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ค�ำน�ำ
(ครั้งที่ 1)

ภารกิจทีส่�าคญัประการหน่ึงของสภากาชาดทีก่าชาดสากลได้ก�าหนดไว้ คอื การเผยแพร่กฎหมายมนษุยธรรม

ระหว่างประเทศ และในปี พ.ศ. 2542 นี้เป็นปีที่ครบรอบ 50 ปี ของการลงนามอนุสัญญาเจนีวา 4 ฉบับ 

ที่นครเจนีวา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 ซึ่งทางกาชาดสากลได้ขอให้สภากาชาดทุกประเทศ และ

รัฐบาลที่เป็นภาคีอนุสัญญาเจนีวานี้ จัดการเฉลิมฉลองในโอกาสนี้ด้วย

ในการนี้ สภากาชาดไทยได้เห็นว่า ค�าแปลภาษาไทยอนุสัญญาเจนีวาดังกล่าวได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นเวลานาน

มาแล้วและมีจ�านวนจ�ากัด จึงเห็นว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่จะจัดพิมพ์ค�าแปลภาษาไทยของอนุสัญญา

เจนีวา 4 ฉบับอีกคร้ังหนึ่ง เพ่ือแพร่หลายให้แก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ังทางราชการ ทางวงการวิชาการและ

ประชาชนที่สนใจได้ใช้ประโยชน์และเป็นกิจกรรมหนึ่งของสภากาชาดไทยในการเฉลิมฉลองนี้ ค�าแปลที่

จัดพิมพ์นี้เป็นค�าแปลทางราชการของกระทรวงการต่างประเทศ และมิได้มีการเปล่ียนแปลงถ้อยค�าแต่

อย่างใดจากต้นฉบับเดิม

หลงัจากทีไ่ด้มกีารจดัท�าอนสุญัญาเจนวีา 4 ฉบับดงักล่าว ต่อมาเม่ือปี ค.ศ.1977 ได้มีการจดัท�าพธิสีารเพิม่

เติมอนุสัญญาเจนีวา เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากข้อพิพาทระหว่างประเทศทางอาวุธ (พิธีสาร

ฉบับที่ 1) กับพิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาเจนีวา เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากข้อพิพาททางอาวุธ

ที่ไม่มีลักษณะระหว่างประเทศ (พิธีสารฉบับที่ 2) ขึ้น และถึงแม้รัฐบาลไทยจะยังมิได้เป็นภาคีในพิธีสาร

ทั้ง 2 ฉบับนี้ก็ตาม แต่เพื่อให้เอกสารอนุสัญญาเจนีวานี้สมบูรณ์ จึงได้จัดพิมพ์ค�าแปลพิธีสารทั้ง 2 ฉบับ

ในโอกาสเดียวกันนี้ แยกเป็นอีกเล่มหนึ่งต่างหาก ค�าแปลที่จัดพิมพ์นี้มิใช่เป็นค�าแปลทางราชการ เพราะ

รัฐบาลไทยยังมิได้เป็นภาคี

ในการจัดพิมพ์ค�าแปลอนุสัญญาเจนีวานี้ ได้สรุปและเรียบเรียงข้อความในอารัมภบทของเอกสารตัวบท

อนุสัญญาเจนีวาภาษาอังกฤษ ฉบับที่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้จัดพิมพ์ขึ้น เพราะเห็นว่า

เป็นขอ้ความที่มปีระโยชน ์ได้ทราบถึงภมูิหลังและประวตัิความเป็นมาของเจตนารมณ์และความพยายาม

ของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ตั้งแต่เริ่มจัดท�าอนุสัญญาเจนีวา ปี ค.ศ. 1864 จนในที่สุดได้

มีอนุสัญญาเจนีวา 4 ฉบับนี้ขึ้นมา

สภากาชาดไทยขอขอบคณุคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศทีใ่ห้การสนบัสนนุในการจดัพมิพ์ค�าแปลอนสุญัญา

เจนีวา และพิธีสารเพิ่มเติม มา ณ ที่นี้ และหวังว่าเอกสารทั้ง 2 เล่มนี้จะอ�านวยประโยชน์ในการเผยแพร่

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจโดยทั่วไป

สภากาชาดไทย

2 เมษายน 2542



2 สารบัญ

ค�ำน�ำ
(ครั้งที่ 2)

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ก่อตัง้เมือ่ปี ค.ศ. 1863 ณ นครเจนวีา ประเทศสวติเซอร์แลนด์ มวีตัถปุระสงค์

เพือ่ให้ความคุม้ครองและความช่วยเหลอืกบัผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจากเหตกุารณ์ความขัดแย้ง และสถานการณ์

ความรุนแรงอ่ืนๆ โดยภารกจิทีส่�าคญัประการหนึง่ขององค์กร คอื การเผยแพร่กฎหมายมนษุยธรรมระหว่าง

ประเทศ ทัง้นี ้คณะกรรมการฯ ได้เข้ามาด�าเนนิกจิการในประเทศไทยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2518 อนึง่ ประเทศไทย

ได้ลงนามในอนุสัญญาเจนีวา 4 ฉบับ ในปี พ.ศ. 2497

การจัดพิมพ์ค�าแปลของอนุสัญญาเจนีวาในวาระนี้ เป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2 ซ่ึงได้มีการปรับปรุงและ

เปลีย่นแปลงจากการจัดพมิพ์เมือ่ พ.ศ. 2542 ซึ่งเปน็ค�าแปลจากปี ค.ศ. 1949 ต้นฉบับทีเ่ป็นภาษาอังกฤษ 

รวมถงึในเรือ่งของการสะกดค�าให้ถกูต้องและแม่นย�ายิง่ขึน้ แต่ยงัคงค�าแปลทางราชการของกระทรวงการ

ต่างประเทศไว้ นอกจากน้ี ยังได้มกีารจดัท�าในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์ เพือ่ตอบรบักบัการเปลีย่นแปลงตาม

ยุคสมัยและความสะดวกต่อการเผยแพร่เอกสาร ต่อไป

คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่กฎหมายมนุษยธรรม

ระหว่างประเทศแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจโดยทั่วไป

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ

                 พฤษภาคม 2560
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อำรัมภบท

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เป็นผู้ริเร่ิม และด�าเนินการให้มีอนุสัญญาเจนีวา เพื่อให้ความ

คุ้มครองเจ้าหน้าทีท่างทหารผูร้บับาดเจบ็ และอนสุญัญามนษุยธรรมอ่ืนซึง่เสริมอนสุญัญาเจนวีา ความตกลง

ระหว่างประเทศถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ รายละเอียดของอนุสัญญาเจนีวานี้มีหลักการส�าคัญๆ คือ 

การให้ความคุ้มครองช่วยเหลือโดยไม่หวังประโยชน์ใดๆ แก่ผู้ประสบภัยสงครามโดยปราศจากการเลือก

ปฏิบัติ ไม่ว่าด้วยการบาดเจ็บ ถูกจับหรือเรืออับปาง ผู้ประสบภัยเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นศัตรูอีกต่อไป หาก

เป็นเพียงมนุษย์ที่รับความทุกข์ทรมาน และไม่สามารถป้องกันตนเองได้

ตลอดเวลาทีผ่่านมา คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้พยายามท�างานอย่างแขง็ขนัทีจ่ะให้กฎหมาย

ระหว่างประเทศให้ความคุม้ครองแก่บคุคลท่ีตกอยูใ่นภาวะล�าบากของสงครามยิง่ขึน้ คณะกรรมการกาชาด

ระหว่างประเทศได้ปรับปรุงอนุสัญญามนุษยธรรมนี้ให้ละเอียดยิ่งขึ้นเป็นล�าดับ เพื่อให้เป็นไปตามความ

ต้องการในขณะน้ัน หรือจัดท�าอนุสัญญาขึ้นใหม่ ในช่วงระยะเวลาระหว่างสงครามโลกสองครั้ง ความ

ส�าเร็จท่ีส�าคัญของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ คือการจัดท�าร่างอนุสัญญาต่างๆ และฉบับที่

ส�าคัญที่สุดคืออนุสัญญาว่าด้วยการปฏิบัติต่อเชลยศึกซึ่งได้รับการลงนามเมื่อฤดูร้อนปี ค.ศ. 1929 และ

ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง อนุสัญญานี้ได้ช่วยคุ้มครองเชลยศึกนับล้าน

เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองได้ยุติลงเมื่อปี ค.ศ. 1945 คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้เสนอให้มี

การพัฒนา และปรับปรุงส่วนที่เกี่ยวกับมนุษยธรรมของกฎหมายระหว่างประเทศจากประสบการณ์ที่ได้

รับในสงครามโลกครั้งที่สอง ข้อเสนอนี้ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาล และสภากาชาดประเทศต่างๆ ดัง

นั้นคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศจึงได้เริ่มลงมือท�างานทันที

อนุสัญญา 3 ฉบับเดิมที่จ�าเป็นต้องได้รับการพิจารณาปรับปรุง คือ อนุสัญญาเจนีวาปี ค.ศ. 1929 ว่าด้วย

การบรรเทาทุกข์ผู้บาดเจ็บ และป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบ อนุสัญญากรุงเฮก ฉบับที่ 10 ปี ค.ศ. 1907 

ว่าด้วยการน�าหลักการแห่งอนุสัญญาเจนีวามาดัดแปลงใช้แก่สงครามทางทะเล อนุสัญญาปี ค.ศ. 1929 

ว่าด้วยการปฏิบัติต่อเชลยศึก

นอกจากนี้ ยังมีความต้องการที่รีบด่วนเพื่อให้มีอนุสัญญาส�าหรับการคุ้มครองพลเรือนขึ้น เพราะการที่

ไม่มีบทบัญญัติเช่นนี้ไว้ได้เป็นผลอันเศร้าสลดในสงครามโลกครั้งที่สอง

อนุสัญญาเจนีวา

ลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949
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คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้ด�าเนินงานตามขั้นตอน คือประการแรก รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น

ให้มากที่สุด ในด้านต่างๆ ของกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งยังต้องได้รับการยืนยัน หรือต้องขยายความ 

หรือต้องแก้ไข ต่อจากนั้นก็จัดท�าร่างใหม่ขึ้นโดยความช่วยเหลือของผู้ช�านาญด้านกฎหมายจากหลาย

ประเทศ แล้วน�าเสนอต่อที่ประชุมกาชาดระหว่างประเทศ (International Red Cross Conference) 

ต่อจากนั้นได้เสนอต่อทีป่ระชมุทางการทตูทีไ่ดร้ับอ�านาจให้พจิารณารา่งอนุสญัญาเหลา่นีเ้ป็นครั้งสุดทา้ย

การประชุมผู้ช�านาญการด้านกฎหมายของรัฐบาลเพื่อศึกษาอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัย

สงคราม ได้จัดให้มีขึ้นที่นครเจนีวา ระหว่างวันที่ 14-26 เมษายน ค.ศ. 1947 ประกอบด้วยผู้แทน 70 คน 

จากรัฐบาลต่างๆ 15 ประเทศซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับเชลยศึกและผู้ถูกกักกันพลเรือน

ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอต่างๆ ของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ประกอบกับข้อเสนอแนะ

จากสภากาชาดประเทศต่างๆ และร่าง ซึ่งรัฐบาลหลายประเทศเสนอมา ที่ประชุมได้เห็นชอบกับตัวบท

ฉบบัใหม่ทีเ่สนอและร่างฉบบัแรกของอนสุญัญาว่าด้วยการให้การคุม้ครองบคุคล พลเรอืนในเวลาสงคราม

หลังจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้จัดท�าร่างอนุสัญญาแล้วได้ส่งไปให้รัฐบาล และ

สภากาชาดประเทศต่างๆ เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1948 เพื่อเตรียมการประชุมกาชาดระหว่างประเทศ

ครั้งท่ี 17 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 20-31 สิงหาคม ค.ศ. 1948 ณ กรุงสตอกโฮล์ม การประชุม

ครั้งนี้มีผู้แทนจากรัฐบาลประเทศต่างๆ 50 ประเทศ และสภากาชาดต่างๆ อีก 52 แห่งเข้าร่วมประชุม 

ที่ประชุมได้แก้ไขบางประการ และรับร่างอนุสัญญานี้ ซึ่งได้ใช้เป็นเอกสารท�างานฉบับเดียวส�าหรับการ

ประชุมทางการทูตที่นครเจนีวาต่อไป

คณะมนตรีสหพันธ์สวิส ได้จัดให้มีการประชุมทางการทูตเพื่อจัดท�าอนุสัญญาระหว่างประเทศคุ้มครอง

ผู้ประสบภัยสงคราม ที่นครเจนีวา ระหว่างวันที่ 21 เมษายน- 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 ผู้เข้าร่วมประชุม 

ประกอบด้วยผู้แทนจากรัฐบาลประเทศต่างๆ  63 ประเทศ ในจ�านวนนี้ 59 ประเทศส่งผู้แทนทางการทูต

ผู้มีอ�านาจเต็ม 4 ประเทศ ส่งเพียงผู้สังเกตการณ์เท่านั้น นอกจากนี้ผู้แทนคณะกรรมการกาชาดระหว่าง

ประเทศได้รับเชิญเข้าร่วมในฐานะผู้เชี่ยวชาญหลังจากได้อภิปรายติดต่อกันเป็นเวลา 4 เดือน ที่ประชุม

ได้มีมติจัดท�าอนุสัญญาขึ้น 4 ฉบับ ดังนี้

1. อนุสัญญาเจนีวาเพื่อให้ผู้บาดเจ็บ และป่วยในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีขึ้น ลงวันที่ 12 สิงหาคม 

ค.ศ. 1949 (Geneva Convention for the Amelioration of the Condition for the Wounded 

and Sick in Armed Forces in the Field, lf August, 12, 1949)

2. อนุสัญญาเจนีวาเพื่อให้ผู้สังกัดในกองทัพขณะอยู่ในทะเลซึ่งบาดเจ็บป่วยไข้ และเรือต้องอับปาง มี

สภาวะดีขึ้น ลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 (Geneva Convention for the Amelioration of 

the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces an Sea, 

of August 12, 1949)
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3. อนุสัญญาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก ลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 (Geneva relative to 

the Treatment of Prisoners of War, of August 12, 1949)

4. อนสุญัญาเจนวีาเก่ียวกบัการคุม้ครองบคุคลพลเรอืนในเวลาสงคราม ลงวันที ่12 สงิหาคม ค.ศ. 1949 

(Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, of 

August 12, 1949)

ในท้ายสุดของการปิดการประชุม มีประเทศที่ได้ลงนามในกรรมสารสุดท้าย (Final Act) คืออัฟกานิสถาน 

อัลบาเนีย อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยี่ยม บราซิล บัลแกเรีย เบอร์มา แคนาดา ชิลี จีน 

โคลัมเบีย คอสตาริกา คิวบา เชคโกสโลวะเกีย เดนมาร์ก เอกวาดอร์ อียิปต์ เอธิโอเปีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส 

กรีซ กัวเตมาลา โฮลี ซี ฮังการี อินเดีย อิหร่าน ไอซ์แลนด์ อิสราเอล อิตาลี ยูโกสลาเวีย เลบานอน 

ลิกเตนสไตน์ ลักเซมเบิร์ก เม็กซิโก โมนาโก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นิคารากัว นอร์เวย์ ปากีสถาน 

เปรู โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย ไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตแห่งยูเครน สเปน สวีเดน ซีเรีย 

ตุรกี สหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา อุริกวัย และสวิตเซอร์แลนด์

คณะผู้แทน 17 ประเทศ ลงนามในอนุสัญญาเจนีวาทั้ง 4 ฉบับ 54 ประเทศลงนามในช่วงระยะเวลา 6 

เดือน ซึ่งเปิดให้ลงนามจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1950

อนุสัญญำเจนีวำฉบับท่ี 1 ว่ำด้วยผู้บำดเจ็บ และป่วยในกองทัพใน
สนำมรบ
อนุสัญญาเจนีวาซึ่งคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้จัดท�าขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1864 เป็นรากฐานของ

อนุสัญญาเจนีวาซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างเป็นสากลอยู่ในขณะนี้ อนุสัญญาเจนีวาฉบับดั้งเดิมถือได้ว่าได้

ส่งแรงกระตุ้นต่อขบวนการกาชาดทั่วโลก อย่างไรก็ดีอนุสัญญาระหว่างประเทศฉบับแรกนี้ ถึงแม้ในหลัก

การส�าคัญจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ก็ยังมีการขาดตกบกพร่องและไม่สมบูรณ์ ดังนั้นหลังจากได้มีการ

ลงนามในอนุสัญญาฉบับนั้นได้ 4 ปี ก็ได้มีการประชุมเพื่อหารือในการแก้ไขอนุสัญญาเจนีวาเมื่อวันที่ 20 

ตุลาคม ค.ศ. 1868 ที่ประชุมได้เสนอให้มีการเพิ่มเติมบทที่กล่าวโดยเฉพาะว่าด้วยการรบทางทะเล แต่

มิได้เคยมีการให้สัตยาบัน ครั้นในปี ค.ศ. 1899 ในการประชุมครั้งที่ 1 ณ กรุงเฮก ก็ได้มีการยกประเด็น

เพื่อพิจารณาแก้ไขอนุสัญญาเจนีวาอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาในปี ค.ศ. 1906 ในการประชุมทางการทูตได้มีการ

จัดท�าตัวบทอนุสัญญาเจนีวาที่แก้ไขใหม่ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและพัฒนาตัวบทของอนุสัญญา

เจนีวาปี ค.ศ. 1864 อย่างมาก

หลงัสงครามโลกครัง้ที ่1 เป็นท่ีประจกัษ์แน่ชดัว่าควรจะมปีรบัปรงุอนุสัญญาเจนีวาให้เหมาะสมกับสภาวะ

การสงครามสมัยใหม่ ในระหว่างการประชุมทางการทูตในปี ค.ศ. 1929 ณ นครเจนีวา ได้มีการพิจารณา

แก้ไขตวับทอนสุญัญาเจนีวาอกีครัง้หนึง่ แต่ไม่ได้มกีารแก้ไขมากเท่าครัง้แรก ในปี ค.ศ. 1937 ภายหลงัการ
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พิจารณาหารือโดยคณะกรรมาธิการผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศได้มีการแก้ไขตัวบทอนุสัญญาเจนีวาอีก 

หลังจากที่ได้ส่งร่างอนุสัญญาเจนีวาให้ที่ประชุมกาชาดระหว่างประเทศครั้งที่ 16 (ลอนดอน ค.ศ. 1938) 

แล้ว และได้บรรจุลงในวาระการประชุมทางการทูตซึ่งก�าหนดจะจัดขึ้นในปี ค.ศ. 1940 แต่ต้องเลื่อนไป

เนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2

เนื้อหาของอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 1 ตามที่แก้ไขเมื่อปี ค.ศ. 1949 ก็เป็นไปตามแนวและหลักการดั้งเดิม 

กล่าวคือ ได้กล่าวถึงเรื่องการเคารพและให้ความดูแลแก่ทหารผู้บาดเจ็บและป่วย ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใด 

เครื่องหมายกากบาทแดงบนพื้นขาวจะเป็นสัญลักษณ์ของการให้ความคุ้มกัน และเนื่องจากสภาพการรบ

ในสงครามสมัยใหม่ ท�าให้มีความจ�าเป็นที่จะต้องจ�ากัดสิทธิพิเศษของบุคลากรการแพทย์และอาวุธที่อยู่

ในมือฝ่ายตรงข้าม ขณะเดียวกันเกือบจะทุกมาตราในอนุสัญญาเจนีวาจะมีข้อความที่ชัดเจนแน่นอนขึ้น

อนุสัญญำเจนีวำฉบับที่ 2 ว่ำด้วยกำรรบทำงทะเล
ในการประชมุทางการทตูเมือ่ปี ค.ศ. 1868 ณ นครเจนวีา ได้มกีารก�าหนดบทบญัญตัเิป็นครัง้แรกในการน�า

หลักการของอนุสัญญาเจนีวามาใช้ส�าหรับการสงครามทางทะเล แต่ร่างตัวบทดังกล่าวไม่ได้รับสัตยาบัน 

แต่ต่อมาได้กลายมาเป็นอนุสัญญากรุงเฮกปี ค.ศ. 1899 และอนุสัญญากรุงเฮก ฉบับที่ 10 ปี ค.ศ. 1907 

ซึ่งได้รับสัตยาบันโดย 47 ประเทศ และยังมีผลบังคับใช้อยู่

อย่างไรก็ตาม วิวัฒนาการวิธีการรบและโดยที่ได้มีการแก้ไขอนุสัญญาเจนีวาฉบับแรก ในปี ค.ศ. 1929 

จึงท�าให้ต้องมีการแก้ไขอนุสัญญากรุงเฮกฉบับที่ 10 ด้วย หลังจากที่ได้มีการศึกษาในเบื้องต้นแล้ว คณะ

กรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ด้วยความช่วยเหลือของการประชุมผู้เช่ียวชาญทางนาวีได้จัดท�าร่าง

อนุสัญญาที่แก้ไขใหม่ปี ค.ศ. 1937 ซึ่งได้บรรจุลงในวาระการประชุมทางการทตูปี ค.ศ. 19401 ร่างฉบับนี้ 

ซึง่ได้เพิ่มเติมขยายข้อความหลังจากปี ค.ศ. 1945 ได้ใช้เปน็ผลงานในการประชมุทางการทูตป ีค.ศ. 1949 

อนสัุญญาการรบทางทะเล เป็นบทขยายความของอนสุญัญาเจนวีาฉบบัที ่1 (ว่าด้วยผูบ้าดเจ็บและป่วยไข้) 

ซ่ึงมข้ีอความใช้ได้กบัอนสุญัญาเจนวีาในการรบทางทะเล ดงันัน้จงึเป็นธรรมดาทีค่วรรวมไว้ในอนสัุญญาเจนวีา

