλώτους πολέμου, θά επιτρέπεται νά προσφέρουν προς αυτούς τήν βοήθειαν
τοΰ ύπουργήματός των και ν' ασκούν αυτό έλευθέρως^μεταξύ τών ομοθρήσκων των
συμφώνως προς τήν θρησκευτικήν των συνείδησιν. Ούτοι θά κατανέμωνται
μεταξύ τών διαφόρων στρατοπέδων και αποσπασμάτων εργασίας είς α ευρίσκονται
αιχμάλωτοι πολέμου ανήκοντες εϊς τάς ιδίας ενόπλους δυνάμεις, ομιλούντες τήν
ιδίαν γλώσσαν ή ανήκοντες είς τήν ιδίαν θρησκείαν. Θά τύχουν τών αναγκαίων
ευκολιών καΐ ειδικώς, τών μέσων μεταφοράς τών προβλεπομένων είς το άρθρον 33
προς έπίσκεψιν τών εκτός τοΰ στρατοπέδου των αιχμαλώτων πολέμου. Θά
απολαύουν διά τάς θρησκευτικός πράξεις τοϋ ύπουργήματός των ελευθερίας
αλληλογραφίας, ύπό τήν έπιφύλαξιν της λογοκρισίας, με τάς εκκλησιαστικός αρχάς
της κατακρατούσης χώρας και τάς διεθνείς θρησκευτικός οργανώσεις. Αί έπιστολαΐ
και τά δελτάρια τά όποια θά άποστέλλωνται προς τον σκοπόν αυτόν θά λογίζωνται
ώς έπΐ πλέον της προβλεπομένης είς το άρθρον 71, ποσοστεύσεως.
"Αρθρον 36.
Οί αιχμάλωτοι πολέμου, ο'ίτινες είναι ιερείς χωρίς νά υπήρξαν στρατιωτικοί
ιερείς είς τόν ΐδιόν των στρατόν θά τύχουν αδείας, οιονδήποτε και αν είναι τό
θρήσκευμα των, νά ασκήσουν πλήρως τά ύπουργήματά των μεταξύ τών όμοθρή
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σκων των. Θά τύχουν ττρός τον σκοττόν τοϋτον μεταχειρίσεως ομοίως ώς προς
την των στρατιωτικών Ιερέων των κρατηθέντων ύττό τής κατακρατούσηςΔυνάμεως.
Είς ούδεμίαν θά ύποβάλλωνται αλλην έργασίαν.
"Αρθρον 37.
"Οταν οί αιχμάλωτοι πολέμου δέν έχουν τήν άρωγήν στρατιωτικού Ιερέως του
θρησκεύματος των, δύναται νά ύποδειχθή τη αίτησει των ενδιαφερομένων αιχμα
λώτων, προς έκτέλεσιν τών καθηκόντων αυτών, ιερεύς ανήκον είτε εις το θρή
σκευμα των είτε είς άνάλογον θρήσκευμα ή ελλείψει τοιούτου και κατάλληλος
λαϊκός οσάκις τούτο επιτρέπεται άπό τήν θρησκείαν. Ή ύπόδειξις αϋτη υπο
βαλλομένη εις τήν εγκρίσιν τής κατακρατούσης Δυνάμεως θά γίνη άπό συμφώνου
με τήν ομάδα τών ενδιαφερομένων αιχμαλώτων και, δπου απαιτείται τούτο κατόπιν
εγκρίσεως τής τοπικής αρχής του αύτοΰ θρησκεύματος. Τό οϋτω ύποδειχθη
σόμενον πρόσωπον οφείλει νά συμμορφωθή προς δλους τους ύπό τής κατακρα
τούσης Δυνάμεως, διά λόγους πειθαρχίας και στρατιωτικής ασφαλείας θεσπισθέντος
κανονισμούς.
"Αρθρον 38.

Καίτοι σεβόμενη τάς άτομικάς προτιμήσεις εκάστου αιχμαλώτου, ή κατακρα
τούσα Δύναμις θά ένθαρρύνη τάς πνευματικός, εκπαιδευτικός, ψυχαγωγικός και
αθλητικός ασκήσεις τών αΙχμαλώτων πολέμου, θ ά λάβη τά αναγκαία μέτρα ίνα
καταστήση ταύτας δυνατάς θέτουσα εϊς τήν διάθεσίν των τά κατάλληλα διαμε
ρίσματα και τά αναγκαία εφόδια.
Οί αιχμάλωτοι πολέμου πρέπει νά έχουν τήν δυνατότητα νά έπιδίδωνται είς
σωματικάς ασκήσεις περιλαμβανομένων τών αθλημάτων και παιγνίων καΐ νά απο
λαύουν τής υπαίθρου. 'Επαρκείς ελεύθεροι χώροι θά διατίθενται προς τούτο
είς δλα τά στρατόπεδα.
Κεφάλαιον VI.—ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ.
"Άρθρον 39.

"Εκαστον στρατόπεδον αιχμαλώτων πολέμου θά τελή ύπό τήν άμεσο ν διοίκησιν
υπευθύνου αξιωματικού ανήκοντος είς τάς τακτικάς ενόπλους δυνάμεις τής κατα
κρατούσης Δυνάμεως. Ό αξιωματικός ούτος θά είναι κάτοχος του κειμένου
τής παρούσης Συμβάσεως, θά μέριμνα ώστε αί διατάξεις αυτής νά είναι γνωσταί
είς τό ύπό τάς διαταγάς του προσωπικόν καΐ θά είναι υπεύθυνος διά τήν εφαρμογή ν
των, ύπό τόν ελεγχον τής κυβερνήσεως του.
Οί αιχμάλωτοι πολέμου, εξαιρέσει τών αξιωματικών, οφείλουν τόν χαιρετισμόν
και τάς λοιπάς ισχύουσας είς τόν ίδιον αυτών στρατόν δημοσίας εκδηλώσεις
σεβασμού προς δλους τους αξιωματικούς τής κατακρατούσης Δυνάμεως.
Οί αξιωματικοί αιχμάλωτοι πολέμου οφείλουν νά χαιρετούν μόνον τους αξιω
ματικούς ανωτέρου βαθμού τής Δυνάμεως ταύτης. Έν τούτοις οφείλουν τόν
χαιρετισμόν είς τόν διοικητήν τοΰ στρατοπέδου οιοσδήποτε και αν είναι ό βαθμός
αύτοΰ.
"Αρθρον 40.

'Επιτρέπεται εϊς τους αιχμαλώτους νά φέρουν τά διάσημα τοΰ βαθμού και τής
εθνικότητος των ώς και τά παράσημα των.
"Αρθρον 41.

Είς εκαστον στρατόπεδον θά είναι τοιχοκολλημένα, τό κείμενον τής παρούσης
Συμβάσεως, τών παραρτημάτων της ώς και τό περιεχόμενον τών προβλεπομένων
έν άρθρω 6 ειδικών συμφωνιών, εϊς τήν γλώσσαν τών αιχμαλώτων πολέμου και
εις τοποθεσίαν δπου δλοι οί αιχμάλωτοι θά δύνανται νά τά συμβουλευθούν. Τά
κείμενα ταύτα θά κοινοποιούνται, τη αιτήσει των, εϊς τους αιχμαλώτους τους αδυνα
τούντος νά λάβουν γνώσιν τοΰ τοιχοκολλημένου κειμένου.
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Οί κανονισμοί, διαταγαί, ειδοποιήσεις και δημοσιεύσεις πάσης φύσεως αί
άφορώσαι την συμπεριφοράν των αιχμαλώτων πολέμου θά άνακοινοϋνται προς
αυτούς είς γλώσσαν την οποίαν κατανοούν. Θα τοιχοκολλώνται κατά τα ανωτέρω
και αντίτυπα των θά δίδωνται είς τον άνδρα εμπιστοσύνης. "Ολαι αί διαταγαί
και έντολαι αί ατομικώς απευθυνόμενοι προς αιχμαλώτους οφείλουν επίσης νά
δίδωνται εϊς γλώσσαν την οποίαν ούτοι κατανοούν.
"Αρθρον 42.
Ή χρήσις δπλων εναντίον τών αιχμαλώτων πολέμου, ειδικώς εναντίον εκείνων
οΐτινες δραπετεύουν ή άποπειρώνται νά δραπετεύσουν, θ' άποτελη εσχατον μόνον
μέσον ούτινος θά προηγούνται πάντοτε αί ενδεικνυόμενοι, αναλόγως τών περι
στάσεων κλήσεις.
Κεφάλαιον VII.—ΒΑΘΜΟΙ ΤΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ.
"Αρθρον 43.
Ά π ό της ενάρξεως τών εχθροπραξιών, τά εν συρράξει Μέρη θά ανακοινώσουν
προς άλληλα τους τίτλους και βαθμούς δλων τών προσώπων, ατινα αναφέρονται
είς το άρθρον 4 της παρούσης Συμβάσεως, προς έξασφάλισιν της ισοτιμίας μεταχει
ρίσεως μεταξύ τών αιχμαλώτων αντιστοίχων βαθμών. Έάν οΐ τίτλοι και βαθμοί
δημιουργηθούν μεταγενεστέρως, θ' αποτελέσουν άντικείμενον αναλόγου ανακοι
νώσεως.
Ή κατακρατούσα Δύναμις θά άναγνωρίζη τάς κατά βαθμόν προαγωγάς τών
αιχμαλώτων πολέμου, αϊ όποΐαι θά άνακοινοϋνται είς αυτήν τακτικά ύπό της Δυνά
μεως εξ ής ούτοι εξαρτώνται.
"Αρθρον 44.

ΟΙ αξιωματικοί και οί αφομοιωμένοι προς αυτούς αιχμάλωτοι πολέμου θά τυγ
χάνουν μεταχειρίσεως συμφώνου προς την όφειλομένην εϊς τον βαθμόν και τήν
ήλικίαν των τιμήν.
Προς έξασφάλισιν της υπηρεσίας τών στρατοπέδων αξιωματικών θ' αποσπάται
είς αυτά επαρκής, εν συγκρίσει προς τον βαθμόν τών αξιωματικών και άλλων αφο
μοιωμένων προσώπων, αριθμός στρατιωτών τών αυτών εμπολέμων δυνάμεων, και
ομιλούντων, κατά το δυνατόν, τήν αυτήν γλώσσαν. Οί στρατιώται ούτοι εις ούδε
μίαν αλλην έργασίαν δύνανται νά υποχρεωθούν.
Θά διευκολύνεται παντί τρόπω ή διαχείρισις τοΰ συσσιτίου των ύπ' αυτών
τούτων τών αξιωματικών.
"Αρθρον 45.

ΟΙ άλλοι αιχμάλωτοι πολέμου, οί μή αξιωματικοί ή αφομοιωμένοι, θά τυγχάνουν
μεταχειρίσεως αναλόγου προς τον βαθμόν καΐ τήν ήλικίαν των.
Θά διευκολύνεται παντι τρόπω ή διαχείρισις τοΰ συσσιτίου των, ύπό αυτών
τούτων τών αιχμαλώτων.
Κεφάλαιον V I I I .  ΜΕΤΑΣΤΑΘΜΕΥΣΙΣ Τ Ω Ν ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΙΝ Τ Ω Ν ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΝ.
"Αρθρον 46.

Ή κατακρατούσα Δύναμις, δταν άποφασίση τήν μεταστάθμευσιν αιχμαλώτων
πολέμου, οφείλει νά λάβη ύπ' όψιν τά συμφέροντα αυτών και δή το ζήτημα της μή
αυξήσεως τών δυσχερειών τοΰ επαναπατρισμού των.
Ή μεταφορά τών αιχμαλώτων πολέμου θά γίνηται πάντοτε με άνθρωπισμόν
και ύπό δρους ούχι δυσμενέστερους εκείνων ων απολαύουν τά στρατεύματα της
κατακρατούσης Δυνάμεως κατά τάς μετακινήσεις των. Θά λαμβάνωνται πάντοτε
ύπ* όψιν αί κλιματολογικοί συνθήκαι εϊς τάς οποίας οί αιχμάλωτοι πολέμου είναι
συνηθισμένοι, οί δε δροι της μεταφοράς έν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται νά εΐναι
επιζήμιοι διά τήν ύγείαν των,

477
Ή κατακρατούσα Δύναμις θα παρέχη είς τους αιχμαλώτους πολέμου, κατά
την διάρκειαν της μεταφοράς των, πόσιμον ύδωρ και τροφήν επαρκή ίνα διατηρη
θούν έν καλή υγεία, και ενδύματα, στέγασιν καΐ ίατρικήν περίθαλψιν άνάλογον προς
τάς άνάγκας των. θ α λαμβάνη πάν χρήσιμον μέτρον, και δή είς περίπτωσιν τα
ξειδίου θαλασσίου ή αεροπορικού, δια την άσφάλειάν των διαρκούσης τής μετα
φοράς, θα συντάσση δε, προ τής αναχωρήσεως των πλήρη κατάλογον των μετα
φερθησομένων αιχμαλώτων.
"Αρθρον 47.
Οί ασθενείς ή τραυματίαι αιχμάλωτοι πολέμου δέν θά μεταφέρωνται έφ* δσον
το ταξείδιον θά ήδύνατο νά δυσχεράνη τήν θεραπείαν των, έκτος έάν ή ασφάλεια των
άπαιτή έπιτακτικώς τήν μετακίνησιν.
Έάν το μέτωπον πλησιάζη προς στρατόπεδον, οί αιχμάλωτοι πολέμου τοΰ στρα
τοπέδου τούτου δέν θά μετακινούνται πλην έάν ή μεταφορά δύναται νά ένεργηθή
ύπό συνθήκας επαρκούς ασφαλείας ή έάν ούτοι διατρέχουν μεγαλύτερον κίνδυνον
έκ τής παραμονής των ή έκ τής μεταφοράς των.
"Αρθρον 48.
Εϊς περίπτωσιν μετασταθμεύσεως οί έγκλειστοι θά είδοποιώνται επισήμως
περί τής αναχωρήσεως των καί τής νέας διευθύνσεως. Ή είδοποίησις αϋτη θά
τους παρέχεται αρκετά ενωρίς ώστε νά δύνανται νά ετοιμάσουν τάς άποσκευάς
των καί νά προειδοποιήσουν τάς οικογενείας των.
θ ά δικαιούνται νά συμπαραλάβουν τά ατομικά των είδη, τήν άλληλογραφίαν
των και τά άφικόμενα υπέρ αυτών δέματα. Το βάρος τών αποσκευών τούτων θά
δύναται νά περιορισθή, έάν αί συνθήκαι μεταφοράς το απαιτούν, εις δ,τιό αιχμάλωτος
δύναται μόνος, λογικώς νά βαστάση, άλλ* έν ουδεμία περιπτώσει το έπιτρεπόμενον
βάρος θά ύπερβαίνη τά είκοσι πέντε χιλιόγραμμα.
"Η αλληλογραφία καί τά δέματα τ* άποσταλέντα είς το παλαιό ν στρατόπεδον,
θά διαβιβάζωνται προς αυτούς άνευ καθυστερήσεως. Ό διοικητής τοΰ στρατο
πέδου θά λαμβάνη άπό κοινού μετά τοΰ ανδρός εμπιστοσύνης, τά αναγκαία μέτρα
προς έκτέλεσιν τής μεταφοράς τής συλλογικής περιουσίας τών αιχμαλώτων πο
λέμου καί τών αποσκευών τάς οποίας οί έγκλειστοι δέν θά δύνανται νά συμπερι
λάβουν συνεπεία περιορισμών επιβαλλομένων, δυνάμει τοΰ δευτέρου εδαφίου τοΰ
παρόντος άρθρου.
Τά έξοδα μετασταθμεύσεως θά βαρύνουν τήν κατακρατούσαν Δύναμιν.

Τμήμα III.—ΕΡΓΑΣΙΑ Τ Ω Ν

ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ

ΠΟΛΕΜΟΥ.

"Αρθρον 49.
"Η κατακρατούσα Δύναμις θά δύναται νά χρησιμοποίηση τους υγιείς αιχμα
λώτους πολέμου ώς έργάτας, λαμβάνουσα ύπ* δψιν τήν ήλικίαν των, το φΰλον των,
τον βαθμόν των ώς καί τάς σωματικός των ικανότητας, προς τον σκοπόν ιδίως
τής διατηρήσεως των έν καλή σωματική καί ηθική υγεία.
Οί υπαξιωματικοί αιχμάλωτοι πολέμου δέν θά υποχρεούνται ειμή μόνον είς
έργα επιτηρήσεως. "Οσοι δέν υποχρεωθούν είς τοιαύτην έργασίαν δύνανται νά
ζητήσουν άλλην κατάλληλον άπασχόλησιν, ήτις θά τους παρασχεθή έν τω μέτρω
τοΰ δυνατού.
Έάν οί αξιωματικοί ή οί είς αυτούς αφομοιωμένοι ζητήσουν κατάλληλον έργασίαν,
αϋτη θά παρασχεθή είς τούτους έν τω μέτρω τοΰ δυνατού. Έν ουδεμία περιπτώσει
θά υποχρεούνται εις έργασίαν.
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"Αρθρον 50.
Πλην των εργασιών τών σχετικών προς τήν διοίκησιν, την διαρρύθμισιν ή τήν
συντήρησιν τών στρατοπέδων των, οί αιχμάλωτοι πολέμου δύνανται να υποχρεω
θούν μόνον εις έργασίάν άναγομένην εις τάς κάτωθι κατηγορίας :—
(α) Γεωργία
(β) Βιομηχανίαι παραγωγικοί, ορυχεία ή εργοστάσια, εξαιρέσει τών βιομη
χανιών μεταλλουργίας, μηχανικής, χημικών προϊόντων, τών δημοσίων
έργων και της οίκοδομής στρατιωτικού χαρακτήρος ή στρατιωτικού
προορισμού"
(γ) Μεταφορά! καΐ φορτοεκφορτώσεις άνευ στρατιωτικού χαρακτήρος, ή
προορισμού.
(δ) ΈμπορικαΙ ή καλλιτεχνικά! άσχολίαι.
(ε) Οικιακά! ύπηρεσίαι.
(ζ) Δημόσιαι ύπηρεσίαι άνευ στρατιωτικού χαρακτήρος ή προορισμού.
Έν περιπτώσει παραβιάσεως τών ως άνω διατάξεων, οί αιχμάλωτοι πολέμου
θα δικαιούνται να ασκήσουν το δικαίωμα των διατυπώσεως παραπόνου, συμφώνως
τω αρθρω 78.
"Αρθρον 51.
Οί αιχμάλωτοι πολέμου οφείλουν να απολαύουν καταλλήλων συνθηκών
εργασίας, ιδίως είς δ,τι άφορα τήν στέγασιν, τήν τροφή ν, τον ίματισμόν και τα
εφόδια. ΑΊ συνθήκαι αύται δεν δύνανται να είναι κατώτεροι εκείνων, αΐτινες
Ισχύουν δια τους υπηκόους της κατακρατούσης Δυνάμεως, τους χρησιμοποιού
μενους εις παρεμφερή έργα. θ α λαμβάνωνται επίσης ύπ' δψιν αί κλιματολογικά!
συνθήκαι.
Ή κατακρατούσα Δύναμις, ή οποία χρησιμοποιεί τήν έργασίάν τών αιχμαλώτων
πολέμου, θά έξασφαλίζη είς τάς περιοχάς όπου οί αιχμάλωτοι ούτοι εργάζονται,
τήν έφαρμογήν τής εθνικής νομοθεσίας περ! προστασίας τής εργασίας και εϊδι
κώτερον, τών κανονισμών περί ασφαλείας τών εργατών.
Οί αιχμάλωτοι πολέμου οφείλουν νά έκπαιδεύωνται κα! νά είναι έφωδιασμένοι
διά μέσων προστασίας προσηρμοσμένων εις τήν έργασίάν ην θά εκτελούν και
όμοιων προς τά προβλεπόμενα διά τους υπηκόους τής κατακρατούσης Δυνάμεως.
Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών διατάξεων τοΰ άρθρου 52, οί αιχμάλωτοι δύνανται νά εκτε
θούν είς τους συνήθεις κινδύνους οϋς διατρέχουν και οί κοινό! έργάται.
Έν ουδεμία περιπτώσει αί συνθήκαι θά δύνανται νά καταστούν επαχθέστεροι
λόγω πειθαρχικών μέτρων.
"Αρθρον 52.
Μόνον έθελουσίως δύνανται οί : αιχμάλωτοι πολέμου νά χρησιμοποιηθούν εϊς
άνθυγιεινάς ή επικίνδυνους εργασίας.
Ουδείς αιχμάλωτος πολέμου θά χρησιμοποιήται είς έργασίάν, ήτις θά ήδύνατο
νά θεωρηθή ταπεινωτική διά μέλος τών ενόπλων δυνάμεων τής κατακρατούσης
Δυνάμεως.
Ή άφαίρεσις ναρκών ή άλλων αναλόγων μηχανημάτων λογίζεται ως επικίνδυνος
εργασία.
1

"Αρθρον 53.
"Η διάρκεια της ημερησίας εργασίας τών αιχμαλώτων πολέμου, περιλαμβανο
μένης τής διαδρομής μεταβάσεως και επιστροφής δεν θά είναι υπερβολική και έν
ουδεμία περιπτώσει θά ύπερβαίνη τήν παραδεδεγμένη ν διά τους πολίτας έργάτας
τής περιοχής, υπηκόους τής κατακρατούσης Δυνάμεως, τους χρησιμοποιούμενους
είς τήν αυτήν έργασίάν.
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Θα παρέχηται υποχρεωτικώς εις τους αιχμαλώτους πολέμου μετά το πρώτον
ήμισυ της ημερησίας εργασίας τουλάχιστον ωριαία άνάπαυσις. Ή άνάπαυσις
αϋτη θά είναι ισόχρονος προς τήν προβλεπομένην δια τους έργάτας της κατακρα
τούσης Δυνάμεως, εάν αϋτη είναι μεγαλύτερος διαρκείας. Θά παρέχηται επίσης
είς αυτούς εβδομαδιαίως άνάπαυσις είκοσιτεσσάρων συνεχών ωρών, κατά προτί
μησαν τήν Κυριακήν ή την ήμέραν αναπαύσεως την τηρουμένην είς την χώραν της
προελεύσεως των. "Επί πλέον πάς εργάτης ό όποιος είργάσθη επί εν έτος, θά άπο
λαμβάνη αναπαύσεως οκτώ συνεχών ημερών κατά τάς οποίας ή άποζημίωσις της
εργασίας του θά τω καταβάλλεται.
"Εάν είναι έν χρήσει μέθοδοι εργασίας οία ή κατά τεμάχια, δέν πρέπει αύται νά
καθιστούν υπερβολική ν τήν διάρκειαν της εργασίας.
"Αρθρον 54.
Ή οφειλομένη είς τους αιχμαλώτους πολέμου άποζημίωσις εργασίας, ορίζεται
κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 62 της παρούσης Συμβάσεως.
ΟΙ αΙχμάλωτοι πολέμου, οΤτινες καθίστανται θύματα εργατικών ατυχημάτων ή
ασθενειών κατά τήν διάρκειαν ή Ενεκα της εργασίας των, θά τυγχάνουν πάσης της
αναγκαιούσης είς τήν κατάστασίν των φροντίδος. ΈπΙ πλέον, ή κατακρατούσα
Δύναμις θά έπιδώση είς αυτούς ίατρικόν πιστοποιητικόν τό όποιον θά τοις έπιτρέπη
νά διεκδικήσουν τά δικαιώματα των παρά τη Δυνάμει εξ ής εξαρτώνται, θά διαβί
βαση δέ άντίτυπον αΰτοΰ είς τό Κεντρικόν Γραφεΐον αιχμαλώτων πολέμου, τό πρό
βλεπα μενον είς τό άρθρον 123.
"Αρθρον 55.
Ή Ικανότης προς έργασίαν τών αιχμαλώτων πολέμου θά έλέγχηται περιοδικώς
δι* ιατρικών εξετάσεων, τουλάχιστον, δέ άπαξ τού μηνός. Κατά τάς εξετάσεις
αύτάς θά λαμβάνηται ιδιαιτέρως ύπ* δψιν ή φύσις της εργασίας είς ην υποβάλλονται
οι αιχμάλωτοι πολέμου.
'Εάν αιχμάλωτος πολέμου φρονή δτι είναι ανίκανος προς έργασίαν, θά δικαιούται
νά παρουσιασθή ενώπιον των ιατρικών άρχων του στρατοπέδου του. Οί ιατροί
θά δύνανται νά συστήσουν δπως οί αιχμάλωτοι, οΐτινες, κατά τήν γνώμην των,
είναι ανίκανοι προς έργασίαν, άπαλλάσσωνται αυτής.
, "Αρθρον 56.
Οί ισχύοντες διά τά αποσπάσματα εργασίας δροι θά είναι οί αυτοί προς τους τών
στρατοπέδων αιχμαλώτων πολέμου.
Πάν απόσπασμα εργασίας θά έξακολουθή νά διατελή ύπό τον ελεγχον στρατο
πέδου αιχμαλώτων πολέμου και νά εξαρτάται διοικητικώς εξ αύτοϋ. Αϊ στρατιω
τικά! άρχαί καΐ ό διοικητής τοΰ στρατοπέδου τούτου θά είναι υπεύθυνοι ύπό τον
ελεγχον τής Κυβερνήσεως των, διά τήν τήρησιν, είς τό απόσπασμα εργασίας, τών
διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως.
>
Ό διοικητής του στρατοπέδου θά κρατή ένημερωμένον κατάλογον τών αποσπα
σμάτων εργασίας, τών εξαρτωμένων εκ τοΰ στρατοπέδου του καΐ θά άνακοινοΐ αυτόν
είς τους απεσταλμένους της προστάτιδος Δυνάμεως, της Διεθνούς 'Επιτροπής τού
'Ερυθρού Σταυρού ή άλλων οργανισμών, βοηθούντων τους αιχμαλώτους πολέμου,
οί όποιοι ήθελον έπισκεφθή τό στρατόπεδον.
"Αρθρον 57.
Τά ημερομίσθια τών αιχμαλώτων πολέμου, τών εργαζομένων διά λογαριασμόν
ιδιωτών και αν ετι ούτοι εξασφαλίζουν τήν φύλαξιν και τήν προστασίαν αυτών υπό
ιδίαν των εύθύνην, θά είναι τουλάχιστον ίσα προς τά προβλεπόμενα υπό τής παρού
σης Συμβάσεως. "Η κατακρατούσα Δύναμις, αϊ στρατιωτικοί άρχαί και ό διοικητής
τοΰ στρατοπέδου, είς τό όποιον ανήκουν οί αιχμάλωτοι, θά αναλάβουν πλήρη
εύθύνην διά τήν συντήρησιν, τήν νοσηλείαν, τήν μεταχείρισιν καΐ τήν πληρωμήν
τής αποζημιώσεως εργασίας τών αιχμαλώτων πολέμου τούτων.
ΟΙ αιχμάλωτοι πολέμου ούτοι θά έχουν τό δικαίωμα νά παραμείνουν είς έπαφήν
μέ τους άνδρας εμπιστοσύνης τοΰ στρατοπέδου είς τό όποιον ανήκουν.
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Τμήμα IV.—ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ
ΠΟΛΕΜΟΥ
"Αρθρον 58.
Άττό της ενάρξεως των εχθροπραξιών και εν αναμονή έττι του θέματος συμφω
νίας μέ τήν προστάτιδα Δύναμιν, ή κατακρατούσα Δύναμις θά δύναται νά καθορίση
το άνώτατον ποσόν εις μετρητά ή ύπό άνάλογον μορφήν, το όποιον οί αιχμάλωτοι
πολέμου θά δύνανται νά φέρουν μεθ* εαυτών. Πάν υπερβάλλον, όπερ ευρίσκεται
νομίμως εις τήν κατοχήν των, έχει άφαιρεθή ή έχει κρατηθή, θά πιστοΰται, ώς επίσης
και πάσα κατάθεσις χρημάτων ένεργηθεΐσα παρ' αυτών εϊς τον λογαριασμόν των
καΐ δέν θά δύναται νά μετατροπή εις άλλο νόμισμα άνευ τής συναινέσεως των.
"Οσάκις επιτρέπεται είς τους αιχμαλώτους πολέμου νά προβαίνουν εις αγοράς ή
νά δέχωνται υπηρεσίας έναντι πληρωμής τοις μετρητοίς, έξω τοϋ στρατοπέδου,
αί πληρωμαΐ αύται θά ενεργούνται υπ* αυτών τούτων τών αιχμαλώτων ή ύπό τής
διοικήσεως τοϋ στρατοπέδου, ή οποία θά φέρη τάς πληρωμάς αύτάς είς χρέωσιν
του λογαριασμού τών ενδιαφερομένων αιχμαλώτων. Ή κατακρατούσα Δύναμις
θά θέσπιση τάς απαιτούμενος εν προκειμένω διατάξεις.
"Αρθρον 59.
Τά ποσά είς νόμισμα τής κατακρατούσης Δυνάμεως, τά αφαιρεθέντα άπό.τούς
αιχμαλώτους πολέμου, συμφώνως προς τό άρθρον 18, κατά τήν στιγμήν τής αιχμα
λωσίας των, θά φέρωνται εϊς πίστωσιν του λογαριασμού ενός εκάστου, εξ αυτών,
συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 64 τοΰ παρόντος τμήματος.
θ ά άχθοΰν επίσης είς πίστωσιν τοΰ λογαριασμού τούτου τά ποσά είς νόμισμα
τής κατακρατούσης Δυνάμεως, τά προερχόμενα εκ της μετατροπής τών αφαιρε
θέντων κατά τήν ιδίαν στιγμήν άπό τους αιχμαλώτους πολέμου, ποσών εϊς άλλα
νομίσματα.
"Αρθρον 60.
Ή κατακρατούσα Δύναμις θά καταβάλη εΐς δλους τους αιχμαλώτους πολέμου
προκαταβολήν μηνιαίων αποδοχών, ής ή αξία θά καθορισθή εκ τής μετατροπής
είς τό νόμισμα τής αναφερομένης Δυνάμεως τών ακολούθων ποσών.
Κατηγορία Ι. Αιχμάλωτοι βαθμού κατωτέρου τοΰ λοχίου : οκτώ Ελβετικά
φράγκα.
Κατηγορία II. Λοχίαι καΐ έτεροι υπαξιωματικοί ή αιχμάλωτοι πολέμου ισοτίμου
βαθμού : δώδεκα "Ελβετικά φράγκα.
Κατηγορία III. "Αξιωματικοί μέχρι τοΰ βαθμού τοΰ λοχαγού, ή αιχμάλωτοι
ισοτίμου βαθμού : 50 "Ελβετικά φράγκα.
Κατηγορία IV. Ταγματάρχαι, Άντισυνταγματάρχαι, Συνταγματάρχαι, ή αιχ
μάλωτοι ισοτίμου βαθμού : 60 'Ελβετικά φράγκα.
Κατηγορία V. Στρατηγοί ή αιχμάλωτοι πολέμου ισοτίμου βαθμού : 75 "Ελβε
τικά φράγκα.
Τά ενδιαφερόμενα εν συρράξει Μέρη δύνανται, ούχ* ήττον, νά τροποποιήσουν,
δι* ειδικών συμφωνιών, τό ποσόν τών προκαταβολών αποδοχών τών οφειλομένων
εϊς τους αιχμαλώτους πολέμου τών ώς άνω άπαριθμουμένων κατηγοριών.
Έπι πλέον, εάν τά ττοσά τά προβλεπόμενα είς τό ώς άνω πρώτον εδάφιον, είναι
δυσαναλόγως μεγάλα εν συγκρίσει μέ τόν καταβαλλόμενον είς τά μέλη τών ενόπλων
δυνάμεων τής κατακρατούσης Δυνάμεως μισθόν, ή εάν, δι' οιονδήποτε άλλον λόγον,
έδημιούργουν σοβαράν δυσχέρειαν είς τήν είρημένην Δύναμιν, αύτη, εν αναμονή
τής συνάψεως ειδικής συμφωνίας μέ τήν Δύναμιν εκ τής οποίας εξαρτώνται οί
αιχμάλωτοι πολέμου προς τροποποίησιν τών ποσών τούτων δύναται:
(α) Είτε νά εξακολούθηση πιστώνουσα τους λογαριασμούς τών αιχμαλώτων
πολέμου μέ τά καθοριζόμενα είς τό πρώτον εδάφιον ποσά.
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(β) Είτε προσωρινώς να περιορίση, είς επίπεδα άτινα θά παραμείνουν λογικά
τά ποσά τά όποια θά θέτη, ύπό τύπον προκαταβολής αποδοχών, είς διά
θεσιν τών αιχμαλώτων πολέμου δια τάς άνάγκας των. Ούχ'ήττον,προ
κειμένου περί τών αιχμαλώτων πολέμου τής κατηγορίας Ι τά ποσά ταύτα
δεν πρέπει ποτέ νά είναι κατώτερα εκείνων τά όποια ή κατακρατούσα
Δύναμις καταβάλλει είς τά μέλη τών ίδιων της ένοπλων δυνάμεων.
Οί λόγοι τοϋ τοιούτου περιορισμού θά άνακοινοΟνται άνευ χρονοτριβής είς τήν
προστάτιδα Δύναμιν.
"Αρθρον 61.
Ή κατακρατούσα Δύναμις θά δέχηται τά χρηματικά εμβάσματα τά όποια ή Δύ
ναμις έκ τής οποίας εξαρτώνται οί αιχμάλωτοι πολέμου θά άποστέλλη ώς συμπλή
ρωμα μισθού υπό τον όρον δτι τά ποσά ταύτα θά είναι τά αυτά δι' δλους τους αιχμα
λώτους τής αυτής κατηγορίας, δτι θά καταβάλλωνται είς δλους τους αιχμαλώτους
τής κατηγορίας αυτής τους εξαρτώμενους έκ τής Δυνάμεως αυτής καί δτι θά φέ
ρωνται, ευθύς ώς είναι δυνατόν, εϊς πίστωσιν τών ατομικών λογαριασμών τών αιχμα
λώτων συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 64. Ή συμπλήρωσις αυτή
μισθού δεν απαλλάσσει τήν κατακρατούσαν Δύναμιν ουδεμίας τών υποχρεώσεων
ας υπέχει κατά τάς διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως.
"Αρθρον 62.
ΟΊ αιχμάλωτοι πολέμου θά λαμβάνουν άπ' ευθείας παρά τών κατακρατουσών
άρχων δικαίαν έργατικήν άποζημίωσιν, τής οποίας το άντίτιμον θά καθορίζήται
παρά τών άρχων αυτών, ήτις δμως δεν δύναται ποτέ νά είναι κατωτέρα τοΰ ενός
τετάρτου τοΰ 'Ελβετικού φράγκου δια πλήρη ήμέραν εργασίας. Ή κατακρατούσα
Δύναμις, θά καθίστα γνωστόν εϊς τους αιχμαλώτους ώς καί εις την Δύναμιν έκ τής
οποίας εξαρτώνται μέσω τής προστάτιδος Δυνάμεως, το άντίτιμον τών ημερησίων
εργατικών αποζημιώσεων το όποιον θά εχη καθορίσει.
Άποζημίωσις εργασίας καταβάλλεται επίσης παρά τών κατακρατουσών άρχων
είς τους'αιχμαλώτους τους χρησιμοποιούμενους μονίμως εϊς υπηρεσίας ή είς βιο
τεχνικός εργασίας σχετικός με τήν διοίκησιν, τήν έσωτερικήν διαρρύθμισιν ή τήν
συντήρησιν τών στρατοπέδων, ώς καί είς τους αιχμαλώτους τους επιφορτισμένους
ν* ασκούν πνευματικά ή ιατρικά καθήκοντα έπ' ωφελεία τών συναδέλφων των.
Ή άποζημίωσις εργασίας τοΰ ανδρός εμπιστοσύνης, τών βοηθών του καί, ενδε
χομένως, τών συμβούλων του, θά άναλαμβάνηται έκ τοΰ ταμείου τοϋ τροφοδοτού
μενου έκ τών κερδών του πρατηρίου. Το άντίτιμον της θά καθορίζήται παρά τοΰ
ανδρός εμπιστοσύνης και θά ΰποβάλληται είς τήν εγκρισιν τοΰ διοικητού του στρα
τοπέδου. 'Εάν δεν ΰπάρχη τοιούτον απόθεμα, αί κατακρατοΰσαι άρχαι θά κατα
βάλλουν εϊς τους αιχμαλώτους αυτούς δικαίαν άποζημίωσιν εργασίας.
"Αρθρον 63.
Είς τους αιχμαλώτους πολέμου θά έπιτρέπηται νά λαμβάνουν τά χρηματικά εμ
βάσματα τά όποΤα θά άποστέλλωνται εϊς αυτούς ατομικώς ή συλλογικώς.
Έκαστος αιχμάλωτος πολέμου θά διαθέτη τό πιστωτικόν ύπόλοιπον τοΰ λογα
ριασμού του, ώς προβλέπεται έν τω έπομένω αρθρω, εντός ορίων καθοριζομένων
παρά τής κατακρατούσης Δυνάμεως, ή όποια θά ενεργή τάς ζητούμενος πληρωμάς.
Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών οικονομικών ή νομισματικών περιορισμών τους οποίους
κρίνει αϋτη βασικούς, θά έπιτρέπηται ε'ις τους αιχμαλώτους πολέμου νά ενεργούν
πληρωμάς είς τό έξωτερικόν. Είς τήν περίπτωσιν ταύτην ή κατακρατούσα Δύναμις
θά εύνοή ειδικώς τά εμβάσματα, τά όποια, οί αιχμάλωτοι πολέμου θά διενεργούν
υπέρ προσώπων, ατινα ούτοι συντηρούν.
Έν πάση περιπτώσει, οί αιχμάλωτοι πολέμου θά δύνανται, έάν ή Δύναμις έξ'ής
εξαρτώνται συγκατατίθεται ε'ις τούτο νά προβαίνουν είς τήν διενέργειαν πληρωμών
είς τήν ιδίαν αυτών χώραν κατά τήν άκόλουθον διαδικασίαν : ή κατακρατούσα
Δύναμις θά άποστέλλη ε'ις τήν είρημένην Δύναμιν, μέσω τής προστάτιδος Δυνάμεως,
είδοποίησιν περί τοΰ άποστολέως και τοΰ αποδεκτού τοϋ εμβάσματος ώς καί τοΰ
καταβλητέου ποσού εκπεφρασμένου είς τό νόμισμα τής κατακρατούσης Δυνάμεως.
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Ή είδοποίησις αϋτη θα ύπογράφηται υπό τοΰ ενδιαφερομένου αιχμαλώτου και θα
προσυπογράφηται ύπό τοΰ διοικητού του στρατοπέδου. Ή κατακρατούσα Δύ
ναμις θα χρέωση τον λογαριασμόν τοΰ αιχμαλώτου με το ποσόν τοϋτο. Τα οϋτω
χρεωθέντα ποσά θά φέρωνται υπ' αύτης εις πίστωσιν της Δυνάμεως εκ της οποίας
εξαρτώνται οί αΙχμάλωτοι.
Δια τήν έφαρμογήν τών ανωτέρω διατάξεων, ή κατακρατούσα Δύναμις θά δύ
ναται ώφελίμως να συμβουλευθη τον τύπον κανονισμού τον περιλαμβανόμενον εϊς
το Παράρτημα V της παρούσης Συμβάσεως.
Άρθρον 64.
'Η κατακρατούσα Δύγαμις θά τηρή δι' εκαστον α'ιχμάλωτον πολέμου λογαριασμόν
ό όποιος θά παρέχω τουλάχιστον τάς κάτωθι ενδείξεις :
Ji Τα οφειλόμενα εϊς τον α'ιχμάλωτον ή ληφθέντα ύπ' αύτοϋ υπό τύπον προκα
ταβολής,, μισθού, άττοζημιφσεως εργασίας ή δια ττάντα άλλον λόγον, τά εις το νό
μισμα της κατακρατούσης Δυνάμεως, ποσά ατινα άφηρέθησαν από τον α'ιχμάλωτον.
Τά αφαιρεθέντα από τόν αίχμάλωτον καΐ μετατραπέντα τη αιτήσει του εΐς τό νόμισμα
της είρημένης Δυνάμεως ποσά.
2. Τά καταβληθέντα εις τόν α'ιχμάλωτον τοις μετρητοίς ή ύπό άνάλογον μορφήν
ποσά. Τάς ένεργηθείσας διά λογαριασμόν του καΐ τη αιτήσει του πληρωμάς. Τά
ποσά τά μεταφερθέντα συμφώνως τω τρίτω έδαφίω τοΰ προηγουμένου άρθρου.
Άρθρον 65.
Πάσα εγγραφή γινομένη είς τόν λογαριασμόν αιχμαλώτου πολέμου θά προσυ
πογράφηται ή μονογραφήται ύπ' αυτού ή ύπό τοΰ ανδρός εμπιστοσύνης ενεργούντος
εξ ονόματος του.
<Dl αΙχμάλωτοι πολέμου θά τυγχάνουν εν παντι χρόνω λογικών ευκολιών ίνα
συμβουλευθούν τόν λογαριασμόν των καΐ λάβουν άντίγραφον αύτοΰ. Ό λογα
ριασμός θά δύναται νά έλέγχηται επίσης παρά τών αντιπροσώπων της προστάτιδος
Δυνάμεως κατά τάς επισκέψεις τοΰ στρατοπέδου.
Κατά τήν μεταφοράν τών αιχμαλώτων πολέμου εξ ενός στρατοπέδου είς έτερον,
ό προσωπικός τών λογαριασμός θά ακόλουθη αυτούς. Έν περιπτώσει μεταφοράς
εκ μιας κατάκρατούσης Δυνάμεως είς έτέραν, τά ανήκοντα ε'ις αυτούς ποσά τά
όποια δεν είναι είς τό νόμισμα της κατακρατούσης Δυνάμεως θά ακολουθούν αυτούς,
θ ά παραδοθή εϊς αυτούς άπόδειξις δι' όλα τά άλλα ποσά, τά όποια θά παρέμενον
είς πίστωσιν του λογαριασμού των.
Τά ενδιαφερόμενα έν συρράξει Μέρη δύνανται νά συνεννοηθούν ίνα άνακοινουν
προς ίίλληλα μέσω τη"ς προστάτιδος Δυνάμεως και καθ'ώρισμένα χρονικά δια
στήματα αντίγραφα τών λογαριασμών τών αιχμαλώτων πολέμου.
Άρθρον 66.
Ά μ α ,τώ πέρατι της κρατήσεως τοΰ αϊχμαλώτου πολέμου, λόγω απελευθερώ
σεως ή επαναπατρισμού, ή κατακρατούσα Δύναμις θά παραδώση εϊς αυτόν δήλωσιν
ύπογεγραμμέγην ,ύπό αρμοδίου αξιωματικού και βεβαιούσαν τό πιστωτικόν ύπό'
λοιπον, οττερ οφείλεται είς αυτόν κατά τό τέλος της αιχμαλωσίας του..Άφ* ετέρου
ή κάτ,ακρατοΟσα.Δυναμις θα άποστείλη είς τήν Δύναμιν εκ της οποίας εξαρτώνται
οι αιχμάλωτοι.πολέμου, μέσω της προστάτιδος Δυνάμεως, καταλόγους παρέχοντας
όλα τα> στοιχεία περί τών αιχμαλώτων, τών οποίων ή αιχμαλωσία έληξε δι' έπανα
πατρ.ικηιοΟ, απελευθερώσεως, άποδράσεως, θανάτου τ) οιουδήποτε άλλου τρόπου,
καΙ,βεβαιοΟντας Ιδίως.τά πιστωτικά υπόλοιπα τών λογαριασμών των. "Εκαστον
φυλλον τών καταλόγων αυτών θά έπικυρωθη παρά εξουσιοδοτημένου αντιπρο
σώπου της κατακρατούσης Δυνάμεως.
Αί αναφερόμενοι Δυνάμεις θά δύνανται δι* ειδικής συμφωνίας νά μεταβάλουν
έν δλω ή έν μέρει τάς ώς ανω διατάξεις.
Ή Δύναμις εκ της οποίας ό αιχμάλωτος πολέμου εξαρτάται θά είναι υπεύθυνος
διά τόν διακανονισμόν μετ' αύτοΰ τοΰ πιστωτικού υπολοίπου, τό όποιον τω
οφείλεται κατά τό τέλος της αιχμαλωσίας του ύπό της κατακρατούσης Δυνάμεως.,
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"Αρθρον 67.
Αϊ καταβαλλόμενοι συμψώνως τω άρθρω 60 προς τους αιχμαλώτους πολέμου,
προκαταβολαϊ μισθού, θα θεωρούνται γενόμενοι δια λογαριασμόν της Δυνάμεως
εκ της οποίας εξαρτώνται. Αι προκαταβολαϊ αΰται μισθού ώς και δλαι αί πληρωμαΐ
αί έκτελούμεναι υπό της εν λόγω Δυνάμεως βάσει του άρθρου 63, τρίτον εδάφιον
και τοΰ άρθρου 68, θά αποτελέσουν το άντικείμενον συμφωνιών μεταξύ τών ενδια
φερομένων Δυνάμεων, κατά το τέλος τών εχθροπραξιών.
"Αρθρον 68.
Πάσα αίτησις αποζημιώσεως έκ μέρους αΙχμαλώτου πολέμου λόγω ατυχήματος
ή άλλης αναπηρίας οφειλομένης εις έργασίαν, θά άνακοινοΰται εις την Δύναμιν
έξ ής οΰτος εξαρτάται μέσω της προστάτιδος Δυνάμεως. Συμφώνως προς τάς
διατάξεις τοΰ άρθρου 54, ή κατακρατούσα Δύναμις θά έπιδώση έν πάση περιπτώσει
εις τον α'ιχμάλωτον πολέμου μίαν δήλωσιν πιστοποιούσαν τήν φύσιν τοΰ τραύματος
η της αναπηρίας, τάς συνθήκας ύπό τάς οποίας συνέβη ώς και τάς σχετικάς μέ τήν
Ιατρικήν ή νοσοκομειακήν περίθαλψιν ήτις τω παρεσχέθη, πληροφορίας. "Η
δήλωσις αυτή θά υπογράφεται υπό υπευθύνου αξιωματικού της κατακρατούσης
Δυνάμεως καϊ αί ιατρικής φύσεως πληροφορίαι θά βεβαιωθούν ώς προς τήν άκρί
βειάν των, παρά ιατρού τής υγειονομικής Υπηρεσίας.
Ή κατακρατούσα Δύναμις θά άνακοινοΐ επίσης είς τήν Δύναμιν άπό τής οποίας
εξαρτώνται οί αίχμάλωτοι πολέμου πάσαν ύποβληθησομένην ύπό αιχμαλώτου
αΐτησιν αποζημιώσεως δι* ατομικά είδη, ποσά ή αντικείμενα αξίας, άτινα τω
άφηρέθησαν βάσει τοΰ άρθρου 18 και δεν τω επεστράφησαν κατά τον έπαναπα
τρισμόν του, καθώς καϊ πάσαν αΐτησιν αποζημιώσεως δι* άπώλειαν τήν οποίαν
ό αΙχμάλωτος καταλογίζει εις σφάλμα της κατακρατούσης Δυνάμεως ή ενός των
οργάνων της. Έξ άλλου ή κατακρατούσα Δύναμις θά αντικαθιστά δι* εξόδων τής
τά ατομικά είδη τών οποίων ό αιχμάλωτος θά έχη ανάγκην κατά τήν διάρκειαν
τής αιχμαλωσίας του. Έν πάση περιπτώσει ή κατακρατούσα Δύναμις θά έπιδώση
είς τόν αϊχμάλωτον δήλωσιν ύπογεγραμμένην ύπό υπευθύνου αξιωματικού, παρέ
χουσα δλας τάς χρησίμους πληροφορίας έπί τών λόγων διά τους όποιους ρέν
επεστράφησαν τά ώς άνω είδη, χρηματικά ποσά, ή αντικείμενα αξίας. Άντίγράφόν
τής δηλώσεως ταύτης θά απευθύνεται προς τήν Δύναμιν έκ τής οποίας εξαρτάται
ό αιχμάλωτος μέσω τοΰ κεντρικού γραφείου τών αιχμαλώτων πολέμου του προ
βλεπομένου εϊς το άρθρον 123.
Τμήμα V.—ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
"Αρθρον 69.
Ή κατακρατούσα Δύναμις, ευθύς ώς θά έχη υπό τήν έξουσίαν της αΙχμαλώτου ς
πολέμου, θ* ανακοίνωση προς αυτούς καθώς και προς τήν Δύναμιν άπό τήν όπόίάν
εξαρτώνται ούτοι, μέσω τής προστάτιδος Δυνάμεως, τά μέτρα τά όποια έλαβε
διά τήν έκτέλεσιν τών διατάξεων τοΰ παρόντος Τμήματος, θ* άνακοινρί επίσης
κατά τόν'αυτόν τρόπον κάθε έπιφερομένην τροποποίησιν είς τά μέτρα ταΰτα.
"Αρθρον 70.
Έκαστος αιχμάλωτος πολέμου θά έχη τήν δυνατότητα, άμα τή αιχμαλωσία του
ή το άργότερον μετά μίαν εβδομάδα άπό τής άφίξεώς του είς στρατόπεδον, έστω
και άν πρόκειται περί στρατοπέδου διαμετακομίσεως καθώς καϊ είς περίπτωσιν
ασθενείας ή μεταφοράς είς νοσοκομεϊον ή είς άλλο στρατόπεδον, νά στείλη άφ* ενός
άπ' ευθείας είς τήν οίκογένειάν του καϊ άφ* ετέρου προς το προβλεπόμενον έν
αρθρω 123 κεντρικόν γραφεΐον αίχμαλώτων πολέμου, δελτάριον διατυπωμένον
εί δυνατόν κατά το προσηρτημένον είς τήν παροΰσαν Σύμβασιν υπόδειγμα, πλη
ροφορών αυτούς διά τήν αίχμαλωσίαν του, τήν διεύθυνσίν του καϊ τήν κατάστασιν
τής υγείας του. Τά ώς άνω δελτάρια θά διαβιβάζωνται είς τόν προς δν δρον δσον
οΐόν τε τάχιστα, κατ' ούδένα δε τρόπον θά επιτρέπεται ή έπιβράδυνσις τής απο
στολής των.
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"Αρθρον 71.
Εις τους αιχμαλώτους πολέμου θά έπιτρέπηται να αποστέλλουν και νά λαμβάνουν
έπιστολάς και δελτάρια. 'Εάν ή κατακρατούσα Δύναμις νομίζη άναγκαΐον νά
περιορίση την άλληλογραφίαν ταύτην θά όφείλη τουλάχιστον νά έπιτρέπη την
άποστολήν δύο επιστολών καΐ τεσσάρων δελταρίων μηνιαίως συντεταγμένων
κατά τό δυνατόν συμφώνως προς τά προσηρτημένα είς την παροϋσαν Σύμβασιν
υποδείγματα, τοϋτο δέ χωρίς νά ληφθούν ύπ' όψιν τά δελτάρια, τά προβλεπόμενα
είς τό άρθρον 70. "Αλλοι περιορισμοί δεν δύνανται νά επιβληθούν παρά μόνον
δταν ή κατακρατούσα Δύναμις κρίνη δτι αποβαίνει τοϋτο προς τό συμφέρον αυτών
τούτων τών αιχμαλώτων, λαμβανομένων ύπ' δψιν τών δυσκολιών τάς οποίας
συναντά ή κατακρατούσα Δύναμις είς την έξεύρεσιν ίκανοΰ άριθμοϋ μεταφραστών
αρμοδίων διά την άναγκαίαν λογοκρισίαν. Έάν παραστη ανάγκη περιορισμού
της αποστελλόμενης προς τους αιχμαλώτους αλληλογραφίας, ή σχετική άπόφασις
δέν δύναται νά ληφθη εϊμή μόνον ύπό της Δυνάμεως άπό την οποίαν ούτοι εξαρ
τώνται, τη αιτήσει ενδεχομένως της κατακρατούσης Δυνάμεως. Αί έπιστολαι
αύται και τά δελτάρια οφείλουν νά κατευθύνωνται με τά ταχύτερα μέσα τά όποια
διαθέτει ή κατακρατούσα Δύναμις, δέν θά δύνανται δέ νά επιβραδυνθούν ή νά
κρατηθούν διά πειθαρχικούς λόγους.
Οι αιχμάλωτοι πολέμου,. οΐτινες τελούν άπό καιρού άνευ ειδήσεων της οικο
γενείας των ή οί όποιοι ευρίσκονται εν αδυναμία νά λάβουν ή νά δώσουν νέα διά
της συνήθους όδοΰ καθώς επίσης καΐ εκείνοι οΐτινες χωρίζονται άπό τών οικείων
των διά μεγάλων αποστάσεων θά δικαιούνται νά αποστέλλουν τηλεγραφήματα
τών οποίων τά τέλη θά αγωνται είς χρέωσιν τοΰ λογαριασμού των παρά τη κατα
κρατούση Δυνάμει ή θά πληρώνωνται διά τών χρημάτων τά όποια οί αιχμάλωτοι
διαθέτουν.
Οί αιχμάλωτοι θά απολαύουν επίσης παρομοίου μέτρου εις περίπτωσιν επει
γούσης ανάγκης.
Κατά γενικόν κανόνα ή αλληλογραφία τών αιχμαλώτων θά συντάσσεται είς τήν
μητρικήν των γλώσσαν. Τά εν συρράξει Μέρη δύνανται δμως νά επιτρέψουν τήν
άλληλογραφίαν είς άλλας γλώσσας.
Οί σάκκοι οί περιέχοντες τό ταχυδρομεϊον τών αιχμαλώτων θά είναι επιμελώς
έσφραγισμένοι, θά φέρουν δέ πινακίδας έμφαινούσας σαφώς τό περιεχόμενόν των
καΐ φέρουσας τήν διεύθυνσιν τοΰ ταχυδρομικού γραφείου τοΰ προορισμού των.
"Αρθρον 72.
Είς τους αιχμαλώτους πολέμου επιτρέπεται νά λαμβάνουν διά τοΰ ταχυδρομείου
ή δΓ οποιουδήποτε άλλου μέσου ατομικά δέματα ή συλλογικά τοιαύτα περιέχοντα,
πλην άλλων, τρόφιμα, ενδύματα, φάρμακα καΐ είδη προοριζόμενα νά ικανοποιήσουν
τάς άνάγκας των άπό απόψεως θρησκείας, σπουδών ή αναψυχής περιλαμβανομένων
βιβλίων, ιερών σκευών, επιστημονικού υλικού, θεμάτων εξετάσεων, μουσικών
οργάνων, ειδών αθλητισμού και υλικού επιτρέποντος εϊς τους αιχμαλώτους νά
συνεχίσουν τάς σπουοάς των ή νά ασκούνται είς τήν καλλιτεχνίαν.
ΑΙ άποστολαι αύται δέν. θά απαλλάσσουν ποσώς τήν κατακρατούσαν Δύναμιν
τών υποχρεώσεων, αϊτινες βαρύνουν αυτήν δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως.
ΟΙ μόνοι περιορισμοί, οϊτινες δύνανται νά επιβληθούν εις τάς άποστολάς ταύτας
είναι εκείνοι, οί όποιοι θά προταθούν άπό τήν προστάτιδα Δύναμιν, προς α'ΰτά
ταύτα τά συμφέροντα τών αιχμαλώτων πολέμου, ή προκειμένου μόνον περί της
μεταφοράς των, λόγω τοΰ εξαιρετικού φόρτου τών μεταφορικών και συγκοινω
νιακών μέσων, κατόπιν εισηγήσεως της Διεθνούς 'Επιτροπής τοΰ Έρυθροϋ Σταυρού
ή άλλου οργανισμού βοηθοΰντος τους αιχμαλώτους πολέμου.
Αί διατάξεις αϊ σχετικαι προς τήν άποστολήν δεμάτων ατομικών ή συλλογικών,
θ' αποτελέσουν, έάν παραστη ανάγκη, άντικείμενον ειδικών συμφωνιών μεταξύ,
τών ενδιαφερομένων Δυνάμεων, αί όποΐαι έπ' ούδενί λόγω δύνανται νά επιβρα
δύνουν τήν διανομήν τών δεμάτων βοηθείας εϊς τους αιχμαλώτους πολέμου. Αί
άποστολαι τροφίμων ή ενδυμάτων δέν θά περιλαμβάνουν βιβλία τά Ιατρικά βοη
θήματα θά στέλλωνται γενικώς είς συλλογικά δέματα.
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"Αρθρον 73.
'Ελλείψει ειδικών συμφωνιών μεταξύ τών ενδιαφερομένων Δυνάμεων εν σχέσει
προς τάς διατάξεις της παραλαβής καθώς και τής διανομής τών συλλογικών απο
στολών βοηθημάτων, θά εφαρμόζεται ό συνημμένος είς. τήν παροϋσαν Σύμβασιν
κανονισμός περί συλλογικών βοηθημάτων.
ΑΙ ως ϋνω προβλεπόμενοι είδικαΐ συμφωνίαι έπ' ούδενι λόγω δύνανται να περιο
ρίσουν τό δικαίωμα τών ανδρών εμπιστοσύνης νά παραλαμβάνουν τάς συλλογικός
άποστολάς βοηθημάτων τάς προοριζόμενος διά τους αιχμαλώτους πολέμου, νά
προβαίνουν είς τήν διανομή ν των, και νά διαθέτουν ταύτας έπ* ωφελεία τών αιχμα
λώτων των.
Αί συμφωνίαι αύται δεν δύνανται επίσης νά περιορίσουν τό δικαίωμα έλεγχου τής
προς τους παραλήπτας διανομής, τό όποιον έχουν ol αντιπρόσωποι τής προστάτιδος
Δυνάμεως τής Διεθνούς Επιτροπής τοΰ 'Ερυθρού Σταυρού, ή οιουδήποτε δλλου
οργανισμού ερχομένου αρωγού εις τους αίχμαλώτους, δστις θά εΐχεν έπιφορτισθή
τήν διαβίβασιν τών συλλογικών αποστολών.
"Αρθρον 74.
"Ολαι αί άποστολαί βοηθημάτων αί προοριζόμενοι διά τους αίχμαλώτους θά
άπαλλάσσωνται παντός φόρου εισαγωγής, τελωνειακών δασμών καί άλλων τελών.
Ή αλληλογραφία, αί άποστολαί βοηθημάτων και τά επιτρεπόμενα χρηματικά
εμβάσματα, τόσον τά προς τους αίχμαλώτους πολέμου απευθυνόμενα δσον και τά
ύπ' αυτών αποστελλόμενα διά τοΰ ταχυδρομείου, είτε άπ' ευθείας είτε μέσω τών
γραφείων πληροφοριών τών προβλεπομένων εϊς τό άρθρον 122 και τοΰ κεντρικού
Γραφείου τών αιχμαλώτων πολέμου τοΰ προβλεπομένου εις τό άρθρον 123, θά
είναι άπηλλαγμένα ταχυδρομικών τελών τόσον είς τάς χώρας αποστολής ή προορι
σμού δσον και εϊς τάς ενδιαμέσους τοιαύτας.
Τά έξοδα μεταφοράς τών.άττ'οστολών βοηθημάτων τών προοριζομένων διά τόύς
αιχμαλώτους πολέμου αΐτινες λόγω βάρους ή δι* οίανδήποτε άλλην αϊτίάν, δέν δύ
νανται νά διαβιβασθούν διά τής ταχυδρομικής όδοΰ, βαρύνουν τήν κατακρατούσαν
Δύναμιν εφ* δλης τής εκτάσεως τών ύπό τόν ελεγχόν της εδαφών. Α! αλλαι μετέ
χουσαι είς τήν Σύμβασιν Δυνάμεις θά επιβαρύνονται με τά έξοδα μεταφοράς είς
τά αντίστοιχα εδάφη των.
'Ελλείψει ειδικών συμφωνιών μεταξύ ενδιαφερομένων Δυνάμεων, τά έξοδα
τά προερχόμενα εκ τής μεταφοράς τών αποστολών τούτων καί τά όποια δέν καλύ
πτονται υπό τών ανωτέρω προβλεπομένων ατελειών θά είναι εϊς βάρος τοΰ άπο
στολέως.
Τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη θά προσπαθήσουν νά ελαττώσουν δσον τό
δυνατόν περίσσότερον τά τηλεγραφικά τέλη διά τά τηλεγραφήματα τ* αποστελλό
μενα ύπό τών εγκλείστων ή τά προς αυτούς απευθυνόμενα.
"Αρθρον 75.
Εις περίπτωσιν καθ' ην αϊ στρατιωτικοί επιχειρήσεις θά ήμπόδϊζον τάς ενδια
φερόμενος Δυνάμεις νά εκπληρώσουν τάς υποχρεώσεις των δπως εξασφαλίσουν
τήν μεταφοράν τών προβλεπομένων είς τά άρθρα 70, 71, 72, καί 77 αποστολών,
αϊ ενδιαφερόμενοι προστάτιδες Δυνάμεις, ή διεθνής 'Επιτροπή τοΰ 'Ερυθρού
Σταυρού, ή πας άλλος οργανισμός εγκεκριμένος ύπό τών έν συρράξει Μερών, θά
δύνανται ν* αναλάβουν νά εξασφαλίσουν τήν μεταφοράν τών αποστολών τούτων
με τά κατάλληλα μέσα (σιδηροδρομικά οχήματα, φορτηγά αυτοκίνητα, πλοία, ή
αεροπλάνα, κ.λ.π.). Προς τούτο τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη θά προσπαθήσουν
νά τοις χορηγήσουν τά μέσα ταύτα μεταφοράς και να επιτρέψουν τήν κυκλοφορίαν
των καί δή διά χορηγίας τών αναγκαίων άδειων ελευθέρας κυκλοφορίας.
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Τά τοιαύτα μεταφορικά μέσα δύνανται να χρησιμοποιηθούν και δια την μετα
φοράν :—
(α) της αλληλογραφίας, τών καταλόγων και τών εκθέσεων των άνταλλασσο
μένων μεταξύ του προβλεπομένου εις το άρθρον 123 κεντρικού Πρακτο
ρείου πληροφοριών καΐ τών προβλεπομένων εις το άρθρον 122 εθνικών
Γραφείων.
(β) της αλληλογραφίας καΐ τών εκθέσεων τών σχετικών με τους αιχμαλώτους
πολέμου τάς οποίας ανταλλάσσουν αί προστάτιδες Δυνάμεις, ή διεθνής
Επιτροπή τοϋ Έρυθροϋ Σταύρου ή πάς άλλος οργανισμός όστις έρχεται
ώς αρωγός προς τους αιχμαλώτους είτε με τους ίδιους των αντιπρο
σώπους είτε με τά έν συρράξει Μέρη.
ΑΙ παροΰσαι διατάξεις κατ' ουδέν περιορίζουν το δικαίωμα παντός εν συρράξει
Μέρους νά οργάνωση, άν το προτιμά, άλλας μεταφοράς και νά έκδώση αδείας
κυκλοφορίας ύπό συμφωνηθησομένους άλλους δρους.
Τά προκύπτοντα εκ της χρησιμοποιήσεως τών μεταφορικών τούτων μέσων
έξοδα θα επιβαρύνουν κατ' άναλογίαν τοΰ δγκου και βάρους τών αποστολών τά
έν συρράξει Μέρη τών οποίων οί υπήκοοι απολαύουν τών υπηρεσιών τούτων.
"Άρθρον 76.
Ή λογοκρισία της απευθυνόμενης προς τους αιχμαλώτους πολέμου ή απο
στελλόμενης ύπ' αυτών αλληλογραφίας οφείλει νά ένεργήται εντός της βραχυτέρας
δυνατής διορίας. Δύναται νά ένεργηθή μόνον ύπό τοΰ άποστέλλοντος Κράτους
και του παραλαμβάνοντος τήν άλληλογραφίαν, άπαξ δε μόνον ύφ'έκατέρου.
Ό έλεγχος τών προοριζομένων διά τους αιχμαλώτους αποστολών δεν θα πρέπει
νά διενεργήται κατά τρόπον έκθέτοντα εϊς φθοράν τά τρόφιμα άτινα περιέχουν,
θά διενεργήται δέ, εκτός αν πρόκειται περί εγγράφου ή εντύπου, παρουσία τοϋ
παραλήπτου ή συναδέλφου δεόντως εξουσιοδοτημένου, ύπ' αύτοΰ. Ή παράδοσις
τών ατομικών ή τών ομαδικών αποστολών εϊς τους αιχμαλώτους δεν θά δύναται
νά καθυστέρηση ύπό το πρόσχημα δυσχερειών λογοκρισίας.
Πάσα άπαγόρευσις αλληλογραφίας άποφασιζομένη ύπό τών έν συρράξει Μερών,
διά στρατιωτικούς ή πολιτικούς λόγους, δεν δύναται νά είναι παρά προσωρινή,
ή δέ διάρκεια της θά είναι δσον το δυνατόν συντομωτέρα.
"Αρθρον 77.
Αί κατακρατοϋσαι Δυνάμεις θά εξασφαλίσουν κάθε εύκολίαν διά τήν αποστολή ν
μέσω της προστάτιδος Δυνάμεως ή τοϋ κεντρικού Γραφείου αιχμαλώτων πολέμου
του προβλεπομένου είς το άρθρον 123, τών πιστοποιητικών, πράξεων και άλλων
εγγράφων τών προοριζομένων διά τους αιχμαλώτους πολέμου ή τών προερχο
μένων έξ αυτών, ειδικώς δέ πληρεξουσίων καΐ διαθηκών.
Αί κατακρατοϋσαι Δυνάμεις θά διευκολύνουν, είς πάσαν περίπτωσιν τους
αιχμαλώτους πολέμου είς τήν σύνταξιν τών εγγράφων τούτων, εϊδικώτερον δέ
θά τοις επιτρέπουν νά συμβουλεύωνται νομομαθείς καί θά λαμβάνουν τά αναγκαία
μέτρα διά τήν πιστοποίησιν τοϋ γνησίου της υπογραφής των.

