
Sveriges överenskommelser 
med främmande makter
Utgiven av utrikesdepartem entet SO 1979:22

Nr 22
Tilläggsprotokoll I till Genévekonventionerna den 12 au
gusti 1949 rörande skydd för offren i internationella väp
nade konflikter (SÖ 1953:14—17).
Genéve den 8 juni 1977

Tilläggsprotollet undertecknades av Sverige den 12 decem ber 1977.
R egeringen beslö t ra tificera  tilläggsprotokollet den  21 ju n i 1979.
R atifikationsinstrum entet deponerades den 31 augusti 1979 i Bern.
Vid deponeringen  gjordes fö ljande förbehåll:
A rtikel 75 m om  4 h) skall äga tillläm pning endast i den u ts träckn ing  som 

den inte strid er m ot lagbestäm m elser, v ilka i undantagsfall tillå ter å te rupp 
tagande av mål i v ilka m eddelats slutgiltig fällande e ller friande dom .

I en sam tidigt avgiven förklaring enligt artikel 90 m om  2 godkändes den 
in ternationella  kom m issionens för undersökande av fak ta  behörighet.

T illäggsprotokollet träd er i k raft fö r Sverige den 29 februari 1980.

R iksdagsbehandling: Prop. 1978/79:77, U U  1978/79:24, rsk r 1978/ 
79:161.



(Ö versättn ing)

Tilläggsprotokoll till G enévekonven- 
tionerna den 12 augusti 1949 rörande 
skydd för offren i internationella väpnade 
k onflikter (Protokoll D

Inledning

De höga fördragsslutande parterna,

som uttrycker sin allvarliga önskan att fä se fred 
råda m ellan folken,

som erinrar om  att varje sta t i enlighet med 
Förenta nationernas stadga är skyldig att i sina 
internationella förbindelser avhålla sig från hot 
om  eller bruk av våld, vare sig riktat m ot någon 
annan stats suveränite t, territoriella integritet 
eller politiska oberoende, eller på annat sätt 
oförenligt m ed Förenta nationernas ändam ål,

som dock anser det vara nödvändigt att bekräfta 
och utveckla de bestäm m elser som  skyddar 
offren i väpnade konflikter och att vidtaga 
ytterligare åtgärder i syfte att förstärka tilläm p
ningen härav;

som uttiycker sin övertygelse om  att ingenting i 
detta  protokoll eller i G enévekonventionerna 
den 12 augusti 1949 kan tolkas såsom  ett 
rättfärdigande eller e tt godkännande av en 
angrepp$handling eller annat bruk av våld som  
är oförenligt m ed Förenta nationernas stad 
ga,

som ånyo bekräftar att bestäm m elserna i G ené
vekonventionerna den 12 augusti 1949 och i 
detta protokoll under alla om ständigheter 
m åste tilläm pas i sin helhet på alla personer 
som  står under beskydd av dessa in strum en t, 
u tan att m an gör någon ogynnsam  åtskillnad 
på grund av den väpnade konfliktens natu r 
eller uppkom st eller den sak som  parterna i 
konflikten försvarar eller som tillskrivs dessa 
parter,

har överenskommit om  följande:

Protocol Additional to the G eneva C on- 
ventions of 12 A ugust 1949, and relating 
to the Protection of V ictim s o f Interna
tional Arm ed C onflicts (Protocol I)

Pream ble

The High Contracting Parties,

Proclaiming their earnest wish to see peace 
prevail am ong peoples,

Recalling that every State has the du ty , in 
conform ity w ith the C harter o f  the U nited 
N ations, to refrain in its international relations 
from the threat o r use o f  force against the 
sovereignty, territorial integrity or political 
independence o f  any State, or in any o ther 
m anner inconsistent w ith the purposes o f the 
U nited N ations,

Believing it necessary nevertheless to reaffirm 
and develop the provisions protecting the 
victim s o f  arm ed conflicts and to  supplem ent 
m easures intended to reinforce their applica- 
tion,

Expressing their conviction that nothing in this 
Protocol o r in the G eneva C onventions o f 12 
A ugust 1949 can be construed as legitimizing 
or authorizing any act o f  aggression or any 
o ther use o f force inconsistent w ith the C harter 
o f  the U nited N ations,

Reafflrming fu rther tha t th e  provisions o f  the 
G eneva C onventions o f  12 A ugust 1949 and o f 
this Protocol m ust be fully applied in all 
circum stances to all persons w ho are protected 
by those instrum en ts , w ithout any adverse 
distinction based on the nature or origin o f  the 
arm ed conflict or on the causes espoused by or 
a ttributed  to the Parties to  the conflict.

Havé agreed on th e  following:



DEL I
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel I -  Allmänna principer och tillämpnings
område

1. De höga fördragsslutande parterna förbin
der sig a tt under alla förhållanden iakttaga 
detta  protokoll och sörja för att det iakttages.

2. I sådana fall som  icke om fattas av detta  
protokoll eller av andra internationella över
enskom m elser kvarstår civila och kom bat
tan ter under beskydd och överhöghet av den 
internationella rätten , härledd från etablerad 
sedvana, hum an ite tens principer och det 
allm änna sam vetets bud.

3. D etta protokoll, vilket u tgör e tt tillägg till 
G enévekonventionerna den 12 augusti 1949 
om  skydd av krigets offer, skall tilläm pas i de 
situationer som  åsyftas i den för dessa k onven 
tioner gem ensam m a artikel 2.

4. De i ovanstående punkt åsyftade s itua tio 
nerna inbegriper väpnade konflikter i vilka folk 
käm par em ot kolonialt förtryck och främ 
m ande ockupation sam t m ot rasistiska regim er 
under u tövande av sin rätt till självbestäm 
m ande, såsom  denna är innefattad i Förenta 
nationernas stadga och förklaringen om  folk
rättsliga principer rörande vänskapliga förbin
delser och sam arbete mellan stater i enlighet 
m ed Förenta nationernas stadga.

Artikel 2 -  Definitioner 

I detta  protokoll

a) avses m ed ” första konventionen” , "an d ra  
konven tionen", ” tredje konventionen” och 
"fjärde konven tionen" G enévekonventionen  
angående förbättrande av sårades och sjukas 
behandling vid stridskrafterna i fält den 12 
augusti 1949, G enévekonventionen  angående 
förbättrandet av behandlingen av sårade, sjuka 
och skeppsbrutna tillhörande stridskrafterna 
till sjöss den 12 augusti 1949, G enévekonven
tionen angående krigsfångars behandling den

PART I
GENERAL PROVISIONS

A rtide  1 -  General principles and scope o f  
application

1. T he High C ontracting  Parties undertake to 
respect and to ensure respect for th is Protocol 
in all circum stances.

2. In  cases not covered by this Protocol or by 
o ther international agreem ents, civilians and 
com batants rem ain under the protection and 
authority  o f the principles o f international law 
derived from established custom , from  the 
principles o f  hum an ity  and from  the d ictates o f 
public conscience.

3. T his Protocol, w hich supplem ents the 
G eneva C onventions o f 12 A ugust 1949forthe 
protection o f war victim s, shall apply in the 
situations referred to  in Article 2 com m on to 
those C onventions.

4. The situations referred to  in the preceding 
paragraph include arm ed conflicts in which 
peoples are fighting against colonial dom ina- 
tion and alien occupation and against racist 
régim es in the exercise o f their right o f self- 
de term ination , as enshrined in the C harter o f 
the U nited N ations and the D eclaration on 
Principles o f International Law concem ing 
Friendly R elations and C o-operation am ong 
States in accordance w ith the C harter o f  the 
U nited N ations.

Article 2 -  Definitions

For the purposes o f  this Protocol:

(a) ” First C onven tion” , ” Second C onven- 
tio n " , "T h ird  C onven tion” and ” F ourth  
C onven tion” m ean, respectively, the G eneva 
C onvention  for the A m elioration o f  th e  C ondi
tion o f the W ounded  and Sick in A rm ed Forces 
in the Field of. 12 A ugust 1949; the G eneva 
C onvention  for the A m elioration o f  the C ondi
tion o f W ounded , Sick and Shipwrecked 
M em bers o f  A rm ed Forces at Sea o f  12 A ugust 
1949; the G eneva C onvention  relative to the
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12 augusti 1949, respektive G enévekonven- 
tionen angående skydd för civilpersoner under 
krigstid den 12 augusti 1949; avses med ” kon
ven tionerna" de fyra G enévekonventionerna 
den 12 augusti 1949 rörande skydd för krigets 
offer;

b) avses m ed ” folkrättsliga regler tillämpliga i 
väpnade konflikter”  de regler som  är tilläm p
liga vid väpnade konflikter, vilka återfinns i 
internationella överenskom m elser som  parter
na i konflikten b iträtt, sam t den internationella 
rättens allm änt erkända principer och regler 
som  är tillämpliga vid väpnade konflikter;

c) avses m ed ” skyddsm akt" en neutral eller 
annan  stat som  icke är part i konflikten och 
som  har u tsetts av en part i konflikten och 
godkänts av m otparten och sam tyckt till att 
u töva de uppgifter som  enligt konventionerna 
och detta  protokoll tillkom m er en skydds
m akt;

d) avses m ed ” ersättare” en organisation som 
ersätter en  skyddsm akt jäm lik t artikel 5.

Artikel 3 -  Tillämpning i tiden

U tan in trång i de bestäm m elser som  alltid är 
tillämpliga skall

a) konventionerna och detta  protokoll tilläm 
pas från början av varje situation som  avses i 
artikel 1 i detta protokoll;

b) tilläm pning av konventionerna och detta 
protokoll upphöra inom  territorium  tillhörigt 
parter i konflikten efter allm änt upphörande av 
de m ilitära operationerna och, i fråga om 
ockuperade om råden , efter avslu tad  ockupa
tion med undantag  i båda fallen för personer 
vilkas slutliga frigivning, repatriering eller 
återetablering äger rum  senare. Dessa personer 
skall fortsättningsvis kom m a i å tn ju tande av 
relevanta bestäm m elser i konventionerna och 
detta  protokoll till dess att slutlig frigivning, 
repatriering eller återetablering har skett.

T reatm ent o f Prisoners o f  W ar o f 12 A ugust 
1949; the G eneva C onvention  relative to the 
Protection o f  Civilian Persons in T im e o f W ar 
of 12 A ugust 1949; " th e  C onven tions” m eans 
the four G eneva C onventions o f  12 A ugust 
1949 for the protection o f  war victim s;

(b) "ru les o f  international law applicable in 
arm ed conflict" m eans the rules applicable in 
arm ed conflict set forth in international agree- 
m ents to which the Parties to the conflict are 
Parties and the generally recognized principles 
and rules o f  international law which are appli
cable to arm ed conflict;

(c) "P rotecting  Pow er" m eans a neutral or 
o ther State not a Party to the conflict which has 
been designated by a Party to the conflict and 
accepted by the adverse Party and has agreed to 
carry ou t the functions assigned to  a Protecting 
Power under the C onventions and this Proto- 
col;

(d) ” substitu te” m eans an organization acting 
in place o f a Protecting Power in accordance 
with Article 5.

A rtide 3 -  Besinning and end o f  application

W ithout prejudice to  the provisions w hich are 
applicable at all times:

(a) the C onventions and this Protocol shall 
apply from the beginning o f  any situation 
referred to in Article 1 o f this Protocol;

(b) the application o f the C onventions and of 
this Protocol shall cease, in the territory of 
Parties to the conflict, on the general d o se  of 
m ilitary operations and, in the case o f occupied 
territories, on the term ination o f  the occupa- 
tion, except, in e ither circum stance, for those 
persons w hose final release, repatriation or re- 
establishm ent takes place thereafter. These 
persons shall continue to benefit from the 
relevant provisions o f the C onventions and of 
this Protocol until their final release, repatria
tion or re-establishm ent.



Artikel 4 -  Parternas i konflikten rättsliga ställ
ning

T illäm pningen av konventionerna och detta  
protokoll, liksom  avslu tandet av de däri före
skrivna överenskom m elserna, skall ej påverka 
den rättsliga ställningen m ellan parterna i 
konflikten. V arken ockupationen av ett om rå
de eller tilläm pningen av konventionerna och 
detta  protokoll skall påverka ifrågavarande 
om rådes rättsliga ställning.

Artikel 5 -  Tillsättande av skyddsm akt och av 
ersättare för denna

1. Parterna i konflikten är skyldiga att från 
konfliktens början säkerställa kontroll och fu ll
görande av konventionerna och detta  protokoll 
genom  att tilläm pa system et m ed skyddsm akt, 
vari bl. a. inbegripes utseende och godkän
nande av sådan m akt i enlighet m ed nedanstå 
ende punkter. Skyddsm akt ärskyldig  att tillva
rataga de stridande parternas intressen.

2. 1 och m ed uppkom sten av en  i artikel 1 
åsyftad situation  skall varje stridande part u tan  
dröjsm ål u tse en skyddsm akt i syfte att 
tillämpa konventionerna och detta  protokoll 
och likaså snarast och i sam m a syfte tillåta en 
sålunda godkänd och av m otparten utsedd 
skyddsm akt och u töva sin verksam het.

3. H ar skyddsm akt ej u tsetts eller godkänts 
vid uppkom sten  av en i artikel 1 åsyftad 
situation , skall Röda korsets internationella 
kom m itté  u tan  h inder för annan opartisk 
hum an itär organisations rätt a tt göra d e tsam 
ma erbjuda parterna i konflikten sina bona 
officia, så att en skyddsm akt varom  parterna i 
konflikten kan enas skall kunna u tses u tan 
dröjsm ål. I detta  syfte kan kom m ittén  bl. a. 
anm oda varje part att förse den m ed en förteck
ning över m inst fem stater som  parten anser 
vara godtagbara för skyddsm aktsuppdrag för

A rtide 4 -  Legal status o f  the Parties to the 
conflict

The application o f the C onventions and o f  this 
Protocol, as well as the conclusion o f  the 
agreem ents provided for therein , shall not 
affect the legal sta tus o f  the Parties to the 
conflict. N either the occupation o f a territory 
nor the application o f  the C onventions and this 
Protocol shall affect the legal sta tus o f the 
territory in question.

A rticle 5 -  Appointment o f  Protecting Powers and  
o f  theit' substitute

1. It is the duty  o f the Parties to a conflict from 
the beginning o f tha t conflict to secure the 
supervision and im plem entation  o f  th e  C o n 
ventions and o f th is Protocol by the application 
o f  the system  o f Protecting Powers, including 
inter alia the  designation and acceptance of 
those Pow ers, in accordance w ith the following 
paragraphs. Protecting Powers shall havé the 
duty o f  safeguarding the interests of the Parties 
to the conflict.

2. From  the befinning o f  a situation referred to 
in Article 1, each Party to  the conflict shall 
w ithout delay designate a Protecting Power for 
the purpose o f applying the C onventions and 
this Protocol and shall, likewise w ithout delay 
and for the sam e purpose, perm it the activities 
o f a Protecting Power w hich has been accepted 
by it as such after designation by the adverse 
Party.

3. If a Protecting Power has not been desig- 
nated  or accepted from the beginning o f a 
situation  referred to in Article 1, the In terna
tional C om m ittee o f th e  Red C ross, w ithout 
prejudice to the right o f  any o ther im partial 
hum anitarian  organization to do likewise, shall 
offer its good offices to the Parties to  the 
conflict w ith a view to the designation w ithout 
delay o f  a Protecting Power to w hich the 
Parties to the conflict consent. For tha t purpose 
it m ay inter alia, ask each Party to provide it 
w ith a list o f  at least five States w hich tha t Party



dess räkning i förhållande till m otpart sam t 
anm oda varje m otpart a tt upprätta en  förteck
ning över m inst fem sta ter som  den skulle 
kunna godkänna som  den första partens 
skyddsm akt. Förteckningarna skall inom  två 
veckor efter m ottagandet av sådan anm odan  
överläm nas till kom m ittén , som  skall jäm föra 
dem  och söka sam tycke från sådan föreslagen 
stat som  upptagits i båda förteckningarna.

4. F innes det, trots det som  ovan stadgas, icke 
någon skyddsm akt, skall parterna i konflikten 
u tan dröjsm ål godkänna e tt erb judande som  
kan göras av Röda korsets internationella 
kom m itté  eller annan  organisation som  erb ju
der garantier för opartiskhet och effektivitet att 
efter vederbörliga konsultationer m ed de 
näm nda parterna sam t m ed hänsyn till resul
tatet av dessa konsultationer fungera såsom  
ersättare. En sådan ersättares uppgifter förut
sätter sam tycke av parterna i konflikten. Dessa 
skall på allt sätt vinnlägga sig om  att underlätta 
ersättarens verksam het vid u tövandet av dess 
uppgifter i enlighet m ed konventionerna och 
detta  protokoll.

5. I enlighet m ed artikel 4 skall utseende och 
godkännande av skyddsm akt i syfte att 
tillämpa konventionerna och detta  protokoll 
icke påverka den rättsliga ställningen m ellan 
parterna i konflikten eller för något om råde, 
inbegripet e tt ockuperat område.

6. Bibehålies de diplom atiska förbindelserna 
m ellan parterna i konflikten eller anförtros 
bevakningen av en parts och dess m edborgares 
intressen till en  tredje stat i en lighet m ed den 
internationella rättens regler rörande dip lom a
tiska förbindelser, skall detta  icke utgöra något 
h inder för a tt skyddsm akt utses i syfte att 
tilläm pa konventionerna och detta  protokoll.

7. 1 senare om näm nande i detta  protokoll av 
skyddsm akt inbegripes även ersättare.

considers acceptable to act as Protecting Power 
on its behalf in relation to an adverse Party , and 
ask each adverse Party to provide a list o f  at 
least five States w hich it w ould accept as the 
Protecting Power o f  the first Party; these  lists 
shall be com m unicated  to the C om m ittee 
w ithin two weeks after the receipt o f  the 
request; it shall com pare them  and seek the 
agreem ent o f any proposed State nam ed on 
both lists.

4. If, despite the foregoing, there is no Protec
ting Power, the Parties to the conflict shall 
accept w ithout delay an offer w hich may be 
m ade by the International C om m ittee  o f the 
Red C rass o r by any o ther organization which 
offers all guarantees o f im partiality and effi- 
cacy, after due consultations w ith the said 
Parties and taking into account the result o f 
these consultations, to act as a substitu te . The 
functioning o f such a substitu te  is subject to 
the consent o f  the Parties to the conflict; every 
effert shall be m ade by the Parties to  the 
conflict to facilitate the operations o f the 
substitu te  in the perform ance o f  its tasks under 
the C onventions and th is Protocol.

5. In accordance w ith Article 4, the designa- 
tion and acceptance o f  Protecting Powers for 
the purpose o f  applying the C onventions and 
this Protocol shall not affect the legal status of 
the Parties to the conflict or o f  any territory, 
including occupied territory.

6. T he m aintenance o f  diplom atic relations 
betw een Parties to the conflict or the en trusting  
o f the protection o f  a Party’s in terests and those 
o f  its nationals to a third State in accordance 
w ith the rules o f international law relating to 
diplom atic relations is no obstacle to  the desig- 
nation o f  Protecting Powers for the purpose of 
applying the C onventions and this Protocol.

7. A ny subsequent m ention in this Protocol o f 
a Protecting Power includes also a substi
tute.



Artikel 6 -  Kvalificerad personal

1. De höga fördragsslutande parterna skall 
även i fredstid m ed hjälp av de nationella Röda 
korsföreningarna (Röda halvm ånen , Röda 
lejonet och solen) söka utbilda kvalificerad 
personal för a tt underlätta tilläm pningen av 
konventionerna och detta  protokoll sam t i 
synnerhet skyddsm akternas verksam het.

2. R ekrytering och utbildning av sådan perso
nal faller under hem landets jurisdiktion.

3. Röda korsets internationella kom m itté  skall 
till de höga fördragsslutande parternas förfo
gande ställa listor över på detta sätt utbildad 
personal, som  de fördragsslutande parterna 
kan ha upprättat och i detta  syfte tillställt 
kom m ittén .

4. V illkoren för sådan personals tjänstgöring 
u tanför nationellt territorium  skall i varje 
särskilt fall bli föremål för särskilda överens
kom m elser m ellan de berörda parterna.

Artikel 7 -  M öten

D etta protokolls depositarie skall på begäran av 
en eller flera av de fördragsslutande parterna 
och efter godkännande av m ajoriteten av dessa 
parter sam m ankalla parterna till e tt m öte för att 
behandla a llm änna problem rörande tilläm p
ningen av konventionerna och protokollet.

A rtide 6 -  Qualified persons

1. T he High C ontracting Parties shall, also in 
peacetim e, endeavour, w ith the assistance o f 
the national Red Cross (Red C rescént, Red 
Lion and Sun) Societies, to  train qualified 
personnel to facilitate the application o f  the 
C onventions and o f this Protocol, and in 
particular the activities o f the Protecting 
Powers.

2. T he recruitm ent and training o f such 
personnel are w ithin dom estic jurisdiction.

3. T he In ternational C om m ittee  o f  the Red 
Cross shall hold at the disposal o f the High 
C ontracting  Parties the lists o f persons so 
trained w hich the High C ontracting  Parties 
may havé established and m ay havé trans- 
m itted to it for tha t purpose.

4. T he conditions governing th e  em ploym ent 
o f  such personnel outside the national territory 
shall, in each case, be the subject o f special 
agreem ents betw een the Parties concerned.

A rtide  7 -  M eetings

The depositary o f  this Protocol shall convene a 
m eeting o f the High C ontracting Parties, at the 
request o f one o r m ore o f  the said Parties and 
upon the approval o f  the majority o f  the said 
Parties, to consider general problem s concer- 
ning the application o f the C onventions and o f 
the Protocol.



DEL II
SÄRADE, SJUKA OCH SKEPPSBRUTNA

AVDELNING I 
ALLMÄNT SKYDD

Artikel 8  -  Terminologi 

I detta  protokoll

a) betecknar ” sårade” och "s ju k a"  sådana 
personer, m ilitära eller civila, som  på grund av 
chocktillstånd, sjukdom  eller annan  fysisk eller 
m ental ohälsa eller svaghet behöver m edicinsk 
hjälp eller vård och som  avstår från varje 
fientlig handling. Med dessa term er avses även 
nyblivna m ödrar, nyfödda barn och andra 
personer som  kan behöva om edelber m edi
cinsk hjälp eller vård, såsom  klena eller 
blivande m ödrar, och som  avstår från varje 
fientlig handling;

b) betecknar ” skeppsbru tna” sådana personer, 
m ilitära eller civ ila ,som  till följd av olycka eller 
m issöde, vilket drabbat dem  själva eller det 
fartyg eller luftfartyg som  de var om bord på, är 
i fara på havet eller i andra vattendrag och som 
avstår från varje fientlig handling. U nder fö ru t
sättn ing  att dessa personer fortsätter att avstå 
från varje fientlig handling, skall de även i 
fortsättningen betraktas såsom  skeppsbrutna 
under räddningsaktionen till dess att de får en 
annan rättsställning jäm lik t konventionerna 
eller detta  protokoll;

c) betecknar ” sjukvårdspersonal” sådana per
soner som  av en part i konflikten u tsetts 
u teslu tande för sjukvårdsändam ål som  upprä
knas under punkt e) eller för adm inistration av 
sjukvårdsenheter eller för planläggning och 
genom förande av sjuktransporter. Sådana 
uppdrag kan vara antingen perm anenta eller 
tillfälliga. Begreppet om fattar

1) sjukvårdspersonal, m ilitär eller civil, 
från en  av parterna i konflikten, vari inbe- 
gripes personer om förm älda i första och 
andra konventionerna sam t personer h än 
förda till civilförsvarsorganisationer;
2) sjukvårdspersonal från nationella Röda

PART II
WOUNDED, SICK AND SHIPWRECKED 

SECTION I
GENERAL PROTECTION

Article 8  -  Terminology

For the purposes o f  this Protocol:

(a) "w ounded” and ” sick” m ean persons, 
w hether m ilitary or civilian, w ho, because o f 
traum a, disease or o ther physical or m ental 
disorder or disability, are in need o f  medical 
assistance or care and w ho refrain from anv act 
o f hostility. These term s also cover m aternity  
cases, new -bom  babies and o ther persons who 
may be in need o f  im m ediate medical assis
tance or care, such as the infirm  or expectant 
m others, and w ho refrain from any act o f 
hostility;

(b) ” shipw recked" m eans persons, w hether 
m ilitary or civilian, w ho are in peril at sea o r in 
o ther w aters as a result o f m isfortune affecting 
them  or the vessel o r aircraft carry ing them  and 
w ho refrain from any act o f  hostility. These 
persons, provided thal they continue to refrain 
from any act o f hostility , shall continue to be 
considered shipwrecked during their rescue 
until they acquire ano ther sta tus under the 
C onventions or th is Protocol;

(c) ” medical personne!” m eans those persons 
assigned, by a Party to  the conflict, exclusively 
to the medical purposes enum erated  under 
sub-paragraph (e) or to the adm inistration  o f 
medical un its o r to the operation or 
adm inistration o f  medical transports. Such 
assignm ents m ay be e ither perm anent or 
tem porary. T he term  includes:

(i) medical personnel o f a Party to the 
conflict, w hether m ilitary or civilian, inclu- 
ding those described in the First and Second 
C onventions, and those assigned to  civil 
defence organizations;
(ii) medical personnel o f  national Red



korsföreningar (Röda halvm ånen . Röda 
lejonet och solen) sam t andra nationella 
frivilliga hjälporganisationer, vederbörligen 
erkända och bem yndigade av en part i 
konflikten;
3) sjukvårdspersonal som  ingår i sjukvård 
senheter eller deltager i sjuktransporter 
om form älda i artikel 9, punkt 2;

d) betecknar ” själavårdspersonal” sådan m ili
tär eller civil personal, såsom  m ilitärpräster, 
som  u teslu tande ägnar sig åt sin själavårds- 
verksam het och som  är knuten  till

1) väpnade styrkor tillhörande en  part i 
konflikten;
2) sjukvårdsenheter eller sjuk transporter 
tillhörande en  part i konflikten;
3) de i artikel 9, punk t 2, om form älda 
sjukvårdsenheterna eller sjuk transporter
na; eller
4) civilförsvarsorganisationer tillhörande 
en  part i konflikten.

Själa vårdspersonalen kan tjänstgöra antingen 
perm anent eller tillfälligt, och relevanta 
bestäm m elser i k) är tillämpliga på dem ;

e) betecknar "s jukvårdsenheter” sådana a n 
stalter eller andra enhete r, m ilitära eller civila, 
som  är upprättade i m edicinskt syfte, näm ligen 
för uppsökande, om händertagande, transport, 
diagnos eller behandling -  inbegripet forsta 
hjälpen -  av sårade, sjuka och skeppsbrutna, 
eller för förebyggande av sjukdom . T erm en 
om fattar till exem pel sjukhus och andra 
liknande enhete r, b lodtransfusionscentra, pre
ventivm edicinska centra och in s titu t, sjuk- 
vårdsdepåer sam t sjukvårds- och läkem edels- 
lager som  tillhör sådana enheter. S jukvårdsen
heter kan vara fasta eller rörliga, perm anenta 
eller tillfälliga;

0  betecknar "s juk transpo rt"  sådan befordran 
som  sker på land, till sjöss eller i luften av 
sårade, sjuka, skeppsbrutna, sjukvårdsperso
nal, själavårdspersonal, s jukvårdsu trustn ing  
eller sjukvårdsförråd under beskydd av kon
ventionerna och detta  protokoll;

C rass (Red C rescént, Red Lion and Sun) 
Societies and o ther national voluntary  aid 
societies duly recognized and authorized by 
a Party to  the conflict;

(iii) medical personnel o f medical units or 
medical transports described in Article 9, 
paragraph 2;

(d) "religious personnel" m eans m ilitary or 
civilian persons, such as chaplains, w ho are 
exclusively engaged in the work o f their m ini- 
stry and attached:

(i) to the arm ed forces o f a Party to the 
conflict;
(ii) to medical un its or medical transports o f 
a Party to  the conflict;
(iii) to  medical un its  or medical transports 
described in Article 9, paragraph 2; or

(iv) to  civil defence organizations o f  a Party 
to  th e  conflict.

T he attachm en t o f  religious personnel may be 
either perm anent o r tem porary, and the rele
vant provisions m entioned under sub-para- 
graph (k) apply to  them ;

(e) ” medical un its” m eans estab lishm ents and 
o ther un its, w hether m ilitary or civilian, orga- 
nized for medical purposes, nam ely the search 
for, collection, transportation , diagnosis or 
treatm en t -  including first-aid trea tm en t -  o f 
the w ounded, sick and shipw recked, o r for the 
prevention o f  disease. T he term  includes, for 
exam ple, hospitals and o ther sim ilar un its, 
blood transfusion centres, preventive medicine 
centres and institu tes, medical depots and the 
medical and pharm aceutical stores o f such 
units. Medical un its  m ay be fixed or mobile, 
perm anent o r tem porary;

(0  ” medical transportation" m eans the con- 
veyance by land, w ater or air o f the w ounded, 
sick ,shipw recked ,m edical personnel, religious 
personnel, medical equ ipm ent or medical 
supplies protected by the C onventions and by 
th is Protocol;



g) betecknar ” sjuktransportm edel” varje slag 
av transportm edel, m ilitärt eller civilt, perm a
nent eller tillfälligt, avsett u teslu tande för 
sjuktransport och under kontroll av en parts i 
konflikten behöriga m yndighet;

h) betecknar "sjukvårdsfordon”  alla slags 
s juk transporter på land;

i) betecknar ” sjukvårdsfartyg och sjukvårds- 
farkoster” alla slags sjuktransporter till sjöss;

j) betecknar ” am bulansluftfartyg” alla slags 
sjuktransporter i luften;

k) betecknar ” perm anent sjukvårdspersonal” , 
” perm anenta sjukvårdsenheter” och "p e rm 
anen ta  sjuktransportm edel” sådan som  avses 
u teslu tande för sjukvårdsändam ål under en 

obestäm d tidsperiod. M ed "tillfällig sjukvårds
personal” , ” tillfälliga sjukvårdsenheter” och 
” tillfälliga sjuktransportm edel” avses sådana 
som  u teslu tande ägnar sig åt sjukvårdsända
mål under viss begränsad tid under hela denna 
tidsperiod. Om icke annorlunda angives, skall 
term erna ” sjukvårdspersonal, ” sjukvårdsen
heter” och ” sjuktransportm edel” täcka såväl 
perm anenta som  tillfälliga kategorier;

I) betecknar "k änne tecken"  Röda korsets, 
Röda halvm ånens eller Röda lejonet och solens 
em blem  på vit botten , då det användes för 
skydd av sjukvårdsenheter och sjuk transport
m edel eller sjukvårds- och själavårdspersonal, 
u trustn ing  eller förråd;

m) betecknar ” igenkänningssignal” sådan sig
nal eller sådant m eddelande som  närm are 
angives för identifiering u teslu tande av 
s jukvårdsenheter eller sjuktransportm edel 
som  avses i kapitel III i annex I till detta 
protokoll.

Articel 9 -  Tillämpningsområde

1. D enna del vars bestäm m elser är avsedda att 
förbättra de sårades, sjukas och skeppsbrutnas 
ställning skall tilläm pas på alla de personer som 
beröres av en i artikel 1 åsyftad situation .

(g) "m edical transports” m eans any m eans o f 
transportation , w hether m ilitary or civilian, 
perm anent or tem porary, assigned exclusively 
to medical transportation  and under the 
control o f  a com petent authority  o f  a Party to 
the conflict;

(h) ” m edical vehicles” m eans any medical 
transports by land;

(i) "m edical ships and eraft” m eans any 
medical transports by w ater;

(j) ” medical aircraft” m eans any medical 
transports by air;

(k) ” perm anent medical personne!” , "p erm a
nent medical un its” and ” perm anent medical 
transports" m ean those assigned exclusively to 
medical purposes for an indeterm inate period. 
"T em porary  medical personne!” , ” tem porary 
medical un its"  and ” tem porary medical tran s
ports” m ean those devoted exclusively to 
medical purposes for lim ited periods during  the 
w hole o f  such periods. U nless otherw ise speci- 
fied, the term s ” medical personnel” , ” medical 
un its” and ” medical transports” cover both 
perm anent and tem porary categories;

(I) ” distinctive em blem ” m eans th e  distinctive 
em blem  o f  the red crass, red crescént or red 
lion and sun on a w hite ground w hen used for 
the protection o f medical units and transports, 
or medical and religious personnel, equipm ent 
or supplies;

(m) "distinctive signal” m eans any signal or 
message specified for the identification exclu
sively o f  medical units or transports in C hapter 
III o f A nnex I to this Protocol.

A rtide 9 -  Field o f  application

1. This Part, the provisions o f w hich are 
intended to  am eliorate the condition o f the 
w ounded, sick and shipw recked, shall apply to 
all those affected by a situation  referred to in



varvid dessa ej skall u tsättas för säm re behand 
ling på grund  av ras, hudfärg, kön, språk, 
religion eller tro, politisk eller annan  uppfatt
ning, nationell eller social härkom st, förm ö
genhet, börd eller annan  rättsställning eller av 
någon annan  liknande om ständighet.

2. B estäm m elserna i artiklarna 27 och 32 i den 
första konventionen  skall i tillämpliga delar 
gälla för perm anenta  sjukvårdsenheter och 
sjuktransportm edel (andra än sjukvårdsfartyg 
på vilka artikel 25 i den andra konventionen  är 
tillämplig) sam t dessas personal som  i h u m an i
tärt syfte ställts till förfogande för en  part i 
konflikten

a) av en neutral eller annan stat som  icke är 
part i konflikten;
b) av en erkänd och vederbörligen bem y n 
digad hjälpförening i en sådan stat;
c) av en opartisk internationell hum an itär 
organisation.

Artikel 10 -  Skydd  och vård

1. Alla sårade, sjuka och skeppsbrutna, vilken 
part de än tillhör, skall respekteras och skyd
das.

2. U nder alla om ständigheter skall de beh an d 
las hum an t och skall i största möjliga u ts träck
ning och m ed m insta möjliga dröjsm ål erhålla 
den sjukvård  och om sorg som  deras tillstånd 
kräver. Ingen åtskillnad skall göras m ellan dem  
av andra skäl än m edicinska.

Artikel I I  -  Skydd  av personer

1. Personer som  fallit i m otpartens våld eller 
som  är in ternerade, häktade eller på anna t sätt 
har berövats sin frihet till följd av en i artikel 1 
åsyftad situation  skall icke riskera sin fysiska 
eller andliga hälsa genom  någon oförsvarlig 
handling eller försum m else. D et är följaktligen 
förbjudet a tt göra de i denna artikel beskrivna 
personerna till föremål för någon m edicinsk 
åtgärd som  inte är m otiverad av den berörda 
personens hälsotillstånd och som  ej är förenlig 
m ed allm änt erkända m edicinska norm er som

Article 1, w ithout any adverse distinction 
founded on race, colour, sex, language, religion 
or belief, political o r o ther opinion, national or 
social origin, w ealth , birth or o th er sta tu s, or on 
any o ther sim ilar criteria.

2. The relevant provisions o f  A rticles 27 and 
32 o f  the F irst C onvention  shall apply to 
perm anent medical un its and transports (other 
thån  hospital ships, to w hich A rticle 25 o f  the 
Second C onvention  applies) and their person- 
nel m ade available to a Party to the conflict for 
hum anitarian  purposes:

(a) by a neutral or o ther State w hich is not a 
Party to tha t conflict;
(b) by a recognized and authorized aid 
society o f  such a State;
(c) by an im partial international h u m an ita 
rian organization.

Article 10 -  Protection and care

1. All the w ounded, sick and shipw recked, to 
w hichever Party they belong, shall be respec- 
ted and protected.

2. In all circum stances they shall be treated 
hum anely  and shall receive, to the fullest 
extent practicable and w ith the least possible * 
delay, the medical care and atten tion  required
by their condition. There shall be no distinction 
am ong them  founded on  any grounds o ther 
thån  medical ones.

A rtide 11 -  Protection o f  persons

1. T he physical or m ental health and integrity 
o f persons w ho are in the power o f  the adverse 
Party or w ho are in terned, detained or other- 
wise deprived o f liberty as a result o f  a situation 
referred to in Article I shall not be endangered 
by any unjustified act o r om ission. Accord- 
ingly, it is prohibited to  subject the persons 
described in th is Article to any medical proce- 
dure w hich is not indicated by the State o f 
health  o f th e  person concerned and w hich is 
not consistent w ith generally accepted medical
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under liknande m edicinska om ständigheter 
skulle ha tilläm pats av parten ifråga på egna 
m edborgare som  ej berövats sin frihet.

2. Särskilt är det förbjudet att på sådana perso
ner, även m ed deras m edgivande, utföra

a) fysiska stym pningar;
b) m edicinska eller vetenskapliga experi
m ent;
c) borttagande av vävnad eller organ för
transplantation ,

utom  i de fall då dessa handlingar är berätti
gade i överensstäm m else m ed de i punkt 1 
näm nda förutsättningarna.

3. U ndantag  från förbudet i punk t 2 c) kan ske 
endast då det är fråga om  blodgivning i trans- 
fusionssyfte eller om  hud ges för transp lan ta
tion, förutsatt att gåvan skett frivilligt och u tan 
tvång eller övertalning, och i sådana fall endast 
för terapeutiska ändam ål, under fö ru tsä tt
ningar som  m otsvarar allm änt erkända m ed i
cinska norm er och kontroller i såväl donators 
som  m ottagares intresse.

4. Varje uppsåtlig handling eller försum m else, 
som  allvarligt skadar den fysiska eller andliga 
hälsan eller integriteten hos sådan person som  
fallit i annan  parts våld än den part av vilken 
personen beror och som  antingen strider mot 
något av förbuden i punkterna 1 och 2 eller icke 
överensstäm m er m ed kraven i punkt 3, skall 
utgöra en allvarlig överträdelse av detta  pro to
koll.

5. Personer som  om förm äles i punkt 1 har rätt 
att vägra kirurgiskt ingrepp. I fall av sådan 
vägran skall sjukvårdspersonalen söka erhålla 
en skriftlig förklaring härom , undertecknad 
eller godkänd av patienten.

6. Varje part i konflikten skall föra ett m edi
cinskt register över varje donation  av blod för 
transfusion eller hud för transplantation  från 
personer som  avses i punkt 1, om  denna 
donation sker på ifrågavarande parts ansvar.

standards w hich w ould be applied under 
sim ilar medical circum stances to persons who 
are national o f the Party conducting  the proce- 
dure and w ho are in no way deprived o f 
liberty.

2. It is, in particular, prohibited to  carry ou t on 
such persons, even w ith their consent:

(a) physical m utilations;
(b) medical o r scientific experim ents;

(c) rem oval o f tissue or organs for trans
plantation,

except w here these acts are justified  in confor- 
m ity w ith the conditions provided for in para- 
graph 1.

3. Exceptions to  the prohibition in paragraph 
2 (c) may be m ade only in the case o f  donations 
o f  blood for transfusion or o f skin for grafting, 
provided that they are given voluntarily  and 
w ithout any coercion or inducem ent, and then 
only for therapeutic purposes, under condi
tions consistent w ith generally accepted m edi
cal standards and Controls designed for the 
benefit o f both the donor and the recipient.

4. A ny wilful act or om ission w hich seriously 
endangers the physical o r m ental health or 
integrity o f  any person w ho is in the power o f a 
Party o ther thån  the one on w hich he depends 
and w hich e ither violates any o f  the prohibi- 
tions in paragraphs 1 and 2 or fails to comply 
w ith the requirem ents o f  paragraph 3 shall be a 
grave breach o f this Protocol.

5. The persons described in paragraph 1 havé 
the right to  refuse any surgical operation. In 
case o f refusal, m edical personnel shall ende- 
avour to  obtain a w ritten sta tem ent to  that 
effect, signed or acknow ledged by the pati
ent.

6. Each Party to the conflict shall keep a 
medical record fo revery  donation  o f  blood for 
transfusion or skin for grafting by persons 
referred to  in paragraph 1, if tha t donation  is 
m ade under the responsibility o f  that Party. In



Varje part i konflikten skall dessu tom  sträva 
efter att föra e tt register över alla m edicinska 
åtgärder som  vidtagits m ed hänsyn till person 
som  är in ternerad, häktad eller annars berövad 
sin frihet till följd av en i artikel 1 åsyftad 
situation. R egistren skall alltid vara tillgängliga 
för inspektion av skyddsm akten .