อนุสัญญำเจนีวำฉบับที่ 3 (เชลยศึก)
อนุสัญญาเจนีวา ฉบับที่ 3 ประกอบด้วย บทบัญญัติทั้งสิ้น 143 ข้อ นอกจากภาคผนวกซึ่งเทียบกับ

อนุสัญญาเจนีวาปี ค.ศ. 1929 ซึ่งมี 97 ข้อ และบทที่เกี่ยวข้องกับเชลยศึกในอนุสัญญากรุงเฮก มีเพียง 17 

ข้อ การขยายบทเพิ่มเติมนี้ส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าในสงครามสมัยใหม่มีการกักกันเชลยศึกเป็นจ�านวนมาก

และเป็นการแสดงให้เห็นความประสงค์ของการประชุมปี ค.ศ. 1949 ซึ่งเป็นตัวแทนประชาชาติทั้งมวลที่

จะเสนอให้การคุมขังในด้านต่างๆ อยู่ในข้อบังคับที่เป็นมนุษยธรรมของกฎหมายระหว่างประเทศ
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ความมุ่งหวังเช่นนี้มิใช่ของใหม่ ในศตวรรษที่ 19 ได้มีแนวความคิดใหม่ของกฎธรรมชาติและขบวนการ

มนุษยธรรม โดยเฉพาะความคิดเห็นของนายอังรี ดูนังต์ ผู้ซึ่งได้เรียกร้องให้แก้ไขปัญหาของเชลยศึกหลัง

จากทีม่บีทบญัญัตเิกีย่วกบัผูบ้าดเจบ็ และผูป่้วยแล้ว ในท่ีสดุโลกทีเ่จรญิแล้วกไ็ด้ยอมรบัหลกัการทีว่่าเชลย

ศึกมิใช่อาชญากร แต่เป็นเพียงศัตรูที่ได้วางอาวุธแล้ว และควรจะได้รับอิสระเมื่อสงครามสิ้นสุด กับควร

ได้รับการเคารพและดูแลปฏิบัติอย่างเพื่อนมนุษย์ในระหว่างที่ถูกคุมขัง การด�าเนินการทางกฎหมายและ

ทางการทูตที่เห็นการณ์ไกล และใจกว้างได้ท�าให้ความคิดนี้ออกมาเป็นทางปฏิบัติ ร่างฉบับกรุงบรัสเซลส์

ปี ค.ศ. 1874 อนุสัญญากรุงเฮกปี ค.ศ. 1889 และ ค.ศ. 1907 ข้อตกลงพิเศษที่ท�าระหว่างคู่สงครามที่

กรุงเบอร์นปี ค.ศ. 1917 และ ค.ศ. 1918 และอนุสัญญาเจนีวาปี ค.ศ. 1927 ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ

เชลยศึก ได้แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนที่ส�าคัญของวิวัฒนาการนี้

อนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยเชลยศึกปี ค.ศ. 1929 ได้ช่วยคุ้มครองทหารจ�านวนนับล้าน ซึ่งพึ่งกับอนุสัญญา

นี้ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2  อย่างไรก็ตามเป็นที่ประจักษ์ว่า อนุสัญญาควรจะมีปรับปรุงในหลายจุด 

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ และผลที่เกิดขึ้นจากสงคราม และสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน 

ดงันัน้จงึมคีวามจ�าเป็นทีต้่องขยายประเภทของบุคคลท่ีจะมีสถานะเป็นเชลยศกึ และจ�าเป็นต้องมคี�าจ�ากดั

ความที่แน่ชัดมากขึ้นของสภาพการคุมขัง โดยจะต้องค�านึงถึงความส�าคัญของการใช้แรงงานเชลยศึก 

การบรรเทาทุกข์ที่เชลยศึกได้รับ และกระบวนการทางศาลต่อเชลยศึก

หลักการของการปลดปล่อยเชลยศึกอย่างทันทีที่การสงครามยุติลงจะต้องได้รับการยืนยันอีกครั้งหนึ่ง ใน

ที่สุดจะต้องมีหน่วยงานที่ดูแลผลประโยชน์เชลยศึก และให้ประกันว่าได้มีการปฏิบัติต่อเชลยศึกตามข้อ

ระเบียบอย่างเต็มที่ และควรจะเป็นอิสระจากความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างคู่สงคราม

อนุสัญญาปี ค.ศ. 1949 มีความยาวกว่าข้อตกลงเดิมที่อนุสัญญานี้ใช้แทน แต่ขณะที่บทบัญญัติหลายแห่ง

ได้แสดงให้เห็นการพัฒนาของอนุสัญญาปี ค.ศ. 1929 อย่างมีเหตุผล จากประสบการณ์จะเห็นได้ว่าชีวิต

ประจ�าวันของเชลยศึกอาจจะขึ้นกับการตีความข้อระเบียบทั่วไป ดังนั้นจึงได้มีความพยายามที่จะให้ข้อ

ระเบียบบางบทมีความชัดเจนเพื่อกันมิให้มีการตีความที่ผิดได้

บทบัญญัติส่วนหนึ่งก�าหนดไว้เพ่ือการแก้ไขปัญหามากหลายดังกล่าวข้างต้นให้เป็นที่พอใจ ภารกิจนี้นับ

ว่ายากมาก ในหลายกรณี การประชุมจ�าต้องคิดกฎขึ้นมาใหม่ทั้งหมด เช่น ในหมวดเกี่ยวกับการเงินของ

เชลยศึก หรือไม่กรณีกฎที่เกี่ยวกับการปลดปล่อยเชลยศึกให้เป็นอิสระเมื่อสงครามยุติลง
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อนุสัญญำเจนีวำฉบับที่ 4 
เกี่ยวกับกำรคุ้มครองบุคคลพลเรือนในเวลำสงครำม

อนสุญัญาเจนีวาฉบบัที ่4 อ�านวยประโยชน์อย่างส�าคญัต่อตวับทกฎหมายระหว่างประเทศทีเ่ป็นลายลกัษณ์

อักษรในด้านที่เกี่ยวกับมนุษยธรรม

หากกล่าวกันอย่างแท้จริงแล้ว อนุสัญญาฉบับนี้มิได้เสนอสิ่งใหม่ๆ สิ่งที่เป็นหลักการเดิมที่มีอยู่ดีแล้ว ไม่มี

การเพิ่มเติมแนวคิดใหม่ๆ ในกฎหมายระหว่างประเทศส่วนที่เกี่ยวกับหัวข้อในอนุสัญญาแต่มีจุดประสงค์

เพ่ือประกันว่าถึงแม้จะอยู่ท่ามกลางการสู้รบ แต่ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นหลักการสากลที่

ยอมรับกัน ควรต้องได้รับการเคารพ

กฎหมายมนุษยธรรมดั้งเดิมซึ่งปรากฏในอนุสัญญาเจนีวาฉบับแรกปี ค.ศ. 1864 นั้นได้ก�าหนดไว้ส�าหรับ

ทหารเท่านั้น เพราะว่าสมัยนั้นเป็นที่เห็นชัดกันว่า พลเรือนควรอยู่นอกเขตการสู้รบ

ดังนั้นทันทีที่สงครามยุติ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ซึ่งยึดมั่นในหน้าที่แห่งมนุษยธรรมได้แจ้ง

ให้รัฐบาลและสภากาชาดประจ�าประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้รับทราบถึงเจตจ�านงของคณะกรรมการกาชาด

ระหว่างประเทศในความพยายามที่จะจัดท�าอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อให้การคุ้มครองพลเรือน และ

เรื่องนี้ได้รับการสนับสนุนจากทั่วโลก

การประชมุทางการทูตทีน่ครเจนวีา มไิด้แก้ไขปรับปรุงอนสัุญญากรงุเฮกฉบบัที ่4 ดงันัน้อนสุญัญาพลเรอืน 

ฉบับวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 จึงมิได้ท�าให้ข้อบังคับที่เกี่ยวกับกฎและประเพณีการสงครามทางบก 

(อนสุญัญากรงุเฮก ฉบบัที ่29 กรกฎาคม ค.ศ. 1899 หรอืฉบับลงวนัที ่18 ตลุาคม ค.ศ.1907) เป็นโมฆะและ

มใิช่เป็นการแทนอนสุญัญากรงุเฮกดังกล่าว ซ่ึงยงัมผีลบงัคบัใช้อยูแ่ต่อนสุญัญานีจ้ะเป็นบทเสริมในหมวด 2 

และ 3 ของข้อบังคับที่ได้ผนวกไว้ท้ายอนุสัญญากรุงเฮกดังกล่าว (ดูในอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 4 ข้อ 154)
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ภำค 1 
บททั่วไป

ข้อ 1

บรรดาอัครภาคีผู้ท�าสัญญารับที่จะเคารพและจะจัดประกันให้เคารพอนุสัญญาฉบับนี้ในทุกพฤติการณ์

ข้อ 2 

นอกจากบทบัญญัติที่จะต้องใช้บังคับในยามสงบแล้ว ให้ใช้อนุสัญญาฉบับนี้บังคับแก่บรรดากรณีสงคราม

ทีไ่ด้มกีารประกาศ หรือกรณพีพิาทกนัด้วยอาวธุอย่างอืน่ใดซึง่อาจเกดิขึน้ระหว่างอคัรภาคผีูท้�าสญัญาสอง

ฝ่ายหรือกว่านั้นขึ้นไป แม้ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะมิได้รับรองว่ามีสถานะสงครามก็ตาม

อนสุญัญานีใ้ห้ใช้บงัคบัแก่บรรดากรณกีารยึดครองอาณาเขตบางส่วน หรือทัง้หมดของอคัรภาคผีูท้�าสญัญา

ด้วย แม้ว่าการยึดครองดังกล่าวจะมิได้ประสบการต่อต้านด้วยอาวุธก็ตาม

แม้ว่าประเทศที่พิพาทกันประเทศหนึ่งจะมิได้เป็นภาคีอนุสัญญาฉบับนี้ก็ตาม ประเทศที่เป็นภาคียังคง

มีความผูกพันกันตามอนุสัญญาฉบับนี้ในความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน ยิ่งกว่านั้น บรรดาประเทศ

ดังกล่าวแล้วยังต้องมีความผูกพันตามอนุสัญญาฉบับนี้ในความสัมพันธ์กับประเทศที่มิได้เป็นภาคีนั้นด้วย 

หากว่าประเทศนั้นยอมรับและใช้บทบัญญัติแห่งอนุสัญญาฉบับนี้

ข้อ 3 

ในกรณีที่การพิพาทกันด้วยอาวุธอันมิได้มีลักษณะเป็นกรณีระหว่างประเทศเกิดขึ้นในอาณาเขตของอัคร

ภาคีผู้ท�าสัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ภาคีคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะต้องมีความผูกพันที่จะใช้บทบัญญัติต่อไปนี้

เป็นอย่างน้อยคือ

(1) บคุคลซึง่มไิด้เข้าร่วมในการสูร้บโดยตรง รวมทัง้ผูส้งักดัในกองทพัซ่ึงได้วางอาวุธแล้ว และผู้ซ่ึงถกูกัน

ออกจากการต่อสู้ เพราะป่วยไข้ บาดเจ็บถูกกักคุม หรือเพราะเหตุอื่นใดก็ได้ ไม่ว่าในพฤติการณ์

อนุสัญญำเจนีวำ

เพื่อให้ผู้บำดเจ็บและป่วยไข้ในกองทัพในสนำมรบ มีสภำวะดีขึ้น

ลงวันที่ 12 สิงหำคม ค.ศ. 1949

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ซึ่งเป็นผู้มีอ�านาจเต็มของรัฐบาล ที่ได้มีผู้แทนไปในการประชุมทางการทูตที่ได้จัดให้มี

ขึ้น ณ เมืองเจนีวา ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน ถึงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 เพื่อแก้ไขอนุสัญญาเจนีวา 

เพื่อให้ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีขึ้น ฉบับลงวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1929 

ได้ตกลงกันดังต่อไปนี้
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ใดๆ จะต้องได้รับการปฏิบัติด้วยมนุษยธรรม โดยไม่ค�านึงถึงลักษณะความแตกต่างอันเป็นผลเสื่อม

เสียเนื่องมาแต่เชื้อชาติ ผิว ศาสนา หรือความเชื่อถือ เพศ ก�าเนิด หรือความมั่งมี หรือเหตุอื่นใดที่

คล้ายคลึงกัน

 เพื่อการนี้ บรรดาการกระท�าต่อไปนี้ แก่บุคคลดังกล่าวข้างต้น เป็นอันห้ามและคงห้ามต่อไปไม่ว่า

กาละและเทศะใด คือ

(ก) การประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฆาตกรรมทุกชนิด การตัดทอน

อวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใด การท�าทารุณกรรม และการทรมาน

(ข) การจับตัวไปเป็นประกัน

(ค) การท�าลายเกียรติยศแห่งบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติให้เป็นท่ีอับอายขายหน้าและ

เสื่อมทรามต�่าช้า

(ง) การตัดสินลงโทษและการปฏิบัติการตามค�าตัดสินโดยไม่มีค�าพิพากษาของศาลที่ได้ตั้งข้ึนตาม

ระเบียบอันเป็นการให้หลักประกันความยุติธรรม ซึ่งอารยชนทั้งหลายยอมรับ นับถือว่าเป็นสิ่ง

ซึ่งไม่อาจจะละเว้นเสียได้

(2) ให้รวบรวมและดูแลรักษาผู้บาดเจ็บและป่วยไข้

 องค์การมนุษยธรรมซึ่งไม่ล�าเอียงทางฝ่ายใด เช่นคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ อาจเสนอ

บริการของตนให้แก่ภาคีคู่พิพาทก็ได้

 ภาคีคู่พิพาทควรพยายามน�าบทบัญญัติอื่นๆ แห่งอนุสัญญาฉบับนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้บังคับ

อีกด้วย โดยท�าความตกลงกันเป็นพิเศษ

 การใช้บทบัญญัติข้างต้นนี้ จะไม่กระทบกระเทือนฐานะทางกฎหมายของภาคีคู่พิพาท

ข้อ 4 

ประเทศที่เป็นกลางจะต้องรับใช้บทบัญญัติแห่งอนุสัญญาฉบับนี้โดยอนุโลมส�าหรับผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ 

ตลอดจนพนักงานแพทย์และอนุศาสนาจารย์แห่งกองทัพของภาคีคู่พิพาท ซึ่งได้รับไว้หรือได้กักกันไว้ใน

อาณาเขตของตนรวมทั้งส�าหรับผู้ตายที่ค้นพบด้วย

ข้อ 5

ส�าหรับบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองซ่ึงตกอยู่ภายในอ�านาจของฝ่ายศัตรูนั้น ให้ใช้อนุสัญญาฉบับนี้จนถึง

เวลาที่ได้ส่งตัวกลับคืนสู่ประเทศเดิมแล้วโดยเด็ดขาด
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ข้อ 6

นอกจากความตกลงที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในข้อ 10, 15, 23, 28, 31, 36 และ 37 แล้ว บรรดาอัครภาคี

ผู้ท�าสัญญาอาจท�าความตกลงเป็นพิเศษอื่นๆ ส�าหรับเรื่องทั้งปวง ซึ่งตนเห็นสมควรท�าเป็นบทบัญญัติไว้

ต่างหากก็ได้ห้ามมิให้ท�าความตกลงพิเศษใดๆ อันจะเป็นผลเสื่อมเสียแก่ฐานะของผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ 

หรือพนักงานแพทย์ หรืออนุศาสนาจารย์ ตามที่ได้นิยามไว้ในอนุสัญญาฉบับนี้ หรือจ�ากัดสิทธิต่างๆ ท่ี

อนุสัญญานี้ให้ไว้แก่บุคคลเหล่านั้น

บรรดาผูบ้าดเจ็บและป่วยไข้ ตลอดจนพนกังานแพทย์และอนศุาสนาจารย์จะคงได้รบัประโยชน์จากความ

ตกลงต่างๆ เช่นว่านี้ตราบเท่าที่อนุสัญญาฉบับนี้จะพึงปรับใช้แก่บุคคลเหล่านั้น เว้นแต่เมื่อมีบทบัญญัติที่

ขัดกันอย่างชัดแจ้งปรากฏอยู่ในความตกลงที่กล่าวแล้ว หรือในความตกลงที่จะได้ท�าขึ้นภายหลังหรือเมื่อ

ภาคีคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้น�าระเบียบการต่างๆ ที่ดีกว่ามาใช้กับบุคคลเหล่านี้

ข้อ 7 

บรรดาผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ ตลอดจนพนักงานแพทย์ และอนุศาสนาจารย์ ไม่ว่าในพฤติการณ์เช่นไร จะ

ยอมสละสิทธิบางส่วนหรือทั้งหมดที่ตนได้รับตามอนุสัญญาฉบับนี้ และตามความตกลงพิเศษต่างๆ ซึ่งได้

กล่าวไว้ในข้อก่อน ในกรณีที่มีความตกลงพิเศษเช่นว่านั้นหาได้ไม่

ข้อ 8 

อนสุัญญาฉบับนี้ ใหใ้ชบ้ังคบัดว้ยความร่วมมือและภายใต้ความควบคมุของประเทศที่คุ้มครอง ซึ่งมีหน้าที่

พทิกัษ์รกัษาผลประโยชน์ของภาคีคูพ่พิาทเพือ่การนี ้นอกจากพนกังานทตูหรอืกงสลุของตนแล้ว ประเทศที่

คุ้มครองจะแต่งตัง้ผูแ้ทนจากคนชาตขิองตนหรอืคนชาตขิองประเทศทีเ่ป็นกลางอ่ืนอีกกไ็ด้ ผูแ้ทนดงักล่าว

นี้จะต้องได้รับความเห็นชอบของประเทศที่ตนจะไปปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ภาคคีูพ่พิาทจะต้องอ�านวยความสะดวกในการปฏบิติัภารกจิของผูแ้ทน หรอืผูไ้ด้รบัมอบอ�านาจของประเทศ

ที่คุ้มครอง อย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่จะท�าได้

ผู้แทนหรอืผูไ้ดร้บัมอบอ�านาจของประเทศที่คุม้ครอง ไมว่่าในกรณีใดจะกระท�าการเกนิหน้าทีข่องตนตาม

อนุสัญญาฉบับนี้หาได้ไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องค�านึงถึงความจ�าเป็นอันบังคับเกี่ยวกับความมั่นคง

ของรัฐซึ่งตนไปปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลเหล่านี้จะถูกก�ากัดเป็นกรณีพิเศษ และเป็นการ

ชั่วคราวเมื่อมีความจ�าเป็นทางทหารเกิดขึ้นเท่านั้น

ข้อ 9

บทบัญญัติแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติทางมนุษยธรรมซ่ึงคณะกรรมการกาชาด

ระหว่างประเทศ หรือองค์การมนุษยธรรมอื่นใดที่ไม่ล�าเอียงทางฝ่ายใดที่รับจะกระท�า เพื่อคุ้มครองผู้บาด
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เจบ็และป่วยไข้พนกังานแพทย์และอนศุาสนาจารย์และเพ่ือบรรเทาทุกข์แก่บคุคลเหล่านัน้ โดยได้รบัความ

ยินยอมของภาคีคู่พิพาทที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 10

บรรดาภาคีผู้ท�าสัญญาอาจจะตกลงกันไม่ว่าเวลาใดที่จะมอบหมายหน้าที่ทั้งปวงอันตกอยู่กับประเทศ

ท่ีคุ้มครองตามอนุสัญญาฉบับนี้แก่องค์การใดๆ ซึ่งให้หลักประกันทั้งปวงในความไม่ล�าเอียงและในทาง

ประสิทธิภาพก็ได้

เมื่อผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ หรือพนักงานแพทย์และอนุศาสนาจารย์มิได้รับประโยชน์หรือมิได้รับประโยชน์

อีกต่อไปไม่ว่าเพราะเหตุใดจากการปฏิบัติการของประเทศที่คุ้มครอง หรือขององค์การหนึ่งองค์การใด

ที่ระบุไว้ในวรรคแรกข้างต้นนั้นแล้ว ให้ประเทศท่ีกักคุมร้องขอรัฐที่เป็นกลางรัฐหนึ่งรัฐใดหรือองค์การ

หนึ่งองค์การใดเช่นว่านั้นเข้ารับหน้าที่ทั้งหลาย อันประเทศที่คุ้มครองซึ่งแต่งตั้งโดยภาคีคู่พิพาทปฏิบัติ

อยู่ตามอนุสัญญาฉบับนี้

ถ้าไม่อาจจดัความคุม้ครองได้ตามนยัดงักล่าวน้ัน ให้ประเทศทีก่กัคมุร้องขอหรือรับสนองบริการขององค์การ

มนุษยธรรม เช่นคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเป็นต้น ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งข้อนี้ ที่จะเข้า

รับหน้าที่ในทางมนุษยธรรม ซึ่งประเทศที่คุ้มครองเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ตามอนุสัญญาฉบับนี้

ประเทศที่เป็นกลางประเทศใดหรือองค์การใด ซึ่งได้รับเชิญจากประเทศที่เกี่ยวข้องหรือเสนอตนเองเพื่อ

การนีจ้ะต้องปฏบิตักิารด้วยความส�านึกในความรบัผดิชอบต่อภาคคีูพิ่พาท ซึง่ผูท้ีไ่ด้รับความคุม้ครองตาม

อนสุญัญาฉบบันีส้งักดัอยู ่และจะต้องให้ค�ารบัรองอนัพอเพยีงว่าตนอยู่ในฐานะทีจ่ะเข้ารบัหน้าทีต่ามสมควร

และจะปฏิบัติหน้าที่นั้นโดยไม่ล�าเอียง

ประเทศต่างๆ จะท�าความตกลงพิเศษใดๆ อันขัดต่อบทบัญญัติข้างต้นนี้หาได้ไม่ ในเมื่อประเทศหนึ่งใน