Τμήμα VI.—ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ.
Κεφάλαιον Ι.—ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΤΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ
ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΝ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ.
"Αρθρον 78.
Οί αιχμάλωτοι πολέμου θά έχουν το δικαίωμα νά παρουσιάζουν εις τάς στρατιω
τικός αρχάς ύπό τήν έξουσίαν τών οποίων ευρίσκονται, αιτήσεις άφορώσας τους
δρους τής έν αιχμαλωσία διαβιώσεως των.
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Θα έχουν επίσης άνευ περιορισμού το δικαίωμα νά άπευθύνωνται είτε μέσω
του ανδρός εμπιστοσύνης είτε άπ' ευθείας εάν κρίνουν τούτο άναγκαΐον, προς
τους αντιπροσώπους τών προστάτιδων Δυνάμεων, προς ύπόδειξιν των σημείων
επί τών οποίων έχουν νά διατυπώσουν παράπονα όσον άφορα το καθεστώς της
αιχμαλωσίας.
ΑΙ αιτήσεις αύται και τά παράπονα δεν θά υπόκεινται είς περιορισμόν οϋτε θά
λογίζωνται δτι άποτελοΰν μέρος της ποσοστώσεως της αλληλογραφίας της ανα
φερομένης είς το άρθρον 71. Δέον νά διαβιβάζωνται επειγόντως εις τον προς
δν δρον. Είς ούδεμίαν τιμωρίαν δύνανται νά δώσουν λαβήν έστω και αν απο
δειχθούν αβάσιμα.
ΟΙ άνδρες εμπιστοσύνης δύνανται νά στέλλουν κατά καιρούς, εις τους αντιπρο
σώπους τών προστατίδων Δυνάμεων εκθέσεις έπι της καταστάσεως είς τά στρατό
πεδα καΐ τών αναγκών τών αιχμαλώτων πολέμου.

Κεφάλαιον II.—ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Τ Ω Ν ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ

ΠΟΛΕΜΟΥ.

"Αρθρον 79.
Παντού orrou ευρίσκονται αιχμάλωτοι πολέμου, εξαιρέσει τών μερών όπου
ευρίσκονται αξιωματικοί, οϊ αιχμάλωτοι θά εκλέγουν ελευθέρως κ α ΐ δ ι ά μυστικής
ψηφοφορίας, ανά έξάμηνον, ή καΐ συχνότερον, αν ή θέσις είναι κενή, άνδρας
εμπιστοσύνης, επιφορτισμένους νά τους αντιπροσωπεύουν ενώπιον τών στρα
τιωτικών άρχων, τών προστατίδων Δυνάμεων, τής διεθνούς 'Επιτροπής τοΰ 'Ερυ
θρού Σταυρού και παντός άλλου οργανισμού ερχομένου προς αυτούς αρωγού.
Οί άνδρες ούτοι εμπιστοσύνης είναι επανεκλέξιμοι.
Εις τά στρατόπεδα αξιωματικών και εξομοιουμένων προς αυτούς και εις τά
μικτά στρατόπεδα, ό αρχαιότερος τών αιχμαλώτων πολέμου αξιωματικός ό έχων
τον άνώτερον βαθμόν θά αναγνωρίζεται ώς άνήρ εμπιστοσύνης. Ούτος ε'ις τά
στρατόπεδα αξιωματικών θά βοηθήται από ενα ή πλείονας συμβούλους εκλεγόμενους
υπό τών αξιωματικών, εϊς τά μικτά στρατόπεδα οί βοηθοί του θά λαμβάνωνται
μεταξύ τών άλλων αιχμαλώτων πολέμου, πλην τών αξιωματικών καΐ θά έκλέγωνται
ύπ' εκείνων.
Εϊς τά στρατόπεδα εργασίας διά αιχμαλώτους πολέμου, θά τοποθετούνται αξιω
ματικοί αιχμάλωτοι πολέμου τής ιδίας με τους άνδρας εθνικότητος ίνα έκπληροΰν
τά διοικητικά καθήκοντα τοΰ στρατοπέδου, τά βαρύνοντα τους αιχμαλώτους
πολέμου. Οί αξιωματικοί ούτοι θά δύνανται νά εκλεγούν και ε'ις το αξίωμα τοΰ
ανδρός εμπιστοσύνης συμφώνως προς τάς διατάξεις τής πρώτης παραγράφου τοΰ
παρόντος άρθρου. ΕΙς τοιαύτην περίπτωσιν οί βοηθοί τοΰ ανδρός εμπιστοσύνης
θά έκλέγωνται μεταξύ τών άλλων αιχμαλώτων πολέμου πλην τών αξιωματικών.
Κάθε εκλεγόμενος άνήρ εμπιστοσύνης οφείλει ν'άναγνωρισθή ύπό τής κατα
κρατούσης Δυνάμεως προ τής αναλήψεως τών καθηκόντων του. 'Εάν ή κατα^
κρατούσα Δύναμις άρνηθή νά αναγνώριση ενα αίχμάλωτον πολέμου εκλεγέντα
ύπό τών εν αιχμαλωσία συναδέλφων του οφείλει ν' ανακοίνωση είς τήν προστάτιδα
Δύναμιν τους λόγους τής αρνήσεως της.
Έν πάση περιπτώσει ό άνήρ εμπιστοσύνης θά είναι τής αυτής εθνικότητος,
γλώσσης καΐ εθίμων προς τους αιχμαλώτους πολέμου οϋς αντιπροσωπεύει. Οϋτω
οί εις τά διάφορα τμήματα ενός στρατοπέδου κατανεμημένοι αιχμάλωτοι πολέμου
θά έχουν αναλόγως προς τήν εθνικότητα, τήν γλώσσαν ή τά εθιμά των δΓ έκαστον
τμήμα, τον 'ίδιον αυτών άνδρα εμπιστοσύνης, συμφώνως προς τάς διατάξεις τών
προηγουμένων παραγράφων.
"Αρθρον 80.
ΟΙ άνδρες εμπιστοσύνης οφείλουν νά συμβάλουν εϊς τήν σωματικήν, ήθικήν
και πνευματικήν εύημερίαν τών αιχμαλώτων πολέμου.
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Ειδικώς, εάν οί αιχμάλωτοι άπεφάσιζον να οργανώσουν μεταξύ των σύστημα
αλληλοβοήθειας, ή όργάνωσις αϋτη θα ήτο της αρμοδιότητος τών ανδρών εμπι
στοσύνης, ανεξαρτήτως των ειδικών καθηκόντων τά όποια άλλαι διατάξεις της
παρούσης Συμβάσεως έχουν έμπιστευθή εϊς αυτούς.
Οί άνδρες εμπιστοσύνης δέν θά είναι υπεύθυνοι λόγω και μόνον τών καθηκόν
των των, τών διαπραττομένων ύπό τών αιχμαλώτων πολέμου παραβάσεων.
"Αρθρον 81.
Οί άνδρες εμπιστοσύνης δέν θά υποχρεούνται είς αλλην τίνα έργασίαν εάν τοϋτο
ήθελε δυσχεράνει την έκτέλεσιν τών καθηκόντων των.
Οί άνδρες εμπιστοσύνης δύνανται νά υποδείξουν μεταξύ τών αιχμαλώτων
τους βοηθούς οΐτινες τοις είναι αναγκαίοι. Πάσα υλική ευκολία θά παρέχηται
είς αυτούς, και δή ώρισμένη ελευθερία κινήσεως αναγκαία είς τήν έκτέλεσιν τών
καθηκόντων των (επισκέψεις αποσπασμάτων εργασίας, παραλαβή αποστολών
βοηθημάτων, κ.λ.π.)
ΟΙ άνδρες εμπιστοσύνης θά έχουν τήν άδειαν νά έπισκέπτωνται τά οικήματα
δπου διαμένουν οί αιχμάλωτοι πολέμου,.ούτοι δέ θά έχουν το δικαίωμα νά συμβου
λεύωνται ελευθέρως τους άνδρας εμπιστοσύνης των.
θ ά παρέχηται ωσαύτως πάσα ευκολία είς τους άνδρας εμπιστοσύνης διά τήν
ταχυδρομικήν και τηλεγραφικήν των άλληλογραφίαν με τάς κατακρατούσας αρχάς,
μέ τάς προστάτιδας Δυνάμεις, τήν διεθνή Έπιτροπήν τοϋ 'Ερυθρού Σταυρού
καί τους απεσταλμένους των, μέ τάς Μικτάς Ίατρικάς Έπιτροπάς καθώς καί μέ
τους 'Οργανισμούς οΐτινες ήθελον έλθη αρωγοί προς τους αιχμαλώτους πολέμου.
Οί άνδρες εμπιστοσύνης τών αποσπασμάτων εργασίας θά χαίρουν τών αυτών
ευκολιών διά τήν άλληλογραφίαν των μέ τον άνδρα εμπιστοσύνης του κυρίου στρα
τοπέδου. Ή αλληλογραφία αϋτη δέν θά υπόκειται είς περιορισμούς οϋτε θά
θεωρήται ώς αποτελούσα μέρος της εν άρθρω 72 αναφερομένης ποσοστεύσεως.
Ουδείς άνήρ εμπιστοσύνης επιτρέπεται νά μετατεθή χωρίς νά τω δοθή ό λογικός
αναγκαίος χρόνος ίνα κατατόπιση τον διάδοχόν του επί τών εκκρεμών ζητημάτων.
"Εν περιπτώσει καθαιρέσεως, τά αίτια της αποφάσεως ταύτης θά κοινοποι
ούνται είς τήν προστάτιδα Δύναμιν.
Κεφάλαιον ΙΙΙ.τΠΟΙΝΙΚΑΙ

ΚΑΙ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑΙ

ΚΥΡΩΣΕΙΣ.

Ι.—Γενικαι Διατάξεις.
"Αρθρον 82.
Οί αιχμάλωτοι πολέμου θά υπόκεινται είς τους νόμους, τους κανονισμούς
και τάς γενικάς διαταγάς οΐτινες διέπουν τάς ένοπλους δυνάμεις της κατακρατούσης
Δυνάμεως. Αϋτη έχει το δικαίωμα νά λάβη δικαστικά ή πειθαρχικά μέτρα καθ*
οιουδήποτε αιχμαλώτου πολέμου δστις θά έχη παραβή τους νόμους, τους κανο
νισμούς ή τάς γενικάς αυτής διαταγάς. Ούχ' ήττον, ουδεμία θά έπιτραπή δίωξις
ή κύρωσις αντίθετος προς τάς διατάξεις τοϋ παρόντος κεφαλαίου.
"Αν νόμοι, κανονισμοί, ή γενικαι διαταγαί της κατακρατούσης Δυνάμεως ορίζουν
ώς αξιοποίνους, πράξεις διαπραχθείσας ύπό αιχμαλώτου πολέμου, ένώ αύται,
διαπράτταμε ναι υπό μέλους τών ένοπλων δυνάμεων της κατακρατούσης Δυνάμεως
δέν θεωρούνται τοιαϋται, αϊ πράξεις αύταΙ θά συνεπάγωνται μόνον πειθαρχικάς
κυρώσεις.
"Αρθρον 83.
"Οταν θά πρόκειται νά κριθή κατά πόσον παράβασις διαπραχθείσα ύπό αιχμα
λώτου πολέμου πρέπει νά τιμωρηθή πειθαρχικώς ή δικαστικώς, ή κατακρατούσα
Δύναμις θά μεριμνήση ίνα αϊ άρμόδιαι άρχαί επιδείξουν τήν μεγαλυτέραν δυνατήν
έπιείκειαν κατά τήν έκτίμησιν του πράγματος και προσφύγουν είς πειθαρχικά μέτρα
μάλλον ή είς δικαστικήν δίωξιν οσάκις τοϋτο είναι δυνατόν.
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"Αρθρον 84.
Στρατιωτικά μόνον Δικαστήρια δύνανται να δικάσουν αίχμάλωτον πολέμου,
ττλήν εάν ή νομοθεσία της κατακρατούσης Δυνάμεως έπιτρέπη ρητώς εις τά
πολιτικά δικαστήρια νά δικάζουν μέλη των ενόπλων δυνάμεων της εν λόγω Δυνά
μεως διά την αυτήν παράβασιν διά την οποίαν διώκεται ό αιχμάλωτος πολέμου.
Έν ουδεμία περιπτώσει θέλει άχθη αιχμάλωτος πολέμου ενώπιον οιουδήποτε
δικαστηρίου μή παρέχοντος τάς γενικώς ανεγνωρισμένος ως απαραιτήτους εγγυή
σεις ανεξαρτησίας και αμεροληψίας, ειδικώς δέ ενώπιον δικαστηρίου ούτινος ή
διαδικασία δεν θά έξησφάλιζεν αύτώ τά δικαιώματα και μέσα αμύνης τά προβλε
πόμενα έν άρθρω 105.
"Αρθρον 85.
Αιχμάλωτοι πολέμου διωκόμενοι δυνάμει της νομοθεσίας της κατακρατούσης
Δυνάμεως διά πράξεις διαπραχθείσας προ της αιχμαλωσίας των, θά παραμείνουν,
και εάν καταδικασθούν, ύπό το ευεργέτημα της παρούσης Συμβάσεως.
"Αρθρον 86.
Ουδείς αιχμάλωτος πολέμου θά τιμωρήται πλέον ή άπαξ διά τήν αυτήν πράξιν
ή βάσει της αυτής κατηγορίας.
"Αρθρον 87.
ΟΙ αιχμάλωτοι πολέμου δεν θά καταδικάζωνται ύπό τών στρατιωτικών αρχών
και τών δικαστηρίων της κατακρατούσης Δυνάμεως είς ποινήν αλλην πλην της
προβλεπομένης διά τάς αύτάς πράξεις τών μελών τών ένοπλων δυνάμεων της
Δυνάμεως ταύτης.
Διά τον καθορισμόν της ποινής, τά δικαστήρια ή αί άρχαΐ τής κατακρατούσης
Δυνάμεως θά λαμβάνουν έν τω μεγαλυτέρω δυνατώ μέτρω ΰπ'δψιντό γεγονός
δτι ό κατηγορούμενος, μή ων υπήκοος της κατακρατούσης Δυνάμεως δεν δεσμεύεται
έναντι αυτής παρ* οιασδήποτε υποχρεώσεως πίστεως καΐ δτι ευρίσκεται ύπό τήν
έξουσίαν της ένεκα περιστάσεων ανεξαρτήτων τής ιδίας αύτοΰ θελήσεως. Τά
είρημένα δικαστήρια ή άρχαι θά έχουν τήν εύχέρειαν νά μειώσουν ελευθέρως τήν
προβλεπομένην διά τήν παράβασιν δι' ην ό αιχμάλωτος κατηγορείται ποινήν, και
δεν θά δεσμεύωνται έν προκειμένω άπό το καθωρισμένον ελάχιστον δριον τής
ποινής ταύτης.
'Απαγορεύεται πάσα συλλογική ποινή δι' άτομικάς πράξεις, πάσα σωματική
ποινή, πάσα έγκάθειρξις είς χώρον μή φωτιζόμενον ύπό τού φωτός τής ημέρας
και γενικώς, πάσα βάσανος ή απανθρωπιά.
Προς τούτοις ουδείς αιχμάλωτος πολέμου δύναται νά στερηθή τοϋ βαθμοΰ του
ύπό τής κατακρατούσης Δυνάμεως ή νά έμποδισθή νά φέρη τά σήματα αύτου.
"Αρθρον 88.
ΟΙ αντιστοίχων βαθμών αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και όπλΐται αιχμάλωτοι
πολέμου, υφιστάμενοι δικαστικήν ή πειθαρχικήν ποινήν, δεν θά υπόκεινται εις
μεταχείρισιν αύστηρρτέραν εκείνης ήτις προβλέπεται διά τά μέλη τών ενόπλων
δυνάμεων τής κατακρατούσης Δυνάμεως, διά τήν αυτήν ποινήν.
Γυναίκες αιχμάλωτοι πολέμου δεν θά καταδικάζωνται είς ποινήν αυστηροτέραν,
ή, καθ' δν χρόνον εκτίουν τήν ποινήν των, δεν θά τυγχάνουν μεταχειρίσεως αυστη
ρότερος τής τών γυναικών μελών τών ενόπλων δυνάμεων τής κατακρατούσης
Δυνάμεως τών τιμωρηθεισών δι' άνάλογον παράπτωμα.
Έν ουδεμία περιπτώσει γυναίκες αιχμάλωτοι πολέμου θά καταδικάζωνται εϊς
ποινήν αυστηροτέραν, ή, καθ' δν χρόνον εκτίουν τήν ποινήν των, θά τυγχάνουν
μεταχειρίσεως αυστηρότερος τής τών αρρένων μελών τών ενόπλων δυνάμεων
τής κατακρατούσης Δυνάμεως τών τιμωρηθέντων δι' άνάλογον παράπτωμα.
Οί αιχμάλωτοι πολέμου, άφοΰ εκτίσουν τάς ε'ις αυτούς επιβληθείσας πειθαρχι
κάς ή δικαστικός ποινάς, δεν θά τύχουν μεταχειρίσεως διαφόρου τής τών άλλων
αιχμαλώτων.
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II.—Πειθαρχικά! Κυρώσεις.
"Αρθρον 89.
Αί επί των αιχμαλώτων πολέμου εφαρμόσιμοι πειθαρχικά! ποιναί είναι αϊ εξής :—
(Ι) πρόστιμον μέχρι πεντήκοντα τοις εκατόν της προκαταβολής μισθού καΐ
τής αποζημιώσεως εργασίας περ! ών προβλέπουν τά άρθρα 60 και 62
τοϋτο δε έπ! χρονικόν διάστημα μή υπερβαίνον τάς τριάκοντα ημέρας.
(2) διακοπή των πλεονεκτημάτων των χορηγηθέντων επί πλέον των διατάξεων
τής παρούσης Συμβάσεως.
(3) άγγαρεΐαι μή ύπερβαίνουσαι τάς δύο ώρας ημερησίως.
(4) περιορισμός.
Έν τοσούτω, ή ποινή ή προβλεπομένη ύπ' αριθ. 3 δεν θά επιβάλλεται είς αξιω
ματικούς.
. Αί πειθαρχικά! ποιναί έν ουδεμία περιπτώσει θά είναι απάνθρωποι, βάναυσοι
ή επικίνδυνοι δια τήν ύγείαν των αιχμαλώτων πολέμου.
"Αρθρον 90.
Ή διάρκεια μιας και τής αυτής ποινής ουδέποτε θά ύπερβαίνη τάς 30 ημέρας.
Είς περίπτωσιν πειθαρχικού παραπτώματος αί περίοδοι προληπτικής κρατήσεως
αί διαδραμοΰσαι προ τής έπ' ακροατηρίου διαδικασίας ή τής απαγγελίας τής ποινής
θά έκπίπτωνται άπό τήν άπαγγελθεΐσαν ποινήν.
Το άνώτατον δριον των τριάκοντα ημερών το ανωτέρω προβλεπόμενον, δέν
επιτρέπεται νά ύπερβληθή, έστω κα! αν ό αιχμάλωτος πολέμου εχη νά λογοδοτήση
πειθαρχικώς διά πολλά παραπτώματα καθ' ην ώραν λαμβάνεται περί αυτού άπό
φασις, είτε τά παραπτώματα ταύτα συμπλέκονται είτε ού.
Ή διορία μεταξύ απαγγελίας πειθαρχικής αποφάσεως και εκτελέσεως αυτής
δέν θά ύπερβαίνη τον μήνα.
Έν ή περιπτώσει ό αιχμάλωτος πολέμου ύπεβάλλετο εις νέαν πειθαρχικήν ποινήν,
χρονικόν διάστημα τουλάχιστον τριών ήμερων θά χωρίζη τήν έκτέλεσιν εκάστης
ποινής, εάν ή διάρκεια τής μιας τούτων είναι δεκαή μέρος ή μεγαλύτερα.
"Αρθρον 91.
Ή άπόδρασις αιχμαλώτου πολέμου θά θεωρήται έπιτυχοΰσα οσάκις :—
(Ι) έχει επανέλθει εις τάς τάξεις τών ενόπλων δυνάμεων τής Δυνάμεως εξ ής
εξαρτάται, ή εις τάς δυνάμεις συμμάχου Κράτους·
(2) έχει εγκαταλείψει το υπό τήν έξουσίαν τής κατακρατούσης Δυνάμεως ή
συμμάχου αυτής έδαφος·
(3) έχει έπιβιβασθή σκάφους φέροντος τήν σημαίαν τής Δυνάμεως εις ην
ανήκει ή συμμάχου αυτής, το όποιον θά έτυχε νά ευρίσκεται εντός τών
χωρικών υδάτων τής κατακρατούσης Δυνάμεως, ύπό τόν δρον νά μή
ευρίσκεται το σκάφος τούτο ύπό τήν έξουσίαν τής τελευταίας ταύτης.
Αιχμάλωτοι πολέμου οΐτινες αφού έπέτυχον ν' αποδράσουν ύπό τήν εννοιαν
τοΰ παρόντος άρθρου, αιχμαλωτισθούν έκ νέου, εις ούδεμίαν υπόκεινται ποινήν
διά τήν προηγουμένη ν άπόδρασίν των.
"Αρθρον 92.
Αιχμάλωτος πολέμου άποπειρώμενος νά δραπέτευση κα! συλλαμβανόμενος
πρ!ν επιτυχή τήν άπόδρασίν του, έν τη έννοια τοΰ άρθρου 91, υπόκειται μόνον,
έστω κα! είς περίπτωσιν υποτροπής, ε'ις πειθαρχικήν ποινήν.
Αιχμάλωτος έπανασυλληφθείς θά παραδίδηται, ευθύς ώς καταστή δυνατόν, προς
τάς αρμοδίας στρατιωτικός αρχάς.
Κατά παρέκκλισιν τοΰ άρθρου 88, εδάφιον 4, αιχμάλωτοι πολέμου τιμωρηθέντε^
συνεπεία άποτυχούσης απόπειρας άποδράσεως, δύνανται νά υποβληθούν είς
καθεστώς ειδικής επιτηρήσεως ύπό τόν δρον δμως το καθεστώς τοϋτο νά μή παρα
βλάπτη τήν ύγείαν των, νά έπιβάλληίαι εντός στρατοπέδου αιχμαλώτων πολέμου
καί νά μή συνεπάγηται κατάργησιν οιασδήποτε τών έξασφαλιζομένων είς αυτούς
διά τής παρούσης Συμβάσεως εγγυήσεων.
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"Αρθρον 93.
Ή άπόδρασις ή απόπειρα άποδράσεως, έστω καΐ αν υφίσταται υποτροπή δεν θά
θεωρήται ώς έπιβαρυντικόν στοιχεΐον εν ή περιπτώσει ό αιχμάλωτος πολέμου
παραπεμφθή εις τα δικαστήρια δια παράπτωμα διαπραχθέν διαρκούσης της άπο
δράσεως ή της απόπειρας άποδράσεως.
Συμφώνως προς τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 83, αϊ παραβάσεις αί διαπραχθεΐσαι
παρά των αιχμαλώτων πολέμου προς μόνον σκοπόν νά διευκολύνουν τήν άπό
δρασίν των και αί όποϊαι ούδεμίαν βίαν συνηπήχθησαν, κατά προσώπου, είτε
πρόκειται περί προσβολών Κατά της δημοσίας περιουσίας, περί κλοπής άνευ
προθέσεως πλουτισμού, καταρτίσεως καΐ χρήσεως πλαστών έγγραφων, ή χρή
σεως πολιτικής περιβολής, θά δίδουν λαβήν εϊς πειθαρχικάς μόνον ποινάς.
Αιχμάλωτοι πολέμου συνεργασθέντες είς άπόδρασιν ή άπόπειραν άπο
δράσεως υπόκεινται δια τάς πράξεις των ταύτας είς πειθαρχικήν μόνον ποινήν.
"Αρθρον 94.
'Εάν άποδράσας αιχμάλωτος πολέμου συλληφθή θ' άνακοινοΟται τοϋτο εϊς τήν
Δύναμιν έξ ής εξαρτάται, κατά τήν προβλεπομένην έν άρθρω 122 διαδικασίαν,
εφ* δσον έχει άνακοινωθή προς αυτήν καΐ ή άπόδρασις.
"Αρθρον 95.
Οί κατηγορούμενοι δια πειθαρχικά παραπτώματα αιχμάλωτοι δεν θά παρα
μένουν ύπό προληπτικήν κράτησιν έν αναμονή τής αποφάσεως, πλην έάν το αυτό
μέτρον εφαρμόζεται εις τά μέλη τών ενόπλων δυνάμεων τής κατακρατούσης Δυνά
μεως δ ι ' ανάλογα παραπτώματα, ή έάν ανώτεροι λόγοι διατηρήσεως τής έν τω
στρατοπέδω τάξεως και πειθαρχίας επιβάλλουν τούτο.
ΔΓ όλους τους αιχμαλώτους πολέμου ή πειθαρχική κράτησις, εϊς περίπτωσιν
πειθαρχικών παραπτωμάτων θά πέριορίζηται εις το ελάχιστον, και δεν θά ύπερβαίνη
τάς δέκατέσσαρας ημέρας.
Αί διατάξεις των άρθρων 97 και 98 τοϋ παρόντος κεφαλαίου θά έφαρμόζωνται
είς αιχμαλώτους πολέμου ύπό προληπτικήν κράτησιν δια πειθαρχικά παραπτώματα.
"Αρθρον 96.
Τ' αποτελούντα πειθαρχικόν παράπτωμα γεγονότα θά γίνωνται άντικείμενον
αμέσου ανακρίσεως.
Μή θιγομένης τής αρμοδιότητος τών δικαστηρίων καΐ τών ανωτέρω στρατιω
τικών άρχων, αί πειθαρχικοί ποιναϊ οφείλουν ν' άπαγγέλλωνται υπό αξιωματικού
περιβεβλημένου πειθαρχικήν έξουσίαν έν τή ϊδιότητί του ώς διοικητού τοΟ στρατο
πέδου, ή ύπό υπευθύνου αξιωματικού δστις αντικαθιστά αυτόν ή προς τον όποιον
έχει ούτος μεταβιβάσει τήν πειθαρχικήν του έξουσίαν.
Έν ουδεμία περιπτώσει είναι δυνατόν τοιαύτη εξουσία νά μεταβιβασθή εις
αϊχμάλωτον πολέμου ή ν* άσκήται ύπό τοιούτου.
Προ πάσης απαγγελίας πειθαρχικής ποινής, ό κατηγορούμενος αιχμάλωτος
πολέμου θά ένημεροΰται επακριβώς περί τών γεγονότων διά τάόποϊα κατηγορείται.
Θά τω παρέχηται ή ευχέρεια νά έξηγήση τήν διαγωγήν του και νά υπεράσπιση
εαυτόν. Θά δικαιούται νά καλέση μάρτυρας καί, έν ανάγκη, νά προσφυγή είς τάς
υπηρεσίας καταλλήλου διερμηνέως. Ή άπόφασις θ' άναγγελθή είς τον αϊχμάλωτον
πολέμου και τον άνδρα εμπιστοσύνης.
Ό διοικητής του στρατοπέδου οφείλει νά τηρή μητρώον τών επιβληθεισών
πειθαρχικών ποινών. Τούτο θά είναι εϊς τήν διάθεσιν τών αντιπροσώπων τής
πραστάτιδος Δυνάμεως.
"Αρθρον 97.
Έν ουδεμία περιπτώσει δύνανται οί αιχμάλωτοι πολέμου νά μεταφερθούν είς
ποινικά ιδρύματα (φυλακαί, σωφρονιστήρια, κάτεργα) ίνα εκτίσουν έκεΤ τάς πει
θαρχικός των ποινάς.

Τά οικήματα εις α θα έκτίωνται αί πειθαρχικοί ποιναι θά εΓναι σύμφωνα προς τάς
απαιτήσεις της υγιεινής περί ών προβλέπει το άρθρον 25. Εις τους τιμωρημένους
εγκλείστους θά παρέχωνται τά αναγκαία μέσα καθαριότητος κατά τάς διατάξεις
του άρθρου 29.
Οί αξιωματικοί και οί τούτοις εξομοιούμενοι δεν θά κρατώνται ε ί ς τ ά αυτά
οικήματα με τους υπαξιωματικούς και όπλίτας.
Αί υποβαλλόμενοι εις πειθαρχικήν ποινήν γυναίκες αιχμάλωτοι πολέμου θά
κρατώνται εις διαμερίσματα διάφορα των των ανδρών, και θά τελούν ύπό τήν
άμεσον έπιτήρησιν γυναικών.
"Αρθρον 98.
Αιχμάλωτοι πολέμου κρατούμενοι συνεπεία πειθαρχικής ποινής θά εξακολου
θούν απολαύοντες τών διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως πλην τοΰ μέτρου
καθ' δ αυτή αϋτη ή κράτησίς των καθιστά ταύτην άνεφάρμοστον. Έν ουδεμία
δμως περιπτώσει επιτρέπεται ν' άφαιρεθή άπό αυτούς το ευεργέτημα τών άρθρων
78 και 126.
Αιχμάλωτοι πολέμου τιμωρηθέντες πειθαρχικώς δεν δύνανται νά στερηθούν
τών άπορρεουσών εκ τοΰ βαθμού των προνομίων.
Αιχμάλωτοι πολέμου τιμωρηθέντες πειθαρχικώς θά έχουν τήν εύχέρειαν
ν' ασκούνται καΐ νά παραμένουν εϊς τήν ϋπαιθρον επί δύο τουλάχιστον ώρας ημε
ρησίως.
Θά δικαιούνται νά παρουσιάζωνται, τη αιτήσει των, εϊς τήν ήμερησίαν ίατρικήν
έξέτασιν. Θά τυγχάνουν τής αντιλήψεως ήν απαιτεί ή κατάστασις της υγείας
των και θά μεταφέρωνται ενδεχομένως εϊς το άναρρωτήριον τοΰ στρατοπέδου
ή είς νοσοκομεΐον.
Θά δικαιούνται ν' αναγιγνώσκουν κάί νά γράφουν ώς επίσης καΐ ν' αποστέλλουν
και λαμβάνουν έπιστολάς. 'Αντιθέτως, επιτρέπεται δπως δέματα καΐ χρηματικά
εμβάσματα παραδοθούν είς αυτούς μόνον μετά τήν εκτισιν της ποινής των. Ταύτα,
έν τω μεταξύ θά δοθούν προς φύλαξιν εϊς τον άνδρα εμπιστοσύνης δστις θά παρα
δώση είς το άναρρωτήριον τά υποκείμενα εϊς φθοράν τρόφιμα τά ευρισκόμενα
εντός τών δεμάτων.
III.—Δικαστική Δίωξις.
"Αρθρον 99.
Ουδείς αιχμάλωτος πολέμου θά διώκηται ή θά καταδικάζηται διά πράξεις μή
ρητώς τιμωρούμενος ύπό τής νομοθεσίας της κατακρατούσης Δυνάμεως ή ύπό
τοΰ διεθνούς δικαίου, τών έν ϊσχύϊ κατά τήν ήμέραν καθ' ην έλαβε χώραν ή πράξις
αϋτη.
Ουδεμία ηθική ή σωματική πίεσις επιτρέπεται ν' άσκηθή έπι αιχμαλώτου πολέμου
ίνα δεχθή ούτος ν* αναγνώριση εαυτόν ενοχον πράξεως δι ην κατηγορείται.
Ουδείς αιχμάλωτος πολέμου επιτρέπεται νά καταδικασθή χωρίς νά παρασχεθή
εις αυτόν ή δυνατότης νά ύπερασπισθή και χωρίς νά εχη τήν άρωγήν καταλλήλου
συνηγόρου.
"Αρθρον 100.
Οί αιχμάλωτοι πολέμου και αί προστάτιδες Δυνάμεις θά ειδοποιούνται το ταχύ
τερον δυνατόν περί τών παραβάσεων αΐτινες, δυνάμει τής νομοθεσίας τής κατα
κρατούσης Δυνάμεως, τιμωρούνται διά τής ποινής τοΰ θανάτου.
Κατά τήν είδοποίησιν αυτών ουδεμία παράβασις δύναται νά θεσπισθή ώς συνε
παγόμενη ποινήν θανάτου άνευ συναινέσεως τής Δυνάμεως εξ ής οί αιχμάλωτοι
εξαρτώνται.
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Ή ποινή τοϋ θανάτου δεν δύναται ν" άπαγγελθή κατά αιχμαλώτου ειμή άφοΰ
ή προσοχή τοϋ δικαστηρίου έχει ειδικώς έπιστηθή, συμφώνως τω αρθρω 87,
εδάφιον δεύτερον, έπι τοΰ γεγονότος δτι εφ* δσον ό κατηγορούμενος δέν είναι
υπήκοος της κατακρατούσης Δυνάμεως, δεν δεσμεύεται έναντι αυτής ύΐτό οιου
δήποτε καθήκοντος πίστεως και δτι ευρίσκεται υπό τήν έξουσίαν της λόγω περι
στάσεων ανεξαρτήτων της θελήσεως του.
"Αρθρον ΙΟΙ.

Έάν ή ποινή τοϋ θανάτου άπαγγελθή κατά αιχμαλώτου πολέμου ή άπόφασις
δέν θα έκτελεσθή πρό της προθεσμίας εξ τουλάχιστον μηνών άφ° ής ημέρας ή προ
βλεπομένη εν αρθρω 107 λεπτομερής άνακοίνωσις, περιέλθη είς τήν προστάτιδα
Δύναμιν είς τήν ΰπ* αυτής ύποδειχθεΐσαν διεύθυνσιν.
"Αρθρον 102.
Αιχμάλωτος πολέμου δύναται νά καταδικασθή εγκύρως μόνον έάν ή καταδίκη
έπιβληθή ύπό τοΰ αυτοϋ δικαστηρίου και συμφώνως προς τήν αυτήν διαδικασίαν
ώς και περί προσώπου ανήκοντος είς τάς ενόπλους δυνάμεις της κατακρατούσης
Δυνάμεως, και έάν, έπι πλέον, έχουν τηρηθή αϊ διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως.
"Αρθρον 103.
Πάσα δικαστική άνάκρισις άφορώσα αϊχμάλωτον πολέμου θά διεξάγηται δσον
αί περιστάσεις επιτρέπουν συντομώτερον και κατά τρόπον ώστε ή δίκη νά λάβη
χώραν δσον τό δυνατόν ταχύτερον. Ουδείς αιχμάλωτος πολέμου θά διατηρήται
εν προφυλακίσει έκτος έάν τό αυτό μέτρον εφαρμόζεται είς τά μέλη τών ένοπλων
δυνάμεων τής κατακρατούσης Δυνάμεως δι* ανάλογους παραβάσεις, ή έάν λόγοι
εθνικής ασφαλείας άπαιτούσι τούτο. Έν οΰδεμιά περιπτώσει δύναται ή προφυ
λάκίσις αυτή νά ύπερβή τους τρεις μήνας.
, Ό χρόνος προφυλακίσεως αιχμαλώτου πολέμου θά συνυπολογίζηται είς οιαν
δήποτε στερητικήν τής ελευθερίας καταδίκην. θ ά λαμβάνητάι άλλωστε ό χρόνος
ούτος υπ* όψιν κατά τον καθορισμόν τής ποινής.
Οί αιχμάλωτοι πολέμου θά εξακολουθούν, διαρκούσης τής προφυλακίσεώς των,
νά χαίρουν του ευεργετήματος τών διατάξεων τών άρθρων 97 και 98 τοΟ παρόντος
κεφαλαίου.
"Αρθρον 104.

Είς οιανδήποτε περίπτωσιν καθ' ην ή κατακρατούσα Δύναμις ήθελεν αποφασίσει
ν' άρχίση δικαστικήν δίωξιν κατά αιχμαλώτου πολέμου, αϋτη θέλει γνωστοποιήσει
τοϋτο ε'ις τήν προστάτιδα Δύναμιν δσον τό δυνατόν ταχύτερον και τουλάχιστον
τρεις εβδομάδας πρό της ενάρξεως τής δίκης. Ή περίοδος άϋτη τών τριών
εβδομάδων άρχεται μόνον άπό τής ημέρας τής λήψεως τής κοινοποιήσεως ύπό τής
προστάτιδος Δυνάμεως είς τήν διεύθυνσιν ήτις θά έχη προηγουμένως ύποδειχθή
ύπ* αυτής προς τήν κατακρατούσαν Δύναμιν.
Ή γνωστοποίησις αϋτη θά περιλαμβάνη τ' ακόλουθα στοιχεία:—
(Ι) Όνοματεπώνυμον τοϋ αιχμαλώτου πολέμου, βαθμόν, αριθμόν μητρώου,
πλήρη ήμερομηνίαν γεννήσεως καί, ενδεχομένως, επάγγελμα αύτοΰ.
(2) Τόπον περιορισμού ή κρατήσεως.

(3) Καθορισμόν τής ή τών κατηγοριών μετά μνείας τών εφαρμόσιμων νομο
θετικών διατάξεων.
(4) Δικαστήριον όπερ θέλει διεξαγάγει τήν δίκην, ώς και προβλεπόμενος χρόνος
και τόπος ενάρξεως τής δίκης.
Ή αυτή κοινοποίησις θά γίνη ύπό τής κατακρατούσης Δυνάμεως προς τόν
άνδρα εμπιστοσύνης τοϋ αιχμαλώτου πολέμου.
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'Εάν, κατά την εναρξιν της δίκης δεν προσκομισθή άπόδειξις δτι ή ώς άνω
κοινοποίησις ελήφθη υπό της ττροστάτιδος Δυνάμεως καί ύπό τοϋ ανδρός εμπιστο
σύνης τουλάχιστον τρεϊς εβδομάδας προ της ενάρξεως της δίκης, αϋτη δεν δύναται
ν* άρχίση άλλα θέλει άναβληθή.
"Αρθρον 105.
Ό αιχμάλωτος πολέμου θά εχη το δικαίωμα να τύχη της αρωγής ενός συνα
δέλφου του αιχμαλώτου καΐ τής υπερασπίσεως ενός καταλλήλου συνηγόρου της
εκλογής του, νά κλητεύη μάρτυρας, εάν κρίνη τοϋτο άναγκαΐον καί νά έπικαλήται
τάς υπηρεσίας αρμοδίου διερμηνέως. Θέλει κατατοπισθή επί των δικαιωμάτων
του τούτων υπό τής κατακρατούσης Δυνάμεως εγκαίρως, προ τής ενάρξεως τής
έπ* ακροατηρίου εκδικάσεως.
Εις περίπτωσιν μή εκλογής συνηγόρου ύπό του αιχμαλώτου πολέμου, ή προ
στάτις Δύναμις θά προμηθεύση εις αυτόν τοιούτον. Θά εχη προς τούτο είς διάθεσίν
της τουλάχιστον μίαν εβδομάδα. Ή κατακρατούσα Δύναμις, αιτήσει τής προστά
τιδος Δυνάμεως, θά παράσχη προς αυτήν κατάλογον καταλλήλων διά τήν έξασφά
λισιν τής υπερασπίσεως προσώπων. Είς περίπτωσιν καθ* ην οϋτε ό αιχμάλωτος
πολέμου οϋτε ή προστάτις Δύναμις έξέλεγον συνήγορον, ή κατακρατούσα Δύναμις
θά διορίση εξ επαγγέλματος άρμόδιόν τίνα συνήγορον Ινα υπεράσπιση ούτος τον
κατηγορούμενον.
Ό συνήγορος θά εχη είς τήν διάθεσίν του περίοδον τουλάχιστον δύο εβδομάδων
και τάς αναγκαίας ευκολίας διά τήν προπαρασκευή ν τής υπερασπίσεως τοϋ κατη
γορουμένου. Θά έπιτρέπηται ίδίώς είς αυτόν νά έπισκέπτηται ελευθέρως τον
κατηγορούμενον καί νά εχη μετ* αυτού κατ'ιδίαν συνεντεύξεις. Θά έπιτρέπηται
επίσης εις αυτόν νά συσκέπτηται μετά των μαρτύρων τής υπερασπίσεως, περι
λαμβανομένων των αιχμαλώτων πολέμου. Θά χαίρη των ευκολιών τούτων μέχρι
τής εκπνοής των προθεσμιών προσφυγής.
Ό κατηγορούμενος αιχμάλωτος πολέμου θά λάβη γνώσιν, αρκετά προ τής
ενάρξεως τής δίκης, εις γλώσσαν τήν οποίαν κατανοεί, τοϋ κατηγορητηρίου,καθώς
και τών άλλων έγγραφων τά όποια γενικώς κοινοποιούνται είς τον κατηγορούμενον
δυνάμει τής ισχυούσης διά τάς ενόπλους δυνάμεις τής κατακρατούσης Δυνάμεως
νομοθεσίας. ΑΙ αύταΙ ανακοινώσεις και ύπό τους αυτούς δρους, θά γίνωνται
προς τον συνήγορον αυτού.
Οί αντιπρόσωποι τής προστάτιδος Δυνάμεως θά έχουν το δικαίωμα νά παρα
στούν εις τήν δίκην έκτος έάν, εξαιρετικώς, ήθελεν αϋτη διεξαχθή διά λόγους
ασφαλείας, κεκλεισμένων τών θυρών. Είς τήν περίπτωσιν ταύτην ή κατακρατούσα
Δύναμις θά ειδοποίηση σχετικώς τήν προστάτιδα Δύναμιν.
"Αρθρον 106.
"Εκαστος αιχμάλωτος πολέμου θά εχη ύπό τού~ αυτούς ώς καί τά μέλη τών
ένοπλων δυνάμεων τής κατακρατούσης Δυνάμεως Ορους, το δικαίωμα εφέσεως,
αναιρέσεως, ή υποβολής αιτήσεως αναθεωρήσεως κατά οιασδήποτε εναντίον του
αποφάσεως.
Ούτος θά ένημεροϋται πλήρως επί τών δικαιωμάτων του αυτών ώς καί επί
τών προβλεπομένων προθεσμιών διά τήν άσκησίν των.
"Αρθρον 107.
Οιαδήποτε άπόφασις κατά αιχμαλώτου πολέμου θά φέρηται αμέσως είς γνώσιν
τής προστάτιδος Δυνάμεως ύπό τύπον συνοπτικής ανακοινώσεως εις ην θ'άνα
φέρηται επίσης έάν ό αιχμάλωτος έ'χη δικαίωμα ν' άσκηση εφεσιν, άναίρεσιν ή νά
ύποβάλη αΐτησιν αναθεωρήσεως. Ή άνακοίνωσις αϋτη θ' άπευθϋνθή επίσης
και προς τον ένδιαφερόμενον άνδρα εμπιστοσύνης. Θά γίνη αϋτη επίσης και προς
τόν αίχμάλωτον πολέμου, είς γλώσσαν ην ούτος κατανοεί, εφ'δσον ή άπόφασις
δέν άπηγγέλθη επί παρουσία του. Έπί πλέον, ή κατακρατούσα Δύναμις θά γνω
ρίση αμέσως προς τήν προστάτιδα Δύναμιν τήν άπόφασιν τοΰ αιχμαλώτου πολέμου
ώς προς τήν χρήσιν ή οϋ τών δικαιωμάτων του προσφυγής.
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Πλην τούτου, εν περιπτώσει τελεσιδίκου καταδίκης και εάν πρόκειται περί
θανατικής ποινής, επιβληθείσης δια πρωτοδίκου αποφάσεως, ή κατακρατούσα
Δύναμις θ* άποστείλη το ταχύτερον προς την προστάτιδα Δύναμιν λεπτομερή
άνακοίνωσιν περιέχουσαν :—
(Ι) Τό ακριβές κείμενον τής δικαστικής αποφάσεως.
(2) Περιληπτικήν εκθεσιν περί των ανακρίσεων και τής έπ' άκροατηρίω εκδι
κάσεως, άναπτύσσουσαν ιδιαιτέρως τάς βάσεις τής κατηγορίας !<αί
τής υπερασπίσεως.
(3) Άνακοίνωσιν, ενδεχομένως του ιδρύματος δπόυ θά έκτιθή ή ποινή.
Αϊ προβλεπόμενοι είς τό προηγούμενον εδάφιον ανακοινώσεις θ* αποσταλούν
προς την προστάτιδα Δύναμιν εις την διεύθυνσιν ην αϋτη έχει προγενεστέρως
υποδείξει προς την κατακρατούσαν Δύναμιν.
Άρθρον 108.
Αί ποιναί αί επιβαλλόμενοι είς αιχμαλώτους πολέμου δια κανονικών δικαστικών
αποφάσεων, αΐτινες κατέστησαν εκτελεστοί, θά έκτίωνται είς τά αυτά ιδρύματα
και ύπό τους αυτούς δρους ώς και αί των μελών τών ενόπλων δυνάμεων τής κατα
κρατούσης Δυνάμεως. Οί δροι ούτοι θά είναι, έν πάση περιπτώσει, σύμφωνοι
προς τάς απαιτήσεις τής υγιεινής καΐ τοϋ ανθρωπισμού.
Γυνή αιχμάλωτος πολέμου κατά τής οποίας άπηγγέλθη τοιαύτη ποινή θά έγκλει
σθή είς χωριστόν διαμέρισμα και θά τεθή υπό τήν έπιτήρησιν γυναικών.
Έν πάση περιπτώσει, αιχμάλωτοι πολέμου καταδικασθέντες εϊς ποινή ν στερη
τικήν τής ελευθερίας των θά εξακολουθήσουν χαίροντες τοϋ ευεργετήματος τών
διατάξεων τών άρθρων 78 και 126 τής παρούσης Συμβάσεως. "Επί πλέον, θά έχουν
τό δικαίωμα νά λαμβάνουν και αποστέλλουν έπιστολάς, νά λαμβάνουν τουλάχιστον
εν δέμα βοηθείας μηνιαίως καί ν' ασκούνται τακτικά εις τήν ϋπαιθρον. Θά
τύχουν τής αναγκαίας είς τήν ύγείαν των ιατρικής περιθάλψεως και τής πνευματικής
αρωγής τήν οποίαν θά έπεζήτουν. Αί ποιναί αΐτινες θά επρόκειτο νά τοις επι
βληθούν θά είναι σύμφωνοι προς τάς διατάξεις τού άρθρου 87, παράγραφος τρίτη.
Μέρος IV.—ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑΣ.
Άμεσος επαναπατρισμός και περίθαλψις είς ούδετέραν χώραν.
Άρθρον 109.
Ύπό τήν έπιφύλαξιν τού τρίτου εδαφίου τοϋ παρόντος άρθρου, τα έν συρράξει
Μέρη υποχρεούνται νά παλινοστήσουν αδιακρίτως άριθμοϋ και βαθμού και αφού
καταστήσουν αυτούς Ικανούς νά υποστούν τήν μεταφοράν, τους αιχμαλώτους
πολέμου βαρέως άσθενοϋντας καί βαρέως τραυματισθέντας, συμφώνως προς τό
πρώτον εδάφιον τού επομένου άρθρου.
Κατά τήν διάρκειαν τών έχθροπραξ^χ τά έν συρράξει Μέρη, βοηθούμενα ύπό
τών ενδιαφερομένων ουδετέρων Δυνάμεων θά προσπαθήσουν νά διοργανώσουν
τήν έν ουδέτερα χώρα περίθαλψιν τών τραυματιών καί ασθενών περί ων τό δεύτερον
εδάφιον τοϋ επομένου άρθρου. Δύνανται, επί πλέον, νά συνάψουν συμφωνίας
διά τον άπ* ευθείας έπαναπατρισμόν ή τον έν ουδέτερα χώρα περιορισμόν τών
έν καλή υγεία αιχμαλώτων, οίτινες υπέστησαν μακράν αίχμαλωσίαν.
Ουδείς αιχμάλωτος πολέμου, τραυματίας ή ασθενής εξ εκείνων ων προβλέπεται
ή παλιννόστησις κατά τό πρώτον εδάφιον τοϋ παρόντος άρθρου δύναται νά έπανα
πατρισθή παρά τήν θέλησίν του διαρκουσών τών εχθροπραξιών.
Άρθρον 110.
θ ά επαναπατρισθούν άπ' ευθείας :
(Ι) Οί ανίατοι ασθενείς καί τραυματίαι τών οποίων ήπνευματική καί σωματική
ικανότης φαίνεται σημαντικώς μειωθείσα.
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(2) O i τραυματίαι και ασθενείς οϊ όποιοι, συμφώνως προς τάς ίατρικάς προ
βλέψεις δεν είναι επιδεκτικοί θεραπείας εντός περιόδου ενός έτους, των
οποίων ή κατάστασις απαιτεί νοσηλείαν, και των οποίων ή σωματική
και πνευματική ικανότης φαίνεται σημαντικώς μειωθείσα.
(3) Οϊ τραυματίαι και ασθενείς οί όποιοι έχουν θεραπευθή άλλα των οποίων
ή πνευματική ή σωματική ικανότης φαίνεται σημαντικώς και μονίμως
μειωθείσα.
Δύνανται να τύχουν περιθάλψεως εις ούδετέραν χώραν:
(Ι) Οί ασθενείς και τραυματίαι τών όποιων ή άνάρρωσις ενδέχεται να συντε
λεσθή εντός έτους άπό της ημέρας τοΰ τραυματισμού ή της ασθενείας,
εφ* δσον ή θεραπεία των εϊς ούδετέραν χώραν επιτρέπει πρόβλεψιν ασφα
λεστέρας και ταχυτέρας άναρρώσεως.
(2) Οί αιχμάλωτοι πολέμου τών οποίων ή πνευματική ή σωματική κατάστασις
κατά τάς ίατρικάς προβλέψεις, απειλείται σοβαρώς εκ της εν αιχμαλωσία
παραμονής των, εν ω διά της περιθάλψεως των εις ούδετέραν χώραν
ήδύνατο ν* άποφευχθη ή απειλή αϋτη.
j O i δροι υπό τους οποίους αιχμάλωτοι πολέμου περιθαλπόμενοι εις ούδετέραν
χώραν θάήδύναντο εκείθεν νά επαναπατρισθούν, καθώς επίσης και το καθεστώς
υπό τό όποιον τελούν, θά κανονισθούν διά συμφωνίας μεταξύ τών ενδιαφερομένων
Μερών. Γενικώς, θά έπαναπατρίζωνται αιχμάλωτοι πολέμου περιθαλπόμενοι
εις ούδετέραν χώραν δταν ανήκουν εις τάς κάτωθι κατηγορίας :
(Ι) "Εκείνοι τών οποίων ή κατάστασις υγείας έχει έπιδεινωθή εις τρόπον
ώστε νά πληρούν τάς προϋποθέσεις άπ' ευθείας επαναπατρισμού των.
(2) 'Εκείνοι τών οποίων αϊ πνευματικοί ή σωματικοί ικανότητες παραμένουν
και μετά τήν θεραπείαν, σοβαρώς μειωμένοι.
'Εάν δεν υπάρχουν ειδικοί συμφωνίαι μεταξύ τών ενδιαφερομένων εν συρράξει
Μερών, προς καθορισμόν τών περιπτώσεων αναπηρίας ή ασθενείας τών συνεπα
γομένων τον άπ* ευθείας έπαναπατρισμόν ή περίθαλψιν εϊς ούδετέραν χώραν αϊ
περιπτώσεις αύται θά καθορίζωνται συμφώνως προς τάς αρχάς τοΰ υποδείγματος
Συμφωνίας περί άπ* ευθείας επαναπατρισμού και περιθάλψεως εις ούδετέραν
χώραν τών τραυματιών και ασθενών αιχμαλώτων πολέμου, και τοΰ κανονισμού
περί Μικτών 'Ιατρικών 'Επιτροπών, αΐτινες είναι συνημμένοι εις τήν παροΰσαν
Σύμβασιν.
"Αρθρον I I I .
Ή κατακρατούσα Δύναμις, ή Δύναμις εξ ής οί αιχμάλωτοι πολέμου εξαρτώνται
και ουδέτερα τις Δύναμις γενομένη δεκτή ύπό τών δύο πρώτων Δυνάμεων, θά
προσπαθήσουν νά συνάψουν συμφωνίας αΐτινες θά καταστήσουν δυνατόν τόν
περιορισμόν τών αιχμαλώτων πολέμου εις εδάφη της ρηθείσης ουδέτερος Δυνά
μεως μέχρι πέρατος τών εχθροπραξιών.
"Αρθρον 112.
Ευθύς άπό της ενάρξεως τών εχθροπραξιών θά διορίζωνται Μικτοί Ίατρικαί
'Επίτροποι προς έξέτασιν ασθενών και τραυματιών αιχμαλώτων πολέμου και λήψιν
απάντων τών άφορωσών αυτούς χρησίμων αποφάσεων. Ό διορισμός, τά καθή
κοντα και ή λειτουργία τών 'Επιτροπών τούτων θά συμφωνοΰσι προς τάς διατάξεις
τοΰ προσηρτημένου εϊς τήν παροΰσαν Σύμβασιν Κανονισμού.
Ούχ* ήττον, αιχμάλωτοι πολέμου οί όποιοι κατά τήν γνώμην τών ιατρικών
αρχών της κατακρατούσης Δυνάμεως, είναι έκδήλως σοβαρώς τραυματισμένοι
ή βαρέως ασθενείς θά δύνανται νά επαναπατρισθούν χωρίς νά υπόκεινται εις τήν
ύποχρέωσιν εξετάσεως παρά της Μικτής 'Ιατρικής 'Επιτροπής.
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"Αρθρον 113.