Artikel 12 -  Skydd  av sjukvårdsenheter

1. S jukvårdsenheter skall alltid respekteras 
och skyddas och får icke u tsättas för anfall.

2. Punkt 1 skall vara tillämplig på civila 
s jukvårdsenheter, förutsatt att de

a) tillhör en av parterna i konflikten;

b) är vederbörligen erkända och bem yndi
gade av behöriga m yndigheter tillhörande 
en av parterna i konflikten; eller
c) är vederbörligen bem yndigade i enlighet 
m ed artikel 9, punkt 1, i detta protokoll eller 
artikel 27 i första konventionen.

3. Parterna i konflikten uppm anas att u nder
rätta varandra om  platsen för sina fasta 
sjukvårdsenheter. F rånvaron av sådan u nder
rättelse skall ej befria någon av parterna från 
skyldigheten att iakttaga bestäm m elserna i 
punkt 1.

4. U nder inga om ständigheter skall s jukvårds
enhete r användas vid försök att skydda m ili
tära mål från anfall. N är så är m öjligt, skall 
parterna i konflikten tillse att sjukvårdsenhe
terna är så belägna, att anfall m ot m ilitära mål 
icke äventyrar deras säkerhet.

Artikel 13 -  Upphörande av skydd av civila 
sjukvårdsenheter

1. D etskydd  som  tillkom m er civila sjukvårds
enhete r skall upphöra endast i det fall att de vid 
sidan av användningen  för hum anitära  uppgif
ter begagnas för handlingar som  är skadliga för 
fienden. Skyddet får dock icke upphöra förrän 
varning har givits m ed angivande, närhelst så 
är läm pligt, av skälig tidsfrist och varningen

addition, each Party to the  conflict shall ende- 
avour to keep a record o f  all medical procedures 
undertaken  w ith respect to any person w ho is 
in terned, detained or o therw ise deprived o f 
liberty as a result o f  a situation  referred to in 
Article 1. T hese records shall be available at all 
tim es for inspection by the Protecting Power.

Article 12 -  Protection o f  medical units

1. Medical units shall be respected and 
protected at all tim es and shall not be the object 
o f attack.

2. Paragraph 1 shall apply to civilian medical 
units, provided that they;

(a) belong to one o f  the Parties to the 
conflict;
(b) are recognized and authorized by the 
com petent authority  o f one o f  the Parties to 
the conflict; or
(c) are authorized in conform ity with 
Article 9, paragraph 2, o f th is Protocol or 
Article 27 o f  the First C onvention .

3. T he Parties to the conflict are invited to 
notify each o ther o f  the location o f their fixed 
medical units. The ab sen ceo fsu ch  notification 
shall not exem pt any o f the Parties from the 
obligation to comply w ith the provisions o f 
paragraph 1.

4. U nder no circum stances shall medical units 
be used in an a ttem pt to shield m ilitary objec- 
tives from attack. W henever possible, the 
Parties to the conflict shall ensure that medical 
units are so sited that attacks against military 
objectives do not imperil their safety.

Article 13 -  Discontinuance o f  protection o f  
civilian medical units

1. The protection to w hich civilian medical 
un its  are entitled  shall not cease unless they are 
used to  com m it, outside their hum anitarian  
function, acts harm ful to  the enem y. Protec
tion m ay, how ever, cease only after a w arning 
has been given setting, w henever appropriate, 
a reasonable tim e-lim it, and after such w arning



icke hörsam m ats.

2. Följande handlingar skall ej anses som  
skadliga för fienden:

a) a tt enhetens personal u trustas m ed lätt 
personlig beväpning till självförsvar eller till 
försvar av de sårade och sjuka i deras 
vård;
b) att enheten  bevakas av en truppavdel
ning eller av vakter eller av en eskort;
c) att handvapen och am m unition  som  
fråntagits de sårade eller sjuka och ännu ej 
överläm nats till behörig m yndighet finnes 
inom  enheten ;
d) att personer som  tillhör de väpnade 
styrkorna eller andra kom battan ter av 
m edicinska skäl befinner sig inom  en h e
ten.

Artikel 14 -  Begränsningar ifråga om rekvisition 
av civila sjukvårdsenheter

1. O ckupationsm akten är skyldig att tillse att 
civilbefolkningens behov av sjukvård inom  
ockuperade om råden fortsättningsvis blir till
godosett.

2. O ckupationsm akten får därför ej rekvirera 
civila sjukvårdsenheter, deras u trustn ing , 
m aterial eller personal, så länge dessa resurser 
är nödvändiga för att tillgodose civilbefolk
ningens behov av fullgod sjukvård sam t för 
fortsatt m edicinsk vård av sårade och sjuka 
som  redan står under behandling.

3. O ckupationsm akten kan , under fö ru tsä tt
ning att den alltjäm t iakttager den allm änna 
regeln i punkt 2, rekvirera ovan  näm nda 
resurser m ed förbehåll för följande särskilda 
villkor:

a) att resurserna är nödvändiga för lämplig 
och om edelbar m edicinsk vård av sårade 
och sjuka som  tillhör ockupationsm aktens 
väpnade styrkor eller som  är krigsfångar;

b) a tt rekvisitionen fortsätter endast så 
länge den är på detta sätt nödvändig; och

has rem ained unheeded.

2. The following shall not be considered as acts 
harm ful to the enem y:

(a) that the personnel o f  the un it are 
equipped w ith light individual w eapons for 
their own defence or for tha t o f the 
w ounded and sick in their charge;
(b) that the unit is guarded by a picket or by 
sentries or by an escort;
(c) that small arm s and am m unition  taken 
from  the w ounded and sick, and not yet 
handed to the proper service, are found in 
the units;
(d) that m em bers o f the arm ed forces or 
o ther com batan ts are in the un it for medical 
reasons.

A rtide 14 -  Limitations on requisition o f  civilian 
medical units

1. The Occupying Power has the duty  to 
ensure tha t the medical needs of the civilian 
population in occupied territory continue to be 
satisfied.

2. The Occupying Power shall not, therefore, 
requisition civilian medical units, their equip- 
m en t, their materiel or the services o f  their 
personnel, so long as these resources are neces- 
sary for the provision o f adequate medical 
services for the civilian population and for the 
continu ing  medical care o f any w ounded and 
sick already under treatm ent.

3. Provided that the general rule in paragraph 2 
continues to be observed, the Occupying 
Power m ay requisition the said resources, 
subject to  the following particular conditions:

(a) tha t the resources are necessary for the 
adequate and im m ediate medical treatm ent 
o f  the w ounded and sick m em bers o f the 
arm ed forces o f  the Occupying Power or o f 
prisoners o f war;
(b) tha t the requisition continues only 
while such necessity exists; and



c) att om edelbara åtgärder vidtagas för att 
tillse att behovet av sjukvård för civilbe
folkningen såväl som  för sådana sårade och 
sjuka under behandling som  är berörda av 
rekvisitionen fortsättningsvis blir tillgodo
sett.

A rtikel 15 -  Skydd  av sjukvårdspersonal och 
själavårdspersonal

1. Civil sjukvårdspersonal skall respekteras 
och skyddas.

2. O m  så är nödvändigt, skall all tillgänglig 
hjälp tillhandahållas för civil s jukvårdsper
sonal i e tt om råde där den  civila sjukvården till 
följd av striderna har avbrutits.

3. O ckupationsm akten  skall på alla sätt bistå 
civil sjukvårdspersonal i ockuperade om råden , 
så att den  på bästa sätt kan u töva sin h u m an i
tära verksam het. O ckupationsm akten får ej 
kräva att denna personal under u tövandet av 
sin verksam het skall ge företräde åt behandling 
av någon person u tom  av m edicinska skäl. 
Personalen får ej tvingas att utföra uppgifter 
som  icke överensstäm m er m ed deras h u m an i
tära uppdrag.

4. Civil sjukvårdspersonal skall äga tillträde 
överallt där deras tjänster är oum bärliga under 
förutsättn ing att det vidtages sådana kontroll- 
och säkerhetsåtgärder som  vederbörande part i 
konflikten anser nödvändiga.

5. Civil själavårdspersonal skall respekteras 
och skyddas. B estäm m elserna i konven tio 
nerna och i detta  protokoll rörande skydd och 
iden*'fiering av sjukvårdspersonal skall tilläm 
pas i sam m a grad på denna personal.

Artikel 16 -  Allm änt skydd fö r  sjukvårdsupp- 
drag

1. U nder inga om ständigheter skall någon 
straffas för att ha u tfört sjukvårdsuppgifter 
som  är förenliga m ed m edicinska etiska prin-

(c) that im m ediate arrangem ents are made 
to  ensure that the medical needs o f the 
civilian population, as well as those o f  any 
w ounded and sick under treatm en t w ho are 
affected by the requisition, con tinue to be 
satisfied.

A rtide 15 -  Protection o f  civilian medical and  
religious personneI

1. Civilian medical personnel shall be respec- 
ted and protected.

2. If needed ,allavailab le  help shall beafforded 
to  civilian medical personnel in an area where 
civilian medical services are disrupted by 
reason o f  com bat activity.

3. The Occupying Pow er shall afförd civilian 
medical personnel in occupied territories every 
assistance to enable them  to perform , to the 
best o f their ability, their hum anitarian  func- 
tions. The Occupying Power m ay not require 
tha t, in the perform ance of those functions, 
such personnel shall give priority to the trea t
m en t o f any person except on medical grounds. 
They shall not be com pelled to carry ou t tasks 
w hich are not com patible with their hum an ita 
rian mission.

4. Civilian medical personnel shall havé access 
to any place w here their services are essential, 
subject to  such supervisory and safety m easu- 
res as the relevant Party to the conflict may 
deem  necessary.

5. Civilian religious personnel shall be respec- 
ted and protected. The provisions o f the 
C onventions and o f this Protocol concerning 
the protection and identification o f medical 
personnel shall apply equally to such 
persons.

A rtide 16 -  General protection o f  medical 
duties

1. U nder no circum stances shall any person be 
punished for carrying ou t medical activities 
com patible w ith medical eth ics, regardless o f



ciper oberoende av vem  som  kom m er i å tn ju 
tande av vården.

2. Personer m ed uppgifter inom  sjukvården 
skall ej tvingas a tt utföra handlingar eller 
arbete som  strider em ot m edicinska etiska 
principer eller m ot andra m edicinska regler 
som  uppställts till de sårades och sjukas bästa 
eller i enlighet m ed bestäm m elserna i k o nven 
tionerna eller i de tta  protokoll och icke heller 
tvingas att avstå från att utföra handlingar eller 
arbete som  kräves enligt dessa regler och 
bestäm m elser.

3. Ingen som  utför uppdrag inom  sjukvården 
skall tvingas att till någon som  tillhör en 
m otpart eller egen part m ed undantag  av fall i 
enlighet m ed sistnäm nda parts lagar förm edla 
inform ation om  sårade och sjuka som  är eller 
har varit i hans vård, om  denna inform ation 
enligt hans åsikt skulle skada de berörda 
patienterna eller deras familjer. Regler rörande 
obligatoriska m eddelanden om sm ittosam m a 
sjukdom ar skall dock iakttagas.

Artikel 17 -  Civilbefolkningens och hjälporgani
sationernas roll

1. C ivilbefolkningen skall respektera de så 
rade, sjuka och skeppsbru tna, även om  dessa 
tillhör m otparten , och skall icke begå vålds
handlingar em ot dem . C ivilbefolkningen och 
hjälporganisationer såsom  nationella Röda 
korsföreningar(R öda halvm ånen . Röda lejonet 
och solen) skall tillåtas att även på eget initiativ 
om händertaga och vårda de sårade, sjuka och 
skeppsbrutna, även i invaderade eller ockupe
rade om råden. Ingen skall ofredas, åtalas, 
döm as eller straffas för sådan hum anitär verk
sam het.

2. Parterna i konflikten kan vädja till civilbe
folkningen och de i punkt 1 näm nda hjälpför- 
eningarna beträffande om händertagande och 
vård av sårade, sjuka och skeppsbrutna sam t 
beträffande uppsökande av döda och rapporte
ring om  var dessa befinner sig; de skall bereda

the  person benefiting therefrom .

2. Persons engaged in medical activities shall 
not be com pelled to perform acts o r to  carry out 
work contrary to the rules o f  medical ethics or 
to o ther medical rules designed for the benefit 
o f  the w ounded and  sick o r to the provisions o f 
the C onventions or o f  this Protocol, o r to 
refrain from perform ing acts or from carrying 
ou t work required by those rules and provi
sions.

3. No person engaged in medical activities 
shall be com pelled to give to anyone belonging 
either to  an adverse Party, or to his own Party 
except as required by the law o f the latter Party, 
any inform ation concerning the w ounded and 
sick w ho a re ,o r w ho havé been , under his care, 
if such inform ation w ould, in his opinion, 
prove harm ful to the patients concerned or to 
their families. Regulations for the com pulsory 
notification o f  com m unicable diseases shall, 
how ever, be respected.

A rticle 17 -R ö le  o f  the civilian population and o f  
aid societies

1. The civilian population shall respect the 
w ounded, sick and shipw recked, even if they 
belong to the adverse Party , and shall com m it 
no act o f violence against them . T he civilian 
population and aid societies, such as national 
Red C rass (Red C rescént, Red Lion and Sun) 
Societies, shall be perm itted ,even  on their own 
initiative, to collect and care for the w ounded, 
sick and shipw recked, even in invaded or 
occupied areas. No one shall be härm ed, prose- 
cu ted ,conv ic ted  or punished for such hum ani- 
tarian acts.

2. The Parties to the conflict m ay appeal to the 
civilian population and the aid societies 
referred to in paragraph 1 to collect and  care for 
the w ounded, sick and shipw recked, and to 
search for the dead and  report their location; 
they shall grant both protection and the neces-



såväl skydd som  nödvändiga lättnader åt dem  
som  hörsam m ar denna vädjan. Om m otparten  
(år eller återtager kontrollen över om rådet, 
skall den erbjuda sam m a skydd och lättnader 
så länge detta  är nödvändigt.

Artikel 18 -  Identifiering

1. Varje part i konflikten skall sträva e fter att 
tillse a tt sjukvårdspersonal och personal i själa- 
vårdstjänst sam t sjukvårdsenheter och sju k 
transportm edel kan identifieras.

2. Varje part i konflikten skall även eftersträva 
att antaga och tilläm pa m etoder och förfa
randen som  möjliggör identifiering av de 
sjukvårdsenheter och sjuktransportm edel, 
som  använder kännetecknet och igenkän- 
ningssignalerna.

3. I ockuperat territorium  och i om råden där 
strider äger rum  eller förm odas kom m a a tt äga 
rum  bör civil sjukvårdspersonal och civil själa- 
vårdspersonal kunna igenkännas genom  kän
netecknet och e tt identitetskort som  styrker 
deras ställning.

4. M ed den  behöriga m yndighetens m edgi
vande skall sjukvårdsenheter och sjuk trans
portm edel u tm ärkas m ed kännetecknet. F ar
tyg och farkoster som  näm nes i artikel 22 i 
detta  protokoll skall u tm ärkas i enlighet med 
bestäm m elserna i andra konventionen.

5. Föru tom  kännetecknet kan en  part i ko n 
flikten i enlighet med kapitel III i annex I till 
detta  protokoll tillåta användning  av igenkän- 
ningssignaler för identifiering av sjukvårdsen 
heter och sjuktransportm edel. U ndantagsvis 
får sjukvårdsenheter, i de särskilda fall som  
avses i näm nda kapitel, använda igenkän- 
ningssignaler u tan  att fram visa känneteck
net.

6. T illäm pningen av bestäm m elserna i p u n k 
terna 1-5 i denna artikel skall ske i enlighet 
m ed kapitel I—lil i annex I till de tta  protokoll. 
S ignalersom  om förm äles i kapitel III i annexet, 
avsedda u teslu tande för sjukvårdsenheter och

sary facilities to those who respond to this 
appeal. If  the adverse Party gains or regains 
control o f the area, that Party also shall afförd 
the sam e protection and facilities för so long as 
they are needed.

A rtide 18 -  Identification

1. Each Party to the conflict shall endeavour to 
ensure th a t medical and religious personnel 
and medical un its and transports are identi- 
fiable.

2. Each Party to the conflict shall also ende
avour to  adopt and to  im plem ent m ethods and 
procedures w hich will m ake it possible to 
recognize medical units and transports which 
use the d istinctive em blem  and distinctive 
signals.

3. In occupied territory and in areas where 
fighting is taking place or is likely to take place, 
civilian m edical personnel and civilian reli
gious personnel should be recognizable by the 
d istinctive em blem  and an identity card certi- 
fying their status.

4. W ith  the consen t o f the com peten t autho- 
rity, medical un its and transports shall be 
m arked by th e  d istinctive em blem . T he ships 
and eraft referred to in Article 22 o f th is 
Protocol shall be m arked in accordance w ith 
the provisions o f  th e  Second C onvention .

5. In addition to  the d istinctive em blem , a 
Party to the conflict m ay , as provided in 
C hapter III o f A nnex I to  this Protocol, au tho- 
rize the use o f distinctive signals to identify 
medical un its and transports. Exceptionally , in 
the special cases covered in tha t C hapter, 
medical transports m ay use distinctive signals 
w ithout displaying the distinctive em blem .

6. The application o f the provisions o f  para- 
graphs 1 to  5 o f th is Article is governed by 
chapters I to  III o f A nnex I to this Protocol. 
Signals designated in C hapter III o f  the A nnex 
for the exclusive use o f medical un its  and



sjuktransportm edel skall icke, m ed undantag 
av det som  däri stadgas, användas för andra 
ändam ål än identifiering av sjukvårdsenheter 
och sjuktransportm edel som  närm are anges i 
det kapitlet.

7. D enna artikel m edger icke en m era utbredd 
användning av igenkänningstecknet i fredstid 
än vad som  stadgas i artikel 44 i första konven
tionen.

8. B estäm m elserna i konventionerna och i 
detta  protokoll rörande kontroll av använd
ningen av kännetecknet och rörande förhind
rande och avbrytande av m issbruk härav skall 
vara tillämpliga på igenkänningssignaler.

Artikel 19 -  Neutrala och andra stater som  icke 
är parter i konflikten

N eutrala och andra sta ter, som  icke är parter i 
konflik ten , skall tilläm pa relevanta bestäm 
m elser i detta  protokoll för sådana personer 
som  åtn ju te r skydd enligt denna del, och som 
kan m ottagas eller interneras inom  deras terri
torium  sam t på döda som  de kan påträffa och 
som  tillhör en  part i konflikten.

Artikel 20 -  Förbud m ot repressalier

Repressalier m ot personer och föremål som 
å tn ju te r skydd enligt denna del är förbjudna.

AVDELNING II 
SJUKTRANSPORTER

Artikel 21 -  Sjukvdrdsfordon

Sjukvårdsfordon skall respekteras och skyddas 
på sam m a sätt som  rörliga sjukvårdsenheter 
respekteras och skyddas enligt konventionerna 
och detta  protokoll.

Artikel 22 -  Sjukvdrdsfartyg och farkoster fö r  
sjöräddning vid kusten

1. K onventionernas bestäm m elser rörande

a) fartyg beskrivna i artiklarna 22, 24, 25

transports shall no t,excep t as provided therein , 
be used for any purpose o ther thån  to identify 
the medical units and transports specified in 
that C hapter.

7. T his Article does not authorize any w ider 
use o f  the d istinctive em blem  in peacetim e 
thån  is prescribed in Article 44 o f  the  First 
C onvention.

8. T he provisions o f  the C onventions and o f  
this Protocol relating to supervision o f  the use 
o f the distinctive em blem  and to the preven
tion and repression o f any m isuse thereof shall 
be applicable to distinctive signals.

A rtide 19 -  Neutral and other States not Parties 
to the conflict

Neutral and o ther States not Parties to the 
conflict shall apply the relevant provisions o f 
th is Protocol to persons protected by this Part 
w ho may be received or interned w ithin their 
territory , and to any dead o f the Parties to that 
conflict w hom  they m ay find.

Article 20  -  Prohibition o f  reprisals

Reprisals against the persons and  objects 
protected by this Part are prohibited.

SECTION II 
MEDICAL TRANSPORTATION

A rtide  21 -  M edical vehides

Medical vehicles shall be respected and 
protected in the sam e way as mobile medical 
units under the C onventions and  this Pro to
col.

Article 22 -  Hospital ships and Coastal rescue 
eraft

1. The provisions o f the C onventions relating 
to:

(a) vessels described in Articles 22, 24, 25



och 27 i andra konventionen ,
b) deras livräddningsbåtar och andra sm å 
farkoster,
c) deras personal och besättningar, sam t
d) de sårade, sjuka och skeppsbrutna 
om bord,

skall även vara tillämpliga i de fall då dessa 
fartyg, livräddningsbåtar och farkoster tran s
porterar sårade, sjuka och skeppsbrutna civila 
personer som  icke tillhör någon av de i artikel 
13 i andra konventionen  näm nda kategorierna. 
D essa civila personer skall dock varken över
läm nas till part som  ej är deras egen eller 
tillfångatagas till sjöss. Befinner de sig i sådan 
stridande parts våld som  icke är deras egen, 
skall fjärde konventionen  och detta  protokoll 
vara tillämpliga på dem .

2. Det skydd som  konventionerna tillförsäkrar 
fartyg beskrivna i artikel 25 i andra konven
tionen skall tillkom m a även sjukvårdsfartyg 
som  i hum an itärt syfte ställts till parts i konf
likten förfogande

a) av neutral stat eller annan  stat som  icke 
är part i konflikten; eller
b) av opartisk, in ternationell, hum anitär 
organisation,

förutsatt att de i näm nda artikel uppställda 
villkoren i båda fallen är uppfyllda.

3. Farkoster som  anges i artikel 27 i andra 
konventionen skall skyddas även om  föran
m älan i enlighet m ed näm nda artikel icke 
givits. P artem a i konflikten anm odas dock att 
underrätta  varandra om  sådana farkosters 
detaljer, v ilket kan m edföra att de lättare kan 
identifieras och igenkännas.

A rtikel 2 3 - A  nära sjukvårdsfartyg och sjukvårds- 
farkoster

1. A ndra sjukvårdsfartyg och sjukvårdsfar- 
koster än de som  avses i artikel 22 i de tta  
protokoll och artikel 38 i andra konventionen  
skall, såväl till havs som  i andra vatten , 
respekteras och skyddas på sam m a sä 't som 
rörliga sjukvårdsenheter i enlighet m ed kon
ventionerna och detta  protokoll. E ftersom

and 27 o f the Second C onvention ,
(b) their lifeboats and small eraft,

(c) their personnel and  crew s, and
(d) the w ounded, sick and shipw recked on 
board,

shall also apply w here these vessels carry 
civilian w ounded, sick and shipw recked w ho 
do not belong to any o f the categories 
m entioned in Article 13 o f  the Second C onven 
tion. Such civilians shall not, how ever, be 
subject to surrender to  any Party w hich is not 
their ow n, or to capture at sea. If they find 
them selves in the power o f a Party to the 
conflict o ther thån  their own they shall be 
covered by the Fourth  C onvention and by this 
Protocol.

2. The protection provided by the C onven- 
tions to vessels described in Article 25 o f  the 
Second C onvention  shall extend to hospital 
ships m ade available for hum anitarian  purpos
es to a Party to the conflict:

(a) by a neutral o r o ther State w hich is not a 
Party to that conflict; or
(b) by an im partial international h u m an ita 
rian organization,

provided tha t, in either case, the requirem ents 
set ou t in tha t Article are com plied with.

3. Small eraft described in Article 27 o f  the 
Second C onvention  shall be protected even if 
the notification envisaged by tha t Article has 
not been m ade. T he Parties to the conflict are, 
nevertheless, invited to inform  each o ther o f 
any details o f  such eraft which will facilitate 
their identification and recognition.

Article 23 -  Other medical ships and eraft

1. M edical ships and eraft o ther thån  those 
referred to in Article 22 o f th is Protocol and 
Article 38 o f  the Second C onvention  shall, 
w hether at sea or in o ther w aters, be respected 
and protected in the sam e way as mobile 
medical un its  under the C onventions and this 
Protocol. Since th is protection can only be
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detta  skydd kan bli effektivt endast om  de kan 
identifieras och igenkännas såsom  varande 
sjukvårdsfartyg, skall dessa fartyg förses med 
kännetecknet och så vitt som  möjligt iakttaga 
bestäm m elserna i artikel 43 i andra konventio
nen.

2. De fartyg och farkoster som  avses i punk t 1 
skall även fortsättningsvis vara underkastade 
krigets lagar. Y tgående örlogsfartyg som  kan 
fram tvinga att en  order om edelbart verkställes, 
kan beordra dem  att stanna , a tt avlägsna sig 
eller a tt sätta en  viss kurs , och de skall åtlyda 
varje sådan order. Dessa fartyg och farkoster 
får inte på något annat sä tt dras bort ifrån sin 
sjukvårdsuppgift så länge de erfordras för de 
sårade, sjuka och skeppsbrutna om bord.

3. Det i punk t 1 näm nda skyddet skall 
upphöra endast under de förutsättn ingar som 
finnes angivna i artiklarna 34 och 35 i andra 
konventionen. En klar vägran att lyda order 
som  har givits i enlighet m ed punkt 2 skall 
utgöra en  handling som  är skadlig för fienden i 
enlighet med artikel 34 i andra konventio
nen.

4. Part i konflikten kan i så god tid som  möjligt 
före avfärd underrätta m otpart om  sjukvårds- 
fartygs eller sjukvårdsfarkosts nam n , känne
tecken, beräknade avgångstid , kurs och beräk
nade fart, särskilt då det är fråga om  fartyg på 
över 2 000 tons b ru ttov ik t, sam t ge annan  
inform ation som  kan underlätta  identifiering 
och igenkännande. M otparten skall erkänna 
m ottagandet av sådan inform ation.

5. B estäm m elserna i artikel 37 i andra konven
tionen skall tilläm pas på sjukvårdspersonal och 
själavårdspersonal om bord på sådana fartyg 
och farkoster.

6. Bestäm m elserna i andra konventionen  skall 
tilläm pas på sårade, sjuka och skeppsbrutna 
som  tillhör de i artikel 13 i andra konventionen 
och artikel 44 i detta  protokoll åsyftade katego
rierna och som  kan befinna sig om bord på 
sådana fartyg och farkoster. Sårade, sjuka och

effective if they can be identified and recog- 
nized as medical ships or eraft, such vessels 
should  be m arked w ith the d istinctive em blem  
and as får as possible com ply with the second 
paragraph o f Article 43 o f  the Second C onven- 
tion.

2. The ships and eraft referred to in paragraph 
1 shall rem ain subject to the laws o f  war. Any 
w arship on the surface able im m ediately to 
enforce its com m and may order them  to stop, 
order them  off, or m ake them  take a certain 
course, and  they shall obey every such 
com m and. Such ships and eraft m ay not in any 
o ther way be diverted from  their medical 
mission so long as they are needed for the 
w ounded, sick and  shipw recked on board.

3. T he protection provided in paragraph 1 shall 
cease only under the conditions set ou t in 
A rticles 34 and 35 o f  the Second C onvention. A 
clear refusal to  obey a com m and given in 
accordance w ith paragraph 2 shall be an act 
harm ful to the enem y under A rticle 34 o f the 
Second C onvention .

4. A Party to the conflict m ay notify any 
adverse Party as far in advance o f sailing as 
possible o f  the nam e, description, expected 
tim e o f sailing, course and estim ated  speed o f 
the medical ship or eraft, particularly in the 
case o f ships o f över 2,000 gross tons, and may 
provide any o ther inform ation w hich would 
facilitate identification and recognition. The 
adverse Party shall acknow ledge receipt o f  
such inform ation.

5. The provisions o f Article 37 o f the Second 
C onvention  shall apply to medical and reli- 
gious personnel in such ships and eraft.

6. T he provisions o f the Second C onvention 
shall apply to the w ounded, sick and  sh ip
wrecked belonging to the categories referred to 
in A rticle 13 o f  the Second C onvention  and in 
Article 44 o f  this Protocol w ho m ay be on board 
such medical ships and crafts. W ounded , sick



skeppsbrutna civila, som  icke tillhör någon av 
de i artikel 13 i andra konventionen  näm nda 
kategorierna får, om  de befinner sig till sjöss, 
varken överläm nas till part som  icke är deras 
egen eller tvingas att läm na fartyget eller 
farkosten; befinner de sig i händerna på en part 
i konflikten och denna part icke är deras egen, 
skall de om fattas av fjärde konventionen och 
detta  protokoll.

Artikel 24 -  Skydd  av ambulansluftfartyg

A m bulansluftfartyg  skall respekteras och 
skyddas i enlighet med bestäm m elserna i 
denna del.

A rtikel 2 5 - A  mbulansluftfartyg i områden som ej 
kontrolleras av motparten

I och över landom råden som  kontrolleras av 
vänskapliga styrkor eller i och över havsom 
råden som  icke kontrolleras av m otparten  skall 
respekten för och skyddet av am bulanslu ft
fartyg tillhörande part i konflikten ej bero av 
något avtal m ed en  m otpart. För att uppnå 
större säkerhet kan dock part i konflikten som 
använder sina am bulansluftfartyg i dessa 
om råden underrätta  m otparten i enlighet m ed 
artikel 29, särskilt när dessa luftfartyg u tför 
flygningar inom  räckhåll för m otpartens lu ft
försvarssystem .

Artikel 26 -  Ambulansluftfartyg i kontaktzoner 
eller liknande zoner

1. 1 de delar av kontaktzonen som  kontrol leras 
av vänskapliga styrkor och i de zoner beträf
fande vilka det ej klart fram går av vem  de 
kontrolleras, sam t i m otsvarande lu ftrum , kan 
skyddet av am bulansluftfartyg  vara fullt effek
tivt endast om  avtal på förhand har ingåtts 
m ellan pariernas i konflikten behöriga militära 
m yndigheter i enlighet m ed artikel 29. Även 
om  am bulansluftfartyg  i avsaknad av sådant 
avtal opererar på egen risk, skall de dock 
respekteras så snart de har identifierats såsom  
varande am bulansluftfartyg.

and shipw recked civilians w ho do not belong to 
any o f  the categories m entioned in Article 13 of 
the Second C onvention  shall not be su b jec t,a t 
sea, e ither to surrender to any Party w hich is 
not th e iro w n ,o r  to rem oval from such ships or 
eraft; if they find them selves in the power o f  a 
Party to the  conflict o ther thån  their ow n, they 
shall be covered by the Fourth  C onvention  and 
by th is Protocol.

Article 24 -  Protedion o f  medico! aircraft

M edical aircraft shall be respected and protec- 
ted , subject to the provisions o f  this Part.

Article 25 -  M edical aircraft in areas not 
controlled by an adverse Party

In and över land areas physically controlled by 
friendly forces, or in and över sea areas not 
physically controlled by an adverse Party, the 
respect and protection o f medical aircraft o f  a 
Party to  the conflict is not dependent on any 
agreem ent w ith an adverse Party. For greater 
safety, how ever, a Party to  the conflict opera
ting its medical aircraft in these areas may 
notify the adverse Party, as provided in Article 
29, in particular w hen such aircraft are m aking 
fiights bringing them  w ithin range o f surface- 
to-air w eapons system s o f the adverse Party.

Article 26 -  M edical aircraft in contact or similar 
zones

1. In and över those parts o f  the contact zone 
which are physically controlled by friendly 
forces and in and över those areas the physical 
control o f which is not dearly  established, 
protection for medical aircraft can be fully 
effective only by prior agreem ent betw een the 
com peten t m ilitary authorities o f  th e  Parties to 
the conflict, as provided for in Article 29. 
A lthough , in the absence o f such an agree
m ent, medical aircraft operate at their ow n risk, 
they  shall nevertheless be respected after they 
havé been recognized as such.



2. ” K ontak tzon" betecknar landom råde där 
stridande styrkors främ sta enhe te r är i kon tak t 
m ed varandra, särskilt där de är u tsatta  för 
d irekt eldgivning från m arken.

Artikel 27 -  Ambulansluftfartyg i områden som  
kontrolleras av en motpart

1. A m bulansluftfartyg tillhörande part i kon
flikten skall fortsätta att vara skyddat, då det 
flyger över land- eller sjöom råden som  kontrol
leras av en  m otpart, under förutsättning att 
godkännande för sådan flygning på förhand 
har erhållits från denna m otparts behöriga 
m yndigheter.

2. A m bulansluftfartyg som  flyger över ett 
om råde som  kontrolleras av en m otpart utan 
eller i strid m ed bestäm m elserna i e tt i punkt 1 
åsyftat av tal, antingen på grund av felnavige- 
ring eller på grund av en nödsituation som 
äventyrar flygningens säkerhet, skall på allt 
sätt försöka a tt identifiera sig och underrätta 
m otparten  om  om ständigheterna. Så snart ett 
sådant am bulansluftfartyg  har igenkänts av 
m otparten , skall denna part göra allt som  
rim ligen står i dess m akt för att ge am bulans
luftfartyget order om  att landa eller gå ned på 
vattne t i enlighet med artikel 30, punkt 1, eller 
att vidtaga andra åtgärder för a tt bevaka sina 
egna intressen och att i båda fallen ge lu ftfar
tyget tid att följa ordern innan anfall insät- 
tes.

A rtikel28  -  Restriktioner fö r  ambulansluftfartygs 
operationer

1. Det är förbjudet för parterna i konflikten att 
använda am bulansluftfartyg  i försök att få 
militärt övertag över en m otpart. A m bulans
luftfartyg får icke användas för att skydda 
militära m ål från anfall.

2. A m bulansluftfartyg får icke användas för 
insam lande och överförande av militära under- 
tättelser och får icke m edföra u trustn ing

2. ”C ontact zone” m eans any area on land 
w here the forward elem ents o f  opposing forces 
are in contact w ith each o ther, especially where 
they are exposed to direct fire from  the 
ground.

A rtide 27 -  M edicoI aircraft in areas controlled 
by an adverse Party

1. The medical aircraft o f  a Party to the conflict 
shall con tinue to be protected white fly ing över 
land or sea areas physically controlled by an 
adverse Party, provided that prior agreem ent to 
such flights has been obtained from the compe- 
ten t authority  o f  tha t adverse Party.

2. A medical aircraft w hich flies över an area 
physically controlled by an adverse Party 
w ithout, or in deviation from the term s of, an 
agreem ent provided for in paragraph 1, either 
through navigational error or because o f an 
em ergency aflecting the safety o f  the flight, 
shall m ake every effort to  identify itself and to 
inform  the adverse Party o f the circum stances. 
A s soon as such medical aircraft has been 
recognized by the adverse Party, tha t Party 
shall m ake all reasonable efforts to give the 
order to land or to  alight on w ater, referred to in 
Article 30, paragraph 1, or to take o ther 
m easures to safeguard  its own in te re s ts ,an d ,in  
e ither case, to  allow the aircraft tim e for 
com pliance, before resorting to an attack 
against the aircraft.

Article 28 -  R est rict iöns on operations o f  medical 
aircraft

1. The Parties to the conflict are prohibited 
from using their medical aircraft to attem pt to 
acquire any m ilitary advantage över an adverse 
Party. T he presence o f  medical aircraft shall 
not be used in an a ttem pt to  render m ilitary 
objectives im m une from attack.

2. Medical aircraft shall not be used to collect 
or transm it intelligence data and shall not carry 
any equipm ent in tended for such purposes.



avsedd för sådana ändam ål. D et är förbjudet att 
med dem  frakta personer eller last som  icke 
inbegripes i defin itionen i artikel 8 0- F rakt av 
besättning eller passagerares personliga tillhö 
righeter eller av u trustn ing  avsedd u teslu tande 
att underlätta navigering, signaltrafik eller 
identifiering skall icke anses vara förbjuden.

3. A m bulansluftfartyg  får icke frakta andra 
vapen än handvapen  och am m unition  som  
tagits från sårade, sjuka och skeppsbrutna 
om bord och ännu  icke överläm nats till behörig 
m yndighet sam t sådan lätt personlig beväp
ning som  kan vara nödvändig för att sjukvårds
personalen om bord skall kunna försvara sig 
själv sam t sårade, sjuka och skeppsbrutna i 
deras vård.

4. U nder flygning som  åsyftas i artik lar 26 och 
27 får am bulansluftfartyg  icke användas för att 
söka efter sårade, sjuka eller skeppsbru tna, 
såvida icke avtal härom  på förhand har träffats 
m ed m otparten.

Artikel 29 -  Underrättelser och avtal om  am bu
lansluftfartyg

1. M eddelande enligt artikel 25 eller an sö k 
ningar om  förhandsavtal enligt artiklarna 26,
27, 28 (punkt 4) eller 31 skall innehålla uppgift 
om antal am bulansluftfartyg , deras färdplan 
och identifieringsm öjligheter. Sådana m eddel
anden skall tolkas som  om de in n e b ä ra »  varje 
flygning skall utföras i enlighet m ed artikel
28.

2. Part som  erhåller m eddelande i enlighet 
m ed artikel 25 skall om edelbart erkänna 
m ottagandet av sådant m eddelande.

3. Part som  erhåller ansökan om  förhands
avtal i enlighet med artiklarna 26 ,27 ,28  (punkt
4) eller 31 skall snarast möjligt underrätta  den 
ansökande parten om

a) ansökningen  har godkänts;
b) ansökningen har avslagits; eller
c) e tt rim ligt förslag till ändring av an sö k 
ningen fram lagts. Parten kan även föreslå 
förbud m ot eller inskränkning av andra

T hey are prohibited from carrying any persons 
or cargo not included w ithin the definition in 
Article 8, sub-paragraph (0. T he carrying on 
board o f  th e  personal effects o f th e  occupants or 
o f equipm ent in tended  solely to  facilitate nav i
gation, com m unication  or identification shall 
not be considered as prohibited.

3. Medical aircraft shall not carry any arm a- 
m en t except sm all arm s and am m unition  
taken  from  the w ounded ,sick  and shipw recked 
on board and not yet handed to the proper 
service, and  such light individual w eapons as 
m ay be necessary to  enable the medical 
personnel on board to defend them selves and 
the w ounded, sick and shipw recked in their 
charge.

4. W hile carrying ou t th e  flights referred to in 
Articles 26 and 27, medical aircraft shall not, 
except by prior agreem ent w ith the adverse 
Party, be used to  search for the w ounded , sick 
and shipwrecked.

A niele 29 -  Notifications and agreements coneer- 
ning medical aircraft

1. N otifications under Article 25, or requests 
for prior agreem ent under Articles 26, 27, 28 
(paragraph 4), o r 31 shall State the proposed 
num ber o f  medical aircraft, their flight plans 
and m eans o f  identification, and shall be 
understood to m ean tha t every flight will be 
carried ou t in com pliance w ith Article 28.

2. A Party which receives a notification given 
under Article 25 shall at once acknow ledge 
receipt o f  such notification.

3. A Party w hich receives a request for prior 
agreem ent under Articles 26 ,27 ,28  (paragraph
4), or 31 sh a ll,a s  rapidly as possible, notify the 
requesting Party:

(a) tha t the request is agreed to;
(b) tha t the request is den ied; or
(c) o f  reasonable alternative proposals to 
the request. It may also propose a prohibi
tion or restriction o f o ther flights in the area



flygningar i om rådet under den ifrågava
rande tiden. O m  den part som  har ingivit 
ansökan godkänner m otförslagen, skall den 
underrätta den andra parten härom .

4. Parterna skall vidtaga nödvändiga åtgärder 
för att möjliggöra en snabb befordran av 
m eddelanden och ett snabbt ingående av 
avtal.

5. Parterna skall även vidtaga nödvändiga 
åtgärder för att snabbt sprida innehållet i 
sådana m eddelanden och avtal till berörda 
m ilitärförband och skall instruera dessa 
förband om  de sätt varpå identifiering av 
ifrågavarande am bulansluftfartyg  kom m er att 
ske.