บรรดาประเทศเหล่าน้ันถูกก�ากดัเสรภีาพแม้เพยีงชัว่คราวกด็ ีในการทีจ่ะเจรจากับประเทศอืน่หรอืพนัธมติร

ของตนโดยเหตุผลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางทหาร เฉพาะอย่างยิ่งในเมื่ออาณาเขตทั้งหมดหรืออาณาเขต

ส่วนใหญ่ของประเทศดังกล่าวถูกยึดครอง

เมื่อใดในอนุสัญญาฉบับนี้ มีข้อความกล่าวถึงประเทศที่คุ้มครอง ข้อความนั้นให้ใช้แก่องค์การต่างๆ ที่เข้า

มาแทนตามนัยแห่งข้อนี้ด้วย
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ข้อ 11 

ในกรณีที่เห็นว่าเป็นการสมควร เพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีที่

มีการขัดแย้งกันในระหว่างภาคีคู่พิพาทเกี่ยวกับการใช้หรือการตีความบทบัญญัติต่างๆ แห่งอนุสัญญา

ฉบับนี้ ประเทศที่คุ้มครองจะได้อ�านวยความช่วยเหลือเพื่อท�าความตกลงในข้อที่เกิดขัดแย้งกันนั้น

เพื่อการนี้ ประเทศที่คุ้มครองแต่ละประเทศ จะเป็นโดยการเชื้อเชิญของภาคีฝ่ายหนึ่ง หรือโดยการริเริ่ม

ของตนเองก็ตาม อาจเสนอต่อภาคีคู่พิพาทให้มีการประชุมระหว่างผู้แทนของตน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ พนักงานแพทย์และอนุศาสนาจารย์ก็ได้ ซึ่ง

ถ้าอาจท�าได้ก็ให้ประชุมกันในอาณาเขตที่เป็นกลางอันได้จัดเลือกขึ้นตามความเหมาะสม ภาคีคู่พิพาทมี

ข้อผูกพันที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นผลตามข้อที่ได้เสนอมายังตนเพื่อการนี้ ถ้าจ�าเป็นประเทศที่คุ้มครองอาจ

เสนอขอความเห็นชอบจากภาคีคู่พิพาทในตัวบุคคลแห่งประเทศที่เป็นกลาง หรือที่ได้รับการแต่งต้ังโดย

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ซึ่งจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวก็ได้

ภำค 2 
ผู้บำดเจ็บและป่วยไข้

ข้อ 12 

ผู้สังกัดในกองทัพและบุคคลอ่ืนท่ีจะได้กล่าวถึงในข้อต่อไปนี้ ซึ่งบาดเจ็บหรือป่วยไข้ จะต้องได้รับความ

เคารพและความคุ้มครองในทุกพฤติการณ์

บคุคลเหล่านี ้จะต้องได้รบัการปฏบัิติและรักษาพยาบาลด้วยมนษุยธรรมโดยคูพ่พิาทซ่ึงตนตกอยูใ่นอ�านาจ 

โดยไม่ค�านึงถึงลักษณะความแตกต่างอันเป็นผลเสื่อมเสียเนื่องมาแต่เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความ

คิดเห็นทางการเมือง หรือเหตุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ห้ามประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลเหล่า

นี้อย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้ามฆาตกรรม หรือก�าจัดพันธุ์ ทรมาน หรือใช้ทดลองทางชีววิทยา 

ห้ามมใิห้เจตนาละทิง้บคุคลเหล่านีไ้ว้โดยปราศจากความช่วยเหลือทางแพทย์ หรือโดยปราศจากการรักษา

พยาบาล หรือปล่อยไว้ให้ตกอยู่ในสภาพอันเสี่ยงต่อภัยแห่งโรคติดต่อ

สิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาลก่อนผู้อ่ืนน้ัน จะเป็นอันอนุมัติให้มีขึ้นได้ก็โดยเหตุผลทางแพทย์ที่มี

ลักษณะด่วนเท่านั้น

สตรีจะต้องได้รับการปฏิบัติโดยได้รับการพิจารณาทุกประการอันสมควรแก่เพศของตน

ภาคคีูพ่พิาท ซึง่มคีวามจ�าเป็นต้องละทิง้ผูบ้าดเจบ็หรอืป่วยไข้ไว้แก่ฝ่ายศตัร ูจะต้องจดัให้มพีนกังานแพทย์

และเวชภัณฑ์ส่วนหนึง่ไว้เท่าทีค่วามจ�าเป็นทางทหารจะอ�านวยให้ เพือ่ช่วยเหลอืรักษาพยาบาลบคุคลเหล่านัน้
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ข้อ 13

อนุสัญญาฉบับนี้ให้ใช้แก่บรรดาผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ซึ่งอยู่ในประเทศดังต่อไปนี้ คือ 

(1) ผู้สังกัดในกองทัพของภาคีคู่พิพาท รวมท้ังผู้สังกัดในมิลิเซีย หรือหน่วยอาสาสมัครซ่ึงเป็นส่วน

ของกองทัพเหล่านี้

(2) ผูส้งักัดในมลิิเซยีและผู้สงักดัหน่วยอาสาสมคัรอืน่ใด รวมทัง้ผูส้งักดัในขบวนต่อต้านทีไ่ด้จดัตัง้ขึน้โดย

มรีะเบียบ ซ่ึงเป็นของภาคีคู่พพิาทและปฏบิตักิารอยูภ่ายในหรอืภายนอกอาณาเขตของตนเอง แม้ว่า

อาณาเขตนั้นจะถูกยึดครองอยู่ หากว่ามิลิเซียหรือหน่วยอาสาสมัครรวมทั้งขบวนต่อต้านที่ได้จัดตั้ง

โดยมีระเบียบเช่นว่านี้ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ คือ

(ก) มีผู้บัญชาสั่งการอันเป็นบุคคลที่รับผิดชอบส�าหรับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

(ข) มีเครื่องหมายที่ก�าหนดไว้เด่นชัด สามารถจะเห็นได้ในระยะไกล

(ค) ถืออาวุธโดยเปิดเผย

(ง) ปฏิบัติการรบตามกฎและประเพณีการสงคราม

(3) ผู้สังกัดในกองทัพประจ�าซึ่งมีความสวามิภักด์ิต่อรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่ที่มิได้รับการรับรองจาก

ประเทศที่กักคุม

(4) บุคคลที่ร่วมอยู่แต่มิได้สังกัดอยู่ในกองทัพน้ันโดยตรง เช่น พนักงานพลเรือนที่สังกัดอยู่ในพวกคน

ประจ�าอากาศยานทหาร ผู้ส่ือข่าวสงคราม ผู้รับเหมาส่งเสบียง ผู้สังกัดในหน่วยกรรมกร หรือใน

บริการต่างๆ ที่รับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของทหาร หากว่าบุคคลเหล่านี้ได้รับอนุมัติจากกองทัพที่ตน

ได้ร่วมอยู่

(5) บรรดาบุคคลประจ�าเรือ รวมทั้งนายเรือ คนน�าร่องและผู้ฝึกหัดงานของเรือพาณิชย์และคนประจ�า

อากาศยานพลเรือนของภาคีคู่พิพาท ซึ่งไม่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติที่อนุเคราะห์ดีกว่าน้ีตาม

บทบัญญัติอื่นใดแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ

(6) พลเมืองในอาณาเขตที่มิได้ถูกยึดครองซึ่งเม่ือศัตรูประชิดเข้ามาได้สมัครใจเข้าจับอาวุธต่อต้านกอง

ทหารท่ีบุกเข้ามานั้นโดยไม่มีเวลาจัดรวมกันเข้าเป็นหน่วยกองทหารประจ�า หากบุคคลเหล่านี้ถือ

อาวุธโดยเปิดเผยและเคารพต่อกฎและประเพณีการสงคราม
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ข้อ 14

ภายใต้บทบัญญัติแห่งข้อ 12 ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ของผู้เป็นฝ่ายในสงครามฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดซึ่งตกอยู่ใน

อ�านาจของฝ่ายศัตรูน้ัน ให้ถือว่าเป็นเชลยศึกและให้น�าบทบัญญัติแห่งกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยว

กับเชลยศึกมาใช้บังคับแก่บุคคลเหล่านั้น

ข้อ 15 

ในทุกโอกาสและโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการปะทะกันแต่ละครั้ง ภาคีคู่พิพาทจะต้องจัดการเท่าที่จะ

กระท�าได้ทกุประการโดยไม่ชกัช้า เพือ่ค้นหาและเกบ็ตวัผูบ้าดเจบ็และป่วยไข้ เพือ่ให้ความคุม้ครองบคุคล

ที่ว่านี้จากโจรกรรมและการปฏิบัติอันเลวทราม เพื่อจัดให้ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเพียงพอ และเพื่อ

ค้นหาผู้ตายและป้องกันมิให้ร่างถูกท�าลาย

ในเมื่อพฤติการณ์จักอ�านวยให้ ให้จัดให้มีการสงบศึกหรือการหยุดยิงเพื่อท�าการตกลงเฉพาะท้องถิ่นเพื่อ

ให้สามารถขนย้ายแลกเปลี่ยน และขนส่งผู้บาดเจ็บที่ตกค้างอยู่ในสนามรบ

โดยนยัเดยีวกนั ภาคคีูพ่พิาททัง้สองฝ่ายอาจท�าการตกลงเฉพาะท้องถิน่เพือ่ท�าการขนย้ายหรือแลกเปล่ียน

ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้จากเขตที่ถูกปิดหรือถูกล้อมไว้ และเพื่อให้พนักงานแพทย์และพนักงานทางศาสนา

พร้อมด้วยบริภัณฑ์ได้ผ่านไปสู่เขตนั้นๆ ได้

ข้อ 16

ภาคคีูพ่พิาทจะต้องท�าบนัทึกเป็นหลกัฐานแสดงรายการต่างๆ เพือ่เป็นการช่วยเหลอืในการจดัท�ารปูพรรณ

ของผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้ และผู้ตายแต่ละคนของฝ่ายปฏิปักษ์ที่ตกอยู่ในอ�านาจของตนโดยเร็วที่สุดที่จะ

ท�าได้ถ้าเป็นไปได้ บันทึกนั้นให้มีข้อความดังต่อไปนี้ คือ

(ก) ชื่อประเทศซึ่งบุคคลเหล่านั้นสังกัดอยู่

(ข) หมายเลขประจ�ากองทัพ ประจ�ากรม ประจ�าตัว หรือหมายเลขล�าดับ

(ค) นามสกุล

(ง) นามตัว

(จ) วันเกิด

(ฉ) รายการอื่นๆ ที่ปรากฏในบัตรหรือแผ่นโลหะแสดงรูปพรรณ

(ช) วันที่และสถานที่ที่ถูกจับกุมหรือถึงแก่กรรม

(ซ) รายละเอียดเกี่ยวกับบาดแผล หรือโรค หรือสาเหตุแห่งมรณกรรม
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ข้อความดังกล่าวข้างบนนี้จะต้องจัดส่งให้ส�านักงานสนเทศตามที่ระบุไว้ในข้อ 122 แห่งอนุสัญญาเจนีวา

เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก ฉบับลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 โดยเร็วที่สุดที่จะท�าได้ ส�านักงาน

นี้จะได้จัดส่งข้อความน้ีต่อไปให้ประเทศซ่ึงบุคคลเหล่านี้สังกัดอยู่ โดยผ่านประเทศที่คุ้มครองและส�านัก

ตัวแทนกลางส�าหรับเชลยศึก

ภาคีคู่พิพาทต่างฝ่ายจะต้องจัดท�าและจัดส่งมรณบัตร หรือบัญชีรายนามผู้ตายอันรับรองว่าถูกต้องแล้ว

ให้กันและกันทราบ โดยผ่านทางส�านักงานเดียวกันนี้ โดยนัยเดียวกันต่างฝ่ายจะต้องเก็บและน�าส่งแผ่น

โลหะแสดงรูปพรรณชนิดคู่ซีกหนึ่ง พินัยกรรมฉบับสุดท้ายหรือเอกสารอื่นๆ ซึ่งมีความส�าคัญส�าหรับญาติ

สนิทของผู้ตาย เงินและโดยทั่วๆ ไป บรรดาวัตถุต่างๆ ที่มีค่าในตัวของสิ่งของนั้นเองหรือในทางจิตใจ ซึ่ง

ค้นพบในตัวผู้ตาย ให้แก่กันและกัน โดยผ่านส�านักงานเดียวกันนี้ สิ่งของเหล่านี้ รวมทั้งสิ่งของที่ไม่ปรากฏ

หลกัฐานจะได้จดัส่งไปเป็นห่อ ปิดผนกึ ประทับตราพร้อมด้วยบนัทกึรายการอนัจ�าเป็นเพือ่ทราบรปูพรรณ

ของเจ้าของผู้ตายได้ และบัญชีแสดงสิ่งของที่บรรจุไว้ในห่อนั้นโดยครบถ้วนด้วย

ข้อ 17

ภาคคีู่พิพาทจะต้องจดัใหม้ีการชันสูตรศพอย่างรอบคอบ และถา้เป็นไปได้กใ็ห้มกีารชนัสตูรศพทางแพทย์

เสียแต่ละรายเท่าท่ีสถานการณ์จะอ�านวยให้ก่อนที่จะฝังหรือเผาศพ ทั้งนี้เพื่อสามารถยืนยันการตาย 

จดัท�ารปูพรรณผูต้ายและเพือ่ท�ารายงานขึน้ได้ ซีกหน่ึงของแผ่นโลหะแสดงรปูพรรณชนดิคูห่รอืแผ่นโลหะ

ทั้งอัน ถ้าเป็นโลหะชนิดเดี่ยว ให้คงเหลือติดไว้กับตัวผู้ตาย

ห้ามมใิห้ท�าการเผาศพ นอกจากจะมเีหตผุลทางสขุภาพบงัคบัหรอืโดยเหตทุางศาสนาของผูต้ายเท่านัน้ ใน

กรณีที่มีการเผา จะต้องแจ้งพฤติการณ์และเหตุผลที่ต้องท�าการเผาไว้โดยละเอียดในมรณบัตรหรือบัญชี

รายนามผู้ตายอันรับรองว่าถูกต้องแล้ว

นอกจากนี้ภาคีคู่พิพาทจะต้องจัดให้ผู้ตายได้รับการฝังอย่างมีเกียรติ ถ้าเป็นไปได้ให้เป็นไปตามพิธีศาสนา

ของผู้ตาย ให้หลุมฝังศพของผู้ตายเหล่านั้นได้รับความเคารพ ถ้าสามารถท�าได้ ให้ฝังรวมกันตามสัญชาติ

ของผู้ตาย โดยให้ได้รับการดูแลอย่างดีและมีเครื่องหมายเพื่อให้ค้นหาได้เสมอเพื่อการนี้เมื่อเริ่มต้นการสู้

รบ ภาคีคู่พิพาท จะได้จัดตั้งบริการทะเบียนหลุมฝังศพขึ้นเป็นทางการ เพื่อสามารถให้ท�าการขุดศพขึ้น

ภายหลังและยนืยนัศพได้ ไม่ว่าหลมุฝังศพจะตัง้อยูใ่นทีใ่ดและเพือ่สามารถท�าการส่งศพคนืไปประเทศเดมิ

ได้ บทบัญญัตินี้ให้เป็นอันใช้โดยนัยเดียวกัน ส�าหรับอัฐิซึ่งบริการทะเบียนหลุมฝังศพจะได้เป็นผู้เก็บรักษา

ไว้จนกว่าประเทศเดิมจะได้แจ้งความประสงค์ให้ด�าเนินการในเรื่องอย่างใด

ในทันทีที่พฤติการณ์จะอ�านวยให้และอย่างช้าที่สุดเม่ือการสู้รบสิ้นสุดลงแล้ว ให้บริการดังกล่าวนี้จัดให้

มีการแลกเปลี่ยนบัญชีแสดงที่ตั้งและเครื่องหมายหลุมฝังศพอันแน่นอนพร้อมด้วยรายละเอียดต่างๆ 

เกี่ยวกับผู้ตายซึ่งฝังอยู่ ณ ที่นั้น โดยผ่านส�านักงานสนเทศตามที่ได้กล่าวไว้ในวรรคสองแห่งข้อ 16
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ข้อ 18

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารอาจขอร้องในเมตตาจิตให้พลเมืองมาเก็บและรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยไข้

โดยสมัครใจก็ได้ภายใต้ความควบคุมของเจ้าหน้าท่ีน้ันๆ โดยให้บุคคลท่ีตอบสนองรับค�าขอร้องนั้นได้รับ

ความคุม้ครองและความสะดวกต่างๆ ทีจ่�าเป็น หากฝ่ายปฏิปักษ์เข้ายดึหรอืกลบัยดึอ�านาจควบคมุบรเิวณ

นั้นได้ ฝ่ายนั้นก็จะต้องให้ความคุ้มครองและความสะดวกเช่นเดียวกันแก่บุคคลดังกล่าวแล้วนั้นต่อไป

เจ้าหน้าทีฝ่่ายทหารจะต้องอนญุาตให้พลเมอืงและสมาคมบรรเทาทกุข์ต่างๆ แม้ในบรเิวณทีถู่กบกุหรอืถูก

ยึดครองแล้ว ท�าการเก็บและรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ หรือผู้ป่วยไข้ไม่ว่าสัญชาติใดโดยความสมัครใจได้

ประชากรทีเ่ป็นพลเรอืนจะต้องเคารพผูบ้าดเจบ็และป่วยไข้เหล่านี ้และโดยเฉพาะอย่างายิง่จะต้องละเว้น

ไม่กระท�าทารุณกรรมแก่บุคคลดังกล่าว

ห้ามมิให้แกล้งท�าความเดือดร้อนหรือลงโทษผู้ที่ได้พยาบาลผู้บาดเจ็บหรือป่วยไข้

บทบัญญัติแห่งข้อนี้ไม่เป็นการปลดเปลื้องประเทศท่ียึดครองจากพันธกรณีที่จะต้องดูและผู้บาดเจ็บและ

ป่วยไข้ทั้งในทางร่างกายและทางจิตใจ

ภำค 3 
หน่วยและสถำนที่ทำงกำรแพทย์

ข้อ 19 

สถานที่ประจ�าและหน่วยทางการแพทย์เคลื่อนที่ของบริการทางการแพทย์นั้น ห้ามมิให้ท�าการโจมตีเลย

ไม่ว่าในพฤติการณ์ใดๆ ก็ตาม แต่จะต้องได้รับความเคารพและความคุ้มครองจากภาคีคู่พิพาทเสมอไป 

หากตกไปอยู่ในอ�านาจของฝ่ายปฏิปักษ์ พนักงานของสถานที่และหน่วยดังกล่าวแล้วอาจปฏิบัติหน้าที่

ต่อไปได้ตราบเท่าท่ีประเทศผู้ท�าการจับกุมเองยังมิได้จัดความดูแลที่จ�าเป็นส�าหรับผู้บาดเจ็บและป่วยไข้

ที่ยังอยู่ในสถานที่และหน่วยเหล่านั้น

เจ้าหน้าทีผู่ร้บัผิดชอบจะต้องจดัการเท่าทีส่ามารถจะท�าได้ ให้สถานทีแ่ละหน่วยทางการแพทย์ดงักล่าวแล้ว

ตัง้อยูใ่นลกัษณะทีก่ารโจมตเีป้าทางทหารจะไม่เป็นอนัตรายแก่ความปลอดภยัของสถานทีแ่ละหน่วยเหล่านัน้

ข้อ 20

เรือพยาบาลที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากอนุสัญญาเจนีวาเพื่อให้ผู้สังกัดในกองทัพขณะอยู่ในทะเล

ซึ่งบาดเจ็บป่วยไข้ และเรือต้องอับปางมีสภาวะดีขึ้น ฉบับลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 จะต้องไม่ถูก

โจมตีจากภาคพื้นดิน
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ข้อ 21

ความคุ้มครองซึ่งสถานที่ประจ�าและหน่วยทางการแพทย์เคลื่อนที่ของบริการทางการแพทย์มีสิทธิได้รับ

นั้นจะไม่ระงับไปเว้นแต่จะใช้สถานที่นั้นๆ นอกหน้าที่ทางมนุษยธรรมเพื่อกระท�าการอันเป็นภยันตราย

แก่ฝ่ายศัตรู อย่างไรก็ดีความคุ้มครองจะระงับได้ก็แต่เมื่อได้ให้ค�าเตือนตามสมควรแล้ว โดยแจ้งก�าหนด

ระยะเวลาอันเหมาะสมตามควรแก่กรณีและค�าเตือนเช่นว่านั้นได้ถูกทอดทิ้งละเลยเสีย

ข้อ 22

พฤติการณ์ต่อไปนี้ จะไม่ถือว่าท�าให้หน่วยหรือสถานที่ทางการแพทย์ต้องเสียสิทธิแห่งความคุ้มครองตาม

ข้อ 19 คือ

1. เมื่อพนักงานของหน่วยหรือสถานที่มีอาวุธ และใช้อาวุธเพื่อป้องกันตัว หรือป้องกันผู้บาดเจ็บและ

ผู้ป่วยไข้ในความรับผิดชอบ

2. เมื่อไม่มีพลพยาบาลที่ถืออาวุธประจ�าอยู่ หน่วยหรือสถานที่ดังกล่าวนั้นจะได้รับความคุ้มครองจาก

หน่วย หรือยามรักษาการ หรือขบวนคุ้มกัน

3. เมื่อค้นพบอาวุธเล็กและกระสุนในหน่วยหรือสถานที่อันเป็นของที่ยึดมาจากผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยไข้ 