Τραυματίαι ή ασθενείς αιχμάλωτοι πολέμου, έκτος εκείνων τους οποίους θα
υποδείξουν αί ίατρικαΐ άρχαΐ της κατακρατούσης Δυνάμεως, θά έχουν τό δικαίωμα
έφ* δσον ανήκουν είς τάς κάτωθι κατηγορίας, νά παρουσιάζωνται προς έξέτασιν
είς τήν Μικτήν Ίατρικήν Έπιτροπήν τήν προβλεπομένην είς τό προηγούμενον
άρθρον:
(Ι) Τραυματίαι καΐ ασθενείς προτεινόμενοι παρ* Ιατρού συμπατριώτου των
ή υπηκόου έν συρράξει Δυνάμεως συμμάχου εκείνης άπό τήν οποίαν
ούτοι εξαρτώνται δοτις άσκεΐ τά καθήκοντα του είς τό στρατόπεδον.
(2) Τραυματίαι καΐ ασθενείς προτεινόμενοι παρά του ανδρός εμπιστοσύνης των.
(3) Τραυματίαι καί ασθενείς προταθέντες παρά της Δυνάμεως έξ ής εξαρτώνται
ή Οπό οργανώσεως τίνος ανεγνωρισμένης ύπό τής ρηθείσης Δυνάμεως
καί ερχόμενης άρωγοΟ εϊς τους αιχμαλώτους.
, Ουχ* ήττον αιχμάλωτοι πολέμου μή ανήκοντες εϊς μίαν τών ώς ανω τριών
κατηγοριών δύνανται νά παρουσιάζωνται προς έξέτασιν είς τάς Μικτάς Ίατρικάς
"Επιτροπάς άλλα θά εξετάζωνται μόνον μετά τους ανήκοντας είς τάς ρηθείσας
κατηγορίας.
θ ά έπιτρέπηται εϊς τόν συμπατριώτη ν Ίατρόν τών υποβαλλομένων είς τήν έξέτασιν
της Μικτής Ιατρικής "Επιτροπής αΙχμαλώτων πολέμου, ώς καί είς τόν άνδρα εμπι
στοσύνης αυτών νά παρίστανται κατά τήν έξέτασιν.
"Αρθρον 114.

Αιχμάλωτοι πολέμου, ύποστάντες ατυχήματα θ* απολαμβάνουν του ευεργε
τήματος τών διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως δσον άφορα τόν έπαναπατρισμόν
καί τήν περίθαλψιν είς ούδετέραν χώραν, εξαιρέσει τών περιπτώσεων αυτοτραϋ
ματισμοΰ.
"Αρθρον 115.

Ουδείς αιχμάλωτος πολέμου είς τόν όποιον έχει έπιβληθή πειθαρχική ποινή
καί δστις θά συνεκέντρου τάς προϋποθέσεις επαναπατρισμού ή περιθάλψεως είς
ούδετέραν χώραν, δύναται νά κρατηθή μέ τήν δικαιολογίαν δτι δέν έξέτισε τήν
ποινή ν του.
Αίχμάλωτοι πολέμου διωκόμενοι δικαστικώς ή καταδικασθέντες, τών οποίων
προβλέπεται ό επαναπατρισμός ή ή είς ούδετέραν χώραν περίθαλψις, δύνανται νά
επωφεληθούν τών μέτρων τούτων πρό τής λήξεως της διαδικασίας ή τής έκτίσεως
της ποινής των, εφ* δσον συγκατετίθετο είς τοΰτο ή κατακρατούσα Δύναμις.
Τά έν συρράξει Μέρη θά κοινοποιούν προς άλληλα τά ονόματα εκείνων oi
όποιοι θά κρατηθούν μέχρι λήξεως τής διαδικασίας ή τής έκτίσεως τής ποινής των.
"Αρθρον 116.
Τά έξοδα επαναπατρισμού ή μεταφοράς είς ούδετέραν χώραν, τοΰ αίχμαλώτου
πολέμου, θά βαρύνουν άπό τών συνόρων τής κατακρατούσης Δυνάμεως, τήν
Δυναμιν έξ ής οί αίχμάλωτοι ούτοι εξαρτώνται.
"Αρθρον 117.

Ουδείς επαναπατρισθείς δύναται νά χρησιμοποιηθή είς ένεργόν στρατιωτικήν
ύπηρεσίαν.
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ΤΜΗΜΑ II.
Άπελευθέρωσις καΐ επαναπατρισμός τών αιχμαλώτων πολέμου κατά το πέρας
τών εχθροπραξιών.
"Αρθρον 118.
ΟΙ αιχμάλωτοι πολέμου θα άπελευθεροΰνται καΐ θα έπαναπατρίζωνται άνευ
αναβολής μετά το πέρας τών ενεργών εχθροπραξιών.
Ελλείψει σχετικών προς τ* ανωτέρω διατάξεων εις συμφώνίαν μεταξύ τών εν
συρράξει Μερών περί καταπαύσεως τών εχθροπραξιών ή αν δεν ύπάρχη καμμιά
συμφωνία, εκάστη τών κατακρατουσών Δυνάμεων θα κατάρτιση καΐ θά εκτέλεση
αμέσως σχέδιον επαναπατρισμού συμφώνως προς. τήν είς την προηγουμένη ν
παράγραφον διατυπουμένην αρχήν.
Είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις, τά υιοθετούμενα μέτρα θά κοινοποιούνται
εις τους αιχμαλώτους πολέμου.
Τά έξοδα επαναπατρισμού τών αιχμαλώτων πολέμου θά κατανέμωνται πάντως
κατά δίκαιον τρόπον μεταξύ της κατακρατούσης Δυνάμεως καΐ της Δυνάμεως
έξ ής οϊ αίχμάλωτοι εξαρτώνται.
Προς τον σκοπόν τούτον κατά τήν κατανομήν θά άκολουθώνται at κάτωθι
άρχαί:
(α) 'Εάν αί δύο χώραι εχουσι κοινά σύνορα ή Δύναμις έξ ής οϊ αιχμάλωτοι
πολέμου εξαρτώνται θ' άναλάβη τά έξοδα επαναπατρισμού εντεύθεν τών
συνόρων της κατακρατούσης Δυνάμεως.
(β) Έάν αϊ δύο χώραι δεν εχουσι κοινά σύνορα, ή κατακρατούσα Δύναμις
θ* άναλάβη τά έξοδα της μεταφοράς τών αιχμαλώτων πολέμου επί τοΰ
εδάφους της μέχρι τών συνόρων της ή μέχρι τοΰ πλησιέστερου προς τήν
Δύναμιν έξ ής ούτοι εξαρτώνται λιμένος επιβιβάσεως. Τά ενδιαφερόμενα
Μέρη θά συμφωνήσουν διά τήν μεταξύ αυτών δικαίαν κατανομήν τών
υπολοίπων δαπανών επαναπατρισμού.
*Εν ουδεμία περιπτώσει ή ανάγκη συνάψεως τοιαύτης συμφωνίας θ* άποτελέση
δικαιολογίαν οιασδήποτε καθυστερήσεως τοΰ επαναπατρισμού τών αιχμαλώτων
πολέμου.
"Αρθρον 119.
Ό επαναπατρισμός θά συντελήται υπό δρους ομοίους προς τους καθοριζό
μενους εις τά άρθρα 46 καΐ 48 της παρούσης Συμβάσεως διά τήν μεταφοράν αιχμα
λώτων πολέμου, λαμβανομένων ύπ° δψιν και τών διατάξεων τοΰ άρθρου 118 ως
και τών κατωτέρω:
Κατά τον έπαναπατρισμόν, τά αφαιρεθέντα άπό τους αιχμαλώτους πολέμου,
συμφώνως τω αρθρω 18, αντικείμενα αξίας καθώς καΐ τά εΐς ξένον νόμισμα
χρηματικά ποσά, ατινα δεν μετετράπησαν είς το νόμισμα της κατακρατούσης
Δυνάμεως, θ* αποδοθούν προς αυτούς. Τά αντικείμενα αξίας καΐ τά είς ξένον
νόμισμα ποσά τά όποια, δι' ενα οιονδήποτε λόγον δεν απεδόθησαν εις τους
αιχμαλώτους πολέμου κατά τον έπαναπατρισμόν των θά παραδοθούν εϊς το προ
βλεπόμενον εν αρθρω 122 Γραφεΐον Πληροφοριών.
Είς τους αιχμαλώτους πολέμου θά έπιτραπη νά συναποκομίσουν τά ατομικά
των είδη, τήν άλληλογραφίαν των καΐ τά αφιχθέντα έπ° όνόματί των δέματα.
Τό βάρος τών αποσκευών τούτων δύναται νά περιορισθή έάν οί οροί τοΰ επανα
πατρισμού το απαιτούν εΐς δ,τι ευλόγως δύναται ό αϊχμάλωτος νά βαστάση.
Πάντως εϊς εκαστον αϊχμάλωτον θά έπιτρέπηται νά παραλαβή τουλάχιστον
είκοσι πέντε χιλιόγραμμα.
Τά άλλα ατομικά εϊδη τοΰ επαναπατρισθέντος αίχμαλώτου θά φυλάσσωνται ύπό
της κατακρατούσης Δυνάμεως ήτις θ' άποστείλη ταύτα προς αυτόν, ευθύς ώς
συνάψη προς τόν σκοπόν τούτον μετά της Δυνάμεως έξ ής εξαρτάται ό αιχμάλω
τος, συμφώνίαν κανονίζουσαν τους δρους της μεταφοράς καί τήν πληρωμήν
τών σχετικών εξόδων.

499
Αιχμάλωτοι πολέμου τελούντες ύπό ποινική ν δίωξϊν δια κακούργημα ή πλημ
μέλημα ποινικού δικαίου δύνανται να κατακρατηθούν μέχρι πέρατος της διαδι
κασίας καί, έάν τοιαύτη είναι ή περίπτωσις, μέχρι τής έκτίσεως της ποινής των.
Το αυτό θα εφαρμόζεται καί δια τους ήδη καταδικασθέντας δια κακούργημα ή
πλημμέλημα ποινικού δικαίου.
Τά εν συρράξει Μέρη θα κοινοποιήσουν προς άλληλα τά ονόματα τών αιχμα
λώτων πολέμου οΐτινες κατακρατούνται μέχρι πέρατος της διαδικασίας ή έκτίσεως
της ποινής των.
Τά εν συρράξει Μέρη θα συνεννοηθούν δια την σύστασιν έπι τροπών προς τον
σκοπόν τής αναζητήσεως τών εν διασπορά αιχμαλώτων και εξασφαλίσεως του
επαναπατρισμού αυτών δσον οίον τε τάχιστα.
ΤΜΗΜΑ III.
Θάνατος αιχμαλώτων πολέμου.
"Αρθρον 120;
Αϊ διαθήκαι τών αιχμαλώτων πολέμου θα συντάσσωνται κατά τρόπον πληροΰντα
τους δρους έγκυρότητος τής νομοθεσίας τής χώρας εξ ής προέρχεται, ήτις και
θέλει μεριμνήσει δια τήν ένημέρωσιν τής κατακρατούσης Δυνάμεως επί τών δρων
αυτών. Τή αιτήσει τοΰ αιχμαλώτου πολέμου, καί εν πάση περιπτώσει μετά τον
θάνατον αυτού ή διαθήκη θα διαβιβάζηται άνευ χρονοτριβής είς τήν Προστάτιδα
Δύναμιν, κεκυρωμένον δε άντίγραφον αυτής θ' άποστέλληται είς τό Κεντρικόν
Πρακτορεΐον Πληροφοριών.
Πιστοποιητικά θανάτου, κατά τον προσηρτημένον τη παρούση Συμβάσει τύπον
ή πίνακες δλων τών αποθνησκόντων, έν αιχμαλωσία αιχμαλώτων πολέμου κεκυ
ρωμένοι ύπό υπευθύνου αξιωματικού θ'άποστέλλωνται τό ταχύτερον εϊς τό
συμφώνωςπρόςτό άρθρον 122 ίδρυθησόμενον Γραφεΐον Πληροφοριών αιχμαλώτων
πολέμου. Τά πιστοποιητικά θανάτου ή οί κεκυρωμένοι ούτοι πίνακες θά αναφέρουν
τάς περί ταυτότητος πληροφορίας ων κατάλογος δίδεται εϊς τό πρώτον εδάφιον
τοΰ άρθρου 17, τον τόπον καί χρόνον τοΰ θανάτου, τά αίτια τοΰ θανάτου, τον χρόνον
και τόπον ταφής ώς και πάσαν άναγκαίαν πληροφορίαν διά τήν άναγνώρισιν τών

τάφων.
Τής ταφής ή τής αποτεφρώσεως θέλει προηγηθή ιατρική έξέτασις τοΰ σώματος
ίνα πιστοποιηθή ό θάνατος, καταστή δυνατή ή σύνταξις αναφοράς και έάν παρί
σταται ανάγκη, έξακριβωθή ή ταύτότης τοΰ θανόντος.
Αί κατακράτοΰσαι άρχαι θά μεριμνήσουν 'ίνα οί έν αιχμαλωσία θανόντες αιχμά
λωτοι πολέμου ενταφιασθούν τιμητικώς, εί δυνατόν κατά τους τύπους τής θρησκείας
είς ην ανήκουν και ίνα οί τάφοι των παραμείνουν σεβαστοί, συντηρηθούν εΰπρεπώς
και σημανθούν είς τρόπον ώστε νά καθίσταται πάντοτε δυνατή ή άνεύρεσίς των.
'Οσάκις τούτο είναι δυνατόν οί θανόντες αιχμάλωτοι πολέμου εξαρτώμενοι εκ τής
αυτής Δυνάμεως θέλουν ταφή είς τήν αυτήν τοποθεσίαν.
Οί θανόντες αιχμάλωτοι πολέμου θέλουν ένταφιασθή ατομικώς πλην περιπτώ
σεως ανωτέρας βίας έπιβαλλούσης συλλογικήν ταφήν. Αί σωροί δύνανται
ν' αποτεφρωθούν μόνον οσάκις τό απαιτούν επιτακτικοί λόγοι υγιεινής ή ή θρη
σκεία τοΰ θανόντος ή ακόμη έάν ό ίδιος εξέφρασε τοιαύτην έπιθυμίαν. Έν περι
πτώσει αποτεφρώσεως θέλει γίνει μνεία επί τής πράξεως θανάτου όπου και θέλουν
καταχωρηθή τά αΐτιά της.
"Ινα καθίσταται πάντοτε δυνατή ή άνεύρεσις τών τάφων, άπασαι αί σχετικοί
προς τους ενταφιασμούς καί τους τάφους πληροφορίαι θά καταχωρούνται ύπό
Υπηρεσίας Τάφων δημιουργηθησομένης ύπό τής κατακρατούσης Δυνάμεως.
Κατάλογοι τών τάφων καί πληροφορίαι σχετικαι προς τους ενταφιασμένους, είς
τά Νεκροταφεία ή άλλαχοΰ, αιχμαλώτους πολέμου, θά διαβιβασθούν προς τήν
Δύναμιν εξ ής εξαρτώνται οί αιχμάλωτοι ούτοι.
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ΕΙς τήν έλέγχουσαν τό έδαφος Δύναμιν απόκειται, εάν είναι Μέρος εις τήν
Σύμβασιν, νά συντηρή τους τάφους τούτους καΐ να καταχώρηση πάσαν μεταγε
νεστέραν μετακομιδήν σορών. Αί διατάξεις αύται εφαρμόζονται και ττερί των
τεφρών αΐτινείς θά φυλάσσώνται υπό της Υπηρεσίας Τάφων μέχρις όύ ή χώρα
καταγωγής ανακοίνωση τα Οριστικά μέτρα ατινα επιθυμεί νά λάβη σχετικώς.
"Αρθρον 121.
Πάς θάνατος ή πάς σοβαρός τραυματισμός αίχμαλώτου πολέμου δστις προεκλήθη
f) υπάρχει υπόνοια δτι προεκλήθη υπό σκοπού, υπό άλλου εγκλείστου ή υπό οιου
δήποτε άλλου προσώπου, ώς καΐ πάς άλλος θάνατος του οποίου ή αίτια εΤναι
άγνωστος θά άκολουθήται αμέσως ύπό επισήμου ανακρίσεως άπό μέρους της κατα
κρατουσης Δυνάμεως.
Σχετική κοινοποίησις θά διαβιβάζηται αμέσως εις τήν προστάτιδα Δύναμιν.
θ ά συλλέγωνται αί καταθέσεις παντός μάρτυρος και αναφορά περιέχουσα ταύτας
θά συντάσσηται καΐ θά κοινοποιήται προς τήν εν λόγω Δύναμιν.
"Εάν ή άνάκρισις απόδειξη τήν ένοχήν ενός ή πλειόνων ατόμων, ή κατακρατούσα
Δύναμις θά λάβη δλα τά μέτρα διά τήν δικαστικήν δίωξίν του ή τών υπευθύνων.

Μέρος V.—ΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ!
ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ

"Αρθρον 122.
Ευθύς άπό της ενάρξεως της συρράξεως και είς δλας τάς περιπτώσεις κατοχής,
εκαστον τών έν συρράξει Μερών θά ίδρυση έπίσημον Γραφεΐον Πληροφοριών περί
τών ύπό τήν έξουσίαν του τελούντων αΙχμαλώτων πολέμου.
Αί ουδέτεροι ή μή εμπόλεμοι Δυνάμεις αΐτινες θά έχουν δεχθή έπι του εδάφους
των πρόσωπα ανήκοντα είς μίαν τών έν άρθρω 4 αναφερομένων κατηγοριών, θά
λάβουν τό αυτό μέτρον ώς προς τά πρόσωπα ταΰτα. Ή ενδιαφερόμενη Δύναμις
θά μεριμνήση ίνα τό Γραφεΐον Πληροφοριών διαθέτη τά αναγκαία οικήματα καΐ
εφόδια και πρόσωπικόν ϊνα δυνηθή νά λειτουργήση αποτελεσματικούς. Είναι
ελευθέρα νά χρησιμοποίηση εκεί αίχμαλώτους πολέμου έφ* δσον σεβασθή τους
έν τω τμήματι της παρούσης Συμβάσεως τω σχετικώ προς τήν έργασίαν τών αιχμα
λώτων πολέμου διατυπωθέντας δρους.
Έντός^τής βραχυτέρας δυνατής προθεσμίας εκαστον τών έν συρράξει Μερών
θά παράσχη προς τό Γραφεΐον του τάς πληροφορίας περί ων γίνεται λόγος είς τά
εδάφια τέταρτον, πέμπτον και έκτον του παρόντος άρθρου περί παντός εχθρικού
προσώπου ανήκοντος είς μίαν τών έν άρθρω 4 αναφερομένων κατηγοριών καί
περιπεσόντος είς τήν έξουσίαν του. Αί ουδέτεροι ή μή εμπόλεμοι Δυνάμεις θά
ενεργήσουν ομοίως ώς προς τά ανήκοντα εις τάς κατηγορίας ταύτας πρόσωπα,
άτινα έγένοντο δεκτά έπι του εδάφους των.
Τό Γραφεΐον θ" ανακοίνωση επειγόντως και 'διά τών ταχύτερων μέσων τάς
πληροφορίας ταύτας προς τάς ενδιαφερόμενος Δυνάμεις, μέσω άφ* ενός τών προ
στάτιδων Δυνάμεων και άφ* έτερου, του έν άρθρω 123 προβλεπομένου Κεντρικού
Πρακτορείου.
ΑΊ πληροφορίαι αύται πρέπει νά επιτρέπουν τήν ταχεΐαν ένημέρωσιν τών ενδια
φερομένων οικογενειών. Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών διατάξεων τού άρθρου 17,
έφ* δσον τό Γραφεΐον Πληροφοριών θά κατέχη τ" αναγκαία στοιχεία, αί πληροφο
ρίαι αύται θά περιλαμβάνουν δι* εκαστον αϊχμάλωτον πολέμου, τό ονοματεπώνυμο ν,
τόν βαθμόν,τόν αριθμόν μητρώου, τόν τόπον καίτήν πλήρη ήμερομηνίαν γεννήσεως,
ενδειξιν περί της Δυνάμεως εξ ής εξαρτάται, δνομα πατρός, έπώνυμον μητρός,
δνομα καί διεύθυνσιν του είδοποιητέου προσώπου ώς καί τήν διεύθυνσιν εϊς τήν
οποίαν δύναται ν" άπευθυνθή ή προς τόν αϊχμάλωτον αλληλογραφία.
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,··'Τό Γραφεϊον Πληροφοριών οφείλει να λάμβάνη άπό τάς διαφόρους αρμοδίας
"υπηρεσίας πληροφορίας περί τών μετασταθμεύσεων, απελευθερώσεων, επανα
πατρισμών, μεταφορών εις νοσοκομεία, θανάτων και θέλειδιαβιβάσει ταύτας κατά
τον προβλεπόμενον"εις το ανωτέρω εδάφιον 3 τρόπον.
"Επίσης θέλουν διάβιβάσθή τακτικώς καΐ εί δυνατόν καθ* εβδομάδα πληροφορίαι
περί της καταστάσεως υγείας αιχμαλώτων πολέμου βαρέως άσθενούντων η τραυ
μάτισθέντων.
, ,,
Τό Γραφεϊον Πληροφοριών θ'άναλάβη επίσης ν' άπαντα είς πάσας τάς απευ
θυνόμενος αΰτώ ερωτήσεις τάς άφορώσας αιχμαλώτους πολέμου, περιλαμβανο
μένων καΐ των εν αιχμαλωσία θανόντων, θά προβαίνη δέ είς τάς αναγκαίας έρευνας
ίνα προμηθευθή τάς πληροφορίας ας δέν κατέχει.
Πάσα έγγραφος άνακοίνωσις του Γραφείου θά κυροΟται είτε δια μιας υπο
γραφής, είτε δια σφραγΐδος.
t o Γραφεϊον Πληροφοριών θ* άναλάβη επιπροσθέτως νά συλλέγη καΐ νά διαβι
βάζη προς τάς ενδιαφερόμενος Δυνάμεις παν άντικείμενον προσωπικόν ή άξιας,
περιλαμβανομένων καΐ τών χρηματικών ποσών τών είς νόμισμα άλλο, πλην τοϋ
τής κατακρατούσης Δυνάμεως καθώς και τά σημαντικά διά τους πλησιέστερους
συγγενείς έγγραφα, τά όποια κατέλιπεν ό αιχμάλωτος πολέμου άμα τω επαναπα
τρισμό), του, τή απελευθερώσει του, τη αποδράσει του ή τω θανάτω του; Τ* αντι
κείμενα ταύτα θ* αποστέλλωνται διά δεμάτων έσφραγισμένων ΰπό τοϋ Γραφείου.
Είς τά δέματα ταύτα θά έπισυνάπτωνται δηλώσεις επακριβώς καθορίζουσαι τήν
ταυτότητα τών προσώπων εϊς τά όποια τά αντικείμενα ανήκον ως καΐ πλήρης
απογραφή τοΰ περιεχομένου τοϋ δέματος. Τά άλλα προσωπικά είδη τών περί ων
πρόκειται αιχμαλώτων θ* άποστέλλωνται συμφώνως προς τάς συναφθησομένας
μεταξύ ενδιαφερομένων εν συρράξει Μερών συμφωνίας.
"Αρθρον 123.
ΘάΊδρυθή εν ουδέτερα χώρα Κεντρικόν Πρακτορεΐον Πληροφοριών τίερι τών
αιχμαλώτων πολέμου. Ή Διεθνής 'Επιτροπή Τοΰ 'Ερυθρού Σταυρού θά προτείνη
προς τάς ενδιαφερόμενος Δυνάμεις, έάν θεώρηση τούτο άναγκαΐον, τήν όργάνωσιν
τοΰ τοιούτου Πρακτορείου.
Τό Πρακτορεΐον τούτο θ' άναλάβη νά συγκεντρώνη δλας τάς ενδιαφέρουσας
τους. αιχμαλώτους πολέμου πληροφορίας, ας θά δυνηθή νά επιτυχή δΓ επισήμου
ή ιδιωτικής οδού. Θά διαβιβάζη ταύτας, τό ταχύτερον δυνατόν, προς τήν χώραν
καταγωγής τών αΙχμαλώτών ή προς τήν Δύναμιν εξ ή ς εξαρτώνται. Θά τυγχάνη,
άπό μέρους τώγ εν συρράξει Μερών πάσης ευκολίας διά τήν ώς άνω διαβίβασιν.
Τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη καΐ ειδικώς εκείνα. τών οποίων οί υπήκοοι
απολαμβάνουν τών υπηρεσιών τοΰ Κεντρικού Πρακτορείου, καλούνται νά παρά
σχουν προς αυτό τήν οίκονομικήν ένίσχυσιν της οποίας θά εΤχεν ανάγκην.
Αί ώς άνω διατάξεις δέν πρέπει νά ερμηνευθούν ώς περιορίζουσαι τήν άνθρω
πιστικήν δράσιν τής Διεθνούς 'Επιτροπής τοΰ Έρυθροΰ Σταυρού και τών εν άρθρω
125 μνημονευομένων Εταιρειών βοηθείας.
"Αρθρον 124.
Τά εθνικά γραφεία πληροφοριών καΐ τό Κεντρικόν Πρακτορεΐον Πληροφοριών
θ' απολαμβάνουν άτελείας καθώς καΐ όλων τών εν άρθρω 74 προβλεπομένων
απαλλαγών καΐ εν τω μέτρω τοΰ δυνατού, τηλεγραφικής άτελείας ή τουλάχιστον
σημαντικής εκπτώσεως επί τών τηλεγραφικών τελών.
"Αρθρον 125.
Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών μέτρων, ατινα ήθελον θεωρήσει απαραίτητα διά τήν
κατοχύρωσιν τής ασφαλείας των ή τήν άντιμετώπισιν πάσης άλλης λογικής ανάγκης,
αί κατακρατοΰσαι Δυνάμεις θά επιφυλάξουν τήν καλλιτέραν υποδοχήν εϊς τάς θρη
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σκευτικάς οργανώσεις, εταιρείας βοηθείας, η πάντας άλλους οργανισμούς οΐτινες
έρχονται αρωγοί προς τους αιχμαλώτους πολέμου. Θα παράσχουν προς αύτάς
ώς καΐ προς τους κανονικώς διαπεπιστευμένους αντιπροσώπους των, πάσαν
άναγκαίαν εύκολίαν ϊνα έπισκέπτωνται τους αΙχμαλώτους, διανέμουν προς αυτούς
βοηθήματα και εφόδια πάσης προελεύσεως προοριζόμενα δια θρησκευτικούς,
μορφωτικούς καΐ ψυχαγωγικούς σκοπούς, ή διά νά βοηθήσουν αυτούς νά οργανώ
σουν τάς ώρας της σχόλης των εντός τών στρατοπέδων. Αί προμνησθεΐσαι
έταιρεΐαι και οργανώσεις δύνανται νά Ιδρυθούν, είτε επί τοϋ εδάφους της κατα
κρατούσης Δυνάμεως, είτε είς αλλην χώραν, είτε ακόμη και νά έχουν διεθνή χαρα
κτήρα.
Ή κατακρατούσα Δύναμις δύναται νά περιορίση τόν αριθμόν τών εταιρειών
καΐ οργανώσεων είς τους αντιπροσώπους τών οποίων θά έπιτρέπηται ν° άσκοΰν
τήν δράσιν των έπί του εδάφους της καΐ ύπό τόν ελεγχόν της, ΰπό τόν δρον δμως
δτι ό τοιούτος περιορισμός δέν θά έμποδίση τήν παροχήν αποτελεσματικής και
επαρκούς αρωγής προς τους αιχμαλώτους πολέμου.
Ή ειδική έν προκειμένω θέσις τής Διεθνούς "Επιτροπής τοΰ 'Ερυθρού Σταυρού
θέλει πάντοτε άναγνωρισθή και παραμείνει σεβαστή.
Καθ* ην στιγμήν θά παραδίδωνται εις τους αιχμαλώτους πολέμου βοηθήματα
ή εφόδια διά τους ώς ανω μνημονευομένους σκοπούς, ή τουλάχιστον εντός βραχείας
προθεσμίας, θ* άπευθύνωνται προς τήν δωρήτριαν έταιρείαν ή όργανισμόν απο
δείξεις υπογεγραμμένοι υπό τοΰ ανδρός εμπιστοσύνης τών αίχμαλώτων καΐ σχετικοί
προς έκάστην άποστολήν. Σχετικά! προς τάς άποστολάς ταύτας αποδείξεις θά
τιαρέχωνται ταυτοχρόνως και ύπό τών έχουσών τήν φρούρησιν τών αίχμαλώτων
διοικητικών αρχών.

ΤΙΤΛΟΣ VI.
ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ.
Τμήμα Ι.—ΓενικάΙ Διατάξεις..
"Αρθρον 126.
ΟΙ αντιπρόσωποι ή απεσταλμένοι τών προστάτιδων Δυνάμεων θά εξουσιοδο
τηθούν νά μεταβαίνουν εΐς δλα τά μέρη δπου ευρίσκονται αιχμάλωτοι πολέμου
καΐ δή είς τους τρίτους περιορισμοί» φυλακί^έώξ tsafe εργασίας, . θ ά Τ6ύς επι*
τρέπεται ή είσοδος είς δλα τά διαμερίσματα τά χρησιμοποιούμενα ύπό τών αίχμα
λώτων. θ ά τους επιτρέπεται επίσης νά μεταβαίνουν είς τους τόπους αναχω
ρήσεως, διόδου ή άφίξεως τών μετασταθμευόντων αιχμαλώτων. Θά δύνανται
νά συνδιαλέχθοΟν άνευ τής παρουσίας τρίτων μέ τού^ αιχμαλώτους καί, ειδικώς,
μέ τόν άνδρα εμπιστοσύνης των, έν ανάγκη μέσω διερμηνέως.
Θ' άφεθή πάσα ελευθερία εϊς τους αντιπροσώπους καΐ απεσταλμένους τών
προστάτιδων Δυνάμεων ώς προς τήν έκλογήν τοΰ τόπου δν επιθυμούν νά επι
σκεφθούν. Ή διάρκεια και ή συχνότης τών επισκέψεων δέν δύνανται νά περιο
ρισθούν. ΑΊ επισκέψεις δύνανται ν* απαγορευθούν μόνον λόγω επιτακτικής
στρατιωτικής ανάγκης τοΰτο δέ μόνον εξαιρετικώς καΐ προσωρινώς.
Ή προστάτις Δύναμις καί ή Δύναμις έξ ής εξαρτώνται οί αιχμάλωτοι πολέμου
δύνανται, ενδεχομένως, νά συνεννοηθούν ίνα έπιτραπή είς συμπατριώτας τών
αιχμαλώτων νά μετάσχουν τών επισκέψεων.
Οί αντιπρόσωποι τής Διεθνούς 'Επιτροπής του 'Ερυθρού Σταυρού θ* απολαμ
βάνουν τών αυτών προνομίων. Ό διορισμός τών αντιπροσώπων τούτων θά
ύποβάλληται εις τήν εγκρισιν τής Δυνάμεως ύπό τήν έξουσίαν τής ,όττοίας ευρί
σκονται οί προς έπίσκεψιν αιχμάλωτοι πολέμου.
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"Αρθρον 127.
Τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την ύποχρέωριν όπως διαδώσουν
δσον το δυνατόν εύρύτερον εν καιρώ είρήνης και εν καιρώ πολέμου το κείμενον
τής παρούσης Συμβάσεως εϊς τάς χώρας TCOVKG ! δή δπως περιλάβουν τΐ^ν μελέτην
ταύτης εις τά προγράμματα στρατιωτικής και, εί δυνατόν, πολιτικής εκπαιδεύσεως
ώστε αϊ άρχαί της ν* αποβούν γνωστοί εις τό σύνολον του πληθυσμού.
ΑΙ πολιτικοί, στρατιωτικοί, αστυνομικοί καΐ αλλαι άρχαί, αΐτινες εν καιρώ
πολέμου αναλαμβάνουν ευθύνας Εναντι των προστατευομένων προσώπων, δέον
δπως κατέχουν τό κείμενον τής Συμβάσεως καΐ δπως έχουν έκπαιδευθή Ιδιαιτέρως
έπ! τών διατάξεων της.
"Αρθρον 128.
Τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη θά κοινοποιήσουν προς άλληλα μέσω τού 'Ομο
σπονδιακού 'Ελβετικού Συμβουλίου καί, κατά την διάρκειαν τών εχθροπραξιών,
μέσω τών προστάτιδων Δυνάμεων, τάς επισήμους μεταφράσεις τής παρούσης
Συμβάσεως, ώς καί τους νόμους κα\ κανονισμούς τους οποίους θά υιοθετήσουν
προς έξασφάλισιν τής εφαρμογής της.
"Αρθρον 129.
Τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται νά λάβουν άπαντα τά αναγκαία
νομοθετικά μέτρα δια τόν καθορισμόν καταλλήλων κυρώσεων έπιβλητέων είς τά
πρόσωπα, ατινα προέβησαν ή έδωσαν είς άλλους διαταγήν νά προβούν εϊς οιαν
δήποτε σοβαράν παράβασιν τής παρούσης Συμβάσεως εκ τών καθοριζομένων
είς τό έπόμενον άρθρον.
"Εκαστον Συ μβαλλόμενον Μέρος θά εχη τήν ύποχρέωσιν ν* αναζήτηση τά πρό
σωπα τά κατηγορούμενα δτι προέβησαν ή έδωσαν είς άλλους διαταγήν νά προβούν
είς οιανδήποτε τών σοβαρών τούτων παραβάσεων καί οφείλει νά παραπεμψη
τά πρόσωπα ταύτα ενώπιον τών Δικαστηρίων του, οιαδήποτε και άν είναι ή έθνι
κότης των. Δύναται επίσης εάν τό προτιμά καί ΰπό τους προβλεπόμενους υπό
τής ιδίας άυτου νομοθεσίας δρους, νά παραδώση τά είρημένα πρόσωπα προς έκδί
κασιν είς έτερον Συ μβαλλόμενον Μέρος, τό όποιον ενδιαφέρεται διά τήν δίωξίν
των, έφ'δσον τό Συ μβαλλόμενον Μέρος τούτο έχει εναντίον των επαρκείς λόγους
διώξεως.
"Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος θά λάβη τά αναγκαία μέτρα διά τήν κατάπαυσιν
ενεργειών αντικειμένων εϊς τάς διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως καί πέραν
τών σοβαρών παραβάσεων, αΐτινες καθορίζονται εις τό έπόμενον άρθρον.
Είς πάσαν περίστασιν οί μηνυόμενοι θ* απολαμβάνουν εγγυήσεων δικονομικών
και ελευθέρας υπερασπίσεως ουχί κατωτέρων τών προβλεπομένων είς τά άρθρα 105
καί επόμενα τής παρούσης Συμβάσεως.
"Αρθρον 130.
Αί σοβαραι παραβάσεις περί τών οποίων πραγματεύεται τό προηγούμενον
άρθρον, είναι έκεΐναι αί όποΐαι συνεπάγονται οιανδήποτε τών ακολούθων πράξεων,
εφ* δσον διαπράττονται εναντίον προσώπων ή ιδιοκτησιών προστατευομένων
ύπό τής παρούσης Συμβάσεως:
Ό εκ προθέσεως φόνος, ή βάσανος ή άλλη απάνθρωπος μεταχείρισις περι
λαμβανομένων τών βιολογικών πειραμάτων, ή έκ προθέσεως πρόκλησις μεγάλης
οδύνης ή ή σοβαρά προσβολή κατά τής σωματικής άκεραιότητος ή τής υγείας, ό
εξαναγκασμός αιχμαλώτων πολέμου νά υπηρετήσουν είς τάς ένοπλους δυνάμεις
τής εχθρικής Δυνάμεως ή ή στέρησις του δικαιώματος δπως τύχουν τακτικής καί
αμερόληπτου εκδικάσεως κατά τάς παραγγελίας τής παρούσης Συμβάσεως.
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"Αρθρον 131.
Ουδέν των Συμβαλλομένων Μερών δύναται ν' άπαλλάξη εαυτό, ουδέ ν' άπαλλάξη
έτερον Συμβαλλόμενον Μέρος των ευθυνών δς αυτό τοΰτο fj άλλο Συμβαλλόμενον
Μέρος υπέχουν λόγω τών εις το προηγούμενον άρθρον προβλεπομένων παραβά
σεων.
"Αρθρον 132.
Αιτήσει ενός τών εν συρράξει Μερών, θά διεξαχθή άνάκρισις, ής ό τρόπος
ενεργείας θά καθορισθή υπό τών ενδιαφερομένων Μερών, έτη πάσης καταγγελίας
περί παραβάσεως της Συμβάσεως.
'Εάν δέν έπέλθη συμφωνία έπι της διαδικασίας της ανακρίσεως, τά Μέρη θά
συνεννοηθούν διά την έκλογήν διαιτητού, δστις θ'άποφασίση περί της ακολουθη
τέας διαδικασίας.
"Απαξ διαπιστωθή ή παράβασις τά έν συρράξει Μέρη θά θέσουν τέρμα εϊς αυτήν
και θά επιβάλουν δσον το δυνατόν ταχύτερον τάς δέουσας κυρώσεις.
ΤΕΛΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
"Αρθρον 133.
Ή παρούσα Σύμβασις έγένετο εις τήν Γαλλικήν και τήν Άγγλικήν. 'Αμφότερα
τά κείμενα είναι έξ ίσου αυθεντικά.
Το Έλβετικόν Όμοσπονδιακόν Συμβούλιον θέλει μεριμνήσει δια τάς επισήμους
μεταφράσεις της Συμβάσεως εις τήν Ρωσσικήν και τήν Ίσπανικήν γλώσσαν.
"Αρθρον 134.
Ή παρούσα Σύμβασις αντικαθιστά εις τάς σχέσεις μεταξύ τών 'Υψηλών Συμ
βαλλομένων Μερών τήν Σύμβασιν της 27ης Ιουλίου 1929.
"Αρθρον 135.
ΕΊς τάς σχέσεις μεταξύ τών Δυνάμεων τών δεσμευομένων υπό της Συμβάσεως
της Χάγης της άφορώσης τους Νόμους καΐ τά "Εθιμα τοΰ κατά ξηράν πολέμου
είτε πρόκειται περί της άπό 29 Ιουλίου 1899 είτε περί της άπό 18 'Οκτωβρίου 1907,
και μετεχουσών εις τήν παροΰσαν Σύμβασιν, αϋτη θέλει αποτελέσει συμπλήρωμα
τοΰ Κεφαλαίου II του προσηρτημένου είς τάς ανωτέρω Συμβάσεις της Χάγης Κανο
νισμού.
"Αρθρον 136.
Ή παρούσα Σύμβάσις ή όποια φέρει τήν ήμερομηνίαν της σήμερον είναι ανοικτή
προς ύπογραφήν μέχρι της 12ης Φεβρουαρίου 1950 άπό μέρους τών Δυνάμεων
τών άντιπροσωπευθεισών είς τήν άρξαμένην έν Γενεύη τήν 21 ην 'Απριλίου 1949
συνδιάσκεψιν, ως καΐ Δυνάμεων μή άντιπροσωπευθεισών είς τήν συνδιάσκεψιν
ταύτην άλλα μετεχουσών είς τήν Σύμβασιν της 27ης 'Ιουλίου 1929.
"Αρθρον 137.
Ή παρούσα Σύμβασις θά έπικυρωθή δσον το δυνατόν ταχύτερον αϊ δέ επικυ
ρώσεις της θά κατατεθούν έν Βέρνη.
Δ ι ' έκάστην κατάθεσίν οργάνου επικυρώσεως θέλει συνταχθή πρωτόκολλον
ούτινος ακριβές άντίγραφον θέλει έπιδοθή ύπό τοΰ 'Ελβετικού 'Ομοσπονδιακού
Συμβουλίου είς πάσας τάς Δυνάμεις έπ* ονόματι τών οποίων υπεγράφη ή Σύμβασις
ή τών οποίων θά εχη κοινοποιηθή ή προσχώρησις.
<s
"Αρθρον 138.
Ή παρούσα Σύμβασις θά τεθή έν ίσχύϊ έξ μήνας μετά τήν κατάθεσίν δύο του
λάχιστον οργάνων επικυρώσεως.
Κατόπιν, θά τεθή έν ίσχύϊ δι* εκαστον Ύψηλόν Συμβαλλόμενον Μέρος έ'ξ μήνας
μετά τήν κατάθεσίν τοΰ οργάνου επικυρώσεως αύτοΰ.
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"Αρθρον 139.
Ή παροΰσα Σύμβασις θα είναι, άττό της ημέρας της.ισχύος της ανοικτή εις την
προσχώρησιν πάσης Δυνάμεως έπ' ονόματι της οποίας δέν έχει υπογραφή.
"Αρθρον 140,
Αί προσχωρήσεις θά κοινοποιώνται εγγράφως εις το Έλβετικόν 'Ομοσπον
διακόν Συμβούλιον καΐ θά καθίστανται ενεργοί εξ μήνας μετά τήν ήμερομηνίαν
καθ* ην θά τω £χωσ; περιέλθει.
Τό Έλβετικόν 'Ομοσπονδιακόν Συμβούλιον θά ανακοίνωση τάς προσχωρήσεις
προς δλας τάς Δυνάμεις έπ'ονόματι των οποίων έχει υπογραφή ή Σύμβασις ή
των οποίων, έχει κοινοποιηθή ή προσχώρησις.
"Αρθρον 141.
Αί εϊς τά άρθρα 2 και 3 προβλεπόμενοι καταστάσεις θά προσδώσουν άμεσον
'ισχύν εϊς τάς πρό ή μετά τήν εναρξιν τών εχθροπραξιών ή τής κατοχής κατατεθείσας
επικυρώσεις και κοινοποιηθείσας προσχωρήσεις των έν συρράξει Μερών. Ή
κοινοποίησις τών ληφθησομένων επικυρώσεων ή προσχωρήσεων τών έν συρράξει
Μερών θά γίνηται ύπό του 'Ελβετικού 'Ομοσπονδιακού Συμβουλίου διά τής ταχύ
τερος όδοΟ.
"Αρθρον 142.
Εκαστον τών 'Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών έχει τό δικαίωμα νά καταγγείλη
τήν παροΰσαν Σύμβασιν.
Ή καταγγελία θά κοινοποιήται εγγράφως προς τό Έλβετικόν Όμοσπονδιακόν
Συμβούλιον, δπερ θ* ανακοίνωση τήν κοινοποίησιν προς τάς Κυβερνήσεις δλων
τών 'Υψηλών.Συμβαλλομένων Μερών.
Ή καταγγελία θά καθίσταται ενεργός εν έτος μετά τήν κοινοποίησιν της προς
τό Έλβετικόν Όμοσπονδιακόν Συμβούλιον. Ούχ* ήττον, καταγγελία κοινοποιη
θείσα καθ' δν χρόνον ή καταγγέλλουσα Δύναμις έχει έμπλακή εϊς σύρραξιν δέν
καθίσταται ενεργός εφ' δσον δεν θά εχη συναφθή ειρήνη, καΐ έν ουδεμία περιπτώσει
προ τοΰ τερματισμού του έργου απελευθερώσεως και επαναπατρισμού τών προ
στατευομένων Οπό τής Συμβάσεως προσώπων.
Ή καταγγελία θά ίσχύη μόνον έναντι τής καταγγελλούσης Δυνάμεως. Αϋτη
ούδεμίαν θά έχη έπίδρασιν έπι τών υποχρεώσεων άς τά εν συρράξει Μέρη θά παρα
μείνουν υπόχρεα νά εκπληρώσουν δυνάμει τών άρχων τοΰ Διεθνούς δικαίου ώς
αύται προκύπτουν εκ τών παραδεδεγμένων μεταξύ πεπολιτισμένων εθνών εθίμων,
τών κανόνων ανθρωπισμού και τών απαιτήσεων τής δημοσίας συνειδήσεως.
"Αρθρον 143.
Τό Έλβετικόν Όμοσπονδιακόν Συμβούλιον θά μεριμνήση διά τήν καταχώρησιν
τής παρούσης Συμβάσεως είς τήν Γραμματείαν τών Ηνωμένων Εθνών. Τό
Έλβετικόν Όμοσπονδιακόν Συμβούλιον θά πληροφόρηση επίσης τήν Γραμματείαν
τών 'Ηνωμένων Εθνών περί τών επικυρώσεων, προσχωρήσεων καΐ καταγγελιών
ας θά λάβη περί τής παρούσης Συμβάσεως.
Έ φ ' ώ οί υπογεγραμμένοι, έχοντες καταθέσει είς έκαστος τά πληρεξούσια του,
υπέγραψαν την παροΰσαν Σύμβασιν.
Έγένετο έν Γενεύη, τήν 12ην Αυγούστου 1949, εις Γαλλικήν κ α ι Ά γ γ λ ι κ ή ν
γλώσσαν τοϋ πρωτοτύπου μέλλοντος νά κατατεθή είς τά 'Αρχεία τής Ελβετικής
'Ομοσπονδίας. Τό Έλβετικόν Όμοσπονδιακόν Συμβούλιον θά διαβίβαση ακρι
βές άντίγραφον τής Συμβάσεως είς εκαστον τών υπογραφόντων Κρατών ώς και
εϊς τά Κράτη άτινα έχουν προσχωρήσει είς τήν Συνθήκην.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.
Τύττος συμφωνίας περί άπ* ευθείας επαναπατρισμού και εις οΰδετέραν χώραν
περιθάλψεως αιχμαλώτων πολέμου, τραυματιών και ασθενών. ,
(ΐδε άρθρον 110.)
Ι. 'Ακολουθητέοι άρχαί περί άπ* ευθείας επαναπατρισμού ή περιθάλψεως εις
οΰδετέραν χώραν.
Α.—*Απ* ευθείας επαναπατρισμός.
Θέλουσιν άπ* ευθείας έπαναπατρισθή :—
(Ι) "Ολοι οί αιχμάλωτοι πολέμου ol προσβληθέντες, συνεπεία τραυματισμού,
ύπό μιας τών ακολούθων αναπηριών: απώλεια άκρου, παράλυσις, αναπηρία
άρθρώσεως ή άλλη ύπό τον δρον δτι ή αναπηρία συνίσταται τουλάχιστον είς τήν
άπώλειαν χειρός ή ποδός ή" Ισοδυναμεί προς τήν άπώλειαν χειρός ή ποδός.
Μη αποκλεισμένης εΰρυτέρας ερμηνείας, αί κάτωθι περιπτώσεις θα θεωρηθούν
ώς ϊσοδυναμοΰσαι προς την άπώλειαν χειρός η ποδός:—
(α) 'Απώλεια χειρός, απάντων τών δακτύλων ή τοΰ άντίχειρος και τοΰ δείκτου
μιδς χειρός, απώλεια ποδός ή πάντων τών δακτύλων καΐ τοΰ μεταταρσίοΰ
ενός ποδός.
(β) Άγκύλωσις, απώλεια όστεϊκοΰ ίστού, ούλόδης στένωσις άπαγορεύουσα
την λειτρυργίαν μιας τών μεγάλων αρθρώσεων ή άπασών τών δακτυλικών
αρθρώσεων μιας χειρός.
(γ) Ψευδάρθρωσις τών μακρών οστών.
(δ) Παραμορφώσεις οφειλόμενοι είς θλάσιν ή άλλην τινά βλάβην και συνε
παγόμενοι σοβαράν μείωσιν δραστηριότητος καΐ ικανότητος εϊς το βα
στάζεινβάρη.
(2) "Ολοι οί τραυματίαι αιχμάλωτοι πολέμου τών οποίων ή κατάστασις απέβη
χρονία, εϊς ση μείον ώστε ή πρόγνωσις να φαίνεται άποκλείουσα παρά την θεραπείαν,
τήν άνάρρωσιν εντός έτους άπό της ημέρας τοΰ τραυματισμού, ώς λ.χ., εις τάς
έξης περιπτώσεις :
(α) Βλήμα εντός της καρδίας, και αν ετι ή Μικτή "Ιατρική 'Επιτροπή δεν διεπί
στωσε, κατά τήν έξέτασίν της, σοβαράς ανωμαλίας.
(β) Μεταλλικόν θραύσμα εντός τοΰ εγκεφάλου ή τών πνευμόνων, και αν ετι
ή Μικτή Ιατρική Επιτροπή δεν διεπίστωσε, κατά τήν έξέτασίν της, τοπικάς
ή γενικάς αντιδράσεις.
(γ) Όστεομυελΐτις ής δεν είναι δυνατόν νά προβλεφθή ή ΐασις εντός τοΰ
επομένου τοΰ τραυματισμού έτους και ήτις φαίνεται μέλλουσα νά κατά
ληξη είς άγκύλωσιν μιας άρθρώσεως ή εϊς άλλην βλάβην Ισοδυναμούσαν
προς τήν άπώλειαν χειρός ή ποδός.
(δ) Διατριτραίνουσα και διαπυητική κάκωσις τών μεγάλων αρθρώσεων.
(ε) Κάκωσις τοΰ κρανίου μετ' άπωλείας ή μεταθέσεως όστεϊκοΰ ιστού.
(στ) Κάκωσις ή έγκαυμα τοΰ προσώπου μετ' άπωλείας ίστοΰ καΐ λειτουργικών
βλαβών.
(ζ) Κάκωσις τοΰ νοτιαίου μυελοΰ.
(η) Βλάβη τών περιφερικών νεύρων ής τά επακόλουθα 'ισοδυναμούν προς
άπώλειαν χειρός ή ποδός και της όποιας ή ΐασις απαιτεί πλέον τοΰ έτους
άπό τοΰ τραυματισμού, λ.χ. κάκωσις τοΰ βραχιονίου ή τοΰ όσφυϊέροΰ
πλέγματος, τοΰ μέσου ή τοΰ ίσχυακοΰ νεύρου, επίσης καϊ συνδεδυασμένη
βλάβη τοΰ κερκιδικοΰ και ώλενίου νεύρου, ή τοΰ πλαγίου ίγνυακοΰ καί
μέσου Ίγνυακοΰ νεύρου, κ.λ.π. Ή μεμονωμένη δμως βλάβη τοΰ κερκι
δικοΰ, τοΰ ώλενίου, τοΰ πλαγίου Ίγνυακοΰ ή του μέσου ίγνυακοΰ νεύρου,
δέν δικαιολογεί τον έπαναπατρισμόν έκτος τών περιπτώσεων ρικνωτικών
εξεργασιών ή σοβαρών νευροτροφικών διαταραχών.
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(0) Κάκωσις τοϋ ούρικοΰ συστήματος έκθέτουσα σοβαρώς είς κίνδυνον τήν
λειτουργίαν του.
(3) Ό λ ο ι oi ασθενείς αιχμάλωτοι πολέμου ών ή κατάστασις απέβη χρονία εϊς
βαθμόν ώστε ή πράγνωσις ν* άποκλείί] τήν ΙασΤν, παρά την θεραπείαν, εντός έτους
άπό της εκδηλώσεως της νόσου, ώς λ.χ. εϊς τάς κάτωθι περιπτώσεις:—
(α) Προκεχωρημένη φυματίωσις οιουδήποτε οργάνου μή δυναμένη πλέον,
κατά τήν Ίατρικήν πρόγνωσιν, νά ίαθή ή τουλάχιστον σημαντικώς νά βελτι
ωθή διά θεραπείας εϊς ούδετέραν χώραν.
(β) Έξοδρυματική πλευρίτις.
(γ) ΣοβαραΙ νόσοι των αναπνευστικών οργάνων μή φυματιώδους αιτιολογίας,
προβλεπόμενοι ανίατοι ώς λ.χ. σοβαρόν πνευμονικόν εμφύσημα (μετά ή
άνευ βρογχίτιδος), χρόνιον άσθμα (Ι), χρονία βρογχϊτις, (Ι) διαρκέσασα
πλέον του έτους έν αίχμαλωσία, βρογχιέκτασις (Ι) κ.λ.π.
(δ) ΣοβαραΙ χρόνιαι παθήσεις του κυκλοφοριακού συστήματος, λ.χ., βαλβι
δικοί βλάβαι και μυχκαρδΐτις, (Ι) έμφανίσασαι σημεία κυκλοφοριακής
ανεπαρκείας κατά τήν διάρκειαν της αιχμαλωσίας, καΐ αν έτι ή Μικτή
Ιατρική 'Επιτροπή δεν δύναται νά διαπίστωση τοιαύτα σημεία κατά τήν
ώραν της εξετάσεως, παθήσεις τοϋ περικαρδίου και των αγγείων (ασθένεια
τοϋ Μποΰργκερ), άνευρίσματα των μεγάλων αγγείων, κ.λ.π.
(ε) ΣοβαραΙ χρόνιαι παθήσεις των πεπτικών οργάνων, λ.χ. έλκος του στο
μάχου ή του δωδεκαδάκτυλου, επακόλουθα εγχειρήσεων του στομάχου
γενομένων έν αιχμαλωσία, χρονία γαστρΐτις, έντερΐτις ή κολΐτις, διαρ
κέσασα πέραν του έτους και σοβαρώς έπηρεάζουσα τήν γενικήν κατά
στασιν, κύρρωσις του ήπατος, χρονία χολοκυστοπάθεια (Ι) κ.λ.π.
(στ) Σοβαραι χρόνιαι παθήσεις τών οΰρογεννητικών οργάνων, λ.χ. χρόνιαι
νόσοι τών νεφρών μέ επακολουθούσας διαταραχάς, νεφρεκτομία λόγω
φυματιώντος νεφρού, χρονία πυελΐτις ή χρονία κυστΐτις, υδρονέφρωσις
ή πυονέφρωσις, σοβαραΙ χρόνιαι γυναικολογικοί παθήσεις, εγκυμοσύνη
κα! μαιευτικά! παθήσεις, δταν εΤναι αδύνατος ή είς ούδετέραν χώραν περί
θαλψις, κ.λ.π.
(ζ) ΣοβαραΙ χρόνιαι νόσοι τοΰ κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος
λ.χ. δλαι αί έκδηλοι ψυχώσεις, και ψυχονευρώσεις ώς σοβαρά υστερία,
σοβαρά ψυχονεύρωσις αιχμαλωσίας, κ.λ.π. δεόντως διαπιστωθείσα υπό
ειδικού (Ι), πάσα επιληψία δεόντως διαπιστωθείσα ύπό τοΰ ιατρού τοΰ
στρατοπέδου (Ι), εγκεφαλική άρτηριοσκλήρωσις, χρονία νευρΐτις διαρ
κέσασα πέραν τοΰ έτους, κ.λ.π.
(η) Σοβαραι χρόνιαι νόσοι τοΰ νευροφυτικοΰ συστήματος μετά σημαντικής
μειώσεως.της διανοητικής ή σωματικής Ικανότητος, αξιοσημείωτος απώ
λεια βάρους καΐ γενική ασθένεια.
(Θ) Τύφλωσις αμφοτέρων τών οφθαλμών ή τοΰ ενός τούτων οσάκις ή δρασις
τοΰ ετέρου είναι μικρότερα του Ι, παρά τήν χρήσιν διορθωτικών φακών,
μείωσις της όξύτητος της οράσεως εϊς περιπτώσεις καθ" ας είναι αδύνατος
ή άποκατάστασις αυτής διά διορθώσεως εις οξύτητα 1/2 διά τόν ένα
τουλάχιστον όφθαλμόν (Ι), αλλαι σοβαραι οφθαλμικά! παθήσεις, λ.χ.
γλαύκωμα, ίρΐτις, χωροειδΐτις, τράχωμα, κ.λ.π.
(ι) 'Ακουστικά! διαταραχα! ώς ή τελεία μονόπλευρος κώφωσις δταν το έτερον
οΰς δεν διακρίνη τήν κανονικήν όμιλίαν εϊς άπόστασιν ενός μέτρου (Ι)
κ.λ.π.
(ια) Σοβαραι παθήσεις τοΰ μεταβολισμού ώς λ.χ. σακχαρώδης διαβήτης
άπαιτών θεραπείαν δι* ινσουλίνης, κ.λ.π.
(ιβ) Σοβαρά! διαταραχα! τών ενδοκρινών αδένων ώς λ.χ. θυριειδοτοξίνωσις,
ύποθυρεοείδωσις, νόσος τοΰ "Αδδισον, καχεξία τοΰ Σάϊμοντς, τετανία,
κ.λ.π.
(1) "Η άπόφασις της Μικτής "Ιατρικής Επιτροπής θά βασισθη κατά μέγα μέρος επί τών διατυπώ
σεων του ίατροΰ τοΰ στρατοπέδου καΐ τών συμπατριωτών τοΰ αΙχμαλώτου η" επί εξετάσεως είδικών Ιατρών
της κατακρατυύσης Δυνάμεως
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(ιγ) Σοβαραί και χρόνιαι διαταραχαΐ τοΰ αίμοποιητικοϋ συστήματος.
(ιδ) Σοβαραί περιπτώσεις χρονίας δηλητηριάσεως ώς λ.χ. μολύβδωσις,
ύδραργύρωσις, μορφινισμός, κοκαϊνισμός, αλκοολισμός, δηλητηρίασις
δι'αερίου ή ακτινοβολίας, κ.λ.π.
(ιι:) Χρόνιαι παθήσεις της κινητικότητος μετ'έκδηλων λειτουργικών διατα
ραχών, ώς λ.χ. παραμορφωτική άρθρΐτις, πρωτογενής ή δευτερογενής
προϊούσα χρονία πολυαρθρΐτις, ρευματισμός μετά σοβαρών κλινικών
συμπτωμάτων, κ.λ.π.
(ιστ) Σοβαραί χρόνιαι δερματικά! παθήσεις μή ένδίδουσαι ε'ις θεραπείαν.
(ιζ) Πας κακοήθης δγκος.
(ιη) Σοβαραί χρόνιαι μολυσματικά! νόσοι έπιμείνασαι επί εν έτος μετά τήν
έκδήλωσίν των, ώς λ.χ. ελονοσία μετά έκδηλων οργανικών βλαβών, άμοι
βαδική ή μικροβιακή δυσεντερία μετά σοβαρών διαταραχών, τριτογενής
σύφιλις τών σπλάχνων μή ένδίδουσα ε!ς τήν θεραπείαν, λέπρα, κ.λ.π.
(ιΟ) Σοβαραί άβιταμινώσεις ή σοβαρά ασιτία.
Β.—Περίθαλψις είς ούδετέραν χώραν.
Θέλουσι παρουσιασθη προς περίθαλψιν είς ούδετέραν χώραν :—
(Ι) "Ολοι οί τραυματίαι αιχμάλωτοι πολέμου οι μή επιδεκτικοί ίάσεως έν αιχμα
λωσία αλλ' οΐτινες δυνατόν νά ίαθοΰν ή τών όποιων ή κατάστασις ενδέχεται σαφώς
νά βελτιωθή διά της περιθάλψεως των είς ούδετέραν χώραν.
(2) Αιχμάλωτοι πολέμου πάσχοντες εκ φυματιώσεως οιασδήποτε μορφής,
οιουδήποτε οργάνου και τών οποίων ή θεραπεία είς ούδετέραν χώραν πιθανώς
νά όδηγήση προς ΐασιν ή τουλάχιστον, προς ίκανήν βελτίωσιν, εξαιρουμένης της
πρωτογενούς φυματιώσεως της ίαθείσης προ της αιχμαλωσίας.
(3) Αιχμάλωτοι πολέμου πάσχοντες εκ παθήσεων άπαιτουσών θεραπείαν τών
αναπνευστικών, κυκλοφοριακών, πεπτικών, νευρικών, αισθητηρίων, οΰρογεννη
τικών, δερματικών, κινητικών, κ.λ.π., οργάνων, εάν ή τοιαύτη θεραπεία θά είχε
καταφανώς καλλίτερα αποτελέσματα έν ουδέτερα χώρα ή έν αιχμαλωσία.
(4) Αιχμάλωτοι πολέμου ύποστάντες νεφροκτομίαν έν αιχμαλωσία διά μή φυμα
τιώδη ουρική ν πάθησιν, ή προσβληθέντες υπό όστεομυελίτιδος ϊαινομένης ή λαν
θανούσης, ή ύπό σακχαρώδους διαβήτοϋ μή απαιτούντος θεραπείαν δι* ινσουλίνης,
κ;λ.π.
(5) Αιχμάλωτοι πολέμου πάσχοντες έκ πολεμικών νευρώσεων ή νευρώσεων
αιχμαλωσίας.
Περιπτώσεις νευρώσεως αιχμαλωσίας μή θεραπευθεΐσαι τρεις μήνας μετά
τήν είς ούδετέραν χώραν περίθαλψιν ή αΐτινες, μετά τήν χρονίκήν ταύτην περίοδον
δεν ευρίσκονται σαφώς είς τήν όδόν της τελείας ϊάσεως, θά έπαναπατρίζωνται.
(6) "Ολοι οί αιχμάλωτοι πολέμου οί πάσχοντες έκ χρονίας δηλητηριάσεως
(αέρια, μέταλλα, άλκαλοειδή, κ.λ.π.) διά τους οποίους ή προοπτική της ϊάσεως
είναι ιδιαιτέρως ευνοϊκή έν ουδέτερα χώρα.
(7) "Ολαι αί γυναίκες αιχμάλωτοι πολέμου αΐτινες εγκυμονούν ή είναι μητέρες
μετά βρεφών και νηπίων.
'Αποκλείονται της έν ουδέτερα χώρα περιθάλψεως :—
(Ι) Πάσαι αί δεόντως διαπιστωθεΐσαι ψυχώσεις.
(2) Πάσαι αί θεωρούμενοι ανίατοι οργανικοί ή λειτουργικοί νευρικοί παθήσεις.
(3) Πασαι αί μεταδοτικά! νόσοι, κατά τήν περίοδον καθ' ην είναι μεταδόσιμοι,
εξαιρουμένης τής φυματιώσεως.
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II.—Γενικαι Παρατηρήσεις.
Ι. Οί ανωτέρω καθοριζόμενοι οροί δέον γενικώς νά ερμηνευθούν και να εφαρ
μοσθούν μετά της μεγαλύτερος δυνατής εύρύτητος αντιλήψεως.
Αί νειιηοττπθητικπΐ