Artikel 30 -  Landning och inspektion av am bu
lansluftfartyg

1. A m bulansluftfartyg som  flyger över om rå
den som  kontrolleras av en m otpart eller över 
om råden där kontrollen är om stridd kan fä 
order att landa eller a tt gå ned på v a ttne t, allt 
efter om ständigheterna, för a tt möjliggöra 
inspektion i enlighet m ed följande punkter. 
A m bulansluftfartyg skall åtlyda varje sådan 
order.

2. O m  am bulansluftfartyg i sådant fall landar 
eller går ned på vattne t, vare sig det beordrats 
därtill eller av andra skäl, kan det bli u nder
kastat inspektion endast för att fastställa de i 
punkterna 3 och 4 åsyftade förhållandena. 
Sådan inspektion skall påbörjas u tan  dröjsm ål 
och ske snabbt. D en inspekterande parten skall 
ej kräva bortförande från luftfartyget av sårade 
och sjuka, såvida deras bortförande ej är ou n d 
gängligen nödvändigt för inspektionen. Parten 
skall i varje fall tillse a tt de sårades och sjukas 
tillstånd ej försäm ras till följd av inspektionen 
eller bortförandet.

3. Fram går det av inspektionen att luftfar
tyget

a) är e tt am bulansluftfartyg  i enlighet med 
artikel 8 j),
b) icke används i strid m ed de i artikel 28

during the tim e involved. If the Party which 
subm itted  the request accepts th e  alterna- 
tive proposals, it shall notify the o ther Party 
o f  such acceptance.

4. The Parties shall take the necessary 
m easures to ensure that notifications and 
agreem ents can be m ade rapidly.

5. The Parties shall also take the necessary 
m easures to dissem inate rapidly the substance 
o f any such notifications and agreem ents to the 
military units concerned and  shall instruct 
those un its regarding the m eans o f identifica- 
tion tha t will be used by the medical aircraft in 
question.

A rtide 30 -  L and  ing and inspection o f  medical 
aircraft

1. Medical aircraft flying över areas which are 
physically controlled by an adverse Party, or 
över areas the physical control o f w hich is not 
dearly  established, may be ordered to land or to 
alight on w ater, as appropriate, to perm it 
inspection in accordance with the following 
paragraphs. Medical aircraft shall obey any 
such order.

2. If  such an aircraft lands or alights on w ater, 
w hether ordered to  do so or for o ther reasons, it 
may be subjected to  inspection solely to deter- 
m ine the m atters referred to in paragraphs 3 
and 4. A ny such inspection shall be com m en- 
ced w ithout delay and shall be conducted 
expeditiously. T he inspecting Party shall not 
require the w ounded and sick to  be rem oved 
from the aircraft unless their rem oval is essen
tia! for the inspection. T hat Party shall in any 
even t ensure that the condition o f  the 
w ounded and sick is not adversely affected by 
the inspection or by the rem oval.

3. I f  the inspection discloses tha t the air
craft:

(a) is a m edical aircraft w ithin the m eaning 
o f  A rticle 8, sub-paragraph (j),
(b) is not in violation o f  the conditions



angivna villkoren, och
c) icke har företagit flygning u tan  eller i 
strid m ed e tt förhandsavtal, då e tt sådant 
avtal kräves, 

skall luftfartyget och de om bordvarande som  
tillhör m otparten  eller en neutral eller annan  
stat som  icke är part i konflikten erhålla 
tillstånd att fullfölja flygningen u tan  dröjs
mål.

4. Fram går det av inspektionen att lu ftfar
tyget

a) icke är e tt am bulansluftfartyg i enlighet 
m ed artikel 8 0 .
b) används i strid m ed de i artikel 28 
angivna villkoren, eller
c) har företagit flygning utan  eller i strid 
m ed e tt förhandsavtal, då ett sådant avtal 
kräves,

kan luftfartyget uppbringas. Besättning och 
passagerare skall behandlas i enlighet m ed 
tillämpliga bestäm m elser i konventionerna 
och i de tta  protokoll. U ppbringat luftfartyg 
som  avsetts vara perm anent am bu lanslu ft
fartyg kan därefter användas endast såsom  
am bulansluftfartyg.

Artikel 31 -  Neutrala eller andra stater som  icke 
är parter i konflikten

1. A m bulansluftfartyg  får icke flyga över eller 
landa på territorium  som  tillhör neutral eller 
annan  sta t som  icke är part i konflikten, såvida 
icke ett förhandsavtal har träffats. F innes 
em ellertid  e tt sådant avtal, skall am bu lanslu ft
fartyg respekteras under hela flygningen och 
likaså u nder eventuella m ellanlandningar på 
territoriet. Luftfartygen skall dock åtlyda varje 
order a tt landa eller gå ned på v a ttne t, allt efter 
om ständigheterna.

2. Skulle e tt am bulansluftfartyg i avsaknad av 
e tt avtal eller i strid  m ed bestäm m elserna i ett 
avtal, flyga ö v e r e tt territorium  som  tillhör en 
neutral eller annan  stat som  icke är part i 
konflik ten , antingen  till följd av navigeringsfel 
eller på grund av en nödsituation  som  äv en 
tyrar flygningens säkerhet, skall det på allt sätt

prescribed in Article 28, and
(c) has not flown w ithout or in breach o f  a
prior agreem ent w here such agreem ent is
required,

the aircraft and those o f its occupants w ho 
belong to the adverse Party o r to  a neutral or 
o ther State not a Party to  the conflict shall be 
authorized to continue the flight w ithout 
delay.

4. If the inspection discloses that the air
craft:

(a) is not a medical aircraft w ith in the 
m eaning o f  Article 8, sub-paragraph (0,
(b) is in violation o f the conditions pre
scribed in Article 28, or
(c) has flown w ithout o r in breach o f a prior 
agreem ent w here such agreem ent is requ i
red,

the aircraft may be seized. Its occupants shall 
be treated in conform ity w ith the relevant 
provisions o f th e  C onventions and  o f this 
Protocol. Any aircraft seized w hich had been 
assigned as a perm anent medical aircraft may 
be used thereafter only as a medical aircraft.

Article 31 -  Neutral or other States not Parties to 
the conflict

1. Except by prior agreem ent, medical aircraft 
shall not fly över or land in the territory o f a 
neutral o r o ther State not a Party to the  conflict. 
H ow ever, w ith such an agreem ent, they shall 
be respected th roughou t their flight and also 
for the duration  o f any calis in the territory. 
N evertheless they shall obey any sum m ons to 
land or to alight on w ater, as appropriate.

2. Should a medical aircraft, in the absence of 
an  agreem ent o r in deviation from the term s o f 
an agreem ent, fly över the territory o fa  neutral 
or o ther State not a Party to the conflict, e ither 
through navigational error or because of an 
em ergency affecting the safety o f th e  flight, it 
shall m ake every effort to give notice o f the



sträva efter a tt ge underrättelse om  flygningen 
och att identifiera sig självt. Så snart som  ett 
sådant am bulansluftfartyg är igenkänt, skall 
staten  i fråga göra allt som  rim ligen kan stå i 
dess m akt för att ge am bulansluftfartyget order 
om  att landa eller gå ned på vattne t i enlighet 
m ed artikel 30, punkt 1, eller a tt vidtaga andra 
åtgärder för a tt tillvarataga sina egna intressen 
och, i båda fallen, för a tt ge luftfartyget tid att 
följa ordern innan anfall insättes.

3. O m  ett am bulansluftfartyg , antingen 
genom  avtal eller under de i punk t 2 näm nda 
om ständigheterna, landar eller går ned på 
vattnet på ett territorium  som  tillhö ren  neutral 
eller annan stat som  icke är part i konflikten, 
vare sig det beordrats därtill eller av andra skäl, 
skall det bli föremål för inspektion i syfte att 
fastställa huruv ida det faktiskt är e tt am bu
lansluftfartyg. Inspektionen skall påbörjas 
u tan  dröjsm ål och ske snabbt. D en inspekte
rande parten skall ej kräva att sårade och sjuka 
bortföres från luftfartyget, såvida deras bortfö
rande icke är oundgängligen nödvändigt för 
inspektionen. Den inspekterande parten skall i 
varje fall tillse att de sårades och sjukas till
stånd ej försäm ras till följd av inspektionen 
eller förflyttningen. Fram går det av inspek
tionen att luftfartyget verkligen är e tt am bu
lansluftfartyg, skall luftfartyget och de om 
bordvarande, m ed undantag  av de som  m åste 
kvarhållas i enlighet m ed folkrättsliga regler 
tillämpliga i väpnade konflikter, erhålla till
stånd att fullfölja flygningen och skäliga 
åtgärder skall vidtagas för a tt underlätta  den 
fortsatta flygningen. Fram går det av inspek
tionen att luftfartyget icke är ett am bulansluft
fartyg, skall det uppbringas och de om bordva
rande behandlas i enlighet m ed punkt 4.

4. Sårade, sjuka och skeppsbrutna som , med 
de lokala m yndigheternas sam tycke, förts 
iland för en längre period på ett territorium  som 
tillhör en neutral eller annan  sta t som icke är 
part i konflikten skall, om  icke annorlunda 
överenskom m its m ellan denna stat och parter
na i konflik ten , kvarhållas av denna stat när 
folkrättsliga regler tillämpliga i väpnade kon-

flight and to identify itself. A s soon as such 
medical aircraft is recognized, tha t State shall 
m ake all reasonable eflorts to give th e  order to 
land or to alight on w ater referred to in Article 
30, paragraph 1, or to  take o ther m easures to 
safeguard its ow n in terests, and , in e ither case, 
to allow the aircraft tim e for cornpliance, before 
resorting to  an attack against th e  aircraft.

3. If  a medical aircraft, e ither by agreem ent or 
in the circum stances m entioned in paragraph 
2, lands or alights on w ater in th e  territory o f  a 
neutral o r o ther State not Party to the conflict, 
w hether ordered to  do so or for o ther reasons, 
the aircraft shall be subject to  inspection for the 
purpose o f determ ining w hether it is in fact a 
medical aircraft. The inspection shall be 
com m enced w ithout delay and shall be 
conducted  expeditiously. The inspecting Party 
shall not require the w ounded and sick o f  the 
Party operating the aircraft to  be rem oved from 
it unless their rem oval is essential for the 
inspection. The inspecting Party shall in any 
even t ensure tha t the condition o f  the 
w ounded and sick is not adversely affected by 
the inspection or the rem oval. If  th e  inspection 
discloses tha t the aircraft is in fact a medical 
aircraft, the aircraft w ith its occupants, o ther 
thån  those w ho m ust be detained in accordance 
with the rules o f  international law applicable in 
arm ed conflict, shall be allowed to  resum é its 
flight, and reasonable facilities shall be given 
for the continuation  o f the flight. If  the inspec
tion discloses tha t the aircraft is not a medical 
aircraft, it shall be seized and the occupants 
treated in accordance w ith paragraph 4.

4. T he w ounded, sick and  shipw recked disem - 
barked, o therw ise thån  tem porarily , from a 
medical aircraft w ith the consent o f  the local 
authorities in the territory o f  a neutral or o ther 
State not a Party to the conflict shall, unless 
agreed otherw ise betw een that State and the 
Parties to the conflict, be detained by tha t State 
w here so required by the rules o f international



flikter så kräver, så a tt de icke på ny tt kan 
deltaga i fientligheterna. S jukhus- och inter- 
neringskostnader skall bestridas av den  stat 
som  dessa personer tillhör.

5. N eutrala eller andra sta ter som  icke är parter 
i konflikten skall i förhållande till alla parter i 
konflikten tilläm pa lika villkor och restrik 
tioner för am bulansluftfartyg  i fråga om  flyg
ning över eller landning på deras territorium .

AVDELNING III 
SAKNADE OCH DÖDA

Artikel 32 -  Allmän princip

Vid tilläm pningen av denna avdelning skall de 
höga fördragsslutande parternas, parternas i 
konflikten och de i konventionerna och i detta  
protokoll näm nda internationella o rganisatio
nernas verksam het dikteras främ st av fam il
jernas rätt a tt få vetskap om sina anhörigas 
öde.

Artikel 33 -  Saknade

1. Så snart om ständigheterna m edgiver och 
senast vid upphörandet av de aktiva fientlighe
terna ,skall varje part i konflikten efterforska de 
personer som  av en m otpart rapporterats vara 
saknade. D enna m otpart skall för a tt u n d e r
lätta efterforskningarna läm na alla nödvändiga 
upplysningar om  ifrågavarande personer.

2. För att underlätta insam landet av upplys
ningar i enlighet m ed föregående stycke skall 
varje part i konflikten, m ed avseende på 
personer som  icke å tn ju te r bättre villkor 
jäm lik t konventionerna eller detta protokoll

a) registrera de upplysningar som  anges i 
artikel 138 i fjärde konventionen beträf
fande personer som  häktats, fängslats eller 
annars hållits i fångenskap under längre tid 
än två veckor på grund av fientligheter eller 
ockupation  eller som dött i fångenskap;

b) i högsta möjliga grad underlätta  och , då

law applicable in arm ed conflict, in such a 
m anner th a t they cannot again take part in the 
hostilities. The cost o f  hospital trea tm en t and 
in ternm ent shall be borne by the State to which 
those persons belong.
5. N eutral or o ther States not Parties to  the 
conflict shall apply any conditions and  restric- 
tions on the passage o f  medical aircraft ö v e r ,or 
on the landing o f  medical aircraft in , their 
territory equally to  all Parties to the conflict.

SECTION III 
MISSING AND DEAD PERSONS

A rtide 32 -  General principle

In the im plem entation  o f this Section, the 
activities o f  the High C ontracting  Parties, o f 
the Parties to  th e  conflict and o f  the in te rna
tional hum anitarian  organizations m entioned 
in the C onventions and in th is Protocol shall be 
prom pted m ainly by the right o f fam ilies to 
know the fale o f their relatives.

A rtide 33 -  Missing persons

1. As soon as circum stances perm it, and at the 
latest from  the end o f active hostilities, each 
Party to th e  conflict shall search for the persons 
w ho havé been reported m issing by an  adverse 
Party. Such adverse Party shall transm it all 
relevant inform ation concerning such persons 
in order to facilitate such searches.

2. In order to facilitate the gathering o f  infor
m ation pursuant to  the preceding paragraph, 
each Party to the conflict shall, w ith respect to 
persons w ho w ould not receive m ore favour- 
able consideration under the C onventions and 
th is Protocol:

(a) record the inform ation specified in 
Article 138 o f  the Fourth  C onvention  in 
respect o f  such persons w ho havé been 
detained , im prisoned or otherw ise held in 
captivity for m ore thån  two w eeks as a 
result o f  hostilities or occupation , or who 
havé died during any period o f deten tion ;
(b) to the fullest ex ten t possible, facilitate
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så är nödvändigt, inhäm ta och registrera 
upplysningar om  sådana personer, om  de 
dött under andra om ständigheter på grund 
av fientligheter eller ockupation.

3. U pplysningarom  personer som  rapporterats 
vara saknade i enlighet m ed forsta stycket sam t 
ansökningar om sådana upplysningar skall 
läm nas antingen  direkt eller genom  skydds- 
m akten eller centrala byrån för efterforsk
ningar inom  Internationella Röda korskom - 
m ittén eller de nationella Röda korsförening- 
arna (Röda halvm ånen . Röda lejonet och 
solen). I de fall då upplysningar ej läm nas 
genom  Internationella Röda korskom m ittén  
och dess centralbyrå för efterforskningar, skall 
varje part i konflikten tillse att upplysningar av 
detta slag även läm nas till centralbyrån för 
efterforskningar.

4. Parterna i konflikten skall sträva efter att 
enas om  bestäm m elser som  möjliggör för 
arbetslag att efterforska, identifiera och häm ta 
de döda från stridsom rådena sam t, i förekom 
m ande fall, om  bestäm m elser att sådana 
arbetslag skall åtföljas av personal från 
m otparten då de fullgör dessa uppgifter i 
om råden som  kontrolleras av m otparten. 
Personal som  deltar i sådana arbetslag skall 
respekteras och skyddas då den u teslu tande 
utför dessa uppgifter.

Artikel 34 -  De dödas stoft

1. Stoftet av personer som  dött i sam band med 
ockupation eller i fångenskap till följd av 
ockupation eller fientligheter sam t stoftet av 
personer som  icke var m edborgare i det land i 
vilket de som  en följd av fientligheter avled 
skall respekteras, och alla sådana personers 
gravar skall respekteras, underhållas och 
m arkeras i enlighet m ed artikel 130 i fjärde 
konven tionen , såvida icke dessa stoft och 
gravar skulle bli föremål för en bättre behand 
ling i enlighet med konventionerna och detta 
protokoll.

and , if need be, carry ou t the search for and 
the recording o f inform ation concerning 
such persons if they havé died in o ther 
c ircum stances as a result o f  hostilities or 
occupation.

3. Inform ation concerning persons reported 
m issing pursuan t to paragraph 1 and requests 
for such inform ation shall be transm itted  
either directly or through the Protecting Power 
or the C entral Tracing Agency o f th e  In terna
tional C om m ittee  o f the Red C rass or national 
Red C rass (Red C rescént, Red Lion and Sun) 
Societies. W here the inform ation is not tran s
m itted through the International C om m ittee 
o f the Red C rass and its C entral Tracing 
A gency, each Party to the conflict shall ensure 
that such inform ation is also supplied to the 
C entral Tracing Agency.

4. T he Parties to the conflict shall endeavour 
to agree on arrangem ents for team s to  search 
for, identify and recover the dead from battle- 
field areas, including arrangem ents, if appro- 
priate, for such team s to  be accom panied by 
personnel o f  the adverse Party while carrying 
ou t these m issions in areas controlled by the 
adverse Party. Personnel o f such team s shall be 
respected and protected while exclusively 
carrying ou t these duties.

A rtide 34 -  Rem ains o f  deceased

1. The rem ains o f  persons w ho havé died for 
reasons related to occupation or in detention  
resulting from occupation o r hostilities and 
those o f persons not nationals o f the country  in 
which they havé died as a result o f hostilities 
shall be respected, and the gravesites o f all such 
persons shall be respected, m aintained and 
m arked as provided for in Article 130 o f the 
Fourth  C onven tion , w here their rem ains or 
gravesites w ould not receive m ore favourable 
consideration under the C onventions and this 
Protocol.



2. Så snart om ständigheterna och förhållandet 
m ellan parterna m edgiver skall de höga 
fördragsslu tande parterna, på vilkas territorier 
gravar och, i förekom m ande fall, andra platser 
där stoftet av personer som  d ö tt till följd av 
fientligheter eller under ockupation eller i 
fångenskap är belägna, träffa ö v erenskom 
m elser i syfte att

a) underlätta  tillträde till gravarna för de 
avlidnas släktingar och för represen tan ter 
för officiella gravregistreringsm yndigheter 
sam t enas om  praktiska åtgärder för sådan t 
tillträde;
b) garantera e tt perm anent skydd och 
underhåll av dessa gravar;
c) underlätta hem sändandet av de avlidnas 
stoft och av deras personliga tillhörigheter 
på hem landets eller, om  hem landet ej 
m otsätter sig detta , på de anhörigas begä
ran.

3. I avsaknad av de i punkt 2 b) eller c) avsedda 
överenskom m elserna och om  de avlidnas 
hem land ej är villigt a tt på sin bekostnad ordna 
m ed underhåll av gravarna, kan den höga 
fördragsslutande part på vilkens territorium  
gravarna är belägna erbjuda sig a tt underlätta  
hem sändandet av de avlidnas stoft. H ar ett 
sådant erb judande ej accepterats, kan den höga 
fördragsslutande parten efter fem år från dagen 
för erb judandet och efter vederbörlig un d errä t
telse till hem landet tillämpa bestäm m elserna i 
sin egen lagstiftning rörande kyrkogårdar och 
gravar.

4. En hög fördragsslutande part på vilkens 
territorium  de i denna artikel avsedda gravarna 
är belägna skall bem yndigas att gräva upp 
stoften endast

a) i enlighet m ed punkterna 2 c) och 3, 
eller
b) då uppgrävning är oundgängligen nöd
vändig i det allm ännas intresse, inbegripet 
fall som  är nödvändiga av m edicinska skäl 
eller i undersökningssyfte, varvid den  höga 
fördragsslutande parten alltid skall respek-

2. As soon as circum stances and the relations 
betw een the adverse Parties perm it, the High 
C ontracting  Parties in w hose territories graves 
and , as th e  case may be, o ther locations o f the 
rem ains o f persons w ho havé died as a result o f 
hostilities or during occupation or in detention  
are situated , shall conclude agreem ents in 
order:

(a) to facilitate access to the gravesites by 
relatives o f  the deceased and by represen ta
tives o f official graves registration services 
and to regulate the practical arrangem ents 
for such access;
(b) to  protect and m aintain such gravesites 
perm anently;
(c) to facilitate the return  o f  the rem ains o f 
the deceased and o f personal effects to the 
hom e country  upon its request or, unless 
that country  objects, upon the request o f 
the next o f kin.

3. In the absence o f  the agreem ents provided 
for in paragraph 2 (b) or (c) and if the hom e 
country  o f such deceased is not willing to 
arrange at its expense for the m aintenance of 
such gravesites, the High C ontracting Party in 
w hose territory the gravesites are situated  may 
offer to  facilitate the return  o f the rem ains o f 
the deceased to the hom e country. W here such 
an offer has not been accepted the High 
C ontracting  Party m ay, after the expiry o f five 
years from the date o f the offer and upon due 
notice to the hom e co un try , adopt the arrange
m ents laid dow n in its own laws relating to 
cem eteries and graves.

4. A High C ontracting Party in w hose territory 
the gravesites referred to in this Article are 
situated  shall be perm itted to exhum e the 
rem ains only:

(a) in accordance with paragraphs 2 (c) and 
3, or
(b) w here exhum ation  is a m atter o f  over- 
riding public necessity , including cases of 
medical and investigative necessity, in 
w hich case the High C ontracting  Party shall 
at all tim es respect the rem ains, and shall



tera stoftet sam t underrätta hem landet om 
den  planerade uppgrävningen och närm are 
ange avsedd plats för den nya gravsätt
ningen.

give notice to the hom e country o f its 
in tention to exhum e the rem ains together 
w ith details o f the in tended place o f reinter- 
m ent.



DEL III
STRIDSMETODER OCH STRIDSMEDEL 
KOMBATTANTERS OCH KRIGSFANG- 
ARS STATUS

AVDELNING I
STRIDSMETODER OCH STRIDSMEDEL

Artikel 35 -  Grundregler

1. I väpnad konflikt är rätten för parterna i 
konflikten alt välja stridsm etoder eller s trid s
m edel icke obegränsad.

2. Det är förbjudet att använda vapen, pro jek
tiler och m aterial sam t stridsm etoder av sådan 
beskaffenhet att de förorsakar överflödig skada 
eller onödigt lidande.

3. Det är förbjudet a tt använda stridsm etoder 
eller stridsm edel som  syftar till eller kan 
förväntas m edföra om fattande, långvariga och 
svåra skador på den naturliga m iljön.

Artikel 36 -  Nya vapen

Vid stu d iu m , utveckling, anskaffning eller val 
av ett nytt vapen eller stridsm edel eller en ny 
stridsm etod  är en  hög fördragsslutande part 
skyldig att avgöra huruvida dess användning  
under vissa eller alla om ständigheter skulle 
vara förbjuden enligt detta protokoll eller 
någon annan  av folkrättens regler, tillämpliga 
på denna höga fördragsslutande part.

Artikel 37 -  Förbud m ot förrädiskt förfarande

1. Det är förbjudet att döda, såra eller tillfånga
taga en m otståndare genom  att tillgripa förrä
d iskt förfarande. H andlingar som  inger förtro
ende hos m otståndaren , så att han anser sig 
berättigad till eller skyldig att bevilja skydd 
enligt folkrättens regler tillämpliga i väpnade 
konflikter, m en som  avser att svika detta  
förtroende skall anses som  förrädiskt förfa
rande. Följande handlingar utgör exem pel på 
förrädiskt förfarande:

a) föregivande av avsikt att förhandla 
under parlam entärflagga eller föregivande 
av kapitulation.

PART III
METHODS AND MEANS OF WARFARE 
COMBATANT AND PRISONER-OF-WAR 
STATUS

SECTION I
METHODS AND MEANS OF WARFARE

A rtide 35 -  Basic rules

1. In any arm ed conflict, the right o f the 
Parties to the conflict to choose m ethods or 
m eans o f  warfare is not unlim ited.

2. It is prohibited to employ w eapons, projec- 
tiles and m aterial and m ethods o f warfare o f  a 
nature to cause superfluous injury or unneces- 
sary suffering.

3. It is prohibited to em ploy m ethods or m eans 
o f w arfare w hich are in tended , o r may be 
expected, to cause w idespread, long-term  and 
severe dam age to  the natural env ironm ent.

A rtide 36 -  New weapons

In the study , developm ent, acquisition or 
adoption o f  a new w eapon, m eans or m ethod  of 
w arfare, a High C ontracting Party is under an 
obligation to determ ine w hether its em ploy- 
m ent w ould , in som e or all c ircum stances, be 
prohibited by this Protocol o r by any o ther rule 
o f  international law applicable to the High 
C ontracting  Party.

A rtide 37  -  Prohibition o f  perfidy

1. It is prohibited to  kill, injure o r capture an 
adversary by resort to  perfidy. A cts inviting the 
confidence o f an adversary to  lead him  to 
believe tha t he is entitled  to, o r is obliged to 
accord, protection under the rules o f  in terna
tional law applicable in arm ed conflict, w ith 
in ten t to betray tha t confidence, shall consti- 
tu te  perfidy. The following acts are exam ples o f 
perfidy:

(a) the feigning of an  in tent to negotiate 
under a flag o f  truce o r o f  a surrender:



b) föregivande av stridsoduglighet på 
grund av sårskada eller sjukdom ,
c) föregivande av civil- eller nonkom batt- 
an ts ta tu s , och
d) föregivande av skyddad status genom  
användning  av tecken , em blem  eller 
uniform er som  tillhör Förenta nationerna 
eller neutrala eller andra sta ter som  icke är 
parter i konflikten.

2. Krigslist är icke förbjuden. Som krigslist 
betecknas handlingar vilka avser a tt vilseleda 
en  m otpart eller att locka denne a tt begå 
oöverlagda handlingar, m en  som  icke kränker 
folkrättens regler tillämpliga i väpnade konflik
ter, och som  icke är förrädiska då de icke falskt 
u tny ttjar m otpartens förtroende i vad avser 
skydd under folkrätten. Följande handlingar 
utgör exem pel på krigslist: användning  av 
cam ouflage, skenm ål, skenoperationer eller 
m issledande inform ation.

Artikel 38 -  Erkända emblem

1. Det är förbjudet a tt otillbörligen använda 
Röda korsets. Röda halvm ånens eller Röda 
lejonets och solens kännetecken eller andra, i 
konventionerna eller i detta  protokoll angivna 
em blem , tecken eller signaler. Det är förbjudet 
att avsiktligt i väpnad konflikt m issbruka 
andra in ternationellt erkända skyddsem blem , 
-tecken eller -signaler, inbegripet parlam entär- 
flagg, sam t skyddsem blem et för ku lturföre
mål.

2. Det är förbjudet a tt använda Förenta natio
nernas kännetecken utan tillstånd av denna 
organisation.

Artikel 39 -  Nationalitetsbeteckningar

1. Det är förbjudet a tt i väpnad konflikt 
använda flaggor eller militära em blem , g radbe
teckningar eller uniform er tillhörande neutrala 
sta ter eller andra sta ter som  icke är parter i 
konflikten.

2. Det är förbjudet att använda en m otparts 
flaggor eller militära em blem , gradbeteck-

(b) the feigning o f an incapacitation by 
w ounds or sickness;
(c) the feigning o f  civilian, non-com batant 
sta tus; and
(d) the feigning o f  protected sta tus by the 
use o f  signs, em blem s or uniform s o f  the 
U nited N ations or o f neutral o r o ther States 
not Parties to  the conflict.

2. Ruses o f  war are not prohibited. Such ruses 
are acts w hich are in tended to m islead an 
adversary or to induce him  to act recklessly but 
w hich infringe no rule o f international law 
applicable in arm ed conflict and w hich are not 
perfidious because they do not invite the 
confidence o f an adversary w ith respect to 
protection under that law. The following are 
exam ples o f  such ruses: the use o f  cam ouflage, 
decoys, m ock operations and m isinform a
tion.

A rtide 38 -  Recognized emblems

1. It is prohibited to m ake im proper use o f  the 
d istinctive em blem  o f the Red C ross, Red 
C rescént o r Red Lion and Sun or o f  o ther 
em blem s, signs or signals provided for by the 
C onventions or by th is Protocol. It is also 
prohibited to m isuse deliberately in an arm ed 
conflict o ther internationally  recognized pro- 
tective em blem s, signs o r signals, including the 
flag o f  truce, and the protective em blem  o f 
cultural property.

2. It is prohibited to  m ake use o f  the distinctive 
em blem  o f  the U nited N ations, except as 
authorized by that Organization.

A rtide 39 -  Emblems o f  nationality

1. It is prohibited to m ake use in an arm ed 
conflict o f  the flags or m ilitary em blem s, 
insignia or uniform s o f neutral or o ther States 
not Parties to the conflict.

2. It is prohibited to m ake use o f the flags or 
military em blem s, insignia or uniform s o f



ningar eller uniform er vid anfall eller i syfte att 
hem lighålla, underlätta , skydda eller hindra 
militära operationer.

3. Ingenting i denna artikel eller i artikel 37, 
punkt 1 d) skall inverka på befintliga, allm änt 
erkända folkrättsliga regler, vilka är tillämpliga 
på spioneri eller på användning  av flaggor i 
sjökriget.

Artikel 40 -  Pardon

Det är förbjudet a tt ge order om  att det icke 
skall finnas några överlevande, a tt ho ta  en 
m otpart härm ed eller att föra strid m ed 
utgångspunkt härifrån.

Artikel 41 -  Skydd av fiende  som försatts ur 
stridbart skick

1. En person som  erkänts eller som  m ed 
hänsyn till om ständigheterna borde erkännas 
vara försatt u r stridbart skick skall icke bli 
u tsatt för anfall.

2. En person är försatt u r stridbart skick om:
a) han är i en  m otparts våld,

b) han klart u ttrycker sin avsik t a tt ge upp 
m otståndet, eller
c) han har förlorat m edvetandet eller på 
annat sä tt, genom  sårskada eller sjukdom , 
blivit oförm ögen att försvara sig själv,

under fö ru tsättn ing  att han i vart och ett av 
dessa fall avstår från fientlig handling och icke 
försöker att fly.

3. Då personer, som  är berättigade till skydd i 
egenskap av krigsfångar, har fallit i en m otparts 
våld under ovanliga stridsförhållanden, vilka 
h indrar deras evakuering i enlighet m ed 
bestäm m elserna i Del III, avdelning I, i tredje 
konven tionen , skall de friges och alla lämpliga 
försik tighetsm ått vidtagas för a tt deras säker
het skall tryggas.

Artikel 42 -  Personal i flygplan

1. Person som  m ed fallskärm  hoppar från ett

adverse Parties while engaging in attacks o r in 
order to sh ield , favour, protect or im pede 
m ilitary operations.

3. N oth ing  in th is Article or in Article 37, 
paragraph 1 (d), shall affect the existing gener- 
ally recognized rules o f  international law appli- 
cable to espionage or to the use o f flags in the 
conduct o f  arm ed conflict at sea.

Article 40 -  Quarter

It is prohibited to  order that there shall be no 
survivors, to th reaten  an adversary therew ith 
or to conduct hostilities on this basis.

A rtide 41 -  S a f  eguard o f  an en em y hors de 
combat

1. A person w ho is recognized or w ho, in the 
c ircum stances.shou ld  be recognized lo  be hors 
de combat shall not be m ade the object o f 
attack.

2. A person is hors de combat if:
(a) he is in the power o f an adverse 
Party,
(b) he dearly  expresses an in ten tion  to 
surrender, or
(c) he has been rendered unconscious or is 
otherw ise incapacitated by w ounds or sick- 
ness, and therefore is incapable o f defen- 
ding him self;

provided tha t in any o f  these cases he abstains 
from  any hostile act and does not attem pt to 
escape.

3. W hen persons entitled to protection as 
prisoners o f  war havé fallen into the power o f 
an  adverse Party under unusual conditions o f 
com bat w hich prevent their evacuation  as 
provided for in Part III, Section I, o f  the Third 
C onven tion , they shall be released and all 
feasible precautions shall be taken to ensure 
their safety.

Article 42 -  Occupants o f  aircraft

1. No person parachuting from an aircraft in



luftfartyg i nödsituation  får icke u tsättas för 
anfall under nedfärden.

2. En person sorn hoppat frän ett luftfartyg i 
nödsituation  skall efter a tt ha nått m arken 
inom  av m otparten kontrollerat om råde bere
das tillfälle att uppge m otståndet innan han blir 
u tsa tt för anfall, såvida det icke tydligt fram går 
a tt han utför en fientlig handling.

3. L uftburna trupper erhåller icke skydd enligt 
denna artikel.

AVDELNING II
KOMBATTANT- OCH KRIGSFÅNGESTA
TUS

Artikel 43 -  Väpnade styrkor

1. En stridande parts väpnade styrkor består 
av alla organiserade väpnade styrkor, grupper 
och enhete r som  står under befäl av någon som 
inför den parten ansvarar för sina underly- 
dandes uppförande, även om  denna part före
trädes av en regering eller en  m yndighet som  
icke är erkänd av en m otpart. Sådana väpnade 
styrkor skall vara underkastade ett internt 
disciplinärt system  som  bland annat skall 
säkerställa att folkrättens regler, tillämpliga i 
väpnade konflikter, iakttages.

2. M edlem m ar av en parts i konflikten 
väpnade styrkor (andra än sjukvårdspersonal 
och m ilitärpräster i enlighet m ed artikel 33 i 
tredje konventionen) är kom battan ter, dvs de 
är berättigade att direkt delta i fientlighe
terna.

3. När en  part i konflikten införlivar en halv- 
m ilitär organisation eller beväpnade polis
styrkor m ed sina väpnade styrkor, skall denna 
part underrätta övriga parter i konflikten 
härom .

Artikel 44 -  K om battanter och krigsfångar

1. K om battant enligt defin itionen i artikel 43 
som  faller i en  m otparts våld skall bli krigs
fånge.

distress shall be m ade the object o f attack 
during his descent.

2. U pon reaching the ground in territory 
controlled by an adverse Party, a person who 
has parachuted from  an aircraft in distress shall 
be given an opportunity  to su rrender before 
being m ade the object o f a ttack , unless it is 
apparent that he is engaging in a hostile act.

3. A irborne troops are not protected by th is 
Article.

SECTION II
COMBATANT AND PRISONER-OF-WAR 
STATUS

Article 43 -  A rm ed forces

1. The arm ed forces o f  a Party to a conflict 
consist o f  all organized arm ed forces, groups 
and  units which are under a com m and respon- 
sible to that Party for the conduct o f  its 
subord inates, even if that Party is represented 
by a governm ent or an authority  not recog- 
nized by an adverse Party. Such arm ed forces 
shall be subject to  an internal disciplinary 
system  w hich, im er alia, shall enforce com pli- 
ance w ith the rules o f international law appli- 
cable in arm ed conflict.

2. M em bers o f the arm ed forces o f a Party to a 
conflict (o ther thån  medical personnel and 
chaplains covered by Article 33 o f  the T hird 
C onvention) are com batan ts , that is to say, 
they havé the right to participate directly in 
hostilities.

3. W henever a Party to  a conflict incorporates 
a param ilitary o r arm ed law enforcem ent 
agency into its arm ed forces it shall so notify 
the o ther Parties to the conflict.

A rtide 44 -  Combatants and prisoners o f  war

1. Any com batan t, as defined in A rticle 43, 
w ho falls into the power o f  an adverse Party 
shall be a prisoner o f war.



2. Ä ven om  alla kom battan ter är skyldiga att 
iakttaga folkrättens regler, tillämpliga i väp
nade konflik ter, skall överträdelser av dessa 
regler icke beröva en kom battan t hans rätt a tt 
vara kom battan t eller, om  han faller i en 
m otparts våld, hans rätt a tt vara krigsfånge 
utom  i de fall som  avses i punkterna 3 och
4.

3. I syfte att stärka civilbefolkningens skydd 
m ot fientligheterna är kom battan ter skyldiga 
att skilja sig från civilbefolkningen, då de deltar 
i e tt anfall eller i en militär operation som  
förberedelse till e tt anfall. M ed hänsyn till att 
d et dock förekom m er situationer i väpnade 
konflikter, då en  beväpnad kom battan t till 
följd av fientligheternas art icke kan skilja sig 
från civilbefolkningen, skall hans kom battan t
sta tus kvarstå under förutsättn ing att han  i 
sådana situationer bär sina vapen öppet

a) vid varje m ilitärt engagem ang, och
b) under den  tid han är synlig för
m otparten  när han  deltar i en  m ilitär förbe
redelse före inledandet av e tt anfall, i vilket
han skall deltaga.

H andlingar som  m otsvarar kraven i denna 
punk t skall ej anses vara förrädiska enligt 
innebörden i artikel 37, punkt 1 c).

4. En kom battan t som  faller i en  m otparts våld 
och icke uppfyller villkoren i den andra 
m eningen i punkt 3 skall förlora rätten att bli 
krigsfånge m en skall dock å tn ju ta  ett skydd 
som  på alla sätt m otsvarar det skydd som  enligt 
tredje konventionen  och detta protokoll till
kom m er krigsfångar. D etta innefattar skydd 
m otsvarande det som  tillkom m er krigsfångar 
enligt tredje konven tionen , då en sådan person 
döm es och straffas för de överträdelser han 
begått.

5. K om battant som  faller i en m otparts våld 
när han ej deltar i ett anfall eller en  militär 
operation som  förberedelse till e tt anfall skall

2. W hile all com batants are obliged to comply 
w ith the rules o f international law applicable in 
arm ed conflict, violations o f these rules shall 
not deprive a com batant o f his right to be a 
com batant or, if he falls into the power o f  an 
adverse Party, o f  his right to  be a prisoner o f 
w ar, except as provided in paragraphs 3 and
4.

3. In order to prom ote the protection o f  the 
civilian population from  the effects o f hostili- 
ties, com batan ts are obliged to distinguish 
them selves from the civilian population while 
they are engaged in an attack or in a military 
operation preparatory to an attack. Recogni- 
zing, how ever, th a t there are situations in 
arm ed conflicts w here, owing to  the nature of 
the hostilities an arm ed com batant cannot so 
d istinguish him self, heshall retain his sta tus as 
a com batan t, provided tha t, in such situations, 
he carries his arm s openly:

(a) during each m ilitary engagem ent, and
(b) during such tim e as he is visible to the
adversary while he is engaged in a m ilitary
deploym ent preceding the launching of an
attack  in w hich he is to participate.

Acts w hich comply w ith the requirem ents o f 
th is paragraph shall not be considered as 
perfidious w ithin the m eaning o f Article 37, 
paragraph 1 (c).

4. A com batan t w ho falls into the power o f  an 
adverse Party while failing to m eet th e  requ i
rem ents set forth in the second sentence of 
paragraph 3 shall forfeit his right to be a 
prisoner o f  w ar, bu t he shall, nevertheless, be 
given protections equivalent in all respects to 
those accorded to prisoners o f  war by the Third 
C onvention  and by this Protocol. This pro tec
tion  includes protections equivalent to those 
accorded to  prisoners o f war by the Third 
C onvention  in the case w here such a person is 
tried and punished for any offences he has 
com m itted .

5. Any com batan t w ho falls into the power o f 
an  adverse Party while not engaged in an attack 
or in a military operation preparatory to an
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icke förlora rätten att betraktas såsom  kom bat
tan t och krigsfånge på grund av sin tidigare 
verksam het.

6. D enna artikel inverkar icke på någon 
persons rätt a tt bli krigsfånge i enlighet med 
artikel 4 i tredje konventionen.

7. D enna artikel syftar icke till a tt ändra 
staternas allm änt erkända sedvana rörande 
bärande av uniform  inom  reguljära, un iform e
rade och beväpnade enhete r tillhörande en part 
i konflikten.