และยังมิได้ส่งมอบให้แก่บริการเจ้าหน้าที่

4. เมื่อมีพนักงานและวัสดุของบริการสัตวแพทย์อยู่ในหน่วยหรือสถานที่โดยมิได้เป็นส่วนแห่งหน่วย

หรือสถานที่นั้น

5. เมือ่กจิการด้านมนษุยธรรมของหน่วยและสถานท่ีทางการแพทย์หรอืของพนกังานประจ�าหน่วยและ

สถานที่นั้นขยายรวมทั้งการดูแลรักษาบุคคลพลเรือนที่บาดเจ็บหรือป่วยไข้

ข้อ 23

ในเวลาสงบ บรรดาอัครภาคผีูท้�าสัญญา และภายหลังเมือ่ได้เกดิการสูร้บขึน้แล้ว บรรดาผูเ้ป็นฝ่ายในการสู้

รบนั้น อาจจัดตั้งขึ้นในอาณาเขตของตน และถ้าหากมีความจ�าเป็นเกิดขึ้น อาจจัดตั้งขึ้นในอาณาเขตที่ยึด

ครองซึง่เขตและท้องทีส่�าหรบัโรงพยาบาลซึง่ได้จดัวางระเบยีบขึน้เพือ่คุม้ครองผูบ้าดเจบ็และป่วยไข้ให้พ้น

จากภัยสงคราม รวมทั้งพนักงานผู้ได้รับมอบหมายในการจัดระเบียบและในการด�าเนินกิจการในเขตและ

ท้องที่ดังกล่าวนั้น ทั้งในการให้ความดูแลรักษาบุคคลที่รวมกันอยู่ในที่นั้นด้วย

เมือ่มกีารสูร้บเกดิขึน้และระหว่างทีท่�าการสูร้บกนัอยูน่ัน้ ภาคทีีเ่กีย่วข้องอาจท�าความตกลงกนัเพือ่รบัรอง

เขตและท้องที ่ส�าหรบัโรงพยาบาลซึง่ภาคเีหล่านัน้ได้จดัตัง้ขึน้นัน้ เพือ่การนีภ้าคดีงักล่าวแล้วอาจเพ่ิมเตมิ

บทบัญญัตแิห่งร่างความตกลงซึง่ได้ผนวกไว้ท้ายอนสุญัญาฉบบันีโ้ดยการแก้ไขตามทีเ่หน็ว่าเป็นการจ�าเป็นกไ็ด้
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ประเทศที่คุ้มครองและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ จะได้รับเชิญเพื่อให้ความช่วยเหลือในการ

จัดตั้งและรับรองเขตและท้องที่ส�าหรับโรงพยาบาลเหล่านี้

ภำค 4
พนักงำน

ข้อ 24

พนกังานแพทย์ท่ีมหีน้าทีโ่ดยเฉพาะในการค้นหา หรอืรวบรวมในการขนส่ง หรอืการรกัษาพยาบาลผูบ้าดเจบ็

หรือป่วยไข้ หรอืในการป้องกนัโรคกบัเจ้าหน้าทีท่ีม่หีน้าทีโ่ดยเฉพาะในการบรหิารหน่วยและสถานทีท่างการ

แพทย์รวมทัง้อนศุาสนาจารย์ประจ�ากองทพั จะต้องได้รบัความเคารพและคุม้ครองไม่ว่าในพฤตกิารณ์ใดๆ

ข้อ 25

ผู้สังกัดในกองทัพที่ได้รับการฝึกหัดเป็นพิเศษเพื่อเป็นพลพยาบาล นางพยาบาลหรือผู้ช่วยพลเปล ในเมื่อ

มีความจ�าเป็นเกิดขึ้น เพื่อค้นหาหรือรวบรวมขนส่งหรือรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ ก็จะต้องได้

รับความเคารพและคุ้มครองเช่นเดียวกัน หากบุคคลดังกล่าวนั้นกระท�าหน้าที่เหล่านี้ในขณะที่ติดต่อกับ

ฝ่ายศัตรู หรือเมื่อตกอยู่ในอ�านาจของฝ่ายศัตรู

ข้อ 26

เจ้าหน้าทีข่องสภากาชาดประจ�าชาตแิละของสมาคมอาสาสงเคราะห์อืน่ๆ ท่ีได้รบัการรบัรองและอนญุาต

โดยถูกต้องจากรัฐบาลของตนแล้ว ซึ่งอาจท�าหน้าที่อย่างเดียวกันกับพนักงาน ที่กล่าวไว้ในข้อ 24 ย่อมได้

รบัผลปฏบิตัอิย่างเดยีวกบัพนักงานทีก่ล่าวไว้ในข้อทีก่ล่าวน้ี ภายใต้เงือ่นไขว่าเจ้าหน้าทีข่องสมาคมเช่นว่า

นี้จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับทหาร

อัครภาคีผู้ท�าสัญญาแต่ละฝา่ยจะต้องแจ้งให้อีกฝา่ยหนึ่งทราบรายนามสมาคมต่างๆ ที่ได้อนุญาตในความ

รับผิดชอบของตน ให้ช่วยเหลือบริการแพทย์ประจ�าแห่งกองทัพของตน การแจ้งนี้จะกระท�าในเวลาสงบ

หรือเมื่อเริ่มสู้รบหรือในระหว่างที่สู้รบก็ได้ แต่จะต้องเป็นเวลาก่อนที่จะให้สมาคมเหล่านี้เริ่มปฏิบัติการ

ข้อ 27

สมาคมท่ีได้รับการรับรองของประเทศที่เป็นกลางจะให้ความช่วยเหลือของพนักงานและหน่วยทางการ

แพทย์ของตนแก่ภาคีคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ก็โดยได้รับความยินยอมของรัฐบาลของตน และโดยได้

รับอนุญาตของภาคีคู่พิพาทที่เกี่ยวข้องเสียก่อน พนักงานและหน่วยเหล่านี้ให้อยู่ภายใต้ความควบคุมของ

ภาคีคู่พิพาทฝ่ายนั้น
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ให้รัฐบาลที่เป็นกลางแจ้งการยินยอมนี้แก่ฝ่ายปฏิปักษ์ของรัฐที่ยอมรับความช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว ภาคี

คู่พิพาทที่ยอมรับความช่วยเหลือเช่นว่านี้จะต้องแจ้งให้ฝ่ายปฏิปักษ์ทราบเรื่อง ก่อนที่จะใช้ความช่วย

เหลือดังกล่าวแล้ว

ไม่ว่าในพฤติการณ์ใดๆ ก็ตาม มิให้ถือว่าความช่วยเหลือนี้เป็นการแทรกแซงในการพิพาท

ผูท้ีเ่ป็นพนกังานทีก่ล่าวไว้ในวรรคแรกจะต้องมบีตัรประจ�าตวัตามทีก่�าหนดไว้ในข้อ 40 ก่อนทีจ่ะออกจาก

ประเทศที่เป็นกลางซึ่งตนสังกัดอยู่

ข้อ 28

พนักงานตามที่ระบุไว้ในข้อ 24 และ 26 ซึ่งตกอยู่ในอ�านาจของฝ่ายปฏิปักษ์ จะถูกกักตัวไว้ได้เพียงเท่าที่

จ�าเป็นแก่สภาพแห่งอนามัย ความจ�าเป็นทางจิตใจ และจ�านวนแห่งเชลยศึกเท่านั้น

พนักงานท่ีถูกกักตัวไว้เช่นน้ีมิให้ถือว่าเป็นเชลยศึก อย่างไรก็ตามอย่างน้อยที่สุดบุคคลเหล่านี้จะได้รับ

ประโยชน์แห่งบทบญัญตัต่ิางๆ ของอนสุญัญาเจนวีาเกีย่วกบัการปฏบัิติต่อเชลยศึก ฉบับลงวันที ่12 สงิหาคม 

ค.ศ. 1949 ภายในกรอบแห่งกฎหมายและข้อบงัคบัทางทหารของประเทศทีกั่กคุม และภายใต้อ�านาจของ

บริการเจ้าหน้าที่ของประเทศนั้น บุคคลดังกล่าวจะคงปฏิบัติหน้าท่ีของตนต่อไปตามจรรยาแห่งวิชาชีพ

ของตนในทางการแพทย์หรอืทางจติใจเพือ่ประโยชน์ของเชลยศกึ โดยเฉพาะอย่างยิง่ของบรรดาผูท้ีส่งักดั

ในกองทัพ ซึ่งบุคคลเหล่านั้นเองประจ�าอยู่ นอกจากนั้นแล้วบุคคลเหล่านี้จะต้องได้รับความสะดวกต่างๆ 

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนในทางการแพทย์หรือในทางจิตใจ ดังต่อไปนี้ คือ

(ก) ให้ได้รับอนุญาตไปเยี่ยมเชลยศึกได้เป็นครั้งคราวตามหน่วยแรงงานหรือในโรงพยาบาลซึ่งอยู่นอก

ค่าย ประเทศที่กักคุมจะได้จัดหาพาหนะในการขนส่งที่จ�าเป็นส�าหรับการนี้

(ข) ในค่ายแต่ละแห่ง นายทหารแพทย์อาวุโสทีม่ยีศสูงทีสุ่ดจะต้องเป็นผูร้บัผดิชอบต่อเจ้าหน้าทีท่หารของ

ค่ายส�าหรับการกระท�าต่างๆ ของพนักงานแพทย์ที่ถูกกักตัวไว้ เพื่อการนี้เมื่อเกิดการสู้รบขึ้น ภาคีคู่

พิพาทจะต้องตกลงกันเก่ียวกับการเทียบอาวุโสแห่งยศของพนักงานแพทย์ของตนรวมท้ังพนักงาน

แห่งสมาคมซึ่งระบุไว้ในข้อ 26 ส�าหรับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคล

เหล่าน้ัน นายทหารแพทย์ดังกล่าวและอนุศาสนาจารย์จะติดต่อได้โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ทหารและ

เจ้าหน้าทีแ่พทย์ของค่าย เจ้าหน้าทีเ่หล่านีจ้ะต้องจดัอ�านวยความสะดวกทีจ่�าเป็นเพือ่การตดิต่อทาง

จดหมายเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้

(ค) แม้พนกังานทีถ่กูกกัตวัอยูใ่นค่าย จะต้องอยูภ่ายใต้วนิยัภายในค่ายก็ตาม พนกังานเหล่านีจ้ะถกูเรยีก

ร้องให้ท�างานอื่นใดนอกหน้าที่ของตนในทางแพทย์หรือทางศาสนาหาได้ไม่
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ในระหว่างทีสู่ร้บอยูน่ัน้ ภาคคีูพ่พิาทจะต้องท�าความตกลงกนัเพือ่ปลดเปล้ืองภาระของพนักงานทีถู่กกักตัว

ไว้ในกรณีที่พึงท�าได้ และจะต้องตกลงกันก�าหนดวิธีด�าเนินการเพื่อการนี้ไว้ด้วย

บทบัญญัตดิังกล่าวมาขา้งต้นนี้จะไมท่�าให้ประเทศที่กกัคุมพ้นจากพนัธกรณีซึ่งตนมีอยู่เพื่อสวสัดิภาพทาง

แพทย์และทางจิตใจของเชลยศึก

ข้อ 29

ผู้ที่เป็นพนักงานที่ระบุไว้ในข้อ 25 ซ่ึงตกอยู่ในอ�านาจของฝ่ายศัตรูนั้นให้ถือว่าเป็นเชลยศึก แต่จะใช้ให้

ปฏิบัติหน้าที่ทางแพทย์เมื่อมีความจ�าเป็น

ข้อ 30

พนักงานที่ไม่มีความจ�าเป็นจะต้องถูกกักตัวไว้ตามนัยแห่งบทบัญญัติข้อ 28 นั้น จะต้องจัดส่งตัวกลับไป

ให้ภาคีคู่พิพาท ซึ่งบุคคลเหล่านั้นสังกัดอยู่ในทันทีที่มีทางเปิดเพื่อการส่งตัวกลับ และเมื่อมีความจ�าเป็น

ทางทหารเปิดช่องให้

ในระหว่างทีร่อการส่งตัวกลบันัน้ จะไม่ถอืว่าบคุคลเหล่านีเ้ป็นเชลยศกึอย่างไรกต็าม อย่างน้อยทีส่ดุบคุคล

ดงักล่าวนีจ้ะต้องได้รบัประโยชน์จากบทบญัญติัต่างๆ แห่งอนสุญัญาเจนีวาเก่ียวกับการปฏบัิตเิชลยศึก ฉบับ

ลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 ให้บุคคลเหล่านี้คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ภายใต้ค�าสั่งของภาคีฝ่ายปฏิปักษ์ 

และโดยเฉพาะให้ปฏบิตัหิน้าทีด่แูลรกัษาผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ของภาคคีูพ่พิาทฝ่ายท่ีบคุคลน้ันเองสงักัดอยู่

เวลาเดินทางกลับ บุคคลเหล่านี้จะน�าสิ่งของ ทรัพย์สินส่วนตัว สิ่งของอันมีค่าและเครื่องมือต่างๆ ซึ่งเป็น

ของตนไปได้ด้วย

ข้อ 31

การคัดเลือกพนักงานเพื่อส่งตัวกลับตามข้อ 30 นั้น ให้กระท�าโดยปราศจากการพิจารณาถึงเชื้อชาติ 

ศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมืองแต่โดยเฉพาะให้กระท�าโดยเรียงตามล�าดับวันที่ถูกจับและสภาพ

แห่งอนามัยของบุคคลที่ว่านี้

หลงัจากทีไ่ด้มาการสู้รบเกดิขึน้ ภาคคีูพ่พิาทอาจท�าความตกลงเป็นพเิศษเพือ่ก�าหนดส่วนร้อยของพนกังาน

ทีจ่ะให้กกัตวัไว้ตามส่วนสมัพนัธ์กบัจ�านวนเชลยศกึ และการแบ่งแยกพนกังานดงักล่าวนัน้ไปยงัค่ายต่างๆ

ข้อ 32

บุคคลที่ระบุไว้ในข้อ  27 ซึ่งตกอยู่ในอ�านาจของภาคีฝ่ายปฏิปักษ์จะต้องไม่ถูกกักคุม

เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น บุคคลเหล่านี้จะต้องได้รับอนุญาตให้กลับคืนไปยังประเทศของตนได้ 

หรือถ้าไม่เป็นสิ่งที่ท�าได้ก็ให้กลับคืนไปยังอาณาเขตของภาคีคู่พิพาท ซึ่งบุคคลเหล่านั้นมีหน้าที่ประจ�าอยู่

ทันทีที่มีหนทางเปิดเพื่อการกลับ และเมื่อความจ�าเป็นทางทหารเปิดช่องให้
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ในระหว่างทีร่อการปล่อยตวัอยูน่ี ้ให้บคุคลเหล่านีค้งปฏบิตักิารงานต่อไปตามค�าสัง่ของภาคฝ่ีายปฏปัิกษ์ โดย

เฉพาะให้ปฏบิตัหิน้าทีด่แูลรกัษาผูบ้าดเจบ็และป่วยไข้ของภาคีคู่พพิาทฝ่ายทีบุ่คคลนัน้เองมหีน้าทีป่ระจ�าอยู่

เวลาเดนิทางกลบั บคุคลเหล่านีจ้ะน�าสิง่ของ ทรพัย์สนิส่วนตวัและสิง่ของอนัมค่ีาและเครือ่งมอื อาวธุ และ

หากเป็นไปได้ พาหนะส�าหรับขนส่งซึ่งเป็นของตนกลับไปได้ด้วย

ตลอดระยะเวลาที่พนักงานเหล่านี้อยู่ในอ�านาจของตน ภาคีคู่พิพาทจะต้องจัดให้ได้รับอาหาร ที่พักอาศัย 

เบี้ยเล้ียง และเงินเดือน เท่ากันกับที่พนักงานเทียบชั้นเดียวกันในกองทัพของตนได้รับอยู่ ไม่ว่าในกรณี

ใดๆ อาหารจะต้องดีพอทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ และชนิดเพื่อให้พนักงานดังกล่าวนี้คงอยู่ในสภาพ

อนามัยอันดีตามปกติ

ภำค 5
อำคำรและวัสดุ

ข้อ 33

วัสดุของหน่วยเคลื่อนที่ทางการแพทย์ของกองทัพซึ่งตกอยู่ในอ�านาจของฝ่ายศัตรูนั้น จะต้องมีส�ารองไว้

เพื่อการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บและป่วยไข้

อาคาร วัสด ุและคลงัพสัดตุ่างๆ ของสถานทีป่ระจ�าทางการแพทย์ของกองทพันัน้ ให้คงเป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยการสงคราม แต่จะถกูน�าไปใช้ทางอืน่ใดมไิด้ตราบเท่าทีย่งัมคีวามจ�าเป็นส�าหรบัการรกัษาพยาบาล

ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ อย่างไรก็ดี ผู้บังคับบัญชากองทัพในสนามรบอาจใช้สิ่งเหล่านี้ในกรณีท่ีจ�าเป็นอัน

รีบด่วนทางทหารได้ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องจัดการล่วงหน้าเพื่อสวัสดิภาพของผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ที่ได

รับการพยาบาลอยู่ในที่นั้น

วัสดุและคลังพัสดุที่นิยามไว้ในข้อนี้ ห้ามมิให้ท�าลายเสียโดยเจตนา

ข้อ 34

อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ของสมาคมสงเคราะห์ซ่ึงได้รับเอกสิทธิจากอนุสัญญาฉบับนี้ จะต้อง

ถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัว

สิทธิในการเรียกเกณฑ์ซึ่งรับรองให้แก่ผู้เป็นฝ่ายในการสงครามตามกฎและประเพณีการสงครามนั้น จะ

ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่มีความจ�าเป็นอันรีบด่วน และต่อเม่ือได้จัดประกันสวัสดิภาพของผู้บาดเจ็บและ

ป่วยไข้แล้วเท่านั้น
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ภำค 6
กำรขนส่งทำงกำรแพทย์

ข้อ 35 

การขนส่งผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ หรือบริภัณฑ์ทางการแพทย์จะต้องได้รับความเคารพและคุ้มครองอย่าง

เดียวกับหน่วยเคลื่อนที่ทางการแพทย์

เมือ่ตกไปอยูใ่นอ�านาจของภาคฝ่ีายปฏปัิกษ์แล้ว การขนส่งหรอืยวดยานเช่นว่านีจ้ะต้องเป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยการสงครามโดยมีเง่ือนไขว่า ภาคีคู่พิพาทฝ่ายที่ยึดไว้จะรับจัดการในเรื่องการรักษาพยาบาล

ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ซึ่งบรรทุกมาในทุกกรณี

พนักงานพลเรือนและพาหนะส�าหรับขนส่งต่างๆ ซึ่งได้มาด้วยการเรียกเกณฑ์ จะต้องอยู่ภายใต้กฎทั่วไป

แห่งกฎหมายระหว่างประเทศ

ข้อ 36

อากาศยานทางการแพทย์ กล่าวคอือากาศยานทีใ่ช้โดยเฉพาะในการขนย้ายผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ และใน

การขนส่งพนักงานแพทย์ และบริภัณฑ์ทางการแพทย์นั้น จะต้องไม่ถูกโจมตี แต่จะต้องได้รับความเคารพ

จากผู้เป็นฝ่ายในการสงคราม ในขณะที่ท�าการบินอยู่ในระดับความสูง ในเวลาและตามเส้นทางที่จะได้

ตกลงกันไว้โดยเฉพาะระหว่างผู้ที่เป็นฝ่ายในการสงครามที่เกี่ยวข้องแล้ว

อากาศยานเหล่านี้จะต้องมีเครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ 38 พร้อมด้วยธงชาติของ

ตนที่ด้านใต้ด้านบน และด้านข้างทั้งสองและจะต้องมีเครื่องหมายหรือเครื่องแสดงลักษณะอย่างอ่ืน ซ่ึง

อาจเป็นที่ตกลงกันระหว่างผู้เป็นฝ่ายในการสงคราม เมื่อเริ่มต้นหรือในระหว่างสู้รบก็ได้

เว้นแต่จะได้ตกลงกนัไว้เป็นอย่างอืน่ ห้ามมิให้ท�าการบนิเหนอือาณาเขตของฝ่ายศตัร ูหรอืทีฝ่่ายศตัรยูดึครอง

อากาศยานทางการแพทย์จะต้องเช่ือฟังค�าสั่งให้ร่อนลงสู่พื้นดิน เมื่อได้มีการร่อนลงตามค�าส่ังดังกล่าวนี้ 

อากาศยานพร้อมด้วยผู้ที่อยู่ในอากาศยานนั้นอาจท�าการบินต่อไปได้หลังจากได้มีการตรวจสอบแล้วหาก

มีการตรวจสอบเช่นว่านั้น

ในกรณีที่ต้องร่อนลงโดยไม่สมัครใจบนพื้นดิน ในอาณาเขตของฝ่ายศัตรู หรือที่ฝ่ายศัตรูยึดครองอยู่ 

ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ตลอดจนพนักงานประจ�าอากาศยานจะต้องเป็นเชลยศึก พนักงานแพทย์จะต้องได้

รับการปฏิบัติตามข้อ 24 และข้อต่อๆ ไป
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ข้อ 37

ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในวรรคสอง อากาศยานทางการแพทย์ของภาคีคู่พิพาทอาจท�าการบินเหนือ

อาณาเขตของประเทศทีเ่ป็นกลาง ร่อนลงสูอ่าณาเขตนัน้ในกรณีทีจ่�าเป็น หรอืใช้อาณาเขตนัน้เป็นท่าแวะ

ก็ได้ อากาศยานนั้นๆ จะต้องแจ้งให้ประเทศที่เป็นกลางทราบล่วงหน้าถึงการบินผ่านเหนืออาณาเขตที่ว่า

นัน้ และจะต้องเชือ่ฟังค�าสัง่ให้ร่อนลงสูพ่ืน้ดนิหรอืพ้ืนน�า้ อากาศยานเช่นว่าน้ีจะต้องไม่ถกูโจมตี เฉพาะใน