κη
ί

ώιινοττηθητικπι ΚΉΤΠΙΤΤΑΛΓ.ΙΓ ηί

ποηκ-ληθρΐοπι ί ιπό τηΰ

πολέμου ή της αιχμαλωσίας, ως και αί περιπτώσεις φυματιώσεως παντός βαθμοϋ
πρέπει, προ παντός, νά τύχουν της ευρείας ταύτης αντιλήψεως. Οί αιχμάλωτοι
πολέμου οί ύποστάντες πολλά τραύματα ών ουδέν, κεχωρισμένως λαμβανόμενον,
δικαιολογεί τον έπαναπατρισμόν, θά εξετασθούν με τήν αυτήν ευρύτητα αντιλήψεως
και θά ληφθή ύπ' δψιν ό εκ τοΰ αριθμού των τραυμάτων των ψυχικός τραυματισμός.
2. Πάσαι αϊ περιπτώσεις αί αναντιρρήτως παρέχουσαι δικαίωμα άπ* ευθείας
επαναπατρισμού (ακρωτηριασμός, ολική τύφλωσις, ή κώφωσις, ανοικτή πνευμονική
φυματίωσις, ψυχική πάθησις, κακοήθης όγκος, κ.λ.π.) θά έξετάζωνται καΐ θά έπα
ναπατρίζωνται τό ταχύτερον δυνατόν υπό των ιατρών του στρατοπέδου ή ύπό
επιτροπών στρατιωτικών ιατρών διοριζομένων υπό της κατακρατούσης Δυνάμεως.
3. Τά προγενέστερα τού πολέμου τραύματα καΐ νοσήματα, τά μή χειροτερεύσαντα
ώς και τά πολεμικά τραύματα ατινα δεν ήμπόδισαν τήν εκ νέου άνάληψιν στρατιω
τικής υπηρεσίας δεν παρέχουν δικαίωμα εις τόν άπ' ευθείας έπαναπατρισμόν.
4. Αί παροΰσαι διατάξεις θά τύχουν αναλόγου ερμηνείας και εφαρμογής είς
δλα τά Κράτη τά μετέχοντα της συρράξεως. Αί ενδιαφερόμενοι Δυνάμεις και
άρχαι θέλουν παράσχει εις τάς Μικτάς Ίατρικάς Έπιτροπάς πάσαν εύκολίαν διά
τήν έκτέλεσιν του έργου των.
5. Τά ύπό στοιχεϊον Ι ανωτέρω μνημονευόμενα παραδείγματα αποτελούν απλώς
τυπικάς περιπτώσεις. Περιπτώσεις μή απολύτως σύμφωνοι προς τάς διατάξεις
ταύτας θά εξετασθούν εν τω πνεύματι τών θεσπιζόμενων έν άρθρω 110 της παρούσης
Συμβάσεως και συμφώνως προς τάς τιθεμένας έν τη παρούση συμφωνία αρχάς.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.
Κανονισμός αφορών τάς Μικτάς Ίατρικάς Έπιτροπάς.
("Ιδε άρθρον 112.)
"Αρθρον Ι.
Αί Μικται Ίατρικαι 'Επίτροποι περί ών τό άρθρον 112 της Συμβάσεως, θ' απο
τελούνται εκ τριών μελών εξ ών δύο θ' ανήκουν είς ούδετέραν χώραν, τοΰ τρίτου
οριζομένου ύπό τής κατακρατούσης Δυνάμεως, θ ά προεδρεύη εν τών ουδετέρων
μελών.
"Αρθρον 2.
Τά δύο ουδέτερα μέλη θά διορίζωνται ύπό τής Διεθνούς 'Επιτροπής τοΰ 'Ερυ
θρού Σταυρού, ενεργούσης άπό συμφώνου μετά τής προστάτιδος Δυνάμεως, τη
αιτήσει τής κατακρατούσης Δυνάμεως. Ταύτα δύνανται άδιαφόρως νά έχουν
κατοικίαν εντός τής ιδίας αυτών χώρας, ή είς οιανδήποτε αλλην ούδετέραν χώραν
ή έπί τοΰ εδάφους τής κατακρατούσης Δυνάμεως.
"Αρθρον 3.
Τά ουδέτερα μέλη δέον νά τύχουν τής εγκρίσεως τών ενδιαφερομένων έν
συρράξει Μερών, άτινα θά γνωστοποιούν τήν εγκρισίν των προς τήν Διεθνή Έττι
τροπήν τοΰ 'Ερυθρού Σταυρού και προς τήν προστάτιδα Δύναμιν. Ά π ό τής γνω
στοποιήσεως ταύτης ό διορισμός τών μελών θά θεωρήται ισχυρός.
"Αρθρον 4.\
θ ά διορίζηται επίσης επαρκής αριθμός αναπληρωματικών μελών προς άντι
κατάστασιν τών τακτικών μελών εν περιπτώσει ανάγκης. Ό διορισμός τούτων
θά γίνηται ταυτοχρόνως με τόν διορισμόν τών τακτικών μελών ή, τουλάχιστον,
εντός τής βραχυτέρας δυνατής προθεσμίας.
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"Αρθρον 5.
Έάν, δι* οιονδήποτε λόγον, ή Διεθνής Επιτροπή του 'Ερυθρού Σταυρού δεν
δύναται να προβή είς τόν διορισμόν των ουδέτερων μελών, θέλει προβή εις τούτον
ή προστάτις Δύναμις.
"Αρθρον 6.
Κατά, το μέτρον τοΰ δυνατού, το εν των ουδετέρων μελών θά είναι χειρούργος,
το δέ Ετερον παθολόγος.
"Αρθρον 7.
Τά ουδέτερα μέλη θ* απολαύουν πλήρους ανεξαρτησίας έναντι τών έν συρράξει
Μερών άτινα θά τοις εξασφαλίσουν πασαν εύκολίαν διά τήν έκτέλεσιν της απο
στολής των.
"Αρθρον 8.
Ή Διεθνής Επιτροπή τοΰ 'Ερυθρού Σταυρού, δταν προβή εϊς τους προβλεπό
μενους έν άρθροις 2 και 4 τοΰ παρόντος κανονισμού διορισμούς, θά καθορίση
άπό συμφώνου μετά της κατακρατούσης Δυνάμεως τους δρους υπηρεσίας τών
ενδιαφερομένων.
"Αρθρον 9.
Ευθύς ως τύχουν εγκρίσεως τά ουδέτερα μέλη, αί Μικταΐ ΊατρικαΙ 'Επίτροποι
θά επιληφθούν, δσον ένεστι ταχύτερον, τοΰ έργου των, πάντως δε εντός τριμήνου
προθεσμίας άπό της εγκρίσεως.
"Αρθρον 10.
Αι Μικται ΊατρικαΙ Έπιτροπαι θά εξετάσουν όλους τους αιχμαλώτους περί ων
το άρθρον 113 της Συμβάσεως. Θά προτείνουν τόν έπαναπατρισμόν, τόν άπο
κλεισμόν άπό τοΰ επαναπατρισμού ή τήν άναβολήν μέχρι νέας μεταγ*νεοτέρας
εξετάσεως. Αί αποφάσεις των θά λαμβάνωνται κατά πλειοψηφίαν.
"Αρθρον I I .
Αί λαμβανόμενοι ύπό της Μικτής 'Ιατρικής 'Επιτροπής αποφάσεις, έπι εκάστης
ειδικής περιπτώσεως θά κοινόποιώνται, εντός τοΰ επομένου τής εξετάσεως μηνός
είς τήν κατακρατούσαν Δύναμιν, ε'ις τήν προστάτιδα Δύναμιν και ε'ις τήν Διεθνή
Έττιτροττήν τόΰ 'Ερυθρού Σταυρού. "Η Μικτή 'Ιατρική Επιτροπή θέλει επίσης
ανακοινώσει είς έκάστον τών έξετασθέντων αιχμαλώτων πολέμου τήν περί αύτου
ληφθέΐσαν άποφασιν καΊ θά χορήγηση είς εκείνους ών έπροτάθή ό επαναπατρισμός,
πιστοποιητικόν σύμφωνον προς τόν προσηρτημένον εϊς τήν παροΰσαν Σύμβασιν
s
τύπον.
"Αρθρον 12.
Ή κατάκρατοΟσα Δύναμις υποχρεούται νά εκτέλεση τάς αποφάσεις τής Μικτής
Ιατρικής 'Επιτροπής εντός τριών μηνών αφ* ής ήχθησαν κανονικώς είς γνώσιν της.
"Αρθρον 13.
'Εάν δέν υπάρχουν ουδέτεροι ιατροί εϊς χωράν δπου φαίνεται αναγκαία ή λει
τουργία Μικτής'Ιατρικής 'Επιτροπής, καί έάν, δι* οιονδήποτε λόγον, είναι αδύνατος
ρ διορισμός Ιατρών κατοικούντων ε'ις έτέραν χώραν, ή κατακρατούσα Δύναμις
ενεργούσα άπό συμφώνου μετά τής προστάτιδος Δυνάμεως, θά συγκρότηση
Ίατρικήν Έπιτροπήν ήτις θ' άναλάβη τά αυτά ως καί τής Μικτής 'Ιατρικής 'Επιτροπής
καθήκοντα ύπό τήν επιφύλαξιν τών διατάξεων τών άρθρων Ι, 2, 3, 4, 5 καί 8 τοΰ
παρόντος κανονισμού.
"Αρθρον 14.
Αί Μικται ΊατρικαΙ Έπιτροπαι θά λειτουργούν μονίμως καί θά έπισκέπτωνται
έκαστον στρατόπεδον κατά διαστήματα ούχι μεγαλύτερα τών εξ μηνών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ill.
Κανονισμός 'Αφορών τα προς τους Αιχμαλώτους Πολέμου Συλλογικά
Βοηθήματα.
"Αρθρον Ι.
Εις τους άνδρας εμπιστοσύνης θα επιτροπή νά διανέμουν τάς άποστολάς συλλο
γικών βοηθημάτων δια τάς οποίας είναι υπεύθυνοι, προς δλους τους αιχμαλώτους
τους διοικητικώς εξαρτώμενους άπό το στρατόπεδόν των, περιλαμβανομένων
καΐ τών ευρισκομένων εϊς νοσοκομεία, φύλακας ή δλλα σωφρονιστικά ιδρύματα.
"Αρθρον 2.
Ή διανομή τών αποστολών συλλογικής βοηθείας θά διενεργήται συμφώνως
προς τάς οδηγίας τών δωρητών καΐ βάσει σχεδίου καταρτισθησομένου υπό τών
ανδρών εμπιστοσύνης. Ούχ* ήττον, ή διανομή τών Ιατρικών βοηθημάτων θά
γίνηται κατά προτίμησιν κατόπιν συνεννοήσεως μέ τους αρχιάτρους καί ούτοι,
προκειμένου περί νοσοκομείων και άπομονωτηρίων, θά δύνανται καινά παραδίδουν
τάς ρηθείσας οδηγίας εάν αϊ άνάγκαι τών ασθενών των το άπαιτοΰν. 'Εντός τοΰ
οϋτω καθοριζομένου πλαισίου, ή διανομή θά διεξάγηται πάντοτε κατά τρόπον
άκριβοδίκαιον.
"Αρθρον 2. ■/·".'
"Ινα καταστη δυνατή ή έξακρίβωσις της ποιότητος και ποσότητος τών παρα
λάμβανομένων ΙμπΟίρευμάτων» καί ή σύντ<*ξι£ λεϊττομ^ρών φκθέσεωχ xrpaq xpfjaiv.
τών δωρητών, θά έπιτραπή είς τους άνδρας εμπιστοσύνης νά μεταβαίνουν εις τους
σταθμούς και άλλους τόπους άφίξεως παρακειμένους ε'ις το στρατόπεδόν δπου
καταφθάνουν αί άποστολαι συλλογικών βοηθημάτων.
"Αρ%3?ν: 4. .;._"■

·"'.·./

.

"

Είς τους άνδρας εμπιστοσύνης θά παρέχωνται αί άναγκαΐαι εύκολίαι ίνα εξα
κριβώνουν εάν ή. διανομή τών συλλογικών βοηθημάτωνέκτελήτςιι συμφώνως
πρφς τάς οδηγίας των είς δλα τό τμήματα καί παραρτήματα του χώρου περιορισμού.
"Αρθρον 5.
Είς τους άνδρας εμπιστοσύνης θά επιτρέπεται νά συμπληροΰν οί ίδιοι καί νά
επιμελούνται τήν, Οπό τών ανδρών εμπιστοσύνης τών άπορπασμάτ^ν εργασίας
ή ύπό τών αρχιάτρων τών άΐτομονωτήρίων καί νοσοκομείων, συμπλήρωσιν
έγγραφων ή άλλων ερωτηματολογίων προοριζομένων διά τους δωρητάς καί σχετι
κών προς τά συλλογικά βοηθήματα (διανομή, άνάγκαι, ποσότητες, κλπ.) Τά
τοιαύτα έγγραφα και ερωτηματολόγια προσηκόντως συμπεπληρωμένα θά διαβι
βάζωνται είς τους δωρητάς άνευ χρονοτριβής.
"Αρθρον 6.
Προς έξασφάλισιν της κανονικής διανομής τών συλλογικών βοηθημάτων είς
τους αιχμαλώτους πολέμου τοΰ στρατοπέδου των καί προς ένδεχομένην άντιμε
τώπισιν τών αναγκών αΐτινες δυνατόν νά προκύψουν εκ της άφίξεως νέων ομάδων
αιχμαλώτων, θά έπιτρέπηται είς τους άνδρας εμπιστοσύνης νά σχηματίζουν καί
διατηρούν επαρκή αποθέματα συλλογικών βοηθημάτων. Προς τον σκοπόν τούτον
θά 2χουν είς τήν διάθεσίν των καταλλήλους άποθήκας.
'Εκάστη αποθήκη θά εχη
δύο κλείθρα. Ό άνήρ εμπιστοσύνης θά κρατή τάς κλείδας τοΰ ενός καί ό διοικητής
τοΰ στρατοπέδου τάς κλείδας τοΰ έτερου.
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"Αρθρον 7.
Εϊς περίπτωσιν συλλογικής αποστολής Ιματισμού, έκαστος αιχμάλωτος πολέμου
θα διατήρηση τήν ίδιόκτησίαν μιας πλήρους σειράς ενδυμάτων. 'Εάν αιχμάλωτοι
τινές κατέχουν περισσότερα ενδύματα, ό άνήρ εμπιστοσύνης δικαιούται να αφαί
ρεση άπό τους εύνοηθέντας τά πλεονάζοντα είδη ρουχισμού, ή ώρισμένα μόνον
είδη των οποίων ό ενδιαφερόμενος διαθέτει πλείονα, εάν παραστή ανάγκη λήψεως
τοιούτου μέτρου προς ίκανοποίησιν τών αναγκών άλλων αιχμαλώτων όλιγώτερον
εύνοηθέντων. Δεν δικαιούται όμως ν' αφαίρεση δευτέραν σειράν εσωρούχων,
καλτσών ή υποδημάτων, έκτος αν δεν ύπάρχη άλλος τρόπος προμηθείας των εις
αιχμαλώτους πολέμου μή έχοντας τοιαύτα.
"Αρθρον 8.
Τά 'Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη καΐ ειδικώς αί κατακρατοΰσαι Δυνάμεις, θά
επιτρέπουν, εν δλω τω μέτρω τοΰ δυνατού και ύπό τήν έπιφύλαξιν τών περί ανεφο
διασμού τοΰ πληθυσμού κανονισμών, πάσαν επί τοΰ εδάφους των άγοράν, προς
διανομήν συλλογικών βοηθημάτων εις τους αιχμαλώτους πολέμου, θά διευκολύνουν
επίσης τά εμβάσματα κεφαλαίων και άλλα δημοσιονομικά, τεχνικά ή διοικητικά
μέτρα σχετικά προς τάς αγοράς.
,
"Αρθρον 9.
Αί ανωτέρω διατάξεις δεν αντίκεινται προς το δικαίωμα τών αιχμαλώτων
πολέμου νά λαμβάνουν συλλογικά βοηθήματα προ τής άφίξεώς των εις στρατόπεδό,ν
ή διαρκούσης τής μεταφοράς των, ούτε και εϊς τήν δυνατότητα τήν οποίαν έχουν
οί αντιπρόσωποι τής προστάτιδος Δυνάμεως, τής Διεθνούς 'Επιτροπής τοΰ Ερυ
θρού Σταυρού ή οιασδήποτε άλλης ανθρωπιστικής οργανώσεως ερχόμενης αρωγού
εις τους αιχμαλώτους πολέμου και επιφορτισμένης τήν διαβίβασιν τών βοηθημάτων
τούτων, νά εξασφαλίσουν τήν προς τους παραλήπτας των διανομήν δι'δλων τών
μέσων ατίνα ήθελον κρίνει ενδεδειγμένα.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

IV.

Α.—ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ.
("Ιδε άρθρον 4;)
Ανάστημα .

Βάρος

'Οφθαλμοί

Δακτυλικά Αποτυπώματα (προαιρετικά)—
(αριστερός δείκτης)

"Έτερα, ενδεχομένως στοιχεία αναγνωρίσεως

Κόμη

(δεξιός δείκτης)
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'Ομάς αίματος

(σφραγις αρχής έκδοσάσης το δελτίον).

Θρησκεία

Σ η μ ε ί ω σ ι ς : Το παρόν δελτίον ταυτότητος χορηγείται εις πρόσωπα συνο
δεύοντα τάς ενόπλους δυνάμεις της
χωρίς ν' αποτελούν άμεσα μέλη αυτών.
Δέον να φέρηται πάντοτε ύπό τοΟ προσώπου εις δ έχορηγήθη. 'Εάν ό
κάτοχος α'ιχμαλωτισθή, θά έπιδώση αυτεπαγγέλτως το δελτίον τούτο εις τάς
συλλαβούσας αυτόν Αρχάς Ινα δυνηθούν αύται νά εξακριβώσουν την ταυτό
τητα του.

(Χώρα και Στρατιωτική 'Αρχή εκδίδουσα τήν παροΟσαν ταυτότητα).
Φωτογραφία κατόχου

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ.
Προσώπων συνοδευόντων τάς ενόπλους δυνάμεις

Έπώνυμον

'Ονόματα
'Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως
'Ακολουθεί τάς ενόπλους δυνάμεις ύπό τήν Ιδιότητα του
'Ημερομηνία εκδόσεως
Δελτίου

'Υπογραφή κατόχου.

Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς : Ή παρούσα ταύτότης θά έδει κατά προτίμησιν νά έκδοθη
εϊς δύο ή τρεις γλώσσας, ων μία διεθνούς χρήσεως. Πραγματικοί διαστάσεις
τοΟ δελτίου, το όποιον διπλοϋται είς το μέσον επί της διακεκομμένης γραμμής :
13 επί 10 εκατοστά.

514
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

IV.

Β.—ΔΕΛΤΙΟΝ Α Ι Χ Μ Α Λ Ω Σ Ι Α ! .
(Ίδε άρθρον 70.)
Ταχυδρομεΐον αιχμαλώτων πολέμου, ατελώς.
Δελτίον συλλήψεως αιχμαλώτων πολέμου.

ΠΡΟΣΟΧΗ
('Εμπρόσθια δψις^
Το δελτίον τοΟτο δέον να συμπληρωθή ύφ' εκάστου αιχμαλώτου αμα ώς συλληφθή
και καθ" έκάστην άλλαγήν διευθύνσεως του (λόγω μεταφοράς είς νοσοκομείον
ή είς έτερον στρατόπεδο ν).
Το δελτίον τούτο είναι άνεξάρτητον του ειδικού δελταρίου το όποιον επιτρέπεται
εϊς εκαστον αϊχμάλωτον ν* άποστείλη προς τους συγγενείς του.
Συμπληρώσατε εύαναγνώστως με κεφαλαία γράμματα:

Ι. Δύναμις εξ ής εξαρτάται ό αιχμάλωτος
(Όπισθίαδψις).
2. Έπώνυμον

:

3. 'Ονόματα (πλήρη)
4. Πατρώνυμον
5. Ημερομηνία γεννήσεως
6. Τόπος γεννήσεως

7. Βαθμός
8. Αριθμός

Μητρώου

9. Διεύθυνσις πλησιέστερου συγγενούς
(.*) 10. Συνελήφθη αιχμάλωτος τήν : (ή)
Άφίκετο έκ (στρατόπεδον υπ* αριθ. Νοσοκομείον, κ.λ.π.)
(*) I I . (α) έν καλή υγεία* (β) μή τραυματισθείς· (γ ) άναρρώσας· (δ) άναρρω
νύων (ε) ασθενής· (στ) ελαφρώς τραυματισθείς· (ζ) βαρέως τραυμα
τισθείς.
12. Ή

παρούσα διεύθυνσίς μου ε ί ν α ι :
Αιχμάλωτος

ύπ' αριθμ.

"Όνομα Στρατοπέδου
13. 'Ημερομηνία
(*) Διαγράψατε δ,τι δέν σας άφορδ.
γήσεις όπισθεν.

14. 'Υπογραφή
Μή προσθέσετε παρατηρήσεις.

Ίδατε εξη

515
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΓΕΝΕΥΗΝ—ΕΛΒΕΤΓΑΝ.

Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς : Το εντυπον τούτο δέον να διατυπωθή εις δύο ή τρεις γλώσ
σας και δή είς την μητρικήν γλώσσαν τοΰ αιχμαλώτου καί εις την της κα
τακρατούσης Δυνάμεως. Πραγματικόν μέγεθος: 15 επί 10,5 εκατοστά.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

IV.

Γ.—ΔΕΛΤΑΡΙΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ.
^Ίδε άρθρον 71.)
Ι. Δελτάριον.
(Ι) 'Εμπρόσθιαδψις:
'Αλληλογραφία αιχμαλώτων πολέμου.
ΑΤΕΛΩΣ.
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΝ ΔΕΛΤΑΡΙΟΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΥΣ

Προς

Όνοματεπώνυμον
Τόπος και χρόνος γεννήσεως

Τόπος προορισμού

'Αριθμός αιχμαλώτου

Όδός

Στρατόπεδον

Χώρα

Χώρα αποστολής

Νομός.

(2) Όπισθία δψις :
Ημερομηνία

Γράφετε μόνον επί των γραμμών και λίαν εύαναγνώστως.
Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς : Τό παρόν εντυπον δέον νά διατυπωθή εις δύο ή τρεις
γλώσσας και δή είς τήν μητρικήν γλώσσαν τοΰ αιχμαλώτου πολέμου καί
εις τήν της κατακρατούσης Δυνάμεως. Πραγματικοί διαστάσεις: 15 έπι 10
εκατοστά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.
Γ.—ΔΕΛΤΑΡΙΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
(Ίδε άρθρον 71.)
2. 'Επιστολή.
'Αλληλογραφία αιχμαλώτου πολέμου

Λ.

ΑΤΕΛΩΣ
Πρός

Τόπος

Όδός
Χώρα
Νομός ή 'Επαρχία.

Άποστολεύς :
Όνοματεπώνυμον
Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως
Αιχμάλωτος

πολέμου

υπ* άριθ

"Ονομα στρατοπέδου
Χώρα αποστολής
Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς : Τό εντυπον τούτο δέον να διατυπωθή είς δύο ή τρεις
γλώσσας καΐ δή εϊς τήν μητρικήν γλώσσαν τοΰ αιχμαλώτου καί είς τήν τής
κατακρατούσης Δυνάμεως. ΔιπλοΟται κατά μήκος των
διακεκομμένων
γραμμών, του ανω μέρους εισαγομένου είς τήν σχισμήν (δι' αστερίσκων ση
μειουμένην) καί έχει δψιν φακέλλου. Έπί τής ϋλλης δψεως έχει γραμμάς
ώς τό ανωτέρω ταχυδρομικόν δελτάριον, (ίδε Παράρτημα IV, Γ. Ι), διά τήν
άλληλογραφίαν του αΙχμαλώτου καί δύναται νά περιλάβη 250 λέξεις. Πραγ
ματικά! διαστάσεις τού έντυπου ανοικτού: 29x15 εκατοστά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.
Δ. 7 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ.
Π δ Γ πηΑηΛυ ΠΠ \
ν ~7~

—ΓΤΤ""- "

"Ονομα υπευθύνου 'Αρχής

~

/

,

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ.
Δύναμις εκ της οποίας έξηρτάτο ό αιχμάλωτος
Όνοματεπώνυμον
Πατρώνυμον.
Τόπος και χρόνος γεννήσεως
Τόπος

και χρόνος

θανάτου

Βαθμός καΐ αριθμός μητρώου (ώς αναφέρονται επί πινακίδος ταυτότητος)
Διεύθυνσις

πλησιέστερου

συγγενούς

Ποΰ καΐ πότε συνελήφθη ό αιχμάλωτος
Αίτια και συνθήκαι θανάτου

Τόπος ταφής
"Εχει σημανθή ό τάφος και δύναται ν* άνευρεθή βραδύτερον υπό τών συγγενών ;
Παραμένουν ατομικά αντικείμενα τής κληρονομιάς είς κατοχήν της κατακρατούσης
Δυνάμεως ή διεβιβάσθησαν ταϋτα ταυτοχρόνως με τήν παροΰσαν γνωστο
ποίησιν ;
'Εάν διεβιβάσθησαν, διά τίνος μέσου έγένετο τοΰτο;
Δύναται το άτομον το περιποιηθέν τον θανόντα κατά τήν άσθένειάν του ή τάς
τελευταίας του στιγμάς (Ιατρός, νοσοκόμος, κληρικός, συνάδελφος εν αιχμα
λωσία) ν* αναφέρουν εδώ ή έπι συνημμένου φύλλου διά βραχέων περί των
συνθηκών τοϋ θανάτου και. της ταφής;

(Ημερομηνία, σφραγίς καΐ υπογραφή υπευθύνου Αρχής.)

. .-

('Υπογραφή και διεύθυνσις δύο μαρτύρων.)

Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς : Τό παρόν εγγραφον δέον νά διατυπωθή είς δύο ή τρεϊς
γλώσσας και δή είς τήν μητρικήν γλώσσαν τοΰ αιχμαλώτου και εϊς τήν τής
κατακρατούσης Δυνάμεως. Πραγματικοί διαστάσεις τοϋ παρόντος εντύπου
21 έπι 30 εκατοστά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.
Ε.—ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ.
("Ιδε Παράρτημα II, άρθρον II.)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ.
'Ημερομηνία:
Στρατόπεδον :

Νοσοκομεΐον :
Έπώνυμον:
'Ονόματα:
Ημερομηνία γεννήσεως:.
Βαθμός :
"Αριθμός Μητρώου :
'Αριθμός Αιχμαλώτου:
ΤραΟμαΆσθένεια:
Άττόφασις της 'Επιτροπής:
Ό Πρόεδρος της Μικτής Ιατρικής 'Επιτροπής.
Α = Άπ'ευθείας επαναπατρισμός.
Β = Περίθαλψις εις ούδετέραν χώραν.
Γ = Έπανεξέτασις ύπό τής επομένης 'Επιτροπής.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Λ'.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΤΩΝ.
("Ιδε άρθρον 63.)
Ι. Ή ε'ιδοποίησις περί ής μνημονεύεται είς την τρίτην παράγραφον του άρθρου 63,
θα τίεριλαμβάνη τάς ακολούθους ενδείξεις :—
(α) Τον προβλεπόμενον είς το άρθρον 17 αριθμόν μητρώου, τόν βαθμόν και
το όνοματεπώνυμον του αιχμαλώτου πολέμου δστις προβαίνει εις τήν
καταβολήν.
(β) Τό δνομα και τήν διεύθυνσιν του παραλήπτου τής καταβολής έν τη χώρα
καταγωγής.
(γ) Τό πληρωτέον ποσόν έκπεφρασμένον είς τό νόμισμα τής κατακρατούσης
Δυνάμεως.
2. Ή είδοποίησις θα υπογραφή ύπό του αιχμαλώτου πολέμου. 'Εάν ούτος
δεν γνωρίζη γραφήν, θά θέση έπ* αυτής σήμα δπερ θά επιβεβαίωση μάρτυς. Ό
άνήρ εμπιστοσύνης θά προσυπογραφή επίσης τήν εϊδοποίησιν ταύτην.
3. Ό διοικητής τοϋ στρατοπέδου θά επισύναψη ε'ις τήν εϊδοποίησιν ταύτην
βεβαίωσιν δτι τό πιστωτικόν ύπόλοιπον τοϋ ενδιαφερομένου αιχμαλώτου πολέμου
δεν είναι κατώτερον του καταβλητέου ποσοΰ.
4. Αί ώς άνω ειδοποιήσεις δύνανται νά συνταχθούν ύπό μορφήν καταλόγων.
"Εκαστον φύλλον των καταλόγων τούτων θά έπικυροΰται ύπό τοϋ ανδρός εμπι
στοσύνης και τό ακριβές αύτοΟ θά βεβαιοϋται ύπό του διοικητού τού στρατοπέδου.
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ΜΕΡΟΣ

IV.

ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ.
ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τ Ω Ν ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝ ΚΑΙΡΩ

ΠΟΛΕΜΟΥ

ΤΗΣ 12ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1949
Οϊ υπογεγραμμένοι, πληρεξούσιοι των Κυβερνήσεων τών άντιπροσωπευ
θεισών εις την Διπλωματική ν Διάσκεψιν τήν συνελθούσαν εν Γενεύη άπό της 21ης
'Απριλίου μέχρι της 12ης Αυγούστου 1949 προς κατάρτισιν Συμβάσεως δια τήν
προστασίαν τών πολιτών έν καιρώ πολέμου, συνεφώνησαν τά ακόλουθα:—
Μέρος Ι.—ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
"Αρθρον Ι.
Τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν νά σεβασθούν
και νά εξασφαλίσουν τον σεβασμόν της παρούσης Συμβάσεως ανά πάσαν περί
πτωσιν.
"Αρθρον 2.
'Εκτός τών διατάξεων αΐτινες θά τεθοϋν έν ίσχύϊ ήδη και έν καιρώ ειρήνης,
ή παρούσα Σύμβασις θά έφαρμοσθή εις περίπτωσιν κεκηρυγμένου πολέμου, ή άλλης
τινός ενόπλου συρράξεως ήτις ήθελεν ανακύψει μεταξύ δύο ή περισσοτέρων τών
Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών, και αν ετι ή εμπόλεμος κατάστασις δεν αναγνω
ρίζεται ύπό τίνος εξ αυτών.
Ή Σύμβασις θά έφαρμοσθή επίσης είς πάσαν περίπτωσιν μερικής ή ολικής
κατοχής τοϋ εδάφους ενός τών 'Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών, και αν ετι ή έν
λόγω κατάληψις δεν αντιμετώπιση ενοπλον άντίστασιν.
Κα! είς περίπτωσιν ακόμη καθ'ην μία τών έν συρράξει Δυνάμεων δεν συμμε
τέχει τής παρούσης Συμβάσεως, αί εϊς ταύτην μετέχουσαι Δυνάμεις θά εξακολου
θήσουν δεσμευόμεναι ύπό ταύτης ώς προς τάς αμοιβαίας των σχέσεις. Θά δεσ
μεύωνται όμως έπ! πλέον ύπό τής Συμβάσεως και έν σχέσει με τήν έν λόγω Δύνα
μιν έάν αΰτη άποδεχθή καΐ έφαρμόση τάς διατάξεις αυτής.
"Αρθρον 3.
Είς περίπτωσιν ένοπλου συρράξεως ούχι διεθνούς χαρακτήρος άλλ' άνακυπτού
σης εντός τής εδαφικής περιοχής ενός τών 'Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών,
εκαστον Μέρος είς τήν σύρραξιν υποχρεούται νά έφαρμόση τουλάχιστον τάς
ακολούθους διατάξεις :
(Ι) "Ατομα μή λαμβάνοντα ένεργόν μέρος είς τάς εχθροπραξίας, συμπεριλαμβα
νομένων και τών μελών τών ενόπλων δυνάμεων τών καταθεσάντων τά δπλα και
τών τεθέντων έκτος μάχης ένεκα νόσου, τραυμάτων, κρατήσεως ή άλλης αίτιας
θά τύχουν έν πάση περιπτώσει ανθρωπιστικής μεταχειρίσεως άνευ οιασδήποτε
δυσμενούς διακρίσεως στηριζομένης είς τήν φυλήν, το χρώμα, τήν θρησκείαν ή
πίστιν, το φϋλον, τήν γέννησιν ή τον πλοϋτον ή εϊς οιονδήποτε άνάλογον κριτήριον.
Προς τον σκοπόν τούτον είναι και θά παραμείνουν άπηγορευμέναι καθ* οιον
δήποτε χρόνον και τόπον ώς προς τά ανωτέρω πρόσωπα :—
(α) ΠροσβολαΙ κατά τής ζωής και τής σωματικής άκεραιότητος, ιδίως ό φόνος
ύφ* δλους αύτοϋ τους τύπους, ό ακρωτηριασμός, ή σκληρά μεταχείρι
σις και τά παντός είδους βασανιστήρια.
(β) Ή κράτησις ομήρων.
(γ) ΑΊ προσβολαΐ κατά τής ανθρωπινής αξιοπρέπειας και είδικώς ή ταπεινωτι
κή καΐ εξευτελιστική μεταχείρισις.
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(ό) Αί άπαγγελίαι καταδικών και αϊ εκτελέσεις αϊ γενόμεναι χωρίς να προηγη
θή διεξαγωγή δίκης ύπό κανονικώς συσταθέντος δικαστηρίου, παρέχον
τος τάς δικαστικός εγγυήσεις τάς αναγνωριζόμενος ως απαραιτήτους
ύπό των πεπολιτισμένων εθνών.
(2) Οί τραυματίαι καί ασθενείς θα συλλέγωνται καΐ θά περιθάλπωνται.
'Αμερόληπτος τις ανθρωπιστικός οργανισμός, ως ή Διεθνής 'Επιτροπή τοϋ
'Ερυθρού Σταύρου, θά δύναται να προσφέρη τάς υπηρεσίας του είς τά μετέχοντα
της συρράξεως Μέρη.
Τά εν συρράξει Μέρη θά προσπαθήσουν εξ άλλου νά θέσουν εν ϊσχύϊ, δ* ειδικών
συμφωνιών, ολας ή μέρος τών διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως.
"Η εφαρμογή τών ανωτέρω διατάξεων δεν θά έπηρεάση τήν νομικήν θέσιν τών
είς τήν σύρραξιν μετεχόντων Μερών.
"Αρθρον 4·
Ύπό της Συμβάσεως προστατεύονται τά πρόσωπα εκείνα τά όποια είς οίανδή
ποτε στιγμήν και καθ* οιονδήποτε τρόπον ευρίσκονται, εν περιπτώσει συρράξεως
ή κατοχής, ύπό τήν έξούσίαν Μέρους μετέχοντος της συρράξεως ή Δυνάμεως Κα
τοχής της οποίας δεν τυγχάνουν πολΐται.
Πολΐται κράτους μή δεσμευμένου υπό της Συμβάσεως δεν προστατεύονται
ύπ'αυτής. Πολΐται ουδετέρου Κράτους ευρισκόμενοι εΐς τό έδαφος εμπολέμου
κράτους και πολΐται συνεμπολέμου κράτους δεν θεωρούνται πρόσωπα προστατευό
μενα εν δσω τό Κράτος τοϋ οποίου τυγχάνουν πολΐται έχει κανονικήν διπλωματι
κήν έκπροσώπησιν παρά τω Κράτει εϊς τήν έξούσίαν του οποίου ευρίσκονται.
Έν τούτοις αί Διατάξεις τοϋ Μέρους II έχουν εύρυτέραν έφαρμογήνήτις καθορί
ζεται εϊς τό άρθρον 13.
Πρόσωπα προστατευόμενα ύπό της Συμβάσεως της Γενεύης πέρι βελτιώσεως
τής τύχης τών τραυματιών και ασθενών τών έν εκστρατεία ενόπλων δυνάμεων,
της 12ης Αυγούστου 1949, ή ύπό τής Συμβάσεως της Γενεύης περί βελτιώσεως της
τύχης τών τραυματιών, ασθενών καί ναυαγών τών έν θαλασσή ενόπλων δυνάμεων
τής 12ης Αυγούστου 1949 ή ύπό τής Συμβάσεως τής Γενεύης περί Μεταχειρίσεως
Αιχμαλώτων Πολέμου τής 12ης Αυγούστου 1949 δέν θεωρούνται προστατευόμενα
πρόσωπα κατά τήν έννοιαν τής παρούσης Συμβάσεως.
"Αρθρον 5.
*Εάν έπι τοϋ εδάφους ενός τών έν συρράξει Μερών, τό Μέρος τούτο έχει σοβα
ρούς λόγους νά θεώρηση δτι έν τών ύπό τής παρούσης Συμβάσεως προστατευό
μενον πρόσωπον προκαλεί ατομικώς τήν δεδικαιολογημένην ύπόνοιαν δτι έχει
δρασιν έπιζημίαν διά τήν άσφάλειαν τοϋ Κράτους ή άποδειχθή δτι πράγματι έχει
τοιαύτην δρασιν, τό έν λόγω πρόσωπον δέν θά δικαιούται νά έπικαλεσθή τά δικαιώ
ματα καί προνόμια τα παρεχόμενα ύπό τής παρούσης Συμβάσεως, εάν ταύτα παρε
χόμενα αύτώ ήδύναντο νά ζημιώσουν τήν άσφάλειαν τοϋ Κράτους.
'Εάν ε'ις καταληφθέν έδαφος, πρόσωπον προστατευόμενον ύπό τής Συμβάσεως
συλληφθή ως κατάσκοπος ή δολιοφθορεύς ή διότι υπάρχει κατ* αΰτοϋ ατομικώς
ή δεδικαιολογημένη υπόνοια δτι έχει δρασιν έπιζημίαν διά τήν άσφάλειαν τής Δυ
νάμεως Κατοχής, δύναται τό έν λόγω πρόσωπον έάν ή στρατιωτική ασφάλεια τό
άπαιτή απολύτως νά στερηθή τοϋ ύπό τής παρούσης Συμβάσεως προβλεπομένου
δικαιώματος επικοινωνίας.
Ούχ* ήττον, εις τοιαύτας περιστάσεις τά πρόσωπα περί ων αί ανωτέρω παράγρα
φοι θά τύχουν ανθρωπιστικής μεταχειρίσεως και ε'ις περίπτωσιν διώξεως δεν θά
στερηθούν τών δικαιωμάτων δικαίας καί κανονικής διαδικασίας της προβλεπομέ
νης ύπό τής παρούσης Συμβάσεως, θ ά επανακτήσουν δε δλα τά δικαιώματα
και προνόμια τών προστατευομένων προσώπων κατά τήν έννοιαν τής παρούσης
Συμβάσεως, δσον ένεστι τάχιον λαμβανομένης ύπ* δψιν τής ασφαλείας τοϋ Κράτους
ή τής Δυνάμεως Κατοχής, αναλόγως τής περιπτώσεως.
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"Αρθρον 6.
Ή παρούσα Σύμβασις θά έφαρμοσθή άττό της ενάρξεως οιασδήποτε συρράξεως
ή κατοχής εκ τών αναφερομένων εϊς το άρθρον 3.
Εις τά έδαφος Μερών μετεχόντων της συρράξέως ή εφαρμογή της παρούσης
Συμβάσεως θά παύση δταν παύσουν γενικώς αί στρατιωτικοί επιχειρήσεις.
Εις κατεχόμενος περιοχάς ή εφαρμογή της παρούσης Συμβάσεως θά παύση
εν έτος μετά το γενικόν τέλος τών στρατιωτικών επιχειρήσεων, ούχ* ήττον ή κατέ
χουσα Δύναμις θά δεσμεύεται καθ* δλην τήν διάρκειαν της κατοχής εάν και εφ* δσον
ή εν λόγω Δύναμις άσκή κυβερνητικός λειτουργίας έπΐ της εν λόγω περιοχής, ύπό
τών διατάξεων τών ακολούθων άρθρων τής παρούσης Συμβάσεως:
Ι έως 12, 27, 29 εως 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 εως 77, 143.
Προστατευόμενα πρόσωπα τών οποίων ή άπελευθέρωσις, ό επαναπατρισμός ή ή
έπανεγκατάστασις θά λάβουν χώραν μετά τάς ημερομηνίας ταύτας, θα εξακολου
θήσουν εν τω μεταξύ νά τυγχάνουν προστασίας βάσει τής παρούσης Συμβάσεως.
"Αρθρον 7.
Πλην τών συμφωνιών τών ρητώς ύπό τών άρθρων I I , 14, 15, 17, 36, 108, 109,
132, 133 και 149 προβλεπομένων, τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται νά συνά
ψουν καΐ ετέρας ε'ιδικάς συμφωνίας έπι παντός θέματος το όποιον θά θεωρηθή
σκόπιμον νά ρυθμισθή Ιδιαιτέρως. Ουδεμία ειδική συμφωνία δύναται ν* άποβή
προς ζημίαν τής θέσεως τών προστατευομένων προσώπων, ως αϋτη καθορίζεται
διά τής παρούσης Συμβάσεως οϋτε νά περιορίση τά δι'αυτής παρεχόμενα εις τά
πρόσωπα ταύτα δικαιώματα.
Τά προστατευόμενα πρόσωπα θά εξακολουθήσουν ν* απολαύουν τών ευεργε
τημάτων τών τοιούτων Συμφωνιών εφ* δσον και ή Σύμβασις θά είναι έπ* αυτών
εφαρμοστέα, εκτός εάν περιληφθούν ρηται περί τοΰ εναντίου διατάξεις είς τάς
προμνησθείσας συμφωνίας ή είς αλλάς μεταγενεστέρως συναφθησομένας, ή εάν
ελήφθησαν εύνοϊκώτερα δι* αυτούς μέτρα υπό τοΰ ενός ή τοΰ ετέρου τών ε'ις τήν
σύρραξιν μετεχόντων Μερών.
"Αρθρον 8.
Τά προστατευόμενα πρόσωπα εν ουδεμία περιπτώσει δύνανται νά παραιτηθούν
εν μέρει ή εν δλω τών δικαιωμάτων τών έξασφαλιζομένων αύτοΐς ύπό τής παρού
σης Συμβάσεως και ύπό τών ειδικών συμφωνιών τών αναφερομένων είς το προη
γούμενον άρθρον έάν συνήφθησαν τοιαΰται.
"Αρθρον 9.
Ή παρούσα Σύμβασις θά έφαρμοσθή τη συνεργασία καΐ ύπό τον έλεγχον τών
Προστάτιδων Δυνάμεων τών επιφορτισμένων τήν περιφρούρησαν τών συμφερόν
των τών μετεχόντων είς τήν σύρραξιν Μερών. Προς τον σκοπόν τούτον αί Προσ
τάτιδες Δυνάμεις δύνανται έπι πλέον τοΰ διπλωματικού και προξενικού των προσω
πικού, νά διορίσουν αντιπροσώπους εκ τών ιδίων των πολιτών ή τών πολιτών ετέ
ρων ουδετέρων Δυνάμεων. Οί ώς άνω αντιπρόσωποι θά υπόκεινται είς τήν εγκρι
σιν τής Δυνάμεως παρά τη οποία πρόκειται νά ενασκήσουν τά καθήκοντα των.
Τά έν συρράξει Μέρη θά διευκολύνουν κατά τον εΰρύτερον δυνατόν τρόπον τήν
άποστολήν τών αντιπροσώπων ή απεσταλμένων τών Προστάτιδων Δυνάμεων.
Οί αντιπρόσωποι ή απεσταλμένοι τών Προστάτιδων Δυνάμεων έν ουδεμία πε
ριπτώσει θά υπερβαίνουν τά όρια τής αποστολής των ώς ταύτα καθορίζονται διά
τής παρούσης Συμβάσεως.
Ειδικώς θά λαμβάνουν ύπ' όψιν τάς επιτακτικός άνάγκας τής ασφαλείας τοΰ
Κράτους έν τω όποίω ενασκούν τά καθήκοντα των.
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"Αρθρον 10.

Ai διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως δεν έναντιοϋνται εις την άνθρωπιστι
κήν δρδσιν ήν ή Διεθνής Επιτροπή του Έρυθροϋ Σταύρου ή' οιαδήποτε άλλη αμερό
ληπτος ανθρωπιστική όργάνωσις θ' αναλάβουν, τη συναινέσει των εις τήν συρραξιν
μετεχόντων Μερών, διά τήν προστασίαν και βοήθειαν τών πολιτών.
"Αρθρον 11.