8. U töver de i artikel 13 i första och andra 
konventionen avsedda personkategorierna har 
alla m edlem m ar av en parts i konflikten 
väpnade styrkor enligt definitionen i artikel 43 i 
detta  protokoll rätt till skydd i enlighet med 
bestäm m elserna i de näm nda konventionerna 
om  de är sårade eller sjuka eller, i avseende på 
andra konven tionen , om  de har lidit skepps
brott till sjöss eller i andra vatten.

Artikel 45 -  Skydd  av personer sorn deltagit i 
fientlighetcrna

1. En person som  deltar i fientligheterna och 
faller i en m otparts våld skall förutsättas vara 
krigsfånge och skall därför å tn ju ta  skydd enligt 
tredje konventionen  då han åberopar krigs
fångestatus, eller om  det fram går att han är 
berättigad till sådan sta tu s, eller om  den part 
som  han är beroende av åberopar sådan status 
för hans räkning genom  m eddelande till den 
kvarhållande m akten  eller till skyddsm akten. 
Skulle något tvivel uppstå huruvida en sådan 
person är berättigad till krigsfångestatus, skall 
han behålla sådan sta tus och därför å tn ju ta  
skydd i enlighet m ed tredje konventionen och 
detta  protokoll till dess att hans sta tus fast
ställts av en behörig dom stol.

2. Hålles en  person som  fallit i en m otparts 
våld icke kvar i egenskap av krigsfånge, och 
skall han av denna part döm as för en överträ
delse i sam band m ed fientligheterna, skall han 
ha rätt att åberopa sin rätt till krigsfångestatus 
inför en  dom stol och att få frågan avgjord.

attack shall not forfeit his rights to be a 
c o m b a tan tan d a  p risonero f w arby virtue o f his 
prior activities.

6. This Article is w ithout prejudice to  the right 
o f any person to be a prisoner o f w ar pursuant 
to Article 4 o f the T hird C onvention.

7. This Article is not in tended to changé the 
generally accepted practice o f  States with 
respect to the wearing o f the uniform  by 
com batan ts assigned to  the regular, uniform ed 
arm ed units o f a Party to the conflict.

8. In addition to the categories o f  persons 
m entioned in Article 13 o f the First and Second 
C onventions, all m em bers o f  the arm ed forces 
of a Party to the conflict, as defined in Article 
43 of this Protocol, shall be entitled to protec- 
tion under those C onventions if they are 
w ounded or sick or, in the case o f the Second 
C onven tion , shipwrecked a t sea or in o ther 
waters.

A rtide 45 -  Protection o f  persons who havé taken 
part in hostilities

1. A person who lakes part in hostilities and 
falls into the power o fan  adverse Party shall be 
presum ed to be a prisoner o f war, and  therefore 
shall be protected by the T hird C onven tion , if 
he claims the sta tus o f prisoner o f w ar, or if he 
appears to be entitled to such s ta tu s , or if the 
Party on w hich he depends claim s such sta tus 
on his behalf by notification to the detaining 
Power or to the Protecting Power. Should any 
doubt arise as to w hether any such person is 
entitled  to the sta tus o f prisoner o f war, he shall 
continue to  havé such sta tus and , therefore, to 
be protected by the T hird C onvention  and this 
Protocol until such tim e as his sta tus has been 
determ ined  by a com petent tribunal.

2. If  a person w ho has fallen into the power o f 
an adverse Party is not held as a prisoner o f war 
and is to be tried by that Party for an offence 
arising out o f the hostilities, he shall havé the 
right to  assert his en titlem ent to prisoner-of- 
war status before a judicial tribunal and to havé



Varje gång sorn det tillämpliga förfarandet 
m edger de tta , skall frågan avgöras innan rä tte 
gången om överträdelsen äger rum . Skydd- 
sm ak tens representanter skall ha rätt att 
närvara vid förhandlingarna i sam band med 
frågans avgörande, såvida dessa icke med 
hänsyn till sta tens säkerhet hålles inför slu tna 
dörrar. I så fall skall den kvarhållande m akten 
underrätta  skyddsm akten härom .

1 3. En person som  deltagit i fientligheterna och 
som icke har rätt till krigsfångestatus och icke 
å tn ju te r en förm ånligare behandling i enlighet 
m ed fjärde konventionen, skall alltid ha rätt till 
skydd enligt artikel 75 i detta  protokoll. På 
ockuperat om råde skall sådan person, såvida 
han ej kvarhålles för spionage, även kom m a i 
å tn ju tande av sin rätt att m eddela sig med 
andra i enlighet m ed näm nda konvention , 
detta  oaktat bestäm m elserna i artikel 5 i fjärde 
konventionen.

Artikel 46 -  Spioner

1. U tan h inder av varje annan  bestäm m else i 
konventionerna eller i detta protokoll skall 
m edlem  av en parts i konflikten väpnade 
styrkor som  faller i en m otparts våld då han 
ägnar sig åt spionage icke ha rätt till krigsfång
esta tus och får behandlas såsom  spion.

2. M edlem  av en parts i konflikten väpnade 
styrkor som  för denna parts räkning och på ett 
av en m otpart kontrollerat om råde insam lar 
eller försöker insam la upplysningar skall icke 
anses ägna sig åt spionage om  han härvid är 
iförd egna väpnade styrkors uniform .

3. M edlem  av en parts i konflikten väpnade 
styrkor som  är bosatt på ett av en m otpart 
ockuperat om råde och som  för den parts 
räkning, som  han är beroende av , insam lar 
eller försöker insam la upplysningar av m ilitärt 
intresse inom  detta om råde skall icke anses 
ägna sig åt spionage, om han icke härvid

that question adjudicated. W henever possible 
under the applicable procedure, this adjudica- 
tion shall occur before the trial for the offence. 
T he representatives o f the Protecting Power 
shall be entitled  to a ttend the proceedings in 
which tha t question is adjudicated, unless, 
exceptionally, the proceedings are held in 
camera in the interest o f  State security. In such 
a case the detaining Pow er shall advise the 
Protecting Power accordingly.

3. Any person w ho has taken part in hostili- 
ties, w ho is not entitled  to prisoner-of-w ar 
sta tus and w ho does not benefit from more 
favourable treatm ent in accordance with the 
Fourth  C onvention shall havé the right at all 
tim es to the protection o f Article 75 o f this 
Protocol. In occupied territory, any such 
person, unless he is held as a spy, shall also be 
entitled , notw ithstanding  Article 5 o f  the 
Fourth C onven tion , to his rights o f com m uni- 
cation under that C onvention .

Article 46 -  Spies

1. N otw ithstanding any o ther provision o f the 
C onventions or o f th is Protocol, any m em ber 
o f the arm ed forces o f a Party to the conflict 
w ho falls into the power of an adverse Party 
while engaging in espionage shall not havé the 
right to the s ta tu s  of prisoner o f war and may be 
treated as a spy.

2. A m em ber o f  the arm ed forces o f a Party to 
the conflict w ho, on behalf o f  that Party and in 
territory controlled by an adverse Party, 
gathers or a ttem tps to gather inform ation shall 
not be considered as engaging in espionage if, 
while so acting, he is in th e  uniform  o f  his 
arm ed forces.

3. A m em ber o f the arm ed forces o f a Party to 
the conflict who is a resident o f  territory 
occupied by an adverse Party and w ho, on 
behalf o f  the Party on w hich he depends, 
gathers or attem pts to gather inform ation of 
m ilitary value w ithin that territory shall not be 
considered as engaging in espionage unless he



handlar under falska förevändningar eller 
avsiktligt handlar i lönndom . D essutom  skall 
en sålunda bosatt m edlem  icke förlora rätten 
till krigsfängestatus och icke behandlas såsom  
spion, såvida han icke tillfängatages då han 
ägnar sig åt spionage.

4. M edlem  av en  parts i konflikten väpnade 
styrkor som  icke är bosatt i e tt om råde som  
ockuperas av en m otpart och som  ägnat sig åt 
spionage i detta  om råde skall icke förlora sin 
rätt till krigsfångestatus och får icke behandlas 
såsom  spion utom  för det fall att han tillfånga- 
tages innan han återförenat sig m ed de 
väpnade styrkor han tillhör.

Artikel 47 -  Legosoldater

1. Legosoldat skall icke ha rätt till kom battant- 
eller krigsfångestatus.

2. Legosoldat är en person som
a) är särskilt rekryterad inom  landet eller 
u tom lands för att käm pa i en väpnad kon
flikt;
b) faktiskt deltar direkt i fientligheterna;

c) deltar i fientligheterna m ed främ sta 
m otiv att v inna personliga fördelar och som  
faktiskt av en stridande part eller på dess 
vägnar u tlovats materiell ersättn ing som 
vida överstiger den som  utlovas eller u tbe
talas till kom battan ter m ed m otsvarande 
grad och funktion i denna parts väpnade 
styrkor;
d) varken är m edborgare i en  stat som  är 
part i konflikten eller bosatt i e tt om råde 
kontrollerat av en part i konflikten;
e) icke är m edlem  av en parts i konflikten 
väpnade styrkor; och
0  icke av en sta t, som  icke är part i 
konflikten, sänts i offentligt uppdrag i egen
skap av m edlem  av denna sta ts väpnade 
styrkor.

does so through an act o f  faise pretences or 
deliberately in a clandestine m anner. Moreo- 
ver, such a resident shall not löse his right to 
the status o f  prisoner o f  war and may not be 
treated as a spy unless he is captured while 
engaging in espionage.

4. A m em ber o f  th e  arm ed forces o f  a Party to 
the conflict w ho is not a resident o f territory 
occupied by an adverse Party and  w ho has 
engaged in espionage in that territory shall not 
löse his right to the status o f p risonero f w arand  
m ay not be treated as a spy unless he is 
captured before he has rejoined the arm ed 
forces to w hich he belongs.

A rtide  47 -  Mercenaries

1. A m ercenary shall not havé th e  right to be a 
com batant or a prisoner o f war.

2. A m ercenary is any person who:
(a) is specially recruited locally or abroad in 
order to fight in an arm ed conflict;

(b) does, in fact, take a direct part in the 
hostilities;
(c) is m otivated to take part in the hostili
ties essentially by the desire for private gain 
and, in fact, is prom ised, by or on behalf o f a 
Party to the conflict, m aterial com pensation 
substantially in excess o f  that prom ised or 
paid to com batants o f sim ilar ranks and 
functions in the arm ed forces o f that 
Party;
(d) is ne ither a national o f  a Party to the 
conflict nor a resident o f  territory controlled 
by a Party to  the conflict,
(e) is not a m em ber o f  the arm ed forces o f a 
Party to  the conflict, and
(0  has not been sent by a State w hich is not 
a Party to  the conflict on official du ty  as a 
m em ber o f  its arm ed forces.



DEL IV
CIVILBEFOLKNINGEN 

AVDELNING I
ALLMÄNT SKYDD MOT KRIGETS VERK
NINGAR

Kapitel I
GRUNDREGEL OCH TILLÄMPNINGS
OMRÅDE

Artikel 48 -  Grundregel

1 syfte a tt tillse a tt civilbefolkningen och civil 
egendom  respekteras och skyddas skall de 
stridande parterna alltid göra åtskillnad m ellan 
civilbefolkning och kom battan ter sam t m ellan 
civil egendom  och militära mål sam t fö ljakt
ligen rikta sina operationer enbart m ot m ilitära 
mål.

Artikel 49 -  Definition av anfall och tillämpnings
område

1. M ed uttrycket ” anfall”  avses våldshandling 
m ot m otståndaren , vare sig handlingen är 
offensiv eller defensiv.

2. B estäm m elserna i detta  protokoll rörande 
anfall är tillämpliga på alla anfall, på vilket 
territorium  de än äger rum , inbegripet det 
nationella territorium  som tillhör en  part i 
konflikten m en står under en m otparts 
kontroll.

3. B estäm m elserna i denna avdelning är 
tillämpliga på varje operation på land, till sjöss 
eller i luften som  kan beröra civilbefolkningen, 
civila personer och civil egendom  på land. De 
avser vidare alla anfall från sjön eller luften 
m ot mål på land m en berör icke på annat sätt de 
folkrättsliga regler som  är tillämpliga i väpnade 
konflikter till sjöss eller i luften.

4. B estäm m elserna i denna avdelning kom 
pletterar de regler rörande hum anitärt skydd 
som  återfinnes i fjärde konven tionen , särskilt i 
dess avdelning II, och i andra internationella 
överenskom m elser som  är b indande för de 
höga fördragsslutande parterna sam t andra

PART IV
CIVILIAN POPULATION 

SECTION I
GENERAL PROTECTION AGAINST EFF- 
ECTS OF HOSTILITIES

Chapter I
BASIC RULE AND FIELD OF APPLICA
TION

A rtide 48 -  Basic rute

In order to  ensure respect for and protection o f  
the civilian population and civilian objects, the 
Parties to  the conflict shall at all tim es 
d istinguish betw een the civilian population 
and com batants and betw een civilian objects 
and m ilitary objectives and accordingly shall 
direct their operations only against military 
objectives.

A rtide 49  -  Definition o f  attacks and scope o f  
application

1. ” A ttacks” m eans acts o f violence against 
the adversary, w hether in offence or in 
defence.

2. T he provisions o f this Protocol w ith respect 
to attacks apply to all attacks in w hatever 
territory conducted , including the national 
territory belonging to a Party to the conflict bul 
under the control o f an adverse Party.

3. The provisions o f  this Section apply to any 
land, air or sea warfare w hich may affect the 
civilian population , individual civilians or civ i
lian objects on land. They fu rther apply to  all 
attacks from the sea or from the air against 
objectives on land but do not otherw ise affect 
the rules o f international law applicable in 
arm ed conflict at sea or in the air.

4. T he provisions o f th is Section are additional 
to the rules concerning hum anitarian  protec
tion contained in the Fourth  C onvention , 
particularly in Part II thereof, and in o ther 
international agreem ents binding upon the 
High C ontracting  Parties, as well as to  o ther
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internationella rättsregler rörande skydd av 
civila och civil egendom  på land, till sjöss eller i 
luften  m ot fientligheters verkningar.

Kapitel II
CIVILA OCH CIVILBEFOLKNING

Artikel 50 -  Definition av civila och civilbefolk
ning

1. Såsom civil betraktas person som  icke 
tillhör en av de personkategorier som  avses i 
artikel 4 A 1), 2). 3 )och 6 ) i tredje konventionen 
sam t i artikel 43 i detta protokoll. Om tvekan 
råder huruvida en person är civil, skall 
personen ifråga betraktas som  civil.

2. C ivilbefolkningen om fattara lla  civila perso
ner.

3. N ärvaro inom  civilbefolkningen av perso
ner som icke kan definieras såsom  civila 
berövar icke befolkningen dess egenskap av 
civilbefolkning.

Artikel 51 -  Skydd  av civilbefolkningen

1. C ivilbefolkningen och civila personer skall 
å tn ju ta  allm änt skydd m ot faror i sam band 
m ed militära operationer. För a tt göra detta 
skydd effektivt skall följande regler, vilka 
kom pletterar andra tillämpliga folkrättsliga 
regler, under alla om ständigheter tillämpas.

2. C ivilbefolkningen som  sådan och civila 
personer skall icke bli u tsatta  för anfall. V ålds
handlingar eller hot om  våld vars primära syfte 
är a tt sprida terror bland civilbefolkningen är 
förbjudna.

3. Civila skall å tn ju ta  det skydd som  ges enligt 
denna avdelning, m ed undantag  för den tid då 
de direkt deltar i fientligheterna.

4. U rskillningslösa anfall är förbjudna. U r
skillningslösa anfall är:

rules o f international law relating to the protec- 
tion o f civilians and civilian objects on land, at 
sea or in the air against the effects o f  hostili- 
ties.

Chapter II
CIVILIANS AND CIVILIAN POPULA
TION

A rtide  50  -  Definition o f  civilians and civilian 
population

1. A civilian is any person w ho does not belong 
to one o f  the categories o f  persons referred to  in 
Article 4 A ( l) ,  (2), (3) and (6) o f the Third 
C onvention  and in Article 43 o f  this Protocol. 
In case o f  doubt w hether a person is a civilian. 
tha t person shall be considered to be a c iv i
lian.
2. The civilian population com prises all 
persons who are civilians.

3. The presence w ithin the civilian population 
o f individuals w ho do not com e w ithin the 
definition of civilians does not deprive the 
population o f its civilian character.

Article 51 -  Protection o f  the civilian popula
tion

1. The civilian population and individual civi
lians shall enjoy general protection against 
dangers arising from m ilitary operations. To 
give effect to this protection, the following 
rules, w hich are additional to o ther applicable 
rules o f international law, shall be observed in 
all circum stances.

2. The civilian population as such , as well as 
individual civilians, shall not be the object o f 
attack. A cts o r th reats o f  violence the prim ary 
purpose o f  which is to spread terror am ong the 
civilian population are prohibited.

3. Civilians shall enjoy the protection afforded 
by this Section, unless and for such tim e as 
they take a direct part in hostilities.

4. Indiscrim inate attacks are prohibited. Indis- 
crim inate attacks are:



a) anfall som  icke riktas m ot ett bestäm t 
m ilitärt m ål;
b) anfall varvid m an använder stridsm etod 
eller stridsm edel som  icke kan riktas mot 
e tt bestäm t m ilitärt m ål; eller
(c) anfall varvid användes stridsm etod  eller 
stridsm edel vars verkn ingar icke kan 
begränsas i enlighet m ed föreskrifterna i 
detta  protokoll; 

och som  följaktligen, i vart och ett av dessa fall, 
är ägnat a tt träffa militära mål och civila eller 
civil egendom  utan  ursk iln ing .

5. Bland annat skall följande typer av anfall 
anses såsom  urskillningslösa:

a) anfall genom  bom bardem ang, obero
ende av vilka m etoder eller m edel som 
kom m er till användning , vilka såsom  ett 
enda m ilitärt mål behandlar e tt antal skarpt 
avgränsade och tydliga militära mål belägna 
"i en s ta d , i en by eller i e tt annat om råde m ed 
en liknande koncentration av civila eller 
civil egendom ; sam t
b) anfall som  kan förväntas förorsaka 
oavsiktliga förluster av m änniskoliv  inom  
civilbefolkningen, skador på civila, skador 
på civil egendom  eller en kom bination 
därav , vilka kan anses som  överdrivna vid 
jäm förelse m ed den påtagliga och direkta 
militära fördel som kan förväntas.

6. Repressalieanfall m ot civilbefolkning eller 
civila är förbjudna.

7. C ivilbefolknings eller civilas närvaro eller 
förflyttningar får icke användas för a tt skydda 
vissa punk ter eller om råden från militära 
operationer, särskilt vid försök att skydda 
militära mål från anfall eller att skydda, främja 
eller h indra militära operationer. Parterna i 
konflikten skall icke leda civilbefolkningens 
eller civila personers förflyttningar i syfte att 
söka skydda m ilitära mål från anfall eller 
skydda m ilitära operationer.

8. Ö verträdelse av dessa förbud skall icke

(a) those w hich are not directed at a specific 
m ilitary objective;
(b) those w hich employ a m ethod  or m eans 
o f com bat w hich cannot be directed at a 
specific m ilitary objective; or
(c) those w hich em ploy a m ethod or m eans 
o f com bat the effects o f which cannot be 
lim ited as required by this Protocol;

and consequently , in each such case, are o f a 
nature to strike m ilitary objectives and civi- 
lians or civilian objects w ithout distinction.

5. A m ong o thers, the following types of 
a ttacks are to be considered as indiscrim i- 
nate:

(a) an attack by bom bardm ent by any 
m ethods or m eans w hich treats as a single 
m ilitary objective a num ber o f  d early  sepa
rated and distinct m ilitary objectives 
located in a city, tow n, village or o ther area 
containing a sim ilar concentration  or civi- 
lians o f  civilian objects; and

(b) an attack which m ay be expected to 
cause incidenial loss o f civilian life, injury 
to civilians, dam age to civilian objects, or a 
com bination thereof, w hich w ould be 
excessive in relation to the concrete and 
direct m ilitary advantage anticipated.

6. A ttacks against the civilian population or 
civilians by way o f reprisals are prohibited.

7. T he presence or m ovem ents o f  the civilian 
population or individual civilians shall not be 
used to render certain points or areas im m une 
from m ilitary operations, in particular in 
attem pts to shield m ilitary objectives from 
attacks or to shield, favour or im pede military 
operations. The Parties to the confiict shall not 
direct the m ovem ent o f  the civilian population 
or individual civilians in order to attem pt to 
shield military objectives from attacks or to 
shield m ilitary operations.

8. A ny violation o fth ese  prohibitions shall not



befria parterna i konflikten från deras rättsliga 
skyldigheter m ot civilbefolkning och civila, 
inbegripet skyldigheten att vidtaga de i artikel 
57 föreskrivna försiktighetsåtgärderna.

Kapitel III 
CIVIL EGENDOM

Artikel 52  -  Allmänt skydd av civil egendom

1. Civil egendom  får varken utsättas för anfall 
eller för repressalier. Civil egendom  är all 
egendom  som  icke u tgör militärt mål enligt 
punkt 2.

2. Anfall skall vara strängt begränsade till 
m ilitära mål. Vad egendom  beträffar, skall de 
m ilitära m ålen u teslu tande om fatta egendom  
som  på grund av art, läge, ändam ål eller 
användning  effektivt bidrar till de militära 
operationernas genom förande och vars totala 
eller delvisa förstöring, beslagtagande eller 
neutralisering under de vid tidpunkten  gällan
de förhållandena m edför en avgjord militär 
fördel.

3. Vid tvekan huruvida egendom  som  norm alt 
användes för civila ändam ål, såsom  platser 
avsedda för religiösa ändam ål, hus eller annan 
form av bostad eller skolor kan bli u tny ttjade i 
syfte att effektivt bidraga till m ilitär verksam 
he t, skall förutsättas att så icke blir fallet.

Artikel 53  -  Skydd  av kulturell egendom och 
platser avsedda fö r  religionsutövning

U tan intrång i bestäm m elserna i H aagkonven- 
tionen  den 14 maj 1954 för skydd av kulturell 
egendom  i händelse av väpnad konflikt och 
andra tillbörliga internationella konventioner, 
är det förbjudet

a) a tt begå fientlig handling riktad mot 
historiska m innesm ärken , konstverk  eller 
platser avsedda för religiösa ändam ål, vilka 
utgör folkens kulturella eller andliga arv;
(b) a tt använda denna egendom  såsom  stöd 
för den militära insatsen;
c) a tt utsätta denna egendom  för repressa- 
lieanfall.

release the Parties to  the conflict from  their 
legal obligations w ith respect to th e  civilian 
population and civilians, including the obliga
tion to take the precautionary m easures 
provided for in A rticle 57.

Chapter III 
CIVILIAN OBJECTS

A rtide  52 -  Genera! protection o f  civilian 
objects

1. Civilian objects shall not be the object o f 
attack or o f  reprisals. C ivilian objects are all , 
objects w hich are not m ilitary objectives as 
defined in paragraph 2.

2. A ttacks shall be lim ited strictly to military 
objectives. In so far as objects are concem ed, 
m ilitary objectives are lim ited to those objects 
w hich by their nature , location, purpose or use 
m ake an effective contribution  to military 
action and w hose total or partial destruction , 
capture or neutralization, in the circum stances 
ruling at the tim e, offers a defm ite military 
advantage.

3. In case o f doubt w hether an object w hich is 
norm ally dedicated to civilian purposes, such 
as a place o f  w orship, a house or o ther dwelling 
or a school, is being used to m ake an effective 
contribution  to m ilitary action , it shall be 
presum ed not to  be so used.

Article 53 -  Protection o f  cultural objects and o f  
places o f  worship

W ithout prejudice to the provisions o f the 
H ague C onvention  for the Protection o f 
C ultural Property in the E vent o f A rm ed 
Conflict o f  14 May 1954, and o f o th er relevant 
international in s trum en ts , it is prohibited:

(a) to com m it any acts o f  hostility directed 
against the historie m onum en ts , works o f 
art or places o f  worship which constitu te  the 
cultural o r spiritual heritage o f  peoples;
(b) to use such objects in support o f the 
m ilitary effert;
(c) to m ake such objects the object o f 
reprisals.



A nike15 4 -  Skydd  av egendom som är nödvändig 
fö r  civilbefolkningens överlevnad

1. U tsvältn ing av civilbefolkning är förbjuden 
såsom  stridsm etod.

2. Det är förbjudet att anfalla, förstöra, bo rt
föra eller göra obrukbar sådan egendom  som  är 
nödvändig för civilbefolkningens överlevnad, 
till exem pel livsm edel och jo rdbruksom råden  
där livsm edel produceras, gröda, boskap, 
anläggningar och reservoarer för d ricksvatten  
sam t bevattningsanläggningar i syfte att 
beröva civilbefolkningen eller m otparten  dess 
livsuppehälle, oberoende av m otivet, vare sig 
det är för att svälta u t de civila eller få dem  att 
flytta eller av annan  orsak.

3. Förbuden i punk t 2 gäller icke egendom  
som  av m otpart användes:

a) som  uppehälle enbart för m ed lem m ar av 
dess väpnade styrkor; eller
b) för andra ändam ål än i a) angivna, 
näm ligen som  direkt stöd för m ilitära aktio
ner, fö rutsatt att egendom en icke i något 
fall blir föremål för aktioner som  kan 
förväntas m edföra att civilbefolkningens 
livsm edels- och vattenförsörjn ing blir så 
otillräcklig, att befolkningen utsättes för 
svält eller blir tvungen  a tt flytta.

4. D enna egendom  får icke u tsättas för repres- 
salieanfall.

5. M ed hänsyn till varje parts i konflikten 
livsviktiga behov i sam band m ed försvaret av 
dess nationella territorium  m ot invasion kan 
avvikelser från förbuden i punk t 2 göras av en 
part i konflikten inom  sådant territorium  under 
dess egen kontroll där tv ingande m ilitär 
nödvändighet så kräver.

Artikel 55 -  Skydd av den naturliga miljön

1. Vid krigföring skall försiktighet iakttagas i 
syfte a tt skydda den naturliga miljön m ot

A rtide 54 -  Protection o f  objects indispensable to 
the survival o f  the civilian population

1. S tarvation o f  civilians as a m ethod  o f 
warfare is prohibited.

2. It is prohibited to a ttack , destroy , rem ove or 
render useless objects indispensable to the 
survival o f the civilian population , such as 
foodstuffs,agricultural areas fo r th e  production 
o f foodstuffs, crops, livestock, drinking w ater 
installations and supplies and irrigation w orks, 
for the specific purpose o f  denying them  for 
their sustenance value to the civilian popula
tion o r to the adverse Party, w hatever the 
m otive, w hether in order to starve ou t civili
an s, to cause them  to m ove aw ay, o r for any 
o ther motive.

3. T he prohibitions in paragraph 2 shall not 
apply to such o f  the objects covered by it as are 
used by an adverse Party:

(a) as sustenance solely for the m em bers o f 
its arm ed forces; or
(b) if not as sustenance, then  in direct 
support o f  military action, provided, how- 
ever, tha t in no even t shall actions against 
these objects be taken w hich m ay be 
expected to leave the civilian population 
w ith such inadequate food o r w ater as to 
cause its starvation o r force its m ove- 
m ent.

4. These objects shall not be m ade the object o f  
reprisals.

5. In recognition o f  the vital requirem ents o f 
any Party to  the conflict in the defence o f  its 
national territory against invasion, derogation 
from th e  prohibitions contained in paragraph 2 
m ay be m ade by a Party to the conflict w ithin 
such territory under its own control w here 
required by im perative m ilitary necessity.

A rtide 55 -  Protection o f  the natural environ- 
m ent

1. C are shall be taken in warface to protect the 
natural env ironm ent against w idespread,long-
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om fattande, långvariga och svåra skador. 
Skyddet innefattar även förbud m ot an v än d 
ning av stridsm etoder eller stridsm edel som  
syftar till eller kan förväntas förorsaka sådan 
skada på den naturliga miljön och därigenom  
inverka m enligt på befolkningens hälsa eller 
m öjligheter till överlevnad.

2. Den naturliga miljön får icke u tsättas för 
repressalieanfall.

Artikel 56 -  Skydd av anläggningar och installa
tioner som innehåller farliga krafter

1. A nläggningar och installationer som  inne
håller farliga krafter, näm ligen dam m ar, vallar 
och kärnkraftverk , får icke göras till föremål för 
anfall, även om de utgör militära m ål, om 
sådana anfall kan förorsaka u tlösandet av 
farliga krafter och åtföljande svåra förluster 
bland civilbefolkningen. A ndra militära mål, 
belägna på eller i grannskapet av dessa anlägg
ningar och installationer, får icke anfallas om 
anfallen kan förorsaka u tlösandet av farliga 
krafter från anläggningarna och installatio
nerna och därm ed leda till svåra förluster bland 
civilbefolkningen.

2. Det särskilda skyddet m ot anfall enligt 
punkt 1 skall upphöra:

a) för dam m ar eller vallar endast då de 
användes för andra ändam ål än den 
norm ala funktionen  och för reguljärt, bety
delsefullt och direkt stöd för m ilitära opera
tioner. sam t om  anfall utgör den  enda 
praktiska m öjligheten att få stödet att 
upphöra;
b) för kärnkraftverk endast om de levererar 
elektrisk ström  för reguljärt, om fattande 
och direkt stöd åt militära operationer och 
om  anfall utgör den enda praktiska möjlig
heten att få stödet att upphöra;

c) för andra militära mål belägna på eller i 
närheten av dessa anläggningar och instal
lationer endast om  de användes för regul
jä rt, om fattande och direkt stöd åt m ilitära

term  and severe dam age. T his protection 
includes a prohibition o f the  use o f  m ethods or 
m eans o f  w arfare which are intended or may be 
expected to  cause such dam age to  the natural 
env ironm ent and thereby to  prejudice the 
health  or survival o f  the population.

2. A ttacks against the natural env ironm ent by 
way o f  reprisals are prohibited.

A rtide 56 -P ro tection  o f  works and installations 
containing dangerous forces

1. W orks or installations containing dange
rous forces, nam ely dam s, dykes and nuclear 
electrical genera tingsta tions,shall not be m ade 
th e  object o f  attack , even w here these objects 
are m ilitary objectives, if such attack may 
cause the release o f  dangerous forces and 
consequent severe losses am ong the civilian 
population. O ther m ilitary objectives located at 
o r in the vicinity o f  these works or installations 
shall not be m ade the object o f attack if such 
attack m ay cause the release o f dangerous 
forces from the works or installations and 
consequent severe losses am ong the civilian 
population.

2. The special protection against attack 
provided by paragraph 1 shall cease:

(a) for a dam  or a dyke only if it is used for 
o ther thån  its norm al function and in 
regular, significant and direct support o f 
m ilitary operations and if such attack is the 
only feasible way to  term inate  such 
support;

(b) for a nuclear electrical generating 
station only if it provides electric pow er in 
regular, significant and direct support o f 
m ilitary operations and if such attack is the 
only feasible way to term inate  such 
support;
(c) for o ther m ilitary objectives located at or 
in the vicinity o f  these w orks or installa
tions only if they are used in regular, 
significant and direct support o f  m ilitary



operationer och om  anfall utgör den  enda 
praktiska m öjligheten att (1 stödet att 
upphöra.

3. 1 sam tliga fall skall civilbefolkningen och de 
civila fortsättningsvis vara berättigade till allt 
det skydd som  tillkom m er dem  enligt den 
internationella rätten , inbegripet skyddet 
genom  de försiktighetsåtgärder som  avses i 
artikel 57. O m  skyddet upphör och anlägg
ningar, installationer eller m ilitära mål om 
näm nda i punk t 1 anfalles, skall alla praktiska 
försiktighetsåtgärder vidtagas för a tt undvika 
att de farliga krafterna utlöses.

4. D et är förbjudet att insätta repressalieanfall 
m ot anläggningar, installationer eller militära 
mål som  om näm nes i punkt 1.

5. Parterna i konflikten skall sträva efter att 
icke lokalisera m ilitära mål i närheten  av 
anläggningar eller installationer som  om n äm 
nes i punkt 1. Likväl är anläggningar som  
uppförts u teslu tande i syfte att försvara de 
skyddade objekten m ot anfall tillåtna. De får 
icke själva bli föremål föranfall, fö rutsatt att de 
icke användes i sam band m ed fientligheterna 
utom  för nödvändiga defensiva ak tioner såsom  
svar på anfall m ot de skyddade objekten  och att 
deras beväpning begränsas till vapen, som  
endast kan slå tillbaka fientliga ak tioner m ot de 
skyddade objekten.

6. De höga fördragsslutande parterna och 
parterna i konflikten anm odas ingå ytterligare 
överenskom m elser m ed varandra i syfte a tt ge 
u tökat skydd för objekt innehållande farliga 
krafter.

7. I syfte att underlätta  identifieringen av de 
enligt denna artikel skyddade objekten kan 
part i konflikten förse dem  m ed ett särskilt 
kännetecken bestående av en grupp av tre 
lysande orangefärgade cirklar placerade på 
sam m a axel, enligt vad som  närm are angives i 
artikel 16 i annex I till de tta  protokoll. F rån 
varon av sådan m ärkning befriar icke på något 
sätt en part i konflikten från dess skyldigheter i 
en lighet m ed denna artikel.

operations and if such attack is the only 
feasible way to  term inate such support.

3. In all cases, th e  civilian population and 
individual civilians shall rem ain entitled  to all 
the protection accorded them  by international 
law, including the protection o f the precautio- 
nary m easures provided for in Article 57. If the 
protection ceases and any o f the w orks, instal
lations or m ilitary objectives m entioned  in 
paragraph 1 is attacked, all practical precau- 
tions shall be taken  to avoid the  release o f the 
dangerous forces.

4. It is prohibited to m ake any o f the w orks, 
installations or m ilitary objectives m entioned 
in paragraph 1 the object o f reprisals.

5. T he Parties to  the confiict shall endeavour 
to avoid locating any m ilitary objectives in the 
vicinity o f  the w orks o r installations m en tio 
ned in paragraph 1. N evertheless, installations 
erected for th e  sole purpose o f defending the 
protected works or installations from attack are 
perm issible and shall not them selves be m ade 
the object o f a ttack , provided tha t they are not 
used in hostilities except for defensive actions 
necessary to respond to attacks against the 
protected w orks or installations and tha t their 
a rm am en t is lim ited to w eapons capable only 
o f repelling hostile action against the protected 
w orks or installations.

6. T he High C ontracting  Parties and the 
Parties to the confiict are urged to conclude 
further agreem ents am ong them selves to 
provide additional protection for objects con- 
taining dangerous forces.

7. In order to  facilitate the identification o f the 
objects protected by this article, the Parties to 
the confiict m ay m ark them  w ith a special sign 
consisting o f a group o f three bright orange 
circles placed on the sam e axis, as specified in 
A rticle 16 o f  A nnex I to  th is Protocol. T he 
absence o f  such m arking in no way relieves any 
Party to  the confiict o f its obligations u nder this 
Article.



Kapitel IV
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Artikel 57  -  Försiktighetsåtgärder vid anfall

1. Vid genom förandet av militära operationer 
skall försiktighet ständigt iakttas för att skydda 
civilbefolkningen, civila och civil egendom .

2. Ifråga om  anfall, skall följande försiktig
hetsm ått vidtagas:

a) de som  planerar eller beslutar om  ett 
anfall skall

1) göra allt som  är praktiskt möjligt för 
att kontrollera a tt de mål m ot vilka 
anfallen skall riktas varken är civilper
soner eller civil egendom  och icke 
föremål för särskilt skydd u tan  att de är 
militära mål enligt punkt 2 i artikel 52 
sam t a tt det enligt bestäm m elserna i 
detta  protokoll icke är förbjudet att 
anfalla dem ;
2) vidtaga alla praktiska möjliga försik
tighetsm ått vid valet av stridsm edel och 
anfallsm etoder i syfte a tt undvika och i 
varje fall i möjligaste m ån m inska 
oavsiktliga förluster i m änniskoliv bland 
civilbefolkningen sam t skador på civil
personer och civil egendom ;
3) avstå från beslut att inleda anfall som  
kan förväntas m edföra oavsiktliga för
luster i m änniskoliv  bland civilbefolk
n ingen ,skado r på civilpersoner och civil 
egendom  eller en kom bination därav, 
vilka skulle vara överdrivna vid jäm fö 
relse m ed den avsedda, konkreta och 
d irekta m ilitära fördelen m ed anfallet.

b) e tt anfall skall inställas eller avbrytas om 
det fram gåra tt målet icke är m ilitärt eller att 
det är föremål för särskilt skydd eller att 
anfallet kan förväntas m edföra oavsiktliga 
förluster i m änniskoliv  bland civilbefolk
ningen, skador på civilpersoner och civil 
egendom  eller en kom bination  därav, vilka 
skulle vara överdrivna vid jäm förelse med 
den avsedda, konkreta och direkta militära 
fördelen;
c) effektiv förhandsvarning skall givas, då

Chapter IV
PRECAUTIONARY MEASURES

A rtide 57  -  Precautions in attack

1. In the conduct o f  m ilitary operations, 
constan t care shall be taken to späre the civilian 
population, civilians and civilian objects.

2. W ith  respect to  attacks, the following 
precautions shall be taken:

(a) those w ho plan or decide upon an attack 
shall:

(i) do everything feasible to  verify that 
the objectives to  be attacked are neither 
civilians nor civilian objects and are not 
subject to special protection but are 
m ilitary objectives w ithin the m eaning 
o f paragraph 2 o f  Article 52 and tha t it is 
not prohibited by the provisions o f  this 
Protocol to attack them :

(ii) take all feasible precautions in the 
choice o f  m eans and m ethods o f attack 
with a view o f  avoiding, and in any 
event to m inim izing, incidental loss o f 
civilian life, injury to  civilians and 
dam age to  civilian objects;

(iii) refrain from deciding to  launch any 
attack  w hich m ay be expected to  cause 
incidental loss o f civilian life, injury to 
civilians, dam age to civilian objects, or a 
com bination thereof, w hich w ould be 
excessive in relation to  the concrete and 
direct m ilitary advantage anticipated;

(b) an attack shall be cancelled o r suspen- 
ded if it becom es apparent that the objective 
is not a m ilitary one or is subject to  special 
protection or that the attack m ay be 
expected to cause incidental loss o f civilian 
life, injury to civilians, dam age to civilian 
objects, or a com bination  thereof, which 
w ould be excessive in relation to the co n 
crete and direct m ilitary advantage an tici
pated;
(c) effective advance w arning shall be given



det är fråga om  anfall som  kan drabba 
civilbefolkningen, om  icke om ständ ighe
terna u tgör h inder härför.

3. F innes valm öjlighet m ellan flera militära 
mål för a tt nå likvärdig m ilitär fördel, skall 
valet falla på det mål som  vid anfall kan 
förväntas utgöra den m insta faran för civilper
soner och civil egendom .

4. Vid genom förandet av militära operationer 
till sjöss eller i luften skall varje part i k o n 
flikten i enlighet med sina rättigheter och 
skyldigheter jäm lik t de folkrättsliga reglerna 
tillämpliga i väpnade konflikter vidtaga alla 
rimliga försik tighetsm ått i syfte att undvika 
förluster i civila m änniskoliv och skador på 
civil egendom .

5. Ingen bestäm m else i denna artikel får tolkas 
så , a tt anfall m ot civilbefolkning, civilpersoner 
eller civil egendom  är tillåtna.

A rtikel 58 -  Försiktighetsmått avseende följderna  
av anfall

Parterna i konflikten skall i m öjligaste m ån

a) u tan  intrång i bestäm m elserna i artikel 
49 i fjärde konventionen  sträva efter att 
förflytta civilbefolkning, civilpersoner och 
civil egendom  som  står under deras kontroll 
från grannskapet av militära m ål;
b) undvika att förlägga m ilitära mål till 
platser belägna inom  eller i närheten  av 
tättbefolkade om råden;
c) vidtaga övriga nödvändiga försik tighets
m ått i syfte att skydda civilbefolkning, 
civilpersoner och civil egendom  som  står 
under deras kontroll m ot faror som  
uppkom m er till följd av militära operatio
ner.

o f attacks w hich m ay affect the civilian 
population, unless circum stances do not 
perm it.

3. W hen a choice is possible betw een several 
m ilitary objectives for obtaining a sim ilar mili- 
tary advantage, th e  objective to be selected 
shall be that the attack on  w hich may be 
expected to  cause the least danger to  civilian 
lives and to civilian objects.