เมื่อท�าการบินตามเส้นทางในระดับความสูง และตามเวลาที่ได้ตกลงไว้โดยเฉพาะในระหว่างภาคีคู่พิพาท

และประเทศที่เป็นกลางที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ดี ประเทศที่เป็นกลางอาจวางเงื่อนไขหรือข้อจ�ากัดในการบินผ่าน หรือร่อนลงสู่อาณาเขตของ

ตน ส�าหรับอากาศยานทางการแพทย์ เงื่อนไขหรือข้อจ�ากัดซึ่งอาจวางไว้ดังกล่าวแล้วนี้ จะต้องใช้บังคับ

โดยเท่าเทียมกันแก่ภาคีคู่พิพาททุกฝ่าย

นอกจากจะได้ตกลงกนัไว้เป็นอย่างอืน่ ระหว่างประเทศทีเ่ป็นกลางและภาคคีูพ่พิาท ผูบ้าดเจบ็และป่วยไข้

ซึ่งลงจากอากาศยานทางการแพทย์ด้วยความเห็นชอบของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในอาณาเขตที่เป็นกลาง จะ

ต้องถกูกกัคมุไว้โดยประเทศทีเ่ป็นกลาง ในลกัษณะทีบ่คุคลเหล่านัน้จะกลบัเข้าไปมส่ีวนในการปฏบิตักิาร

สงครามอีกไม่ได้ ในเมื่อกฎหมายระหว่างประเทศก�าหนดไว้เช่นนั้น ค่าใช้จ่ายในเรื่องที่อยู่และการกักกัน

บุคคลเหล่านี้ ให้ประเทศที่บุคคลดังกล่าวนั้นสังกัดอยู่เป็นผู้จ่าย

ภำค 7
เครื่องหมำยพิเศษอันเด่นชัด

ข้อ 38

เพื่อเป็นอภินันทนาการแด่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตราเครื่องหมายกาชาดพื้นสีขาวซึ่งประกอบขึ้นโดย

ผันกลับสีธงชาติของสหพันธรัฐนั้น ให้คงถือเป็นเครื่องหมายและเคร่ืองสัญญาณพิเศษอันเด่นชัดแห่ง

บริการทางการแพทย์ของกองทัพ

อย่างไรก็ดี ส�าหรับประเทศที่ใช้เครื่องหมายเสี้ยววงเดือนแดงหรือสิงโตแดงและอาทิตย์บนพื้นสีขาว เป็น

เครื่องหมายอยู่แล้วก็ให้เครื่องหมายเหล่านั้นเป็นอันได้รับการรับรองตามความแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ด้วย

ข้อ 39

ภายใต้ความควบคุมของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจทางทหาร เครื่องหมายนี้ให้แสดงไว้บนธง ผ้าพันแขน และ

บนบริภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในบริการทางการแพทย์
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ข้อ 40 

พนักงานที่ระบุไว้ในข้อ 24 และข้อ 26 และ 27 จะต้องมีผ้าพันแขนที่ป้องกันน�้าได้สวมติดไว้ที่แขนซ้าย 

มีเครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัด ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารเป็นผู้จ่ายและประทับตราให้

พนักงานเช่นว่านี้ นอกจากจะต้องมีแผ่นโลหะประจ�าตัวตามที่กล่าวไว้ในข้อ 16 แล้ว ยังจะต้องถือบัตร

ประจ�าตัวพิเศษมีเครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดอีกด้วย บัตรนี้จะต้องป้องกันน�้าได้ และมีขนาดพอเหมาะ

ที่จะใส่ในกระเป๋าได้ ข้อความในบัตรนั้นให้เขียนเป็นภาษาแห่งชาติ อย่างน้อยจะต้องระบุนามเต็ม วันที่

เกิด ยศ และเลขหมายประจ�าบริการของผู้ถือบัตร และจะต้องแสดงให้ทราบว่า ผู้ถือได้รับความคุ้มครอง

โดยอนุสัญญาฉบับนี้ในฐานะใด บัตรนี้จะต้องมีรูปถ่ายของเจ้าของ และมีลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือ

ของตน หรือทั้งสองอย่าง และจะต้องประทับตราของเจ้าหน้าที่ทหาร

บัตรประจ�าตัวนี้จะต้องมีลักษณะอย่างเดียวกันให้ตลอดทั้งกองทัพและเท่าที่จะกระท�าได้ จะต้องให้เป็น

แบบเดียวกันทั้งหมดในกองทัพต่างๆ ของอัครภาคีผู้ท�าสัญญา ภาคีคู่พิพาทอาจถือแบบตามที่ได้ผนวกไว้

ท้ายอนสุญัญาฉบบันีเ้ป็นตวัอย่างได้ ภาคคู่ีพพิาทจะต้องแจ้งให้ทราบซึง่กนัและกนัเมือ่ได้มกีารสูร้บเกดิขึน้

ถึงแบบที่ตนใช้อยู่ หากเป็นไปได้ บัตรประจ�าตัวควรท�าขึ้นเป็นสองฉบับเป็นอย่างน้อย ซึ่งประเทศผู้ออก

บัตรจะเก็บรักษาไว้ฉบับหนึ่ง

ไม่ว่าในพฤติการณ์ใดๆ พนักงานดังกล่าวจะถูกยึดเครื่องหมายหรือบัตรประจ�าตัว หรือถูกตัดสิทธิใน

การท่ีจะสวมผ้าพันแขนหาได้ไม่ ในกรณีที่เกิดสูญหาย บุคคลเหล่าน้ันมีสิทธิได้รับส�าเนาบัตรและได้รับ

เครื่องหมายใหม่แทน

ข้อ 41 

พนักงานที่ระบุไว้ในข้อ 25 เฉพาะในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ทางแพทย์จะสวมผ้าพันแขนสีขาว เครื่องหมาย

พิเศษอันเด่นชัดขนาดย่อตรงกลางผ้าพันแขนนี้ ให้เจ้าหน้าที่ทหารเป็นผู้จ่ายและประทับตรา

เอกสารประจ�าตัวทหาร ซึ่งพนักงานประเภทดังกล่าวนี้เป็นผู้ถือนั้นให้ระบุถึงการฝึกหัดพิเศษที่บุคคลนั้น

ได้รับ ลักษณะอันเป็นการชั่วคราวแห่งหน้าที่ซึ่งผู้ถือจะพึงปฏิบัติ และสิทธิในการสวมผ้าพันแขน

ข้อ 42 

ธงเคร่ืองหมายพิเศษอนัเด่นชดัแห่งอนสุญัญา จะชักข้ึนได้กแ็ต่เฉพาะเหนือหน่วยและสถานทีท่างการแพทย์

ต่างๆ ซึ่งมีสิทธิได้รับความเคารพตามอนุสัญญาฉบับนี้ และด้วยความยินยอมของเจ้าหน้าที่ทหารเท่านั้น

ในหน่วยเคลื่อนที่เช่นเดียวกันกับในสถานที่ประจ�า ธงนี้อาจชักคู่กับธงชาติของภาคีคู่พิพาทซึ่งหน่วยหรือ

สถานที่นั้นสังกัดอยู่ก็ได้

อย่างไรก็ด ีหน่วยทางการแพทย์ทีต่กอยูใ่นอ�านาจของข้าศกึจะต้องไม่ชกัธงอืน่นอกจากธงแห่งอนสุญัญาฉบบันี้
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ภาคีคู่พิพาทจะต้องจัดการที่จ�าเป็นเท่าที่การพิจารณาของทางการทหารจะอ�านวยให้ เพื่อให้เครื่องหมาย

พิเศษอันเด่นชัดแสดงหน่วยและสถานที่ทางการแพทย์เป็นที่เห็นอย่างชัดแจ้งแก่กองทัพบก ทัพอากาศ 

และทัพเรือของข้าศึกเพื่อป้องกันการโจมตีใดๆ ซึ่งอาจมีขึ้นได้

ข้อ 43

หน่วยทางการแพทย์ของประเทศทีเ่ป็นกลาง ซึง่อาจได้รบัอนญุาตให้ท�าการช่วยเหลอืแก่ผูเ้ป็นฝ่ายในการ

สงครามฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ภายใต้เงือ่นไขแห่งข้อ 27 และต้องชกัธงชาตขิองผูเ้ป็นฝ่ายในการสงครามฝ่ายน้ัน

คู่กับธงแห่งอนุสัญญา เมื่อฝ่ายที่กล่าวฝ่ายหลังนั้นใช้ประโยชน์ที่ได้รับตามข้อ 42

เว้นแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ทหารผู้รับผิดชอบจะออกค�าส่ังเป็นอย่างอื่น หน่วยพยาบาลดังกล่าวอาจชักธงชาติ

ของตนได้ในทุกโอกาส แม้ว่าจะตกอยู่ในอ�านาจของภาคีฝ่ายปฏิปักษ์ก็ตาม

ข้อ 44

นอกจากตามข้อยกเว้นในกรณต่ีางๆ ทีร่ะบไุว้ในวรรคต่อๆ ไปแห่งข้อนีแ้ล้ว ห้ามมใิห้ใช้เครือ่งหมายกาชาด

บนพื้นสีขาวและค�าว่า “กาชาด” หรือ “กาเจนีวา” ทั้งในยามสงบและในยามสงคราม เว้นแต่เฉพาะ

เพื่อชี้ระบุหรือคุ้มครองหน่วยและสถานที่ทางการแพทย์ พนักงานและวัสดุซ่ึงได้รับความคุ้มครองจาก

อนุสัญญาฉบับนี้และอนุสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องอย่างเดียวกัน ให้ใช้บทบัญญัติอย่างเดียวกันนี้ส�าหรับ

เครื่องหมายต่างๆ ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 38 วรรค 2 ในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศต่างๆ ที่ใช้เครื่องหมายเหล่า

นั้น สภากาชาดประจ�าชาติและสมาคมอื่นๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 26 จะมีสิทธิใช้เครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัด

ซึ่งให้ความคุ้มครองแห่งอนุสัญญาได้ก็แต่เฉพาะภายในกรอบแห่งวรรคนี้เท่านั้น

นอกจากน้ันแล้ว สภากาชาด (สภาเสี้ยววงเดือนแดง สภาสิงโตแดงและดวงอาทิตย์) ประจ�าชาติ ใน

เวลาสงบ โดยถูกต้องตามกฎหมายแห่งประเทศของตน อาจใช้นามและเครื่องหมายแห่งกาชาดในกิจกา

รอ่ืนๆ ของตนตามหลักการซึ่งก�าหนดไว้โดยการประชุมกาชาดระหว่างประเทศได้ หากกิจการเหล่าน้ัน

เป็นกิจการที่พึงปฏิบัติในยามสงคราม เงื่อนไขต่างๆ ในการใช้เคร่ืองหมายนั้นจะต้องเป็นไปโดยนัยท่ีจะ

มิให้เข้าใจได้ว่าเป็นการให้ความคุ้มครองโดยอนุสัญญา เครื่องหมายนั้นเมื่อเทียบตามส่วนแล้วจะต้องมี

ขนาดเล็กและห้ามมิให้น�าไปติดที่ผ้าพันแขนหรือบนหลังคาอาคาร

องค์การกาชาดระหว่างประเทศต่างๆ และเจ้าหน้าทีแ่ห่งองค์การเหล่านัน้ซึง่ได้รบัอนญุาตโดยถกูต้องแล้ว 

จะได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายกาชาดบนพื้นสีขาวได้ทุกเมื่อ

เพือ่เป็นการยกเว้นอนัจะต้องเป็นไปตามกฎหมายแห่งชาต ิและด้วยการอนญุาตโดยชดัแจ้งของสภากาชาด 

(สภาเสี้ยววงเดือนแดง สภาสิงโตแดงและดวงอาทิตย์) ประจ�าชาติ สภาใดสภาหนึ่งแล้วเคร่ืองหมาย

แห่งอนุสัญญาอาจน�าไปใช้ในยามสงบเพื่อแสดงยานพาหนะต่างๆ ท่ีใช้เป็นรถพยาบาล และเพ่ือชี้แสดง
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ที่ตั้งสถานีบรรเทาทุกข์ต่างๆ ซึ่งได้รับหน้าที่โดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้การรักษาพยาบาลแก่

ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้โดยไม่คิดมูลค่า

ภำค 8
กำรปฏิบัติตำมอนุสัญญำเจนีวำ

ข้อ 45

ภาคีคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะต้องด�าเนินการโดยผ่านทางผู้บัญชาการทหารของตนเพื่อประกันให้การปฏิบัติ

ตามอนุสัญญาข้อต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นให้เป็นไปโดยละเอียด และด�าเนินการที่จ�าเป็นต่างๆ ส�าหรับ

กรณีที่มิได้คาดหมายไว้ล่วงหน้าให้สอดคล้องกับหลักทั่วไปแห่งอนุสัญญาฉบับนี้

ข้อ 46

ห้ามมิให้กระท�าการอันเป็นการตอบแทนแก้แค้นต่อผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้ พนักงาน อาคาร หรือบริภัณฑ์ ที่

ได้รับความคุ้มครองโดยอนุสัญญาฉบับนี้

ข้อ 47

อัครภาคีผู้ท�าสัญญารับที่จะเผยแพร่ตัวบทแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ในประเทศของตนอย่างกว้างขวางที่สุด

เท่าที่จะท�าได้ ทั้งในยามสงบและในยามสงครามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้รวมการศึกษาอนุสัญญาฉบับ

นี้เข้าในโครงการศึกษาของทหาร และถ้าเป็นได้ในโครงการศึกษาของพลเรือนด้วย เพื่อให้ประชากรโดย

ทัว่ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่กองทหารทีม่หีน้าทีท่�าการรบ พนกังานแพทย์และอนศุาสนาจารย์ ได้ทราบหลกั

การแห่งอนุสัญญานี้

ข้อ 48

อัครภาคีผู้ท�าสัญญาจะได้ส่งค�าแปลทางการของอนุสัญญาฉบับนี้ให้กันและกัน โดยผ่านทางคณะมนตรี

สหพนัธ์สวสิ และในระหว่างการสูร้บให้ส่งผ่านทางประเทศทีคุ่ม้ครอง รวมทัง้กฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆ 

ซึ่งตนอาจบัญญัติขึ้นเพื่อประกันการปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับนี้
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ภำค 9
กำรปรำบปรำมกำรฝ่ำใช้และกำรละเมิด

ข้อ 49

อคัรภาคผีูท้�าสัญญารบัทีจ่ะตรากฎหมายตามทีจ่�าเป็นข้ึนไว้ให้มีบทลงโทษทางอาญาอนัจะปรบัใช้ได้อย่างมี

ผลแก่บุคคลทีก่ระท�าหรือสัง่ให้กระท�าการละเมดิอนัร้ายแรงใดๆ ต่ออนสุญัญาฉบบันีด้งัได้นยิามไว้ในข้อต่อไป

อคัรภาคผีูท้�าสญัญาแต่ละฝ่ายมพีนัธกรณทีีจ่ะต้องค้นหาตวัผูท้ีต้่องหาว่าได้กระท�าหรอืได้สัง่ให้กระท�าการ

ละเมดิอนัร้ายแรงนัน้ๆ และจะต้องน�าตวับคุคลเหล่านีไ้ม่ว่าจะมสีญัชาตใิดข้ึนศาลของตน หากประสงค์จะ

เป็นไปตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายของตนแล้ว อัครภาคีฝ่ายนัน้อาจส่งตัวบคุคลดังกล่าวไปให้อคัรภาคอีกี

ฝ่ายหนึง่ทีเ่กีย่วข้องเพือ่พจิารณาคดกีไ็ด้ แต่อคัรภาคฝ่ีายนัน้จะต้องแสดงว่ามข้ีอกล่าวหาอนัมมีลูเพยีงพอ

อัครภาคีผู้ท�าสัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องจัดการตามที่จ�าเป็นเพื่อระงับบรรดาการกระท�าใดๆ อันขัดต่อ

บทบัญญัติแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ นอกจากการละเมิดอันร้ายแรงที่ได้นิยามไว้ในข้อต่อไป

ในทกุพฤตกิารณ์ บคุคลผูต้้องหาจะต้องได้รับประโยชน์แห่งความคุม้ครองในการพจิารณาและการต่อสูค้ดี

โดยเป็นธรรม ซึ่งเป็นการให้ความอนุเคราะห์ไม่น้อยไปกว่าที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 105 และข้อต่อๆ ไปแห่ง

อนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก ฉบับลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949

ข้อ 50

การละเมิดอนัร้ายแรงทีไ่ด้กล่าวถึงในข้อก่อนนัน้ ได้แก่การกระท�าอย่างหนึง่อย่างใดต่อไปนี ้หากได้กระท�า

ต่อบุคคลหรือทรัพย์สินซึ่งอนุสัญญาฉบับนี้ให้ความคุ้มครอง คือ การฆ่าโดยเจตนา การทรมานหรือการ

ปฏบิตัอิย่างไร้มนษุยธรรม รวมทัง้การทดลองทางชวีวิทยา การกระท�าให้เกดิความทกุข์ทรมานอย่างสาหสั 

หรือท�าอันตรายแก่ร่างกายหรืออนามัยอย่างร้ายแรงโดยเจตนา การท�าลายและริบทรัพย์สินอย่างกว้าง

ขวางโดยไม่มีความจ�าเป็นทางทหารและซึ่งได้กระท�าไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายและโดยพลการ

ข้อ 51

อัครภาคีผู้ท�าสัญญาจะปลดเปลื้องตนเอง หรืออัครภาคีอื่นใดจากความรับผิดชอบที่ตนเองหรืออัครภาคี

อื่นมีอยู่เนื่องจากการละเมิดซึ่งได้กล่าวถึงในข้อก่อนนั้นมิได้

ข้อ 52

เมือ่มคี�าร้องขอของภาคีคูพ่พิาทฝ่ายหนึง่ จะต้องจดัให้มกีารสอบสวนเก่ียวกับข้อกล่าวหาว่าได้มกีารละเมดิ

อนุสัญญาขึ้นด้วยประการใดๆ โดยวิธีการตามที่ภาคีที่เกี่ยวข้องจะได้ตกลงกัน
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หากไม่อาจตกลงกันได้ในวิธีการส�าหรับการสอบสวนแล้ว ภาคีควรตกลงกันเลือกผู้ชี้ขาดขึ้นคนหนึ่งซึ่งจะ

ตัดสินว่าจะต้องด�าเนินการตามวิธีใด

เมื่อปรากฏชัดว่าได้มีการละเมิดแล้ว ภาคีคู่พิพาทจะต้องจัดการให้การละเมิดนั้นสิ้นสุดลงและก�าจัดการ

ละเมิดนั้นภายในเวลาสั้นที่สุดที่จะท�าได้

ข้อ 53

ในทุกโอกาส ห้ามมิให้เอกชน สมาคม ห้างร้านหรือบริษัท ไม่ว่าที่เป็นสาธารณะหรือส่วนบุคคล นอกจาก

ผู้ที่มีสิทธิตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ ใช้เครื่องหมาย หรือค�าว่า “กาชาด” หรือ “กาเจนีวา” 

หรือเครื่องสัญญาณ หรือถ้อยค�าใดๆ อันเป็นการเลียนแบบไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์อย่างใดในการใช้และ

โดยไม่ค�านึงถึงวันที่น�ามาใช้นั้น

ด้วยเหตุผลแห่งบรรณาการที่ได้ให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยการใช้ธงชาติสหพันธรัฐผันกลับสีเสีย 

และการสับสนท่ีอาจเกิดข้ึนได้ระหว่างตราแผ่นดินแห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับเครื่องหมายพิเศษอัน

เด่นชัดแห่งอนุสัญญา ห้ามมิให้เอกชน สมาคมหรือห้างร้าน ใช้ตราแผ่นดินแห่งสหพันธรัฐสวิส หรือเครื่อง

หมายใดๆ ที่เป็นการเลียนแบบในทุกโอกาส ไม่ว่าเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายในทาง

พาณิชย์ หรือเป็นส่วนหนึ่งแห่งเครื่องหมายดังกล่าว หรือด้วยความมุ่งหมายอันขัดต่อความสุจริตในทาง

พาณิชย์ หรือในพฤติการณ์อันอาจกระทบกระเทือนความรู้สึกของประชาชาติสวิส

อย่างไรก็ตาม อัครภาคีผู้ท�าสัญญาฝ่ายใดที่มิได้เป็นภาคีอนุสัญญาเจนีวาฉบับลงวันที่ 27 กรกฎาคม 

ค.ศ. 1929 อาจอนมุตักิ�าหนดเวลาไม่เกนิสามปีนบัตัง้แต่อนสุญัญาน้ีมผีลบังคับใช้ ให้ผูท้ีเ่คยใช้เคร่ืองหมาย

ถ้อยค�าหรือเครื่องสัญญาที่ระบุไว้ในวรรคแรกมาก่อนแล้วเลิกใช้ โดยมิให้การใช้ในระหว่างระยะเวลานั้น

ปรากฏในยามสงครามว่าเป็นการให้ความคุ้มครองตามอนุสัญญา

บทบญัญตัห้ิามในวรรคแรกแห่งข้อนี ้ให้เป็นอนับงัคบัใช้ส�าหรบัตราและเครือ่งหมายซึง่ระบไุว้ในวรรคสอง

แห่งข้อ 38 ด้วย โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิที่มีอยู่โดยการใช้อยู่ก่อนแล้ว

ข้อ 54

อัครภาคีผู้ท�าสัญญา หากยังไมม่ีกฎหมายอยู่เปน็การเพียงพอแล้ว จะต้องจัดการตามที่จ�าเป็นเพื่อป้องกัน

และก�าจัดการฝ่าใช้ ซึ่งกล่าวไว้ในข้อ 53 ในทุกโอกาส
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บทสุดท้ำย