Τά 'Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται οποτεδήποτε να συμφωνήσουν, ίνα
αναθέσουν εις όργανισμόν παρέχοντα πάσαν έγγύησιν αμεροληψίας καί Ικανότητος
τά καθήκοντα ατινα διά της παρούσης Συμβάσεως ανατίθενται εις τάς Προστάτιδας
Δυνάμεις.
"Οταν πρόσωπα προστατευόμενα υπό της παρούσης Συμβάσεως δέν απολαύουν
ή παύσουν δι' οιονδήποτε λόγον ν* απολαύουν της φροντίοος Προστάτιδος Δυνά
μεως ή τοϋ οργανισμού περί ου προβλέπει ή ανωτέρω .πρώτη παράγραφος, ή κατα
κρατούσα Δύναμις θά ζητήση είτε άπό ούδέτερον κράτος είτε άπό ένα άλλον άνάλο
γον όργανισμόν ν' αναλάβουν τά καθήκοντα τά άνατεθέντα υπό της παρούσης
Συμβάσεως είς τάς προστάτιδας Δυνάμεις τάς ορισθείσας ύπό τών εν συρράξει
Μερών.
*Εάν δέν καταστη δυνατή ή ώς άνω έξασφάλισις της προστασίας ή κατακρα
τούσα Δύναμις οφείλει νά ζητήση άπό άνθρωπιστικήν τίνα όργάνωσιν, ώς είναι ή
Διεθνής "Επιτροπή τοϋ "Ερυθρού ΣταυροΟ, ν* άναλάβη τά ανθρωπιστικά καθήκοντα
ατινα ή παρούσα Σύμβασις αναθέτει είς τάς Προστάτιδας Δυνάμεις ή οφείλει ν* άπο
δεχθη ύπό την έπιφύλαξιν τών διατάξεων του παρόντος άρθρου, τάς προτάσεις
υπηρεσίας ας ήθελε λάβει παρά τοιαύτης οργανώσεως.
Πάσα ουδέτερα Δύναμις ή πάσα όργάνωσις καλούμενη ύπό της ενδιαφερόμενης
Δυνάμεως ή προσφερόμενη προς τον ανωτέρω άναφερόμενον σκοπόν οφείλει κατά
τήν δράσιν της νά εχη συναίσθησιν της ευθύνης της έναντι του έν συρράξει Μέρους
έκ του οποίου εξαρτώνται τά διά της παρούσης Συμβάσεως προστατευόμενα πρό
σωπα καί οφείλει νά παράσχη επαρκείς εγγυήσεις δτι είναι ίκανή ν* άναλάβη τά
περί ου πρόκειται καθήκοντα και νά εκτέλεση αυτά άμερολήπτως.
Ουδεμία επιτρέπεται παρέκβασις άπό τών ανωτέρω διατάξεων δι'είδικής συμφω
νίας μεταξύ Δυνάμεων των οποίων ή μία ευρίσκεται, έστω καί προσωρινώς, απέ
ναντι της άλλης, ή τών συμμάχων της άλλης είς μειονεκτικήν άπό απόψεως ελευθε
ρίας διαπραγματεύσεως θέσιν λόγω στρατιωτικών γεγονότων ώς, λόγου χάριν,
της κατοχής του δλου ή σημαντικού μέρους τοϋ εδάφους της.
'Οποτεδήποτε γίνεται, είς τήν παρουσαν Σύμβασιν, μνεία περί Προστάτιδος
Δυνάμεως, ή μνεία αυτή άφορα ωσαύτως και τάς οργανώσεις αΐτινες δύνανται νά
τήν υποκαταστήσουν ύπό τήν έννοιαν τοϋ παρόντος άρθρου.
Αι διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου επεκτείνονται καί εφαρμόζονται είς τάς περι
πτώσεις πολιτών ουδετέρου Κράτους ευρισκομένων εϊς κατεχόμενον έδαφος ή είς
έδαφος εμπολέμου κράτους παρά τω όποίω το κράτος ούτινος τυγχάνουν πολΐται
δέν έχει κανονικήν διπλωματικήν άντιπροσώπευσιν.
"Αρθρον 12.

Είς πδσαν περίπτωσιν καθ* ην ήθελον θεωρήσει τοϋτο χρήσιμονείς τά συμφέροντα
τών προστατευομένων προσώπων "ιδίως δε είς περιπτώσεις διαφωνίας μεταξύ τών
έν συρράξει Μερών ώς προς τήν εφαρμογή ν ή τήν έρμηνείαν τών διατάξεων της
παρούσης Συμβάσεως, αί Προστάτιδες Δυνάμεις θά προσφέρουν τάς καλάς των
υπηρεσίας επί τω τέλει τοϋ διακανονισμού της διαφοράς.
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Προς τόν σκοπόν τοϋτον εκάστη τών Προστάτιδων Δυνάμεων δύναται είτε τή
προσκλήσει ενός Μέρους είτε έξ ιδίας πρωτοβουλίας να προτείνη εις τά μετέχοντα
της συρράξεως Μέρη σύσκεψιν τών αντιπροσώπων των και Ιδίως τών άρχων
αίτινες έχουν την φροντίδα τών προστατευομένων προαώτίών εΐ δυνατόν επί καταλ
λήλως εκλεγομένου ουδετέρου εδάφους. Τά εν συρράξει Μέρη υποχρεούνται νά
δώσουν συνέχειαν είς τάς τοιαύτας προτάσεις. Αί Προστάτιδες Δυνάμεις δύνανται,
εάν παραστή ανάγκη νά προτείνουν είς την Εγκρισιν τών έν συρράξει Μερών προ
σωπικότητα άνήκουσαν είς ούδετέραν Δύναμιν ή απεσταλμένη ν της Διεθνούς Επι
τροπής τοΰ Έρυθροΰ Σταυρού, ήτις θέλει κληθή νά λάβη μέρος είς τήν τοιαύτην
σύσκεψιν.
ΜΕΡΟΣ ΊΙ.—ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΩΡΙΣΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
"Αρθρον 13.
Αί διατάξεις τοΰ παρόντος μέρους καλύπτουν το σύνολον τών πληθυσμών τών
είς την σύρραξιν μετεχουσών Χωρών άνευ οίασδήποτε δυσμενούς διακρίσεως
στηριζομένης ιδία επί ζητημάτων φυλής, εθνικότητος, θρησκείας ή πολιτικών
πεποιθήσεων καΐ τείνουν νά μετριάσουν τά ύπό τοΰ πολέμου προκαλούμενα δεινά.
"Αρθρον 14.
* Εν καιρώ ειρήνης ήδη τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη καί, μετά τήν εναρξιν
τών εχθροπραξιών, τά είς την σύρραξιν μετέχοντα Μέρη, δύνανται νά εγκαταστή
σουν επί τοΰ ιδίου αυτών εδάφους καί, αν παράστή ανάγκη, εις τάς κατεχόμενος
περιοχάς, ζώνας καί τόπους, υγειονομικούς και ασφαλείας, ούτω ώργανωμένόυς
ώστε νά προστατεύωνται εντός αυτών άπό τά αποτελέσματα τοΰ πολέμου οίτραυ
ματίαι, οί ασθενείς, τά ηλικιωμένα άτομα, παιδία κάτω τών δεκαπέντε ετών, έγκυμο
νοΰσαι γυναίκες και μητέρες τέκνων κάτω τών επτά ετών.
*Από της" ενάρξεως και κατά την διάρκειαν της συρράξεως τά ενδιαφερόμενα
Μέρη δύνανται νά συνάπτουν συμφωνίας διά τήν άμοιβαίαν άναγνώρισιν τών
δημιουργηθεισών ζωνών καί τόπων. Προς τόν σκοπόν τούτον δύνανται νά θέσουν
έν ίσχύϊ τάς διατάξεις τού είς τήν παροΰσαν Σύμβασιν προσηρτημένου Σχεδίου
Συμφωνίας, έπιφέρουσαι είς αυτό οίας τροποποιήσεις ήθελον θεωρήσει αναγκαίας.
ΑΊ, Προστάτιδες Δυνάμεις καί ή Διεθνής 'Επιτροπή τοΰ Έρυθροΰ Σταυρού κα
λούνται νά προσφέρουν τάς καλάς των υπηρεσίας ίνα διευκολυνθή ή έγκαθίδρυσις
καί άναγνώρισις τών έν λόγω υγειονομικών ζωνών και τόπων ασφαλείας.
"Αρθρον 15.
Οιονδήποτε τών έν συρράξει Μερών δύναται νά προτείνη είς τόν άντίπαλον,
είτε άπ* ευθείας είτε δι" ουδετέρου Κράτους ή ανθρωπιστικής οργανώσεως τήν
έγκατάστασιν είς τάς πέριόχάς είς ας λαμβάνουν χώραν μάχαι, ουδετεροποιημένων
ζωνών προοριζομένων νά εξασφαλίσουν άπό τους κινδύνους τοΰ πολέμου άνευ
οίασδήποτε διακρίσεως τά επόμενα πρόσωπα :—·
(α) Τραυματίαι ή ασθενείς μαχόμενοι ή άμαχοι.
(β) Πολΐται μη λαμβάνοντες μέρος εις τάς εχθροπραξίας οΐτινες κατά τήν
διαμονήν των εντός τών ζωνών ουδέν εκτελούν έργον στρατιωτικού χαρά
κτη ρος.
"Οταν τά ενδιαφερόμενα μέρη συμφωνήσουν έπι της γεωγραφικής τοποθεσίας,
της διοικήσεως, τοΰ εφοδιασμού διά τροφίμων καί. τοΰ ελέγχου της προταθείσης
ουδετεροποιημένης ζώνης θά συναφθή και θά υπογραφή ύπό τών αντιπροσώπων
τών έν συρράξει Μερών έγγραφος περί αύτοϋ συμφωνία. Ή συμφωνία θά καθορί
ζη τήν εναρξιν και διάρκειαν της ούδετεροποιήσεως τής ζώνης.
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"Αρθρον 16.

Oi τραυματίαι κοί ασθενείς ώς κα! οΐ ανάπηροι καΐ αϊ έγκυμονοΰσαι γυναίκες
θά είναι αντικείμενα Ιδιαιτέρας προστασίας κα! σεβασμού.
Έν ω μέτρω επιτρέπουν τοΟτο αί στρατιωτικά! άνάγκαι έκαστον των εν συρράξει
Μερών θά διευκολύνη τά μέτρα τα λαμβανόμενα προς άναζήτησιν τών νεκρών καΐ
τραυματιών, προς βοήθειαν τών ναυαγών καΐ άλλων προσώπων εκτεθειμένων είς
δεινόν κίνδυνον καΐ προς προστασίαν αυτών άπό της λεηλασίας και της κακομε
ταχειρίσεως.
"Αρθρον 17.

Τά έν συρράξει Μέρη θά προσπαθήσουν νά συνάψουν τοπικάς συμφωνίας δια
την έκκένωσιν τών τραυματιών, ασθενών, αναπήρων και ηλικιωμένων ατόμων,
παίδων και λεχών έκ τών πολιορκουμένων ή περικυκλωμένων περιοχών και διά
τήν είς τάς περιοχάς ταύτας εΐσοδον ιερέων οιασδήποτε θρησκείας, ιατρικού προ
σωπικού και υγειονομικού υλικού.
"Αρθρον 18.

Πολιτικά νοσοκομεία οργανωθέντα προς περίθαλψιν τραυματιών και ασθενών,
αναπήρων και λεχών είς ούδεμίαν περίπτωσιν δύνανται ν* αποτελέσουν στόχον επι
θέσεως άλλα θά τυγχάνουν πάντοτε σεβασμού και προστασίας έκ μέρους τών έν
συρράξει Μερών.
Τά μετέχοντα της συρράξεως Κράτη θά εφοδιάσουν πάντα τά πολιτικά νοσοκομεία
διά πιστοποιητικών έμφαινόντων τον χαρακτήρα των ώς πολιτικών νοσοκομείων
και άποδεικνυόντων δτι τά υπ' αυτών κατεχόμενα κτίρια δεν χρησιμοποιούνται
δι* έτερον τίνα σκοπόν, δστις συμφώνως τω αρθρω 19 θά ήδύνατο νά στέρηση αυτά
της προστασίας.
Τά πολιτικά νοσοκομεία θά φέρουν τά ύπό τοΰ άρθρου 38 της Συμβάσεως της
Γενεύης περί βελτιώσεως της καταστάσεως τών τραυματιών και ασθενών τών έν
εκστρατεία Ένοπλων Δυνάμεων της 12 Αυγούστου 1949, καθοριζόμενα εμβλήματα,
έάν έχουν προς τοϋτο τήν έγκρισιν τοΰ Κράτους.
Τά είς τήν σύρραξιν μετέχοντα Μέρη θά λάβουν τά αναγκαία μέτρα, εφ' δσον αί
στρατιωτικά! άνάγκαι τό επιτρέπουν, ίνα καταστήσουν τά διακριτικά εμβλήματα
τών πολιτικών νοσοκομείων ευδιάκριτα είς τάς κατά ξηράν, αέρα κα! θάλασσαν
δυνάμεις τοΰ εχθρού ώστε νά άποσοβηθή ή δυνατότης επιθετικής κατ' αυτών ενερ
γείας.
Έν όψει τών κινδύνων είς ους δυνατόν νά εκτεθούν τά νοσοκομεία έάν εύρίσκων
ται πλησίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων θά δεήση νά ληφθή φροντίς ώστε τά
νοσοκομεία νά κείνται είς τήν μεγαλυτέραν δυνατήν άπό αυτά άπόστασιν.
"Αρθρον 19.
Ή οφειλομένη εϊς τά πολιτικά νοσοκομεία προστασία δεν θά παύση είμή μόνον
έάν χρησιμοποιούνται έκτος τών ανθρωπιστικών των καθηκόντων, δι'ενεργείας
επιζήμιας είς τον έχθρόν. Ούχ ήττον ή προστασία θά παύση μόνον άφοϋ δοθή
κατάλληλος προειδοποίησις καθορίζουσα είς δλας τάς δυνατάς περιπτώσεις λογι
κήν προθεσμίαν και άφοϋ παρέλθη αύτη άπρακτος.
Ή περίθαλψις ασθενών κα! τραυματιών ανηκόντων εϊς τάς ενόπλους δυνάμεις
και ή ϋπαρξις φορητών δπλων και πυρομαχικών παραληφθέντων έκ τών τοιού
των μαχητών κα! μήπω παραδοθέντων είς τήν άρμοδίαν ύπηρεσίαν δεν θά θεω
ρούνται επιζήμιοι διά τόν έχθρόν πράξεις.
"Αρθρον 20.
Τά πρόσωπα τά ασχολούμενα κανονικώς κα! αποκλειστικώς με τήν λειτουργίαν
κα! διοίκησιν τών πολιτικών νοσοκομείων, συμπεριλαμβανομένων τών προσώπων
τών ασχολουμένων μέ τήν άναζήτησιν, διακομιδήν κα! μεταφοράν κα! μέ τήν περί
θαλψιν τών τραυματιών και ασθενών πολιτών, τών αναπήρων,κα! τών λεχών θά
τυγχάνουν σεβασμού κα! προστασίας.
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Εις τα κατεχόμενα εδάφη και εις τάς ζώνας πολεμικών επιχειρήσεων το ανωτέρω
προσωπικόν θα αναγνωρίζεται διά δελτίου ταυτότητος βεβαιοΰντος την ιδιότητα
του, φέροντος την φωτογραφίαν του κατόχου καΐ τήν σφραγίδα της αρμοδίας
αρχής και επίσης δι* ενός περιβραχιονίου έσφραγισμένου καΐ ανθεκτικού είς τήν
ύγραοίαν όπερ κατά τήν έκτέλεσιν τής υπηρεσίας θα φέρεται εϊς τον άριστερόν
βραχίονα.
Το περιβραχιόνιον τοΰτο θά χορηγήται υπό του Κράτους καΐ θά φέρητά εμβλή
ματα τα προβλεπόμενα εις το "Αρθρον 38 τής Συμβάσεως τής Γενεύης περί βελτιώ
σεως τής καταστάσεως τών τραυματιών και ασθενών τών έν εκστρατεία ένοπλων
δυνάμεων, τής 12ης Αυγούστου 1949.
Τό ύπόλοιπον προσωπικόν τό άπασχολούμενον εϊς τήν λειτουργίαν καί διοίκη
σιν τών πολιτικών νοσοκομείων θέλει τύχει σεβασμού καΐ προστασίας καΐ θά δικαι
ούται κατά τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων του \ίά φέρη τό περιβραχιόνιον περί ου
ανωτέρω προβλέπεται, ύπό τους έν τω παρόντι άρθρω τιθεμένους δρους. Τό
δελτίον ταυτότητος θά αναγραφή τα καθήκοντα εις α εις έκαστος απασχολείται.
Ή διεύθυνσις έκαστου νοσοκομείου θά τηρή πάντοτε είς τήν διάθεσιν τών αρμο
δίων αρχών εθνικών ή κατοχής ένημερωμένον πίνακα τοϋ τοιούτου προσωπικού.
"Αρθρον 21.
Φάλαγγες οχημάτων ή νοσοκομειακοί σιδηροδρομικοί συρμοί ή είδικώς έν
θαλασσή χρησιμοποιούμενα πλοία, μεταφέροντα τραυματίας και ασθενείς πολίτας,
αναπήρους και λεχούς θά τυγχάνουν τοϋ αύτοΰ σεβασμού και προστασίας δπως
και τά νοσοκομεία περί ών προβλέπει τό "Αρθρον 18, θά φέρουν δέ κατόπιν συ
νεννοήσεως τοϋ Κράτους, άνηρτημένον τό διακριτικόν έμβλημα περί ου προνοεί τό
"Αρθρον 38 τής Συμβάσεως τής Γενεύης περί βελτιώσεως τής καταστάσεως τών
τραυματιών και ασθενών τών έν εκστρατεία ένοπλων δυνάμεων τής 12ης Αύγου
στου 1949.
"Αρθρον 22.
'Αεροσκάφη χρησιμοποιούμενα αποκλειστικώς διά τήν μεταφοράν τραυματιών
και ασθενών πολιτών, αναπήρων και λεχών ή διά τήν μεταφοράν υγειονομικού
προσωπικού και εφοδίων, δεν θά, υφίστανται έπίθεσιν, άλλα θά τυγχάνουν σεβασμού
έφ* δσον ΐτττανται εις ϋψη, εις ώρας καΐ συμφώνως προς δρομολόγια είδικώς συμπε
φωνημένα μεταξύ δλων τών εϊς τήν σύρραξιν ενδιαφερομένων Μερών.
Δύνανται νά φέρουν τό διακριτικόν έμβλημα περί ου προνοεί τό "Αρθρον 38 τής
Συμβάσεως τής Γενεύης περί βελτιώσεως τής καταστάσεως τών τραυματιών και
ασθενών τών έν εκστρατεία ενόπλων δυνάμεων τής 12ης Αυγούστου 1949.
Εξαιρέσει εναντίας συμφωνίας πτήσις υπεράνω τοΰ εχθρικού ή του υπό τοΰ
εχθρού κατεχομένου εδάφους απαγορεύεται.
Τά τοιαύτα αεροσκάφη θά υπακούουν είς έκάστην κλήσιν προς προσγείωσιν.
Είς περίπτωσιν ούτω επιβληθείσης προσγειώσεως τό αεροσκάφος μετά τών έν
άύτώ προσώπων θά δύναται νά συνέχιση τήν πτήσιν του άφοΟ ενδεχομένως ύπο
στή ελεγχον.
"Αρθρον 23.
"Εκαοτον τών Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών θά έπιτρέψη τήν έλευθέραν
δίοδον πάσης αποστολής φαρμάκων και υγειονομικού υλικού ώς καί τών αναγκαί
ων είς τήν θρησκευτικήν λατρείαν αντικειμένων έφ* δσον προορίζονται αποκλει
στικώς διά τον άμαχον πληθυσμόν έτερου συμβαλλομένου Μέρους, έστω καί εχθρι
κού. Θά έπιτρέψη επίσης τήν έλευθέραν δίοδον πασών τών αποστολών απαραι
τήτων τροφίμων, ενδυμάτων καί δυναμωτικών προοριζομένων διά παιδιά κάτω
τών δέκα πέντε ετών, έγκυμονούσας γυναίκας και λεχούς.
Ή ύποχρέωσις Υψηλού Συμβαλλομένου Μέρους νά έπιτρέψη τήν έλευθέραν
δίοδον τών αναφερομένων είς τήν προηγουμένην παράγραφον αποστολών υπόκει
ται είς τον δρον δτι τό Μέρος τούτο θά εχη βεβαιωθή δτι ούδένα έχει σοβαρόν λόγον
νά φοβήται :
(α) δτι αϊ άποστολαί δυνατόν νά παρεκκλίνουν τοΰ προορισμού των.
(β) δτι ό έλεγχος δυνατόν νά μήν είναι αποτελεσματικός ή
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(γ) δτι προφανή πλεονεκτήματα δυνατόν νά προκύψουν δια τάς πολεμικός
προσπάθειας ή την οίκονομίαν του έχθροΰ εκ της υποκαταστάσεως ύπό
των ανωτέρω αποστολών άλλων εμπορευμάτων των οποίων άλλως ή προ
μήθεια ή ή παραγωγή θα έγίνετο ύπό τοϋ έχθροΰ ή διά ελευθερώσεως
υλικών προϊόντων ή υπηρεσιών ατινα άλλως θα άπητοΰντο διά την πα
ραγωγή ν τοιούτων εμπορευμάτων.
Ή δύναμις ή επιτρέπουσα τήν διάβασιν τών αποστολών τών αναφερομένων
είς τήν παράγραφον Ι του παρόντος άρθρου δυνατόν νά θέση ως δρον της παροχής
της άδειας ταύτης δτι ή διανομή είς τά ευεργετούμενα πρόσωπα θα γίνη ύπό έλεγχον
άσκηθησόμενον επί τόπου υπό τών προστάτιδων Δυνάμεων.
Αί άποστολαΐ αύται θα προωθούνται δσον το δυνατόν ταχύτερον και ή Δύναμις
ήτις επιτρέπει τήν έλευθέραν δίοδόν των θά εχη το δικαίωμα νά καθορίση τά  τεχνι
κάς συνθήκας ύφ* ας επιτρέπεται ή τοιαύτη δίοδος.
"Αρθρον 24. .
,
Τά εν συρράξει Μέρη θά λάβουν τά αναγκαία μέτρα ώστε τά κάτω τών δέκα
πέντε ετών παιδία τά καταστάντα ορφανά ή τά αποχωρισμένα άπό τάς οικογενείας
των ως εκ τοϋ πολέμου, μή εγκαταλειφθούν έρμαια της τύχης των, και Ίνα διευκο
λυνθή εϊς πάσαν περίπτωσιν ή συντήρησίς των, ή έκτέλεσις τών θρησκευτικών
καθηκόντων των καΐ ή έκπαίδευσις των. Αϋτη θέλει κατά τό δυνατόν άνατεθή είς
άτομα ανήκοντα εϊς τήν αυτήν μορφωτικήν παράδοσιν.
Τά εν συρράξει Μέρη θά διευκολύνουν τήν εν ουδέτερα χώρα φιλοξενίαν τών
παίδων τούτων διά τήν διάρκειαν της συρράξεως, κατόπιν συγκαταθέσεως της
προστάτιδος Δυνάμεως εάν ΰπάρχη τοιαύτη και εφ* δσον υπάρχει έγγύησις δτι θά
τηρηθούν αί εν τη πρώτη παραγράφω αναφερόμενοι άρχαί.
θ ά προσπαθήσουν έπι πλέον νά λάβουν τά αναγκαία μέτρα ώστε πάντα τά κάτω
τών δώδεκα ετών παιδία νά άναγνωρίζωνται διά πινακίδος ταυτότητος ην θά φέ
ρουν, ή δι* άλλου τινός μέσου.
"Αρθρον 25.
Πάντα τά άτομα τά ευρισκόμενα έπι εδάφους Μέρους μετέχοντος εϊς σύρραξιν ή
έπι εδάφους κατεχομένου ύπ' αΰτοϋ θά δύνανται νά αποστέλλουν ειδήσεις αυστη
ρώς οικογενειακής φύσεως εις μέλη της οικογενείας των, οπουδήποτε και αν εύρί
σκωνται καΐ νά λαμβάνουν ειδήσεις εξ αυτών. Ή αλληλογραφία αϋτη θά διαβιβάζεται
ταχέως και άνευ αδικαιολογήτου καθυστερήσεως.
'Εάν ως έκ τών έπικρατουσών συνθηκών καθίσταται δυσχερής ή αδύνατος ή
ανταλλαγή οίκογενειακής αλληλογραφίας διά τού κανονικού ταχυδρομείου τά ενδια
φερόμενα Μέρη τά μετέχοντα της συρράξεως θά αποταθούν είς ούδέτερον μεσολα
βητήν, ώς τό Κεντρικόν Πρακτορεϊον τό προβλεπόμενον υπό τοϋ "Αρθρου 140, ίνα
καθορίσουν εν συνεννοήσει μετά τούτου, τά ληπτέα μέτρα προς έξασφάλισιν της
εκτελέσεως τών υποχρεώσεων των ύπό τους καλλίτερους δυνατούς δρους, και δή
εν συμπράξει μετά τών 'Εθνικών 'Οργανώσεων τοϋ Έρυθροϋ Σταύρου ('Ερυθράς
Ημισελήνου, 'Ερυθρού Λέοντος και Ηλίου).
'Εάν τά εις τήν σύρραξιν μετέχοντα Μέρη θεωρήσουν άναγκαίαν τήν περιστολήν
της οικογενειακής αλληλογραφίας, ή περιστολή αϋτη θά περιορισθή τό πολύ είς
τήν υποχρεωτική ν χρησιμοποίησιν τυποποιημένων εντύπων περιεχόντων είκοσι
πέντε λέξεις ελευθέρως έκλεγομένας και είς τόν περιορισμόν τοϋ άριθμοΰ τών απο
στελλομένων τοιούτων εντύπων είς ενα κατά μήνα.
"Αρθρον 26.
"Εκαστον τών εις τήν σύρραξιν μετεχόντων Μερών θά διευκολύνη έρευνας γενο
μένας ύπό μελών διασκορπισμένων, συνεπεία, ύπό τοϋ πολέμου, οικογενειών με
σκοπόν τήν άποκατάστασιν της μεταξύ των επαφής και τήν εί δυνατόν συνάντησιν.
Θά ένθαρρύνη δε ιδιαιτέρως τήν δρασιν τών οργανώσεων α'ίτινες άφιεροϋνται εις
τό έργον τοϋτο, ύπό τόν δρον δτι έχει εγκρίνει τάς οργανώσεις αύτάς και δτι αύται
συμμορφοϋνται προς τα μέτρα ατινα λαμβάνει διά τήν άσφάλειάν του.
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ΜΕΡΟΣ III.—ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Ι ΙΊΠΓΙΑ Ι

Κοιναι Διατάξεις δια τά εδάφη τών εν συρράξει Μερών και δια τα κατεχόμενα

"Αρθρον 27.
Τά προστατευόμενα πρόσωπα δικαιούνται εις πάσαν περίπτωσιν σεβασμού προς
το πρόσωπον των, την τιμήν των, τά οικογενειακά των δικαιώματα, τάς θρησκευτι
τικάς των πεποιθήσεις και λατρείας και τάς συνήθειας των και τά έθιμα των. θ ά
τυγχάνουν πάντοτε ανθρωπιστικής μεταχειρίσεως καί προστασίας Ιδίως εναντίον
πάσης πράξεως βίας ή απειλής τοιαύτης και εναντίον ϋβρεων και δημοσίας περι
έργειας.
Αί γυναίκες θά τυγχάνουν ειδικής προστασίας εναντίον πάσης επιθέσεως κατά
τής τιμής των, Ιδίως εναντίον βιασμού, εξαναγκασμού είς πορνείαν ή οιασδήποτε
μορφής άσεμνου επιθέσεως.
Λαμβανομένων ύπ' όψιν τών διατάξεων τών σχετικών με την κατάστασιν τής
υγείας, την ήλικίαν και το φΟλον, πάντα τά προστατευόμενα πρόσωπα θά τυγχάνουν
τής αυτής μεταχειρίσεως υπό του εν συρράξει Μέρους εϊς τήν έξουσίαν τοΰ οποίου
ευρίσκονται, άνευ δυσμενούς τινός διακρίσεως στηριζομένης Ιδίως εις τήν φυλήν,
τήν θρησκείαν ή τάς πολιτικάς πεποιθήσεις.
Τά εν συρράξει Μέρη θά δύνανται εν τούτοις να λάβουν έναντι τών προστατευο
μένων προσώπων τά μέτρα ελέγχου ή ασφαλείας άτινα ό πόλεμος καθιστά αναγκαία.
"Αρθρον 28.
Ουδέν προστατευόμενον πρόσωπον δύναται νά χρησιμοποιηθή κατά τρόπον
ώστε νά εξασφαλισθούν από τών πολεμικών επιχειρήσεων, ώς εκ τής παρουσίας
τοΰ προσώπου αύτοϋ, ώρισμένα σημεία ή ώρισμέναι περιοχαί.
"Αρθρον 29.
Το εν συρράξει Μέρος εις τήν έξουσίαν τοΰ οποίου ευρίσκονται προστατευό
μενα πρόσωπα, είναι ύπεύθυνον τής μεταχειρίσεως ην υφίστανται ταϋτα άπό μέρους
τών οργάνων του, ασχέτως τών ατομικώς υπό τών ώς άνω οργάνων ύπεχομένων
ευθυνών.
"Αρθρον 30.
Τά προστατευόμενα πρόσωπα θά έχουν πάσαν εύκολίαν νά άποτείνωνται προς
τάς προστάτιδας Δυνάμεις, τήν Διεθνή Έπιτροπήν του 'Ερυθρού Σταυρού, τήν Ό ρ γ ά 
νωσιν τοΰ 'Εθνικού 'Ερυθρού Σταυρού ('Ερυθράς Ημισελήνου, 'Ερυθρού Λέοντος,
Ηλίου) τής χώρας οπού ευρίσκονται ώς και ε'ις πάσαν όργάνωσιν δυναμένην νά
τους βοηθήση.
Αί διάφοροι αύται οργανώσεις θά απολαύουν παρά τών αρχών πάσης ευκολίας
προς τον σκοπόν τούτον εντός τών ορίων τά όποια χαράσσουν αί στρατιωτικά!
άνάγκαι και ή ασφάλεια.
'Εκτός τών επισκέψεων τών απεσταλμένων τών προστάτιδων Δυνάμεων καί
τής Διεθνούς 'Επιτροπής τοΰ 'Ερυθρού Σταύρου τών προβλεπομένων ύπό τοΰ
άρθρου 143 αί Κρατοΰσαι ή Κατέχουσαι Δυνάμεις θά διευκολύνουν δσον το δυνα
τόν τάς επισκέψεις εϊς ας θά έπεθύμουν νά προβούν προς τά προστατευόμενα πρό
σωπα αντιπρόσωποι ετέρων οργανώσεων σκοπόν έχουσών τήν χορήγησιν πνευ
ματικής ή υλικής ^οτ\θείας προς τά πρόσωπα ταύτα.
Αρθρον 31.
Ουδεμία φυσική ή ηθική πίεσις θά άσκήται επί τών προστατευομένων προσώ
πων ιδίως προς λήψιν πληροφοριών παρ' αυτών ή παρά τρίτων.
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"Αρθρον 32.
'Απαγορεύεται ρητώς είς τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη ή λήψις παντός μέτρου
τοιαύτης φύσεως ώστε να προκαλή είτε σωματικούς πόνους είτε την έξόντωσιν
τών είς χείρας των προστατευομένων προσώπων. Ή άπαγόρευσις αϋτη άφορα
ουχί μόνον τον φόνον, τά βασανιστήρια, τάς σωματικός ποινάς, τον άκρωτηριασμόν
καί τά Ιατρικά η επιστημονικά πειράματα τά μη αναγκαία διά την Ιατρικήν περίθαλ
ψιν τοϋ προστατευομένου προσώπου, άλλ'επίσης και οιανδήποτε έτέραν βαναυ
σότητα προερχομένην είτε άπό πολιτικά όργανα είτε άπό στρατιωτικά τοιαύτα.
"Αρθρον 33.
Ουδέν προστατευόμενον πρόσωπον θά τιμωρήται διά παράβασιν μη προσω
πικώς υπ' αΰτοΰ διαπραχθεϊσαν. 'Απαγορεύονται αϊ συλλογικοί ποιναι ώς και
πάντα τά μέτρα εκφοβισμού , καί τρομοκρατίας.
Απαγορεύεται ή λεηλασία.
'Απαγορεύονται τά μέτρα άντεκδικήσεως επί προστατευομένων προσώπων καί
της περιουσίας των.
"Αρθρον 34.
'Απαγορεύεται ή λήψις ομήρων.
ΤΜΗΜΑ II
'Αλλοδαποί επί τοϋ εδάφους ενός τών εν Συρράξει μερών
"Αρθρον 35.
Πάντα τά προστατευόμενα πρόσωπα τά όποια θά έπεθύμουν νά εγκαταλείψουν
το έδαφος κατά τήν έναρξιν ή κατά την διάρκειαν της συρράξεως θά έχουν το δι
καίωμα νά πράξουν τοϋτο, εκτός εάν ή άναχώρησίς των είναι αντίθετος προς τά
εθνικά συμφέροντα τοϋ Κράτους. Αί αποφάσεις επί αιτήσεων αναχωρήσεως θά
λαμβάνωνται συμφώνως προς κανρνικήν διαδικασίαν καί κατά τον ταχύτερον, δυ
νατόν τρόπον. Τά πρόσωπα ε'ις α θά επιτροπή ή άναχώρησις δικαιούνται νά εφο
διασθούν με τά αναγκαία διά το ταξείδιον χρήματα και νά συναποκομίσουν μίαν
λογικήν ποσότητα είδών καί αντικειμένων προσωπικής των χρήσεως.
Τά πρόσωπα τών οποίων ή άδεια αναχωρήσεως εκ τοϋ εδάφους της κρατούσης
Δυνάμεως απερρίφθη θά έχουν το δικαίωμα νά επιτύχουν τήν ύπό δικαστηρίου ή
αρμοδίου διοικητικού συμβουλίου συσταθέντος προς τοϋτο ύπ' αυτής, έπανεξέ
τασιν της απορριφθείσης αιτήσεως των εντός της βραχυτέρας δυνατής προθεσμίας.
'Εάν ύποβληθή σχετική αίτησις, καί εφ' δσον λόγοι ασφαλείας δεν τό απαγορεύ
ουν και ol ενδιαφερόμενοι δεν εγείρουν αντιρρήσεις, αντιπρόσωποι της προστάτι
δος Δυνάμεως δύνανται νά λάβουν γνώσιν τών λόγων διά τους οποίους απερρί
φθησαν αιτήσεως αδείας εγκαταλείψεως τοϋ εδάφους ώς και τό ταχύτερον δυνα
τόν, τών ονομάτων δλων τών προσώπων ατινα ευρίσκονται εϊς αυτήν τήν κατηγο
ρίαν.
"Αρθρον 36.

Αί έπιτραπεϊσαι ύπό τους όρους τοϋ ανωτέρω άρθρου αναχωρήσεις θά πραγμα
τοποιούνται ύπό ικανοποιητικούς δρους ασφαλείας, υγιεινής, καθαριότητος και
διατροφής. Πάσα σχετική δαπάνη άπό τοϋ σημείου εξόδου εκ του εδάφους τής
κρατούσης Δυνάμεως θά βαρύνη τήν χώραν προορισμού ή, είς τήν περίπτωσιν δια
μονής είς ούδετέραν χώραν, τήν δύναμιν τής οποίας οί ενδιαφερόμενοι τυγχάνουν
πολΐται. Αί πρακτικαι λεπτομέρειαι τών τοιούτων μετακινήσεων δύνανται έν ανάγκη
νά διακανονισθούν δι" ειδικών συμφωνιών μεταξύ τών ενδιαφερομένων Δυνάμεων.
Τά άνωτέριο θεσπίζονται ύπό τήν έπιφύλαξιν τών ειδικών συμφωνιών ας δυνα
τόν νά συνάψουν τά έν συρράξει Μέρη διά τήν ανταλλαγή ν καί παλινόστησιν τών
είς χώρας τοϋ έχθροϋ περιελθόντων υπηκόων των.
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"Αρθρον 37.
Προστατευόμενα πρόσωπα ευρισκόμενα έν προφυλακίσει ή έκτίουντα στερη
τικήν της ελευθερίας των ποινήν, θέλουν τύχει ανθρωπιστικής μεταχειρίσεως κατά
την διάρκειαν τοϋ περιορισμού των.
"Αμα τη απολύσει των δύνανται να ζητήσουν να αναχωρήσουν εκ τής περιοχής
συμφώνως προς τα προηγούμενα άρθρα.
"Αρθρον 38.
'Εξαιρέσει των ειδικών μέτρων άτινα ενδέχεται νά ληφθούν δυνάμει τής παρού
σης Συμβάσεως, ειδικώς δε βάσει των άρθρων αυτής 27 και 41, ή κατάστασις τών
προστατευομένων προσώπων θα εξακολούθηση νά ρυθμίζεται κατ' αρχήν υπό τών
διατάξεων περί αλλοδαπών έν καιρώ ειρήνης. Έν πάση περιπτώσει θά τους παρέ
χωνται τα κάτωθι δικαιώματα:—
, (Ι) Θα δύνανται νά λάβουν τά ατομικά ή συλλογικά βοηθήματα ατινα θ' άπο
στέλλωνται εις αυτούς.
(2) Θά απολαμβάνουν Ιατρικής μερίμνης καΐ θεραπείας εις νοσοκομεΐον, εάν
ή κατάστασις τής υγείας των το άπαιτή καθ' δ μέτρον καΐ οί πολΐται τοϋ
ενδιαφερομένου Κράτους.
(3) Θά τους επιτρέπεται νά άσκοϋν την θρησκείαν των και νά δέχωνται πνευ
ματική ν αρωγή ν άπό κληρικόν τής πίστεως των.
(4) 'Εάν κατοικούν ε'ις περιοχήν Ιδιαιτέρως έκτεθειμένην είς πολεμικούς κινδύ
νους θά τους επιτρέπεται ή εκ τής περιοχής ταύτης μετακίνησις, έν ω
μέτρω καΐ εις τους πολίτας τοϋ ενδιαφερομένου Κράτους.
(5) Παίδες κάτω τών δεκαπέντε ετών, γυναίκες εις κατάστασιν εγκυμοσύνης
και μητέρες παιδίων κάτω τών επτά ετών θά απολαμβάνουν πάσης προνο.
μοιούχου μεταχειρίσεως έν ω μέτρω και οί πολΐται τοϋ έν λόγω Κράτους.
"Αρθρον 39.
Εϊς προστατευόμενα πρόσωπα ατινα ως εκ τοϋ πολέμου απώλεσαν τάς επι
κερδείς απασχολήσεις των θά παρέχεται ευχέρεια νά εξεύρουν έργασίαν επί πληρω
μή. Προς τοϋτο θά απολαύουν, ΰπό έπιφύλαξιν λόγω ασφαλείας, καΐ τών διατά
ξεων του άρθρου 40, τών αυτών πλεονεκτημάτων ων απολαύουν καί οί πολΐται
τής Δυνάμεως είς το έδαφος τής οποίας ευρίσκονται.
'Εάν εν τών έν συρράξει Μερών έφαρμόση έπι προστατευομένου προσώπου
μέτρα ελέγχου ατινα έχουν ως αποτέλεσμα νά το καταστήσουν άνίκανον νά συντη
ρή εαυτό και ειδικώς εάν το πρόσωπον τοϋτο δεν δύναται διά λόγους ασφαλείας
νά έξεύρη έργασίαν επί πληρωμή υπό λογικούς δρους, το έν λόγω Μέρος θά εξασφά
λιση τήν συντήρησιν αύτοΟ και τών έξ αύτοϋ εξαρτωμένων προσώπων.
Τά προστατευόμενα πρόσωπα δύνανται έν πάση περιπτώσει νά λαμβάνουν επι
δόματα έκ τής χώρας καταγωγής των, τής προστάτιδος Δυνάμεως ή τών φιλανθρω
πικών οργανώσεων περί ων γίνεται μνεία ε'ις το άρθρον 30.
"Αρθρον 40.
Τά προστατευόμενα πρόσωπα δύνανται νά εξαναγκασθούν εις έργασίαν μόνον
έν ω μέτρω και οί πολΐται τοϋ έν συρράξει Μέρους εις το έδαφος τοϋ οποίου ευρί
σκονται.
'Εάν τά προστατευόμενα πρόσωπα έχουν έχθρικήν υπηκοότητα δεν δύνανται
νά υποχρεωθούν παρά μόνον εϊς εργασίας αΐτινες εΐναι, όμαλώς εχόντων τών
πραγμάτων, άναγκαΐαι ττρός έξασφάλισιν τής διατροφής, τής στεγάσεως, τοϋ ιμα
τισμού, τής μεταφοράς και τής υγείας τών ανθρωπίνων υπάρξεων ύπό τον δρον αί
έργασίαι αΰταΐ νά μή είναι είς άμεσον σχέσιν με τήν διεξαγωγήν τών στρατιωτικών
επιχειρήσεων.
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Είς τάς περιπτώσεις τάς άναφερομένας εις τα προηγούμενα εδάφια, τα υποχρε
ούμενα εϊς έργασίαν προστατευόμενα πρόσωπα θα τυγχάνουν τών αυτών συνθη
κών εργασίας και τών αυτών μέτρων προστασίας δπως καΐ οί εθνικοί έργάται,
ιδιαιτέρως δσον άφορα τον μισθόν, την διάρκειαν της εργασίας, τά εφόδια εργασί
ας, την προκαταρκτικήν έκπαίδευσιν και την έπανόρθωσιν τών εργατικών ατυχη
μάτων ή τών επαγγελματικών ασθενειών.
Είς περίπτωσιν παραβιάσεως τών ώς άνω διατάξεων θα έπιτρέπηται είς τά προ
στατευόμενα πρόσωπα νά ασκήσουν το δικαίωμα της προσφυγής, συμφώνως προς
το άρθρον 30.
"Αρθρον 41.
'Εάν ή Δύναμις είς τήν έξουσίαν τής οποίας ευρίσκονται τά προστατευόμενα
πρόσωπα θεωρή ανεπαρκή τά άλλα μέτρα έλεγχου τά αναφερόμενα είς τήν παροΰ
σαν Συνθήκην, τά αυστηρότερα μέτρα έλεγχου εις τά όποια θά δύναται νά καταφυ
γή είναι ό καθορισμός υποχρεωτικής κατοικίας ή ό περιορισμός συμφώνως προς
τάς διατάξεις τών άρθρων 42 καΐ 43.
"Οταν έφαρμόζη τάς διατάξεις τοϋ δευτέρου εδαφίου τοϋ άρθρου 39 εϊς τάς
περιπτώσεις τών προσώπων τά όποια ύπεχρεώθησαν νά εγκαταλείψουν τον συνή
θη τόπον διαμονής των δυνάμει αποφάσεως, ήτις τους περιορίζει είς ύποχρεωτι
κήν διαμονήν εϊς άλλον τόπον, ή κατακρατούσα Δύναμις θά συμμορφοΰται δσον το
δυνατόν έπακριβέστερον με τους κανόνας τους σχετικούς προς τήν μεταχείρισιν
τών εγκλείστων (Τμήμα IV, Τίτλος III τής παρούσης Συνθήκης).
"Αρθρον 42.
Ό περιορισμός ή ή υποχρεωτική διαμονή τών προστατευομένων προσώπων
θά διατάσσωνται μόνον εάν ή ασφάλεια τής Δυνάμεως είς τήν έξουσίαν τής οποίας
ευρίσκονται καθιστά τά μέτρα ταύτα απολύτως αναγκαία.
'Εάν πρόσωπον τι ζητήση, μέσω τών αντιπροσώπων τής προστάτιδος Δυνά
μεως, τον έθελούσιον περιορισμόν του και αν ή περίπτωσίς του το άπαιτή, ή Δύνα
μις είς τήν έξουσίαν τής οποίας ευρίσκεται θά λάβη το ώς ανω μέτρον.
"Αρθρον 43.
'·■ \ '
Πάν προστατευόμενον πρόσωπον το όποιον θά εχη τεθή ύπό περιορισμόν ή εϊς
το όποιον έχει όρισθή υποχρεωτική διαμονή θά εχη τό δικαίωμα νά ζήτηση δπως
δικαστήριον ή άρμόδιον διοικητικόν σώμα, δημιουργηθησόμενον προς τον σκοπόν
τούτον ύπό τής κατακρατούσης Δυνάμεως, αναθεώρηση δσον τό δυνατόν ταχύ
τερον τήν ληφθεΐσαν περί αυτού άπόφασιν ταύτην. Έάν ό περιορισμός ή ό καθο
ρισμός υποχρεωτικής διαμονής διατηρηθή τό δικαστήριον ή τό διοικητικόν σώμα
θά προβή περιοδικώς, και τουλάχιστον δις τοΰ έτους είς τήν έξέτασιν τής περιπτώ
σεως τοϋ προσώπου τούτου προς τον σκοπόν δπως τροποποίηση υπέρ αυτού τήν
άρχικήν άπόφασιν έάν τό επιτρέπουν αί περιστάσεις.
Πλην τής περιπτώσεως καθ'ην τά ενδιαφερόμενα προστατευόμενα πρόσωπα
αντιτίθενται είς τούτο, ή κατακρατούσα Δύναμις θά φέρη δσον τό δυνατόν ταχύτε
ρον, ε'ις γνώσιν τής προστάτιδος Δυνάμεως τά ονόματα τών προστατευομένων
προσώπων τά όποια ετέθησαν ύπό περιορισμόν ή εις ύποχρεωτικήν διαμονήν.
Ύπό τήν αυτήν έπιφύλαξιν, αί αποφάσεις τών δικαστηρίων ή τών σωμάτων,
άτινα μνημονεύονται είς τό πρώτον εδάφιον τοϋ παρόντος άρθρου θά κοινοποι
ώνται επίσης δσον τό δυνατόν ταχύτερον είς τήν προστάτιδα Δύναμιν.
"Αρθρον 44.
Κατά τήν λήψιν τών ύπό τής παρούσης Συμβάσεως προβλεπομένων μέτρων
έλεγχου ή κατακρατούσα Δύναμις δεν θά μεταχειρίζηται ώς εχθρικούς ξένους
αποκλειστικώς έπι τη βάσει τής κατά νόμον εξαρτήσεως των άπό έχθρικόν Κράτος,
τους πρόσφυγας οϊτινες δεν απολαμβάνουν ε'ις τήν πραγματικότητα τής προστα
σίας οιασδήποτε κυβερνήσεως.
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"Αρθρον 45.
Τά προστατευόμενα πρόσωπα δεν θα δύνανται να παραδοθούν είς Δύναμιν μη
μέλος της Συμβάσεως.
Ή διάταξις αΟτη δέν δύναται να άποτελέση έμπόδιον εις τον έπαναττατρισμόν
των προστατευομένων προσώπων η εις την έπιστροφήν των είς τήν χώραν της
διαμονής των μετά το πέρας των εχθροπραξιών.
Τά προστατευόμενα πρόσωπα δύνανται νά παραδοθούν ύπό της κατακρατούσης
Δυνάμεως εις Δύναμιν μέλος της Συμβάσεως μόνον άφ* ου ή κατακρατούσα Δυνα
μις διαπίστωση δτι ή έν λόγω Δύναμις επιθυμεί και είναι είς θέσιν νά έφαρμόση
τήν Σύμβασιν. "Οταν τά προστατευόμενα πρόσωπα οϋτω παραδίδωνται, ή ευθύνη
τής εφαρμογής της Συνθήκης βαρύνει τήν Δύναμιν ήτις εδέχθη νά τους φιλοξενήση
κατά τήν περίοδον καθ* ην παραμένουν έμπεπιστευμένα είς αυτήν. Οΰχ' ήττον,
είς περίπτωσιν καθ'ήν ή Δύναμις αΰτη δέν εφήρμοζε τάς διατάξεις τής Συνθήκης,
επί τίνος σημαντικού σημείου, ή Δύναμις ύπό τής οποίας παρεδόθησαν τά προστα
τευόμενα πρόσωπα οφείλει, βάσει ειδοποιήσεως τής προστάτιδος Δυνάμεως νά
λάβη αποτελεσματικά μέτρα διά τήν έπανόρθωσιν τής καταστάσεως ή νά ζητήση
δπως τά προστατευόμενα πρόσωπα επιστραφούν είς αυτήν.
Ή τοιαύτη αίτησις πρέπει νά γίνη δεκτή.
Προστατευόμενον πρόσωπον έν ουδεμία περιπτώσει δύναται νά μεταφερθή
είς χώραν δπου φοβείται διωγμούς λόγω των πολιτικών ή θρησκευτικών του πε
ποιθήσεων.
ΑΙ διατάξεις τού παρόντος άρθρου δέν εμποδίζουν τήν εκδοσιν βάσει συμβάσε
ων περί εκδόσεως συναφθεισών πρό των εχθροπραξιών, προστατευομένων προσώ
πων κατηγορουμένων δι" εγκλήματα κοινοΰ δικαίου.
"Αρθρον 46.
Έν ώ μέτρω δέν θά έχουν προηγουμένως καταργηθή τά ληφθέντα διά τά προστα
τευόμενα πρόσωπα περιοριστικά μέτρα, ταϋτα θά λήξουν δσον το δυνατόν ταχύ
τερον μετά τήν λήξιν τών εχθροπραξιών.
Τά ληφθέντα περί τής περιουσίας των περιοριστικά μέτρα θά λήξουν δσον τό
δυνατόν ταχύτερον μετά τήν λήξιν τών εχθροπραξιών, συμφώνως προς τήν νομο
θεσίαν τής κατακρατούσης Δυνάμεως.
ΤΜΗΜΑ III
Κατεχόμενα Εδάφη.
"Αρθρον 47.
Τά προστατευόμενα πρόσωπα ατινα ευρίσκονται επί κατεχομένου εδάφους έν
ούδεμίφ περιπτώσει και έπ' ούδενί λόγω θά στερηθούν τού ευεργετήματος τής παρού
σης Συμβάσεως ούτε λόγω οιασδήποτε επελθούσης αλλαγής συνεπεία τής κατοχής
είς τους θεσμούς ή τήν κυβέρνησιν τοΰ έν λόγω εδάφους, οϋτε κατόπιν συναφθείσης
συμφωνίας μεταξύ τών άρχων τού κατεχομένου εδάφους και τής κατεχούσης Δυ
νάμεως, ούτε λόγω τής προσαρτήσεως υπό τής τελευταίας ταύτης μέρους ή ολο
κλήρου του κατεχομένου εδάφους.
"Αρθρον 48.
Τά προστατευόμενα πρόσωπα άτινα δέν είναι υπήκοοι τής Δυνάμεως τής οποίας
κατέχεται τό έδαφος, δύνανται νά επικαλεσθούν τό δικαίωμα νά εγκαταλείψουν τό
έδαφος συμφώνως προς τους εις τό άρθρον 35 προβλεπόμενους δρους, αί δε σχε
τικοί αποφάσεις θά λαμβάνωνται συμφώνως προς τήν διαδικασίαν τήν οποίαν ή
κατέχουσα Δύναμις έχει ύποχρέωσιν νά θέσπιση συμφώνως προς τό ώς άνω άρθρον.
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"Αρθρον 49.
ΑΙ,υποχρεωτικά! άτομικαί ή όμαδικαί μεταφοραΐ ώς και ή εξορία προστατευο
μένων προσώπων έξω τοϋ κατεχομένου εδάφους προς το έδαφος της κατεχούσης
Δυνάμεως η προς το έδαφος οιουδήποτε άλλου Κράτους, κατεχομένου η μή, απαγο
ρεύονται οιαδήποτε καΐ αν είναι ή αιτία των.
Ούχ' ήττον ή κατέχουσα Δύναμις θα δύναται νά προβή εις την όλοκληρωτικήν ή την
μερικήν έκκένωσιν μιας ώρισμένης κατεχόμενης περιοχής εάν ή ασφάλεια του πλη
θυσμού ή επιτακτικοί στρατιωτικοί λόγοι το απαιτούν. Αί εκκενώσεις δεν δύνανται
νά συνεπαγάγουν τήν μετακίνησιν των προστατευομένων προσώπων ειμή μόνον
εις το έσωτερικόν τοϋ κατεχομένου εδάφους, πλην της περιπτώσεως υλικής αδυ
ναμίας. Ό ούτω εκκενωθείς πληθυσμός θά έπαναφέρηται εις τάς εστίας του ευθύς
ώς λήξουν αί έχθροπραξίαι εις τον τομέα τούτον.
; 'Η κατέχουσα Δύναμις ενεργούσα τάς μεταφοράς ή τάς εκκενώσεις ταύτας, πρέ
πει νά μεριμνήση εν δλω τω μέτρω τοϋ δυνατού ίνα τά προστατευόμενα πρόσωπα
εγκατασταθούν είς ευπρεπή καταλύματα, ϊνα αϊ μετακινήσεις γίνουν ύπό Ικανοποιη
τικάς συνθήκας καθαριότητος, υγιεινής, ασφαλείας και τροφής καΐ ίνα τά μέλη της
αυτής οικογενείας μή χωρισθούν άπ' αλλήλων.
Ή προστάτις Δύναμις θά λαμβάνη γνώσιν τών μεταφορών και
ευθύς ώς αύται λάβουν χώραν.

εκκενώσεων

Ή κατέχουσα Δύναμις δεν θά δύναται νά κράτηση τά προστατευόμενα πρόσω
πα είς περιοχήν Ιδιαιτέρως έκτεθειμένην εις τους κινδύνους τοΰ πολέμου, εκτός
αν ή ασφάλεια τοϋ πληθυσμού ή επιτακτικά! στρατιωτικά! άνάγκαι το απαιτούν.
Ή κατέχουσα Δύναμις δεν θά δύναται νά έξορίση ή νά μεταφέρη μέρος τοΰ ιδι
κού της άμαχου πληθυσμού εις το κατεχόμενον ύπ' αυτής έδαφος.