4. In the conduct o f m ilitary operations at sea 
or in the air, each Party to the conflict shall, in 
conform ity w ith its rights and duties under the 
rules o f  international law applicable in arm ed 
conflict, take all reasonable precautions to 
avoid losses o f  civilian lives and dam age to 
civilian objects.

5. No provision o f this article may be 
construed as authorizing any attacks against 
the civilian population , civilians or civilian 
objects.

A rtide 58 -  Precautions against the effects o f  
attacks

T he Parties to the conflict shall, to  the 
m axim um  ex ten t feasible:

(a) w ithout prejudice to  Article 49 o f the 
Fourth  C onven tion , endeavour to  rem ove 
the civilian population, individual civilians 
and civilian objects under the ircon tro l from 
the vicinity o f m ilitary objectives;
(b) avoid locating m ilitary objectives w ith- 
in or near densely populated areas;

(c) take the o ther necessary precautions to 
protect the civilian population, individual 
civilians and  civilian objects under their 
control against the dangers resulting from 
m ilitary operations.



Kapitel V
ORTER OCH ZONER UNDER SÄRSKILT 
SKYDD

Artikel 59 -  Oförsvarade orter

1. Det är förbjudet för parter i konflikten att 
med vilka medel det än må vara anfalla 
oförsvarade orter.

2. Varje bebodd ort i närheten  av eller inom  en 
zon där de väpnade styrkorna är i kontak t m ed 
varandra och som  står öppen för ockupation av 
en m otpart kan av parts i konflikten behöriga 
m yndigheter förklaras såsom  oförsvarad ort. 
En sådan ort skall uppfylla följande villkor:

a) sam tliga kom battan ter ävensom  rörliga 
vapen och flyttbar militär u trustn ing  m åste 
ha evakuerats;
b) fasta militära installationer eller anlägg
ningar får icke användas i fientligt syfte;
c) ingen fientlig handling skall begås av 
m yndigheterna eller befolkningen; och

d) verksam het som  innebär stöd åt militära 
operationer får icke äga rum .

3. N ärvaro på denna ort av personer som  är 
särskilt skyddade av konventionerna och detta 
protokoll sam t av polisstyrkor kvarhållna 
enbart i syfte att upprätthålla lag och ordning 
strider icke m ot de i punk t 2 uppställda villko
ren.

4. D en enligt punk t 2 avgivna förklaringen 
skall riktas till m otparten , och däri skall grän
serna för den oförsvarade orten  fastställas och 
anges så exakt som  möjligt. D en part i kon
flikten som  förklaringen är riktad till skall 
erkänna m ottagandet av denna och skall 
behandla orten som  en oförsvarad ort utom  i 
det fall då villkoren i punk t 2 icke är uppfyllda 
varvid m ottagaren om edelbart skall underrätta 
den part som  avgivit förklaringen. Ä ven om 
villkoren i punkt 2 icke är uppfyllda, skall orten 
behålla det skydd som erbjudes i enlighet med 
övriga bestäm m elser i detta protokoll sam t 
övriga folkrättsliga regler tillämpliga i väpnade 
konflikter.

Chapter V
LOCALITIES AND ZONES UNDER SPECI
AL PROTECTION

A rtide 59  -  N on-defended localities

1. It is prohibited for the Parties to the conflict 
to  a ttack , by any m eans w hatsoever, non- 
defended localities.

2. The appropriate authorities o f a Party to the 
conflict may declare as a non-defended locality 
any inhabited place near or in a zone where 
arm ed forces are in contact w hich is open for 
occupation by an adverse Party. Such a locality 
shall fulfil the following conditions:

(a) all com batan ts, as well as mobile 
w eapons and m obile military equipm ent 
m ust havé been evacuated;
(b) no hostile use shall be m ade o f  fixed 
m ilitary installations or establishm ents;
(c) no acts o f  hostility shall be com m itted  
by the au thorities or by the population; 
and
(d) no activities in support o f  military 
operations shall be undertaken .

3. The presence, in this locality, o f  persons 
specially protected under the C onventions and 
this Protocol, and o f  police forces retained for 
the sole purpose o f m aintain ing  law and  order, 
is not contrary to the conditions laid down in 
paragraph 2.

4. The declaration m ade under paragraph 2 
shall be addressed to the adverse Party and 
shall define and  describe, as precisely as 
possible, the lim its o f  the non-defended loca
lity. The Party to the conflict to w hich the 
declaration is addressed shall acknow ledge its 
receipt and  shall treat the locality as a non- 
defended locality unless the conditions laid 
dow n in paragraph 2 are not in fact fulfilled, in 
w hich even t it shall im m ediately so inform  the 
Party m aking the declaration. Even if the 
conditions laid dow n in paragraph 2 are not 
fulfilled, the locality shall con tinue to enjoy the 
protection provided by the o ther provisions o f 
th is Protocol and the o ther rules o f  in te rna
tional law applicable in arm ed conflict.



5. Parterna i konflikten kan överenskom m a 
om  upprättande av oförsvarade orter även om  
orterna icke uppfyller villkoren i p unk t 2. 1 
överenskom m elsen  bör den oförsvarade ortens 
gränser fastställas och anges så exakt som  
möjligt. Vid behov kan åtgärder för övervak 
ning anges.

6. Part som  kontrollerar ort vilken är föremål 
för en sådan överenskom m else skall, såvitt 
m öjligt, u tm ärka denna med de tecken varom  
överenskom m its m ed den andra parten, och 
dessa skall placeras så att de är tydligt synliga, 
särskilt vid dess om krets och gränser sam t på 
huvudvägarna.

7. En ort berövas sin ställning såsom  oför
svarad ort då den upphör att uppfylla villkoren 
i punkt 2 eller i den överenskom m else som  
avses i punkt 5. I sådant fall skall orten 
fortsättningsvis å tn ju ta  skydd i enlighet med 
andra bestäm m elser i detta  protokoll och 
övriga folkrättsliga regler tillämpliga i väpnade 
konflikter.

Artikel 60 -  Demilitariserade zoner

1. D et är förbjudet för parterna i konflikten att 
utsträcka sina militära operationer till om råden 
som  de genom  överenskom m else angivit som 
dem ilitariserad zon, om  detta strider m ot 
bestäm m elserna i överenskom m elsen.

2. Ö verenskom m elsen skall vara uttrycklig. 
D en kan ingås m untligen eller skriftligen, 
antingen  direkt eller genom  skyddsm akt eller 
opartisk hum an itär organisation, och den  kan 
bestå av öm sesidiga och sam stäm m iga förkla
ringar. D en kan ingås under fredstid lika väl 
som  efter fientligheternas början, och grän 
serna för den dem ilitariserade zonen bör fast
ställas och beskrivas så exakt som  möjligt. Vid 
behov skall åtgärder för övervakning anges.

3. Förem ålet för ett sådant avtal skall i 
norm ala fall utgöras av en  zon som  uppfyller 
följande villkor:

5. The Parties to th e  conflict m ay agree on the 
estab lishm ent o f non-defended localities even 
if such localities do not fulfil th e  conditions laid 
dow n in paragraph 2. T he agreem ent should 
defineand  describe,as precisely as possible, the 
lim its o f the non-defended locality; if neces- 
sary, it m ay lay dow n the m ethods o f  superv i
sion.

6. T he Part w hich is in control o f a locality 
govem ed by such an agreem ent shall m ark it, 
so far as possible, by such signs as m ay be 
agreed upon w ith the o ther Party, w hich shall 
be displayed w here they are dearly  visible, 
especially on its perim eter and lim its and on 
highways.

7. A locality loses its sta tus as a non-defended 
locality w hen it ceases to  fulfil the conditions 
laid dow n in paragraph 2 or in the agreem ent 
referred to  in paragraph 5. In such an even tua- 
lity, the locality shall continue to  enjoy the 
protection provided by the o ther provisions o f  
this Protocol and the o ther rules o f in terna
tional law applicable in arm ed conflict.

A rtide 60 -  Demilitarized zones

1. It is prohibited for the Parties to the conflict 
to ex tend  their m ilitary operations to zones on 
which they havé conferred by agreem ent the 
sta tus o f  dem ilitarized zone, if such extension 
is contrary to the term s o f th is agreem ent.

2. T he agreem ent shall be an express agree
m en t, m ay be concluded verbally or in w riting, 
e ither directly or th rough  a Protecting Power or 
any im partial hum anitarian  organization, and 
m ay consist o f  reciprocal and concordant decla- 
rations. T he agreem ent m ay be concluded in 
peacetim e, as well as after the outbreak of 
hostilities, and should  define and describe, as 
precisely as possible, th e  lim its o f  the dem ili
tarized zone an d , if necessary, lay dow n the 
m ethods o f supervision.

3. The subject o f such an agreem ent shall 
norm ally be any zone w hich fulfils the follow- 
ing conditions:



a) sam tliga kom battan ter, liksom  rörliga 
vapen och rörlig m ilitär u trustn ing , skall ha 
bortförts;
b) fientligt bruk av fasta militära installa
tioner och anläggningar får icke äga rum ;
c) fientlig handling får icke utföras av 
m yndigheterna eller befolkningen; och

d) varje verksam het i sam band m ed den 
militära aktiv iteten  skall ha upphört.

Parterna i konflikten skall enas om  tolkningen 
av det villkor som  uppställts i d) och om  vilka 
personer som  skall f l  tillträde till den  dem ili
tariserade zonen u töver de personer som  
om näm nes i punkt 4.

4. N ärvaro i denna zon av personer som  är 
särskilt skyddade av konventionerna och detta  
protokoll sam t av polisstyrkor kvarhållna 
enbart i syfte att upprätthålla lag och ordning 
strider icke m ot de i punkt 3 fram ställda 
villkoren.

5. Part som  kontrollerar en  sådan zon skall, 
såvitt möjligt, u tm ärka denna m ed de tecken 
varom  överenskom m its m ed den andra parten, 
och dessa skall placeras så att de är tydligt 
synliga, särskilt vid dess om krets och gränser 
sam t på huvudvägarna.

6. Om striderna närm ar sig en dem ilitariserad 
zon , och om  de stridande parterna överens
kom m it härom , får ingen av dem  använda 
zonen för ändam ål i sam band m ed militära 
operationer eller unilateralt upphäva dess 
status.

7. Bryter någon av parterna i konflikten i 
väsentliga delar m ot bestäm m elserna i p u n k 
terna 3 och 6, skall den andra parten befrias 
från de skyldigheter som  följer av den överens
kom m else varigenom  en zon erhåller sta tus av 
dem ilitariserad zon. I sådant fall förlorar zonen 
sin sta tus m en skall fortsättningsvis å tn ju ta  det 
skydd som  tillkom m er den genom  övriga 
bestäm m elser i detta protokoll och övriga 
folkrättsliga regler tillämpliga i väpnade kon
flikter.

(a) all com batan ts, as well as mobile 
w eapons and mobile m ilitary equ ipm ent, 
m ust havé been evacuated;

(b) no hostile use shall be m ade o f  fixed 
military installations or establishm ents;
(c) no acts o f  hostility shall be com m itted  
by the authorities or by th e  population; 
and
(d) any activity linked to the m ilitary effort 
m ust havé ceased.

The Parties to  the conflict shall agree upon the 
in terpretation  to be given to the condition laid 
dow n in sub-paragraph (d) and upon persons to 
be adm itted  to the dem ilitarized zone o ther 
thån  those m entioned in paragraph 4.

4. The presence, in this zone, o f persons 
specially protected under the C onven tionsand  
th is Protocol, and o f  police forces retained for 
the sole purpose o f  m aintaining law and order, 
is not contrary to the conditions laid dow n in 
paragraph 3.

5. The Party w hich is in control o f such a zone 
shall m ark it, so far as possible, by such signs as 
m ay be agreed upon w ith the o th er Party, 
which shall be displayed where they are dearly  
visible, especially on its perim eter and lim its 
and on highways.

6. If the fighting draws near to a dem ilitarized 
zone, and if the Parties to  the conflict havé so 
agreed, none o f  them  may use the zone for 
purposes related to the conduct o f m ilitary 
operations or unilaterally revoke its status.

7. If one o f  the Parties to the conflict com m its 
a m aterial breach o f the provisions o f  para- 
graphs 3 or 6, th e  o ther Party shall be released 
from  its obligations under the agreem ent 
conferring upon the zone the status o f dem ili
tarized zone. In such an eventuality , the zone 
loses its sta tus bu t shall continue to enjoy the 
protection provided by the o ther provisions o f 
th is Protocol and  the o ther rules o f  in terna
tional law applicable in arm ed conflict.



Kapitel VI 
CIVILFÖRSVAR

Artikel 61 -  Definitioner och tillämpningsom
råde

1 detta  protokoll
a) avses m ed "civilförsvar”  fullgörandet av 
alla eller några av nedan om näm nda 
hum anitära  uppgifter i syfte a tt skydda 
civilbefolkningen m ot faror i sam band m ed 
fientligheter eller katastrofer, att hjälpa den 
att övervinna de d irekta följderna härav 
sam t att tillgodose de nödvändiga fö ru tsä tt
ningarna för dess överlevnad. U ppgifterna 
är följande:

1) varning;
2) u trym ning;
3) tillhandahållande och iordningstäl
lande av skyddsrum ;
4) genom förande av m örkläggning;

5) räddning;
6) sjukvård , inbegripet första hjälpen 
och religiöst stöd;
7) brandsläckning;
8) upptäckande och u tm ärkande av 
farliga om råden;
9) sanering och liknande skyddsåtgär
der;
10) förläggning och bespisning av nö d 
ställda;
11) brådskande hjälp m ed återställande 
och upprätthållande av ordningen i 
olycksdrabbade om råden;
12) brådskande återställande i fu n k 
tionsdugligt skick av oum bärliga all
m änna anläggningar;
13) brådskande begravningshjälp;
14) hjälp m ed bevarandet av egendom  
av väsentlig betydelse för befolkningens 
överlevnad;
15) kom pletterande verksam het som  är 
nödvändig för fullgörandet av någon av 
ovanstående uppgifter, v ilken inbe
griper m en ej begränsas till planering 
och organisation;

b) avses m ed ”civilförsvarsorganisationer”

Chapter VI 
CIVIL DEFENCE

A rtide  61 -  Definitions and  scope

For the purposes o f this Protocol:
(a) ” civil defence” m eans th e  perform ance 
o f som e or all o f  th e  underm entioned  
hum anitarian  tasks in tended to protect the 
civilian population against the dangers, and 
to  help it to recover from the im m ediate 
effects, o f hostilities o r disasters and also to 
provide the  conditions necessary for its 
survival. These tasks are:

(i) w arning;
(ii) evacuation;
(iii) m anagem ent o f  shelters;

(iv) m anagem ent o f  blackout m easu- 
res;
(v) rescue;
(vi) medical services, including first aid, 
and religious assistance;
(vii) fire-fighting;
(viii) detection and m arking o f danger 
areas;
(ix) decontam ination  and sim ilar pro- 
tective m easures;
(x) provision o f em ergency accom m o- 
dation and supplies;
(xi) em ergency assistance in the restora
tion and m aintenance o f order in 
distressed areas;
(x ii)  e m e r g e n c y  repair o f in d isp en sa b le  

public  U tilities;

(xiii) em ergeny disposal o f the dead;
(xiv) assistance in the preservation o f 
objects essential for survival;

(xv) com plem entary activities necessa
ry to carry ou t any o f  the tasks 
m entioned above, including, bu t not 
lim ited to , plänning and organization;

(b) ” civil defence organizations” m eans
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sådana institu tioner och andra enhete r som  
bildats eller bem yndigats av en  parts i 
konflikten behöriga m yndigheter a tt full
göra någon av de uppgifter som  om näm nes 
i a) och som  u teslu tande avses och nyttjas 
för sådana ändam ål;
c) avses m ed civilförsvarsorganisationers 
” personal” de personer som  en  stridande 
part avdelar u teslu tande för fullgörande av 
de i a) näm nda uppgifterna, inbegripet 
personal som  av denna parts behöriga 
m yndighet avdelats u teslu tande för förvalt
ning av dessa organisationer;

d) avses m ed civilförsvarsorganisationers 
” m ateriel” sådan u trustn ing  och sådana 
förnödenheter och transportm edel som  
dessa organisationer använder för a tt att 
fullgöra de i a) näm nda uppgifterna.

Artikel 62 -  Allmänt skydd

1) C ivila civilförsvarsorganisationer och deras 
personal skall respekteras och skyddas i 
enlighet m ed bestäm m elserna i detta  protokoll 
och särskilt i denna avdelning. De är berätti
gade att fullgöra sina uppgifter inom  civilför
svaret, u tom  i fall av tv ingande m ilitär nödvän
dighet.
2. B estäm m elserna i punkt 1 skall även 
tillämpas på civila som , även om  de icke tillhör 
civila civilförsvarsorganisationer, till följd av 
kallelse från behörig m yndighet fullgör civil- 
försvarsuppgifter under dennas kontroll.

3. Byggnader och materiel som  användes för 
civilförsvarsändam ål sam t skyddsrum  avsed
da för civilbefolkningen om fattas av bestäm 
m elserna i artikel 52. Egendom  som  användes 
för civilförsvarsändam ål får varken förstöras 
eller användas för annat ändam ål, om  icke den 
part som  egendom en tillhör så beslutar.

Artikel 63 -  Civilförsvar i ockuperade områden

1. I ockuperade om råden skall civila civilför-

those establishm ents and o ther units which 
are organized or authorized by the com pe- 
ten t au thorities o f  a Party to  the conflict to 
perform any o f  the tasks m entioned under 
sub-paragraph (a), and which are assigned 
and devoted exclusively to  such tasks;
(c) ” personnel” o f civil defence organiza- 
tions m eans those persons assigned by a 
Party to the conflict exclusively to  the 
perform ance o f  the tasks m entioned  under 
sub-paragraph (a), including personnel 
assigned by the com petent au thority  o f  that 
Party exclusively to the adm in istra tion  o f 
these organizations;
(d) ”m ateriel” o f civil defence organiza
tions m eans equ ipm ent, supplies and tran s
ports used by these organizations for the 
perform ance o f  the tasks m entioned  under 
sub-paragraph (a).

A rtide 62 -  General prat edion

1. Civilian civil defence organizations and 
their personnel shall be respected and protec- 
ted, subject to  the provisions o f  this Protocol, 
particularly the provisions o f  th is Section. They 
shall be entitled  to  perform their civil defence 
tasks except in case o f im perative m ilitary 
necessity.
2. The provisions o f  paragraph 1 shall also 
apply to civilians w ho, although not m em bers 
o f civilian civil defence organizations, respond 
to an appeal from the com petent authorities 
and perform civil defence tasks under their 
control.

3. Buildings and materiel used for civil defence 
purposes and shelters provided for the civilian 
population are covered by Article 52. Objects 
used for civil defence purposes may not be 
destroyed or diverted from their proper use 
except by the Party to w hich they belong.

A rtide  63 -  Civil defence in occupied territo- 
ries

1. In occupied territories, civilian civil defence



svarsorganisationer av m yndigheterna erhålla 
den u trustn ing  och annan  hjälp som  är 
nödvändig för a tt de skall kunna fullgöra sina 
uppgifter. U nder inga om ständigheter får deras 
personal tvingas till verksam het som  skulle 
kunna hindra dem  från att fullgöra sina 
uppgifter på rätt sätt. O ckupationsm akten får 
icke ändra dessa organisationers s tru k tu r eller 
personalorganisation på ett sätt som  skulle 
kunna vara till förfång för ett effektivt fullgö
rande av deras uppdrag. C ivilförsvarsorganisa
tionerna skall ej vara skyldiga att ge företräde åt 
denna m akts m edborgare eller intressen.

2. O ckupationsm akten får icke driva, tvinga 
eller förm å civila civilförsvarsorganisationer 
att fullgöra sina uppgifter på ett sätt som  kan 
vara till förfång för civilbefolkningens in tres
sen.

3. O ckupationsm akten  kan av säkerhetsskäl 
avväpna civilförsvarspersonalen.

4. O ckupationsm akten får icke för annat 
ändam ål än det avsedda använda eller rekvi
rera byggnader eller materiel som  tillhör eller 
nyttjas av civilförsvarsorganisationer om  d e n 
na användning  eller rekvisition är till förfång 
för civilbefolkningen.

5. U nder förutsättn ing  att den allm änna
regeln i punk t 4 iakttages kan ockupations
m akten  rekvirera eller använda dessa resurser 
på följande särskilda villkor:

a) att byggnaderna eller m aterielen är
nödvändiga för att tillgodose andra behov 
hos civilbefolkningen; och
b) att rekvisitionen eller användningen
endast pågår så länge detta behov förelig
ger.

6. O ckupationsm akten får icke för annat 
ändam ål än det avsedda använda eller rekv i
rera skyddsrum  som  ställts till civilbefolk
ningens förfogande eller som  är nödvändiga för 
a tt tillfredsställa denna befolknings behov.

organizations shall receive from th e  authorities 
th e  facil ities necessary for th e  perform ance o f 
their tasks. In no circum stances shall their 
personnel be com pelled to perform activities 
which w ould interfere w ith the proper perfor
m ance o f  these tasks. T he Occupying Power 
shall not changé the structure  or personnel o f 
such organizations in any way which m ight 
jeopardize the efficient perform ance o f their 
m ission. These organizations shall not be 
required to give priority to th e  nationals or 
interests o f  that Power.

2. T he Occupying Power shall not com pel, 
coerce or induce civilian civil defence organi
zations to perform  their tasks in any m anner 
prejudicial to  the in terests,of the civilian popu
lation.

3. The Occupying Power may disarm  civil 
defence personnel for reasons o f security.

4. The Occupying Power shall neither divert 
from their proper user nor requistion buildings 
or m atérielbe\ong\ng  to o r used by civil defence 
organizations if such diversion o r requisition 
w ould be harm ful to the civilian population.

5. Provided that the general rule in paragraph 4 
continues to be observed, the Occupying 
Power m ay requisition or d ivert these resour- 
ces, subject to the following particular condi- 
tions:

a) tha t the buildings or materiel are neces
sary for o ther needs o f the  civilian popula
tion; and
(b) tha t the requisition or diversion con ti
nues only while such necessity exists.

6. The O ccupying Power shall neither divert 
nor requisition shelters provided for the use o f 
the civilian population or needed by such 
population.



Artikel 64 -  Civila civilförsvarsorganisationer i 
neutrala stater eller andra stater som icke är 
parter i konflikten sam t internationella samord- 
ningsorganisationer

1. A rtiklarna 62, 63, 65 och 66 skall även 
tilläm pas på personal och materiel som  tillhör 
civila civilförsvarsorganisationer i neutrala 
eller andra sta ter som  icke är parter i konflikten 
och som  fullgör civilförsvarsuppgifter näm nda 
i artikel 61 på territorium  tillhörande part i 
konflik ten , m ed denna parts m edgivande och 
under dess kontroll. M eddelande om  sådant 
bistånd skall snarast möjligt läm nas tili alla 
berörda m otparter. U nder inga om ständigheter 
skall sådan verksam het betraktas såsom  en 
inblandning i konflikten. V erksam heten  bör 
dock utövas m ed vederbörlig hänsyn till 
berörda stridande parters säkerhetsintressen.

2. Parter i konflikten som  erhåller bistånd i 
enlighet m ed punkt 1 och de höga fördragsslu- 
tande parter som  läm nar sådant bistånd skall 
när så är lämpligt underlätta internationell 
sam ordning  av dessa civilförsvarsåtgärder. I 
sådana fall skall bestäm m elserna i detta kapitel 
vara tillämpliga på vederbörande in ternatio 
nella organisationer.

3. I ockuperade om råden får ockupations
m akten endast förbjuda eller inskränka civila 
civilförsvarsorganisationers verksam het om  
dessa tillhör neutrala eller andra sta te r som  
icke är parter i konflikten sam t internationella 
sam ordningsorgans verksam het och om  ocku 
pationsm akten kan säkerställa a tt genom för
andet av civilförsvarsuppgifterna kan ske 
genom  dess egna eller det ockuperade om rå
dets resurser.

Artikel 65 -  Upphörande av skyddet

1. Det skydd som  civila civilförsvarsorganisa
tioner, deras personal, byggnader, skyddsrum  
och materiel är berättigade till skall upphöra 
endast om  dessa vid sidan av sina h u v u d sak 
liga uppgifter u tför eller användes för a tt utföra 
handlingar som  är skadliga för fienden.

A rtide  64 -  Civilian civil defence organization o f  
neutral or other S tates not Parties to the conflict 
and international co-ordinating organizations

1. A rtides  6 2 ,6 3 ,6 5  and 66 shall also apply to 
the personnel and m atériel o f civilian civil 
defence organizations o f neutral or o ther States 
not Parties to the conflict w hich perform civil 
defence tasks m entioned in Article 61 in the 
territory o f  a Party to the conflict, w ith the 
consent and  under the control o f  that Party. 
Notification o f  such assistance shall be given as 
soon as possible to any adverse Party concer- 
ned. In no circum stances shall this activity be 
deem ed to be an interference in th e  conflict. 
T his activity shou ld , how ever, be perform ed 
w ith due regard to  the security in terests o f  the 
Parties to  the conflict concerned.

2. T he Parties to the conflict receiving the 
assistance referred to in paragraph 1 and  the 
High C ontracting  Parties granting it should 
facilitate international co-ordination o f  such 
civil defence actions w hen appropriate. In such 
cases the relevant international organizations 
are covered by the provisions o f  this C hap- 
ter.

3. In occupied territories, the Occupying 
Power m ay only exclude or restrict the activi- 
ties o f  civilian civil defence organizations o f 
neutral or o ther States not Parties to the 
conflict and o f  international co-ordinating 
organizations if it can ensure the adequate 
performa nce o f  civil defence tasks from its own 
resources or those o f the occupied territory.

A rtide 65 -  Cessation o f  protection

1. The protection to w hich civilian civil 
defence organizations, their personnel, buil- 
d ings, shelters and matériel are entitled  shall 
not cease unless they com m it or are used to 
com m it, outside their proper tasks, acts 
harm ful to the enem y. Protection m ay, how-



Skyddet skall dock upphöra först efter det att 
varning, som  givits m ed angivande när så är 
läm pligt av en rimlig tidsfrist, förblivit obeak
tad.

2. Följande handlingar skall ej betraktas 
såsom  skadliga för fienden:

a) a tt civilförsvarsuppgifter fullgörs under 
ledning eller kontroll av militära m yndighe
ter;
b) a tt civil civilförsvarspersonal sam arbetar 
m ed m ilitär personal vid fullgörandet av 
civilförsvarsuppgifter eller att viss m ilitär 
personal är anknu ten  till civila civilför
svarsorganisationer;
c) att fullgörande av civilförsvarsuppgifter 
tillfälligtvis kan vara till nytta för skadad 
eller sårad m ilitär personal, särskilt sådana 
personer som  försatts ur stridbart skick.

3. D et skall icke heller anses som  en för 
fienden skadlig handling att civil civilförsvars
personal bär lätt personlig beväpning för 
upprätthållande av ordningen eller för självför
svar. I om råden där landstrider äger rum  eller 
sannolik t kan tänkas äga rum  åligger det dock 
parterna i konflikten att vidtaga lämpliga 
åtgärder för a tt begränsa dessa vapen till h an d 
vapen, såsom  pistoler eller revolvrar, så att 
civilförsvarspersonal lättare kan skiljas från 
kom battanter. Även om civilförsvarsperso- 
nalen bär annan  lätt personlig beväpning i 
dessa om råden , skall den respekteras och skyd
das, när den igenkänts som  sådan personal.

4. U ppbyggnaden av civila civilförsvarsorga
nisationer efter m ilitärt m önster sam t obligato
risk tjänstgöring för dess personal skall icke 
heller beröva dem  det skydd som  tillkom m er 
dem  enligt detta  kapitel.

Artikel 66 -  Identifiering

1. Varje part i konflikten skall sträva efter att 
tillse a tt dess civilförsvarsorganisationer sam t 
deras personal, byggnader och m ateriel kan 
identifieras, m edan de u teslu tande ägnar sig åt

ever, cease only after a w arning has been given 
se tting , w henever appropriate, a reasonble 
tim e-lim it, and after such w arning has 
rem ained unheeded.

2. The following shall not be considered as acts 
harm ful to  the enem y:

(a) tha t civil defence tasks are carried out 
under the direction or control o f  military 
au thorities;
(b) th a t civilian civil defence personnel co- 
operate w ith m ilitary personnel in the 
perform ance o f  civil defence tasks, or that 
som e m ilitary personnel are attached to 
civilian civil defence organizations;
(c) th a t the perform ance o f civil defence 
tasks may incidentally benefit m ilitary 
v ictim s, particularly those w ho are hors de 
combat.

3. It shall also not be considered as an act 
harm ful to  the enem y that civilian civil defence 
personnel bear light individual w eapons for the 
purpose o f  m aintain ing order or for self- 
defence. H ow ever, in areas w here land fighting 
is taking place or is likely to take place, the 
Parties to  the conflict shall undertake the 
appropriate m easures to lim it these w eapons to 
h an d g u n s,su ch  as pistols or revolvers, in order 
to assist in distinguishing betw een civil 
defence personnel and com batants. A lthough 
civil defence personnel bear o ther light ind i
vidual w eapons in such areas, they shall 
nevertheless be respected and protected as 
soon as they havé been recognized as such.

4. The form ation o f  civilian civil defence orga
nizations along m ilitary lines, and com pulsory 
service in them , shall also no t deprive them  of 
the protection conferred by this C hapter.

A rtide 66 -  Identification

1. Each Party to  the conflict shall endeavour to 
ensure tha t its civil defence organizations, their 
personnel, buildings and materiel, are identi- 
fiable while they are exclusively devoted  to the



att utföra civilförsvarsuppgifter. Skyddsrum  
som  ställts till civilbefolkningens förfogande 
skall på liknande sätt kunna identifieras.

2. Varje part i konflikten skall även sträva efter 
a tt antaga och tilläm pa m etoder och förfa
randen som  gör det möjligt att igenkänna civila 
skyddsrum  och civilförsvarets personal, bygg
nader och m ateriel, vilka är försedda m ed 
civilförsvarets internationella kännetecken.

3. I ockuperade om råden i om råden där strider 
troligen kan äga rum  skall civil civilförsvars- 
personal kunna igenkännas på civilförsvarets 
internationella kännetecken och m ed hjälp av 
e tt iden tite tskort, som  anger dess status.

4. C ivilförsvarets internationella kännetecken 
utgöres av en liksidig blå triangel m ot orange- 
färgad bakgrund, när det användes som  skydd 
för civilförsvarsorganisationer, deras personal, 
byggnader och materiel sam t för civila skydds
rum .

5. Föru tom  av kännetecknet kan parterna i 
konflikten efter överenskom m else använda sig 
av särskilda signaler för identifiering av civil
försvarets enheter.

6. Tilläm pningen av bestäm m elserna i pu n k 
terna 1-̂ 4 regleras av kapitel V i annex I till 
detta protokoll.

7. I fredstid kan det i punkt 4 beskrivna 
tecknet efter behöriga nationella m yndigheters 
m edgivande användas för identifiering inom 
civilförsvaret.

8. De höga fördragsslutande parterna och 
parterna i konflikten skall vidtaga nödvändiga 
åtgärder för a tt övervaka användningen av 
civilförsvarets internationella kännetecken 
sam t förhindra och undertrycka varje m iss
bruk härav.

9. Identifiering av civilförsvarets sjukvårds- 
och själavårdspersonal, s jukvårdsenheter och 
sjuktransportm edel regleras också av artikel 
18.

perform ance o f civil defence tasks. Shelters 
provided for the civilian population should be 
similarly identifiable.

2. Each Party to the conflict shall also ende- 
avour to adopt and im plem ent m ethods and 
procedures w hich will m ake it possible to 
recognize civilian shelters as well as civil 
defence personnel, buildings and matérieI on 
w hich the international d istinctive sign o f  civil 
defence is displayed.

3. In occupied territories and  in areas where 
fighting is taking place or is likely to take place, 
civilian civil defence personnel should be 
recognizable by the international distinctive 
sign o f civil defence and by an identity card 
certifying their status.

4. The international distinctive sign o f civil 
defence is an equilateral blue triangle on an 
orange ground w hen used for the protection o f  
civil defence organizations, their personnel, 
buildings and materiel and  for civilian she l
ters.

5. In addition to the distinctive sign, Parties to 
the conflict may agree upon the use o f d is tinc
tive signals for civil defence identification 
purposes.

6. The application o f  the provisions o f para- 
graphs 1 to 4 is governed by C hap ter V o f 
A nnex I to this Protocol.

7. In tim e o f  peace, the sign described in 
paragraph 4 m ay , w ith the consent o f the 
com petent national au thorities, be used for 
civil defence identification purposes.

8. The High C ontracting  Parties and the 
Parties to the conflict shall take the m easures 
necessary to  supervise the display o f  the in te r
national d istinctive sign o f civil defence and to 
prevent and repress any m isuse thereof.

9. The identification o f  civil defence medical 
and  religious personnel, medical units and 
medical transports is also governed by Article 
18.



Artikel 67 -  M edlem m ar av de väpnade styr
korna och militära förband avdelade fö r  civilför
svarsorganisationer

1. M edlem m ar av de väpnade styrkorna och 
m ilitära förband avdelade förcivilförsvarsorga- 
n isationer skall respekteras och skyddas under 
fö rutsättn ing att

a) denna personal och dessa förband 
perm anent är avdelade för ändam ålet och 
u teslu tande ägnar sig åt fullgörandet av 
någon av de i artikel 61 näm nda uppgif
terna;
b) denna personal, om  den avdelats i detta 
syfte, icke fullgör andra m ilitära uppgifter 
under konflikten;
c) denna personal tydligt skiljer sig från 
andra m edlem m ar av de väpnade styrkorna 
genom  att på ett fram trädande sätt bära 
civilförsvarets internationella kännetecken, 
vilket skall vara av lämplig storlek , och att 
personalen är försedd m ed det iden tite ts
kort som  avses i kapitel V i annex  I till detta 
protokoll och som  styrker dess sta tus;
d) denna personal och dessa förband är 
u trustade  m ed endast lätt. personlig beväp
ning för upprätthållande av ordningen  eller 
för självförsvar. Bestäm m elserna i artikel 
65, punkt 3, skall tilläm pas även i detta 
fall;
(e) denna personal icke direkt deltar i fien t
ligheterna och icke vid sidan om  sina 
civilförsvarsuppgifter utför eller användes 
för a tt utföra handlingar som  är skadliga för 
m otparten ;
0  denna personal och dessa förband fullgör 
sina civilförsvarsuppgifter u teslu tande 
inom  sin egen parts nationella te rrito 
rium .

D et är förbjudet för m edlem  av de väpnade 
sty rkorna , som  är bunden av villkoren i a) och
b) o v an , att bryta m ot de villkor som  angivas 
u nder e) ovan.

2. M ilitär personal som  tjänstgör inom  civil
försvarsorganisationer sk a ll,o m  den faller i en 
m otparts våld, bli krigsfångar. I ockuperat

A rtide 67 -  M em bers o f  the arm ed forces and  
mili ta ry units assigned to civil defence organiza- 
tions

1. M em bers o f  the arm ed forces and  military 
units assigned to civil defence organizations 
shall be respected and protected , provided 
that:

(a) such personnel and such units are perm - 
anently  assigned and exclusively devoted 
to the perform ance of any o f the tasks 
m entioned in Article 61;

(b) if so assigned, such personnel do not 
perform any o ther m ilitary duties during 
the conflict;
(c) such personnel are d early  d istinguish- 
able from the o ther m em bers o f  the arm ed 
forces by prom inently  displaying the in te r
national distinctive sign o f civil defence, 
w hich shall be as large as appropiate, and 
such personnel are provided w ith the iden- 
tity card referred to in C hap ter V o f  A nnex I 
to th is Protocol certifying their sta tus;
(d) such personnel and such units are 
equipped only w ith light individual wea- 
pons fo rth e  pu rposeo f m a in ta in ingo rdero r 
for self-defence. The provisions o f Article 
65, paragraph 3 shall also apply in this 
case;
(e) such personnel do not participate 
directly in hostilities,and  do not co m m it,o r 
are not used to com m it, outside their civil 
defence tasks, acts harm ful to the adverse 
Party;
(0  such personnel and such units perform 
their civil defence tasks only w ithin the 
national territory o f their Party.

T he non-observance o f the conditions stated in
(e) above by any m em ber o f the arm ed forces 
who is bound by the conditions prescribed in (a) 
and (b) above is prohibited.

2. Military personnel serving within civil 
defence organizations shall, if they fall into the 
power o f  an adverse Party, be prisoners o f war.



om råde kan personalen, m en endast om  det 
ligger i detta  om rådes civilbefolknings intresse, 
användas för civilförsvarsuppgifter i den m ån 
behov uppkom m er, dock under förutsättning 
a tt de, om  arbetet är av farlig na tu r, anm äler sig 
frivilligt.

3. Byggnader och större objekt bland materiel 
och transportm edel tillhörande militära för
band som  avdelats för civilförsvarsorganisa
tioner skall tydligt m ärkas m ed civilförsvarets 
internationella kännetecken. K ännetecknet 
skall vara av lämplig storlek.

4. M ateriel och byggnader tillhörande militära 
förband som  perm anent avdelats för civilför
svarsorganisationer och som  uteslu tande ägnar 
sig åt fullgörandet av civilförsvarsuppgifter 
skall, om  de faller i en  m otparts händer, 
fortfarande lyda under krigets lagar. De får icke 
användas för annat ändam ål än det av sedda , så 
länge de behövs för fullgörandet av civilför
svarsuppgifter, u tom  då tvingande m ilitär 
nödvändighet föreligger, såvida icke tidigare 
åtgärder vidtagits för a tt på lämpligt sä tt till
fredsställa civilbefolkningens behov.

In occupied territory they m ay , but only in the 
interest o f  the civilian population o f that 
territory, be em ployed on civil defence tasks in 
so far as the need arises, provided how ever 
th a t, if such work is dangerous, they vo lun teer 
for such tasks.

3. The buildings and m ajor item s o f  equip- 
m ent and transports o f m ilitary units assigned 
to  civil defence organizations shall be dearly  
m arked w ith the international distinctive sign 
o f  civil defence. T his d istinctive sign shall be as 
large as appropriate.

4. The m atériel and  buildings o f  m ilitary units 
perm anently  assigned to civil defence organi
zations and  exclusively devoted to the perfor- 
m ance o f  civil defence tasks shall, if they fall 
into the hands o f  an  adverse Party, rem ain 
subject to the laws o f war. They m ay not be 
d iverted from their civil defence purpose so 
long as they are required for the perform ance o f 
civil defence tasks,except in case o f im perative 
military necessity , unless previous arrange- 
m ents havé been m ade for adequate provision 
for the needs o f  the civilian population.

AVDELNING II
BISTÅND ÅT CIVILBEFOLKNINGEN

Artikel 68 -  Tillämpningsområde

B estäm m elserna i denna avdelning är tilläm p
liga på civilbefolkningen i enlighet med defin i
tionen i detta protokoll och kom pletterar artik 
larna 23, 55, 59, 60, 61 och 62 sam t andra 
relevanta bestäm m elser i fjärde konven tio 
nen.

Artikel 69 -  Grundläggande behov i ockuperade 
områden

1. U töver de skyldigheter som  närm are anges i 
artikel 55 i fjärde konventionen  avseende 
tillförsel av livsm edel och läkem edel skall 
ockupationsm akten  även vara skyldig att i 
m öjligaste m ån och u tan att utsätta  någon för

SECTION II
RELIEF IN FAVOUR OF THE CIVILIAN 
POPULATION

A rtide 68  -  Field o f  application

The provisions o f  th is Section apply to the 
civilian population as defined in this Protocol 
and are supplem entary  to A rticles 23, 55, 59, 
60, 61 and 62 and o ther relevant provisions o f 
the Fourth  C onvention .