ข้อ 55

อนุสัญญาฉบับนี้ได้จัดท�าขึ้นเป็นภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ตัวบททั้งสองเป็นอันถูกต้องเท่ากัน

คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะต้องจัดให้มีค�าแปลของอนุสัญญาฉบับน้ีเป็นทางการ เป็นภาษารัสเซียและ

ภาษาสเปน

ข้อ 56

อนุสัญญาฉบับนี้ซึ่งลงวันที่วันนี้ เปิดให้ลงนามจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1950 ในนามของประเทศที่

ได้มีผู้แทนไปในการประชุมซึ่งได้เปิดขึ้น ณ เมืองเจนีวา เมื่อวันที่ 21 เมษายน ค.ศ. 1949 กับทั้งประเทศ

ที่มิได้มีผู้แทนเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ แต่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาเจนีวาฉบับ ค.ศ. 1864, 1906 และ 

1929 ว่าด้วยการบรรเทาทุกข์ผู้บาดเจ็บป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบ

ข้อ 57

อนุสัญญาฉบับนี้จะต้องได้รับสัตยาบันโดยเร็วที่สุดที่จะท�าได้และจะต้องเก็บรักษาสัตยาบันสาสน์ไว้ที่

กรุงเบอร์น

ให้จัดท�าการบันทึกการส่งมอบสัตยาบันสาสน์แต่ละฉบับไว้ และให้คณะมนตรีสหพันธ์สวิสส่งส�าเนาอัน

รับรองว่าถูกต้องไปให้ประเทศต่างๆ ที่ได้ลงนามไว้ หรือที่ได้แจ้งการภาคยานุวัติอนุสัญญาแล้ว

ข้อ 58 

อนุสัญญาฉบับนี้จะเป็นอันมีผลบังคับใช้หกเดือน หลังจากได้มีการมอบสัตยาบันสาสน์ไว้แล้วไม่น้อยกว่า

สองฉบับ

แต่น้ันไป อนุสัญญาจะเป็นอันมีผลบังคับใช้แก่อัครภาคีผู้ท�าสัญญาแต่ละฝ่ายหกเดือนหลังจากที่ได้มอบ

สัตยาบันสาสน์แล้ว

ข้อ 59

อนสุญัญาฉบบันี ้ให้เป็นอันใช้แทนอนสุญัญาฉบบัลงวนัที ่22 สงิหาคม ค.ศ. 1864 ฉบบัลงวนัท่ี 6 กรกฎาคม 

ค.ศ. 1906 และฉบับลงวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1929 ในความสัมพันธ์ระหว่างอัครภาคีผู้ท�าสัญญา
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ข้อ 60

ตัง้แต่วนัทีม่ผีลบงัคับเป็นต้นไป จะได้เปิดให้ประเทศใดๆ ทีม่ไิด้ลงนามไว้ท�าการภาคยานวัุตอินสุญัญาฉบบันีไ้ด้

ข้อ 61

การภาคยานุวัติจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคณะมนตรีสหพันธ์สวิส และจะมีผลบังคับหกเดือน

หลังจากวันที่ได้รับทราบการแจ้งนั้น

คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะต้องแจ้งการภาคยานุวัติไปยังประเทศต่างๆ ที่ได้ลงนามไว้หรือที่ได้แจ้งการ

ภาคยานุวัติอนุสัญญาแล้ว

ข้อ 62

สถานการณ์ดงัทีไ่ด้บญัญติัไว้ในข้อ 2 และ 3 จะเกิดผลทันทีแก่สตัยาบนัสาสน์ทีไ่ด้มอบไว้ และการภาคยานวุตัิ

ที่ได้แจ้งแล้วโดยภาคีคู่พิพาทก่อนหรือภายหลังการเริ่มสู้รบหรือการยึดครอง คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะ

ต้องแจ้งการสัตยาบันหรือการภาคยานุวัติใดๆ ที่ได้รับจากภาคีคู่พิพาทโดยวิธีที่เร็วที่สุด

ข้อ 63

อัครภาคีผู้ท�าสัญญาแต่ละฝ่ายย่อมมีเสรีภาพที่จะบอกเลิกอนุสัญญาฉบับนี้

การบอกเลิกน้ีจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคณะมนตรีสหพันธ์สวิส ซึ่งจะได้ส่งต่อไปยังรัฐบาล

ของอัครภาคีผู้ท�าสัญญาทั้งปวง

การบอกเลกิจะมผีลหนึง่ปีภายหลังท่ีได้แจ้งไปให้คณะมนตรสีหพนัธ์สวสิทราบ อย่างไรกด็ ีการบอกเลกิซึง่

ได้แจ้งไปในขณะทีป่ระเทศท่ีบอกเลกินัน้ยงัพัวพนัอยูใ่นการพพิาทใดๆ จะไม่มผีลจนกว่าจะได้ท�าสนัตภิาพ

กันแล้ว และภายหลังท่ีการด�าเนินการเกี่ยวกับการปล่อยตัวและการส่งตัวกลับประเทศเดิมของบุคคล 

ที่ได้รับความคุ้มครองจากอนุสัญญาฉบับนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว

การบอกเลิกจะมีผลแต่เฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศที่บอกเลิกเท่านั้น การบอกเลิกนี้จะไม่บั่นทอนพันธกรณี

ซึ่งภาคีคู่พิพาทยังจะต้องปฏิบัติตามโดยอาศัยหลักแห่งกฎหมายนานาชาติอันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก

ขนบธรรมเนียมซึ่งเป็นที่รับรู้กันในระหว่างอารยชน จากกฎแห่งมนุษยธรรมและจากความรู้สึกผิดชอบ

ของมหาชน

ข้อ 64

คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะต้องจัดการจดทะเบียนอนุสัญญาฉบับนี้ไว้ ณ ส�านักงานเลขาธิการแห่ง

สหประชาชาติ คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะต้องแจ้งบรรดาการให้สัตยาบัน การภารยานุวัติ และการบอก

เลิกที่ตนได้รับเกี่ยวกับอนุสัญญาฉบับนี้ให้ส�านักงานเลขาธิการแห่งสหประชาชาติทราบด้วย
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เพื่อเป็นพยานแก่การนี้ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ซึ่งได้ส่งมอบสาสน์มอบอ�านาจเต็มของตนไว้แล้ว ได้ลงนามใน

อนุสัญญาฉบับนี้

ท�า ณ เมอืงเจนวีา เมือ่วนัทีส่บิสอง เดอืนสงิหาคม ค.ศ. 1949 เป็นภาษาองักฤษและภาษาฝรัง่เศส ต้นฉบบั

จะได้เก็บรักษาไว้ ณ ส�านักงานบรรณสารของสหพันธรัฐสวิส คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะได้ส่งส�าเนา

อนสุญัญาอนัรบัรองว่าถกูต้องแล้วไปยังแต่ละรฐัท่ีได้ลงนามและรฐัทีไ่ด้ท�าการภาคยานวุตัอินสุญัญาฉบบันี้



อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ.1949   39

ภำคผนวกที่ 1
ร่ำงควำมตกลงเกี่ยวกับเขตและท้องที่ส�ำหรับโรงพยำบำล

ข้อ 1 

เขตโรงพยาบาลจะต้องสงวนไว้โดยเฉพาะส�าหรับบุคคลที่กล่าวไว้ในข้อ 23 แห่งอนุสัญญาเจนีวา เพื่อ

ให้ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีขึ้น ฉบับลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 และ

ส�าหรับพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้จัดการและท�าหน้าที่ในทางปกครองเขตและท้องที่เหล่านี้ และดูแล

รักษาบุคคลซึ่งรวมอยู่ในที่นั้น

อย่างไรก็ดี บุคคลที่มีเคหะสถานประจ�าอยู่ภายในเขตเช่นว่านี้ ให้มีสิทธิอยู่ในที่นั้นได้

ข้อ 2

ห้ามมิให้บุคคลใดที่พักอาศัยอยู่ในเขตโรงพยาบาล ไม่ว่าในฐานะใดก็ตามท�างานอย่างใดไม่ว่าภายในหรือ

ภายนอกเขตนั้นอันเกี่ยวกับการปฏิบัติทางทหารหรือการผลิตวัสดุสงครามโดยตรง

ข้อ 3

ประเทศที่จัดตั้งเขตโรงพยาบาลข้ึนน้ัน จะต้องจัดการตามที่จ�าเป็นเพื่อห้ามบุคคลทุกคนที่ไม่มีสิทธิพัก

อาศัยหรือเข้าไปในเขตนั้น มิให้ล่วงล�้าเข้าไป

ข้อ 4

เขตโรงพยาบาลนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ คือ

ก) จะต้องมีอาณาเขตแต่เพียงส่วนน้อยซึ่งอยู่ในปกครองของประเทศที่ได้จัดตั้งเขตนั้น

ข) จะต้องมีประชากรน้อยเมื่อเทียบส่วนกับที่พักอาศัยที่จะพึงจัดให้ได้

ค) จะต้องตั้งอยู่ห่าง และปราศจากเป้าหมายทางทหาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานที่ตั้งทาง

ฝ่ายปกครองแห่งใหญ่

ง) จะต้องไม่ตั้งอยู่ในเขตซึ่งเป็นที่คาดหมายได้แน่ชัดว่า จะมีความส�าคัญในการด�าเนินการสงคราม

ข้อ 5 

เขตโรงพยาบาลนั้น จะต้องอยู่ภายใต้พันธกรณีดังต่อไปนี้ คือ
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ก) บรรดาเส้นทางคมนาคมและยานพาหนะขนส่งทีอ่ยูใ่นครอบครองนัน้จะต้องไม่น�าไปใช้ในการขนส่ง

พนักงานหรือวัสดุทางทหาร แม้จะเป็นแต่เพียงส่งผ่านก็ตาม

ข) ไม่ว่ากรณีใด เขตที่ว่านั้นจะต้องไม่มีการป้องกันทางทหาร

ข้อ 6 

เขตโรงพยาบาลจะต้องมีเครื่องหมายกาชาด (เสี้ยววงเดือนแดง หรือสิงโตแดง และดวงอาทิตย์) บนพื้น

สีขาว ตั้งอยู่ในบริเวณภายนอกและบนอาคาร เขตเหล่านี้ในเวลากลางคืนอาจมีเครื่องหมายเช่นเดียวกัน

โดยใช้แสงไฟเป็นเครื่องแสดง ตามความเหมาะสมก็ได้ 

ข้อ 7 

ประเทศต่างๆ จะต้องส่งบัญชแีจ้งเขตโรงพยาบาลในอาณาเขตที่ตนปกครองอยู่ไปให้อคัรภาคีผู้ท�าสัญญา

ทุกฝ่ายในยามสงบ หรือเมื่อได้เกิดสู้รบกันขึ้น ทั้งจะต้องแจ้งเพิ่มเติมให้ทราบถึงเขตที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในเมื่อ

ก�าลังท�าการสู้รบอยู่ด้วย

ในทันทีที่ภาคีฝ่ายปฏิปักษ์ได้รับค�าบอกกล่าวดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าเขตที่ว่านั้นได้จัดตั้งขึ้นโดย

ถูกต้องแล้ว

อย่างไรก็ดี ถ้าภาคีฝ่ายปฏิปักษ์พิจารณาเห็นว่ามิได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามความตกลงฉบับนี้ 

ตนอาจจะปฏิเสธไม่ยอมรับรองเขตดังกล่าวได้ โดยส่งค�าบอกกล่าวเช่นนั้นไปยังภาคีที่รับผิดชอบต่อเขตที่

ว่านั้นโดยทันที หรือจะยอมรับรองเขตเช่นว่านั้นโดยใช้วิธีควบคุมตามที่บัญญัติไว้ในข้อ 8 ก็ได้

ข้อ 8

ประเทศใดก็ตาม เมื่อได้รับรองเขตโรงพยาบาลเขตหนึ่งหรือหลายเขตที่ได้จัดตั้งขึ้นโดยภาคีฝ่ายปฏิปักษ์

แล้ว มีสทิธท่ีิจะร้องขอให้มกีารควบคุมโดยคณะกรรมการพเิศษคณะหน่ึงหรอืหลายคณะ ด้วยวัตถปุระสงค์

เพือ่ให้ทราบแน่ว่าเขตเหล่านัน้ได้เป็นไปตามเงือ่นไขและพนัธกรณต่ีางๆ ทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในความตกลงฉบบันี้

เพื่อการนี้ บรรดากรรมการแห่งคณะกรรมการพิเศษ จะมีสิทธิเข้าไปในเขตต่างๆ ได้ทุกเมื่อโดยเสรี และ

อาจเข้าไปพักอาศัยอยู่เป็นการประจ�าก็ได้ กรรมการจะต้องได้รับความสะดวกทุกประการในการปฏิบัติ

หน้าที่เกี่ยวกับการตรวจตราของตน
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ข้อ 9

หากคณะกรรมการพิเศษสังเกตเห็นข้อเท็จจริงใดซึ่งพิจารณาเห็นว่าขัดต่อบทบัญญัติแห่งความตกลง

ฉบับนี้ คณะกรรมการนั้นจะต้องแจ้งข้อเท็จจริงเหล่านั้นแก่ประเทศที่ปกครองเขตที่ว่านั้นทันที และจะ

ได้ก�าหนดระยะเวลาห้าวันเพื่อจัดการแก้ไขเร่ืองนั้นเสีย คณะกรรมการจะต้องแจ้งความทั้งนี้ให้ประเทศ

ที่ยอมรับรองเขตนั้นทราบด้วย

เมื่อพ้นก�าหนดระยะเวลานั้นแล้ว หากประเทศที่ปกครองเขตนั้นยังมิได้ปฏิบัติตามข้อตักเตือน ภาคีฝ่าย

ปฏิปักษ์อาจประกาศว่าตนเป็นอันหมดความผูกพันตามความตกลงฉบับนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับเขตที่ว่านั้น

ข้อ 10

ประเทศใดๆ ที่ได้จัดตั้งเขตและท้องท่ีส�าหรับโรงพยาบาลขึ้นแห่งหน่ึง หรือหลายแห่งก็ตาม และภาคี

ฝ่ายปฏิปักษ์ทั้งหลาย ซึ่งได้รับแจ้งให้ทราบถึงการมีอยู่แห่งเขตและท้องท่ีดังกล่าวนั้น จะได้แต่งต้ังหรือ

ให้ประเทศที่เป็นกลางแต่งต้ังบุคคลที่สมควรจะได้รับเลือกเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการพิเศษต่างๆ 

ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 8 และ 9

ข้อ 11

ไม่ว่าในพฤติการณ์ใดๆ ก็ตาม ห้ามมิให้เขตส�าหรับโรงพยาบาลเป็นจุดส�าหรับการโจมตี เขตนั้นๆ จะต้อง

ได้รับความคุ้มครองและเคารพจากภาคีคู่พิพาททุกเมื่อ

ข้อ 12

ในกรณีที่มีการยึดครองอาณาเขตนั้น เขตโรงพยาบาลต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตนั้นๆ จะคงได้รับความ

เคารพและใช้เช่นนั้นต่อไป

อย่างไรก็ดี ประเทศที่ยึดครองอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของเขตเช่นว่านี้ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าได้

จัดการด้วยประการทั้งปวงแล้วเพื่อประกันความปลอดภัยของบุคคลที่อยู่ในเขตนั้น

ข้อ 13

ความตกลงฉบับนี้ให้ใช้บังคับแก่บรรดาท้องที่ซึ่งประเทศต่างๆ อาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันกับ

เขตส�าหรับโรงพยาบาลด้วย
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อนุสัญญำเจนีวำ

เพื่อให้ผู้สังกัดในกองทัพขณะอยู่ในทะเล

ซึ่งบำดเจ็บ ป่วยไข้ และเรือต้องอับปำง มีสภำวะดีขึ้น

ลงวันที่ 12 สิงหำคม ค.ศ. 1949

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ซึ่งเป็นผู้มีอ�านาจเต็มของรัฐบาลที่ได้มีผู้แทนไปในการประชุมทางการทูต ที่ได้จัดให้มี

ขึ้น ณ เมืองเจนีวา ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน ถึงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 เพื่อแก้ไขอนุสัญญากรุงเฮก 

ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 1907 ซึ่งน�าหลักการแห่งอนุสัญญาเจนีวา ปี 1906 มาดัดแปลงใช้

แก่การสงครามทางทะเล ได้ตกลงกันดังต่อไปนี้

ภำค 1
บททั่วไป

ข้อ 1

บรรดาอัครภาคีผู้ท�าสัญญารับที่จะเคารพและจะจัดประกันให้เคารพอนุสัญญาฉบับนี้ในทุกพฤติการณ์

ข้อ 2

นอกจากบทบญัญตัซิึง่จะต้องใช้บังคบัในยามสงบแล้ว ให้ใช้อนสุญัญาฉบบันีบ้งัคบัแก่บรรดากรณสีงคราม

ที่ได้มีการประกาศ หรือกรณีพิพาทกันด้วยอาวุธอย่างอื่นใด ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างอัครภาคีผู้ท�าสัญญา

สองฝ่าย หรือกว่าขึ้นไป แม้ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะรับรองมิได้ว่ามีสถานะสงครามก็ตาม

อนสุญัญาฉบบันีใ้ห้ใช้บงัคับแก่บรรดาการยดึครองอาณาเขตบางส่วน หรอืทัง้หมดของอคัรภาคผีูท้�าสญัญา

ด้วย แม้ว่าการยึดครองดังกล่าวจะมิได้ประสบการต่อต้านด้วยอาวุธก็ตาม

แม้ว่าประเทศที่พิพาทกันประเทศหนึ่งจะมิได้เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ก็ตาม ประเทศที่เป็นภาคียัง

คงมีความผูกพันตามอนุสัญญาฉบับนี้ในความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน บรรดาประเทศดังกล่าวแล้ว 

ยงัต้องมคีวามผกูพนัตามอนสุญัญาฉบบันีใ้นความสมัพนัธ์กบัประเทศทีม่ไิด้เป็นภาคน้ัีนด้วยหากว่าประเทศ

นั้นยอมรับและใช้บทบัญญัติแห่งอนุสัญญาฉบับนี้
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ข้อ 3

ในกรณีที่การพิพาทกันด้วยอาวุธอันมิได้มีลักษณะเป็นกรณีระหว่างประทศเกิดขึ้นในอาณาเขตของ

อัครภาคีผู้ท�าสัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ภาคีคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะต้องมีความผูกพันที่จะใช้บทบัญญัติต่อไป

นี้เป็นอย่างน้อย คือ

(1) บุคคลซึ่งมิได้เข้าร่วมในการสู้รบรวมทั้งผู้สังกัดในกองทัพซึ่งได้วางอาวุธของตนแล้ว และผู้ซึ่งถูกกัน

ออกจากการต่อสู้เพราะป่วยไข้ บาดเจ็บ ถูกกักคุม หรือเพราะเหตุอื่นใดก็ดี ไม่ว่าในพฤติการณ์ใดๆ 

จะต้องได้รบัการปฏบิตัด้ิวยมนษุยธรรมโดยไม่ค�านงึถงึลกัษณะความแตกต่างอันเป็นผลเส่ือมเสียเน่ือง

มาแต่เชือ้ชาต ิผวิ ศาสนา หรอืความเชือ่ถอื เพศ ก�าเนดิ หรอืความมัง่ม ีหรือเหตอุืน่ใดทีค่ล้ายคลงึกนั

 เพื่อการนี้ บรรดาการกระท�าต่อไปนี้แก่บุคคลดังกล่าวข้างต้น เป็นอันห้ามและคงห้ามต่อไปไม่ว่าใน

กาลเทศะใด คือ

(ก) การประทษุร้ายต่อชวิีตและร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิง่การฆาตกรรมทกุชนดิ การตดัทอนอวยัวะ

ส่วนหนึ่งส่วนใดการท�าทารุณกรรมและการทรมาน

(ข) การจับตัวไปเป็นประกัน

(ค) การท�าลายเกียรติยศแห่งบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติให้เป็นที่อับอายขายหน้าและ

เสื่อมทรามต�่าช้า

(ง) การตัดสินลงโทษ และการปฏิบัติการตามค�าตัดสินโดยไม่มีค�าพิพากษาของศาลที่ได้ตั้งขึ้นตาม

ระเบียบอันเป็นการให้หลักประกันความยุติธรรม ซึ่งอารยชนทั้งหลายยอมรับนับถือว่าเป็นสิ่ง

ที่ไม่อาจจะละเว้นเสียได้

(2) ให้รวบรวมและดูแลรักษาผู้บาดเจ็บและป่วยไข้

 องค์การมนุษยธรรมซึ่งไม่ล�าเอียงทางฝ่ายใด เช่น คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ อาจเสนอ

บริการของตนให้แก่ภาคีคู่พิพาทก็ได้

 ภาคีคู่พิพาทควรพยายามน�าบทบัญญัติอื่นๆ แห่งอนุสัญญาฉบับนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้บังคับ

อีกด้วย โดยท�าความตกลงกันเป็นพิเศษ

 การใช้บทบัญญัติข้างต้นนี้จะไม่กระทบกระเทือนฐานะในทางกฎหมายของภาคีคู่พิพาท
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ข้อ 4

ในกรณีที่มีการสู้รบกันระหว่างกองทัพบกและกองทัพเรือของคู่พิพาทบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ให้

เป็นอันใช้แก่กองทหารที่อยู่บนเรือเท่านั้น

กองทหารที่ส่งขึ้นบกแล้วนั้น จะต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของอนุสัญญาเจนีวาเพื่อให้

ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีขึ้น ฉบับลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 โดยทันที

ข้อ 5

ประเทศทีเ่ป็นกลางจะต้องรบัใช้บทบญัญตัแิห่งอนสัุญญาฉบับนีโ้ดยอนโุลมส�าหรบัผูบ้าดเจบ็ ผูป่้วยไข้และ