"Αρθρον 50.
Ή κατέχουσα Δύναμις θά διευκολύνη τη συνεργασία τών εθνικών και τοπικών
άρχων, τήν καλήν λειτουργίαν τών Ιδρυμάτων τών αφιερωμένων είς τήν περιποίη
σιν και τήν έκπαίδευσιν τών παίδων.
θ ά λάδη δλα τ ά αναγκαία μέτρα όπως διευκολύνη τήν άναγνώρισιν της
ταυτότητος των. Έ ν ουδεμία περιπτώσει θά δύναται νά προβή είς άλλοίωσιν
της προσωπικής των καταστάσεως οϋτε νά τους ένταξη είς σχηματισμούς ή
οργανώσεις εξαρτωμένας άπ' αυτήν.
Έ ά ν τ ά τοπικά Ιδρύματα είναι ανεπαρκή, r κατέχουσα Δύναμις οφείλει νά
λάιδη μέτρα διά νά εξασφάλιση τήν συντήρησιν κ α ι τήν έκπαίδευσιν εΐ δυνατόν
δια προσώπων της εθνικότητος των, τής γλώσσης των κ α ι της θρησκείας των,
τών ορφανών παίδων ή τών άποχωρισθέντων άπό τους γονείς των λόγω του
"πολέμου, έφ' δσον δεν θά υπήρχε στενός συγγενής ή φίλος, δστις θά ήδύνατο
ν ά ' μεριμνήση σχετικώς.
Είς είδικό.ν τμήμα του ίδρυθησομένου δυνάμει του άρθρου 136 γραφείου θά
άνατεθη νά λάδη δλα τ ά αναγκαία μέτρα προς εξακρίβωσα/ τής οικογενειακής
καταστάσεως τών παίδων τών οποίων ή ταυτότης είναι αμφίβολος. Αί ύπάρ
χουσαι πληροφορίαι περί του πατρός και τής μητρός των ή περί άλλων στενών
συγγενών θά καταγράφουν έκεΐ.
Ή κατέχουσα Δύναμις δεν πρέπει νά έμποδίση τήν έφαρμογήν τών μέτρων
προτιμήσεως άτινα θά εΐχον ενδεχομένως θεσπισθή, προ τής κατοχής, υπέρ τών
παίδων κάτω τών δεκαπέντε ετών, υπέρ τών εγκύων γυναικών κ α ι μητέρων
παίδων κάτω τών επτά ετών, δσον άφορα τήν τροφήν, τάς ίατρικάς περιποιήσεις
και τήν προστασίαν εναντίον τών συνεπειών του πολέμου.
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"Αρθρον 51.
Ή κατέχουσα Δύναμις δεν θά δύναται νά υποχρέωση τ ά προστατευόμενα
πρόσωπα νάύπηρετήσουν εις τάς ένοπλους ή βοηθητικάς της δυνάμεις. 'Απαγο
ρεύεται οιαδήποτε πίεσις ή προπαγάνδα τείνουσα είς την διενέργειαν εθελον
τικών κατατάξεων.
Δεν δύναται νά ύποχρεώνη είς έργασίαν προστατευόμενα πρόσωπα έκτος
αν εΤναι ηλικίας άνω των δεκαοκτώ ετών. Δεν θά πρόκειται δε πάντως παρά
μόνον δι* εργασίας σχετικάς μέ .τάς άλ'άγκας του στρατού κατοχής ή διά τάς
υπηρεσίας δημοσίου ενδιαφέροντος διά την τροφοδοσίαν, την κατοικίαν, τον
Ιματισμόν, τάς μεταφοράς ή τήν ύγείαν της κατεχόμενης χώρας. Δεν θά υπο
χρεούνται τ ά προστατευόμενα πρόσωπα είς οιανδήποτε έργασίαν ήτις θά τους
ύπεχρέωνέ νά συμμετάσχουν είς στρατιωτικάς επιχειρήσεις. Ή κατέχουσα
Δύναμις δέν δύναται νά υποχρέωση τ ά προστατευόμενα πρόσωπα νά αναλά
βουν διά της βίας τήν άσφάλεπν τών εγκαταστάσεων δπου εκτελούν ύποχρεω
τικήν έργασίαν.
Ή εργασία θά γίνηται μόνον εντός του κατεχομένου εδάφους δπου τ ά περί
ών πρόκειται πρόσωπα ευρίσκονται. "Εκαστον προσκαλούμενον είς έργασίαν
πρόσωπον θά διατηρήται κατά τό δυνατόν εις τον συνήθη τόπον εργασίας του.
'Η εργασία θά άνταμείβηται δικαίως κ α ι θά είναι ανάλογος προς τάς σωματι
κάς κ α ι διανοητικάς Ικανότητας τών εργαζομένων. Ή ισχύουσα είς τήν κατε
χομένην χώραν νομοθεσία σχετικώς προς τους δρους εργασίας καΐ τ ά μέτρα
προστασίας, ειδικώς δσον άφορα τον μισθόν, τήν διάρκειαν της εργασίας, τον
έφοδιασμόν είς εργαλεία, τήν προκαταρκτικήν εκπαίδευσα/ και τήν επανόρθω
σα/ τών εργατικών ατυχημάτων, θά έφαρμόζηται διά τ ά προστατευόμενα πρό
σωπα τ ά ύποβληθησόμενα είς τάς εργασίας, αΐτινες αναφέρονται είς τό παρόν
άρθρον.
Έ ν ουδεμία περιπτώσει, ή αναγκαστική πρόσκλησις προς έργασίαν δύνα
τ α ι νά κατάληξη είς έπιστράτευσιν εργατών, οΐτινες νά τεθούν ύπό καθεστώς
στρατιωτικόν ή ήμιστρατιωτικόν.
ι

"Αρθρον 52.
Ουδέν συμβόλαιον, συμφωνία ή κανονισμός δύναται νά θίξη τό δικαίωμα
παντός εργάτου έθελοντου ή μή οπουδήποτε κ α ι αν εύρίσκηται δπως άπευθύνη
τ α ι προς τους αντιπροσώπους της προστάτιδος Δυνάμεως διά νά ζητήση τήν
έπέμβασίν της.
'Απαγορεύεται οιονδήποτε μέτρον τεΐνον νά προκαλέση άνεργίαν, ή νά πε
ριορίση τάς δυνατότητας εργασίας διά τους έργάτας κατεχόμενης χώρας προς
τόν σκοπόν δπως προτραπουν νά εργασθούν διά λογαριασμόν της κατεχούσης
χώρας.
"Αρθρον 53.
'Απαγορεύεται είς τήν κατέχουσαν Δύναμιν νά καταστρέψη τήν κινητήν
ή άκίνητον περιουσίαν τήν άνήκουσαν ατομικώς ή όμαδικώς είς ίδιώτας, είς τό
Κράτος ή πρόσωπα δημοσίου δικαίου, είς κοινωνικάς ή είς συνεργατικάς οργα
νώσεις, έκτος τών περιπτώσεων δπου αϊ καταστροφαί αύται θά καθίσταντο άπο
λύτ&5ς άναγκαΐαι λόγω τών στρατιωτικών επιχειρήσεων.
"Αρθρον 54.
'Απαγορεύεται είς τήν κατέχουσαν. Δύναμιν νά μεταβάλη τήν κατάστασιν
τών Δημοσίων Υπαλλήλων ή τών δικαστών του κατεχομένου εδάφους ή νά έπι
βάλη κατ' αυτών κυρώσεις ή οιαδήποτε μέτρα εξαναγκασμού ή διακρίσεως
διότι θά άπεΐχον ούτοι άπό τ ά καθήκοντα των διά λόγους συνειδήσεως.
Ή τελευταία αυτή άπαγόρευσις δεν εμποδίζει τήν έφαρμογήν του δευτέρου
εδαφίου του^άρθρου 51. Δέν θίγει τό δικαίωμα της κατεχούσης Δυνάμεως νά
άπομακρύνη έκ τών καθηκόντων των τους κατόχους δημοσίων θέσεων.
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"Αρθρον 55.
Ή κατέχουσα Δύναμις έχει καθήκον, έν ώ μέτρω επιτρέπουν τ ά μέσα της
να εξασφάλιση τον έφοδιασμόν του πληθυσμού είς τρόφιμα κ α ι ιατρικά. Ειδι
κώς, οφείλει να είσαγάγη τ ά τρόφιμα, τ ά ιατρικά εϊδη κ α ι πάν άλλο άναγκαΐον
προϊόν δταν ο'ι πόροι του κατεχομένου εδάφους είναι ανεπαρκείς.
Ή κατέχουσα Δύναμις δεν δύναται νά έπιτάξη τρόφιμα, εϊδη ή ιατρικά
υλικά ευρισκόμενα είς το κατεχόμενον έδαφος ειμή μόνον διά τάς δυνάμεις
και την διοίκησιν κατοχής : 'Οφείλει, νά λαμβάνη ύπ' όψιν τάς άνάγκας του
αμάχου πληθυσμού. Ύπό την έπιφύλαξιν των διατάξεων άλλων διεθνών συνθη
κών, ή κατέχουσα Δύναμις οφείλει νά λάβη τ ά αναγκαία μέτρα ώστε πάσα
έπίταξις ν' άποζημιουται είς την πραγματικήν της άξίαν.
Αϊ προστάτιδες Δυνάμεις δύνανται οποτεδήποτε νά ελέγξουν χωρίς εμπό
δια την κατάστασιν του ανεφοδιασμού είς τρόφιμα κ α ι φάρμακα είς τ ά κατε
χόμενα εδάφη ύπό τήν έπιφύλαξιν τών προσωρινών περιορισμών οί όποιοι θά
έπεβάλλοντο ύπό επιτακτικών στρατιωτικών αναγκών.
"Αρθρον 56.
Έ ν ώ μέτρω το επιτρέπουν τ ά μέσα της, ή κατέχουσα Δύναμις έχει καθή
κον νά εξασφάλιση κ α ι νά διατήρηση τη συνεργασία τών εθνικών κ α ι τοπικών
άρχων, τάς Ιατρικάς καΐ νοσοκομειακάς υπηρεσίας, καΐ Ιδρύματα, ώς επίσης
κ α ι τήν ύγείαν καί δημοσίαν υγιεινή ν είς το κατεχόμενον έδαφος, κ α ι δη νά
θέσπιση καί έφαρμόση τ ά αναγκαία προφυλακτικά κ α ι προληπτικά μέτρα προς
καταπολέμησιν τών μεταδοτικών νόσων κ α ι επιδημιών. Το ύγειονομικόν προ
σωπικόν πάσης κατηγορίας θά έχη τήν άδειαν νά εκτέλεση τήν άποστολήν του.
Έ ά ν νέα νοσοκομεία δημιουργούνται είς κατεχόμενον έδαφος καί άν τ ά
αρμόδια όργανα του κατεχομένου Κράτους δεν εύρίσκωνται πλέον έν υπηρεσία,
αϊ άρχαί κατοχής θά προβούν άν παραστή ανάγκη είς τήν ύπό του άρθρου 18
προβλεπομένην άναγνώρισιν. Είς παρόμοιας περιστάσεις αϊ άρχαί κατοχής
οφείλουν επίσης νά προβούν είς τήν άναγνώρισιν του προσωπικού τών νοσοκο
μείων καί τών μεταφορικών οχημάτων, δυνάμει τών διατάξεων τών άρθρων
20 καί 21,
Ή κατέχουσα Δύναμις, δταν θεσπίζη μέτρα υγιεινής καί μέριμνα διά τήν
έφαρμογήν των. θά λαμβάνη ύπ' όψιν τάς ήθικάς απαιτήσεις καί συνήθειας του
πληθυσμού του κατεχομένου εδάφους.
"Αρθρον 57.
Ή κατέχουσα Δύναμις δεν δύναται νά έπιτάξη τ ά πολιτικά νοσοκομεία
ειμή μόνον προσωρινώς καί έν περιπτώσει επειγούσης ανάγκης διά τήν νοση
λείαν τών στρατιωτικών τραυματιών καί ασθενών καί ύπό τόν δρον δτι θά λ η 
φθούν τ ά κατάλληλα μέτρα έν εύθέτω χρόνω προς έξασφάλισιν της νοσηλείας
καί θεραπείας τών έν νοσοκομείοις νοσηλευτέων, χαί έξασφάλισιν τών αναγκών
του άμαχου πληθυσμού.
Τό ύλικόν καί αϊ παρακαταθήκαι τών πολιτικών νοσοκομείων δεν δύνανται
νά επιταχθούν, έν δσω είναι άναγκαΐαι διά τόν άμαχον πληθυσμόν.
"Αρθρον 58.
Ή κατέχουσα Δύναμις θά έπιτρέπη είς τους ιερείς τών διαφόρων θρησκευ
μάτων νά παρέχουν πνευματικήν άρωγήν είς τους ομοθρήσκους των.
θ ά δέχηται επίσης τάς άποστολάς βιβλίων καί άλλων αντικειμένων αντα
ποκρινομένων είς θρησκευτικός άνάγκας καί θά διευκολύνη τήν διανομήν των
εντός του κατεχομένου εδάφους.
"Αρθρον 59.
"Οταν ό πληθυσμός κατεχομένου εδάφους ή μέρος τούτου τροφοδο
τήται ανεπαρκώς, ή κατέχουσα Δύναμις θά δέχηται τάς υπέρ του πληθυσμού
τούτου δοηθητικάς ενεργείας καί θά τάς διευκολύνη έν δλω τω μέτρω τών δυ
νάμεων της.
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Αί ένέργειαι αύται αΐτινες θα δύνανται νά αναλαμβάνονται είτε ύπό Κρα
τών, είτε ύπό αμερόληπτου ανθρωπιστικού οργανισμού, δπως ή Διεθνής 'Επι
τροπή του 'Ερυθρού Σταυρού, θά συνίστανται είδικώτερον εις άποστολάς τρο
φίμων, υγειονομικού υλικού καΐ ιματισμού. "Απαντα τά συμβαλλόμενα Κράτη
οφείλουν νά επιτρέπουν την έλευθέραν διέλευσιν των αποστολών τούτων και νά
εξασφαλίζουν τήν προστασίαν των.
Δύναμις επιτρέπουσα τήν έλευθέραν διέλευσιν αποστολών προοριζομένων
δι' έ'δαφος κατεχόμενον υπό εχθρικού προς αυτήν Μέρους θά εχη έν τούτοις
το δικαίωμα νά έλέγχη τάς άποστολάς, νά κανονίζη τά της διελεύσεως των
συμφώνως προς καθωρισμένα δρομολόγια, και νά ζητη Ίκανοποιητικήν διαβε
βαίωσα/ έκ μέρους της. Προστάτιδος Δυνάμεως δτι αί άποστολαΐ αύται προορί
ζονται διά τήν άνακούφισιν πληθυσμού ευρισκομένου είς ανάγκην, και δεν χρη
σιμοποιούνται προς δφελος της κατεχούσης Δυνάμεως.
"Αρθρον 60.
Αί άποστολαί βοηθημάτων ουδαμώς αποδεσμεύουν τήν κατέχουσαν Δύ
ναμιν άπό τάς εύθύνας άς επιβάλλουν αύτη τά άρθρα 55, 56 καΐ 59. Δεν θά
δύναται έπ' ούδενΐ λόγω νά μεταβάλη τόν προορισμόν τών αποστολών βοηθη
μάτων, έκτος είς τήν περίπτωσιν επειγούσης ανάγκης, προς τό συμφέρον τοΰ
πληθυσμού τοΰ κατεχομένου εδάφους καΐ τη συναινέσει της Προστάτιδος Δυ
νάμεως. '
"Αρθρον 61.
Ή διανομή τών αποστολών βοηθημάτων τών αναφερομένων εις τά προη
γούμενα άρθρα θά γίνηται τη συνεργασία καί ύπό τόν ελεγχον της Προστάτι
δος Δυνάμεως. Τά καθήκοντα ταύτα θά δύνανται επίσης νά ανατεθούν, κατόπιν
συμφωνίας μεταξύ της κατεχούσης Δυνάμεως καί της προστάτιδος Δυνάμεως,
είς ούδέτερον Κράτος, είς τήν Διεθνή Έπιτροπήν τοΰ Ερυθρού Σταυρού ή είς
οιονδήποτε άλλον άμερόληπτον άνθρωπιστικόν όργανισμόν.
Αί άποστολαί αύται θά είναι άπηλλαγ μένα ι. παντός δασμού, τέλους ή φό
ρου είς τό κατεχόμενον έδαφος έκτος άν τούτο εΐναι άναγκαΐον προς τό συμ
φέρον της οικονομίας τοΰ εδάφους. Ή κατέχουσα Δύναμις θά πρέπει νά διευ
κολύνη τήν ταχεΐαν διανομήν τών αποστολών τούτων.
"Απαντα τά συμβαλλόμενα Μέρη θά προσπαθήσουν νά επιτρέψουν τήν δω
ρεάν διαμετακόμισα/ καί τήν μεταφοράν τών βοηθημάτων τούτων τών προορι
ζομένων διά τά κατεχόμενα εδάφη.
"Αρθρον 62,.
Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών επιτακτικών αναγκών ασφαλείας, τά προστατευό
μενα πρόσωπα άτινα ευρίσκονται είς τό κατεχόμενον έ'δαφος, δύνανται νά λαμ
βάνουν τάς άτομικάς άποστολάς βοηθημάτων, αΐτινες θ' άπευθύνωνται προς
σύτά.
"Αρθρον 63.
Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών προσωρινών καί εκτάκτων μέτρων άτινα ήθελον
εξαιρετικώς έπιβληθη συνεπεία επιτακτικών αναγκών ασφαλείας της κατεχού
σης Δυνάμεως :
(α) αί άνεγνωρισμέναι έθνικαί Έταιρεΐαι τοΰ Έρυθροΰ Σταύρου (της
'Ερυθράς Ημισελήνου, τοΰ Έρυθροΰ Λέοντος καί Ηλίου) θά δύνανται
νά εξακολουθήσουν τήν σύμφωνον προς τάς αρχάς τοΰ Έρυθροΰ Σταυ
ρού δρασιν των ώς αυτή καθωρίσθη ύπό τών διεθνών διασκέψεων τοΰ
Έρυθροΰ Σταυρού. Αί άλλαι έταιρεΐαι περιθάλψεως πρέπει επίσης
νά αφεθούν νά εξακολουθήσουν τήν άνθρωπιστικήν των δρασιν ύπό ανά
λογους δρους"
(β) ή κατέχουσα Δύναμις ούδεμίαν δύναται νά απαίτηση ώς προς τό προ
σωπικόν καί τήν διάρθρωσα/ τών εταιρειών τούτων" άλλαγήν ήτις θά
ήδύνατο νά ζημιώση τήν ώς άνω δρασιν.
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Α ί αύταΙ άρχαί θα Ισχύουν διά'τήν δρασιν καΐ το ιιροσωπικόν τών ειδικών
οργανισμών μή στρατιωτικού χαρακτήρος ήδη υπαρχόντων ή μελλόντων
νά δημιουργηθούν προς έξασφάλισιν των όρων διαβιώσεως του αμάχου πληθυ
σμού δια της διατηρήσεως των απαραιτήτων υπηρεσιών δημοσίας ωφελείας,
δια της διανομής βοηθημάτων και της οργανώσεως ναυαγοσωστικής υπηρεσίας.
"Αρθρον 64.
Ή ποινική νομοθεσία του κατεχομένου εδάφους θά παραμένη έν ίσχύϊ, πλην
του μέτρου καθ' δ επιτρέπεται νά άκυρωθή ή νά άνασταλή ύπό τής κατεχούσης
Δυνάμεως έάν ή νομοθεσία άϋτη άποτελή άπειλήν διά τήν άσφάλειαν τής έν
λόγω Δυνάμεως ή έμπόδιον εις τήν έφαρμογήν της παρούσης Συμβάσεως. Ύπό
τήν έπιφύλαξιν του ως άνω περιορισμού κ α ι τής ανάγκης τής εξασφαλίσεως
τής αποτελεσματικής απονομής τής δικαιοσύνης τ ά δικαστήρια του κατεχομέ
νου εδάφους θά εξακολουθούν νά λειτουργούν διά πασαν ύπό τής νομοθεσίας
ταύτης προβλεπομένη ν πάράβασιν.
Ούχ' ήττον ή κατέχουσα · Δύναμις θά δύναται νά ύποβάλη τόν πληθυσμόν
του κατεχομένου εδάφους είς .διατάξεις απαραιτήτους διά νά άποβή δυνατή ή
έκτέλεσις τών υποχρεώσεων της των άπορρεουσών έκ τής παρούσης Συμβά
σεως κ α ι διά νά έξασφαλισθή ή κανονική διοίκησις τής περιοχής ώς κ α ι ή ασφά
λεια τόσον τής κατεχούσης Δυνάμεως δσον κ α ι τών μελών καΐ τών ιδιοκτησιών
τών δυνάμεων ή τής διοικήσεως κατοχής ώς επίσης κ α ι τών εγκαταστάσεων
κ α ι τών γραμμών συγκοινωνίας αΐτινες χρησιμοποιούνται ύπ' αυτής.
"Αρθρον 65.
Α ί θεσπισθεϊσαι ύπό τής κατεχούσης Δυνάμεως πόινικαΐ διατάξεις θά τίθεν
τ α ι έν ίσχύϊ μόνον άφ' οδ δημοσιευθούν κ α ι λάβη γνώσιν αυτών ό πληθυσμός
είς τήν γλώσσαν του, δεν θά δύνανται δέ νά έ'χουν άναδρομικήν ίσχύν.
"Αρθρον 66.
Ή κατέχουσα Δύναμις δύναται είς περίπτωσιν παραβάσεως τών ύπ' αυτής,
δυνάμει του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 64, έκδοθεισών ποινικών διατάξεων
νά παραπέμψη τους κατηγορουμένους είς στρατιωτικά δικαστήρια, μή πολιτι
κού χαρακτήρος καΐ κανονικώς συγκροτηθέντα ύπό τόν δρον δτι ταύτα εδρεύ
ουν εις το κατεχόμενον έδαφος; Τ ά δευτεροβάθμια ταύτα δικαστήρια θά
εδρεύουν κατά προτίμησιν είς τήν κατεχομένην χώραν,.
"Αρθρον 67.
Τ ά δικαστήρια δεν δύνανται νά εφαρμόσουν είμή μόνον νομίμους διατά
ξεις προγενεστέρας τής παραβάσεως κ α ι σύμφωνους προς τάς γενικάς αρχάς
του* δικαίου, κ α ι δή δσον άφορα τήν αρχήν τής αναλογίας τών ποινών προς το
αδίκημα. Δέον νά λάβουν ύπ' όψιν τό γεγονός δτι ό κατηγορούμενος δεν είναι
υπήκοος τής κατεχούσης Δυνάμεως.
"Αρθρον 68.
"Οταν προστατευόμενον πρόσωπον προβή είς πάράβασιν μέ μόνον σκοπόν
νά ζημιώση τήν κατέχουσαν Δύναμιν, άλλ' ή παράβασις αυτή δέν αποτελεί άπό
πειραν εναντίον τής ζωής ή τής σωματικής άκεραιότητος τών μελών τών δυνά
μεων ή τής διοικήσεως κατοχής, δέν δημιουργεί σοβαρόν όμαδικόν κίνδυνον
καΐ δεν ζημιοΐ σοβαρώς τήν Ίδιοκτησίαν τών δυνάμεων ή τής διοικήσεως κατο
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χής ή τάς εγκαταστάσεις τάς χρησιμοποιούμενος ύπ' αυτών, τό πρόσωπον τού
το υπόκειται είς περιορισμόν ή είς άπλήν φυλάκισιν. Εννοείται δέ δτι ή διάρ
κεια του περιορισμού ή της φυλακίσεως ταύτης θά είναι ανάλογος προς την
διάπραχθεΐσαν παράβασιν. Έ π Ι πλέον, ό περιορισμός ή ή φυλάκισις θά είναι
διά τοιαύτας παραβάσεις, τό μόνον στερητικόν της ελευθερίας μέτρον τό όποιον
θά δύναται νά ληφθή έναντι των προστατευομένων προσώπων. Τά προβλεπό
μενα είς τό άρθρον 66 της παρούσης Συμβάσεως Δικαστήρια θά δύνανται ελευ
θέρως νά μεταφέρουν τήν ποινήν φυλακίσεως ε[ς μέτρον περιορισμού ΐσης διαρ
κείας.
Α Ι έκδόθησόμεναι υπό της κατεχούσης Δυνάμεως συμφώνως προς τ ά άρ
θρα 64 καΐ 65 ποινικαΐ διατάξεις δέν δύνανται νά προβλέψουν ποινήν θανάτου
διά τ ά προστατευόμενα πρόσωπα πλην της περιπτώσεως καθ* ήν ταύτα εΐναι
ένοχα κατασκοπείας, σοβαρών πράξεων δολιοφθοράς κατά στρατιωτικών εγκα
ταστάσεων της κατεχούσης Δυνάμεως ή σκόπιμων παραβάσεων, άΐτινες πρού
κάλεσαν τόν θάνατον ενός ή πλειόνων προσώπων υπό τόν δρον δτι ή. νομοθεσία
του κατεχομένου εδάφους έν Ισχύϊ πρό της αρχής της κατοχής προβλέπει τήν
θανατικήν ποινήν διά τοιαύτας περιπτώσεις.
Δέν δύναται ν ά ά π α γ γ ε λ θ ή ποινή θανάτου κατά προστατευομένου προσώ
που ειμή μόνον άφ' οδ έπιστηθή Ιδιαιτέρως ή προσοχή του δικαστηρίου επί του
γεγονότος δτι ό κατηγορούμενος δέν είναι υπήκοος της κατεχούσης Δυνάμεως
κ α ι ούδεμίαν ύποχρέωσιν πίστεως υπέχει έναντι αυτής.
Έ ν ουδεμία περιπτώσει δύναται νά έπιβληθή ή ποινή του θανάτου είς προ:
στοττευόμενον πρόσωπον άγον ήλικίαν κάτω τών δεκαοκτώ ετών, κατά τόν χρό
νον τής παραβάσεως.
"Αρθρον 69.
Έ ν πάση περιπτώσει ή διάρκεια τής προφυλακίσεως θά εκπίπτεται έκ πά
σης ποινής φυλακίσεως είς τήν οποίαν θά ήδύνατο νά καταδικασθή προστα
τευόμενον πρόσωπον.
"Αρθρον 70.
Τά προστατευόμενα πρόσωπα δέν θά συλλαμβάνωνται, δέν θά διώκωνται
κ α ι δεν θά καταδικάζωνται ύπό τής κατεχούσης Δυνάμεως διά πράξεις διαπρα
χθείσας ή διά γνώμας εκφρασθείσας πρό τής κατοχής ή κ α τ ά προσωρινήν δια
κοπήν ταύτης εξαιρέσει τών παραβάσεων τών νόμων κ α ι τών εθίμων του πο
λέμου.
ΟΙ υπήκοοι τής κατεχούσης Δυνάμεως, οΐτινες πρό τής αρχής τής συρρά
ξεως θά έχουν καταφύγει είς τό κατεχόμενον έδαφος δέν δύνανται νά συλλη
φθούν, νά καταδιωχθουν, νά καταδικασθούν και νά άπελαθοΰν έξω του κατε
χομένου έδάφου,ς παρά μόνον διά παραβάσεις διαπραχθείσας μετά τήν έναρξιν
τών εχθροπραξιών ή δι* αδίκημα κοινού δικαίου τό όποιον διεπράχθη πρό τής
ενάρξεως τών εχθροπραξιών καΐ τό όποιον συμφώνως προς τους νόμους τοΟ
Κράτους του όποιου κατέχεται τό έδαφος θά είχε δικαιολογήσει τήν έκδοσιν
έν καιρώ είρήνης.
"Αρθρον 71.
Τά αρμόδια δικαστήρια τής κατεχούσης Δυνάμεως ούδεμίαν δύνανται νά
απαγγείλουν καταδίκην έάν δέν έχη προηγηθή αυτής κανονική δίκη.
Πας κατηγορούμενος διωκόμενος ύπό τής κατεχούσης Δυνάμεως θά λαμ
βάνη γνώσιν χωρίς καθυστέρησιν, δι' έγγραφου είς γλώσσαν τήν οποίαν εννοεί
τών λεπτομερειών τής εναντίον του κατηγορίας κ α ι θά διεκπεραιουται ή ΰπό
θεσίς του δσον τό δυνατόν ταχύτερο ν. Ή Προστάτις Δύναμις θά λαμβάνη γνώ
σιν πάσης διώξεως τήν οποίαν θά έχη κινήσει ή κατέχουσα Δύναμις εναντίον
τών προστατευομένων προσώπων δταν ή κατηγορία δύναται νά έπιφέρη θανα
τικήν καταδίκην ή ποινήν φυλακίσεως δύο ή περισσοτέρων ετών. θ ά δύνα
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ται οποτεδήποτε νά λάβη πληροφορίας περί του σημείου είς δ ευρίσκεται ή δια
δικασία. Έ π ! πλέον ή προστάτις Δύναμις θα Ιχη τό δικαίωμα νά λάβτ] τη αί
τήσει της, πασαν πληροφορίαν σχετικώς μέ τάς διαδικασίας ταύτας, ώς καΐ
περί πάσης άλλης διώξεως προστατευομένων προσώπων Οπό της κατεχούσης
Δυνάμεως.
Ή κοινοποίησις είς την προστάτιδα Δύναμιν, ώς αϋτη προβλέπεται είς τό
δεύτερον εδάφιον του παρόντος άρθρου οφείλει να γίνηται αμέσως καΐ νά περι
έρχηται έν πάση περιπτώσει είς την προστάτιδα Δύναμιν τρεις έ6δομάδας προ
της ημερομηνίας της πρώτης έπ' άκροατηρίω συνεδριάσεως του Δικαστηρίου.
Έ ά ν κατά την έναρξιν της δίκης δέν προσκομισθή ή άπόδειξις δτι αί διατάξεις
του παρόντος άρθρου έγένοντο πλήρως σεβασταί, ή δίκη δέν δύναται νά λάβη
χώραν. Ή κοινοποίησις θά πρέπει νά περιλαμβάνη ειδικώς τά κάτωθι στοι
χεία :
(α) Ταυτότητα του κατηγορουμένου.
(β) Τόπον διαμονής ή φυλακίσεως.
(γ) Καθορισμόν της κατηγορίας ή των κατηγοριών μέ μνείαν τών ποινι
κών διατάξεων έπ! τών οποίων βασίζονται.
(δ) Καθορισμόν του Δικαστηρίου τό όποιον θά δικάση τήν ύπόθεσιν.
(ε) Τόπον και ήμερομηνίαν της πρώτης συνεδριάσεως.
"Αρθρον 72.
Πας κατηγορούμενος θά έ'χη τό δικαίωμα νά προσκόμιση τάς αναγκαίας
διά τήν ύπεράσπισίν του αποδείξεις καΐ δή νά κλητεύη μάρτυρας.
θ ά δικαιούται είς τήν συνδρομήν ανεγνωρισμένου δικηγόρου της εκλογής
του όστις θά δύναται νά τον έπισκέπτηται ελευθέρως καΐ είς τόν όποιον θά
δοθη πάσα αναγκαία διευκόλυνσις διά νά έτοιμάση τήν ύπεράσπισίν.
Έ ά ν ό κατηγορούμενος δέν εξέλεξε συνήγορον ή προστάτις Δύναμις θά
του προμηθεύση δικηγορον.
Έ ά ν δ κατηγορούμενος εχη ν' αντιμετώπιση σοβαράν κατηγορίαν και έάν
δέν ύπάρχη προστάτις Δύναμις, ή κατέχουσα Δύναμις οφείλει υπό τήν αΐρεσιν
αής συγκαταθέσεως του κατηγορουμένου, νά τω προμηθεύση δικηγορον.
Διερμηνεύς θά παρίσταται τόσον κατά τήν άνάκρισιν δσον και κατά τήν
άκρόασιν του κατηγορουμένου ενώπιον του δικαστηρίου έκτος άν οδτος παραι
τηθή ελευθέρως της τοιαύτης αρωγής, θ ά δύναται οποτεδήποτε νά άποκλείση
τόν διερμηνέα καΐ νά ζητήση τήν άντικατάστασίν του.
"Αρθρον 73.
Πας κατάδικος θά έ'χη τό δικαίωμα νά χρησιμοποίηση τά ένδικα μέσα
άτινα προβλέπονται ύπό της νομοθεσίας της εφαρμοζόμενης ύπό του Δικαστη
ρίου, θ ά λαμβάνη .γνώσιν του δικαιώματος του ασκήσεως ενδίκων μέσων, ώς
καΐ τών προθεσμιών εντός τών όποιων δύναται νά άσκηση ταύτα.
Ή ποινική διαδικασία ή προβλεπομένη είς τό παρόν τμήμα θά έφαρμόζηται
κατ' άναλογίαν και έπ! τών ενδίκων μέσων. Έ ά ν ή εφαρμοζόμενη ύπό του δι
καστηρίου νομοθεσία δέν προβλέπει δυνατότητα ασκήσεως ένδικων μέσων ό
κατάδικος θά έχη δικαίωμα νά προσφυγή κατά της δικαστικής αποφάσεως και
της καταδίκης είς τήν άρμοδίαν αρχήν της κατεχούσης Δυνάμεως.
"Αρθρον 74.
ΟΊ αντιπρόσωποι της προστάτιδος Δυνάμεως θά έχουν τό δικαίωμα νά
παρίστανται είς τήν συνεδρίασιν παντός δικαστηρίου τό όποιον δικάζει προστα
τευόμενον πρόσωπον, έκτος έάν, εξαιρετικώς, αί συνεδριάσεις δέον νά λάβουν
χώραν κεκλεισμένων τών θυρών διά τό συμφέρον της ασφαλείας της κατεχού
σης Δυνάμεως. Αυτή θά ειδοποίηση τότε σχετικώς τήν προστάτιδα Δύναμιν.
Κοινοποίησις καθορίζουσα τόν τόπον και τήν ήμερομηνίαν της ενάρξεως τών
συνεδριάσεων δέον νά άποστέλληται είς τήν προστάτιδα Δύναμιν.
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"Ολαι αϊ καταδικαστικοί αποφάσεις θανατικής ποινής ή φυλακίσεως δύο
ετών και πλέον θά κοινοποιούνται εις τήν προστάτιδα Δύναμιν μετά τής σχε
τικής αιτιολογίας και τούτο δσον τό δυνατόν ταχύτερον. θ ά ποιώνται μνείαν
τής γενομένης, συμφώνως προς τό άρθρον 71, κοινοποιήσεως και εις περίπτωσιν
καταδικαστικής αποφάσεως είς στέρησιν ελευθερίας θά περιλαμβάνουν τόν τό
πον δπου ό κατάδικος θά έκτιση τήν ποινήν του., ΑΙ άλλαι αποφάσεις θά κατα
γράφωνται εις τά πρακτικά του δικαστηρίου καΐ θά δύνανται νά εξετασθούν
ύπό των αντιπροσώπων τής προστάτιδος Δυνάμεως. Είς περίπτωσιν καταδίκης
είς θάνατον ή είς στέρησιν τής ελευθερίας έπί δύο ή πλείονα έτη αϊ προθεσμίαι
προσφυγής θά αρχίζουν μόνον άπό τής στιγμής δπου ή προστάτις Δύναμις θά
έχη λάβει κοινοποίησιν τής αποφάσεως.
"Αρθρον 75.
Έ ν ουδεμία περιπτώσει τά είς θάνατον καταδικασθέντα πρόσωπα θά στέ
ρώνται του δικαιώματος νά ζητήσουν χάριν.
Ουδεμία θανατική καταδίκη θά έκτελήται πρό τής παρελεύσεως προθε
σμίας τουλάχιστον εξ μηνών άφ* ής στιγμής ή προστάτις Δύναμις θά §χη λάβει
κοινοποίησιν τής οριστικής αποφάσεως τής έπικυρούσης τήν θανατικήν ταύτην
καταδίκην ή τής αποφάσεως τής άπορριπτούσης τήν χάριν.
Ή εξάμηνος αυτή προθεσμία δύναται νά συντονισθή εις ώρισμένας συγκε
κριμένος περιπτώσεις, δταν λόγω σοβαρών και κρισίμων περιστάσεων ή ασφά
λεια τής κατεχούσης Δυνάμεως ή των ένοπλων δυνάμεων της είναι εκτεθειμένη
εις ώργανωμένην άπειλήν. Ή προστάτις Δύναμις θά λαμβάνη πάντοτε κοινο
ποίησιν τής μειώσεως τής προθεσμίας και θά εχη πάντοτε τήν δυνατότητα νά
προβή εις παραστάσεις προς τάς αρμοδίας αρχάς κατοχής έν σχέσει προς τάς
έν λόγω θανατικάς καταδίκας.
"Αρθρον 76.
Τά κατηγορούμενα προστατευόμενα πρόσωπα θά προφυλακίζωνται εντός
τής κατεχόμενης χώρας καί, έάν καταδικασθούν, έκεΐ θά εκτίουν τήν ποινήν
των.
θ ά χωρισθούν, ει δυνατόν, των άλλων φυλακισμένων καί θά υποβληθούν
είο καθεστώς διατροφής καί υγιεινής επαρκές ϊνα διατηρηθούν έν καλή κατα
στάσει υγείας, άντοστοκρινόμενον τουλάχιστον είς τό καθεστώς των φυλακών
της κατεχόμενης χώρας.
θ ά δικαιούνται τής ιατρικής περιθάλψεως τήν οποίαν επιβάλλει ή κατά
στασις τής υγείας των.
θ ά Ιχουν επίσης δικαίωμα νά λαμβάνουν τήν πνευματικήν άρωγήν τής
οποίας έχουν ανάγκην.
Αϊ γυναίκες θά στεγάζωνται εις κεχωρισμένα οικήματα καί θά είναι ύπό
τήν άμεσον έπίβλεψιν γυναικών.
θ ά ληφθή όπ' δψιν τό προβλεπόμενον υπέρ των ανηλίκων είδικόν καθεστώς.
Τά κρατούμενα προστατευόμενα πρόσωπα θά δικαιώνται νά δέχωνται τήν
έπίσκεψιν τών εκπροσώπων τής προστάτιδος Δυνάμεως καί τής ΔιεθνοΟς Επι
τροπής του Ερυθρού Σταύρου συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΟ άρθρου 143.
Έ ξ άλλου, θά έ'χουν τό δικαίωμα νά λαμβάνουν τουλάχιστον ε'ν δέμα βοη
θείας μηνιαίως.
"Αρθρον 77.
Τά προστατευόμενα πρόσωπα τά κατηγορούμενα ή καταδικασθέντα ύπό
ιών δικαστηρίων του κατεχομένου εδάφους θά παραδίδονται είς τό τέλος τής
κατοχής μέ τόν φάκελλον ό όποιος τους άφορα είς τάς αρχάς του άπελευθε
,>ωθέντος εδάφους.
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"Αρθρον 78.
Έ ά ν ή κατέχουσα Δύναμις θεωρή άναγκαΐον δι' επιτακτικούς λόγους
ασφαλείας νά λάβη μέτρα ασφαλείας έναντι προστατευομένων προσώπων θα
δύναται τό πολύ νά τοις έπιβάλη άναγκαστικήν διαμονήν ή νά προβή είς τόν
περιορισμόν των.
Α Ι σχετικαί μέ την άναγκαστικήν διαμονήν ή τόν περιορισμόν αποφάσεις
θά λαμβάνωνται κατόπιν τακτικής διαδικασίας ή'ν ή κατέχουσα Δύναμις'θά
καθορίση συμφώνως προς τάς διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως. Ή δια
δικασία αΰτη οφείλει νά προβλέπη τό δικαίωμα εφέσεως των ενδιαφερομένων.
θ ά λαμβάνηται άπόφασις έπί της εφέσεως ταύτης δσον τό δυνατόν συντομώτε
ρον. " Α ν διατηρηθη ή αρχική άπόφασις, αϋτη θά υπόκειται είς περιοδικήν άνα
θεώρησιν, εί δυνατόν κατά έξάμηνον τη φροντίδι ενός αρμοδίου οργανισμού
συγκροτηθησομένου ύπό της έν λόγω Δυνάμεως.
Τα προστατευόμενα πρόσωπα τ ά υποβληθέντα είς τήν άναγκαστικήν δια
μονήν και υποχρεωμένα συνεπώς νά απομακρυνθούν της κατοικίας των θά απο
λαμβάνουν άνευ ούδενός περιορισμού τών διατάξεων του άρθρου 39 της παρού
σης Συμβάσεως.
Τμήμα I V .  Κ Α Ν Ο Ν Ε Σ Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ο Ι ΜΕ ΤΗΝ Μ Ε Τ Α Χ Ε 1 Ρ Ι Σ 1 Ν ΤΩΝ ΥΠΟ
Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ν ΤΕΛΟΥΝΤΩΝ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ω Ν .
Κεφάλαιον Ι .  Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Κ Α Ν Ο Ν Ε Σ .
"Αρθρον 79.
Τά έν συρράξει Μέρη δεν θά δύνανται νά θέσουν ύπό.περιορισμόν προστα
τευόμενα πρόσωπα ειμή μόνον συμφώνως προς τ ά άρθρα 41, 42, 43, 68 κ α ι 78.
"Αρθρον 80.
Οι ύπό περιορισμόν τελούντες θά διατηρούν τ ά πλήρη πολιτικά των δικαιώ
ματα καΐ θά εξασκούν ταύτα έν ώ μέτρω συμβιβάζονται μέ τόν περιορισμόν
των.
"Αρθρον 81.
Τά έν συρράξει Μέρη άτινα θά εγκλείουν προστατευόμενα πρόσωπα υπο
χρεούνται νά φροντίζουν δωρεάν διά τήν συντήρησίν των κ α ι νά χορηγούν επί
σης είς αυτά τήν ίατρικήν περίθαλψη/ τήν οποίαν απαιτεί ή υγεία των.
Ουδεμία κράτησις θά γίνη έπί. τών επιδομάτων, μισθών ή πιστώσεων τών
εγκλείστων διά τήν άποπληρωμήν τών έν λόγω εξόδων.
Ή κατακρατούσα Δύναμις οφείλει νά φροντίζη διά τήν συντήρησίν τών
προσώπων τών εξαρτωμένων έκ τών εγκλείστων έάν ταύτα στερούνται επαρκών
μέσων διαβιώσεως ή άν εΐναι ανίκανα νά κερδίσουν μόνα των τήν ζωήν των.
"Αρθρον 82.
Ή κατακρατούσα Δύναμις θά συγκεντρώνη κ α τ ά τό δυνατόν τους ύπό πε
ριορισμόν τελουντας συμφώνως προς τήν εθνικότητα των, τήν γλώσσαν των καΐ
τ ά έθιμα των. ΟΊ έγκλειστοι υπήκοοι της αυτής χώρας δέν θά χωρίζωνται διά
τόν μόνον λόγον δτι έχουν διάφορον γλώσσαν.
Καθ* δλην τήν διάρκειαν του περιορισμού των τ ά μέλη της αυτής οικογε
νείας, καΐ δή οι γονείς καΐ τ ά τέκνα των, θά συγκεντρώνωνται είς τόν αυτόν
τόπον περιορισμού, εξαιρέσει τών περιπτώσεων καθ' άς αί άνάγκαι της εργα
σίας, λόγοι υγείας, ή ή εφαρμογή τών είς τό κεφάλαιον IX τόΰ παρόντος Τμή
ματος προβλεπομένων διατάξεων καθίστα άναγκαΐον τόν προσωρινόν χωρι
σμόν. ΟΙ έγκλειστοι θά δύνανται νά ζητήσουν δπως τ ά τέκνα τών, άφεθέντα
ελεύθερα άνευ επιβλέψεως συγγενών εγκλεισθούν μετ' αυτών.
Έ ν δλω τώ μέτρω του δυνατού, τ ά έγκλειστα, μέλη της αυτής οικογενείας
θά συγκεντρώνωνται είς τ ά αυτά οικήματα και θά στεγάζωνται χωριστά άπό
τους άλλους έγκλειστους. Πρέπει επίσης νά τοις παρέχωνται αί άπαιτούμεναι
^ύκολίαι διά νά διάγουν βίον ο'ικογενειακόν.

541
Κεφάλαιο ν 11.ΤΟΠΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ.
"Αρθρον 83.
Ή κατακρατούσα Δύναμις δέν δύναται να καθορίση τόπους περιορισμού
εις περιοχάς ειδικώς εκτεθειμένος είς τους κινδύνους του πολέμου*.
Ή κατακρατούσα Δύναμις θα κοινοποιή μέσω των προστάτιδων Δυνάμεων
είς τάς έχθρικάς Δυνάμεις πασαν χρήσιμον πληροφορίαν διά τήν γεωγραφικήν
τοποθεσίαν των τόπων περιορισμού.
'Οσάκις τό επιτρέπουν αί στρατιωτικοί συνθήκαι τά στρατόπεδα συγκεν
τρώσεως θά σημειώνωνται μέ τά γράμματα IC τοποθετημένα είς τρόπον ώστε
νά φαίνωνται κατά τήν ήμέραν εύδιακρίτως άιτό τον αέρα. Ούχ* ήττον αϊ ενδια
φερόμενοι Δυνάμεις θά δύνανται νά συμφωνήσουν έπί άλλου τρόπου σημάν
σεως. Ουδεμία άλλη τοποθεσία πλην των στρατοπέδων συγκεντρώσεως δύνα
ται νά έπισημανθή κατ' αυτόν τόν τρόπον.
"Αρθρον 84.
Οι έγκλειστοι δέον νά στεγάζωνται και διαιτώνται κεχωρισμένως άπό τους
αιχμαλώτους πολέμου καΐ άπό τά πρόσωπα άτινα έστερήθησαν της ελευθερίας
των δι* οιανδήποτε άλλην αίτίαν.
"Αρθρον 85.
Ή κατακρατούσα Δύναμις έχει καθήκον νά λάβτ) δλα τά αναγκαία καΐ δυ
νατά μέτρα δπως τά προστατευόμενα πρόσωπα, άπό της αρχής του περιορι
σμού των, στεγασθούν είς κτίρια ή καταυλισμούς παρέχοντας δλας τάς εγγυή
σεις υγιεινής και καθαριότητος καΐ εξασφαλίζοντας άποτελεσματικήν προστα
σίαν εναντίον της δριμύτητος του κλίματος και τών συνεπειών του πολέμου. Έ ν
ούδεμιφ περιπτώσει, οί τόποι μονίμου περιορισμού θά εόρίσκωνται είς άνθυ
γιεινάς περιοχάς ή είς περιοχάς τό κλΐμα τών οποίων θά ήτο επιβλαβές διά
τους εγκλείστους. Εις δλας τάς περιπτώσεις καθ* ας ήθελον προσωρινώς
έγκλεισθή είς άνθυγιεινήν περιοχήν, ή είς περιοχήν της οποίας τό κλΐμα θά ήτο
επιβλαβές διά τήν ύγείαν των τά προστατευόμενα πρόσωπα δέον νά μεταφερ
θούν δσον αϊ περιστάσεις τό επιτρέπουν ταχύτερον είς τόπον περιορισμού δπου
δέν υπάρχουν οί κίνδυνοι αυτοί.
Τά οίκήμοπα θά πρέπει νά είναι εντελώς προφυλαγμένα άπό τήν ύγρασίαν
μέ επαρκή θέρμανσιν νχά φωτισμόν ιδίως μεταξύ τοϋ λυκόφωτος καί τής σβέ
σεως τών φώτων. Οί κοιτώνες θά πρέπει νά εΐναι αρκετά ευρύχωροι καί ευάε
ροι, καί οί έγκλειστοι θά διαθέτουν κατάλληλον κλινοστρωμνήν καί επαρκή
σκεπάσματα, λαμβανομένων ύπ' δψιν του κλίματος καί τής ηλικίας, του φύλου
καί τής υγείας τών εγκλείστων.
Οί έγκλειστοι θά διαθέτουν κατά τήν ήμέραν και κατά τήν νύκτα όγιειονο
μικάς εγκαταστάσεις σύμφωνους προς τάς απαιτήσεις της υγιεινής καί αί
όποΐαι θά τηρούνται δυαρκώς καθαραί. θ ά χορηγούνται είς αυτούς επαρκείς
ποσότητες ύδατος καί σάπωνος διά τήν καθημερινήν προσωπικήν κοίθαριοτητα
καί τό πλύσιμον του ίματισμοΟ των. θ ά τους παρέχωνται προς τόν σκοπόν
τοΰτον αί άπαιτούμεναι εγκαταστάσεις καί αί άναγκαΐαι εύκολίαι. θ ά δια
θέτουν επί πλέον καταιονηστήρας καί λουτρά, θ ά τοις παρέχηται δ απαιτού
μενος χρόνος διά τήν άτομικήν των ύγιεινήν καί δι' έργα καθαριότητος.
'Οσάκις παραστή ανάγκη, ώς προσωρινόν καί έξαιρετικόν μέτρον, νά στε
γασθούν έγκλειστοι γυναίκες αϋτινες δέν ανήκουν είς οίκογενειακήν ομάδα
είς τόν αυτόν τόπον περιορισμοΟ μέ άνδρας δέον υποχρεωτικώς νά δοθούν είς
αύτάς χωριστοί κοιτώνες καί χωρίσταί ύγιειονομικαί εγκαταστάσεις.
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"Αρθρον 86.
Ή κατακρατούσα Δύναμις θα θέτη εις τήν διάθεσιν των εγκλείστων, οια
δήποτε και άν είναι ή θρησκεία των, κατάλληλα οικήματα δια τήν τέλεσιν της
λατρείας των.
"Αρθρον 87.
Πλην της περιπτώσεως καθ' ην οί έγκλειστοι θά διαθέτουν άλλας ανάλο
γους ευκολίας, θά εγκατασταθούν πρατήρια εις δλους τους τόπους περιορισμού
Ίνα έχουν τήν δυνατότητα νά αγοράσουν με τιμάς έν ουδεμία περιπτώσει ανω
τέρας των του τοπικού εμπορίου, τρόφιμα και άλλα κοινής χρήσεως είδη περι
λαμβανομένου τοΟ σάπωνος καΐ του καπνού, τά όποια νά βελτιώσουν τους
ορούς διαβιώσεως των καΐ τήν προσωπικήν των άνεσιν.
Τά κέρδη της καντίνας θά φέρωνται είς πίστωσιν ειδικού ταμείου βοηθείας
το όποιον θά ίδρυθη είς κάθε τόπον περιορισμού. Ή διαχείρισις του έν λόγω
ταμείου θά γίνεται προς δφελος των εγκλείστων τοΟ έν λόγω τόπου περιορι
σμού. Ή προβλεπομένη είς τό άρθρον 102 επιτροπή εγκλείστων θά έχη τό δι
καίωμα νά έλέγχη τήν διαχείρισιν. της καντίνας και τοΟ ανωτέρω ταμείου.
"Αμα τη διαλύσει ενός τόπου περιορισμού, τό πιστωτικόν ύπόλριπον τοΟ
ταμείου βοηθείας θά μεταφέρηται είς τό ταμεΐον βοηθείας ενός άλλου κέντρου
περιορισμού διά εγκλείστους της αυτής εθνικότητος, ή έάν δεν ύπάρχη τοιού
τος τόπος, είς γενικόν ταμεΐον βοηθείας δπερ θά διαχειρίζηται προς όφελος δλων
των εγκλείστων οΐτινες παραμένουν 6πό·τήν κατακρατούσαν Δύναμιν. Έ ν πε
ριπτώσει γενικής απελευθερώσεως τά κέρδη ταΟτα θά κρατώνται ύπό της κα
τακρατούσης Δυνάμεως, πλην αντιθέτου συμφωνίας συναφθησομένης μεταξύ
των ενδιαφερομένων μερών.
"Αρθρον 88.
Είς δλους τους τόπους περιορισμού οΐτινες εΐναι εκτεθειμένοι είς αεροπο
ρικούς βομβαρδισμούς καΐ άλλους κινδύνους πολέμου, θά εγκατασταθούν κα
ταφύγια κατάλληλα καΐ επαρκή προς έξασφάλισιν της αναγκαίας προστασίας.
Έ ν περιπτώσει συναγερμού, οί έγκλειστοι θά δικαιούνται νά μεταβούν τό τα
χ'ύτερον δυνατόν είς τά καταφύγια, έκτος εκείνων οΐτινες συμμετέχουν είς τήν
προστασίαν των καταυλισμών των εναντίον των κινδύνων τούτων. Παν μέτρον
ασφαλείας δπερ θά ληφθή υπέρ του πληθυσμού θά έφαρμοσθή καί ε'ις αυτούς.
Επαρκείς προφυλάξεις δέον νά ληφθούν είς τους τόπους περιορισμού κατά
των κινδύνων πυρκαϊας.
Κεφάλαιον ΠΙ .ΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ.
"Αρθρον 89.
Ή καθημερινή τροφή των εγκλείστων θά εΐναι επαρκής είς ποσότητα, ποιό
τητα καί ποικιλίαν ίνα έξασφαλισθή ή κανονική των υγεία καί ν' αποφευχθούν
αί έκ τού* υποσιτισμού διαταραχαί. θ ά ληφθή επίσης υπ' δψιν ή δίαιτα .είς τήν
οποίαν εΐναι συνηθισμένοι οί έγκλειστοι.
θ ά δοθούν, έξ άλλου, ε'ις τους έγκλειστους τά μέσα νά ετοιμάζουν μόνοι
των τήν συμπληρωματικήν τροφήν τήν οποίαν θά διέθετον.
θ ά χορηγήται είς αυτούς επαρκής ποσότης ποσίμου ύδατος, θ ά επιτρέ
πεται ή χρήσις καπνού.
Οί έργάται θά λαμβάνουν συμπληρωματικήν τροφήν άνάλογον μέ τήν φύ
σιν τής εργασίας τήν οποίαν εκτελούν.
Αί έγκυοι καί λεχώ γυναίκες ως καί τά παιδία κάτω των δεκαπέντε ετών
θά λαμβάνουν συμπληρωματικήν τροφήν άνάλογον προς τάς φυσιολογικός των
άνάγκας.
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'■. "Αρθρον 90.

Πάσα ευκολία θά παρέχηται προς τους εγκλείστους ίνα εφοδιασθούν με
ίματισμόν, υποδήματα καϊ εσώρουχα άμα τη συλλήψει των, καΐ tva προμη
θευθούν τοιαύτα άργότερον έάν εΐναι ανάγκη. Έ ά ν οι έγκλειστοι δέν έχουν
άρκετόν ίματισμόν εν συγκρίσει προς τό κλίμα καϊ δέν δύνανται νά εφοδια
σθούν μέ τοιούτον ίματισμόν, ή κατακρατούσα Δύναμις θά' τοις χορήγηση
τούτον δωρεάν.
Τα ενδύματα ατινα χορηγούνται είς τους. εγκλείστους ύπό της κατακρα
τούσης Δυνάμεως και τά εξωτερικά σήματα τά όποια ενδέχεται νά θέση έπ'
αυτών δέν πρέπει νά έχουν χαρακτήρα έξευτελιστικόν ή γελοϊον.
ΟΙ εργαζόμενοι θά λαμβάνουν ενδύματα εργασίας περιλαμβανομένων και
των καταλλήλων ενδυμάτων προστασίας έκεΐ δπου ή φύσις της εργασίας των
τό απαιτεί.
Κεφάλαιον ΐ ν .  Υ Π Ε Ι Ν Η ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΙ Σ .
"Αρθρον 91.