A rtide 69 -  Basic needs in occupied territories

1. In addition to  the duties specified in Article 
55 o f the Fourth C onvention concerning food 
and medical supplies, the O ccupying Power 
shall, to the fullest extern o f  the m eans avail- 
able to it and w ithout any adverse d istinction .



säm re behandling garantera tillförsel av kläder, 
sängkläder, nödbostäder och andra fö rnöden
heter av största betydelse för civilbefolk
ningens överlevnad inom  ockuperade o m rå 
den sam t förem ål som  behövs för relig ionsut
övning.
2. H jälpaktioner till förm ån för civilbefolk
ningen inom  ockuperat om råde skall ske enligt 
artik larna 5 9 ,6 0 ,6 1 ,6 2 ,1 0 8 ,1 0 9 ,1 1 0  och 111 i 
fjärde konventionen  och artikel 71 i detta 
protokoll, och de skall genom föras u tan d rö js
mål.

Artikel 70 -  Hjälpaktioner

1. Är civilbefolkningen inom  ett om råde som  
står under kontroll av en part i konflikten och ej 
utgör ockuperat om råde otillräckligt försedd 
m ed de i artikel 69 näm nda förnödenheterna, 
skall h jälpaktioner av h u m an itä r och opartisk 
n a tu r, vilka ej u tsätter någon för säm re 
behandling, genom föras med förbehåll för de 
av dessa hjälpaktioner berörda parternas 
sam tycke. E rbjudande om  sådan hjälp skall ej 
betraktas såsom  inblandning i väpnad konflikt 
eller såsom  ovänlig handling. Vid u tdeln ing av 
hjälpförsändelser skall företräde givas till 
personer såsom  barn , blivande m ödrar, barna
föderskor och am m ande m ödrar, vilka enligt 
fjärde konventionen  och detta protokoll skall 
vara förem ål för priviligierad behandling eller 
särskilt skydd.

2. Parterna i konflikten och varje hög fördrags- 
slu tande part skall tillåta och underlätta snabb 
och fri passage för alla hjälpsändningar, all 
u tru stn ing  och all personal som  tillhandahålles 
i enlighet med denna avdelning, även om 
hjälpen är avsedd för m otpartens civilbefolk
ning.

3. Parterna i konflikten och varje hög fördrags- 
slu tande part som  tillåter h jälpsändningar, 
u trustn ing  och personal att passera i enlighet 
m ed punkt 2

a) skall ha rätt att uppställa tekniska före
skrifter, inbegripet v isitation , för sådan

also ensu re  the provision o f  clo th ing , hedding, 
m eans o f  shelter, o ther supplies essential to  the 
survival o f the civilian population o f  the occu- 
pied territory and  objects necessary for reli- 
gious w orship.

2. Relief actions for the benefit o f th e  civilian 
population o f occupied territories are governed 
by A rticles 5 9 ,6 0 ,6 1 ,6 2 ,1 0 8 ,1 0 9 ,1 1 0 and 111 
o f  the Fourth  C o n v en tio n ,an d  by Article 71 of 
th is Protocol, and shall be im plem ented  
w ithout delay.

A rtide 70 -  R elie f actions

1. If the civilian population o f any territory 
under the  control o f  a Party to the conflict, 
o th er thån  occupied territory , is not adequately 
provided w ith the supplies m entioned in 
Article 69, relief actions w hich are hum anita- 
rian and im partial in character and conducted 
w ithout any adverse distinction shall be u n d e r
taken , subject to the agreem ent o f  the Parties 
concerned in such relief actions. OfTers o f  such 
relief shall not be regarded as interference in 
the arm ed conflict or as unfriendly acts. In the 
d istribution  o f relief consignm ents, priority 
shall be given to those persons, such as child- 
ren , expectant m others, m aternity  cases and 
nursing m others, w ho, under the Fourth 
C onvention  or under this Protocol, are to be 
accorded privileged trea tm en t o r special 
protection.

2. The Parties to the conflict and each High 
C ontracting  Party shall allow and facilitate 
rapid and  unim peded passage o f all relief 
consignm ents, equ ipm ent and  personnel p ro
vided in accordance w ith this Section, even if 
such assistance is destined for the civilian 
population o f  th e  adverse Party.

3. The Parties to the conflict and each High 
C ontracting  Party w hich allows th e  passage of 
relief consignm ents, equipm ent and personnel 
in accordance w ith paragraph 2:

(a) shall havé the right to prescribe the
technical arrangem ents, including search.



passage;
b) kan göra tillståndet beroende av om 
distributionen får ske under kontroll på 
platsen av en  skyddsm akt;

c) skall ej på något sätt om dirigera hjälp
sändningarna eller forsena dem  utom  i de 
fall då så är absolut nödvändigt med hänsyn 
till den berörda civilbefolkningens in tres
se.

4. Parterna i konflikten skall skydda hjälp
sändningarna och underlätta en snabb u td e l
ning av dem .

5. Parterna i konflikten och varje berörd hög 
fördragsslutande part skall uppm untra  och 
underlätta en effektiv internationell sam ord 
ning av de i punkt I om näm nda hjälpaktio
nerna.

Artikel 71 -  Personal som deltager i hjälpak
tioner

1. Då så är nödvändigt kan hjälppersonal 
utgöra del av hjälpaktion, särskilt för transport 
och utdelning av hjälpförsändelser; sådan 
personals deltagande skall underställas god
kännande av den part på vars territorium  
personalen skall fullgöra sina åligganden.

2. D enna personal skall respekteras och skyd 
das.

3. Varje part som  erhåller hjälpförsändelser 
skall i möjligaste m ån bistå den i punk t 1 
om näm nda hjälppersonalen m ed utförandet 
av hjälpuppdraget. E ndast då tv ingande m ilitär 
nödvändighet föreligger, får denna hjälpperso
nals verksam het begränsas eller dess förflytt
ningar tidvis bli föremål för restriktioner.

4. U nder inga om ständigheter får hjälpper
sonal överskrida ram en fö rs it t uppdrag enligt 
detta protokoll. Personalen skall särskilt taga 
hänsyn till säkerhetskrav från den part på vars 
territorium  den fullgör sina skyldigheter.

under which such passage is perm itted;
(b) m ay m ake such perm ission conditional 
on the d istribution  o f this assistance being 
m ade under the local supervision o f  a 
Protecting Power;
(c) sh a ll,in  no way w hatsoever,d ivert relief 
consignm ents from the purpose for which 
they are in tended nor delay their forwar- 
d ing, except in cases o f  urgent necessity in 
the interest o f the civilian population 
concem ed.

4. The Parties to the conflict shall protect relief 
consignm ents and facilitate their rapid d is tri
bution.

5. The Parties to the conflict and each High 
C ontracting  Party concem ed shall encourage 
and facilitate effective international co-ordina- 
tion o f  the relief actions referred to in paragraph
1.

A rtide 71 -  Personne! partidpating in relief 
actions

1. W here necessary .reliefpersonnel may form 
part o f th e  assistance provided in any relief 
action, in particular for the transportation  and 
d istribution  o f relief consignm ents; the partici
pation o f  such personnel shall be subject to the 
approval o f  the Party in w hose territory they 
will carry ou t their duties.

2. Such personnel shall be respected and 
protected.

3. Each Party in receipt o f  relief consignm ents 
shall, to the fullest ex ten t practicable, assist the 
relief personnel referred to in paragraph 1 in 
carrying ou t the ir relief m ission. Only in case o f 
im perative m ilitary necessity m ay the activi- 
ties o f the relief personnel be lim ited or their 
m ovem ents tem porarily restricted.

4. U nder no circum stances may relief person
nel exceed the term s o f their m ission under this 
Protocol. In particular they shall take account 
o f the security requirem ents o f the Party in 
whose territory they are carrying out their



Uppdrag som  givits personal som  icke iakttager 
dessa villkor kan avslutas.

AVDELNING III
BEHANDLING AV PERSONER I HÄN
DERNA PÄ EN PART I KONFLIKTEN

Kapitel I
TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH SKYDD 
AV PERSONER OCH EGENDOM

Artikel 72 -  Tillämpningsområde

B estäm m elserna i denna avdelning kom plet
terar de regler om  hum anitärt skydd av civil
personer och civil egendom  i händerna på en 
part i konflikten som  finnes i fjärde konven tio 
nen , särskilt i avdeln ingarna I och l i l ,  sam t 
övriga tillämpliga folkrättsliga regler rörande 
skydd av de grundläggande m änskliga rättig
heterna under internationella väpnade konflik
ter.

Artikel 73 -  Flyktingar och statslösa

Personer som  före fientligheternas början 
ansetts  vara statslösa eller flyktingar enligt 
relevanta internationella in s trum en t, vilka 
godkänts av de berörda parterna, eller enligt 
m ottagar- eller vistelselandets nationella lag
stiftn ing skall under alla om ständigheter och 
utan  att på något sätt u tsättas för säm re 
behandling  vara skyddade personer enligt 
innebörden i avdelning 1 och III fjärde k o n v en 
tionen.

Artikel 74 -  Återförening av skingrade fam ilier

De höga fördragsslutande parterna och parter
na i konflikten skall i m öjligaste m ån u n d er
lätta återförening av fam iljer som  skingrats till 
följd av väpnade konflikter och skall särskilt 
uppm untra  det arbete som  utföres inom  
hum anitära  organisationer som  ägnar sig åt 
dessa uppgifter i enlighet m ed bestäm m elserna 
i konventionerna och detta  protokoll sam t i

duties. T he m ission of any o f  the personnel 
w ho do not respect these conditions m ay be 
term inated .

SECTION III
TREATMENT OF PERSONS IN THE 
POWER OF A PARTY TO THE CON- 
FLICT

Chapter I
FIELD OF APPLICATION AND PROTEC- 
TION OF PERSONS AND OBJECTS

Article 72 -  Field o f  application

T he provisions o f  this Section are additional to 
the  rules concerning hum anitarian  protection 
o f  civilians and ci vilian objects in the power o f a 
Party to the conflict contained in the FourtTi 
C onven tion , particularly Parts I and III 
thereof, as well as to o ther applicable rules o f 
international law relating to the protection of 
fundam ental hum an  rights during in te rna
tional arm ed conflict.

Article 73 -  Refugees and stateless persons

Persons w ho, before the beginning o f hostili- 
ties, were considered as stateless persons or 
refugees under the relevant international 
in strum ents accepted by the Parties concerned 
or under the national legislation o f the  State o f 
refuge or State o f residence shall be protected 
persons w ithin the m eaning o f Parts I and III o f 
the Fourth  C onven tion , in all circum stances 
and w ithout any adverse distinction.

Article 74 -  Reunion o f  dispersed fam ilies

T he High C ontracting  Parties and the Parties to 
the conflict shall facilitate inevery  possible way 
the reunion o f families dispersed as a result o f 
arm ed confiicts and  shall encourage in parti- 
cular th e  work o f the hum anitarian  organiza- 
tions engaged in th is task in accordance with 
the provisions o f the C onventions and of this 
Protocol and in conform ity w ith their respec-



enlighet m ed dessa organisationers respektive 
sä kerhetsföresk ri fter.

Artikel 75 -  Grundläggande garantier

1. I den m ån de beröres av en  situation  som  
avses i artikel 1 i de tta  protokoll skall personer 
som  är i händerna på en part i konflikten och 
som  icke å tn ju ter en m era fördelaktig behand
ling enligt konventionerna eller detta protokoll 
under alla om ständigheter behandlas hum ant 
och åtn ju ta  m inst det skydd som  om näm nes i 
denna artikel u tan  att m an gör någon 
ogynnsam  åtskillnad på grund av ras, hudfärg, 
kön, språk, religion eller tro, politisk eller 
annan  åsikt, nationell eller social härkom st, 
förm ögenhet, börd eller annan  sta tus, eller på 
grund av annat liknande kriterium . Varje part 
skall respektera alla sådana personers heder, 
övertygelse och religionsutövning.

2. Följande handlingar är och skall alltid och 
överallt vara förbjudna, vare sig de begåtts av 
civila eller militärer:

a) våld m ot en persons liv eller hälsa eller 
m ot hans fysiska eller psykiska välbefin
nande, särskilt:

1) m ord;
2) tortyr av alla slag, antingen  den är
fysisk eller psykisk;
3) kroppslig bestraffning; och
4) stym pning;

b) kränkande av personlig värdighet, sär
skilt förödm jukande och nedsättande be
handling, påtvingad prostitu tion  och varje 
form av otillbörligt närm ande;
c) tagande av gisslan;
d) kollektiv bestraffning; och
e) hot om  att utföra någon av ovanstående 
handlingar.

3. Person som  anhållits, häktats eller in terne
rats för handlingar i sam band m ed väpnad 
konflikt skall om gående underrättas, på ett 
språk som  han förstår, om  orsakerna till dessa 
åtgärder. U tom  då häktning eller internering 
skett på grund av brott, skall personerna friges

tive security regulations.

A rtide 75 -  Fundamental guarantees

1. In so far as they are affected by a situation 
referred to in Article 1 o f  this Protocol, persons 
who are in the power o f a Party to the conflict 
and who do not benefit from m ore favourable 
treatm ent under the C onventions or under this 
Protocol shall be treated hum anely  in all 
circum stances and shall enjoy, as a m in im um , 
the protection provided by this Article w ithout 
any adverse distinction based upon race, 
colour, sex, language, religion or belief, poli- 
tical or o ther opinion, national o r social origin, 
w ealth , birth or o ther sta tus, o r on any o ther 
sim ilar criteria. Each Party shall respect the 
person, honour, convictions and religious prac- 
tices o f all such persons.

2. The following acts are and shall rem ain 
prohibited at any tim e and in any place w hat- 
soever, w hether com m itted  by civilian or by 
m ilitarv aeents:

(a) violence to the life, hea lth ,o r physical or 
m ental w ell-being o f persons, in particu- 
lar:

(i) m urder;
(ii) torture  o f all k inds, w hether physical
or m ental;
(iii) corporal pun ishm en t; and
(iv) m utilation;

(b) outrages upon personal dignity , in parti- 
cular hum iliating  and degrading trea tm en t, 
enforced prostitu tion  and any form o f  inde- 
cent assault;
(c) the taking o f  hostages;
(d) collective pun ishm en ts; and
(e) threats to com m it any o f  the foregoing 
acts.

3. A ny person arrested, detained or interned 
for actions related to the arm ed conflict shall be 
inform ed prom ptly, in a language he u nder
stands, o f the reasons why these m easures 
havé been taken. Except in cases o f arrest or 
detention  for penal offences, such persons shall



med m insta möjliga dröjsm ål och i varje fall så 
snart de om ständigheter som  utgjorde an led 
ningen till anhållandet, häktningen eller in ter
neringen icke längre föreligger.

4. Ingen dom  kan avkunnas och inget straff 
kan verkställas m ot en person som  befunnits 
skyldig till brott i sam band m ed den väpnade 
konflikten annat än om  vederbörande fällts till 
ansvar av en opartisk och regelrätt tillsatt 
dom sto l, vilken iakttager allm änt erkända 
principer för e tt korrekt rättsligt förfarande, 
vari följande inbegripes:

a) förfarandet skall innebära att den  ank la
gade snarast underrättas om  alla detaljer i 
det brott som  han anklagas för sam t garan
tera den anklagade, såväl före som  under 
rättegången mot honom , alla nödvändiga 
rättigheter och försvarsm edel;
b) ingen skall fällas till ansvar för ett brott 
utom  på grundval av ett personligt straff
ansvar;
c) ingen skall anklagas eller fallas till ansvar 
för brott på grund av handling  eller u n d e r
lå tenhet som  icke utgjorde ett brott enligt 
den nationella eller internationella lag som 
var tillämplig på honom  vid den tidpunkt 
då handlingen begicks; ej heller skall ett 
strängare straff u tdöm as än det som  var 
tilläm pligt vid den tidpunkt då brottet 
begicks. Om lagen efter det a tt brottet 
begicks ändras så att den stadgar ett lindri
gare straff, skall brottslingen kom m a i 
å tn ju tande härav;

d) var och en som  anklagats för brott 
föru tsättes vara oskyldig till dess att han 
förklarats skyldig enligt lag;
e) var och en som  anklagats för brott skall 
ha rätt att döm as i sin närvaro;
0  ingen skall tvingas avlägga vittnesbörd 
m ot sig själv eller erkänna sig skyldig;
g) var och en som  anklagats för brott skall 
ha rätt att förhöra eller låta förhöra v ittnet 
på åklagarsidan och att erhålla inställelse 
och förhör av egna v ittnen  u nder sam m a 
förutsättn ingar som  v ittnen  på åklagarsi
dan;

be released w ith the m in im um  delay possible 
and in any even t as soon as the circum stances 
justify ing the arrest, deten tion  or in ternm ent 
havé ceased to exist.

4. N o sentence m ay be passed and no penalty 
m ay be executed on  a person found guilty o f  a 
penal offence related to  the arm ed conflict 
except pu rsuan t to a conviction pronounced by 
an im partial and regularly constitu ted  court 
respecting the generally recognized principles 
o f  regular judicial procedure, w hich include the 
following:

(a) the procedure shall provide for an 
accused to be inform ed w ithout delay o f  the 
particulars o f the offence alleged against 
him  and shall afförd th e  accused before and 
during his trial all necessary rights and 
m eans o f  defence;
(b) no one shall be convicted of an  offence 
except on the basis o f individual penal 
responsibility;
(c) no one shall be accused or convicted o f  a 
crim inal offence on account o f  any act or 
om ission w hich did not constitu te  a 
crim inal offence under the national or in te r
national law to which he was subject at the 
tim e w hen it was com m itted ; nor shall a 
heavier penalty be im posed thån  that which 
was applicable at the tim e w hen the 
crim inal offence was com m itted ; if, after 
the com m ission o f  the offence, provision is 
m ade by law for the im position o f a lighter 
penalty, the offender shall benefit there- 

by;
(d) anyone charged w ith an offence is 
presum ed innocent until proved guilty 
according to law;
(e) anyone charged w ith an offence shall 
havé the right to be tried in his presence; 
(0  no one shall be com pelled to testify 
against h im self or to confess guilt;
(g) anyone charged w ith an offence shall 
havé the right to exam ine, or havé exam i- 
ned, the w itnesses against h im  and to 
obtain th e  attendance and exam ination  o f 
w itnesses on his behalf under the sam e 
conditions as w itnesses against him ;



h) ingen skall å ta las e ller straffas av  sam 
m a part fö r b ro tt som  redan  varit förm ål 
fö r slutgiltig friande eller fällande dom  en 
ligt sam m a lagstiftning och  sam m a rä tts 
liga fö rfarande;

i) var och en som  anklagats för brott skall 
ha rätt att få dom en publicerad offentligt; 
och
j) var och en  som  blivit döm d för brott skall 
i sam band m ed dom ens fällande u nder
rättas om  sina besvärsm öjligheter och 
andra rättsm edel sam t om  de tidsfrister 
som  härvid bör iakttagas.

5. K vinnor som  berövats sin frihet av skäl som  
står i sam band m ed den  väpnade konflikten 
skall vara inkvarterade i lokaler som  är åtskilda 
från m ännens. De skall ställas under direkt 
övervakning av kvinnor. I de fall då fam iljer 
anhållits, häktats eller in ternerats skall de 
dock, då så är m öjligt, inkvarteras på sam m a 
plats och behandlas som  fam iljeenheter.

6. Personer som  anhållits, häktats eller in ter
nerats av skäl som  står i sam band m ed den 
väpnade konflikten skall å tn ju ta  det skydd 
som  tillkom m er dem  enligt denna artikel till 
dess att de slutgiltigt friges, hem sändes eller 
å terin träder i tjänst, även efter den väpnade 
konfliktens avslutande.

7. För att undvika varje tvivel vad beträffar 
åtal och rättegång m ot personer som  anklagats 
för krigsförbrytelser eller brott m ot m änsklig
heten  skall följande principer gälla;

a) personer som  anklagas för sådana brott 
bör överläm nas till åtal och rättegång i 
enlighet m ed tillämpliga folkrättsliga regler; 
och
b) v a ro c h e n ,s o m  icke å tn ju te r en förm ån
ligare behandling enligt konventionerna 
och detta protokoll, skall beviljas i denna 
artikel åsyftad behandling, vare sig de brott 
vederbörande anklagas för utgör eller icke 
utgör grova överträdelser av konventio 
nerna eller av detta  protokoll.

(h) no one shall be prosecuted or punished 
by the sam e Party for an  offence in respect 
o f  w hich a final judgem en t acquitting or 
convicting thal person has been previously 
p ronounced under the sam e law and judi- 
cial procedure;
(i) anyone prosecuted for an offence shall 
havé the right to havé the judgem en t 
pronounced publicly; and
(j) a convicted person shall be advised on 
conviction o f  his judicial and o ther 
rem edies and o f  the tim e-lim its w ithin 
w hich they may be exercised.

5. W om en w hose liberty has been restricted 
for reasons related to  th e  arm ed conflict shall 
be held in quarters separated from m en’s 
quarters. They shall be under the im m ediate 
supervision o f  w om en. N evertheless, in cases 
w here families are detained or in terned , they 
shall, w henever possible, be held in th e  sam e 
place and accom m odated as family units.

6. Persons who are arrested , detained or 
in terned for reasons related to the arm ed 
conflict shall enjoy the protection provided by 
th is A rticle until their final release, repatriation 
or re-establishm ent, even after the end  o f  the 
arm ed conflict.

7. In order to  avoid any doubt concerning the 
prosecution and trial o f persons accused o f war 
crim es or crim es against hum anity , the follo- 
wing principles shall apply:

(a) persons who are accused o f  such crim es 
should be subm itted  for the purpose o f 
prosecution and trial in accordance w ith the 
applicable rules o f international law; and
(b) any such persons w ho do not benefit 
from m ore favourable treatm en t under the 
C onventions or th is Protocol shall be 
accorded the treatm en t provided by this 
A rticle, w hether or not the crim es o f  w hich 
they are accused constitu te  grave breaches 
o f  the C onventions or o f  this Protocol.



8. Ingen bestäm m else i denna artikel skall 
tolkas såsom  utgörande en begränsning av eller 
e tt h inder för varje annan  förm ånligare 
bestäm m else vari enligt tillämpliga fo lkrätts
liga regler personer som  täckes av punk t 1 
beviljas e tt ökat skydd.

Kapitel II
ÅTGÄRDER TILL FÖRMÅN FÖR KVIN
NOR OCH BARN

Artikel 76 -  Skydd  av kvinnor

1. K vinnor skall vara föremål för särskild 
respekt och skall skyddas främ st m ot våld täk t, 
påtvingad prostitu tion  och varje annan  form av 
otillbörligt närm ande.

2. H avande kv innor och sm åbarnsm ödrar 
som  anhålles, häktas eller interneras av skäl i 
sam band m ed väpnad konflikt skall få sina 
ärenden behandlade m ed absolut förtur.

3. I största möjliga utsträckning skall parterna 
i konflikten försöka undvika att avkunna döds
straff m ot havande kv innor och sm åbarns
m ödrar för brott i sam band m ed väpnad kon
flikt. D ödsstraff för sådana brott skall icke 
verkställas på dessa kvinnor.

Artikel 77 -  Skydd  av barn

1. Barn skall vara föremål för särskild respekt 
och skyddas m ot varje form av otillbörligt 
närm ande. Parterna i konflikten skall ge dem  
den vård och hjälp de behöver på grund av sin 
ålder eller av andra orsaker.

2. Parterna i konflikten skall vidtaga alla tänk 
bara åtgärder så att barn som  ej nått fem ton års 
ålder icke deltager direkt i fientligheterna, och 
särskilt skall de avstå från att rekrytera dem  till 
sina väpnade styrkor. Då rekrytering sker 
bland personer som  fyllt fem ton m en icke 
aderton år, skall de stridande parterna sträva 
efter a tt ge förtur åt dem  som  är äldst.

8. No provision o f this Article m ay be 
construed as lim iting or infringing any o ther 
m ore favourable provision granting greater 
protection, under any applicable rules o f in ter
national law, to persons covered by paragraph 
1.

Chapter II
MEASURES IN FAVOUR OF WOMEN AND 
CHILDREN

Article 76 -  Protection o f  women

1. W om en shall be the object o f special respect 
and shall be protected in particular against 
rape, forced prostitution and any o ther form of 
indecent assault.

2. Pregnant w om en and m others having 
dependent infants w ho are arrested , detained 
or in terned for reasons related to  the arm ed 
conflict, shall havé their cases considered w ith 
the u tm ost priority.

3. T o the m axim um  extent feasible, the 
Parties to  the conflict shall endeavour to  avoid 
the pronouncem ent o f the death  penalty on 
pregnant w om en or m others having dependent 
infants, for an offence related to the arm ed 
conflict. T he death  penalty for such offences 
shall not be executed on such w om en.

Article 77 -  Protection o f  children

1. C hildren shall be the object o f special 
respect and shall be protected against any form 
o f  indecent assault. The Parties to the conflict 
shall provide them  w ith the care and aid they 
require, w hether because o f their åge or for any 
o ther reason.

2. The parties to the conflict shall take all 
feasible m easures in order tha t children  w ho 
havé not a ttained the åge o f fifteen years do not 
take a direct part in hostilities and , in particu
lar, they shall refrain from recruiting them  into 
their arm ed forces. In recruiting am ong those 
persons w ho havé attained the åge o f fifteen 
years bu t w ho havé not a ttained the åge of



3. Om barn som  ej fyllt fem ton år u n d an 
tagsvis och trots bestäm m elserna i punkt 2 
deltager direkt i fientligheterna och faller i en 
m otparts våld, skall de fortsättningsvis å tn ju ta 
det särskilda skydd som  beviljas enligt denna 
artikel, vare sig de är krigsfångar eller ej.

4. Om barn anhålles, häktas eller in terneras av 
skäl som  står i sam band m ed den  väpnade 
konflikten, skall de inkvarteras i lokaler som  är 
avskilda från de vuxnas, u tom  i de fall då 
fam iljer får bo tillsam m ans såsom  fam iljeen- 
heter i enlighet m ed bestäm m elserna i artikel 
75, punkt 5.

5. D ödsstraff för brott i sam band m ed den 
väpnade konflikten skall icke verkställas på 
personer som  ej fyllt aderton år vid den 
tidpunkt då brottet begicks.

Artikel 78 -  Evakuering av barn
1. Ingen part i konflikten skall företaga evaku
ering till e tt främ m ande land av andra barn än 
sina egna m edborgare, såvida det icke rör sig 
om  en tillfällig evakuering till följd av tv ing
ande skäl i sam band m ed barnens hälsa eller 
sjukvård eller, utom  i ockuperade om råden, 
när deras säkerhet så kräver. Då föräldrar eller 
förm yndare kan nås, kräves deras skriftliga 
godkännande av evakueringen. Kan dessa 
personer icke nås, kräves skriftligt godkän
nande av evakueringen från de personer som 
enligt lag eller sedvänja är i första hand 
ansvariga för barnens vård. Varje sådan evaku
ering skall övervakas av skyddsm akten i 
sam råd m ed de berörda parterna, det vill säga 
den part som  företager evakueringen, den part 
som  m ottager barnen och de parter vilkas 
m edborgare evakueras. I sam tliga fall skall alla 
stridande parter vidtaga alla tänkbara försiktig
hetsm ått, så att de evakuerade icke u tsättes för 
någon fara.
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eighteen years, the Parties to the conflict shall 
endeavour to  give priority to  those w ho are 
oldest.

3. If, in exceptional cases, despite the  provi
sions o f paragraph 2, children who havé not 
a ttained the åge o f  fifteen years take a direct 
part in hostilities and fall into the  power o f  an 
adverse Party„ they shall continue to benefit 
from the special protection accorded by this 
A rticle, w hether o r not they are prisoners o f 
war.

4. If arrested, detained or interned for reasons 
related to the arm ed conflict, ch ildren  shall be 
held in quarters separate from the quarters o f 
adults, except w here fam ilies are accom odated 
as family units as provided in Article 75, 
paragraph 5.

5. The death  penalty for an offence related to 
the arm ed conflict shall not be executed on 
persons w ho had not a ttained the åge of 
e ighteen years at the tim e the offencé' was 
com m itted.

Article 78 -  Evacuation o f  children
1. No Party to  the conflict shall arrange for the 
evacuation o f  children, o ther thån  its own 
nationals, to a foreign country except for a 
tem porary evacuation w here com pelling rea
sons o f the health or medical treatm en t o f the 
children or, except in occupied territory, their 
safety, so require. W here the parents or legal 
guardians can be found, their w ritten consent 
to such evacuation is required. If these persons 
cannot be found, the w ritten  consent to such 
evacuation o f  the persons w ho by law or 
custom  are primarily responsible for the care o f 
the children is required. Any such evacuation 
shall be supervised by the Protecting Power in 
agreem ent w ith the Parties concerned, nam ely , 
the Party arranging for the evacuation , the 
Party receiving the children and any Parties 
w hose nationals are being evacuated. In each 
case, all Parties to the conflict shall take all 
feasible precautions to avoid endangering the 
evacuation.



2. Då evakuering företages i enlighet m ed 
punkt I, skall varje barns uppfostran , inbe
gripet dess religiösa och moraliska uppfostran i 
enlighet m ed föräldrarnas önskan , säkerställas 
med största möjliga kontinuitet.

3. 1 syfte att underlätta  de i enlighet med 
denna artikel evakuerade barnens återkom st 
till sina fam iljer och länder skall den parts 
m yndigheter som  företager evakueringen och, 
då så är läm pligt, m yndigheterna i m ottagar
landet för varje barn upprätta e tt kort med 
fotografier, som  de skall sända till In ternatio 
nella R öda-korskom m itténs centrala efter- 
forskningsbyrå. Kortet skall, då så är möjligt 
och det icke m edför någon risk eller skada för 
barnet, innehålla följande uppgifter:

a) barnets efternam n;
b) barnets förnam n;
c) barnets kön;
d) födelseort och -datum  (eller, om  datum  
icke är känt: beräknad ålder);
e) faderns fullständiga nam n;
0  m oderns fullständiga nam n och flick
nam n;
g) barnets närm aste släktingar;
h) barnets nationalitet;
i) barnets m odersm ål och andra språk som  
barnet talar;
j) adress till barnets familj; 
k) barnets identifikationsnum m er;

I) barnets hälsotillstånd;
m) barnets blodgrupp;
n) eventuella  särskilda kännetecken;
o) da tum  då barnet påträffades och platsen
härför;
p) da tum  då barnet läm nade landet och 
platsen för avfärden; 
q) barnets eventuella religion; 
r) barnets nuvarande adress i m ottagarlan
det;
s) i händelse av barnets eventuella dödsfall 
före å terkom sten , da tum , plats och o m stän 
d igheter i sam band m ed dödsfallet sam t 
plats för barnets grav.

2. W heneveran  evacuation occurs pu rsuant to 
paragraph 1, each ch ild 's education , including 
his religious and moral education as his parents 
desire, shall be provided while he is away w ith 
the greatest possible continuity .

3. W ith a view to facilitating the return  to their 
families and country  o f children evacuated 
pursuan t to this Article, the authorities o f the 
Party arranging for the evacuation and , as 
appropriate, the au thorities o f the receiving 
country shall establish for each ehild a card 
w ith photographs, w hich they shall send to the 
Central Tracing Agency o f  the International 
C om m ittee  o f the Red Cross. Each card shall 
bear, w henever possible, and w henever it 
involves no risk o f harm  to the ehild , the 
following inform ation:

(a) surnam e(s) o f the ehild;
(b) the child 's first name(s);
(c) the child 's sex;
(d) the place and date o f birth (or, if that 
date is not know n, the approxim ate åge);
(e) the father’s full nam e;
(0  the m other’s full nam e and her m aiden 
nam e;
(g) the child 's next-of-kin;
(h) th e  child’s nationality;
(i) the child 's native language, and any 
o ther language he speaks;
(j) the address o f the child’s family;
(k) any identification num ber for the 
ehild;
(I) the child’s State o f health;
(m) the child’s blood group;
(n) any distinguishing features;
(o) the date on which and the place where 
the ehild was found;
(p) the date on w hich and the place from 
which the ehild left the country;
(q) th e  child’s religion, if any;
(r) the chi!d’s present address in the recei
ving country ;
(s) should the ehild die before his return , 
the date , place and circum stances o f death  
and place of in ternm ent.



Kapitel III 
JOURNALISTER

Artikel 79 -  Skyddsåtgärder fö r  journalister

1. Journalister m ed farliga uppdrag å yrkets 
vägnar i om råden där väpnad konflikt pågår 
skall betraktas såsom  civila i enlighet med 
innebörden i artikel 50, punkt 1.

2. De skall i denna sin egenskap skyddas i 
enlighet med konventionerna och detta  proto
koll, under förutsättn ing att de icke bedriver 
någon verksam het som  skulle kunna inverka 
m enligt på deras civila sta tu s, u tan  h inder för 
krigskorrespondenters rätt a tt då de är ackredi
terade hos väpnade styrkor å tn ju ta  den status 
som  avses i artikel 4 A (4) i tredje konventio 
nen.

3. De kan erhålla ett identitetskort som  över
ensstäm m er med det som  avbildats i bilaga II i 
detta protokoll.D etta kort, som  skall utfärdas 
av regeringen i den stat vars medborgare 
journalisten  är eller på vars territorium  han är 
bosatt eller i vilken det nyhetsorgan är beläget 
som  anställt honom , skall styrka hans ställning 
som  journalist.

Chapter III 
JOURNALISTS

A rtide 79 -  Measures o f  protection fö r  journa
lists

1. Journalists engaged in dangerous profes
sional missions in areas o f  arm ed conflict shall 
be considered as civilians w ithin the m eaning 
o f  Article 50, paragraph 1.

2. They shall be protected as such under the 
C onventions and this Protocol, provided that 
they take no action adversely affecting their 
sta tus as civilians, and w ithout prejudice to the 
right o f  war correspondents accredited to the 
arm ed forces to  the sta tus provided for in 
Article 4 A (4) o f the Third C onvention.

3. They may obtain an  identity card sim ilar to 
the m odel in A nnex II o f this Protocol. This 
card, w hich shall be issued by the governm ent 
o f the State o f  which the journalist is a national 
or in w hose territory he resides or in which the 
news m edium  em ploying him  is located. shall 
attest to his sta tus as a journalist.



DEL V
KONVENTIONERNAS OCH DETTA PRO
TOKOLLS VERKSTÄLLIGHET

AVDELNING I
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 80 -  Verkställighetsåtgärder

1. De höga fördragsslutande parterna och 
parterna i konflikten skall u tan  dröjsm ål 
vidtaga alla nödvändiga åtgärder för a tt fu ll
göra sina skyldigheter i enlighet m ed k onven 
tionerna och detta  protokoll.

2. De höga fördragsslutande parterna och 
parterna i konflikten skall ge order och in s tru k 
tioner i syfte a tt garantera iakttagandet av 
konventionerna och detta protokoll sam t över
vaka deras verkställighet.

Artikel 81 -  Röda korsets och andra humanitära  
organisationers verksamhet

1. Parterna i konflikten skall på alla sätt som 
står i deras m akt underlätta för Internationella 
Röda korskom m ittén  att fullgöra de h u m an i
tära uppgifter som  den tilldelats i konven tio 
nerna och i detta  protokoll i syfte a tt garantera 
krigets offer skydd och bistånd. Internationella 
Röda korskom m ittén  kan även m ed berörda 
parters m edgivande utöva annan  hum anitär 
verksam het till förmån för dessa offer.

2. Parterna i konflikten skall bevilja sina 
respektive Röda korsorganisationer (Röda 
ha lvm ånen , Röda lejonet och solen) det 
bistånd som  de behöver för a tt utföra sin 
hum anitära  verksam het till förm ån för krigets 
offer i enlighet m ed bestäm m elserna i konven
tionerna och i detta  protokoll sam t m ed Röda 
korsets grundläggande principer, så som  de 
form ulerats av de internationella Röda kors- 
konferenserna.

3. De höga fördragsslutande parterna och 
parterna i konflikten skall på allt sätt underlätta 
det bistånd som  Röda korsorganisationerna

PART V
EXECUTION OF THE CONVENTIONS 
AND OF THIS PROTOCOL

SECTION I
GENERAL PROVISIONS

A rtide 80 -  Measures för execution

1. The High C ontracting  Parties and the 
Parties to the conflict shall w ithout delay take 
all necessary m easures for the execution o f 
their obligations under the C onventions and 
this Protocol.

2. The High C ontracting Parties and the 
Parties to  the conflict shall give orders and 
instructions to ensure observance o f the 
C onventions and th is Protocol, and shall 
supervise their execution.

A rtide 81 -  Activities o f  the R ed  Cross and other 
humanitarian organizations

1. The Parties to the conflict shall g rant to the 
International C om m ittee o f the Red Cross all 
facilities w ithin their power so as to enable it to 
carry out the hum anitarian  functions assigned 
to it by th e  C onventions and th is Protocol in 
order to ensure protection and assistance to the 
victim s ofconflic ts; the International C om m it
té o f the Red Cross may also carry out any 
o ther hum anitarian  activities in fav o u ro f these 
v ictim s, subject to the consent o f the Parties to 
the conflict concerned.

2. T he Parties to the  conflict shall grant to their 
respective Red Cross (Red C rescént, Red Lion 
and Sun) organizations the facilities necessary 
fo rcarry ingou t their hum anitarian  activities in 
favour o f the victim s o f the conflict, in accor- 
dance w ith the provisions o f the C onventions 
and this Protocol and the fundam ental prin- 
ciples o f the Red Cross as form ulated by the 
International Conferences o f the Red Cross.

3. The High C ontracting  Parties and the 
Parties to the conflict shall facilitate in every 
possible way the assistance w hich Red Cross



(Röda halvm ånen . Röda lejonet och solen)och 
Röda korsföreningarnas förbund skall ge 
krigets offer i enlighet m ed bestäm m elserna i 
konventionerna och i detta  protokoll sam t 
Röda korsets grundläggande principer, så som 
de form ulerats av de internationella Röda 
korskonferenserna.

4. De höga fördragsslutande parterna och 
parterna i konflikten skall såvitt möjligt ge 
bistånd av sam m a slag som  om näm nes i 
punkterna 2 och 3 åt övriga hum anitära orga
nisationer som avses i konventionerna och i 
detta protokoll, vilka är vederbörligen bem y n 
digade av de berörda parterna i konflikten och 
vilka u tövar sin hum anitära verksam het i 
enlighet m ed bestäm m elserna i konven tio 
nerna och detta protokoll.

Artikel 82 -Jurid iska  rådgivare inom de väpnade 
styrkorna

De höga fördragsslutande parterna skall alltid, 
och parterna i konflikten skall under väpnad 
konflikt, tillse a tt jurid iska rådgivare när så är 
nödvändigt finnes till hands för att ge de 
m ilitära befälhavarna på lämplig nivå råd 
rörande tilläm pningen av konventionerna och 
detta  protokoll och rörande lämplig underv is
ning av de väpnade styrkorna på detta 
om råde.

Artikel 83 -  Informationsspridning

1. De höga fördragsslutande parterna förbin
der sig a tt såväl i fredstid som  under väpnad 
konflikt inom  sina respektive länder ge största 
möjliga spridning åt konventionerna och detta 
protokoll och särskilt att införa stud iet därav i 
planerna för den militära undervisningen och 
att uppm untra  civilbefolkningen att studera 
dem , så a tt dessa instrum en t blir kända av de 
väpnade styrkorna och civilbefolkningen.

2. De militära eller civila m yndigheter som 
under väpnad konflikt påtager sig ansvar för 
tilläm pningen av konventionerna och detta

(Red C rescént, Red Lion and Sun) organiza- 
tions and the League o f Red Cross Societies 
exlend to the victim s o f  conflicts in accordance 
w ith the provisions o f  the C onventions and 
this Protocol and w ith the fundam ental prin- 
ciples o f the Red Cross as form ulated by the 
International C onferences o f the Red Cross.

4. The High C ontracting Parties and the 
Parties to the conflict shall, as far as possible, 
m ake facilities sim ilar to those m entioned in 
paragraphs 2 and 3 available to the other 
hum anitarian  organizations referred to in the 
C onventions and this Protocol which are duly 
authorized by the respective Parties to the 
conflict and which perform their hum anitarian  
activities in accordance w ith the provisions of 
the C onventions and this Protocol.

A rtide 82  -  Legal advisers in arm ed för ees

T he High C ontracting  Parties at all tim es ,an d  
the Parties to the conflict in tim e o f  arm ed 
conflict, shall ensure that legal advisers are 
available, w hen necessary, to advise military 
com m anders at the appropriate level on the 
application o f  the C onventions and this 
Protocol and on the appropriate instruetion to 
be given to the arm ed forces on this subject.

A rtide 83 -  Dissemination

1. The High C ontracting  Parties undertake, in 
tim e o f peace as in tim e o f  arm ed conflict, to 
dissem inate the C onventions and this Protocol 
as widely as possible in their respective coun- 
tries an d , in particular, to  include the study 
thereo f in their program m es o f  military 
instruetion and to encourage the study  thereof 
by the civilian population, so that those in s tru 
m ents m ay becom e know n to the arm ed forces 
and to the civilian population.

2. Any m ilitary or civilian authorities w ho, in 
tim e o f arm ed conflict, assum e responsibilities 
in respect o f the application o f  the C onventions



protokoll skall äga full kännedom  om  tex terna i 
dessa instrum ent.

Artikel 84 -  Regler fö r  tillämpning

De höga fördragsslutande parterna skall så 
snart som  möjligt genom  förm edling av depo- 
sitarien och , när så är läm plig t,genom  förm ed
ling av skyddsm akt tillställa varandra sina 
officiella översättn ingar av detta  protokoll 
sam t de lagar och förordningar som  de avser 
utfärda för att säkerställa tilläm pningen 
härav.

AVDELNING II
BEIVRANDE AV ÖVERTRÄDELSER AV 
KONVENTIONERNA OCH DETTA PRO
TOKOLL

Artikel 85  -  Beivrande av överträdelser av detta  
protokoll

1. K onventionernas bestäm m elser rörande 
beivrande av överträdelser och svåra överträ
delser skall, såsom  de är kom pletterade genom  
denna avdeln ing , tilläm pas på överträdelser 
och svåra överträdelser av detta protokoll.

2. H andlingar som  i konventionerna beteck
nas såsom  svåra överträdelser utgör svåra 
överträdelser av detta  protokoll om  de begås 
m ot personer i en m otparts våld, vilka skyddas 
av artiklarna 44, 45 och 73 i detta  protokoll, 
eller m ot m otpartens sårade, sjuka eller 
skeppsbru tna, vilka skyddas av detta  protokoll, 
eller m ot sjukvårdspersonal eller själavårds- 
personal, s jukvårdsenheter eller sjuk transpo rt
m edel under kontroll av m otparten  och skyd
dade av detta protokoll.

3. U töver de i artikel 11 definierade svåra 
överträdelserna skall följande handlingar, då 
de begås uppsåtligen i strid m ed tillämpliga 
bestäm m elser i detta protokoll och ger upphov 
till dödsfall eller allvarliga personskador, 
betraktas såsom  svåra överträdelser av detta 
protokoll:

a) a tt utsätta civilbefolkningen eller civil
personer för anfall;

and th is Protocol shall be fully acquainted w ith 
the text thereof.

A rtide 84 -  Rules o f  application

T he High C ontracting  Parties shall com m uni- 
cate to  one ano ther, as soon as possible, 
through the depositary an d , as appropriate, 
through the Protecting Pow ers, their official 
translations o f  th is Protocol, as well as the laws 
and regulations w hich they m ay adopt to 
ensure its application.

SECTION II
REPRESSION OF BREACHES OF THE 
CONVENTIONS AND OF THIS PROTO
COL

A rtide  85 -  Repression o f  breaches o f  this 
Protocol

1. The provisions o f  the C onventions relating 
to the repression o f breaches and grave breach
es, supplem ented by th is Section ,shall apply to 
the repression o f  breaches and grave breaches 
o f this Protocol.

2. Acts described as grave breaches in the 
C onventions are grave breaches o f  this 
Protocol if com m itted  against persons in the 
power o f  an adverse Party protected by Articles 
44, 45 and 73 o f this Protocol, o r against the 
w ounded , sick and shipwrecked o f the adverse 
Party w ho are protected by this Protocol, or 
against those medical or religious personnel, 
medical units or medical transports w hich are 
under the control o f  the adverse Party and are 
protected by this Protocol.

3. In addition  to the grave breaches defined in 
Article 11, the following acts shall be regarded 
as grave breaches o f this Protocol, when 
com m itted  w ilfully, in violation o f  the relevant 
provisions o f this Protocol, and  causing death 
or serious injury to body or health:

(a) m aking the civilian population or indi- 
vidual civilians the object o f attack;



b) a tt inleda ett urskillningslöst anfall som  
drabbar civilbefolkningen eller civil egen
dom  i m edvetande om  att anfallet kom m er 
att förorsaka y tterst svåra förluster i m änn i
skoliv eller skador på civilpersoner eller 
civil egendom  på sätt som är definierat i 
artikel 57, punkt 2, a , 3);
c) att inleda anfall m ot anläggningar eller 
installationer innehållande farliga krafter i 
m edvetande om  att anfallet kom m er att 
förorsaka y tterst svåra förluster i m änn i
skoliv eller skador på civilpersoner eller 
civil egendom  på sätt som  är definierat i 
artikel 57, punkt 2, a , 3);
d) att u tsätta oförsvarade platser och dem i
litariserade zoner för anfall;
e) a tt utsätta en person för anfall i vetskap 
om  att han är försatt u r stridbart skick;
0  att bedrägligt och i strid m ed artikel 37 
använda Röda korsets, Röda halvm ånens 
eller Röda lejonets och solens kännetecken 
eller andra av konventionerna eller detta 
protokoll erkända skyddstecken.

4. U töver de i föregående punkter definierade 
svåra överträdelserna skall följande handlingar 
betraktas såsom  svåra överträdelser av proto
kollet, då de begås uppsåtligen och i strid m ed 
konventionerna eller detta  protokoll:

a) ockupationsm akts förflyttning av en del 
av sin egen civila befolkning till det om råde 
som  den ockuperar eller deponering  eller 
förflyttning inom  eller u tanför det ockupe
rade om rådet av hela eller en  del av befolk
ningen i detta om råde i strid m ed artikel 49 i 
fjärde konventionen;
b) oförsvarligt uppskov m ed repatriering 
av krigsfångar eller civila;
c) apartheidåtgärder och andra omänskliga 
och nedsättande åtgärder innefattande 
kränkningar av den personliga värdigheten 
och grundade på rasdiskrim inering;
d) insättande av anfall m ot klart erkända 
historiska m innesm ärken , konstverk eller 
andaktsplatser som  utgör folkens kulturella 
eller andliga arv och som  beviljats särskilt

(b) launching an indiscrim inate attack aff- 
ecting the civilian population or civilian 
objects in the knowledge that such attack 
will cause excessive loss o f  life, injury to 
civilians o r dam age to civilian objects, as 
defined in A rticle 57, paragraph 2 (a) (iii);

(c) launching an attack against w orks or 
installations contain ing dangerous forces in 
the know ledge tha t such attack will cause 
excessive loss o f  life, injury to  civilians or 
dam age to civilian objects, as defined in 
Article 57, paragraph 2 (a) (iii);

(d) m aking non-defended localities and 
dem ilitarized zones the object o f  attack;
(e) m aking a person the object o f attack in 
the know ledge that he is hors de combat; 
(0  the perfidious use, in violation o f Article 
37, o f  the distinctive em blem  o f  the Red 
C rass, Red C rescént or Red Lion and Sun or 
o f o ther protective signs recognized by the 
C onventions or this Protocol.

4. In addition to the grave breaches defined in 
the preceding paragraphs and in the C onven
tions, the following shall be regarded as grave 
breaches o f  this Protocol, w hen com m itted  
wilfully and in violation o f the C onventions or 
the Protocol:

(a) the transfer by the occupying Power of 
parts o f its own civilian population into the 
territory it occupies, or the deportation or 
transfer o f  all or parts o f the population of 
the occupied territory w ithin or outside this 
territory , in violation o f  Article 49 o f the 
Fourth  C onvention;
(b) unjustifiable delay in the repatriation o f 
prisoners o f war or civilians;
(c) practices o f apartheid  and o ther in h u 
m an and degrading practices involving 
outrages upon personal dignity , based on 
racial discrim ination;
(d) m aking the clearly-recognized historie 
m onum en ts , work o f art or places o f 
w orship w hich constitu te  the eultural or 
spiritual heritage o f peoples and to which



skydd i enlighet med särskilt arrangem ang, 
exem pelvis inom  ram en för en behörig 
internationell organisation, varvid följden 
blir förstörelse av dessa i sto r skala, då bevis 
icke föreligger om  att m otparten överträtt 
artikel 53, b , och då dessa historiska 
m innesm ärken , konstverk och andakts- 
platser icke är belägna om edelbart intill 
militära m ål;

e) att beröva en person som är skyddad av 
konventionerna eller punkt 2 i denna artikel 
rätt till en regelrätt och opartisk rä tte
gång.

5. U tan förfång för tilläm pningen av k o nven 
tionerna och detta  protokoll skall svåra över
trädelser av dessa instrum ent betraktas såsom  
krigsförbrytelser.

Artikel 86 -  Underlätelse av handla

1. De höga fördragsslutande parterna och 
parterna i konflikten skall beivra svåra överträ
delser och vidtaga nödvändiga åtgärder för a tt 
förhindra alla andra överträdelser av k onven 
tionerna eller detta protokoll, vilka följer av en 
underlåtelse att handla när en förpliktelse 
härtill föreligger.

2. Det faktum  att en överträdelse av k o nven 
tionerna eller av detta  protokoll begåtts av en 
underlydande skall icke fritaga hans övero rd 
nade från straffrättsligt eller disciplinärt 
ansvar, allt efter om ständigheterna, om  dessa 
visste eller hade erhållit underrätte lser som 
gjorde det möjligt för dem  att under rådande 
förhållanden sluta sig till att den underlydande 
begick eller skulle begå en sådan överträdelse, 
och om  de icke vidtagit alla utförbara åtgärder 
som  stod i deras m akt för a tt förhindra eller 
beivra denna överträdelse.

Artikel 87  -  Militära chefers plikter

1. De höga fördragsslutande parterna och 
parterna i konflikten skall kräva att m ilitära

special protection has been given by special 
arrangem ent, for exam ple, w ithin the 
fram ew ork o f a com petent international 
o rgan iza tion ,theob jec t o f a ttack , causing as 
a result extensive destruction  thereof, 
w here there is no evidence o f the violation 
by th e  adverse Party o f Article 53, sub- 
paragraph (b), and w hen such historie 
m o n u m en ts , w orks o f  art and places o f 
worship are not located in the im m ediate 
proxim ity o f  m ilitary objectives;
(e) depriving a person protected by the 
C onventions or referred to  in paragraph 2 of 
th is Article o f the rights o f fair and regular 
trial.

5. W ithout prejudice to the application o f the 
C onventions and o f this Protocol, grave 
breaches o f these in strum en ts shall be regarded 
as war crimes.

Article 86 -  Fai ture to act

1. The High C ontracting  Parties and the 
Parties to the conflict shall repress grave 
breaches, and take m easures necessary to 
suppress all o ther breaches, o f  the C onventions 
or o f this Protocol w hich result from a failure to 
act w hen under a duty  to  do so.

2. The fact that a breach o f the C onventions or 
o f this Protocol was com m itted  by a subordi- 
nate does not absolve his superiors from penal 
or disciplinary responsibility, as the case may 
be, if they knew , or had inform ation which 
should havé enabled them  to conclude in the 
circum stancesat the tim e ,th a t he was com m it- 
ting or was göing to com m it such a breach and 
if they did not take all feasible m easures w ithin 
their pow er to prevent or repress the breach.

A rtide 87  -  Dilly o f  eommanders

1. T he High C ontracting  Parties and the 
Parties to the conflict shall require military



chefer i vad avser m edlem m ar av de väpnade 
styrkorna under deras befäl och andra personer 
under deras kontroll förhindrar och, när så är 
nödvändigt, beivrar och rapporterar överträ
delser av konventionerna och detta protokoll 
till behöriga m yndigheter.

2. I syfte a tt förhindra och beivra överträdelser 
skall de höga fördragsslutande parterna och 
parterna i konflikten kräva att m ilitära chefer, 
m ed hänsyn till graden av sitt ansvar, tillser att 
m edlem m ar av de väpnade styrkorna under 
deras befäl är m edvetna om  sina skyldigheter 
enligt konventionerna och detta protokoll.

3. De höga fördragsslutande parterna och 
parterna i konflikten skall av varje m ilitär chef, 
som  är m edveten om  a tt underlydande eller 
andra personer under hans kontroll kom m er 
a tt begå eller har begått en överträdelse av 
konventionerna eller detta  protokoll, kräva att 
han vidtager de åtgärder som  är nödvändiga för 
a tt förhindra sådana överträdelser av konven 
tionerna eller detta protokoll och, när så är 
läm pligt, tager initiativet till disciplinära eller 
straffrättsliga åtgärder m ot personer som 
begått överträdelser.

Artikel 88 -  Ömsesidigt bistånd i brottmåls- 
ärenden

1. De höga fördragsslutande parterna skall i 
största möjliga utsträckning bistå varandra i 
sam band med straffrättsliga förfaranden som 
inletts till följd av svåra överträdelser av 
konventionerna eller av detta  protokoll.

2. M ed förbehåll fö rde  rättigheter och skyldig
heter som  fastslagits i konventionerna och i 
artikel 85, punkt 1, i detta protokoll, och då 
om ständigheterna det m edgiver, skall de höga 
fördragsslutande parterna sam arbeta i fråga om 
utläm ningsärenden. De skall taga vederbörlig 
hänsyn till ansökan från stat på vars om råde 
det uppgivna brottet blivit begånget.

3. I sam tliga fall skall lagen i den höga 
fördragsslutande part till v ilken ansökan ställts 
vara tillämplig. B estäm m elserna i föregående

com m anders, w ith respect to m em bers o f the 
arm ed forces under their com m and and o ther 
persons under the ir contro l, to prevent and , 
where necessary, to suppress and to report to 
com peten t authorities breaches o f the C onven- 
tions and o f this Protocol.

2. In order to prevent and suppress breaches, 
High C ontracting  Parties and Parties to the 
conflict shall require tha t, com m ensura te  with 
their level o f  responsibility, com m anders 
ensure that m em bers o f the arm ed forces under 
their com m and are aware o f  their obligations 
under the C onventions and th is Protocol.

3. The High C ontracting  Parties and Parties to 
the conflict shall require any com m ander who 
is aware that subordinates or o th er persons 
under his control are göing to com m it or havé 
com m itted  a breach o f the C onventions or o f 
th is Protocol, lo initiate such steps as are 
necessary to prevent such violations of the 
C onventions o r th is Protocol, and , where 
appropriate, to initiate disciplinary or penal 
action against violators thereof.

A rtide 88 -  M utual assist ance in criminal 
matters

1. T he High C ontracting Parties shall afförd 
one ano ther the greatest m easure o f  assistance 
in connection with crim inal proceedings 
brought in respect o f grave breaches o f the 
C onventions or o f this Protocol.

2. Subject to the rights and obligations esta- 
blished in the C onventions and in Article 85, 
paragraph l ,o f th is  P ro toco l,and  w hen circum - 
stances perm it, the High C ontracting Parties 
shall co-operate in the m atter o f extradition. 
They shall give due consideration to the 
request o f the State in w hose territory the 
alleged offence has occurred.

3. T he law o f  the High C ontracting  Party 
requested shall apply in all cases. The provi
sions o f  the preceding paragraphs shall not.



punk ter skall dock ej påverka de skyldigheter 
som  foijer av bestäm m elserna i varje annan  
bilateral eller m ultilateral traktat som , helt eller 
delvis, reglerar eller kom m er att reglera äm net 
öm sesidigt b istånd i brottm ålsärenden.

Artikel 89 -  Sam arbete

Då svåra överträdelser av konventionerna eller 
detta  protokoll föreligger, åtager sig de höga 
fördragsslutande parterna att gem ensam t eller 
var och en för sig handla i sam arbete med 
Förenta nationerna och i enlighet med Förenta 
nationernas stadga.

A rtikel 90 -  Internationell kommission fö r  under
sökande av fakta

1. a) En internationell kom m ission för u n d e r
sökande av fakta (härefter kallad "k o m m is
sionen” ) skall tillsättas. Den skall bestå av 
fem ton m edlem m ar kända för sin höga 
m oral och sin oväld.
b) När m inst tjugo höga fördragsslutande 
parter har överenskom m it om  att godkänna 
kom m issionens behörighet i enlighet m ed 
punkt 2, och därefter m ed fem års m ellan 
rum , skall depositarien sam m ankalla ett 
möte m ed om bud för dessa höga fördrags
slu tande parter i syfte att välja kom m issio
nens m edlem m ar. Vid m ötet skall o m b u 
den välja kom m issionens m edlem m ar 
genom  slu ten  om röstn ing från en lista över 
personer till vilken var och en av dessa höga 
fördragsslutande parter m å nom inera en 
person.

c) K om m issionens m edlem m ar skall 
tjänstgöra i sin personliga egenskap och 
skall inneha sitt uppdrag till dess a tt nya 
m ed lem m ar väljes vid påföljande m öte.
d) Vid valet skall de höga fördragsslutande 
parterna tillse a tt var och en av de personer 
som  skall inväljas i kom m issionen äger 
nödvändiga kvalifikationer och a tt en 
rättvis geografisk representation uppnås 
inom  kom m issionen i dess helhet.
e) U ppstår en vakans skall kom m issionen

how ever, affect th e  obligations arising from the 
provisions o f  any o ther treaty o f  a bilateral or 
m ultilateral nature w hich governs or will 
govern the w hole or part o f  the subject o f 
m utual assistance in crim inal m atters.

A rtide 89  -  Co-operation

In situations o f serious violations o f the 
C onventions or o f this Protocol, the High 
C ontracting  Parties undertake to act,jo in tly  or 
individually , in co-operation w ith the U nited 
N ations and in conform ity w ith the U nited 
N ations C harter.

A rticle 90 -  International Fact-Finding Corn m is
sion

1. (a) A n International Fact-F inding C om - 
m ission (hereinafter referred to as " th e  
C om m ission") consisting o f  fifteen m em - 
bers o f  high moral standing  and acknow - 
ledged im partiality shall be established.
(b) W hen not less thån  tw enty High 
C ontracting  Parties havé agreed to accept 
the com petence o f  the C om m ission pursu- 
an t to paragraph 2, the depositary shall 
then , and at intervals o f  five years thereaf- 
te r,convene  a m ee tin g o f representatives of 
those High C ontracting Parties for the 
purpose o f  electing the m em bers o f the 
C om m ission. At the m ee tin g ,th e  represen
tatives shall elect the m em bers o f the 
C om m ission by secret ballot from a list o f 
persons to w hich each o f those High 
C ontracting  Parties may nom inate  one 
person.
(c) The m em bers o f  the C om m ission shall 
serve in their personal capacity and shall 
hold office until the election o f new 
m em bers at the ensuing m eeting.
(d) At the election, the High C ontracting 
Parties shall ensure that the persons to be 
elected to the C om m ission individually 
possess the qualifications required and tha t, 
in the C om m ission as a w hole, equitable 
geographical representation is assured.
(e) In the case o f  a casual vacancy, the



själv återbesätta denna med vederbörlig 
hänsyn till bestäm m elserna i styckena
a)-d).
f) D epositarien skall till kom m issionens 
förfogande ställa de adm inistrativa resu r
ser, som  är nödvändiga för fullgörandet av 
dess uppgifter.

2. a) De höga fördragsslutande parterna kan 
vid protokollets undertecknande eller ratifi
kation eller vid anslu tn ing till detta eller vid 
varje annan  senare tidpunk t förklara att de 
ipso fac to  och utan särskild överenskom 
m else, i förhållande till varje annan  hög 
fördragsslutande part som  godkänner sam 
ma förpliktelse, e rkänner kom m issionens 
behörighet att undersöka sådan annan parts 
anklagelser, på sätt som  bem yndigats i 
denna artikel.
b) O van näm nda förklaringar skall över
läm nas till depositarien , som  skall tillställa 
de höga fördragsslutande parterna kopior 
härav.
c) K om m issionen skall vara behörig att

1) undersöka fakta som  hävdas utgöra 
svåra överträdelser i enlighet med defi
n itionen i konventionerna och detta 
protokoll eller andra allvarliga k ränk
ningar av konventionerna eller detta 
protokoll;
2) underlätta , genom  sina bona officia, 
ett å terupprättande av respekten för 
konventionerna och detta  protokoll.

d) I andra situationer skall kom m issionen 
företaga en undersökning på begäran av en 
part i konflikten endast m ed den eller de 
andra berörda parternas m edgivande.
e) Med förbehåll för ovanstående bestäm 
m elser i denna punkt skall bestäm m elserna 
i artikel 52 i första konven tionen ,artike l 53 i 
andra konventionen , artikel 132 i tredje 
konventionen och artikel 149 i fjärde 
konventionen fortsättningsvis tilläm pas på 
varje påstådd kränkning av konventionerna 
och skall även gälla varje påstådd k ränk
ning av detta  protokoll.

C om m ission itself shall fill th e  vacancy, 
having due regard to the provisions o f the 
preceding sub-paragraphs.
(0  The depositary shall m ake available to 
the C om m ission the necessary adm in is tra t
ive facilities for the perform ance o f its 
functions.

2. (a) T he High C ontracting Parties may at 
the lim e o f signing, ratifying or acceding to 
the Protocol, or at any o ther subsequent 
tim e, declare tha t they recognize ipso facto  
and w ithout special agreem ent, in relation 
to any o ther High C ontracting Party accep- 
ting the sam e obligation, the com petence of 
the C om m ission to enquire into allegations 
by such o ther Party, as authorized by this 
Article:

(b) T he declarations referred to above shall 
be deposited with the depositary, which 
shall transm it copies thereof to  the High 
Contracting Parties.
(c) The C om m ission shall be com petent 
to:

(i) enquire into any facts alleged to be a 
grave breach as defined in the C onven- 
tions and this Protocol or o th er serious 
violation o f  the C onventions or o f this 
Procotcol;

(ii) facilitate, through its good offices, 
the restoration o f  an a ttitude o f  respect 
for the C onventions and this Protocol.

(d) In o ther situations, the C om m ission 
shall institu te  an enquiry at the request o f a 
Party to the conflict only w ith the consent 
o f  the o ther Party o r Parties concerned.
(e) Subject to the foregoing provisions o f 
this paragraph, the provisions o f  Article 52 
o f the First C onven tion , Article 53 o f the 
Second C onven tion , Article 132 o f  the 
Third C onvention  and Article 149 o f  the 
Fourth C onvention shall con tinue to apply 
to any alleged violation o f the C onventions 
and shall ex tend to any alleged violation of 
this Protocol.



3. a) Om icke annorledes överenskom m es av 
de berörda parterna, skall alla undersök
ningar företagas av en  byrå bestående av sju 
m edlem m ar, vilka u tsetts enligt följande:

1) fem m edlem m ar av kom m issionen , 
vilka icke får vara m edborgare i sta t som  
är part i konflikten, skall u tses av 
kom m issionens ordförande på grundval 
av en rättvis geografisk fördelning efter 
sam råd m ed parterna i konflikten.

2) två ad hoc-m edlem m ar, som  icke är 
m edborgare i stat som  är part i konflik
ten , u tsedda av vardera sidan.

b) Efter m ottagandet av en begäran om 
undersökning  skall kom m issionens ordfö
rande fastställa en lämplig tidsfrist för 
upprättandet av en byrå. Har någon ad hoc- 
m edlem  icke blivit u tsedd före u tlöpandet 
av denna frist, skall ordföranden o m ed el
bart utse den eller de m ed lem m ar som  
behövs för kom plettering av byråns m ed 
lem santal.

4. a) D en byrå som  enligt bestäm m elserna i 
punkt 3 upprättats i syfte att företaga en 
undersökning skall anm oda parterna i 
konflikten att bistå den och att inkom m a 
m ed bevism aterial. Byrån kan även e fter
söka an n a t bevism aterial som  den anser 
läm pligt och genom föra en undersökning  in 
loco.
b) Allt bevism aterial skall i sin helhet 
företes de berörda parterna, som  skall ha 
rätt att inkom m a m ed sina kom m entarer 
till kom m issionen.
c) Varje part skall ha rätt a tt bestrida sådant 
bevism aterial.

5. a) K om m issionen skall till parterna fram 
lägga en rapport om resultatet av byråns 
undersökningar tillsam m ans m ed de re 
kom m endationer den finner lämpliga.
b) Är byrån ej i stånd att insam la det 
bevism aterial som  behövs för objektiva och 
opartiska slu tledningar, skall kom m issio
nen uppgiva orsakerna härtill.

3. (a) Unless otherw ise agreed by the Parties 
concerned, all enquiries shall be u nder
taken by a C ham ber consisting o f seven 
m em bers appointed as follows:

(i) five m em bers o f the C om m ission, 
not nationals o f  any Party to the confiict, 
appointed by the P resident o f the 
C om m ission on the basis o f  equitable 
representation  o f the geographical areas, 
after consultation  with the Parties to the 
confiict;
(ii) two ad hoc m em bers, not nationals 
o f  any Party to  the confiict, one to be 
appointed by each side.

(b) U pon receipt o f the request for an 
enquiry , the President o f the C om m ission 
shall specify an appropriate tim e-lim it for 
setting  up a C ham ber. If any ad hoc 
m em ber has not been appointed w ithin the 
tim e-lim it, the  President shall im m ediately 
appoint such additional m em ber or m em 
bers o f  the C om m ission as may be neces- 
sary to com plete the m em bership  of the 
C ham ber.

4. a) The C ham ber set up u nder paragraph 3 
to undertake an enquiry shall invite the 
Parties to the confiict to assist it and to 
present evidence. The C ham ber may also 
seek such o ther evidence as it deem s appro
priate and  m ay carry ou t an investigation of 
the situation  in loco.

(b) All evidence shall be fully disclosed to 
the Parties, w hich shall havé the right to 
com m ent on it to the C om m ission.

(c) Each Party shall havé the right to chal- 
lenge such evidence.

5. (a) T he C om m ission shall subm it to the 
Parties a report on the findings o f  fact o f the 
C ham ber, w ith such recom m endations as it 
may deem  appropriate.
(b) If the C ham ber is unable to secure 
sufficient evidence for factual and im partial 
findings, the C om m ission shall state the 
reasons for that inability.



c) K om m issionen skall ej avgiva offentlig 
rapport om  sina slu tledningar, såvida icke 
sam tliga parter i konflikten anm odat den 
därtill.

6. K om m issionen skall upprätta sina egna 
stadgar, inbegripet reglerna rörande o rdföran
deskapet för kom m issionen och byrån. Dessa 
regler skall garantera att de uppgifter som  
tillkom m er kom m issionens ordförande alltid 
fullgöres och a tt de, då det är fråga om  en 
undersökning, fullgöres av en person som  icke 
är m edborgare i stat som  är part i konflikten.

7. K om m issionens adm inistrativa utgifter 
skall täckas av bidrag från de höga fördragsslu- 
tande parterna som  avgivit den i punk t 2 
näm nda förklaringen sam t av frivilliga bidrag. 
Den eller de parter i konflikten som  begär en 
undersökning skall förskottera de medel som  
är nödvändiga för att täcka byråns utgifter och 
skall ersättas av den eller de parter m ot vilka 
anklagelser gjorts m ed belopp på upp till fem tio 
procent av byråns om kostnader. Då m otankla- 
gelser framlägges för byrån, skall varje part 
förskottera fem tio procent av de nödvändiga 
m edlen.

Artikel 91 -  Ansvar

D en part i konflikten som  kränker bestäm m el
serna i konventionerna eller i detta protokoll 
skall, när om ständigheterna så kräver, vara 
skyldig att erlägga skadestånd. Sådan part skall 
vara ansvarig för alla handlingar begångna av 
personer som  tillhör dess väpnade styrkor.

(c) The Corn m ission shall not report its 
findings publicly, unless all the Parties to 
the conflict havé requested the C om m is- 
sion to  do so.

6. The C om m ission shall establish its own 
rules, including rules for the presidency o f  the 
C om m ission  and the presidency o f the C ham - 
ber. Those rules shall ensure that the functions 
o f  the President o f the C om m ission  are exer
cised at all tim es and th a t, in the case o f  an 
enquiry, they are exercised by a person who is 
not a national o f  a Party to the conflict.

7. The adm inistrative expenses o f the C o m 
m ission shall be m et by contributions from the 
High C ontracting Parties which m ade declara- 
tions under paragraph 2, and by voluntary 
contributions. T he Party or Parties to the 
conflict requesting an  enquiry  shall advance 
the necessary funds for expenses incurred by a 
C ham ber and shall be reim bursed by the Party 
or Parties against w hich the allegations are 
m ade to the extern o f fifty percent o f the costs 
o f  the C ham ber. W here there are counter- 
allegations before the C ham ber each side shall 
advance fifty per cent o f  the necessary 
funds.

A rtide 91 -  Responsibility

A Party to the conflict w hich violates the 
provisions o f the C onventions or o f  this 
Protocol shall, if the case dem ands, be liable to 
pay com pensation. It shall be responsible for all 
acts com m itted  by persons form ing part o f its 
arm ed forces.



DEL VI
SLU TB ESTÄ M M ELSER

Artikel 92 -  Undertecknande

D etta protokoll skall stå öppet för underteck 
nande av part till konventionerna sex m ånader 
efter undertecknandet av slu tdokum en te t och 
under en period av tolv m ånader.

Artikel 93 -  Ratifikation

D etta protokoll skall snarast möjligt ratificeras. 
R atifikationsinstrum enten  skall deponeras hos 
det schw eiziska förbundsrådet, som  är deposi- 
tarie för konventionerna.

Artikel 94 -  Anslutning

D etta protokoll skall stå öppet för anslu tn ing  
av varje part till konventionerna som  ej u n d e r
tecknat det. A nslu tn ingsinstrum en ten  skall 
deponeras hos depositarien.

Artikel 95 -  Ikraftträdande

1. D etta protokoll skall träda i kraft sex 
m ånader efter dagen för deponering av två 
ratifikations- eller anslu tn ingsinstrum ent.

2. För varje part till konventionerna som  
därefter ratificerar eller tillträder detta pro to
koll skall det träda i kraft sex m ånader efter den 
dag då parten deponerat sitt ratifikations- eller 
anslu tn ingsinstrum ent.

Artikel 96 -  Traktatsförbindelser efter detta 
protokolls ikraftträdande

1. Då parterna till konventionerna även till
trä tt de tta  protokoll,skall konventionerna vara 
tillämpliga i den form de erhållit genom  
kom plettering m ed detta protokoll.

2. Då en av parterna i konflikten icke är 
bunden  av detta  protokoll, skall parterna till 
protokollet likväl förbli bundna av detta  i sina 
öm sesidiga förbindelser. De skall dessu tom  
vara bundna av detta  protokoll i förhållande till 
part som  ej är bunden  av det m en godkänner 
och tilläm par dess bestäm m elser.

PA RT VI
FIN AL PR O V ISIO N S

Article 92 -  Signa tu re

This Procotol shall be open for signature by the 
Parties to the C onventions six m on ths after the 
signing o f the Final Act and will rem ain open 
for a period o f tw elve m onths.

Article 93 -  Ratification

This Protocol shall be ratified as soon as 
possible. The instrum ents o f ratification shall 
be deposited with the Swiss Federal C ouncil, 
depositary o f the C onventions.

Article 94 -  Accession

This Protocol shall be open for accession by any 
Party to the C onventions w hich has not signed 
it. The instrum en ts o f accession shall be depo
sited w ith the depositary.

Article 95 -  Emry into force

1. T his Protocol shall en te r into force six 
m onths after two instrum ents o f ratification or 
accession havé been deposited.

2. For each Party to the C onventions there- 
after ratifying or acceding to  this Protocol, it 
shall en te r into force six m on ths after the 
deposit by such Party o f its in strum en t o f 
ratification or accession.

Artikel 96 -  Treaty relations upon entry into force  
o f  this Protocol

1. W hen the Parties to  the C onventions are 
also Parties to this Protocol, the C onventions 
shall apply as supplem ented by this Protocol.

2. W hen one o f the Parties to the confiict is not 
bound by this Protocol, the Parties to the 
Protocol shall rem ain bound by it in their 
m utual relations. They shall furtherm ore be 
bound by this Protocol in relation to  each o f the 
Parties w hich are not bound by it, if the latter 
accepts and  applies the provisions thereof.



3. M yndighet som  företräder e tt folk som  
gentem ot en  hög fördragsslutande part är enga
gerat i en väpnad konflikt av den typ som  avses 
i artikel 1, punkt 4, kan åtaga sig att tillämpa 
konventionerna och detta  protokoll m ed avse
ende på denna konflikt genom  en unilateral 
förklaring ställd till depositarien. En sådan 
deklaration skall,sedan  den m ottagits av depo
sitarien, med avseende på konflikten ha 
följande verkan:

a) att konventionerna och detta protokoll 
med om edelbar verkan träder i kraft för 
denna m yndighet i dess egenskap av part i 
konflikten;
b) a tt denna m yndighet ålägges sam m a 
rättigheter och skyldigheter som  en hög 
fördragsslutande part, vilken tillträtt ko n 
ventionerna och detta  protokoll; och

c) att konventionerna och detta protokoll 
är i lika grad b indande för alla i konflik
ten.

Artikel 97 -  Ändringar

1. Varje hög fördragsslutande part kan föreslå 
ändringarav  detta  protokoll. Text till ändrings
förslag skall underställas depositarien, som  
efter sam råd m ed alla höga fördragsslutande 
parter och den Internationella rödakorskom - 
m ittén skall besluta om  en konferens skall 
sam m ankallas för att taga ställning till 
ändringsförslaget.

2. D epositarien skall till denna konferens 
inbjuda sam tliga höga fördragsslutande parter 
liksom parterna till konventionerna, vare sig de 
är signatärer till detta  protokoll eller icke.

Artikel 98 -  Revidering av A nnex I

1. Senast fyra år efter ikraftträdandet av detta  
protokoll och därefter å tm instone vart fjärde år 
skall Internationella rödakorskom m ittén  sam 
råda m ed de höga fördragsslutande parterna 
om  annex I till de tta  protokoll och, om  den

3. The authority  representing a people enga- 
ged against a High C ontracting  Party in an 
arm ed conflict o f  the type referred to in Article 
1, paragraph 4, m ay undertake to apply the 
C onventions and th is Protocol in relation to 
tha t conflict by m eans o f  a unilateral declara- 
tion addressed to the depositary. Such declara- 
tion shall, upon its receipt by the depositary, 
havé in relation to  that conflict the following 
effects:

(a) the C onventions and this Protocol are 
brought into force for the said authority  as a 
Party to th e  conflict w ith im m ediate 
efTect;
(b) the said authority  assum es the sam e 
rights and obligations as those w hich havé 
been assum ed by a High C ontracting  Party 
to the C onventions and this Protocol; 
and
(c) the C onventions and this Protocol are 
equally binding upon all Parties to the 
conflict.

Article 97 -  A m endm ent

1. Any High C ontracting  Party may propose 
am endm ents to  this Protocol. T he text o f  any 
proposed am endm ent shall be com m unicated  
to the depositary, w hich shall decide, after 
consultation  with all the  High C ontracting 
Parties and the International C om m ittee  o f the 
Red Cross, w hether a conference should be 
convened to consider the proposed am end
m ent.

2. The depositary shall invite to that confe
rence all the High C ontracting Parties as well as 
the Parties to the C onventions, w hether o r not 
they are signatories o f th is Protocol.

A rtide 98 -  Revision oj A nnex I

I . Not later thån four years after the entry  into 
force o f  th is Protocol and thereafter at intervals 
o f  not less thån  four years, the International 
C om m ittee o f the Red Cross shall consult the 
High C ontracting  Parties concerning A nnex I



finner detta  vara av behovet påkallat, föreslå 
e tt m öte m ed tekniska experter i syfte att 
revidera annex I och föreslå sådana ändringar 
av detta  som  kan synas önskvärda. Såvida icke 
en tredjedel av de höga fördragsslutande 
parterna inom  sex m ånader efter u tsändandet 
till dem  av ett förslag om  ett sådan t m öte 
invänder härem ot, skall In ternationella röda- 
korskom m ittén  sam m ankalla m ötet och där
vid även inbjuda observatörer från lämpliga 
internationella organisationer. E tt sådan m öte 
skall även sam m ankallas av In ternationella 
rödakorskom m ittén  närhelst en tredjedel av de 
höga fördragsslutande parterna så begär.

2. D epositarien skall sam m ankalla en  konfe
rens m ed de höga fördragsslutande parterna 
och parterna till konventionerna i syfte att taga 
ställning till de ändringar som  föreslagits av 
m ötet m ed de tekniska experterna, om  efter 
m ötet In ternationella rödakorskom m ittén  eller 
en tredjedel av de höga fördragsslutande 
parterna så begär.

3. Ä ndringar av annex I kan vid en sådan 
konferens antagas med två tredjedelars m ajo
ritet av de närvarande och röstande höga 
fördragsslutande parterna.

4. D epositarien skall underrätta  de höga 
fördragsslutande parterna och parterna till 
konventionerna om  varje sålunda antagen 
ändring. Ä ndringen skall anses ha blivit 
godkänd vid utgången av en period av ett år 
efter underrä tte lsen , såvida icke en förklaring 
om  icke-godkännande av ändringen under 
denna period har m eddelats depositarien av 
m inst en tredjedel av de höga fördragsslutande 
parterna.

5. En ändring som  anses ha blivit godkänd i 
enlighet m ed punkt 4 skall träda i kraft tre 
m ånader efter godkännandet för alla andra 
höga fördragsslutande parter än de som  avgivit 
en förklaring om  icke-godkännande i en lighet 
med den punkten . Varje part som  avgiver en 
sådan förklaring kan när som  helst återtaga 
den , och ändringen skall då träda i kraft fö rden  
parten tre m ånader därefter.

to this Protocol and , if it considers it necessary, 
may propose a m eeting of technical experts to 
review A nnex I and to propose such am end- 
m ents to it as m ay appear to  be desirable. 
U nless, w ithin six m on ths o f the com m unica- 
tion o f a proposal for such a m eeting to  the 
High C ontracting  Parties, one th ird  o f  them  
object, the International C om m ittee  o f  the Red 
Cross shall convene the m eeting, inviting also 
observers o f  appropriate international organi- 
zations. Such a m eeting shall also be convened 
by the International C om m ittee  o f the Red 
Cross at any tim e at the request o f one third o f 
the High C ontracting  Parties.

2. T he depositary shall convene a conference 
o f th e  High C ontracting Parties and the Parties 
to  the C onventions to consider am endm ents 
proposed by the m eeting o f  technical experts if, 
after that m eeting , the International C om m it
tee o f  the Red Cross or one th ird  o f  the High 
C ontracting Parties so request.

3. A m endm ents to  A nnex I may be adopted at 
such a conference by a tw o-thirds m ajority o f 
the High C ontracting  Parties present and 
voting.

4. The depositary shall com m unicate  any 
am endm en t so adopted to the High C on trac
ting Parties and to  the Parties to the C onven 
tions. The am endm ent shall be considered to 
havé been accepted at the end o f  a period o f one 
year after it has been so com m unicated , unless 
w ithin tha t period a declaration o f  non-accep- 
tance o f the am endm en t has been co m m u n i
cated to th e  depositary by not less thån  one 
third o f th e  High C ontracting Parties.

5. An am endm en t considered to havé been 
accepted in accordance w ith paragraph 4 shall 
en te r into force three m on ths after its accep- 
tance for all High C ontracting  Parties o ther 
thån  those w hich havé m ade a declaration o f 
non-acceptance in accordance w ith tha t para
graph. A ny Party m aking such a declaration 
may at any tim e w ithdraw  it and the am en d 
m ent shall then en ter into force for that Party



6. D epositarien skall underrätta de höga 
fördragsslutande parterna och parterna till 
konventionerna om  ikraftträdande av ändring
en, om  vilka parter som  är bundna härav, om 
dagen för dess ikraftträdande i förhållande till 
varje part, om  förklaringar om  icke-godkän- 
nande avgivna i enlighet m ed punkt 4 och om 
återtagande av sådana förklaringar.