Πας χώρος περιορισμού θά έχη άνάλογον Ιατρεΐον τελούν ύπό τάς διατα
γ ά ς ίατρρΟ αρμοδίου, δπου οι έγκλειστοι θά τυγχάνουν της περιθάλψεως της
οποίας έχουν ανάγκην ώς καϊ της καταλλήλου διαίτης. Άπομονωτήρια θά
υπάρχουν διά τους ασθενείς τους προσβλήθέντας ύπό μεταδοτικής ή ψυχικής
νόσου. '

:
ΑΙ λεχώ καϊ οι έγκάθειρκτοι οί προσβληθέντες ύπό σοβαρας ασθενείας ή
τών οποίων ή κατάστασις απαιτεί είδικήν θεραπείαν, χειρουργική ν έπέμβασιν
ή νοσοκομειακήν περίθαλψιν, οφείλουν νά γίνωνται δεκτοί είς κατάλληλον διά
τήν νοσηλείαν των Ιδρυμα θά τύχουν δέ έκει περιθάλψεως ουχί κατωτέρας της
παρεχομένης είς τό σύνολον του πληθυσμού..
Ή θεραπεία τών έγκλειστων θά παρέχηται, κατά προτίμησιν, ύπό υγειο
νομικού προσωπικού τής εθνικότητος των.
Οί έγκλειστοι δέν θά έμποδίζωνται νά παρουσιασθούν είς ύγειονομικάς
αρχάς προς έξέτασιν. Αϊ ύγειονομικαί άρχαί τής κατακρατούσης Δυνάμεως
θά παραδίδουν είς πάντα νοσηλευθέντα έγκλειστον τή αίτήσει του, επίσημο ν
δήλωσιν άναγράφουσαν τήν φύσιν τής ασθενείας ή τών τραυμάτων του, τήν
διάρκειαν τής θεραπείας καϊ τήν παρασχεθεΐσαν αύτω περίθαλψιν. Άντίγρα
φον τής δηλώσεως ταύτης θά άποστέλληται είς τό, Κεντρικόν Πρακτορεΐον τό
προβλεπόμενον έν άρθρω 140.
Ή θεραπεία ώς καϊ ή χορήγησις παντός αντικειμένου αναγκαίου διά τήν
διατήρησιν τών εγκλείστων είς καλήν κατάστασιν υγείας και δή τών παθή
σεων, οδοντιατρικών ή άλλων καϊ τών όμματοϋάλων, θά χορηγώνται δωρεάν
είς τους εγκλείστους.
"Αρθρον 92.
Ίατρικαί επιθεωρήσεις τών εγκλείστων θά γίνωνται τουλάχιστον άπαξ του
μηνός, θ ά αποβλέπουν Ιδιαιτέρως είς τόν έλεγχον τής γενικής καταστάσεως
υγείας καϊ διατροφής καϊ τής καθαριότητος, ώς καϊ τήν άνακάλυψιν μεταδο
τικών νόσων, Ιδίως δέ τής φυματιώσεως, τών αφροδισίων νοσημάτων καϊ τής
ελονοσίας.
θ ά περιλαμβάνουν ιδία τόν έλεγχον του βάρους δλών τών εγκλείστων και
τουλάχιστον άπαξ του έτους, άκτινοσκοπικήν έξέτασιν.
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Κεφάλαιον V.ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ1 ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙ ΚΑ Ι
ΑΣΚΗΣΕΙΣ.
"Αρθρον 93.
Πλήρης ελευθερία θά παρέχεται εις τους εγκλείστους δια τήν άσκησιν της
θρησκείας των περιλαμβανομένης και της παρακολουθήσεως των λειτουργιών
τοΟ θρησκεύματος των ύπό τον δρον δτι θά συμμορφουνται προς τα ύπό των
κατακρατουσών άρχων οριζόμενα συνήθη ιτειθαρχικά μέτρα.
ΟΙ έγκάθειρκτοι οίτινες τυγχάνουν θρησκευτικοί λειτουργοί, θά έχουν το
δικαίωμα νά άσκοΰν πλήρως τό ύπούργημά των μεταξύ των ομοθρήσκων των.
Προς τούτο ή κρατούσα Δύναμις θά μεριμνήση ϊνα οδτοι κατανεμηθούν καταλ
λήλως μεταξύ των διαφόρων χώρων περιορισμού οπού υπάρχουν έγκάθειρκτοι
ομιλούντες τήν αυτήν γλώσσον καΐ ανήκοντες είς τήν αυτήν θρησκείαν.
Έ ά ν δέν υπάρχουν αρκετοί λειτουργοί, θά παρέχωνται εις αυτούς αϊ ά
ναγκαΐαι εύκολίαι καί, πλην άλλων, τά απαιτούμενα μεταφορικά μέσα ίνα με
ταβαίνουν άπό του ενός τόπου περιορισμού είς τόν άλλον, θά εΐναι δέ εξουσιο
δοτημένοι νά έπισκέπτωνται τους έγκλειστους τους ευρισκομένους εις νοσοκο
μεία.
ΟΙ θρησκευτικοί λειτουργοί θά έχουν, διά τά καθέκαστα του ύπουργήμα
τός των, έλευθερίαν νά αλληλογραφούν μέ τάς θρησκευτικάς αρχάς της χώ
ρας κατακρατήσεως καί, έν τω μέτρω του δυνατού, με τάς διεθνείς θρησκευτι
κάς οργανώσεις τοΟ δόγματος των. Ή αλληλογραφία αυτή δέν θά θεωρήται
δτι περιλαμβάνεται είς τό έπί τη βάσει του άρθρου 107 δυνάμενον νά όρισθή
άνώτατον δριον άλλα θά υπόκειται είς τάς διατάξεις του άρθρου 1121.
'Οσάκις οι έγκλειστοι δέν διαθέτουν την άρωγήν θρησκευτικού λειτουργού
του δόγματος των ή έάν οδτοι δέν είναι αρκετοί, ή τοπική θρησκευτική αρχή
του αύτοΟ δόγματος θά δύναται νά όρίση κατόπιν συμφωνίας μετά της κρατού
σης Δυνάμεως, λειτουργόν του αύτου δόγματος μέ τους εγκλείστους, ή έάν
τούτο είναι αδύνατον άπό δογματικής απόψεως, όρίση θρησκευτικόν λειτουργόν
παραπλήσιου δόγματος ή κατάλληλον λαϊκόν.
Οδτος θά άπολαμβάνη των ευκολιών τών σχετικών προς τά καθήκοντα τά
όποια ανέλαβε.
Τά οϋτω ορισθέντα πρόσωπα οφείλουν νά συμμορφουνται προς τους κανο
νισμούς τους καταρτισθέντος ύπό της κρατούσης Δυνάμεως, προς τήρησιν της
πειθαρχίας.καΐ της ασφαλείας.
"Αρθρον 94.
Ή κατακρατούσα Δύναμις θά ένθαρρύνη τήν άπασχόλησιν τών εγκλείστων
εις τόν πνευματικόν, έκπαιδευτικόν, ψυχαγωγικόν και άθλητικόν τομέα αφή
νουσα τούτους εντελώς ελευθέρους δπως συμμετάσχουν είς ταύτην ή μή.
θ ά λαμβάνη δλα τά δυνατά μέτρα ίνα καταστήση δυνατάς τάς ώς άνω
ασκήσεις καί θά θέση ειδικώς είς διάθεσιν τών εγκλείστων κατάλληλα προς
τούτο διαμερίσματα.
Πάσα δυνατή διευκόλυνσις θά παρέχηται είς τους εγκλείστους ίνα δυνη
θούν νά συνεχίσουν τάς σπουδάς των ή ν' αναλάβουν νέας τοιαύτας, θ ά έξα
σφαλισθη ή έκπαίδευσις τών παίδων καί τών έφηβων, θά δύνανται δέ οδτοι νά
παρακολουθούν σχολεία εϊτε εντός είτε έκτος τών χώρων περιορισμού.
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01 έγκλειστοι πρέπει νά έχουν τήν δυνατότητα να έπιδίδωνται είς την γυ
μναστικήν, νά συμμετέχουν είς τον αθλητισμών καΐ είς υπαίθρια παίγνια. Δέον
να υπάρχουν προς τόν σκοπόν τούτον επαρκή, ελεύθερα γήπεδα είς πάντας τους
χώρους περιορισμού. ΕΙδικά γήπεδα θά υπάρχουν δια τά παιδία καΐ τους
έφηβους.
"Αρθρον 95.
Ή κρατούσα Δύναμις θά δύναται νά χρησιμοποιη εγκλείστους ώς έργάτας,
μόνον έάν ol ενδιαφερόμενοι τό επιθυμούν. Πάντως απαγορεύεται πάσα εργα
σία ήτις επιβαλλομένη, είς πραστατευόμενον πρόσωπον μή έγκλειστον, θά άπε
τέλει παράβασιν των άρθρων 40 ή 51 της παρούσης Συμβάσεως. 'Απαγορεύε
ται επίσης ή χρησιμοποίησις των εγκλείστων είς εργασίας εξευτελιστικοί) ή
ταπεινωτικού χαρακτήρος.
Μετά περίοδον εργασίας έξ εβδομάδων, οι έγκλειστοι θά δύνανται νά εγ
καταλείψουν τήν έργασίαν των άνά πασαν στιγμήν, μέ όκταήμερον προειδο
ποίησιν.
Αί ώς άνω διατάξεις δέν αποτελούν εμπόδιο ν είς τό δικαίωμα της κατα
κρατούσες Δυνάμεως νά υποχρέωση τους εγκλείστους Ιατρούς, οδοντιάτρους
καΐ άλλα μέλη του υγειονομικού προσωπικού είς τήν έξάσκησιν του επαγγέλ
ματος των υπέρ των άλλων εγκλείστων, νά χρησιμοπαιή εγκλείστους είς διοικη
τικάς εργασίας ή διά τήν συντήρησιν του χώρου περιορισμού, νά άναθέτη είς
τά πρόσωπα ταύτα μαγειρικάς εργασίας ή άλλας οίκιακάς εργασίας, τέλος νά
χρησιμοποιή αυτά είς έργα προοριζόμενα νά προφυλάξουν τους εγκλείστους
κατά των αεροπορικών βομβαρδισμών ή άλλων πολεμικών κινδύνων. Ούχ*, ήττον
ουδείς έγκλειστος δύναται νά ύποχρεωθή είς έκτέλεσιν εργασίας διά τήν
οποίαν, ιατρός τής διοικήσεως τόν έχει χαρακτηρίσει άκατάλλη,λον.
Ή κατακρατούσα Δύναμις θά ύπέχη όλόκληρον τήν εύθύνην διά πάσας
τάς συνθήκας εργασίας, τήν Ιατρικήν περίθαλψιν, τήν καταβολήν τών μισθών
καΐ τήν έπανόρθωσιν τών ατυχημάτων εργασίας καΐ τών επαγγελματικών νό
σων. At συνθήκάι εργασίας ώς καΐ,ή έπανόρθωσις τών ατυχημάτων εργασίας
καΐ τών επαγγελματικών νόσων θά εΤναι σύμφωνοι προς τήν έθνικήν νομοθε
σίαν καΐ τά έθιμα» έν ούδεμιφ δέ περιπτώσει κατώτεραι τών εφαρμοζομένων
διά έργασίαν της αυτής φύσεως εις τήν αυτήν περιοχήν. ΟΙ μισθοί θά καθορί
ζωνται δικαίως διά συμφωνίας μεταξύ τής κατακρατούσης Δυνάμεως, τών έγ
κλειστων καΐ ενδεχομένως τών εργοδοτών άν ούτοι εΤναι άλλοι καΐ δχι ή, Ιδία
ή κατακρατούσα Δύναμις. θ ά ληφθή ύπ* δψιν ή ύποχρέωσις τής, κατακρατού
σης Δυνάμεως νά παρέχω δωρεάν την συντήρησιν τών έγκλειστων ώς. καΐ τήν
ίατρικήν περίθαλψιν τήν οποίαν δικαιολογεί ή κατάστασις τής υγείας των.
Ot έγκλειστοι ol μονίμως χρησιμοποιούμενοι είς τάς άναφερο^ιένας είς τήν
τρίτην παράγραφον εργασίας θά λαμβάνουν παρά τής κατακρατούσες Δυνά
μεως δίκαιον μισθόν. At συνθήκάι εργασίας καΐ ή, έπανόρθωσις τών εργατικών
ατυχημάτων καΐ τών επαγγελματικών νόσων δέν θά εΐναι κατώτεραι τών
εφαρμοζομένων διά έργασίαν της αυτής φύσεως είς τήν αυτήν περιοχήν.
"Αρθρον 96.
Παν απόσπασμα εργασίας θά εξαρτάται άπό τίνα χώρον περιορισμού. At
άρμόδιαι άρχαΐ τής κατακρατούσης Δυνάμεως καΐ ό διοικητής του χώρου τού
του περιορισμού θά εΐναι υπεύθυνοι διά τήν τήρησιν είς τά αποσπάσματα εργα
σίας τών διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως. Ό διοικητής θά κρατή ένη
ιιερωμένον πίνακα τών αποσπασμάτων εργασίας τά όποια εξαρτώνται άπ'
αυτόν καΐ θα κοινοποιή τούτον είς τους εκπροσώπους της προστάτιδας Δυνά
μεως, τής Διεθνούς Επιτροπής του 'Ερυθρού Σταύρου και τών άλλων ανθρω
πιστικών οργανώσεων αΐτινες θά επισκεφθούν τους τόπους περιορισμού.
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Κεφάλαιον VIΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ.
"Αρθρον 97.
ΟΙ έγκλειστοι θα έχουν το δικαίωμα να διατηρούν τα είδη και τόν ρουχισμόν
της προσωπικής των χρήσεως. Τα χρηματικά ποσά, αϊ έπιταγαί, οι τίτλοι κλπ.
ώς και τά είς τήν κατοχήν των αντικείμενα αξίας δέν δύνανται νά τοις αφαιρε
θούν εΙμή μόνον συμφώνως προς καθωρισμένην διαδικασίαν. Λεπτομερής άπό
δειξις θά παρέχηται είς αυτούς.
Τά χρηματικά ποσά οφείλουν νά άχθουν είς πίστωσιν του λογαριασμού ενός
έκαστου εγκλείστου ώς προβλέπει το άρθρον 98. Δέν δύνανται νά μετατρα
πούν είς άλλο νόμισμα έκτος άν άπαιτή τοΰτο ή νομοθεσία του τόπου είς τόν
όποιον ό κάτοχος ευρίσκεται έγκλειστος ή άν ό έγκλειστος παράσχη τήν συγ
κατάθεσίν του.
Δέν επιτρέπεται ή άπό τόν έγκλειστον άφαίρεσις αντικειμένων εχόντων πρό
παντός προσωπικήν ή αίσθηματικήν άξίαν.
"Εγκλειστος γυνή δύναται νά έρευνηθή μόνον ύπό άλλης γυναικός.
"Αμα τη ελευθερώσει των ή τω έπαναπατρισμω των, οί έγκλειστοι θά λαμ
βάνουν, είς ρευστόν, τό πιστωτικόν ύπόλοιπον του λογαριασμού των του τηρου
μένου συμφώνως προς τό άρθρον 98, ώς και δλα τά αντικείμενα, ποσά, έπιτα
γάς, τίτλους κ.λ.π. τά όποια θά τοις εΐχον άφαιρεθή κατά τόν περιορισμόν εξαι
ρέσει των αντικειμένων ή άξιων τάς οποίας οφείλει νά φυλάξη ή κατακρατούσα
Δύναμις δυνάμει της έν ίσχύΐ νομοθεσίας. Έ ν ή περιπτώσει αγαθόν ανήκον
είς έγκλειστον κρατηθή λόγω της νομοθεσίας ταύτης, ό ενδιαφερόμενος θά
λάβη λεπτομερή τούτου άπόδειξιν.
Τά οίκογενειακά έγγραφα καΐ τά πιστοποιητικά ταυτότητος τά όποια ξέ
ρουν οί έγκάθειρκτοι δύνανται νά τοΐς αφαιρεθούν μόνον έναντι αποδείξεως.
Έ ν ουδεμία στιγμή πρέπει οί έγκλειστοι νά μείνουν χωρίς πιστοποιητικόν ταυ
τότητος. Έ ά ν δέν έχουν τοιούτον θά λάβουν ειδικά πιστοποιητικά έκδοθησό
μενα ύπό των κατακρατουσών άρχων και τά όποια θά χρησιμεύουν είς αυτούς
ώς πιστοποιητικά μέχρι του τέλους τοΟ περιορισμού των.
Οί έγκλειστοι θά δύνανται νά έχουν έπ' αυτών ώρισμένον ποσόν, είτε είς
χρήμα είτε ύπό μορφήν δελτίων άγορας, ίνα δύνανται νά προβαίνουν είς
αγοράς.
"Αρθρον 98.
Πάντες οί έγκλειστοι θά λαμβάνουν τακτικώς επιδόματα ΐνα δύνανται νά
αγοράζουν τρόφιμα καΐ είδη ώς λ,χ. καπνόν καΐ είδη καθαριότητος. Τά επι
δόματα ταϋτα δύνανται νά έχουν μορφήν πιστώσεως ή δελτίων άγορας.
Έ π Ι πλέον οί έγκλειστοι θά δύνανται νά λαμβάνουν επιχορηγήσεις άπό
τήν Δύναμιν της οποίας είναι υπήκοοι, άπό πάντα όργανισμόν, ό όποιος θά τους
έλθη ενδεχομένως αρωγός ή άπό τάς οίκογένείας των, ώς και άπό τά εισοδή
ματα της περιουσίας των συμφώνως προς τήν νομοθεσίας της κατακρατούσης
Δυνάμεως. Ή άξια της έπιχορηγήσεως της παρεχομένης ύπό της Δυνάμεως
έκ της δτ ιοίας κατάγονται οί έγκλειστοι θά είναι ή αυτή διά πάντας τους εγ
κλείστους της αυτής κατηγορίας (ανάπηροι, ασθενείς, έγκυοι γυναίκες, κ.λ.π.).
Δέν δύναται νά καθορισθή ύπό της Δυνάμεως ταύτης ούτε νά διανεμηθούν
«Ι επιχορηγήσεις ύπό της κατακρατούσης Δυνάμεως έπ! τη βάσει διακρίσεων
όπαγορευομένων ύπό τοΟ άρθρου 27 της παρούσης Συμβάσεως.
Ή κατακρατούσα Δύναμις θά τηρή διά πάντα έγκλειστον τακτικόν λογα
ριασμόν είς πίστωσιν του οποίου θά φέρωνται τά επιδόματα τά αναφερόμενα
είς τό παρόν άρθρον, οί μισθοί τους οποίους θά έχη κερδίσει ό έγκλειστος ώς
καΐ αϊ γενόμεναι είς αυτόν άποστολαί χρημάτων, θ ά φέρωνται επίσης είς πί
στωσιν του, τά ποσά τά όποΐα θά τω εΐχον τυχόν άφαιρεθή και τά όποια θά
ήσαν διαθέσιμα βάσει τής έν ίσχύϊ είς τό έδαφος δπου ευρίσκεται ό έγκλειστος
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νομοθεσίας, θ α παρέχηται προς αυτόν πάσα ευκολία συμβιβαζομένη προς
τήν ίσχύουσαν είς τό έν λόγω έδαφος νομοθεσίαν ίνα άποστέλλη χρηματικά
βοηθήματα είς τήν οίκογένειάν του ή είς τα πρόσωπα τά εξαρτώμενα οίκονο
μικώς άπ' αυτόν.
θ ά δύναται νά προβη είς τήν άνάληψιν, έκ του λογαριασμού τούτου των
αναγκαίων δια τά προσωπικά του έξοδα ποσών εντός των καθοριζομένων ύπό
της κατακρατούσης Δυνάμεως ορίων, θ ά παρέχωνται προς αυτόν πάντοτε
λογικά! εύκολίαι Ινα λάβη γνώσιν του λογαριασμού του ή λάβη απόσπασμα
αύτοΰ. Ό λογαριασμός ούτος θά κοινοποιήται τη αιτήσει του προς τήν προ
στάτιδα Δύναμιν καΐ θά ακόλουθη τόν έγκλειστον εις περίπτωσιν μετασταθμεύ
σεώς του.
Κεφάλαιον V I I .  Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Σ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ.
"Αρθρον 99.
Πάς χώρος περιορισμού θά τεθη ύπό τήν διοίκησιν αξιωματικού ή υπευθύνου
υπαλλήλου, προερχομένου έκ τών τακτικών στρατιωτικών δυνάμεων ή έκ τών
στελεχών της τακτικής πολιτικής διοικήσεως της κατακρατούσης Δυνάμεως.
Ό αξιωματικός ή ό υπάλληλος διοικητής του τόπου περιορισμού θά διαθέτη
είς τήν έπίσημον γλώσσαν ή είς μίαν τών επισήμων γλωσσών της χώρας του,
τό κείμενον της παρούσης Συμβάσεως, θά είναι δε υπεύθυνος διά τήν έφαρμογήν
της. Τό έποπτικόν προσωπικόν θά διδαχθή τάς διατάξεις της παρούσης Συμ
βάσεως καΐ τους κανονισμούς τους αφορώντας τήν έφαρμογήν της.
Τό κείμενον της παρούσης Συμβάσεως και τά κείμενα τών ειδικών συμφω
νιών τών συναφθησομένων συμφώνως προς τήν παρουσαν Σύμβασιν θά τοιχο
κολληθούν εντός του χώρου περιορισμού είς γλώσσαν ην εννοούν οι έ'γκλειστοι
ή θά εύρίσκωνται εις χείρας της επιτροπής τών έγκλειστων.
Οι κανονισμοί, διαταγαί, προειδοποιήσεις καΐ πάσης φύσεως ειδοποιήσεις
οφείλουν νά κοινοποιώνται προς τους εγκλείστους και νά τοιχοκολλούνται εντός
τών χώρων περιορισμού είς γλώσσαν ήν οδτοι εννοούν.
"Απασαι αί έντολαΐ και διαταγαί αϊ απευθυνόμενοι προς τους έγκλειστους
πρέπει επίσης νά δίδωνται εις γλώσσαν ην εννοούν.
"Αρθρον 100.
Ή πειθαρχία είς τους χώρους περιορισμού θά πρέπει νά συμβιβάζεται προς
τάς αρχάς του ανθρωπισμού και έν ουδεμία περιπτώσει θά περιλαμβανη κανο
νιΟμούς οΐτινες επιβάλλουν είς τους έγκλειστους σωματικήν κόπωσιν έπικίν
δυνον διά τήν ύγείαν των ή βασάνους σωματικάς ή ήθικάς. Ή ένδερμοστιξία
ή επιβολή σωματικών σημάτων ή σημείων ταυτότητος απαγορεύεται.
Ειδικώς απαγορεύονται αί παρατεταμέναι σταθμεύσεις και τά παρατεταμένα
προσκλητήρια, αί σωματικαί ασκήσεις ύπό τύπον ποινής, αί στρατιωτικοί ασκή
σεις και γυμνάσια και οι περιορισμοί τροφής.
"Αρθρον 101.

Οί έγκλειστοι θά έ'χουν τό δικαίωμα νά παρουσιάσουν είς τάς αρχάς ύπό
τήν δικαιοδοσίαν τών όποιων ευρίσκονται τά σχετικά με τό καθεστώς είς τό
όποιον υποβάλλονται αιτήματα των.
θ ά έχουν επίσης άπεριόριστον δικαίωμα νά άπευθύνωνται είτε μέσω της
επιτροπής τών εγκλείστων είτε κατ' ευθείαν άν θεωρούν τούτο άναγκαΐον προς
τους αντιπροσώπους της προστάτιδος Δυνάμεως διά νά τους υποδείξουν τά
σημεία έπί τών οποίων θά εΐχον νά διατυπώσουν παράπονα ώς προς τάς συν
θήκας περιορισμού.
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Τα αιτήματα και παράπονα αυτά οφείλουν να διαβιβάζονται επειγόντως
καΐ άνευ τροποποιήσεως. Τά παράπονα έστω καΐ άν είναι αβάσιμα, δέν δύ
νανται νά προκαλέσουν τιμωρίαν.
Αϊ έπαροπαί εγκλείστων θά δύνανται νά αποστέλλουν περιοδικώς αναφο
ράς προς τους αντιπροσώπους της προστάτιδος Δυνάμεως επί της. καταστάσεως
είς τους χώρους περιορισμού καΐ έπι των αναγκών τών εγκλείστων.
"Αρθρον 102.
ΕΙς πάντα χώρον περιορισμού, ol έγκλειστοι θά εκλέγουν ελευθέρως κάθε
έξαμηνίαν καΐ διά μυστικής ψηφοφορίας, τά μέλη επιτροπής εξουσιοδοτημένης
νά τους άντιπροσωπεύη ενώπιον τών άρχων τής κατακρατούσης Δυνάμεως,
ενώπιον τών προστάτιδων Δυνάμεων, τής Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού
Σταύρου καΐ παντός άλλου οργανισμού δστις θά τους ήρχετο αρωγός.
Τά μέλη τής επιτροπής ταύτης είναι επανεκλέξιμα.
ΟΙ εκλεγέντες έγκλειστοι θά αναλάβουν τά κο£ή κοντά των άφ' οδ ή εκλο
γή των έγκριθή όπό τής κατακρατούσης αρχής. Τά αίτια τής αρνήσεως ή τής
ενδεχομένης παύσεως των άνακοινουνται προς τάς ένδιαφερομένας προστάτι
δας Δυνάμεις.
"Αρθρον 103.
At έπιτροπαΐ εγκλείστων οφείλουν νά συντελοΟν είς τήν σωματικήν, ήθικήν
καΐ πνευματικήν εΰημερίαν τών εγκλείστων.
ΕΙδικώς είς περίπτωσιν καθ' ήν ot έγκλειστοι άπεφάσιζον νά οργανώσουν
μεταξύ των σύστημα αμοιβαίας βοηθείας ή όργάνωσις αυτή θά ήτο τής αρμο
διότητος τών επιτροπών ανεξαρτήτως τών είδικών καθηκόντων ατινα ταΐς ανα
τίθενται διά άλλων διατάξεων τής παρούσης Συμβάσεως. \
. /
"Αρθρον 104.
Τά μέλη τών επιτροπών δέν θά υποχρεούνται είς άλλην έργασίαν, έάν τούτο
δυσχεραίνη τήν έκτέλεσιν τών καθηκόντων των.
Τά μέλη τών επιτροπών θά δύνανται νά ορίσουν μεταξύ τών εγκλείστων
τους αναγκαίους βοηθούς των. Πάσα υλική £·ευκόλυνσις θά τοις παρέχηται
καΐ Ιδίως ώρισμέναι έλευθερίαι κινήσεως άναγκαΐαι είς τήν έκτέλεσιν τών κα
θηκόντων των. (Επισκέψεις προς τά αποσπάσματα εργασίας, παραλαβή εμ
πορευμάτων, κ.λ.π.).
Πάσα διευκόλυνσις θά παρέχηται επίσης είς τά μέλη τών επιτροπών διά τήν
ταχυδρομικήν καΐ τηλεγραφικήν των έπικοινωνίαν μέ τάς κατακρατούσας αρ
χάς, τάς προστάτιδας Δυνάμεις, τήν Διεθνή Έπιτροπήν ΈρυθροΟ Σταύρου καΐ
τους απεσταλμένους της ώς και τους οργανισμούς οΐτινες θά ήρχοντο ενδεχο
μένως είς βοήθειαν τών εγκλείστων. Τά μέλη τών επιτροπών τά ευρισκόμενα
είς άποσπάσμοπα θά απολαμβάνουν τών αυτών ευκολιών διά τήν άλληλογρα
φίαν των μέ τήν έπιτροπήν του κυριωτέρου χώρου περιορισμού. Ή αλληλο
γραφία αυτή δέν υπόκειται είς περιορισμούς οϋτε θά θεωρηθή ώς υπαγόμενη
είς τήν ποσόστευσιν περί ής τό άρθρον 107.
Ουδέν μέλος επιτροπής δύναται νά μετατεθή χωρίς νά τω δοθή λογικόν
χρονικόν διάστημα διά νά ενημέρωση τόν διάδοχόν του έπι τών εκκρεμών ζη
τημάτων.
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Κεφάλαιον V I Ι Ι .  Σ Χ Ε Σ Ε ! Σ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
"Αρθρον 105.
Ευθύς ώς εγκλείσουν προστατευόμενα πρόσωπα, αϊ κατακρατοϋσαι Δυνά
μεις θά φέρουν εις γνώσιν των προσώπων τούτων, της Δυνάμεως της οποίας
εΐναι υπήκοοι και της προστάτιδος Δυνάμεως, τά προβλεπόμενα μέτρα δια την
έκτέλεσιν τών διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου.
Αϊ κατακρατοϋσαι Δυνάμεις θά κοινοποιήσουν κατά τον αυτόν τρόπον
πασαν μεταδολήν, ήτις θά έπήρχετο ε'ις τά μέτρα ταύτα.
"Αρθρον 106.

θ ά παρασχεθή εις πάντα εγκλειστον ή δυνατότης ευθύς ώς τεθή ύπό πε
ριορισμόν, ή το άργότερον μίαν εβδομάδα μετά την άφιξίν του εις χώρον περιο
ρισμού και ωσαύτως είς περίπνοσιν ασθενείας ή μεταθέσεως είς άλλον χώρον
περιορισμού ή εις νοσοκομεΐον, ν' άπευθύνη κατ' ευθείαν προς την ο'ικογένειάν
του, άφ' ένας, και προς τό προδλεπόμενον ύπό του άρθρου 140 κεντρικόν Πρα
κτορεΐον, άφ' έτερου, δελτάριον περιορισμού συντεταγμένον, εϊ δυνατόν κατά τό
συνημμένον τη παρούση Συμβάσει υπόδειγμα ίνα τους πληροφόρηση περί του
περιορισμού του, της διευθύνσεως του και της καταστάσεως της υγείας του.
Τά έν λόγω δελτάρια θά διαβιβασθούν δσον τό δυνατόν ταχύτερον κατ' ούδένα
δέ τρόπον επιτρέπεται ή καθυστέρησίς των.
"Αρθρον 107.

Οί έγκλειστοι θά δικαιούνται νά αποστέλλουν και νά λαμβάνουν έπιστολάς
και δελτάρια. Έ ά ν ή κατακρατούσα Δύναμης θεωρή άναγκαΐον νά περιορίση
τον αριθμόν τών επιστολών καΐ τών δελταρίων άτινα θά αποστέλλονται παρ'
έκαστου έγκλειστου, ό αριθμός ούτος δέν δύναται νά εΐναι κατώτερος τών δύο
επιστολών και τεσσάρων δελταρίων μηνιαίως, συντεταγμένων ε*ι δυνατόν κατά
τά συνημμένα τη παρούση Συμβάσει υποδείγματα. Έ ά ν επρόκειτο νά επι
βληθούν περιορισμοί και επί της απευθυνόμενης προς τους εγκλείστους αλλη
λογραφίας ούτοι δύνανται νά διαταχθούν μόνον ύπό της Δυνάμεως της κατα
γωγής των, τή αιτήσει ενδεχομένως της κατακρατούσης Δυνάμεως. Αί έπιστο
λαι και τά δελτάρια ταύτα οφείλουν νά μεταφέρονται εντός λογικού χρονικού
διαστήματος, δέν δύνανται δέ νά καθυστερήσουν ή νά κατακρατηθούν.διά πει
θαρχικούς λόγους.
ΟΙ έγκλειστοι οΐτινες στερούνται άπό πολλού ειδήσεων της οικογενείας
των ή οϊτινες δέν δύνανται νά λάβουν ή νά παράσχουν ειδήσεις διά της συνή
θους όδου, ώς καΐ έκεΐνοι οΐτινες ευρίσκονται εις σημαντικήν άπόστασιν της οι
κογενείας των θά δικαιούνται νά στέλλουν τηλεγραφήματα, έναντι καταβολής
τών τηλεγραφικών τελών διά τών είς διάθεσίν των νομισμάτων, θ ά τύχουν
επίσης τοιαύτης ευκολίας έν περιπτώσει ανεγνωρισμένης επειγούσης ανάγκης.
Κατά γενικόν κανόνα, ή αλληλογραφία τών εγκλείστων θά συντάσσηται
είς την μητρικήν των γλώσσαν. Τά έν συρράξει Μέρη θά δύνανται νά επιτρέ
ψουν την άλληλογραφίαν είς άλλας γλώσσας.
"Αρθρον 108.
Εϊς τους εγκλείστους θά έπιτρέπηται νά λαμβάνουν διά της ταχυδρομικής
οδού ή διά παντός άλλου μέσου ατομικά ή ομαδικά δέματα και δή τοιαύτα πε
ριέχοντα τρόφιμα, ίματισμόν, φάρμακα ώς και βιβλία και αντικείμενα προορι
ζόμενα διά τάς θρησκευτικός, έκπαιδευτικάς ή ψυχαγωγικός των άνάγκας.
ΑΙ άποστολαί αύται κατ' ούδένα τρόπον δύνανται νά απαλλάξουν την κατακρα
τούσαν Δύναμιν τών επιβαλλομένων αύτη, δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως,
υποχρεώσεων.
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Είς ην περίπτωσιν καθίστατο αναγκαίος, δια λόγους στρατιωτικής φύσεως
ό περιορισμός της ποσότητος των αποστολών τούτων ή προστάτις Δυναμις, ή
διεθνής 'Επιτροπή του Ερυθρού Σταύρου, ή πας άλλος 'Οργανισμός ερχόμενος
είς άρωγήν των εγκλείστων καί άναλαβών την μεταφοράν των ώς άνω αποστο
λών δέον να ειδοποιηθούν σχετικώς.
Τα της αποστολής τών ατομικών ή ομαδικών δεμάτων θ' αποτελέσουν άν
παραστή ανάγκη θέμα ειδικών συμφωνιών μεταξύ τών ενδιαφερομένων Δυνά
μεων αΐτινες έπ' ούδενΐ λόγω δύνανται να καθυστερήσουν τήν παραλαβήν παρά
τών έγκλειστων τών αποστελλομένων βοηθημάτων. Τά δέματα τροφίμων ή
ίματισμοϋ δέν θα περιέχουν βιβλία. Τά υγειονομικά βοηθήματα θά αποστέλ
λονται, έν γένει, ύπό τύπον ομαδικών δεμάτων.
"Αρθρον 109.
Ελλείψει ειδικών συμφωνιών μεταξύ τών έν συρράξει Δυνάμεων έπΐ τών
ορών παραλαβής ώς καΐ διανομής τών ομαδικών βοηθημάτων, θέλει έφαρμο
σθή ό επισυναπτόμενος τη παρούση Συμβάσει κανονισμός περί ομαδικών απο
στολών.
ΑΙ προβλεπόμενοι ώς άνω είδικαί συμφωνίαι έν ουδεμία περιπτώσει δύ
νανται νά περιορίσουν τό δικαίωμα τής επιτροπής έγκλειστων νά παραλαβή
τάς άποστολάς ομαδικών βοηθημάτων τάς προοριζομένας διά τους εγκλεί
στους, νά προβή είς τήν διανομήν των, και νά τά διαθέτη προς δφελος τών πα
ραληπτών.
Δέν δύνανται επίσης νά περιορίσουν τό δικαίωμα τό όποιον θά έχουν οί
αντιπρόσωποι τής προστάτιδος Δυνάμεως, τής Διεθνούς Επιτροπής του Ερυ
θρού Σταύρου ή παντός άλλου 'Οργανισμού ερχομένου άρωγου είς τους εγκλεί
στους καί έχοντος αναλάβει τήν μεταβίβασιν τών ομαδικών αποστολών νά ελέγ
χουν τά τής διανομής των προς τους παραλήπτας των.
Γ.
"Αρθρον 110.
"Απασαι αϊ προοριζόμενοι διά τους έγκλειστους άποστολαΐ θά είναι άπηλ
λαγμέναι άπό παντός δικαιώματος εισαγωγής τελωνείου ή άλλου.
"Απαντα τά εϊδη, συμπεριλαμβανομένων τών ταχυδρομικών δεμάτων
βοηθείας ώς καί τά χρηματικά εμβάσματα τά προερχόμενα άπό άλλας χώρας
καί απευθυνόμενα προς τους εγκλείστους ή αποστελλόμενα ύπ' αυτών διά του
ταχυδρομείου ή κατ* εύθεΐαν ή μέσω τών προβλεπομένων είς τό άρθρον 136
γραφείων πληροφοριών ή μέσω του προβλεπομένου είς τό άρθρον 140 κεντρι
κού Πρακτορείου πληροφοριών, απαλλάσσονται παντός ταχυδρομικού τέλους
τόσον είς τάς χώρας προελεύσεως καί προορισμοΟ δσον καί είς τάς ενδιαμέ
σους χώρας. ΕΙδικώτερον, αϊ άπαλλαγαί αϊ προβλεπόμενοι εις τήν παγκό
σμιον ταχυδρομικήν Συνθήκην του 1947 καί είς τάς συμφωνίας τής διεθνούς
Ταχυδρομικής Ενώσεως, υπέρ τών πολιτών εχθρικής ύπηκοότητος τών κατα
κρατουμένων εις τά στρατόπεδα ή πολιτικάς φύλακας θέλουν ,έπεκταθή καί είς
τά άλλα έγκλειστα πρόσωπα τά προστατευόμενα ύπό τής παρούσης Συμβά
σεως. Αϊ γώραι αΐτινες δέν συμμετέχουν είς τάς ώς άνω συμφωνίας οφείλουν
νά χορηγούν ύπό τους αυτούς δρους τάς προβλεπόμενος άτελείας.
Τά έξοδα μεταφοράς τών αποστολών βοηθημάτων τών προοριζομένων διά
τους έγκλείρτους αΐτινες λόγω βάρους ή δι' οίανδήποτε άλλην αίτίαν, δέν δύ
νανται νά διαβιβασθούν διά τής ταχυδρομικής όδου, βαρύνουν τήν κατακρα
τούσαν Δύναμιν έφ' δλης τής εκτάσεως τών ύπό τον έλεγχόν της εδαφών.. Αι
άλλαι μετέχουσαι είς τήν Σύμβασιν Δυνάμεις θά έπιδαρύνωνται με τά έξοδα
μεταφοράς είς τά αντίστοιχα εδάφη των.
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Τά έξοδα τα προερχόμενα έκ της μεταφοράς των αποστολών τούτων και
τά όποια δέν καλύπτονται ύπό των προηγουμένων παραγράφων θά εΐναι εις
βάρος του άποστολέως.
Τά Υψηλά ,Συμβαλλόμενα Μέρη θά προσπαθήσουν νά ελαττώσουν δσον
το δυνατόν περισσότερον τά τηλεγραφικά τέλη διά τά τηλεγραφήματα τ' απο
στελλόμενα ύπό τών εγκλείστων ή τά προς αυτούς απευθυνόμενα.
"Αρθρον 111.
ΕΊς περίπτωσιν καθ' ήν αϊ στρατιωτικοί επιχειρήσεις θά ήμπόδιζον τάς έν
διαφερομένας Δυνάμεις νά εκπληρώσουν τάς υποχρεώσεις των δπως εξασφαλί
σουν τήν μεταφοράν τών προβλεπομένων εις τά άρθρα 106, 107, 108 και 113
αποστολών, αϊ ενδιαφερόμενοι προστάτιδες Δυνάμεις, ή διεθνής Επιτροπή του
Ερυθρού Σταυρού, ή πας άλλος οργανισμός εγκεκριμένος ύπό τών έν συρρά
ξει Μερών, θά δύναται νά άναλ.χβη νά έξασφαλίζη τήν μεταφοράν τών αποστο
λών τούτων με κατάλληλα μέσα (σιδηροδρομικά οχήματα, φορτηγά αυτοκίνητα,
πλοία ή αεροπλάνα, κ.λ.π.).
Προς τούτο τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη θά προσπαθήσουν νά τοις χο
ρηγήσουν τά μέσα ταύτα μεταφοράς και νά επιτρέψουν τήν κυκλοφορίαν των,
και δή διά χορηγήσεως τών αναγκαίων αδειών ελευθέρας κυκλοφορίας.
Τά τοιαύτα μεταφορικά μέσα δύνανται επίσης νά χρησιμοποιηθούν και διά
τήν μεταφοράν :
(α) της αλληλογραφίας, τών καταλόγων καΐ τών εκθέσεων τών άνταλ
λασσομένων μεταξύ του προβλεπομένου είς το άρθρον 140 κεντρικού
Πρακτορείου πληροφοριών και τών προβλεπομένων είς το άρθρον 136
εθνικών Γραφείων'
(β) της αλληλογραφίας και τών εκθέσεων τών σχετικών με τους εγκλεί
στους τάς οποίας ανταλλάσσουν αϊ προστάτιδες Δυνάμεις, ή διεθνής
Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ή πάς άλλος οργανισμός δστις έρχε
ται ως αρωγός προς τους εγκλείστους είτε με τους ιδίους των αντι
προσώπους είτε με τά έν συρράξει Μέρη.
Αϊ παροΰσαι διατάξεις κατ' ουδέν περιορίζουν το δικαίωμα παντός έν συρ
ράξει Μέρους νά οργάνωση άν το προτίμα, άλλας μεταφοράς και νά έκδώση
αδείας κυκλοφορίας ύπό συ μφωνηθη σο μένους άλλους δρους.
Τά προκύπτοντα έκ της χρησιμοποιήσεως τών μεταφορικών τούτων μέσων
ε'ξοδα θά επιβαρύνουν κατ' άνάλογίαν τοΰ δγκου και βάρους τών αποστολών
τά έν συρράξει Μέρη τών όποιων οί υπήκοοι απολαύουν τών υπηρεσιών τούτων.
"Αρθρον 112.

Ή λογοκρισία της απευθυνόμενης προς τους έγκλειστους ή αποστελλόμε
νης ύπ' αυτών αλληλογραφίας θά πρέπει νά ένεργήται εντός της βραχυτέρας
δυνατής διορίας.
Ό Μλεγχος τών προοριζομένων διά τους εγκλείστους αποστολών δέν θά
πρέπει νά διενεργήται κατά τρόπον έκθέτοντα είς φθοράν τά τρόφιμα άτινα
περιέχουν, θά διενεργήται δε παρουσία του παραλήπτου ή άλλου εγκλείστου
δεόντως εξουσιοδοτημένου ύπ' αυτού. Ή παράδοσις τών ατομικών ή τών ομα
δικών αποστολών είς τους εγκλείστους δέν θά δύναται νά καθυστέρηση ύπό το
πρόσχημα δυσχερειών λογοκρισίας.
Πάσα άπαγόρευσις της αλληλογραφίας αποψασιζομένη ύπό τών έν συρρά
ξει Μερών, διά στρατιωτικούς ή πολιτικούς λόγους, δέν δύναται νά είναι παρά
προσωρινή, ή δέ διάρκεια της θά είναι δσον τό δυνατόν σύντομος.
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"Αρθρον 113.
Αί κάτακρατουσαι Άρχαί θά παρέχουν πασαν λογικήν εύκολίαν δια την
διαβίδασιν, μέσω της προστάτιδος Δυνάμεως ή' του προβλεπομένου εις το άρ
θρον 140 κεντρικού Πρακτορείου η' δι* άλλων καταλλήλων μέσων, των διαθη
κών, τών πληρεξουσίων, ή<; άλλων έγγραφων προοριζομένων δια τους εγκλεί
στους η προερχομένων άπ' αυτούς.
Αί κάτακρατουσαι Δυνάμεις θά διευκολύνουν έν πάση περιπτώσει είς τους
εγκλείστους τήν σύνταξιν και την κανονικήν νομιμοποίησιν τών έγγραφων τού
των θά τοις επιτρέπουν δέ, ειδικώς νά συμδουλεύωνται νομομαθείς.
"Αρθρον 114.
Ή κατακρατούσα Δύναμις θά χορηγη είς τους έγκλειστους πασαν εύκο
λίαν συμδιδαζομένην με τους δρους του περιορισμού των και τήν ίσχύουσαν
νομοθεσίαν ίνα δύνανται νά διαχειρίζωνται τήν περιουσίαν των.
Προς τ ούτ ο δύναται νά τοις παράσχη άδειαν εξόδου άπό τον χώρον περιο
ρισμού, είς περιπτώσεις επειγούσης ανάγκης, καΐ άν τό επιτρέπουν αί περι
στάσεις.
"Αρθρον 115.
Είς δλας τάς περιπτώσεις καθ' άς έγκλειστος τις μετέχει είς δίκην ενώπιον
δικαστηρίου, οιονδήποτε και άν είναι τούτο, ή κατακρατούσα Δύναμις οφείλει,
τη. αιτήσει του ενδιαφερομένου, νά ειδοποίηση τό δικαστήριον περί του περιο
ρισμού του κάΙ οφείλει, εντός τών νομίμων προθεσμιών νά μεριμνήση διά τήν
λήψιν δλων τών αναγκαίων μέτρων, ώστε νά μή ύποστή ούτος ζημίαν λόγω
του περιορισμού του, δσον άφορα τήν προπαρασκευήν και τήν διεξαγωγήν της
δίκης του, ή τήν έκτέλεσιν πάσης αποφάσεως του δικαστηρίου.
"Αρθρον 116.
Πας έγκλειστος θά δικαιούται νά λαμδάνη κατά τακτικά διαστήματα και
δσον τό δυνατόν συχνότερα, επισκέψεις και ιδίως τών συγγενών του.
Έ ν περιπτώσει επειγούσης ανάγκης καΐ έν τω μέτρω του δυνατού ειδικώς
δέ είς περίπτωσιν θανάτου ή σοδαρας ασθενείας συγγενούς, θά επιτρέπεται είς
τόν έγκλειστον νά μεταδη παρά τη οικογένεια του.

Κεφάλαιον ΙΧ.ΠΟΙΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑΙ ΠΟΙΝΑΙ.
"Αρθρον 117.
Ύπό τήν έπιφύλαξιν τών διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου θά έξακο
λουθη νά έφαρμόζηται διά τους έγκλειστους οΐτινες προβαίνουν είς παραδόσεις
διαρκουντος τοΰ περιορισμού των, ή έν ίσχύϊ έπί τού εδάφους δπόυ ευρίσκονται
νομοθεσία.
Έ ά ν οι νόμοι, διατάξεις ή γενικαί διαταγαί καταλογίζουν ώς τιμωρητέας
πράξεις τινάς τών έγκλειστων, ένω αί αύται πράξεις δεν είναι τιμωρητέαι δταν
διαπράττονται ύπό μή έγκλειστων προσώπων, αί πράξεις αύται θά συνεπάγον
ται μόνον πειθαρχικάς κυρώσεις.
Ό έγκλειστος άπαξ μόνον δύναται νά τιμωρηθη διά τήν αυτήν πραξιν ή τήν
αυτήν κατηγορίαν.
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"Αρθρον 118.
Τά δικαστήρια, ή αϊ άρχαί, προκειμένου νά ορίσουν την ποινή ν, θα λάβουν
όπ* όψιν, έν τη εύρυτέρά δυνατή μοίρα το γεγονός δτι δ κατηγορούμενος δέν
είναι υπήκοος της κατακρατούσης Δυνάμεως, θ α έχουν έλευθερίαν νά μετριά
σουν τήν δια τήν παράβασιν δια τήν οποίαν κατηγορείται ό έγκλειστος ποινήν
καΐ δέν θά έχουν σχετικώς ύποχρέωσιν νά σεβασθούν το ελάχιστον δριον της
προβλεπομένης ποινής.
Απαγορεύονται πάσα κράτησις είς διαμερίσματα μη φωτισμένα διά του
ψωτός της ημέρας, και, γενικώς, πάσης μορφής σκληρότητες.
Μετά τήν έκτισα/ τών δικαστικώς ή πειθαρχικώς επιβληθεισών ποινών οί
τιμωρηθέντες έγκλειστοι δέν θά τύχουν μεταχειρίσεως διαφόρου εκείνης είς ην
υποβάλλονται οί άλλοι έγκλειστοι.
"Η διάρκεια της προφυλακίσεως ήν θά ύποστή έγκλειστος εκπίπτεται πάσης
ποινής στερητικής τής ελευθερίας, ήτις θά τω έπιβληθή πειθαρχικώς ή δικα
στικώς.
Αί Έπιτροπαί εγκλείστων θά λαμβάνουν γνώσιν πάσης δικαστικής διαδι
κασίας εναντίον τών εγκλείστων τών οποίων είναι αντιπρόσωποι, ώς καΐ τών
αποτελεσμάτων της.
"Αρθρον 119.
Αί δυνάμεναι νά εφαρμοσθούν έπί τών έγκλειστων πειθαρχικά! ποιναι είναι
αϊ έξης :
(1) πρόστιμον μέχρι αναλογίας 50% του μισθού του προβλεπομένου είς
τό άρθρον 95 και τοΟτο κατά τήν διάρκειαν χρονικού διαστήματος ουχί μεγα
λυτέρου τών τριάκοντα ήμερων.
(2) κατάργησις προνομίων παρεχομένων έπί πλέον τής μεταχειρίσεως τής
προβλεπομένης ύπό τής παρούσης Συμβάσεως.
(3) άγγαρεΐαι μή ύπερβαίνουσαι τάς δύο ώρας ημερησίως και έκτελού
μεναι προς συντήρησιν του χώρου περιορισμού.
(4) σωματικαί κρατήσεις.
Έ ν ουδεμία περιπτώσει αί πειθαρχικοί ποιναι θά είναι απάνθρωποι, κτηνώ
δεις ή επικίνδυνοι διά τήν ύγείαν τών εγκλείστων. Κατά τήν έπιβολήν των
δέον νά λαμβάνηται ύπ' δψιν ή ηλικία, τό φΰλον και ή κατάστασις τής υγείας
των.
"Η διάρκεια μιας μόνης ποινής ουδέποτε θά ύπερβή τό άνώτατον δριον τριά
κοντα συναπτών ήμερων έστω και έάν έγκλειστος τις κατηγορήται διά πλείονας
τής μιας πειθαρχικής παραβάσεως καθ' δν χρόνον δικάζεται ή ύπόθεσίς του,
είτε αί παραβάσεις αΰται είναι συναφείς είτε δχι.
"Αρθρον 120.

Οί δραπετεύσαντες έγκλειστοι, ή οί άποπειραθέντες νά δραπετεύσουν, οί
έπανασυλλαμβανόμενοι θά υπόκεινται διά τήν πραξιν ταύτην είς πειθαρχικάς
μόνον ποινάς, έστω και άν ύπάρχη υποτροπή.
Κατά παράβασιν του τρίτου εδαφίου του άρθρου 118, οί τιμωρηθέντες διά
δραπέτευσιν ή άπόπειραν δραπετεύσεως έγκλειστοι δύνανται νά υποβληθούν
εις είδικήν έπιτήρησιν ύπό τόν δρον δμως δτι αυτή δέν θά βλάψη τήν κατάστασιν
τής υγείας των, δτι ή έπιτήρησις θά άσκήται εντός του χώρου περιορισμοΟ και
δτι δέν θά συνεπάγεται τήν κατάργησα/ ουδεμίας τών εγγυήσεων, αΤτινες τοΐς
παρέχονται ύπό τής παρούσης Συμβάσεως.
Οί έγκλειστοι οί συμπράξαντες είς άπόδρασιν ή είς άπόπειραν άποδράσεως
θά υπόκεινται σχετικώς είς πειθαρχικήν μόνον ποινήν.
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"Αρθρον 121.
< Ή δροπτέτευσις ή ή απόπειρα δραπετεύσεως, έστω και άν έπαναληφθη δεν
θά θεωρήται ώς έπιβαρυντικόν στοιχεΐον έν ή περιπτώσει παραπεμφθή ό έγκλει
στος ενώπιον των δικαστηρίων δια παραβάσεις διαπραχθείσας διαρκούσης της
δραπετεύσεως.
Τά έν συρράξει Μέρη θά μεριμνήσουν ϊνα αί άρμόδιαι άρχαι φανούν επιει
κείς κατά την έκτίμησιν τοΰ αν παράβασις του εγκλείστου δέον νά τιμωρηθή
πειθαρχικώς ή δικαστικώς, κ α ι δη δσον άφορα γεγονότα συναφή μέ τήν δρα
πέτευσιν ή τήν άπόπειραν δραπετεύσεως.
"Αρθρον 122.
Τά γεγονότα τ ά αποτελούντα παραβίασιν της πειθαρχίας θά γίνουν άντι
κείμενον άμεσου*ανακρίσεως. Τούτο θά Ισχύη Ιδίως διά τήν δραπέτευσιν ή τήν
άπόπειραν "δραπετεύσεως κ α ι ό έπανασυλληφθείς έγκλειστος θά παραδίδηται
δσον τό δυνατόν ταχύτερον είς τάς αρμοδίας αρχάς.
Δ ι ' δλους τους εγκλείστους, ή προφυλάκισις είς περίπτωσιν πειθαρχικής
παραβάσεως θά περιορίζηται είς τό απόλυτον ελάχιστον δριον κ α ι δέν θά ύπερ
βαίνη τάς δέκα τεσσάρας ημέρας, έν πάση δέ περιπτώσει ή διάρκεια της θά
έκπίπτηται άπό τήν έπιδληθησομένην τυχόν στερητικήν της ελευθερίας ποινήν.
Αί διατάξεις των άρθρων 124 κ α ι 125 θά Ισχύουν διά τους λόγω πειθαρχικής
παραβιάσεως προφυλακισθέντας εγκλείστους.
"Αρθρον 123.
'Υπό τήν έπιφύλαξιν τής αρμοδιότητος των δικαστηρίων κ α ι των ανωτέρων
άρχων, αϊ πειθαρχικά! ποιναι θά έπιδάλλωνται μόνον ύπό του διοικητοΟ του χώ
ρου περιορισμού ή ύπό αξιωματικού ή υπευθύνου υπαλλήλου είς τόν όποιον θά
έχη μεταβιβάσει οδτος τήν πειθαρχικήν του έξουσίαν.
Πριν ή έπιβληθή πειθαρχική ποινή, ό κατηγορούμενος έγκλειστος θ ά λαμ
βάνη λεπτομερή γνώσιν των πράξεων διά τάς οποίας κατηγορείται, θ ά του
επιτρέπεται νά δικαιολόγηση τήν διαγωγήν του, νά υπεράσπιση εαυτόν, νά
καλέση μάρτυρας κ α ι νά καταφυγή, άν εΐναι ανάγκη, είς τάς υπηρεσίας Ικανού
διερμηνέως. Ή άπόφασις θά έκδίδηται παρουσία του κατηγορουμένου καΐ
ενός μέλους της Επιτροπής των εγκλείστων.
Δέν θά παρέλθη πλέον του ενός μηνός μεταξύ της πειθαρχικής αποφάσεως
κ α ι της εκτελέσεως της.
"Οταν ό έγκλειστος τιμωρηθή διά νέας πειθαρχικής ποινής, προθεσμία
τουλάχιστον τριών ήμερων θά μεσολάβηση μεταξύ τής εκτελέσεως τών δύο
ποινών, έν ή περιπτώσει ή μία έξ αυτών είναι διαρκείας δέκα ήμερων ή περισσο
τέρων.
Ό διοικητής του χώρου περιορισμού οφείλει νά τηρή κατάστασιν τών επι
βληθεισών πειθαρχικών ποινών, ήτις θά τίθηται είς τήν διάθεσιν τών αντιπρο
σώπων τής προστάτιδος Δυνάμεως.
"Αρθρον 124.
Έ ν ουδεμία περιπτώσει δύνανται οί έγκλειστοι νά μεταφερθούν είς σωφρο
νιστικά Ιδρύματα (φυλακαί, σωφρονιστήρια, κάτεργα) ϊνα εκτίσουν έκεΐ τάς
πειθαρχικός των ποινάς.
Τά οικήματα είς τ ά όποια θά έκτίωνται αϊ πειθαρχικά! ποινα! θά είναι σύμ
φωνα προς τάς απαιτήσεις τής υγιεινής και δή έφωδιασμένα μέ επαρκείς εγκα
ταστάσεις. Είς τους τιμωρημένους εγκλείστους, θά παρέχωνται τ ά αναγκαία
μέσα καθαριότητος.
Αί έγκλειστοι γυναίκες αΐτινες υφίστανται πειθαρχικήν ποινήν θά κρατών
τ α ι είς οικήματα χωριστά εκείνων τών ανδρών και θά τελούν ύπό τήν αμεσον
έπιτήρησιν γυναικών.
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"Αρθρον 125.
Οι τιμωρηθέντες διά πειθαρχικής ποινής έγκλειστοι θά έχουν την δυνατό
τητα νά άσκώνται καθημερινώς και να παραμένουν είς τήν υπαιθρον τουλάχι
στον επί δύο ώρας,.
ΔικαιοΟνται νά παρουσιάζονται τη αιτήσει των εις τήν καθημερινήν ίατρι
κήν έπιθεώρησιν. θ ά δικαιούνται είς τήν περίθαλψιν ήν καθίστα άναγκαίαν
ή κατάστασις της υγείας των και έν ανάγκη θά μεταφέρονται είς τό ίατρεΐον
του χώρου περιορισμού ή είς νοσοκομεΐον.
θ ά έχουν τήν άδειαν νά άναγινώσκουν και νά γράφουν ώς και νά αποστέλ
λουν ή να λαμβάνουν έπιστολάς. 'Αντιθέτως, ώς προς τά δέματα καΐ τάς έπι
ταγάς επιτρέπεται δπως τοις παραδοθοΟν ταύτα μόνον μετά τήν λήξιν της ποινής
των. θ ά παραδίδωνται έν τω μεταξύ είς τήν Έπιτροπήν των εγκλείστων, ήτις
θά παραδώση είς τό ίατρεΐον τά εντός των ώς άνω δεμάτων τρόφιμα τά υπο
κείμενα είς φθοράν.
Ουδείς έγκλειστος πειθαρχικώς τιμωρημένος θά δύναται νά στερηθή του
ευεργετήματος των διατάξεων των άρθρων 107 καΐ 143.
"Αρθρον 126.
Τά άρθρα 71 μέχρι 76ου, συμπεριλαμβανομένου, εφαρμόζονται κατ' άναλο
γίαν κατά τάς διώξεις εναντίον εγκλείστων ευρισκομένων έπί του εθνικού εδά
φους της κατακρατούσης Δυνάμεως.

Κεφάλαιον Χ.ΜΕΤΑΣΤΑΘΜΕΥΣ Ι Σ ΕΓΚΛΕΙΣΤΩΝ.
"Αρθρον 127.
Ή μεταστάθμευσες των εγκλείστων θά έκτελήται πάντοτε κατά τρόπον
άνθρωπιστικόν. θ ά γίνηται κατά κανόνα σιδηροδρομικώς ή δι' άλλων μετα
φορικών μέσων και ύπό συνθήκας τουλάχιστον όμοιας προς έκείνας ών απο
λαμβάνουν τά στρατεύματα της κατακρατούσης Δυνάμεως κατά τάς μετακινή
σεις των. 'Εάν εκτάκτως, ή μεταστάθμευσις πρόκειται νά γίνη πεζή, αΰτη
θά λαμβάνη χώραν μόνον έάν ή σωματική κατάστασις τών εγκλείστων τό έπι
τρέπη και έν ουδεμία περιπτώσει θά επιβάλλεται είς αυτούς, υπερβολική κόπω
σις.
Ή κατακρατούσα Δύναμις θά παρέχη, κατά τήν μεταφοράν, είς τους εγκλεί
στους πόσιμον ύδωρ και τροφήν είς επαρκή ποσότητα, ποιότητα και ποικιλίαν
ίνα διατηρηθούν έν καλή υγεία ώς και ίματισμόν, κατάλληλα καταλύματα και
τά αναγκαία μέσα ιατρικής περιθάλψεως, θ ά λάβη δλα τά κατάλληλα μέτρα
ίνα κατοχύρωση τήν άσφάλειάν των διαρκούσης τής μεταφοράς και θά σύνταξη,
πρό τής αναχωρήσεως, πλήρη κατάλογον τών μεταφερομένων εγκλείστων.
Οί ασθενείς, τραυματίαι ή ανάπηροι έγκλειστοι ώς και αϊ λεχώ δέν θά μετα
φέρωνται έφ* δσον τό ταξείδιον θά ήδύνατο νά άποβή έπιζήμιον διά τήν ύγείαν
των έκτος έάν τό άπαιτή έπιτακτικώς ή ασφάλεια των.
'Εάν τό μέτωπον πλησιάζη προς χώρον περιορισμού, οί ευρισκόμενοι έκεΐ
έγκλειστοι θά μετασταθμεύουν μόνον αν ή μεταφορά των δύναται νά πραγμα
τοποιηθή ύπό δρους επαρκούς ασφαλείας ή έάν διατρέχουν μεγαλύτερον κίνδυ
νον παραμένοντες έπί τόπου παρά μεταφερόμενοι.
Ή κατακρατούσα Δύναμις, δταν άποφασίζη τήν μεταστάθμευσιν τών εγ
κλείστων δέον νά λάβη ύπ' δψιν τά συμφέροντα των, και ιδίως τό ζήτημα της
μή αυξήσεως τών δυσχερειών επαναπατρισμού των ή επιστροφής των είς τάς
εστίας των.
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"Αρθρον 128.