Artikel 99 -  Uppsägning

1. Skulle en hög fördragsslutande part uppsäga 
detta protokoll, skall uppsägningen icke erhålla 
rättsverkan förrän ett år efter m ottagandet av 
uppsägningsinstrum entet. Är em ellertid den 
uppsägande parten vid utgången av det året 
inblandad i någon av de i artikel 1 avsedda 
situationerna, skall uppsägningen icke erhålla 
rättsverkan förrän vid utgången av den 
väpnade konflikten eller ockupationen och 
icke i något fall före avslu tandet av åtgärder i 
sam band med slutlig frigivning, hem sändning 
eller återetablering av de av konventionerna 
eller detta protokoll skyddade personerna.

2. Uppsägningen skall skriftligen m eddelas 
depositarien, som  skall underrätta sam tliga 
höga fördragsslutande parter härom .

3. U ppsägningen skall erhålla rättsverkan 
endast i förhållande till den uppsägande 
parten.

4. U ppsägning i enlighet m ed punkt 1 skall 
icke inverka på de till följd av den väpnade 
konflikten av den uppsägande parten redan 
ådragna förpliktelserna i enlighet med detta 
protokoll vad gäller varje handling begången 
innan denna uppsägning erhållit rättsverkan.

Artikel 100 -  Notifikation

D epositarien skall underrätta de höga fördrags
slu tande parterna liksom parterna till k onven 
tionerna, vare sig de är signatorer till detta 
protokoll eller ej, om:

a) undertecknanden  av detta  protokoll

three m on ths thereafter.

6. T he depositary shall notify the High 
C ontracting Parties and the Parties to  the 
C onventions o f  the entry  into force o f  any 
am endm ent, o f the Parties bound thereby, o f 
the date o f  its entry into force in relation to each 
Party, o f declarations o f non-acceptance m ade 
in accordance w ith paragraph 4, and o f  w ith- 
draw als o f  such declarations.

A rtide 99 -  Denunciation

1. In case a High C ontracting  Party should 
denounce this P rotocol, the denunciation  shall 
only take effect one year after receipt o f the 
instrum ent o f denunciation . If, how ever, on 
the expiry o f  that year the denouncing Party is 
engaged in one o f the situations referred to in 
Article 1, the denuncia tion  shall not take effect 
before the end o f  the arm ed conflict or occu- 
pation and not, in any case, before operations 
connected w ith the final re lease,repatriation  or 
re-establishm ent o f  the persons protected by 
the C onvention or this Protocol havé been 
term inated .

2. The denuncia tion  shall be notified in 
w riting to the depositary, w hich shall transm it 
it to all the High C ontracting  Parties.

3. The denuncia tion  shall havé effect only in 
respect o f  the denouncing Party.

4. A ny denunciation  under paragraph 1 shall 
not affect the obligations already incurred, by 
reason o f the arm ed conflict, under this 
Protocol by such denouncing Party in respect 
o f any act com m itted  before this denunciation  
becom es effective.

A rtide 100 -  Notification

The depositary shall inform  the High C ontrac
ting Parties as well as the Parties to the 
C onven tions, w hether or not they are signato- 
ries o f  this Protocol, of:

(a) signatures affixed to  this Protocol and



sam t deponeringar av ratifikations- och 
anslu tn ingsinstrum ent enligt artik larna 93 
och 94;
b) dagen för detta  protokolls ik raftträdande 
enligt artikel 95;
c) m eddelanden och förklaringar enligt 
artiklarna 84, 90 och 97;
d) förklaringar som m ottagits enligt artikel 
96, punkt 3, vilka skall m eddelas på snab
bast m öjligaste sätt; sam t
e) uppsägningar enligt artikel 99.

Artikel 101 -  Registrering

1. Efter ikraftträdandet skall de tta  protokoll av 
depositarien överläm nas till Fö ren ta  natio 
nernas sekretariat för registrering och publice
ring, i enlighet med artikel 102 i Förenta 
nationernas stadga.

2. D epositarien skall även underrä tta  Förenta 
nationernas sekretariat om  alla ratifikationer, 
anslu tn ingar och uppsägningar som  m ottagits 
m ed avseende på detta  protokoll. *

Artikel 102 -  Lika vitsord

O riginalet till detta protokoll, varav de 
arabiska, engelska, franska, k inesiska, ryska 
och  sp an sk a1 tex te rn a  äger lika v itso rd , skall 
deponeras hos depositarien , som  skall ö v e r
läm na besty rk ta  kopior av de tsam m a till 
sam tliga p a rte r till konventionerna.

the deposit o f  in strum en ts o f ratification 
and accession under A rtid es 93 and 94;

(b) the dale  o f  entry  into force o f this 
Protocol under A rticle 95;
(c) C o m m u n ica tio n s a n d  d e c la ra tio n s  recei- 
ved  u n d e r  A rtic les 84, 90 a n d  97;
(d) declarations received under Article 96, 
paragraph 3, w hich shall be com m unicated  
by the quickest m ethods; and
(e) denuncia tions under Article 99.

Article 101 -  Regist ration

1. A fter its entry into force, this Protocol shall 
be transm itted  by the depositary to  the Secre- 
tariat o f  th e  U nited N ations for registration and 
publication, in accordance w ith Article 102 o f 
the C harter o f the U nited N ations.

2. The depositary shall also inform  the Secre- 
tariat o f  the U nited N ations o f  all ratifications, 
accessions and denuncia tions received by it 
w ith respect to this Protocol.

Article 102 -  Authentic texts

T he original o f  this Protocol, o f  which the 
A rab ic ,C hinese, English, French, R ussian and 
Spanish texts are equally au then tic , shall be 
deposited w ith the depositary, w hich shall 
transm it certified true copies thereo f to all the 
Parties to the C onventions.

1 De arabiska, franska, kinesiska, ryska och 
spanska texterna har här uteslutits.



ANNEX I 
FÖRESKRIFTER RÖRANDE IDENTI
FIERING 
K apitel I
ID E N T IT E TSK O R T

Artikel 1 -  Identitetskort fö r  perm anent civil 
sjukvårdspersonal och själavårdspersonal

1. Identitetskort för perm anent civil s ju k 
vårdspersonal och själavårdspersonal, som 
anges i artikel 18, punkt 3, i protokollet, bör

a) vara forsett m ed det särskilda känne
tecknet och vara av den storleken att det 
kan bäras i fickan;
b) vara så hållbart som  möjligt;
c) vara avfattat på nationalspråket eller det 
officiella språket (och kan dessutom  vara 
avfattat på andra språk);
d) innehålla uppgift om  innehavarens 
nam n , födelsedatum , (eller, om  detta 
datum  ej är tillgängligt, ålder vid kortets 
utfärdande) sam t iden tite tsnum m er, om 
sådant finnes;
e) innehålla uppgift om  i vilken egenskap 
innehavaren har rätt till skydd av k onven 
tionerna och protokollet;
0  vara försett m ed innehavarens fotografi 
och nam nteckning eller tum avtryck eller 
bådadera;
g) vara försett m ed behörig m yndighets 
stäm pel och undertecknande;
h) innehålla uppgift om  dag för kortets 
utfärdande och dag för dess giltighetstids 
upphörande.

2. Iden tite tskortet skall vara enhetligt inom  
hela den höga fördragsslutande partens territo 
rium  och , såvitt m öjligt, vara av sam m a typ för 
sam tliga parter i konflikten. Parterna i kon
flikten kan använda det på ett enda språk 
avfattade kortet i figur 1 som  förebild. Vid 
fientligheternas utbrott skall dessa parter till 
varandra överläm na ett prov på det iden tite ts
kort som  de använder, om  detta  avviker från 
förebilden i figur 1. Identite tskortet skall om 
möjligt utställas i två exem plar, varav ett skall

ANNEX I 
REGULATIONS CONCERNING IDEN
TIFICATION 
C hap ter I
ID EN TITY  CARDS

A rtide 1 -  Identity card fö r  perm anent civi lian 
medico! and religious personneI

1. The identity card for perm anent civilian 
medical and religious personnel referred to in 
Article 18, paragraph 3, o f  the Protocol 
should:

(a) bear the d istinctive em blem  and be of 
such size tha t it can be carried in the 
pocket;
(b) be as durable as practicable;
(c) be worded in the national or official 
language (and may in addition  be worded in 
o ther languages);
(d) m ention  the nam e, the date o f birth (or, 
if that date is not available, the åge at the 
tim e o f  issue) and the identity  num ber, if 
any , o f  the holder;

(e) State in w hat capacity the holder is 
entitled to  the protection o f  the C onven- 
tions and  o f  the Protocol;
(0  bear the photograph o f  the holder as well 
as his signature o r his th um bprin t, or 
both;
(g) bear the stam p and signature o f  the 
com peten t au thority ;
(h) sta te  the  date o f  issue and date  o f  expiry 
o f the card.

2. The identity card shall be uniform  through- 
out the territory o f  each High C ontracting 
Party and , as far as possible, o f the sam e type 
for all Parties to the conflict. The Parties to the 
conflict m ay be guided by the single-language 
m odel show n in Figure 1. At the outbreak of 
hostilities, they shall transm it to  each o ther a 
specim en o f the m odel they are using, if such 
m odel differs from that show n in Figure 1. The 
identity card shall be m ade o u t, if possible, in 
duplicate, one copy being kept by the issuing



bevaras av den u tfärdande m yndigheten , som  
bör behålla kontrollen över de kort som  den 
utfardat.

3. Perm anent civil sjukvårdspersonal och sjä- 
lavårdspersonal får under inga förhållanden 
berövas sina identitetskort. Skulle e tt kort 
förloras, har innehavaren rätt a tt erhålla e tt 
duplikat.

Artikel 2 -  Identitetskort fö r  temporär civil 
sjukvårdspersonal och själavdrdspersonal

1. Iden tite tskort för tem porär civil s jukvårds
personal och själavårdspersonal bör, om 
m öjligt, överensstäm m a m ed det kort som  
näm nes i artikel 1 i dessa föreskrifter. Partem a i 
konflikten kan använda det kort som  avbildas i 
figur 1 som  förebild.

2. Föreligger, till följd av om ständigheterna, 
h inder för utfärdande av identitetskort i över
ensstäm m else m ed de i artikel I i dessa 
föreskrifter beskrivna korten till tem porär civil 
sjukvårdspersonal eller själ va vårdspersonal, 
kan denna personal förses m ed ett av behörig 
m yndighet undertecknat intyg, vari bekräftas 
att den  person för vilken det u tfärdats förelagts 
uppgifter i egenskap av tem porär personal och 
vari om  m öjligt fastställes tiden härför sam t 
innehavarens rätt att bära kännetecknet. 
Intyget bör innehålla uppgift om  innehavarens 
nam n och födelsedatum  (eller, om  detta  datum  
ej är tillgängligt, ålder vid kortets utfärdande), 
hans uppdrag sam t iden tite tsnum m er, om  
sådant finnes. Det skall vara försett m ed hans 
nam nteckning  eller tum avtryck , eller båda
dera.

au thority , w hich should m aintain  control o f 
the cards w hich it has issued.

3. In no circum stances may perm anent civi- 
lian medical and  religious personnel be 
deprived o f their identity cards. In the even t o f 
the loss o f a card, they shall be entitled  to 
obtain a duplicate copy.

A rtide 2 -  Identity card fo r  temporary civilian 
medical and  religious personnel

1. The identity  card för tem porary civilian 
medical and  religious personnel shou ld , w hen- 
ever possible, be sim ilar to that provided for in 
A rticle 1 o f these Regulations. T he Parties to 
the  conflict m ay be guided by the m odel show n 
in Figure 1.

2. W hen circum stances preclude the provision 
to tem porary civilian medical and religious 
personnel o f identity  cards sim ilar to those 
described in Article I o f these R egulations, the 
said personnel m ay be provided w ith a certifi- 
cate signed by the com petent authority  certi- 
fying tha t the person to w hom  it is issued is 
assigned to duty  as tem porary personnel and 
stating , if possible, the duration  o f  such assign- 
m en t and his right to  w ear the distinctive 
em blem . T he certificate should  m ention  the 
holder’s nam e and  date o f  birth (or if tha t date 
is not avaiiable, his åge at th e  tim e w hen the 
certificate was issued), his function  and  id en 
tity num ber, if a n y . It shall bear his signature or 
his th um bprin t, or both.



FRAMSIDAN

+  (utrymme för uppgifter angående det 
land och den myndighet som utfärdat 

identitetskortet)

IDENTITETSKORT
r . PERMANENT . .. sjukvårdspersonal 

TEMPORÄR själavårdspersonal

N am n :....................................................................................................
Födelsedatum (eller ålder):................................................................
Identitetsnum m er (om sådant finnes):..........................................

Innehavaren av detta kort åtnjuter skydd enligt Genéve- 
konventionerna den 12 augusti 1949 och tilläggsprotokollet till 
Genévekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd av 
offren i internationella väpnade konflikter (Protokoll I) i sin 
egenskap av

Datum för utfärdandet . . . .  Kortets num m er . . . .

Undertecknande av 
utfärdande myndighet

Datum för giltighetstids utlöpande ..................................

BAKSIDAN

Längd ögon Hår

Andra kännetecken eller uppgifter:

INNEHAVARENS FOTOGRAFI

Stämpel Innehavarens namnteckning 
eller fingeravtryck eller 
bådadera



■>, FRONT
:>5 '

g  (space reserved Tor the
WBi name of the country and

WSKSSt authority issuing this card) 1 H R

|  ■  IDENTITY CARD ™

8 for S f f i J  civilia" S i o u s  > ~ el
sa.

N a m e :....................................................................................................
Date o f birth (or å g e ) ........................................................................
Identity No. (if a n y ) ..........................................................................

The holder o f this card is protected by the Geneva Conventions 
|  o f 12 August 1949 and by the Protocol Additional to the Geneva

Conventions o f 12 August 1949, and relating to the Protection of 
Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) in his 
capacity as

3

Date o f issue............................ No. o f card

Signature o f issuing 
authority

Date o f expiry

REVERSE SIDE

Height Eyes Hair

Other distinguishing marks or information:

PHOTO O F HOLDER

Stamp Signature of holder or 
thumbprint or both



K apitel II 
KÄNNETECKNET

Artikel 3 -  Form och art

1. K ännetecknet (rött m ot vit bakgrund) skall 
ha en efter om ständigheterna lämplig storlek. 
Vad korsets, halvm ånens eller lejonets och 
solens form beträffar, kan de höga fördragsslu- 
tande parterna använda de i figur 2 avbildade 
form erna som förebild.

2. På natten eller när sik ten  är nedsatt kan 
kännetecknet belysas eller vara självlysande. 
Det kan även tillverkas av material som  gör det 
igenkännligt med hjälp av tekniska m etoder.

C h ap te r II
T H E  D IST IN C T IV E  EM BLEM

A rtide  3 -  Shape and nature

1. T he d istinctive em blem  (red on a w hite 
g round) shall be as large as appropriate under 
the circum stances. For the shapes o f  the cross, 
the crescént or the lion and sun , the High 
C ontracting  Parties may be guided by the 
m odels show n in Figure 2.

2. A t n ight o r w hen visibility is reduced, the 
d istinctive em blem  m ay be lighted or illum ina- 
ted; it m ay also be m ade o f m aterials rendering 
it recognizable by technical m eans o f detec- 
tion.

C +
Figur 2: Kännetecken i rött mot vit bakgrund

Artikel 4 -  Användning

1. K ännetecknet skall, om  m öjligt, anbringas 
på en flat yta eller på flaggor synliga från så 
m ånga håll och på så långt avstånd som 
möjligt.

2. Med förbehåll för in struk tioner givna av 
den behöriga m yndigheten  skall sjukvårdsper
sonal och själavårdspersonal som  fullgör sina 
uppdrag i stridsom rådet i möjligaste m ån bära 
huvudbonader och kläder försedda med 
kännetecknet.

Fig. 2: Distinctive emblems in red on a white 
ground

A rtide 4 -  Use

1. T he d istinctive em blem  shall, w henever 
possible, be displayed on a flat surface or on 
(lags visible from as m any directions and from 
as far away as possible.

2. Subject to the instructions o f the com petent 
au tho rity , medical and religious personnel 
carrying ou t their duties in the battle area shall, 
as far as possible, w ear headgear and clothing 
hearing th e  d istinctive em blem .



Kapitel III
SÄ R SK ILD A SIG N A LER

Artikel 5 -  Frivillig användning

1. M ed förbehåll för bestäm m elserna i artikel 6 
i dessa föreskrifter får de i detta  kapitel närm are 
angivna signalerna för användning  u te s lu 
tande av sjukvårds- och sjuktransportförband 
icke användas för något anna t ändam ål. 
A nvändning  av sam tliga i de tta  kapitel 
angivna signaler är frivillig.

2. T em porärt am bulansluftfartyg, som  an tin g 
en  på grund av tidsbrist eller av sina speciella 
egenskaper ej kan förses med sitt kännetecken , 
kan använda de enligt detta kapitel godkända 
särskilda signalerna. Den bästa m etoden  för att 
effektivt identifiera och igenkänna am bu lans
luftfartyg är dock användning av visuell signal, 
an tingen kännetecknet eller den i artikel 6 
närm are angivna ljussignalen eller bådadera, 
kom pletterade m ed övriga i artiklarna 7 och 8 i 
dessa föreskrifter näm nda signaler.

Artikel 6 -  Ljussignaler

1. L jussignalen, som  består av ett b lixtrande 
blått lju s, är avsedd att användas av am b u lan s
luftfartyg i syfte att signalera sin identitet. 
A nnat luftfartyg får icke använda denna signal. 
Den rekom m enderade blå färgen erhålles 
genom  användn ing , såsom trikrom atiska ko- 
o rd inater, av:

G rön gräns y =  0.065 +  0.805x
vit gräns y =  0.400 -  x
purpurfärgad gräns x =  0.133 +  0.600y

R ekom m enderad frekvens för de blå b lix t
ljusen är m ellan sextio och e tthund ra  blixtar i 
m inuten .

2. A m bulansluftfartyg  bör u trustas m ed så
dana ljus som  kräves för att ljussignalen skall 
vara synlig från så m ånga håll som  möjligt.

3. Föreligger icke ett särskilt avtal m ellan 
partem a i konflikten, varigenom  användning

C h ap te r III
D IST IN C T IV E  SIGNALS

A rtide 5 -  Optional Use

1. Subject to  the provisions o f Article 6 o f 
these R egulations, the signals specified in this 
C hapter forexclusive use by medical units and 
transports shall not be used for any o ther 
purpose. T he use o f all signals referred to  in this 
C hapter is optional.

2. Tem porary medical aircraft w hich cannot, 
either for lack o f  tim e or because o f their 
characteristics, be m arked w ith the distinctive 
em blem , m ay use the d istinctive signals au tho- 
rized in this C hapter. T he best m ethod of 
effective identification and recognition of 
m edical aircraft is, how ever, the use o f a visual 
signal, e ither the d istinctive em blem  or the 
light signal specified in Article 6, or both, 
supplem ented by the o ther signals referred to 
in A rticles 7 and 8 o f these Regulations.

Article 6 -  Light signal

1. T he light signal, consisting o f  a flashing blue 
light, is established for the use o f medical 
aircraft to  signal their identity. No o ther aircraft 
shall use th is signal. The recom m ended blue 
colour is obtained by using, as trichrom atic co- 
ordinates:

green boundary  y =  0.065 +  0.805x 
w hite boundary y =  0.400 -  x 
purple boundary x =  0.133 +  0.600y

T he recom m ended flashing rate o f  the blue 
light is betw een sixty and one hundred  flashes 
per m inute.

2. Medical aircraft should be equipped w ith 
such lights as may be necessary to  m ake the 
light signal visible in as m any directions as 
possible.

3. In the  absence o f a special agreem ent 
betw een th e  Parties to the conflict reserving



av blå blixtljus reserveras för identifiering av 
am bulansluftfartyg sam t sjukvårdsfartyg och 
sjukvårdsfarkoster, är användning  av sådana 
signaler icke förbjuden för övriga fordon och 
fartyg.

Artikel 7 -  Radiosignaler

1. Radiosignalen skall bestå av m eddelanden 
på radiotelefoni eller radiotelegrafi föregångna 
av en särskild prioritetssignal angiven och 
godkänd av en av Internationella te leunionens 
adm inistrativa världskonferenser om  radioför
bindelser. Signalen skall avgivas tre gånger före 
den aktuella sjuk transportens anropssignal. 
M eddelandet skall sändas på engelska m ed 
lämpliga intervaller på de enligt punkt 3 
närm are angivna frekvenserna. A nvändning 
av prioritetssignal skall begränsas u teslu tande 
till sjukvårdsenheter och sjuktransporter.

2. R adiom eddelande föregånget av särskild 
prioritetssignal, som  näm nes i punkt 1, skall 
innehålla följande:

a) sjuktransportens anropssignal;
b) uppgift om  sjuk transportens position;
c) uppgift om  sjuktransportens num m er 
och typ;
d) uppgift om  planerad färdväg;
e) beräknad transporttid  sam t avgångs- och 
ankom sttid , allt efter om ständigheterna;
0  annan  inform ation, såsom  flyghöjd, pas
sade radiofrekvenser, språk och sekundär- 
radarm oder och koder.

3. I syfte att underlätta  de i punkterna 1 och 2 
avsedda radioförbindelserna, ävensom  i artik 
larna 2 2 ,2 3 ,2 5 ,2 6 ,2 7 ,2 8 ,2 9 ,3 0  och 31 i detta  
protokoll avsedda förbindelserna, kan de höga 
fördragsslutande parterna, parterna i en kon
flikt, eller en av partem a i en konflikt i 
sam förstånd m ed en annan  eller ensam , i 
enlighet m ed tabellen över frekvensfördelning 
i de till den internationella telekonventionen 
bifogade radioföreskriftem a utse och utgiva 
valda nationella frekvenser som  de skall

the use o f  flashing blue lights for the Identifi
cation o f medical vehicles and ships and eraft, 
the use o f such signals for o ther vehicles or 
ships is not prohibited.

A rtide  7 -  Radio signals

1. T he radio signal shall consist o f  a radiote- 
lephonic or radiotelegraphic m essage preceded 
by a distinctive priority signal to be designated 
and approved by a W orld A dm inistrative 
Radio C onference of the International Tele- 
com m unication  U nion. It shall be transm itted  
three tim es before the call sign o f  the medical 
transport involved. T his message shall be 
transm itted  in English at appropriate intervals 
on a frequency or frequencies specified 
pursuan t to  paragraph 3. T he use o f  the priority 
signal shall be restricted exclusively to  medical 
units and transports.

2. T he radio m essage preceded by the d istinc
tive priority signal m entioned in paragraph 1 
shall convey the following data:

(a) call sign o f the medical transport;
(b) position o f  the medical transport;
(c) num ber and type o f medical trans
ports;
(d) intended route;
(e) estim ated tim e en  route and o f depar- 
ture and arrival, as appropriate;
(0  any o ther inform ation such as flight 
altitude, radio frequencies guarded, langua- 
ges and secondary surveillance, radar 
m odes and codes.

3. In order to facilitate the Com m unications 
referred to in paragraphs 1 and 2, as well as the 
Com m unications referred to  in A rtides  22, 23, 
2 5 ,2 6 ,2 7 ,2 8 ,2 9 ,3 0  and 31 of the  Protocol, the 
High C ontracting  Parties, the Parties to  a 
conflict, or one o f  the Parties to a conflict, 
acting in agreem ent or alone, m ay designate, in 
accordance w ith the Table o f  Frequency Allo- 
cations in the Radio R egulations annexed to 
the International Telecom m unication  Con- 
v en tio n ,an d  publish selected national frequen-



använda för dessa förbindelser. Frekvenserna 
skall m eddelas Internationella te leunionen i 
enlighet m ed förfaranden som  skall godkännas 
av en adm inistrativ  världskonferens om  radio
förbindelser.

Artikel 8  -  Identifiering pä elektronisk väg

1. Det sekundära radarövervakningssystem et 
(SSR)enligt bilaga lO tillC hicagokonventionen 
den  7 decem ber 1944 om internationell civil 
lu ftfart, m ed efter hand införda ändringar, kan 
användas för att identifiera och följa am bu lans
luftfartygs färdväg. D en SSR-mod och -kod, 
som  skall reserveras för användning  av u teslu 
tande am bulansluftfartyg  skall fastställas av de 
höga fördragsslutande parterna, parterna i en 
konflikt eller en av parterna i en konflikt i 
sam förstånd m ed en annan  eller en sam , i 
enlighet m ed förfaranden som  skall rekom 
m enderas av In ternationella civila luftfartsor
ganisationen.

2. Parterna i en konflikt kan genom  särskilt 
avtal för eget bruk upprätta ett liknande e lek 
tron isk t system  för identifiering av sjukvårds- 
fordon sam t sjukvårdsfartyg och sjukvårdsfar- 
koster.

K apitel IV
R A D IO FÖ R B IN D ELSER  M . M .

Artikel 9 -  Radioförbindelser

D en i artikel 7 i dessa föreskrifter näm nda 
prioritetssignalen kan föregå lämpliga radio
m eddelanden  från sjukvårdsenheter och sju k 
transporter vid tilläm pning av förfaranden som 
genom föres enligt artiklarna 22, 23, 25, 26, 27, 
28, 29, 30 och 31 i protokollet.

Artikel 10 -  Användning av internationella 
koder

Sjukvårdsförband och sjuktransportm edel kan 
även använda de av den Internationella te le
un ionen , Internationella civila lu ftfartsorgani
sationen och M ellanstatliga rådgivande sjö-

cies to  be used by them  for such Com m unica
tions. These frequencies shall be notified to the 
International Telecom m unication  U nion in 
accordance w ith procedures to be approved by 
a W orld A dm inistrative Radio C onference.

A rtide 8  -  Electronic identification

1. The Secondary Surveillance Radar (SSR) 
sy s tem ,as specified in A nnex 10 to the Chicago 
C onvention  on  International Civil A viation of 
7 D ecem ber 1944, as am ended from tim e to 
tim e, may be used to  identify and to follow the 
course o f  m edical aircraft. T he SSR m ode and 
code to be reserved for the exclusive use of 
m edical aircraft shall be established by the 
High C ontracting Parties, the Parties to a 
conflict, or one o f the Parties to a conflict, 
acting in agreem ent o r alone, in accordance 
w ith procedures to be recom m ended by the 
International Civil A viation Organization.

2. Parties to a conflict m ay, by special agree
m en t betw een them , establish for their use a 
sim ilar electronic system  for the identification 
o f  medical vehicles, and m edical ships and 
eraft.

C h ap te r IV 
C O M M U N IC A T IO N S

A rtide  9 -  Radio Communications

T he priority signal provided for in A rtid e  7 o f 
these R egulations may precede appropriate 
radio C om m unications by medical units and 
transports in the application o f the procedures 
carried ou t under Articles 2 2 ,2 3 ,2 5 ,2 6 ,2 7 , 28, 
29, 30 and 31 o f the Protocol.

A rtide 10 -  Use o f  international codes

Medical units and transports may also use the 
codes and signals laid dow n by the In te rna
tional Telecom m unication  U nion , the In te rn a
tional Civil A viation O rganization and  the



fartsorganisationen fastställda koderna och 
signalerna. Dessa koder och signaler skall 
användas i enlighet m ed av dessa o rganisa
tioner fastställda norm er, sedvänjor och förfa
randen.

Artikel 11 -  Övriga förbindelser

När dubbelriktad radioförbindelse icke är 
m öjlig, kan de signaler användas som  
om näm ns i den av M ellanstatliga rådgivande 
sjöfartsorganisationen antagna internationella 
signalkoden eller i den tillämpliga bilagan till 
C hicagokonventionen den 7 decem ber 1944 
om  internationell civil lu ftfart, m ed efter hand 
införda ändringar.

Artikel 12 -  Färdplaner

De överenskom m elser och underrättelser om  
färdplaner som  avses i artikel 29 i protokollet 
skall i m öjligaste m ån utform as enligt av 
Internationella civila luftfartsorganisationen 
fastställda norm er.

Artikel 13 -  Signaler och ingripanden i luften mot 
ambulansluftfartyg

Om ett m ilitärt luftfartyg ingriper för a tt i 
luften fastställa e tt am bulansluftfartygs iden
titet eller för att uppm ana detta att landa enligt 
artikel 30 och 31 i protokollet, skall såväl det 
ingripande luftfartyget som  am bulansluftfar
tyget tilläm pa de standardförfaranden rörande 
visuella procedurer och radioprocedurer som 
fastställts i annex 2 till C hicagokonventionen 
den 7 decem ber 1944 om  internationell civil 
luftfart m ed efterhand införda ändringar.

K apitel V 
CIV ILFÖRSVA R

Artikel 14 -  Identitetskort

1. För det i artikel 66, punkt 3, i protokollet 
avsedda iden titetskortet gäller tillämpliga be
stäm m elser i artikel 1 i dessa föreskrifter.

In ter-G overnm ental M aritim e C onsultative 
O rganization. These codes and signals shall be 
used in accordance w ith the standards, prac- 
tices and procedures established by these Orga- 
nizations.

A rtide 11 -  Other means o f  communication

W hen two-way radiocom m unication is not 
possible, the signals provided for in the In ter
national Code o f Signals adopted by the Inter- 
G overnm ental M aritim e C onsultative O rgani
zation o r in the  appropriate A nnex to  the 
Chicago C onvention on International Civil 
A viation o f  7 D ecem ber 1944, as am ended 
from tim e to  tim e, m ay be used.

A rtide  12 -  Flight plans

The agreem ents and notifications relating to 
flight plans provided for in Article 29 o f the 
Protocol shall as far as possible be form ulated 
in accordance w ith procedures laid dow n by the 
International Civil A viation O rganization.

A rtide 13 -  Signals and  procedures fo r  the 
interception o f  medico! aircraft

If  an intercepting aircraft is used to verify the 
identity o f  a medical aircraft in flight or to 
require it to land in accordance w ith Articles 30 
and 31 o f  the Protocol, the standard  visual and 
radio interception procedures prescribed by 
A nnex 2 to  the Chicago C onvention  on In ter
national Civil A viation o f 7 D ecem ber 1944, as 
am ended from tim e to  tim e, should be used by 
the intercepting and th e  medical aircraft.

C h ap te r V 
C IV IL  D EFEN CE

A rtide 14 -  Identity card

1. The identity card o f  the civil defence 
personnel provided for in Article 66, paragraph 
3, o f  the Protocol is governed by the relevant 
provisions o f Article 1 o f these Regulations.



2. C ivilforsvarspersonalens identitetskort kan 
utföras i enlighet m ed förebilden i figur 3.

3. O m  civilforsvarspersonalen är bem yndigad 
a tt bära lätt personlig beväpning, bör detta  
om näm nas på identitetskortet.

2. T he identity card for civil defence personnel 
m ay follow the m odel show n in Figure 3.

3. If  civil defence personnel are perm itted  to 
carry light individual w eapons,an  en try  to that 
effect should  be m ade on th e  card m entio- 
ned.



FRAMSIDAN

A (utrymme för uppgifter angående det 
land och den myndighet som utfärdat 

identitetskortet)

IDENTITETSKORT 
för civilförsvarspersonal

A
Namn: .......................................................
Födelsedatum (eller ålder): ...................
Identitetsnum m er (om sådant finnes):

Innehavaren av detta kort åtnjuter skydd enligt Genéve- 
konventionerna den 12 augusti 1949 och tilläggsprotokollet till 
Genéve-konventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd av 
internationella väpnade konflikters offer (Protokoll I) i sin 
egenskap av .........................................................................................

Datum för utfärdande ........  Kortets n u m m e r .....................
/

Undertecknande av utfärdan
de myndighet

Datum för giltighetens utlöpande

BAKSIDAN

Längd Ögo Hår

Andra kännetecken eller uppgifter:

Vapen:

INNEHAVARENS FOTOGRAFI

Stämpel Innehavarens namnteckning eller 
fingeravtryck eller bådadera

SÖ 
1979:22
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A (space reserved for the 
name of the country and 

authority issuing this card)

IDENTITY CARD 
for civil defence personnel

A
Name .........................
Date o f birth (or åge) 
Identity No. (if any) .

The holder of this card is protected by the Geneva Conventions 
of 12 August 1949 and by the Protocol Additional to the Geneva 
Conventions o f 12 August 1949, and relating to the Protection of 
Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) in his 
capacity as ...........................................................................................

Date of issue No. o f card

Signature o f issuing 
authority

Date o f expiry

\DLa

REVERSE SIDE

Height ............... Eyes . . . Hair .....................

O ther distinguishing marks or information: ..............................

Weapons ...............

PHOTO OF HOLDER

Stamp Signature o f holder or 
thumbprint or both



Artikel 15 -  Internationella kännetecken

1. C ivilförsvarets internationella känneteck
en , som  anges i artikel 66, punkt 4, i protokol
let, utgöres av en blå liksidig triangel mot 
orangefärgad bakgrund. Förebild finnes i figur 
4:

A rtide 15 -  International distinctive sign

1. The international d istinctive sign o f  civil 
defence provided för in Article 66, paragraph 4, 
o f  the Protocol is an equilateral blue triangle on 
an orange ground. A model is show n in Figure 
4:

Figur 4: 
bakgrund

Blå triangel mot orangefärgad Fig. 4: Blue triangle on an orange ground

2. Det rekom m enderas att:
a) om  den blå triangeln finnes på en flagga, 
en arm bindel eller en vapenrock, a tt flag
gan, arm bindeln eller vapenrocken utgör 
den organge färgade bakgrunden:
b) att e tt av triangelns hörn vändes uppåt, 
vertikalt;
c) att inget av triangelns hörn vidrör kanten 
av den orangefärgade bakgrunden.

3. Det internationella kännetecknet skall ha 
en efter om ständigheterna lämplig storlek. 
K ännetecknet skall om  m öjligt, anbringas på 
en flat yta eller på flaggor synliga från så m ånga 
håll och på så långt avstånd  som  möjligt. Med 
förbehåll för in struk tioner från den behöriga 
m yndigheten  skall civilförsvarspersonal i m öj
ligaste m ån bära huvudbonader och kläder 
försedda m ed det internationella känneteck
net. På natten  eller när sikten är nedsatt kan 
kännetecknet belysas eller vara självlysande. 
D et kan även tillverkas av material som  gör det 
igenkännligt m ed hjälp av tekniska m etoder.

2. It is recom m ended that:
(a) if the blue triangle is on a (lag or arm let 
or tabard, the ground to the triangle be the 
orange flag, arm let o r tabard;

(b) one o f the angles o f the triangle be 
pointed vertically upw ards;
(c) no angle o f  the triangle touch the edge o f  
the orange ground.

3. The international d istinctive sign shall be as 
large as appropriate under the circum stances. 
The distinctive sign shall, w henever possible, 
be displayed on flat surfaces or on flags visible 
from as m any directions and from as far away 
as possible. Subject to the instructions of the 
com petent au thority , civil defence personne! 
shall, as far as possib le, wear headgear and 
clothing hearing the international distinctive 
sign. A t night or w hen visibility is reduced ,the  
sign may be lighted o r illum inated; it m ay also 
be m ade o f m aterials rendering it recognizable 
by technical m eans o f detection.



K apitel VI
A NLÄG GN IN GA R O C H  IN STA LLA TIO 
N ER  IN NEH Å LLA N D E FARLIGA K RA F
TER

Artikel 16 -  Internationella kännetecken

1.Det internationella kännetecknet för anlägg
ningar och installationer innehållande farliga 
krafter, som  anges i artikel 56, punk t 7, i 
protokollet, skall utgöras av en  grupp av tre 
lysande orangefärgade cirklar av sam m a sto r
lek, anbringade på sam m a axel, varvid 
avståndet m ellan cirklarna skall vara av 
sam m a storleksordning som  radien , i enlighet 
med figur 5 nedan.

2. T ecknet skall ha en efter om ständigheterna 
lämplig storlek. Då det anbringas p åen  utbredd 
yta, kan det upprepas så ofta som  om ständ ig 
heterna påkallar detta. Om m öjligt skall det 
anbringas på släta ytor eller på flaggor så a tt det 
kan ses från så m ånga håll eller på så långt 
avstånd som  möjligt.

3. På en flagga skall avståndet m ellan tecknets 
y ttre gränser och flaggans angränsande sidor 
m otsvara cirkelns radie. Flaggan skall vara 
rektangulär och ha en vit bakgrund.

4. På natten  eller när sikten är nedsatt skall 
tecknet belysas eller vara självlysande. D et kan 
även tillverkas av material som  gör det igen
kännligt m ed hjälp av tekniska m etoder.

C h ap te r VI
W O RK S AND IN STA LLA TIO N S C O N - 
TA IN IN G  D AN GEROU S FO RC ES

A rtide 16 -  International special sign

1. The international special sign for w orks and 
installations contain ing dangerous forces, as 
provided for in Article 56, paragraph 7, o f the 
Protocol, shall be a g ro u p o f three bright orange 
circles o f  equal size, placed on the sam e axis, 
the d istance betw een each cirele being one 
radius, in accordance w ith Figure 5 illustrated 
below.

2. T he sign shall be as large as appropriate 
under th e  circum stances. W hen displayed över 
an  extended surface it m ay be repeated as often 
as appropriate under the circum stances. It 
shall, w henever possible, be displayed on flat 
surfaces o r on flags so as to be visible from as 
m any directions and from as far away as 
possible.

3. On a flag, the distance betw een the ou ter 
lim its o f  the sign and the adjacent sides o f the 
flag shall be one radius o f  a cirele. T he flag shall 
be rectangular and shall havé a w hite 
ground.

4. At night or w hen visibility is reduced, the 
sign may be lighted or illum inated. It may also 
be m ade o f  m aterials rendering it recognizable 
by technical m eans o f detection.

Fig. 5: International special sign fö r  works and  
installations containing dangerous forces

Figur 5: Internationella kännetecken fö r  arbeten 
och anläggningar innehållande farliga krafter



FRAMSIDAN

Detta identitetskort är ut
färdat för journalister pä 
farliga uppdrag i  yrkets 
vägnar i områden med väp
nad konflikt. Innehavaren är 
berättigad att behandlas 
som civil enligt Genéve- 
konventionerna den 12 
augusti 1949 samt dessas 
tilläggsprotokoll I. Kortet 
skall ständigt medföras av 
innehavaren. Blir denne 
tillfångatagen, skall han 
omedelbart överlämna det 
till kvarhållande myndighet 
i identifieringssyfte.

(Utfärdande lands namn)

IDENTITETSKORT FÖR 
JOURNALISTER PÅ 
FARLIGA UPPDRAG Å 
YRKETS VÄGNAR

BAKSIDAN

Vi
O «

3ve
N>

Utfärdat av (behörig m y n d ig h e t) .............

Fotografi av innehavare Plats ..
Datum

(Utfärdande myndighets stämpel) 
(Innehavarens namnteckning)

Namn ......................................
Förnamn ................................
Födelseort och datum  ........
Korrespondent för ...............
Yrkesgrupp ...........................
Giltighetstid .........................
L ä n g d ......................................  Ö g o n ........
Vikt ........................................  H å r .............
Blodgrupp .............................. Rh-faktor .........
Religion (frivilligt) ...............
Fingeravtryck (frivilligt)
Vänster pekfinger Höger pekfinger
Särskilda k än n eteck en ........
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IDENTITY CARD FOR JOURNALISTS 
ON DANGEROUS PROFESSIONAL MISSIONS

FRONT

This identity card is issued 
to journalists on dangerous 
professional missions in 
areas o f  armed conflicts. 
The holder is entitled to 
be treated as a civilian 
under the Geneva Conven- 
tions o f 12 august 1949, 
and their Additional Proto- 
col I. The card must be 
carried at all times by the 
bearer. If  he is detained, 
he shall at once hand it to 
the Detaining Authorities, 
to assist in his identifi- 
cation.

(Name of country 
issuing this card)

IDENTITY CARD FOR 
JOURNALISTS ON 
DANGEROUS PROFES
SIONAL MISSIONS

*

REVERSE SIDE

Issued by (competent authority) . . . .

Photograph o f bearer Place
Dale

(Official seal imprint)
(Signature of bearer)

Name ......................................
First names ...........................
Place & date o f birth ...........
Correspondent o f .................
Specific occupation ...............
Valid for
Height ....................................
Weight ....................................
Blood type .............................
Religion (optional) ...............
Fingerprints (optional)
(Left forefinger)
Special marks of identification

Eyes . . .  
Hair . . . .  
Rh factor

(Right forefinger)
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