Είς περίπτωσιν μετασταθμεύσεως οι έγκλειστοι θά είδοποιώνται επισήμως
περί της αναχωρήσεως των και της νέας των διευθύνσεως. Ή είδοποίησις αβτη
θά τους παρέχεται αρκετά ενωρίς ώστε νά δύνανται νά ετοιμάσουν τάς άπο
σκευάς των και νά προειδοποιήσουν τάς οικογενείας των.
θ ά δικαιούνται νά συμπαραλάβουν τά ατομικά των είδη, τήν άλληλογρα
φίαν των και τά άφικόμενα υπέρ αυτών δέματα. Το βάρος τών αποσκευών
τούτων θά δύναται νά μειώθή έάν αί συνθήκαι μεταφοράς τό απαιτούν, άλλ* έν
ουδεμία περιπτώσει, είς βάρος όλιγώτερον τών είκοσι πέντε χιλιόγραμμων δι*
έκαστο ν έγκλειστον.
Ή αλληλογραφία και τά δέματα τά άποσταλέντα είς τόν παλαιόν χώρον
περιορισμού θά διαβιβάζωνται προς αυτούς άνευ καθυστερήσεως.
Ό διοικητής τοΟ χώρου περιορισμού θά λαμβάνη άπό κοινού μετά της
Επιτροπής έγκλειστων, τά αναγκαία μέτρα προς έκτέλεσιν της μεταφοράς
της συλλογικής περιουσίας τών εγκλείστων και τών αποσκευών τάς οποίας οί
έγκλειστοι δέν δύνανται νά συμπαραλάβουν συνεπεία περιορισμών επιβαλλο
μένων δυνάμει τοΟ δευτέρου εδαφίου τοΟ παρόντος άρθρου.
Κεφάλαιον Χ Ι.ΘΑΝΑΤΟ ί.
"Αρθρον 129.
Οί έγκλειστοι θά δύνανται νά παραδώσουν τάς διαθήκάς των είς τάς υπευ
θύνους αρχάς, αΐτινες θά εξασφαλίσουν τήν φύλαξίν των. Είς περίπτωσιν θα
νάτου τών εγκλείστων αί διαθήκαι αΰται θά μεταβιβάζωνται ταχέως προς τά
υπό τών εγκλείστων οριζόμενα πρόσωπα.
Ό θάνατος έκαστου εγκλείστου θά πιστοποιήται υπό ιατροί) και θά συντάσ
σηται πιστοποιητικόν έκθέτον τους λόγους του θανάτου και τάς συνθήκας ύπό
τάς όποιας συνέβη.
'Επίσημος ληξιαρχική πραξις, δεόντως κατεχωρημένη, θά συντάσσηται συμ
φώνως προς τάς διατάξεις τάς ισχύουσας είς τό έδαφος οπού ευρίσκεται ό
χώρος περιορισμού* και κεκυρωμένον άντίγραφον ταύτης θά άποστέλληται τα
χέως είς τήν προστάτιδα Δύναμιν ως και είς τό έν άρθρω 140 προβλεπόμενον
Κεντρικόν Πρακτορεΐον.
"Αρθρον 130.
Αί κατακρατουσαι άρχαι θά φροντίζουν δπως οί αποβιώσαντες έν περιορι
σμό έγκλειστοι ενταφιασθούν μετά τών προσηκουσών τιμών, εί δυνατόν σύμ
φωνος μέ τό τυπικόν της θρησκείας είς τήν οποίαν ανήκον, δπως οί τάφοι των
παραμείνουν σεβαστοί, δπως συντηρηθούν ούτοι εύπρεπώς και σημειωθούν κατά
τρόπον ώστε νά δύνανται πάντοτε νά άνευρεθοΟν.
ΟΙ αποβιώσαντες έγκλειστοι θά ένταφιάζωνται κεχωρισμένως πλην περι
πτώσεως ανωτέρας βίας, ήτις θά έπέβαλλεν ομαδικήν ταφήν. Τά σώματα θά
αποτεφρώνονται μόνον δι' επιτακτικούς λόγους υγιεινής, ή λόγω της θρησκείας
του αποβιώσαντος ή ακόμη έάν έξέφρασεν ούτος τοιαύτην έπιθυμίαν. Είς περί
πτωσιν αποτεφρώσεως θά γίνη μνεία του γεγονότος τούτου καΐ τών αιτίων
του έπί της ληξιαρχικής πράξεως θανάτου του εγκλείστου. Ή τέφρα θά δια
τηρηθή μετά προσοχής ύπό τών κατακρατουσών άρχων και θά παραδοθή δσον
ένεστι συντομώτερον εις τους συγγενείς έάν οδτοι τό ζητήσουν.
Ευθύς ώς αί περιστάσεις τό επιτρέψουν και τό άργότερον εις τό τέλος τών
εχθροπραξιών, ή κατακρατούσα Δύναμις, θά μεταβίβαση μέσω τών προβλεπο
μένων είς τό άρθρον 136 Γραφείων Πληροφοριών, εις τάς Δυνάμεις άπό τάς
Οποίας έξηρτώντο οί αποθανόντες, καταλόγους τών τάφων τών αποθανόντων
εγκλείστων. Οί έν λόγω κατάλογοι θά παρέχουν πάσαν λεπτομέρειαν άναγ
καίαν διά τήν άναγνώρισιν τών αποθανόντων εγκλείστων και τόν ακριβή προσ
διορισμόν τών τάφων αυτών.
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"Αρθρον 131.
Πας θάνατος ή. πας σοβαρός τραυματισμός εγκλείστου δστις προεκλήθη
ή υπάρχει υπόνοια δτι προεκλήθη 6ιτό σκοπού, ύπό άλλου εγκλείστου ή ύπό
οιουδήποτε άλλου προσώπου, ώς και πας άλλος θάνατος του. οποίου ή αιτία
εΐναί;άγνωστος θά.άκολουθήται αμέσως ύπό επισήμου ανακρίσεως άπό μέρους
της κατακρατούσης Δυνάμεως.
Σχετική κοινοπόίησις θά διαδιβάζηται αμέσως εις τήν προστάτιδα Δύνα
μιν. θ ά συλλέγωνται αί καταθέσεις παντός μάρτυρος καΐ αναφορά περιέχουσα
ταύτας θά συντάσσηται καΐ θά κοινοπόιήται προς τήν έν λόγω Δύναμιν.
Έ ά ν ή άνάκρισις άποδείξη τήν, ένοχήν ενός f) πλειόνων ατόμων, ή κατα
κρατούσα Δύναμις θά λάβη δλα τά μέτρα διά τήν δικαστικήν δίωξιν του ή των
υπευθύνων.
Κεφάλαιον XI Ι.ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣ Ι Σ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙ ΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΝΟΣΗΛΕΙΑ Ε Ι Σ ΟΥΔΕΤΕΡΑΣ ΧΩΡΑΣ.
"Αρθρον 132.
Παν πρόσωπον έγκλειστον θά άπελευθεροΰται ύπό της κατακρατούσης Δυ
νάμεως ευθύς ώς οί λόγοι οΐτινες επέφεραν τόν περιορισμόν έποα^σαν νά υφί
στανται.
Έ π ι πλέον τά έν διενέξει Μέρη θά προσπαθήσουν νά συνάψουν, διαρκουσών
των εχθροπραξιών συμφωνίας διά τήν άπελευθέρωσιν, τόν επαναπατρισμό ν, τήν
έπιστροφήν είς τάς οικίας των ή τήν φιλοξενίαν εις ούδετέραν χώραν ώρισμέ
νων κατηγοριών εγκλείστων καΐ Ιδιαιτέρως παιδίων, γυναικών εγκύων καΐ μη
τέρων έχουσών "βρέφη καΐ παιδία είς μικράν ήλικίαν, τραυματιών και ασθενών
ή εγκλείστων εχόντων ύποστή μακράν αίχμαλωσίαν.
"Αρθρον 133.
Ό περιορισμός θά παύση τό ταχύτερον δυνατόν μετά τό πέρας τών εχθρο
πραξιών.
Έ ν τούτοις, οί εις τό έδαφος ενός έν συρράξει Μέρους έγκλειστοι, οΐτινες
θά έδιώκοντο ποινικώς δι* αδικήματα, μή συνεπαγόμενα αποκλειστικώς πει
θαρχικήν μόνον ποινήν, δύνανται νά κρατηθούν μέχρι πέρατος της διαδικασίας
και ενδεχομένως μέχρι της έκτίσεως της ποινής. Τό αυτό θά συμβη καΐ διά
τους ήδη καταδικασθέντας είς ποινήν στερητικήν της ελευθερίας των.
Διά συμφωνίας μεταξύ της κατακρατούσης Δυνάμεως και τών ενδιαφερο
μένων Δυνάμεων, δέον μετά τό πέρας τών εχθροπραξιών ή της κατοχής τοΟ
εδάφους νά καταρτισθούν έπιτροπαΐ διά τήν άναζήτησιν τών διεσκορπισμένων
εγκλείστων.
"Αρθρον 134.
Τά 'Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη θά προσπαθήσουν, εις τό τέλος τών εχθρο
πραξιών ή της κατοχής νά εξασφαλίσουν τήν έπιστροφήν δλων τών εγκλείστων
είς τόν τελευταϊον τόπον διαμονής των, ή νά διευκολύνουν τόν έπαναπατρισμόν
των.
"Αρθρον 135.
Ή κατακρατούσα Δύναμις θά ύποστη τά έξοδα της επιστροφής τών άπε
λευθερουμένων εγκλείστων είς τόν τόπον δπου εΐχον τήν κατοικίαν των κατά
τόν χρόνον του περιορισμού των ή, έάν συνέλαβεν αυτούς κατά τήν διάρκειαν
ταξειδίου των ή είς άνοικτήν θάλασσαν, τά αναγκαία έξοδα διά νά τους έπι
τραπή νά συμπληρώσουν τό ταξείδιόν των ή νά επιστρέψουν είς τό σημεΐον
της αναχωρήσεως των.
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Έ ά ν ή κατακρατούσα Δύναμις άρνηθή τήν άδειαν μονίμου παραμονής εις
άπελευθερωθέντα έγκλειστον, δστις, προηγουμένως εΐχε την μόνιμον κατοικίαν
του επί του εδάφους της, αυτή θά καταδαλη τά έξοδα επαναπατρισμού του.
Ούχ' ήττον, έάν ό έγκλειστος προτίμα νά έπιστρέψη ε'ις τήν πατρίδα του,
Οπό Ιδίαν αύτου εύθύνην, ή ίνα ύπακούση είς έντολήν της Κυβερνήσεως εις τήν
οποίαν οφείλει ύπακοήν, ή κατακρατούσα Δύναμις δέν υποχρεούται εις τήν
καταδολήν των δαπανών του πέραν του εδάφους της. Ή κατακρατούσα Δύ
ναμις δέν υποχρεούται νά καταδάλη τά έ'ξοδα επαναπατρισμού εγκλείστου
δστις θά εΐχεν έγκλέισθή τη* αίτήσει του.
Έ ά ν οί έγκλειστοι μετασταθμεύσουν συμφώνως τω άρθρω 45 ή μεταφέ
ρουσα τούτους Δύναμις και ή υποδεχόμενη αυτούς θέλουν συνεννοηθή έπί της
αναλογίας των εξόδων τά όποια θά καταδάλη έκαστη.
• Αί ώς άνω διατάξεις δέν θίγουν τάς είδικάς συμφωνίας α'ι όποΐαι θά ήδύ
ναντο νά συναφθούν μεταξύ των έν συρράξει Δυνάμεων περί της ανταλλαγής
καΐ του επαναπατρισμού των εις έχθρικάς χείρας ευρισκομένων υπηκόων των.
Τμήμαν.ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.
"Αρθρον 136. 
"Αμα τη ένάρξει της συρράξεως και εις δλας τάς περιπτώσεις κατοχής
εκαστον των έν διενέξει Μερών θά συγκρότηση έπίσημον γραφεΐον πληροφο
ριών ύπεύθυνον διά τήν λήψιν και μεταδοσιν πληροφοριών περί τών ύπό τήν
έξουσίαν του ευρισκομένων προστατευομένων προσώπων.
"Εκαστον τών έν συρράξει Μερών θά διαδιδάζη εντός της δραχυτέρας
δυνατής προθεσμίας είς τό έν λόγω γραφεΐον, πληροφορίας περί τών ύπό τού
του ληφθέντων μέτρων κατά παντός προστατευομένου προσώπου, συλληφθέντος
από πλέον τών δύο έδδομάδων, υποβληθέντος εις άναγκαίαν διαμονήν ή περι
ορισθέντος. 'Επί πλέον θά άναθέση είς τάς ενδιαφερόμενος υπηρεσίας του
δπως παράσχουν ταχέως ε'ις τό προμνησθέν γραφεΐον πληροφορίας σχετικώς
μέ τάς έπισυμδάσας είς τήν κατάστασιν τών προστατευομένων τούτων προσώ
πων μετ,αδολάς, οΤον μετακινήσεις, απελευθερώσεις, επαναπατρισμοί, δραπε
τεύσεις, νοσηλεΐαι είς νοσοκομεία, γεννήσεις και θάνατοι.
"Αρθρον 137.
Τό έθνικόν γραφεΐον πληροφοριών θά άποστέλλη αμέσως διά τών ταχύτερων
μέσων και μερίμνη, άφ* ενός τών προστατίδων Δυνάμεων και άφ* έτερου, του
είς τό άρθρον 140 προβλεπομένου Κεντρικού Πρακτορείου, τάς σχετικάς προς
τά προστατευόμενα πρόσωπα πληροφορίας, εις τήν Δύναμιν της όποιας τά
άνω αναφερόμενα πρόσωπα είναι υπήκοοι ή είς τήν Δύναμιν έπί.του εδάφους
τής όποιας εΐχον ταύτα τήν κατοικίαν των. Τά γραφεία θά απαντούν επίσης
είς δλας τάς αίτήσεις αΐτινες θά τοΐς άπευθύνωνται περί προστατευομένων προ
σώπων.
Τά γραφεία πληροφοριών θά διαδιδάζουν τάς σχετικάς προς προστατευ
όμενον πρόσωπον πληροφορίας, έκτος έάν ή μετάδοσίς των επρόκειτο νά ζημι
ώση τό ένδιαφερόμενον πρόσωπον ή τήν ο'ικογένειάν του. 'Αλλά καΐ είς τήν
περίπτωσιν ακόμη ταύτην τά γραφεία δέν θά δύνανται νά αρνηθούν τήν άπο
στολήν πληροφοριών προς τό Κεντρικόν Πρακτορεΐον τό όποιον, προειδοποιού
μενον περί τών περιστάσεων, θά λάδη τά υποδεικνυόμενα είς τό άρθρον 140
προφυλακτικά μέτρα.
Πασαι αί ύπό του Γραφείου συντασσόμελ/αι έ'γγρο:φ<χ ανακοινώσεις θά επι
σημοποιούνται δι' υπογραφής ή σφραγΐδος.
"Αρθρον 138.
Αί είς τό Γραφεΐον πληροφοριών λαμδανόμεναι καΐ ύπ' αύτου μεταδιδό
μενοι πληροφορίαι θά είναι τοιαύτης φύσεως ώστε νά επιτρέπουν τήν έξακρί
δωσιν τής ταυτότητος του προστατευομένου προσώπου και τήν ταχεΐάν είδο
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ποίησα/ της οικογενείας του. θ ά "περιλαμβάνουν bC Μκαστον πρόσωπον τουλά
χιστον το ονοματεπώνυμο ν, τόν τόπον και την πλήρη ήμερομηνίαν γεννήσεως,
την εθνικότητα, τόν τόπον της τελευταίας κατοικίας, τά ιδιαίτερα χαρακτηρι
στικά, το δνομα πατρός και το όίκογενειάκόν δνομα της μητρός, τήν ήμερο
μηνίαν και τήν φύσιν του εναντίον του προσώπου ληφθέντος μέτρου, ώς κο:ί τόν
τόπον δπου τό μέτρον τούτο ελήφθη, τήν διεύθυνσιν εις τήν οποίαν δύναται νά
τω απευθύνεται ή αλληλογραφία του ώς και τό δνομα και τήν διεύθυνσιν του
προσώπου τό όποιον πρέπει νά είδοποιηθή.
Ωσαύτως πληροφορίαί περί της καταστάσεως της υγείας των ε'ις σοβαράν
θέσιν ασθενών ή τραυματιών εγκλείστων,· θά μεταδίδωνται τακτικώς και εί
δυνατόν καθ' εβδομάδα.
"Αρθρον 139.
Τό έθνικόν Γραφεΐον πληροφοριών θά είναι, έξ άλλου έντεταλμένον τήν
συλλογήν δλων τών προσωπικών αντικειμένων αξίας, τών έγκαταλειφθέντων
ύπό τών προστατευομένων προσώπων τών αναφερομένων είς τό άρθρον 136 και
δή κατά τόν έπαναπατρισμόν των, τήν άπελευθέρωσίν των, τήν δραπέτευσίν
των ή τόν θάνατον των, ώς και τήν άποστολήν τούτων εις τους ενδιαφερομένους
απ* ευθείας ή έν ανάγκη μέσω του Κεντρικού Πρακτορείου. Τά αντικείμενα
ταύτα θά άποστέλλωνται εντός δεμάτων έσφραγισμένων ύπό του Γραφείου.
Εις τά δέματα ταύτα θά επισυνάπτονται δηλώσεις καθορίζουσαι μετ' ακρι
βείας τήν ταυτότητα τών προσώπων είς τά όποια τά αντικείμενα ταύτα ανήκον,
ώς και πλήρης κατάλογος του περιεχομένου του δέματος. Ή παραλαβή και
αποστολή αντικειμένων αξίας θά σημειουται λεπτομερώς είς τά οίκεΐα βιβλία.
"Αρθρον 140.

Κεντρικόν Πρακτορεΐον διά τά προστατευόμενα πρόσωπα, Ιδίως προκειμέ
νου περί εγκλείστων, θά ίδρυθή, είς ούδετέραν χώραν. Ή διεθνής επιτροπή
του 'Ερυθρού "Σταύρου θά προτέίνή είς τάς ενδιαφερόμενος Δυνάμεις έάν θέω
ρή τοϋτο άναγκαΐον τήν όργάνωσιν του Πρακτορείου τούτου δπερ δύναται νά
ταυτίζηται μέ τό προβλεπόμενον έν άρθρω 123 της Συμβάσεως της Γενεύης
της 12ης Αυγούστου 1949, περί μεταχειρίσεως τών αιχμαλώτων πολέμου.
Τό Πρακτορεΐον τοΰτο θά έπιφορτισθή μέ τήν συγκέντρωσα/ δλων τών πλη
ροφοριών περί ών προβλέπει τό άρθρον 136, τάς οποίας θά δυνηθή νά λάβη
έξ επισήμων ή ιδιωτικών πηγών* θά διαβίβαση ταύτας τό ταχύτερον δυνατόν
είς τήν χώραν καταγωγής ή κατοικίας τών ενδιαφερομένων προσώπων, έκτος
της περιπτώσεως καθ' ήν ή μετάδοσις ,αϋτη θά ήδύνατο νά βλάψη τά πρόσωπα
ή τάς οικογενείας τάς οποίας αφορούν αϊ πληροφορίαί.
θ ά τύχη άπό μέρους τών έν συρράξει Μερών πάσης λογικής ευκολίας διά
τήν έκτέλεσιν τών έν λόγω κοινοποιήσεων.
Τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη, και ιδιαιτέρως εκείνα τών οποίων οι υπή
κοοι απολαύουν τών υπηρεσιών του Κεντρικού Πρακτορείου, προσκαλούνται
δπως παράσχουν είς τούτο τήν ύλικήν υποστήριξα/ της οποίας θά εΤχεν ανάγκην.
Αί ανωτέρω διατάξεις δέν πρέπει νά ερμηνευθούν ώς περιορίζουσαι τήν
άνθρωπιστικήν δρασιν της Διεθνούς 'Επιτροπής του Ερυθρού Σταύρου και
τών Εταιρειών Περιθάλψεως τών αναφερομένων έν άρθρω 142.
"Αρθρον 141.
Τά Εθνικά Γραφεία πληροφοριών και τό Κεντρικόν Πρακτορεΐον πληρο
φοριών θά απολαύουν ταχυδρομικής ατέλειας έπί πάσης ταχυδρομικής απο
στολής ώς και τών έν άρθρω 110 προβλεπομένων απαλλαγών καί, κατά τό δυ
νατόν, της τηλεγραφικής άτελείας ή τουλάχιστον σημαντικής εκπτώσεως έπί
τών τηλεγραφικών τελών.
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Τίτλος IV.ΕΚΤΕΛΕΣ1 Σ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ.
Τμήμα Ι.ΓΕΝΙ ΚΑΙ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ .
"Αρθρον 142.
Ύπό την έπιφύλαξιν των μέτρων άτινα θά έθεώρουν απαραίτητα δια τήν
περιφρούρησιν της ασφαλείας των ή δια τήν άντιμετώπισιν πάσης άλλης λογι
κής ανάγκης, αί κατακρατοΟσαι Δυνάμεις θά επιφυλάξουν τήν καλλιτέραν ύπο
δοχήν είς τάς θρησκευτικός οργανώσεις, τάς εταιρείας περιθάλψεως ή πάντα
όργανισμόν, όστις θά ήρχετο αρωγός προς τά προστατευόμενα πρόσωπα, θ ά
παράσχουν προς αυτούς ώς και προς τους δεόντως εξουσιοδοτημένους αντι
προσώπους των πάσας τάς αναγκαίας ευκολίας διά τήν έπίσκεψιν των προστα
τευομένων προσώπων, διά τήν προς ταύτα διανομήν βοηθημάτων, υλικού πάσης
προελεύσεως προοριζομένου διά μορφωτικούς, ψυχαγωγικούς ή θρησκευτικούς
σκοπούς, ή διά τήν παροχήν βοηθείας προς όργάνωσιν της ψυχαγωγίας των
εντός των χώρων περιορισμού.
Αί προαναφερθεΐσαι έταιρεΐαι ή οργανισμοί δύνανται νά Ιδρυθούν είτε επί
του εδάφους της κατακρατούσης Δυνάμεως, είτε είς άλλη ν χώραν, ή και νά
£χουν διεθνή χαρακτήρα.
"Η κατακρατούσα Δύναμις δύναται νά περιορίση τόν αριθμόν των εταιρειών
καΐ οργανισμών είς τους εκπροσώπους των οποίων θά έπιτραπή ή άσκησις των
καθηκόντων των έπί του εδάφους της και ύπό τόν ελεγχόν της, ύπό τόν δρον
δμως δτι ό τοιούτος περιορισμός δεν θά παρεμπόδιση τήν παροχήν αποτελεσμα
τικής καΐ επαρκούς αρωγής προς δλα τά προστατευόμενα πρδσωτ ια.
"Η ιδιαιτέρα θέσις τής Διεθνούς 'Επιτροπής του ΈρυθροΟ Σταύρου έπί του
πεδίου τούτου θά τύχη έν παντι καιρώ αναγνωρίσεως και σεβασμού.
"Αρθρον 143.
ΟΙ αντιπρόσωποι ή απεσταλμένοι των προστάτιδων Δυνάμεων θά εξουσιο
δοτηθούν νά μεταβαίνουν είς δλα τά μέρη δπου ευρίσκονται προστατευόμενα
πρόσωπα, Ιδίως δε είς τους χώρους περιορισμού, φυλακίσεως καΐ εργασίας.
θ ά τοΐς επιτρέπεται ή είσοδος ε'ις δλα τά διαμερίσματα τά χρησιμοποιού
μενα ύπό των προστατευομένων προσώπων και θά δύνανται νά συνομιλήσουν
μετ' αυτών άνευ τής παρουσίας μάρτυρος τή βοήθεια διερμηνέως έάν είναι τούτο
αναγκαίο ν.
Αί επισκέψεις αδται δέν δύνανται νά απαγορευθούν ειμή μόνον λόγω επι
τακτικών στρατιωτικών αναγκών τούτο δέ μόνον εξαιρετικώς και προσωρινώς.
Ή συχνότης καί ή διάρκεια τών επισκέψεων δεν δύναται νά περιορισθή.
θ ά παρέχεται πάσα ελευθερία εκλογής τών τόπων επισκέψεως είς τους
αντιπροσώπους καί τους εκπροσώπους τών προστάτιδων Δυνάμεων. Ή κατα
κρατούσα ή κατέχουσα Δύναμις, ή προστάτις Δύναμις καί, ενδεχομένως, ή Δύ
ναμις έξ ής κατάγονται τά έπισκεπτά πρόσωπα δύνανται νά συνεννοηθούν ώστε
νά έπιτραπή καί είς συμπατριώτας τών έγκλειστων νά μετέχουν τών επισκέψεων.
Οι εκπρόσωποι τής Διεθνούς Επιτροπής του Έρυρθοΰ Σταυρού θά απο
λαύουν τών ίδιων προνομίων. Ό διορισμός τών εκπροσώπων τούτων θά υπο
βάλλεται είς τήν έγκρισιν τής Δυνάμεως ύπό τήν έξουσίαν τής όποιας ευρί
σκονται τά εδάφη δπου πρόκειται νά αναπτύξουν τήν δρδσίν των.
"Αρθρον 144.
Τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν δπως δια
δώσουν δσον το δυνατόν εύρύτερον έν καιρώ είρήνης καί έν καιρώ πολέμου,
το κείμενον της παρούσης Συμβάσεως είς τάς χώρας των καί δη δπως περι
λάβουν τήν μελέτην ταύτης είς τά προγράμματα στρατιωτικής καί εί δυνατόν,
πολιτικής εκπαιδεύσεως ώστε αί άρχαί της νά αποβούν γνωσταί εϊς τό σύνολον
του πληθυσμού.
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Αϊ πολιτικού, στρατιωτικού, άστυνομικαΐ και άλλαι άρχαΐ αΐτινες έν καιρώ
πολέμου αναλαμβάνουν, εύθύνας έναντι των προστατευομένων προσώπων, δέον
δπως κατέχουν το κείμενον της Συμβάσεως καί δπως έχουν έκπαιδευθή Ιδιαι
τέρως επί. των διατάξεων της,
"Αρθρον 145.

Τά Ύψήλά Συμβαλλόμενα Μέρη θα κοινοποιήσουν προς άλληλα μέσω του
'Ομοσπονδιακού Ελβετικού Συμβουλίου και, κατά τήν διάρκειαν τών εχθρο
πραξιών, μέσω τών προστάτιδων Δυνάμεων, τάς επισήμους μεταφράσεις της πα
ρούσης Συμβάσεως, ως.και.τους νόμους, καί κανονισμούς,τους οποίους θα υίο
θετήσουν ενδεχομένως προς έξασφάλισιν. της εφαρμογής.
"Αρθρον 146.

Τά Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται να λάβουν άπαντα τά αναγ
καία νομοθετικά μέτρα διά τόν καθορισμόν τών ενδεδειγμένων ποινικών κυρώ
σεων τών έπιβλητέων είς τά πρόσωπα άτινα προέβησαν ή έδωσαν είς άλλους
διαταγήν νά προβούν είς οίοη/δήποτε σοβαράν παράβασιν της παρούσης Συμ
βάσεως ώς αϊ παραβάσεις αδται καθορίζονται είς τό έπόμενον άρθρον.
"Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος θά έχη τήν ύποχρέωσιν νά αναζήτηση τά
πρόσωπα τά κατηγορούμενα δτι προέβησαν ή έδωσαν είς άλλους διαταγήν νά
προβούν είς οιανδήποτε τών σοβαρών τούτων παραβάσεων καΐ οφείλει νά
παραπέμψη τά πρόσωπα ταΟτα ενώπιον τών Δικαστηρίων του οίαδήποτε και άν
είναι ή έθνικότης των. Δύναται επίσης, έάν τό προτίμα, καΐ ύπό τους προβλε
πόμενους ύπό της ίδιας αύτου νομοθεσίας δρους, νά παραδώση τά είρημένα
πρόσωπα προς έκδίκασιν είς έτερον Σ υμβαλλόμενον Μέρος, τό όποιον ενδια
φέρεται διά τήν δίωξίν των, έφ' δσον τό Σ υμβαλλόμενον τούτο Μέρος έχει εναν
τίον των επαρκείς λόγους διώξεως.
"Εκαστον Σ υμβαλλόμενον Μέρος θά λάβη τά αναγκαία μέτρα διά τήν
κατάπαυσιν ενεργειών αντικειμένων είς τάς διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως,
καΐ πέραν τών σοβαρών παραβάσεων, αΐτινες καθορίζονται είς τό έπόμενον
άρθρον.
Είς πασαν περίστασιν ol μηνυόμενοι θά απολαμβάνουν εγγυήσεων δικονο
μικών καΐ ελευθέρας υπερασπίσεως ουχί κατωτέρων τών προβλεπομένων είς
τά άρθρα 105 και επόμενα της Συμβάσεως της Γενεύης περί μεταχειρίσεως
τών αίχμαλώτων πολέμου της 12ης Αυγούστου 1949.
"Αρθρον 147.

At σοβαραί παραβάσεις, περί τών οποίων πραγματεύεται τό προηγούμενον
άρθρον, είναι έκεΐναι αί όποΐαι συνεπάγονται οιανδήποτε τών ακολούθων πρά
ξεων, έφ' δσον διαπράττονται εναντίον προσώπων ή Ιδιοκτησιών προστατευ
ομένων ύπό της παρούσης Συμβάσεως :
Έ κ προθέσεως φόνος, ή βάσανος ή άλλη απάνθρωπος μεταχείρισις, περι
λαμβανομένων τών βιολογικών πειραμάτων, έκ προθέσεως πρόκλησις μεγάλης
οδύνης ή σοβαρά προσβολή κατά της σωματικής άκεραιότητος ή της υγείας,
παράνομος εξορία ή μεταφορά ή παράνομος περιορισμός, εξαναγκασμός προ
στατευομένου τινός προσώπου δπως υπηρέτηση είς τάς ένοπλους δυνάμεις εχθρι
κής Δυνάμεως ή έκ προθέσεως στέρησις του δικαιώματος του έκδικάζεσθαι
κατά τρόπον κανονικόν και άμερόληπτον κατά τά οριζόμενα είς τήν παρουσαν
Σύμβασιν, σύλληψις ομήρων, καταστροφή ή ,ίδιοποίησις αγαθών μή δικαιολο
γουμένη ύπό τών στρατιωτικών αναγκών καί λαμβάνουσα χώραν είς μεγάλην
κλίμακα κατά τρόπον παράνομον και αύθαίρετον.
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"Αρθρον 148.
Ουδέν των Συμβαλλομένων Μερών δύναται νά άπαλλάξη εαυτό, ουδέ να
άπαλλάξη έτερον Συμδαλλόμενον Μέρος των ευθυνών άς αυτό τοΟτο ή 6:λλο
Συμβαλλόμενον Μέρος υπέχουν λόγω των εις τό προηγούμενον άρθρον προ
βλεπομένων παραδόσεων.
"Αρθρον 149.
ΑΙτήσει ενός τών έν συρράξει Μερών, θα διεξαχθή άνάκρισις, ής ό τρόπος
ενεργείας θά καθορισθή υπό τών ενδιαφερομένων Μερών, έπί πάσης καταγγε
λίας περί παραβάσεως της Συνθήκης.
Έ ά ν δέν έπέλθη συμφωνία έπί της διαδικασίας της ανακρίσεως, τ ά Μέρη
θά συνεννοηθούν διά τήν έκλογήν διαιτητού, δστις θά άποφασίση περί της ακο
λουθητέας διαδικασίας.
"Απαξ διαπιστωθή ή παράβασις τ ά έν συρράξει Μέρη θά θέσουν τέρμα είς
αυτήν και θά επιβάλουν δσον τό δυνατόν ταχύτερον τάς δέουσας κυρώσεις.

ΤΕΛΙΚΑΙ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

"Αρθρον 150.
Ή παρούσα Σύμβασις έγένετο είς τήν Γαλλικήν κ α ι τήν Ά γ γ λ ι κ ή ν . 'Αμφό
τερα τ ά κείμενα είναι έξ ίσου αυθεντικά.
. Τό Έλβετικόν Όμρσπονδιακόν Συμβούλιον θέλει μεριμνήσει διά τάς επι
σήμους μεταφράσεις της Συμβάσεως είς τήν Ρωσσικήν καΐ τήν Ίσπανικήν
γλώσσαν.
"Αρθρον 151.
Ή παρούσα Σύμβασις ή οποία φέρει τήν ήμερομηνίαν της σήμερον είναι
ανοικτή προς ύπογραφήν μέχρι της 12ης Φεβρουαρίου 1950, άπό μέρους τών
Δυνάμεων τών άντιπροσωπευθεισών είς τήν άρξαμένην έν Γενεύη τήν 21 ην
'Απριλίου 1949, συνδιάσκεψιν.
"Αρθρον 152.
Ή παρούσα Σύμβασις θά έπικυρωθή δσον τό δυνατόν συντομώτερον αί δε
επικυρώσεις της θά κατατεθούν έν Βέρνη.
Δι* έκαστη ν κατάθεσιν οργάνου επικυρώσεως θέλει συνταχθή πρωτόκολλον
οΰτινος ακριβές άντίγραφον θέλει έπιδοθη υπό του Ε λ β ε τ ι κ ο ύ 'Ομοσπονδιακού
Συμβουλίου προς δλας τάς Δυνάμεις έπ' Ονόματι τών οποίων θά £χη υπογραφή
ή Σύμβασις ή τών οποίων θά εχη κοινοποιηθή ή προσχώρησις.
"Αρθρον 153.
Ή παρούσα Σύμβασις θά τεθη έν Ισχύϊ ε ξ μήνας μετά τήν κατάθεσιν
δύο τουλάχιστον οργάνων επικυρώσεως.
Κατόπιν, θά τεθή έν Ισχύϊ δι* έ'καστον Ύψηλόν Συμβαλλόμενον Μέρος έ'ξ
μήνας μετά τήν κατάθεσιν του οργάνου επικυρώσεως αύτου.
"Αρθρον 154.
Είς τάς σχέσεις μεταξύ Δυνάμεων δεσμευομένων ύπό της Συμβάσεως της
Χάγης περί Νόμων κ α ι 'Εθίμων του κ α τ ά ξηράν πολέμου, είτε πρόκειται περί
της υπογραφείσης τήν 29ην 'Ιουλίου 1899, είτε της υπογραφείσης τήν 18ην
'Οκτωβρίου 1907, και συμμετεχουσών είς τήν παρουσαν Σύμβασιν, θά θεωρηθη
αυτή συμπλήρωμα τών Τμημάτων 11 κ α ι 111 του προσηρτημένου είς τήν προ
αναφερθεΐσαν Σύμβασιν τής Χάγης κανονισμού.
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"Αρθρον 155.
Ή παρούσα Σύμδασις θα είναι άττό της ημέρας της ισχύος της ανοικτή
εις την πρόσχώρησιν πάσης Δυνάμεως έπ' ονόματι της οποίας δεν έχει υπο
γραφή.
"Αρθρον 156.
Α ί προσχωρήσεις θά κοινοποιώνται εγγράφως εις το Έλβετικόν Όμοσπον
διακόν Συμβούλιον κ α ι θά καθίστανται ενεργοί εξ μήνας μετά την ήμερομηνίαν
καθ' ην θά τω έχωσι περιέλθει.
Το Έλδετικόν Όμοσπονδιακόν Συμβούλιον θά ανακοίνωση τάς προσχω
ρήσεις προς ολας τάς Δυνάμεις έπ' ονόματι των οποίων έχει υπογραφή ή Σ ύ μ 
δασις ή των οποίων έχει κοινοποιηθή ή προσχώρησις.
"Αρθρον 157.
Α ί εις τ ά άρθρα 2 κ α ι 3 προβλεπόμεναι καταστάσεις θά προσδώσουν άμεσον
ίσχύν είς τάς πρό ή μετά τήν έναρξιν των εχθροπραξιών ή της κατοχής κατα
τεθείσας επικυρώσεις κ α ι κοινοποιηθείσας προσχωρήσεις των έν συρράξει Με
ρών. Ή κοινοποίησις τών ληφθησομένων επικυρώσεων ή προσχωρήσεων των
έν συρράξει Μερών θά γίνηται ύπό τοΟ Ε λ β ε τ ι κ ο ύ 'Ομοσπονδιακού Συμβουλίου
διά τής ταχυτέρας όδου.
"Αρθρον 158.
"Εκαστον τών Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών έχει τό δικαίωμα νά καταγ
γείλη τήν παρουσαν Σύμδασιν.
Ή κ α τ α γ γ ε λ ί α θά κοινοποιήται εγγράφως προς τό Έ λ δ ε τ ι κ ό ν Όμοσπον
διακόν Συμδούλιον δπερ θά ανακοίνωση τήν κοινοποίησιν προς τάς Κυβερνή
σεις δλων τών Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών.
Ή κ α τ α γ γ ε λ ί α θά καθίσταται ενεργός έν έτος μετά τήν κοινοποίησιν της
προς τό Έλδετικόν Όμοσπονδιακόν Συμδούλιον. Ούχ ήττον, κ α τ α γ γ ε λ ί α κοι
νοποιηθείσα καθ' δν χρόνον ή καταγγέλλοϋσα Δύναμις έχει έμπλακή εις σύρ
ραξιν δέν καθίσταται ενεργός έφ' δσον δεν θά έχη συναφθή ειρήνη, κ α ι έν ουδε
μία περιπτώσει πρό του τερματισμού του έργου απελευθερώσεως καΐ επανα
πατρισμού τών προστατευομένων ύπό τής Συμβάσεως προσώπων.
Ή κ α τ α γ γ ε λ ί α θά ίσχύη μόνον έναντι τής καταγγελλούσης Δυνάμεως. Αυτή
ούδεμίαν θά έχη έπίδρασιν έπ! τών υποχρεώσεων ας τ ά έν συρράξει Μέρη θά
παραμείνουν υπόχρεα νά εκπληρώσουν δυνάμει τών άρχων του Διεθνούς δικαίου
ώς αδται προκύπτουν έκ τών παραδεδεγμένων μεταξύ πολιτισμένων εθνών
εθίμων, τών κανόνων ανθρωπισμού κ α ! τών απαιτήσεων τής δημοσίας συνει
δήσεως.
"Αρθρον 159.
Τό Έλδετικόν Όμοσπονδιακόν Συμβούλιον θά μεριμνήση διά τήν κατο
χύρωσιν τής παρούσης Συμβάσεως ε'ις τήν Γραμματείαν τών Ηνωμένων
Εθνών. Τό Έλδετικόν Όμοσπονδιακόν Συμδούλιον θά πληροφόρηση επίσης
τήν Γραμματείαν τών Ηνωμένων Εθνών περί τών επικυρώσεων, προσχωρήσεων
κ α ι καταγγελιών ας θά λάβη περί τής παρούσης Συμβάσεως.
Έ φ ' ώ, οι υπογεγραμμένοι, έχοντες καταθέσει εις έκαστος τ ά πληρεξούσια
των, υπέγραψαν τήν παρουσαν Σύμβασιν.
Έ γ έ ν ε τ ο έν Γενεύη, τήν 12ην Αυγούστου 1949, είς Γαλλικήν και Ά γ γ λ ι κ ή ν
γλώσσαν, του πρωτοτύπου μέλλοντος νά κατατεθή είς τ ά 'Αρχεία τής Ε λ β ε τ ι 
κής 'Ομοσπονδίας. Τό Έλβετικόν Όμοσπονδιακόν Συμβούλιον θά διαβίβαση
ακρίδες άντίγραφον τής Συμβάσεως είς έκαστον ιών ύπογραψάντων Κρατών
ώς και εις τ ά Κράτη άτινα θά έχουν προσχωρήσει είς τήν Συνθήκην.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

I.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΦΟΡΩΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΑΣ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ .

ΖΩΝΑΣ

"Αρθρον Ί .

ΑΙ ζώναι, ύγειονομικαί και ασφαλείας, θά επιφυλαχθούν αυστηρώς δια τά
πρόσωπα τά αναφερόμενα είς τό άρθρον 23 της Συμβάσεως της Γενεύης περί
βελτιώσεως της καταστάσεως των τραυματιών και ασθενών των έν εκστρατεία
ένοπλων δυνάμεων, της 12ης Αύγουστου 1949, καΐ είς τό άρθρον 14 της Συμ
βάσεως της Γενεύης περί προστασίας τών πολιτών έν καιρώ πολέμου, της 12ης
Αυγούστου 1949, ως και δια τό προσωπικόν είς τό όποιον έχει άνατεθή ή όργά
νωσις και διοίκησις τών ζωνών καΐ περιοχών αυτών καΐ ή περίθαλψις τών έν
αύταΐς συγκεντρωθησομένων ατόμων.
Ούχ' ήττον, πρόσωπα τών οποίων ή μόνιμος κατοικία ευρίσκεται εντός
τοιούτων περιοχών θά έχουν τό δικαίωμα νά παραμείνουν έκεΐ.
"Αρθρον 2.

Ουδέν πρόσωπον έκ τών ευρισκομένων, ύπό οιανδήποτε Ιδιότητα, εντός
ζώνης τινός υγειονομικής και ασφαλείας, δύναται νά έκτελέστ] οιανδήποτε έργα
σίαν, άμεσον σχέσιν εχουσαν μέ τάς στρατιωτικάς επιχειρήσεις ή μέ τήν παρα
γωγήν πολεμικού ύλικοΟ εντός ή έκτος της ζώνης.
"Αρθρον 3.

Ή δημιουργούσα ζώνην ύγειονομικήν και ασφαλείας Δύναμις, θ ά λ ά β η δλα
τά απαιτούμενα μέτρα προς άπαγόρευσιν της εισόδου είς δλα τά πρόσωπα τά
όποια δέν έχουν τό δικαίωμα νά μεταβούν ή νά παραμείνουν έκεΐ.
"Αρθρον 4.

Αί ζώναι ύγειονομικαί και ασφαλείας θά πληρούν τους κάτωθι δρους :
(α) θ ά περιλαμβάνουν μικρόν μόνον τμήμα του εδάφους τό όποιον ελέγχει
ή δημιουργήσασα τήν ζώνην Δύναμις.
(β) θ ά εΐναι άραιώς κατωκη μέναι έν σχέσει προς τάς δυνατότητας εγκα
ταστάσεως.
(γ) θ ά κείνται μακράν και θά στερούνται παντός στρατιωτικού στόχου
και πάσης σημαντικής βιομηχανικής ή διοικητικής εγκαταστάσεως.
(δ) Δέν θά τοποθετηθούν είς περιοχάς αί όποΐαι, κατά πασαν πιθανότητα,
δυνατόν νά έχουν σημασίαν διά τήν διεξαγωγήν του πολέμου.
"Αρθρον 5.
Αί ζώναι ύγειονομικαί και ασφαλείας θά υπόκεινται είς τάς ακολούθους
υποχρεώσεις :
(α) Τό δίκτυον συγκοινωνιών και τά μέσα μεταφοράς τά όποια ενδέχεται
νά περιλαμβάνουν δέν θά χρησιμοποιούνται διά τήν μεταφοράν στρα
τιωτικού προσωπικού ή υλικού έστω καΐ έν απλή διαμετακομίσει.
(β) Έ ν ουδεμία περιπτώσει θά υπερασπίζωνται στρατιωτικώς.
"Αρθρον 6.

Αί ζώναι ύγειονομικαί και ασφαλείας ,θά επισημαίνω νται διά διαγωνίων
ερυθρών ταινιών έπι βάθους λευκού τοποθετουμένων έπι τής περιφερείας τής
ζώνης και έπι τών κτιρίων. Αί προοριζόμενοι αποκλειστικώς διά τραυματίας
και ασθενείς ζώναι δύνανται νά σημανθούν δι* ερυθρών σταυρών (Ερυθρών ημι
σελήνων, ερυθρού Λέοντος και Ήλιων) έπι βάθους λευκού.
Δύνανται επίσης νά επισημανθούν νύκτωρ διά καταλλήλου φωτισμού.
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"Αρθρον 7.
"Ηδη έν καιρώ ειρήνης η" κατά τήν έναρξιν των εχθροπραξιών έκαστη Δύ
ναμις θά κοινοποίηση προς άπαντα τά 'Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη κατάλογον
των ζωνών υγειονομικών καΐ ασφαλείας αΐτινες έδημιουργήθησαν έπί των εδα
φών τά όποια ελέγχει, θ ά τά τηρήση επίσης ενήμερα της δημιουργίας πάσης
νέας ζώνης διαρκούσης της συρράξεως.
Ευθύς ώς τό άντίπαλον Μέρος λάδη τήν ανωτέρω κοινοποίησιν, ή ζώνη
θά έχη κανονικώς συγκροτηθή.
Έ ά ν τό άντίπαλον Μέρος θεωρή, ούχ ήττον, δτι εις τών τιθεμένων υπό της
παρούσης Συμφωνίας δρων προφανώς δέν τηρείται, δύναται νά άρνηθη τήν
άναγνώρισιν της ζώνης κοινοποιούν επειγόντως τήν άρνησίν του προς τό Μέρος
άπό τό όποιον ή ζώνη εξαρτάται, ή νά εξάρτηση τήν άναγνώρισιν της άπό τήν
έγκατάστασιν του έλεγχου περί οδ προβλέπει τό άρθρον 8.
"Αρθρον 8.
Πάσα Δύναμις έ'χουσα αναγνωρίσει μίαν ή περισσοτέρας ζώνας ύγειονο
μικάς και ασφαλείας συσταθείσας ύπό του αντιπάλου Μέρους δικαιούται νά
ζητήση όπως μία ή πλείονες είδικαί ΈπιτροπαΙ ελέγξουν κατά πόσον ήι ζώνη
πληροί τάς υποχρεώσεις και τους δρους τους συνομολογηθέντας διά της πα
ρούσης Συμφωνίας.
Προς τούτο τά μέλη ειδικών Επιτροπών θά έχουν άνά πασαν στιγμήν
έλευθέραν εϊσοδον είς τάς διαφόρους ζώνας και θά δύνανται ακόμη καΐ νά δια
μείνουν έκεϊ μονίμως, θ ά παρασχεθη δέ είς αυτά πάσα ευκολία διά τήν άσκη
σιν της ελεγκτικής των αποστολής.
"Αρθρον 9.
Έ ν ή περιπτώσει αί ΈπιτροπαΙ διαπιστώσουν γεγονότα τά όποια θά τοις
έφαίνοντο αντίθετα προς τάς διατάζεις της παρούσης Συμφωνίας, θά ειδοποι
ήσουν πάραυτα τήν Δύναμιν έξ ής ή ζώνη εξαρτάται καΐ θά παράσχουν είς άύτήν
διορίαν πέντε τό πολύ ήμερων προς διόρθώσιν τών κακώς εχόντων, θ α ειδο
ποιήσουν σχετικώς και τήν Δύναμιν ή οποία έχει αναγνωρίσει τήν ζώνην.
Έ ά ν άμα τη λήξει της διορίας ή Κυδέρνησις έξ ής εξαρτάται ή ζώνη δέν
έχη δώσει συνέχειαν είς τήν άπευθυνθεΐσαν αύτη είδοποίησιν, τό. άντίπαλον
Μέρος δύναται νά δηλώση δτι δέν δεσμεύεται πλέον ύπό της παρούσης Συμφω
νίας ώς προς τήν ζώνην ταύτην.
"Αρθρον 10.
Ή ίδρύσασα μίαν ή πλείονας ζώνας ύγειονομικάς καΐ ασφαλείας καΐ τά
αντίπαλα Μέρη προς τά όποια ή υπαρξις τών ζωνών αυτών έχει γνωστοποιηθή
θά διορίσουν ή θά ζητήσουν άπό τάς προστάτιδας Δυνάμεις ή άπό άλλας ούδε
τέρας Δυνάμεις .>νά διορίσουν έκεΐναι τά πρόσωπα τά όποια νά συμμετάσχουν
τών αναφερομένων έν αρθροις 8 καΐ 9 είδικών Επιτροπών.
"Αρθρον 11.
Αί ζώναι ύγειονομικαι και ασφαλείας έν ούδεμιφ περιπτώσει δύνανται νά
γίνουν στόχος επιθέσεως άλλα θά είναι πάντοτε άντικείμενον προστασίας καΐ
σεβασμού διά τά έν συρράξει Μέρη.
"Αρθρον 12.

Είς περίπτωσιν κατοχής εδάφους τινός αϊ έν αύτω ζώναι υγειονομικά! και
ασφαλείας θά εξακολουθήσουν νά τυγχάνουν σεβασμού* καΐ νά χρησιμοποιούν
ται ώς τοιαυται.
Ούχ* ήττον, ή κατέχουσα Δύναμις δύναται νά μεταβάλη τόν προορισμόν των
άφου έξασφαλίση τήν τύχην τών έν αύταΐς περιθαλπομένων προσώπων.
"Αρθρον 13.
Ή παρούσα Συμφωνία έχει επίσης έφαρμογήν προκειμένου περί τοποθεσιών
τάς οποίας αϊ Δυνάμεις ήθελον χρησιμοποιήσει διά τόν ϊδιον σκοπόν είς τόν
όποιον αποβλέπουν αί ζώναι ύγειονομικαι καΐ ασφαλείας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.
Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΑΦΟΡΩΝΤΟΣ ΤΑ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Π Ρ Ο Σ ΕΓΚΛΕΙ Σ Τ Ο Υ Σ ΠΟΛ1ΤΑΣ.

"Αρθρον 1.
Αϊ Έπιτροπαί έγκλειστων θά διανέμουν τάς άποστολάς συλλογικών βοη
θημάτων δια τάς οποίας είναι υπεύθυνοι είς δλους τους έγκλειστους τους διοι
κητικώς εξαρτώμενους από τον τόπον του περιορισμού των καθώς και εις τους
ευρισκομένους είς νοσοκομεία, φύλακας ή άλλα σωφρονιστικά "ιδρύματα.
"Αρθρον 2.

Ή διανομή των αποστολών συλλογικής βοηθείας θά διενεργήται σύμφω
νος προς τάς οδηγίας τών δωρητών καΐ βάσει σχεδίου τής Επιτροπής Εγκλεί
στων. Ούχ* ήττον, ή διανομή τών Ιατρικών βοηθημάτων θά γίνεται κατά προ
τίμησιν κατόπιν συνεννοήσεως με τους ανωτέρους υγειονομικούς αξιωματικούς.
Ούτοι, προκειμένου περί νοσοκομείων και άπομονωτηρίων, δύνανται νά παρί
δουν τάς ρηθείσας οδηγίας έάν αί άνάγκαι τών ασθενών των τό απαιτούν. Εντός
τοΟ οϋτω καθοριζομένου πλαισίου ή διανομή θά διεξάγεται πάντοτε κατά τρό
πον άκριβοδίκαιον.
"Αρθρον 3.

"Ινα καταστή δυνατή ή έξακρίβωσις τής ποιότητος και ποσότητος τών
παραλαμβανομένων εμπορευμάτων και ή σύνταξις λεπτομερών εκθέσεων προς
χρήσιν τών δωρητών, θά έπιτραπή είς τά μέλη τών Επιτροπών εγκλείστων νά
μεταβαίνουν είς τους σταθμούς και άλλους τόπους άφίξεως παρακειμένους είς
τον χώρον περιορισμού δπου καταφθάνουν αϊ άποστολαι συλλογικών βοηθη
μάτων.
"Αρθρον 4.
Είς τάς Έπιτροπάς θά παρασχεθούν αί άναγκαΐαι εύκολίαι ίνα εξακρι
βώσουν έάν ή διανομή τών συλλογικών βοηθημάτων έκτελήται συμφώνως προς
τάς οδηγίας των είς δλα τά τμήματα και παραρτήματα του χώρου περιορισμού.
"Αρθρον 5.

θ ά επιτρέπεται είς τάς Έπιτροπάς εγκλείστων νά συμπληρουν οι ίδιοι και
νά επιμελούνται τήν, ύπό μελών τής επιτροπής έγκλειστων είς τά αποσπάσματα
εργασίας ή ύπό τών ανωτέρων υγειονομικών αξιωματικών τών άπομονωτηρίων
και νοσοκομείων, συμπλήρωσιν έγγραφων ή ερωτηματολογίων προοριζομένων
διά τους δωρητάς και σχετικών προς τά συλλογικά βοηθήματα (διανομή, άνάγ
και, ποσότητες, κ.λ.π.). Τά τοιαύτα έ'γγραφα και ερωτηματολόγια, προσηκόν
τως συμπεπληρωμένα, θά διαδιβάζωνται είς τους δωρητάς άνευ χρονοτριβής.
"Αρθρον 6.

Προς έξασφάλισιν τής κανονικής διανομής τών συλλογικών βοηθημάτων
εις τους εγκλείστους του οικείου χώρου περιορισμού και προς ένδεχομένην αντι
μετώπισα/ τών αναγκών αί όποΐαι δυνατόν νά προκύψουν έκ τής άφίξεως νέων
ομάδων εγκλείστων, θά επιτρέπεται είς τάς Έπιτροπάς έγκλειστων νά σχημα
τίσουν και διατηρήσουν επαρκή αποθέματα, συλλογικών βοηθημάτων. Προς
τον σκοπόν τούτον θά έ"χουν είς τήν διάθεσίν των καταλλήλους άποθήκας, έκα
στη αποθήκη θά,έχη δύο κλείθρα. Ή Επιτροπή εγκλείστων θά κρατή τάς
κλείδας τοΟ ενός και ό διοικητής του χώρου περιορισμού τάς κλείδας του έτε
ρου.
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"Αρθρον 7.
Τά 'Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη και ειδικώς αϊ κατακρατοΰσαι Δυνάμεις
θα επιτρέπουν, έν δλω τω ουνατω μέτρω, και υπό την έπιφύλαξιν των περί ανε
φοδιασμού του πληθυσμού κανονισμών, πασαν έπι του εδάφους των άγοράν
προς διανομήν συλλογικών βοηθημάτων είς τους εγκλείστους, θ ά διευκολύ
νουν επίσης τά εμβάσματα κεφαλαίων και άλλα δημοσιονομικά, τεχνικά ή διοι
κητικά μέτρα σχετικά προς τάς αγοράς.
"Αρθρον 8.
Αϊ ανωτέρω διατάξεις δεν αντιτίθενται είς το δικαίωμα τών εγκλείστων
νά λαμβάνουν συλλογικά βοηθήματα πρό της άφίξεώς των εις τον χώρον περι
ορισμού ή κατά την διάρκειαν της μεταφοράς των, οΰτε και ε'ις την δυνατότητα
την οποίαν έχουν ol αντιπρόσωποι της προστάτιδος Δυνάμεως, της ΔιεθνοΟς
Επιτροπής του Ερυθρού Σταύρου ή οιασδήποτε άλλης ανθρωπιστικής οργα
νώσεως ερχόμενης άρωγου είς τους εγκλείστους και επιφορτισμένης την δια
βίβασιν τών βοηθημάτων τούτων νά εξασφαλίσουν τήν προς τους παραλήπτας
διανομήν των δι' δλων τών μέσων άτινα ήθελον κρίνει ενδεδειγμένα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Ι. Δελτάριον Περιορισμού.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

'Ελεύθερον ταχ. τελών

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΝ ΔΕΛΤΑΡΙΟΝ

Προσοχή.
(α) 'Εμπρόσθια δψις :
Το δελτάριον τούτο δέον όπως συμπληρωθή ύπό
εκάστου εγκλείστου ευθύς ώς ούτος περιορισθή και
οσάκις ή διεύθυνσίς του άλλάξη κατόπιν μεταφοράς
του εϊς άλλον χώρον περιορισμού ή εις Νοσοκομεΐον.
Το δελτάριον τούτο είναι άσχετον τοΰ ειδικού
δελταρίου το όποιον επιτρέπεται είς τον εγκλειστον
ν* άποστείλη προς τήν οίκογένειάν του.

Γράψατε εύαναγνώστως με κεφαλαία γράμματα.

2.

Έπώνυμον

5.

Χρονολογία γεννήσεως

3.

"Ονομα (πλήρες)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ
ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Ι. Έθνικότης

4. "Ονομα πατρός

6. Τόπος Γεννήσεως
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(β)

Όττισθία πλευρά:

7.

'Επάγγελμα

8.

Διεύθυνσις πρό της κρατήσεως

9.

Διεύθυνσιςοικογενείας

10.

Περιωρίσθη τήν

Προερχόμενος άπό (νοσοκομεΐον κλπ.)

II.

Κατάστασις υγείας

12.

Παρούσα Διεύθυνσις

13.

Χρονολογία

14.

'Υπογραφή

Διαγράψατε δ,τι δέν σας άφορα.—Μήν προσθέσετε άλλον τι, προσέξατε τάς
παρούσας εξηγήσεις.

(Μέγεθος τοΰ δελταρίου περιορισμού.

10x 15 εκατ. τοΰ μέτρου).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
II.

'Επιστολή

Υπηρεσία Πολιτικών Κρατουμένων.
Ελεύθερον ταχυδρομικών τελών.

Προς

.....

'Οδός και 'Αριθμός

Τόπος προορισμού (μέ κεφαλαία)

'Επαρχία ή Νομαρχία

Χώρα (μέ κεφαλαία)

Άποστολεύς :

Έπώνυμον και δνομα.

Χρονολογία και τόπος γεννήσεως.

Διεύθυνσις τόπου κρατήσεως.

(Μέγεθος επιστολής—29 χ 15 εκατοστομέτρων).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III.
ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΝ ΔΕΛΤΑΡΙΟΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΝ
Ι.

'Ελεύθερον ταχυδρομικών τελών

ΔΕΛΤΑΡΙΟΝ

'Εμπρόσθια δψις:
'Απόστολε ύ ς :
Έπώνυμον και δνομα.
Τόπος και χρονολογία γεννήσεως.
Διεύθυνσις τόπου κρατήσεως.
Προς
Όδός και αριθμός
Τόπος προορισμού (με κεφαλαία)
Επαρχία ή Νομαρχία.
Χώρα (με κεφαλαία)

Ημερομηνία:
2.

Όπισθία δψις:

Γράψατε μόνον έπι τών γραμμών καΐ πολύ ευανάγνωστα

(Διαστάσεις δελταρίου: 10x 15 έκατοστόμετρα).