ผูซ่ึ้งเรอือบัปาง ตลอดจนพนกังานแพทย์และอนศุาสนาจารย์แห่งกองทพัแห่งภาคีคูพ่พิาท ซ่ึงได้รับไว้ หรือ

ได้ถูกกักกันไว้ในอาณาเขตของตน รวมทั้งผู้ตายที่ค้นพบด้วย

ข้อ 6 

นอกจากความตกลงที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในข้อ 10, 18, 31, 38, 39, 40, 43 และ 53 แล้ว บรรดาอัคร

ภาคีผู้ท�าสัญญาอาจท�าความตกลงเป็นพิเศษอื่นๆ ส�าหรับเรื่องทั้งปวงซึ่งตนเห็นสมควรท�าเป็นบทบัญญัติ

ไว้ต่างหากก็ได้ ห้ามมิให้ท�าความตกลงพิเศษใดๆ อันจะเป็นผลเสื่อมเสียแก่ฐานะของผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้ 

และผู้ซึ่งเรื่ออับปาง หรือพนักงานแพทย์ หรืออนุศาสนาจารย์ ตามที่ได้นิยามไว้ในอนุสัญญาฉบับนี้ หรือ

จ�ากัดสิทธิต่างๆ ที่อนุสัญญานี้ให้ไว้แก่บุคคลเหล่านั้น

บรรดาผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้ และผู้ซึ่งเรืออับปางตลอดจนพนักงานการแพทย์และอนุศาสนาจารย์ จะคง

ได้รับประโยชน์จากความตกลงต่างๆ เช่นว่านี้ตราบเท่าที่อนุสัญญาฉบับนี้จะพึงปรับใช้แก่บุคคลเหล่านั้น 

เว้นแต่เมื่อมีบทบัญญัติที่ขัดกันอย่างชัดแจ้งปรากฏอยู่ในตกลงที่กล่าวแล้ว หรือในความตกลงที่จะได้ท�า

ขึ้นในภายหลัง หรือเมื่อภาคีคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้น�าระเบียบการต่างๆ ที่ดีกว่ามาใช้กับบุคคลเหล่านี้

ข้อ 7

บรรดาผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้ และผู้ซึ่งเรืออับปาง ตลอดจนพนักงานแพทย์และอนุศาสนาจารย์ ไม่ว่าใน

พฤติการณ์เช่นไร จะยอมสละสิทธิบางส่วน หรือทั้งหมดที่ตนได้รับตามอนุสัญญาฉบับนี้และตามความ

ตกลงพิเศษต่างๆ ซึ่งได้กล่าวไว้ในข้อก่อน ในกรณีที่มีความตกลงพิเศษเช่นว่านั้นหาได้ไม่
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ข้อ 8

อนุสัญญาฉบับน้ีให้ใช้บังคับด้วยความร่วมมือและภายใต้ความควบคุมของประเทศที่คุ้มครองซึ่งมีหน้าที่

พทิกัษ์รกัษาผลประโยชน์ของภาคคีูพ่พิาทเพือ่การนี ้นอกจากพนกังานทตูหรอืกงสลุของตนแล้ว ประเทศ

ที่คุ้มครองจะแต่งตั้งผู้แทนจากคนชาติของตน หรือคนชาติของประเทศที่เป็นกลางอื่นอีกก็ได้ ผู้แทน

ดังกล่าวนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบของประเทศที่ตนจะไปปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ภาคคีูพ่พิาทจะต้องอ�านวยความสะดวกในการปฏบิติัภารกจิของผูแ้ทน หรอืผูไ้ด้รบัมอบอ�านาจของประเทศ

ที่คุ้มครองอย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่จะท�าได้

ผู้แทนหรือผู้ได้รับมอบอ�านาจของประเทศที่คุ้มครองไม่ว่ากรณีใดจะกระท�าการเกินหน้าที่ของตนตาม

อนุสัญญาฉบับนี้หาได้ไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องค�านึงถึงความจ�าเป็นอันบังคับเกี่ยวกับความมั่นคง

ของรัฐซึ่งตนไปปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลเหล่านี้จะถูกจ�ากัดเป็นกรณีพิเศษ และเป็นการ

ชั่วคราวเมื่อมีความจ�าเป็นทางการทหารเกิดขึ้นเท่านั้น

ข้อ 9

บทบัญญัติแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติทางมนุษยธรรม ซึ่งคณะกรรมการกาชาด

ระหว่างประเทศ หรือองค์การมนุษยธรรมอื่นใดที่ไม่ล�าเอียงทางฝ่ายใดที่รับจะกระท�า เพื่อคุ้มครองผู้บาด

เจบ็ ผูป่้วยไข้ และผูซ้ึง่เรอือบัปาง พนกังานแพทย์และอนศุาสนาจารย์ และเพือ่บรรเทาทกุข์แก่บคุคลเหล่า

นั้น โดยได้รับความยินยอมของภาคีคู่พิพาทที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 10

บรรดาภาคีผู้ท�าสัญญาอาจจะตกลงกันไม่ว่าเวลาใดที่จะมอบหมายหน้าที่ท้ังปวงอันตกอยู่กับประเทศท่ี

คุ้มครองตามอนุสัญญาฉบับนี้ แก่องค์การใดๆ ซึ่งให้หลักประกันทั้งปวงในความไม่ล�าเอียงและในทาง

ประสิทธิภาพก็ได้

เม่ือผูต้้องบาดเจบ็ ผูป่้วยไข้ และผูซ่ึ้งเรอือบัปาง หรอืพนกังานแพทย์ และอนศุาสนาจารย์ มไิด้รับประโยชน์

หรือมิได้รับประโยชน์อีกต่อไป ไม่ว่าเพราะเหตุใดจากการปฏิบัติการของประเทศท่ีคุ้มครอง หรือของ

องค์การหนึ่งองค์การใดที่ระบุไว้ในวรรคแรกข้างต้นแล้ว ให้ประเทศที่กักคุมร้องขอรัฐที่เป็นกลางรัฐหนึ่ง

รฐัใดหรอืองค์การหนึง่องค์การใดเช่นว่าน้ันเข้ารบัหน้าทีท่ัง้หลายอนัประเทศทีคุ่ม้ครอง ซึง่แต่งตัง้โดยภาคี

คู่พิพาทปฏิบัติอยู่ตามอนุสัญญาฉบับนี้

ถ้าไม่อาจจัดความคุ้มครองตามนยัดงักล่าวแล้ว ให้ประเทศทีก่กัคมุร้องขอหรือรบัสนองบรกิารขององค์การ

มนุษยธรรม เช่น คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเป็นต้นภายในบังคับบทบัญญัติแห่งข้อนี้ที่จะเข้า

รับหน้าที่ในทางมนุษยธรรมซึ่งประเทศที่คุ้มครองเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ตามอนุสัญญาฉบับนี้
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ประเทศที่เป็นกลางประเทศใดหรือองค์การใด ซึ่งได้รับเชิญจากประเทศที่เกี่ยวข้อง หรือเสนอตนเองเพื่อ

การนี ้จะต้องปฏบิตักิารด้วยความส�านกึในความรบัผดิชอบต่อภาคคีูพิ่พาทซึง่ผูท้ีไ่ด้รับความคุม้ครองตาม

อนสุญัญาฉบบันีส้งักดัอยู ่และต้องให้ค�ารบัรองอนัพอเพยีงว่าตนอยูใ่นฐานะทีจ่ะเข้ารบัหน้าทีต่ามสมควร 

และจะปฏิบัติหน้าที่นั้นโดยไม่ล�าเอียง

ประเทศต่างๆ จะท�าความตกลงพิเศษใดๆ อันขัดต่อบทบัญญัติข้างต้นนี้หาได้ไม่ ในเมื่อประเทศหนึ่งใน

บรรดาประเทศเหล่านั้นถูกจ�ากัดเสรีภาพ แม้เป็นเพียงช่ัวคราวก็ดีในการที่จะเจรจากับประเทศอื่นหรือ

พันธมิตรของตนโดยเหตุผลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางทหาร เฉพาะอย่างยิ่งในเมื่ออาณาเขตทั้งหมดหรือ

อาณาเขตส่วนใหญ่ของประเทศดังกล่าวถูกยึดครอง

เมื่อใดในอนุสัญญาฉบับนี้มีข้อความกล่าวถึงประเทศที่คุ้มครอง ข้อความนั้นให้ใช้แก่องค์การต่างๆ ที่เข้า

มาแทนตามนัยแห่งข้อนี้ด้วย

ข้อ 11

ในกรณทีีเ่หน็ว่าเป็นการสมควรเพือ่ประโยชน์แก่ผู้ทีไ่ด้รบัความคุม้ครองโดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณทีีม่กีาร

ขัดแย้งกันในระหว่างภาคีคู่พิพาทเกี่ยวกับการใช้ หรือการตีความบทบัญญัติต่างๆ แห่งอนุสัญญาฉบับนี้ 

ประเทศที่คุ้มครองจะได้อ�านวยความช่วยเหลือเพื่อท�าความตกลงในข้อที่ขัดแย้งกันนั้น

เพื่อการนี้ประเทศท่ีคุ้มครองแต่ละประเทศ จะเป็นโดยการเชื้อเชิญของภาคีฝ่ายหนึ่งหรือโดยการริเริ่ม

ของตนเองก็ตาม อาจเสนอต่อภาคีคู่พิพาทให้มีการประชุมระหว่างผู้แทนของตนและโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้ และผู้ซึ่งเรืออับปาง พนักงานแพทย์ และ

อนุศาสนาจารย์ก็ได้ ซึ่งถ้าอาจท�าได้ก็ให้ประชุมกันในอาณาเขตที่เป็นกลางอันได้จัดเลือกขึ้นตามความ

เหมาะสม ภาคีคู่พิพาทมีข้อผูกพันที่จะปฏิบัติให้เป็นผลตามข้อท่ีได้เสนอมายังตนเพ่ือการนี้ ถ้าจ�าเป็น

ประเทศที่คุ้มครองอาจเสนอขอความเห็นชอบจากภาคีคู่พิพาทในตัวบุคคลแห่งประเทศที่เป็นกลาง หรือ

ทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้โดยกรรมการกาชาดระหว่างประเทศซึง่จะได้รบัเชญิให้เข้าร่วมการประชุมดงักล่าวกไ็ด้
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ภำค 2
ผู้บำดเจ็บ ผู้ป่วยไข้ และผู้ซึ่งเรืออับปำง

ข้อ 12

ผู้สังกัดในกองทัพและบุคคลอื่นที่จะได้กล่าวถึงในข้อต่อไปนี้ ซึ่งอยู่ในทะเลและซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้ 

หรือผู้ซึ่งเรืออับปาง จะต้องได้รับความเคารพและคุ้มครองในทุกพฤติการณ์ โดยให้เป็นที่เข้าใจว่า ค�าว่า 

“เรืออับปาง” น้ัน หมายถึงเรืออับปางโดยเหตุใดๆ ก็ตาม และรวมความตลอดถึงการถูกบังคับให้ลงสู่

ทะเลโดยหรือจากอากาศยาน

บุคคลเช่นว่านี้จะต้องได้รับการปฏิบัติและรักษาพยาบาลด้วยมนุษยธรรมโดยคู่พิพาท ซ่ึงตนตกอยู่ใน

อ�านาจโดยไม่ค�านึงถึงลักษณะความแตกต่างอันเป็นผลเสื่อมเสียเนื่องมาแต่เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา 

ความคิดเห็น ทางการเมือง หรือเหตุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ห้ามประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกายของบุคคล

เหล่านีอ้ย่างเดด็ขาด โดยเฉพาะอย่างยิง่ห้ามฆาตกรรมหรอืก�าจดัพนัธุ ์ทรมาน หรอืใช้ทดลองทางชวีวิทยา 

ห้ามมใิห้เจตนาละทิง้บคุคลเหล่านีไ้ว้โดยปราศจากความช่วยเหลอืทางแพทย์ หรือโดยปราศจากการรักษา

พยาบาลหรือปล่อยไว้ให้ตกอยู่ในสภาพอันเสี่ยงภัยแห่งโรคติดต่อ

สิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาลก่อนผู้อ่ืนน้ัน จะเป็นอันอนุมัติให้มีขึ้นได้ก็โดยเหตุผลทางแพทย์ที่มี

ลักษณะด่วนเท่านั้น

สตรีจะต้องได้รับการปฏิบัติโดยได้รับการพิจารณาทุกประการอันสมควรแก่เพศของตน

ข้อ 13

อนุสัญญาฉบับนี้ให้ใช้แก่บรรดาผู้ต้องบาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้ และผู้ซ่ึงเรืออับปางทางทะเลซ่ึงอยู่ในประเภท

ต่อไปนี้คือ

(1) ผูส้งักดัในกองทัพของภาคีคูพ่พิาท รวมท้ังผูส้งักดัในมิลเิซยีหรอืหน่วยอาสาสมคัร ซึง่เป็นส่วนของกอง

ทัพเหล่านี้

(2) ผู้สังกัดในมิลิเซียและผู้สังกัดหน่วยอาสาสมัครอ่ืนใด รวมทั้งผู้สังกัดในขบวนต่อต้าน ที่ได้จัดตั้งขึ้น

โดยมีระเบียบซึ่งเป็นของภาคีคู่พิพาท และปฏิบัติการอยู่ภายในหรือภายนอกอาณาเขตของตนเอง

แม้ว่าอาณาเขตนั้นจะถูกยึดครองอยู่ หากว่ามิลิเซียหรือหน่วยอาสาสมัคร รวมท้ังขบวนต่อต้านท่ี

ได้จัดตั้งโดยมีระเบียบเช่นว่านี้ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ คือ
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(ก) มีผู้บัญชาสั่งการอันเป็นบุคคลที่รับผิดชอบส�าหรับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

(ข) มีเครื่องหมายที่ก�าหนดไว้เด่นชัดสามารถจะเห็นได้ในระยะไกล

(ค) ถืออาวุธโดยเปิดเผย

(ง) ปฏิบัติการรบตามกฎและประเพณีการสงคราม

(3) ผูส้งักดัในกองทัพประจ�าซึง่มคีวามสวามภิกัดิต่์อรฐับาลหรือเจ้าหน้าทีท่ีมิ่ได้รับการรับรองจากประเทศ

ที่กักคุม

(4) บุคคลที่ร่วมอยู่แต่มิได้สังกัดอยู่ในกองทัพน้ันโดยตรง เช่น พนักงานพลเรือนที่สังกัดอยู่ในพวกคน

ประจ�าอากาศยานทหาร ผูส้ือ่ข่าวสงคราม ผู้รบัเหมาส่งเสบยีง ผูส้งักดัในหน่วยกรรมกรหรอืในบรกิาร

ต่างๆ ที่รับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของทหาร หากว่าบุคคลเหล่านี้ได้รับอนุมัติจากกองทัพที่ตนได้ร่วม

อยู่

(5) บรรดาบุคคลประจ�าเรือรวมทั้งนายเรือ คนน�าร่องและผู้ฝึกหัดงานของเรือพาณิชย์ และคนประจ�า

อากาศยานพลเรือนของภาคีคู่พิพาท ซึ่งไม่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติที่อนุเคราะห์ดีกว่านี้ ตาม

บทบัญญัติอื่นใดแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ

(6) พลเมืองในอาณาเขตที่มิได้ถูกยึดครอง ซึ่งเมื่อศัตรูประชิดเข้ามาได้สมัครใจเข้าจับอาวุธต่อต้านกอง

ทหารท่ีบุกเข้ามานั้นโดยไม่มีเวลาจัดรวมกันเข้าเป็นหน่วยกองทหารประจ�า หากบุคคลเหล่านี้ถือ

อาวุธโดยเปิดเผยและเคารพต่อกฎและประเพณีการสงคราม

ข้อ 14

บรรดาเรือรบของผู้ที่เป็นฝ่ายในการสงครามจะต้องมีสิทธิเรียกร้องให้ส่งตัวผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้ หรือ

ผูซ่ึ้งเรอือบัปางทีอ่ยูบ่นเรอืพยาบาลของทหาร และเรือพยาบาลของสมาคมบรรเทาทกุข์ หรอืของบคุคล เอกชน 

ตลอดจนเรือพาณิชย์ เรือยอร์ชและเรืออย่างอื่น ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวนั้นจะมีสัญชาติใด หากว่าผู้บาดเจ็บ

และป่วยไข้นั้นอยู่ในสภาพที่จะพึงขนย้ายไปได้ และเรือรบนั้นสามารถท่ีจะให้ความสะดวกอันพอเพียง

ส�าหรับการรักษาพยาบาลอันจ�าเป็น

ข้อ 15

ถ้ามกีารรบัตวัผูบ้าดเจบ็ ผูป่้วยไข้ หรอืผูซ้ึง่เรอือบัปางไว้บนเรอืสงครามท่ีเป็นกลาง หรอือากาศยานทหาร

ที่เป็นกลาง ให้จัดประกันมิให้บุคคลดังกล่าวนั้นสามารถเข้าร่วมปฏิบัติการสงครามได้อีกต่อไป ในกรณีที่

กฎหมายระหว่างประเทศบังคับไว้เช่นนั้น
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ข้อ 16

ภายใต้บทบัญญัติแห่งข้อ 12 ผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้ และผู้ซึ่งเรืออับปางของผู้เป็นฝ่ายในสงครามฝ่ายหนึ่ง

ฝ่ายใดซ่ึงตกอยูใ่นอ�านาจของฝ่ายศตัรนูัน้ ให้ถอืว่าเป็นเชลยศกึ และให้น�าบทบัญญติัแห่งกฎหมายระหว่าง

ประเทศเกีย่วกับเชลยศึกมาใช้บงัคับแก่บุคคลเหล่านัน้ ผูจ้บักมุอาจลงความเหน็ตามพฤตกิารณ์ว่าเป็นการ

สมควรท่ีจะกกัตัวบคุคลดงักล่าวไว้ หรอืจะน�าตวัไปยงัท่าเรอืในประเทศของผูจ้บักมุ ท่าเรอืทีเ่ป็นกลางหรอื

ท่าเรอืในอาณาเขตของศตัรเูองก็ได้ ในกรณีหลงันีห้้ามมใิห้เชลยศกึทีก่ลบัไปสูป่ระเทศของตนนัน้ๆ เข้ารบั

หน้าที่ประจ�าการตลอดเวลาสงครามนั้น

ข้อ 17

ผูบ้าดเจ็บ ผู้ป่วยไข้ หรอืผูซ้ึง่เรอือบัปาง ซึ่งได้ถูกส่งขึ้นบก ณ ทา่ของประเทศทีเ่ปน็กลางโดยความยนิยอม

ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนั้น หากไม่มีข้อตกลงเป็นอย่างอื่นระหว่างประเทศที่เป็นกลางกับประเทศที่เป็น

ฝ่ายในสงครามแล้ว ให้ประเทศที่เป็นกลางควบคุมไว้เพื่อมิให้เข้าปฏิบัติการในสงครามได้อีกในกรณีที่

กฎหมายระหว่างประเทศบังคับไว้เช่นนั้น

ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการกักกันนั้นให้ประเทศ ซึ่งผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้ หรือ

ผู้ซึ่งเรืออับปางนั้นสังกัดอยู่เป็นผู้เสีย

ข้อ 18

ภายหลังการปะทะกันแต่ละครั้ง ภาคีคู่พิพาทจะต้องจัดการเท่าที่จะท�าได้โดยทุกประการ โดยไม่ชักช้า 

เพื่อค้นหาและเก็บตัวผู้ซึ่งเรืออับปาง ผู้บาดเจ็บ และผู้ป่วยไข้ เพื่อให้ความคุ้มครองบุคคลที่ว่านี้จากการ

โจรกรรมและการปฏบิตัอินัเลวทราม เพือ่จดัให้ได้รบัการรกัษาพยาบาลโดยเพียงพอ และเพ่ือค้นหาผูต้าย 

และป้องกันมิให้ร่างถูกท�าลาย

ในเมื่อพฤติการณ์จักอ�านวยให้ ให้คู่พิพาทท�าการตกลงเฉพาะท้องถิ่นเพื่อขนย้ายผู้บาดเจ็บ และผู้ป่วยไข้

ทางทะเลจากเขตที่ปิด หรือล้อมไว้และเพื่อให้พนักงานแพทย์ และพนักงานศาสนาพร้อมด้วยบริภัณฑ์

ได้ผ่านไปสู่เขตนั้นได้

ข้อ 19

ภาคคีูพ่พิาทจะต้องท�าบนัทึกเป็นหลกัฐานแสดงรายการต่างๆ เพือ่เป็นการช่วยเหลอืในการจดัท�ารปูพรรณ

ของผู้ซึ่งเรืออับปาง ผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้ หรอืผู้ตายแต่ละคนของฝ่ายปฏิปักษ์ที่ตกอยู่ในอ�านาจของตนโดย

เร็วที่สุดที่จะท�าได้ ถ้าเป็นไปได้ บันทึกนั้นให้มีข้อความดังต่อไปนี้ คือ
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(ก) ชื่อประเทศซึ่งบุคคลเหล่านั้นสังกัดอยู่

(ข) หมายเลขประจ�ากองทัพ ประจ�ากรม ประจ�าตัวหรือหมายเลขล�าดับ

(ค) นามสกุล

(ง) นามตัว

(จ) วันเกิด

(ฉ) รายการอื่นๆ ที่ปรากฏในบัตร หรือแผ่นโลหะแสดงรูปพรรณ

(ช) วันที่และสถานที่ที่ถูกจับกุมหรือถึงแก่กรรม

(ซ) รายละเอียดเกี่ยวกับบาดแผล หรือโรค หรือสาเหตุแห่งมรณกรรม

ข้อความดังกล่าวข้างบนนี้ จะต้องจัดส่งให้ส�านักงานสนเทศตามที่ระบุไว้ในข้อ 122 แห่งอนุสัญญาเจนีวา 

เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก ฉบับลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 โดยเร็วที่สุดที่จะท�าได้ ส�านักงาน

นี้จะได้จัดส่งข้อความนี้ต่อไปให้ประเทศซึ่งบุคคลเหล่านี้สังกัดอยู่โดยผ่านประเทศที่คุ้มครองและส�านัก

ตัวแทนกลางส�าหรับเชลยศึก

ภาคีคู่พิพาทต่างฝ่ายจะต้องจัดท�าและจัดส่งมรณบัตรหรือบัญชีรายนามผู้ตายอันรับรองว่าถูกต้องแล้วให้

กันและกันทราบโดยผ่านทางส�านักงานเดียวกันนี้โดยนัยเดียวกันต่างฝ่ายจะต้องเก็บและน�าส่งแผ่นโลหะ

แสดงรปูพรรณชนดิคู่ซีกหนึง่ หรอืแผ่นโลหะแสดงรปูพรรณนัน้เอง ถ้าเป็นแผ่นโลหะชนดิเดีย่ว พนิยักรรม

ฉบับสุดท้าย หรือเอกสารอื่น ซึ่งมีความส�าคัญส�าหรับญาติสนิทของผู้ตาย เงิน และโดยทั่วๆ ไป บรรดา

วัตถุต่างๆ ที่มีค่าในตัวของสิ่งของนั้นเอง หรือในทางจิตใจ ซึ่งค้นพบในตัวผู้ตายให้แก่กันและกัน โดยผ่าน

ส�านักงานเดียวกันนี้ สิ่งของเหล่านี้รวมท้ังส่ิงของท่ีไม่ปรากฏหลักฐานจะได้จัดส่งไปเป็นหีบห่อปิดผนึก

ประทับตราพร้อมด้วยบันทึกรายการ อันจ�าเป็นเพื่อทราบรูปพรรณของเจ้าของผู้ตายได้ และบัญชีแสดง

สิ่งของที่บรรจุไว้ในห่อนั้นโดยครบถ้วนด้วย

ข้อ 20

ภาคคีู่พิพาทจะต้องจดัใหม้ีการชันสูตรศพอย่างรอบคอบ และถา้เป็นไปได้กใ็ห้มกีารชนัสตูรศพทางแพทย์

เสียแต่ละราย เท่าที่สถานการณ์จะอ�านวยให้ก่อนที่จะฝังศพในทะเล ทั้งน้ีเพื่อสามารถยืนยันการตาย 

จัดท�ารูปพรรณผู้ตาย และเพื่อท�ารายงานขึ้นได้ ในกรณีที่ใช้แผ่นโลหะแสดงรูปพรรณชนิดคู่ซีกหนึ่งของ

แผ่นโลหะนั้นให้คงเหลือติดไว้กับตัวผู้ตาย

ถ้าผู้ตายถูกส่งตัวขึ้นบกให้น�าบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาเจนีวา เพื่อให้ผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยไข้ในกองทัพใน

สนามรบมีสภาวะดีขึ้น ฉบับลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 มาใช้บังคับ
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ข้อ 21

ภาคคีูพ่พิาทอาจขอร้องในเมตตาจติของผูบ้งัคบัการเรอืพาณชิย์ เรอืยอร์ช และยานพาหนะอืน่ทีเ่ป็นกลาง

ให้รบัผูบ้าดเจ็บ ผู้ป่วยไข้ หรือผูซ้ึง่เรืออบัปางขึน้บนเรอืและให้การรักษาพยาบาล และให้เกบ็ศพคนตายกไ็ด้

เรือทุกชนิดที่สนองรับค�าขอร้องนี้ และเรือซึ่งเข้าเก็บตัวผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้ หรือผู้ซึ่งเรืออับปางด้วยความ

สมัครใจนั้นจะต้องได้รับความคุ้มครอง และความสะดวกเป็นพิเศษในการให้ความช่วยเหลือเช่นว่านั้น

ไม่ว่ากรณีใด ห้ามมิให้จับกุมเรือเหล่าน้ัน เพราะเหตุว่าได้ท�าการขนส่งเช่นว่านั้น แต่ถ้าไม่มีข้อสัญญา

เป็นอย่างอื่นแล้วเรือเหล่านั้นอาจถูกจับกุมได้ ในกรณีละเมิดความเป็นกลางซึ่งเรือเหล่านั้นได้กระท�าขึ้น

ภำค 3
เรือพยำบำล

ข้อ 22

เรอืพยาบาลทหาร กล่าวคอืเรอืทีป่ระเทศต่างๆ สร้างขึน้หรอืจดัไว้เป็นพเิศษและโดยเฉพาะเพือ่ช่วยเหลอื

รักษาพยาบาล และขนย้ายผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้ และผู้ซึ่งเรืออับปางนั้น จะต้องไม่ถูกโจมตีหรือจับกุมไม่ว่า

พฤตกิารณ์ใดๆ แต่จะต้องได้รบัความเคารพและความคุม้ครองโดยมเีงือ่นไขว่าได้แจ้งชือ่และลกัษณะของ

เรือนั้นไปให้ภาคีคู่พิพาททราบสิบวันก่อนใช้เรือนั้น

ลักษณะต่างๆ ซึ่งต้องปรากฏในค�าแจ้งความนั้น จะต้องรวมตลอดถึงระวาง ตันกรอสส์ ที่ได้จดทะเบียน

ไว้ ความยาวจากหัวถึงท้ายเรือและจ�านวนแห่งเสากระโดงและปล่อง

ข้อ 23

สถานทีต่ัง้บนฝ่ังซึง่มสีทิธไิด้รบัความคุม้ครองจากอนสุญัญาเจนวีาเพือ่ให้ผูบ้าดเจบ็ และป่วยไข้ ในกองทพั

ในสนามรบมีสภาวะดีขึ้น ฉบับลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 จะต้องได้รับความคุ้มครองมิให้ต้องถูก

ระดมยิงหรือถูกโจมตีจากทางทะเล

ข้อ 24

เรอืพยาบาลทีใ่ช้โดยสภากาชาดประจ�าชาต ิโดยสมาคมบรรเทาทุกข์ ซึ่งได้รับการรบัรองเป็นทางการแล้ว 

หรอืโดยเอกชนนัน้ จะต้องได้รบัความคุม้ครองเช่นเดยีวกบัเรือพยาบาลทหาร และจะต้องได้รบัการยกเว้น

จากการถกูจบักมุหากว่าภาคคีูพ่พิาทซึง่เรอืนัน้สงักดัอยูไ่ด้มอบหน้าทีใ่ห้เป็นทางการและเมือ่ได้ปฏบิตัติาม

บทบัญญัติแห่งข้อ 22 ว่าด้วยการแจ้งความนั้นแล้ว
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เรือเหล่าน้ีจะต้องจัดให้มีใบส�าคัญของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ระบุว่าเรือนั้นอยู่ในความควบคุมของเขา

เหล่านั้นขณะเตรียมพร้อม และขณะออกปฏิบัติการ

ข้อ 25

เรือพยาบาลที่ใช้โดยสภากาชาดประจ�าชาติ โดยสมาคมบรรเทาทุกข์ ซึ่งได้รับการรับรองเป็นทางการ

แล้ว หรือโดยเอกชนของประเทศท่ีเป็นกลางนั้น จะต้องได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับเรือพยาบาล

ทหาร และจะต้องได้รับยกเว้นจากการถูกจับกุมโดยมีเงื่อนไขว่า เรือเหล่านั้นได้มอบไว้ให้อยู่ภายใต้ความ

ควบคุมของภาคีคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งด้วยความยินยอมของรัฐบาลของตนมาก่อนแล้ว และโดยได้รับอนุญาต

จากภาคคีูพ่พิาททีเ่กีย่วข้องแล้ว เมือ่ได้ปฏบิตักิารตามบทบญัญตัแิห่งข้อ 22 ว่าด้วยการแจ้งความนัน้แล้ว 

ข้อ 26

ความคุ้มครองดังกล่าวในข้อ 22, 24 และ 25 นั้น ให้ใช้บังคับแก่เรือพยาบาลไม่ว่าจะมีระวางขนาดใด 

และแก่เรอืชูชีพของเรอืเหล่านัน้ไม่ว่าจะปฏบัิตกิาร ณ ทีใ่ด อย่างไรกด็เีพือ่ให้ได้รบัความสะดวกสบายและ

ความปลอดภัยอย่างเต็มที่ ภาคีคู่พิพาทจะต้องพยายามใช้แต่เพียงเรือพยาบาลที่มีระวางมากกว่า 2,000 

ตันกรอสส์ขึ้นไปเท่านั้น ส�าหรับบรรทุกผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้ และผู้ซึ่งอับปางในระยะทางไกลและทะเลลึก

ข้อ 27

ภายใต้เงือ่นไขอย่างเดียวกนักบัทีบ่ญัญตัไิว้ในข้อ 22 และ 24 เรอืเลก็ซึง่ใช้โดยรัฐ หรอืโดยองค์การเรอืชชูพี

ซึ่งได้รับรองเป็นทางการแล้ว ส�าหรับการช่วยเหลือทางชายฝั่งน้ันจะต้องได้รับความเคารพและคุ้มครอง

เช่นเดียวกันเท่าที่จะไม่ขัดกับการด�าเนินการทางทหาร

บทบัญญัติเช่นเดียวกันนี้ให้ใช้บังคับเท่าที่จะพึงปฏิบัติได้ แก่สถานที่ตั้งประจ�าตามชายฝั่งที่ใช้โดยเฉพาะ

ส�าหรับเรือเหล่านี้เพื่อกิจการทางมนุษยธรรม

ข้อ 28

ถ้ามีการสู้รบเกิดขึ้นบนเรือรบ ส่วนของเรือที่จัดไว้ส�าหรับผู้ป่วยไข้จะต้องได้รับความเคารพและปล่อยไว้

เท่าที่จะท�าได้ ส่วนของเรือที่จัดไว้ส�าหรับผู้ป่วยไข้รวมทั้งบริภัณฑ์จะต้องให้คงอยู่ภายใต้บังคับกฎว่าด้วย

การสงคราม แต่ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงไปจากความประสงค์ของส่วนที่กล่าวของเรือนั้นตราบเท่าที่จ�าเป็น

ส�าหรับผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ อย่างไรก็ดีผู้บังคับการซึ่งส่วนที่กล่าวของเรือตกมาอยู่ในอ�านาจอาจใช้ส่วน

ที่กล่าวของเรือนั้นเพื่อประโยชน์อย่างอื่นในกรณีแห่งความจ�าเป็นทางทหารอันรีบด่วนได้ เมื่อได้จัดให้

ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ซึ่งอยู่ในส่วนของเรือนั้นได้รับการดูแลรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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ข้อ 29

เรือพยาบาลใด ณ ท่าเรือซึ่งตกอยู่ในอ�านาจของฝ่ายศัตรูนั้นจะต้องได้รับอนุญาตให้ออกจากท่าเรือนั้นได้

ข้อ 30

บรรดาเรือดังกล่าวไว้ในข้อ 22, 24, 25 และ 27 นั้น จะต้องให้การบรรเทาทุกข์และความช่วยเหลือแก่

ผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้ และผู้ซึ่งเรืออับปางโดยไม่ค�านึงถึงว่าจะเป็นคนสัญชาติใด

บรรดาอัครภาคีผู้ท�าสัญญารับว่าจะไม่ใช้เรือเหล่านี้ เพื่อการทหารอันใด

เรือเช่นว่านี้จะต้องไม่กีดขวางการเคลื่อนไหวของผู้ที่ท�าการรบ

ระหว่างและภายหลังการรบ เรือเหล่านี้จะกระท�าการโดยเสี่ยงภัยแห่งตนเอง

ข้อ 31 

ภาคีคู่พิพาทจะต้องมีสิทธิที่จะควบคุมและค้นเรือดังกล่าวในข้อ 22, 24, 25 และ 27 และจะปฏิเสธไม่รับ

ความช่วยเหลือจากเรือเหล่านี้ สั่งให้เรือเหล่านี้ไปเสียหรือบังคับให้ไปทางใด ควบคุมการใช้วิทยุและการ

สื่อสารอื่นๆ ของเรือเหล่านี้ และแม้ว่าจะกักเรือเหล่านี้ไว้ในระยะเวลาไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่จับได้ก็ได้ 

ถ้าความร้ายแรงของพฤติการณ์บังคับให้ต้องกระท�าเช่นนั้น

ภาคีคู่พิพาทอาจจะส่งเจ้าหน้าที่ไปอยู่ในเรือชั่วคราว โดยให้มีหน้าที่แต่เพียงที่จะดูแลให้ปฏิบัติตามค�าสั่ง

ซึ่งออกโดยอาศัยอ�านาจตามความในวรรคก่อนนั้นก็ได้

เท่าทีจ่ะเป็นไปได้ ภาคคีูพ่พิาทจะต้องจดค�าสัง่ทีใ่ห้แก่นายเรือไว้ในปมูของเรอืพยาบาลในภาษาหนึง่ภาษา

ใดที่นายเรือจะเข้าใจได้

ไม่ว่าจะเป็นการกระท�าไปฝ่ายเดียว หรือโดยมีข้อตกลงกันไว้เป็นพิเศษก็ตาม ภาคีคู่พิพาทอาจจะให้มีผู้

สังเกตการณ์ที่เป็นกลางขึ้นอยู่บนเรือของตน เพ่ือพิสูจน์การปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาฉบับน้ี

โดยเคร่งครัดก็ได้

ข้อ 32

เรือดังกล่าวไว้ในข้อ 22, 24, 25 และ 27 นั้น มิให้ถือว่าเป็นเรือรบในกรณีที่จอดอยู่ในท่าที่เป็นกลาง

ข้อ 33 

เรือพาณิชย์ซึ่งได้ท�าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรือพยาบาลนั้น จะใช้เพื่อการอื่นไม่ได้ตลอดเวลาแห่งการสู้รบ
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ข้อ 34 

ความคุม้ครองซึง่เรอืพยาบาลและส่วนของเรอืทีจ่ดัไว้ส�าหรบัผู้ป่วยไข้มสีทิธจิะได้รบันัน้จะไม่ระงบัไป เว้น

แต่จะน�าไปใช้นอกหน้าที่ทางมนุษยธรรม เพื่อกระท�าการอันเป็นภยันตรายแก่ฝ่ายศัตรู

อย่างไรก็ดีความคุ้มครองจะระงับได้ก็แต่เมื่อได้ให้ค�าเตือนตามสมควรแล้ว โดยแจ้งก�าหนดระยะเวลาอัน

เหมาะสมตามควรแก่กรณีและค�าเตือนเช่นว่านั้นได้ถูกทอดทิ้งละเลยเสีย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือพยาบาลจะต้องไม่มีหรือใช้รหัสลับ ส�าหรับการวิทยุหรือการสื่อสารอื่นๆ

ข้อ 35

พฤติการณ์ต่อไปนี้จะไม่ถือว่าท�าให้เรือพยาบาลหรือส่วนของเรือที่จัดไว้ส�าหรับผู้ป่วยไข้ต้องเสียสิทธิแห่ง

ความคุ้มครองซึ่งควรจะได้รับ คือ

(1) การท่ีลูกเรอืของเรอืพยาบาลหรอืส่วนของเรอืทีจ่ดัไว้ส�าหรบัผูป่้วยไข้มอีาวธุเพือ่รกัษาความเรยีบร้อย 

เพื่อป้องกันตนเองหรือผู้ป่วยไข้ และผู้บาดเจ็บ

(2) การที่มีเครื่องมือส�าหรับใช้โดยเฉพาะในการเดินเรือหรือการสื่อสารอยู่บนเรือ

(3) การทีค้่นพบอาวธุและเครือ่งกระสนุซึง่แบกหรอืถอืได้บนเรอืหรอืส่วนของเรอืทีจ่ดัไว้ส�าหรบัผูป่้วยไข้

อันเป็นของที่ยึดมาจากผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้ และผู้ซึ่งเรืออับปาง และยังมิได้ส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่

(4) การที่กิจการในด้านมนุษยธรรมของเรือพยาบาล และส่วนของเรือที่จัดไว้ส�าหรับผู้ป่วยไข้ หรือของ

ลูกเรือได้ขยายไปถึงการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้ หรือผู้ซึ่งเรืออับปาง ที่เป็นพลเรือน

(5) การขนส่งบริภณัฑ์และพนกังานทีมุ่ง่หมายโดยเฉพาะให้ท�าหน้าทีท่างการแพทย์เกนิกว่าความต้องการ

ตามปกติ
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ภำค 4
พนักงำน

ข้อ 36

พนักงานทางศาสนา พนักงานแพทย์ และพนักงานพยาบาลของเรือพยาบาล และลูกเรือของเรือพยาบาล

จะต้องได้รับความเคารพและคุม้ครอง เขาเหล่านีจ้ะถกูจบักมุในระหว่างเวลาทีป่ฏิบัติหน้าทีใ่นเรอืพยาบาล

มิได้ ไม่ว่าจะมีผู้บาดเจ็บหรือป่วยไข้อยู่บนเรือนั้นหรือไม่ก็ตาม

ข้อ 37

พนักงานทางศาสนา พนักงานแพทย์ และพนักงานพยาบาลซ่ึงได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษาหรืออบรม

จิตใจของบุคคลที่ได้ระบุไว้ในข้อ 12 และ13 นั้น ถ้าตกไปอยู่ในอ�านาจของศัตรู จะต้องได้รับความเคารพ

และคุม้ครองเขาเหล่านีจ้ะพงึปฏบิตัหิน้าทีข่องตนต่อไปได้เท่าทีจ่�าเป็นเพือ่ดแูลรกัษาผูบ้าดเจบ็และป่วยไข้ 

บคุคลเหล่าน้ีจะต้องถกูส่งตัวกลบัในภายหลงัในทนัททีีผู่บ้ญัชาการทหารซึง่ตนอยูใ่ต้บังคบับัญชานัน้เห็นว่า

จะพึงปฏิบัติได้เมื่อไปจากเรือนั้น บุคคลเหล่านี้จะน�าทรัพย์สินส่วนตัวของตนไปได้ด้วย

อย่างไรก็ดถี้าเป็นการจ�าเปน็ที่จะกกัตวัพนกังานเหล่านีบ้างคนไว้ตามความจ�าเป็นทางการแพทยแ์ละทาง

จติใจของเชลยศกึ กใ็ห้กระท�าการทกุอย่างทีจ่ะกระท�าได้ เพือ่ให้บุคคลเหล่านีไ้ด้ขึน้บกโดยเรว็ทีส่ดุทีจ่ะท�าได้

พนักงานที่ถูกกักตัวอยู่น้ีเมื่อขึ้นบกแล้วจะต้องอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาเจนีวา เพื่อให้

ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีขึ้น ฉบับลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949
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ภำค 5
กำรขนส่งทำงกำรแพทย์

ข้อ 38

บรรดาเรอืทีจ่ดัหามาเพือ่การนัน้ให้ได้รับอนุญาตให้ท�าการขนส่งบรภิณัฑ์ทีมุ่ง่หมายจะเอาไปใช้โดยเฉพาะ

ในการรักษาผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ในกองทัพ หรือเพื่อใช้ในการป้องกันโรค แต่จะต้องแจ้งรายละเอียดใน

การเดินทางไปให้ประเทศฝ่ายปฏิปักษ์ทราบ และได้รับอนุมัติจากประเทศนั้นเสียก่อน ให้ประเทศฝ่าย

ปฏิปักษ์สงวนสิทธิที่จะขึ้นบนเรือที่ขนส่งนั้นได้ แต่จะจับกุมเรือหรือยึดเครื่องมือที่ขนส่งมานั้นไม่ได้

โดยความตกลงระหว่างภาคีคู่พิพาทอาจจัดให้มีผู้สังเกตการณ์ที่เป็นกลางขึ้นไปบนเรือเช่นว่านี้ เพื่อตรวจ

บริภัณฑ์ที่ขนส่งมานั้นก็ได้ เพื่อการนี้จะต้องอนุญาตให้เข้าถึงบริภัณฑ์นี้ได้โดยเสรี

ข้อ 39

อากาศยานทางการแพทย์ กล่าวคือ อากาศยานท่ีใช้โดยเฉพาะในการขนย้ายผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้ และ

ผู้ซ่ึงเรืออับปาง และในการขนส่งพนักงานและบริภัณฑ์ทางการแพทย์นั้นจะต้องไม่ถูกโจมตีแต่จะต้อง

ได้รับความเคารพจากภาคีคู่พิพาทในขณะที่ท�าการบินอยู่ในระดับความสูง ในเวลาและตามเส้นทางที่ได้

ตกลงกันไว้โดยเฉพาะระหว่างภาคีคู่พิพาทที่เกี่ยวข้องแล้ว

อากาศยานเหล่านี้จะต้องมีเครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ 41 พร้อมด้วยธงชาติของ

ตนที่ด้านใต้ ด้านบน และด้านข้างทั้งสอง และจะต้องมีเครื่องหมายหรือเครื่องแสดงลักษณะอย่างอื่นซึ่ง

อาจเป็นที่ตกลงกันระหว่างภาคีคู่พิพาทเมื่อเริ่มต้นหรือในระหว่างสู้รบก็ได้

เว้นแต่จะได้ตกลงกนัไว้เป็นอย่างอืน่ ห้ามมใิห้ท�าการบนิเหนอือาณาเขตของฝ่ายศตัรูหรอืท่ีฝ่ายศตัรยูดึครอง

อากาศยานทางการแพทย์จะต้องเช่ือฟังค�าส่ังให้ร่อนลงสู่พ้ืนดิน หรือพ้ืนน�้า เมื่อได้มีการร่อนลงเช่นว่า

นี้ อากาศยานพร้อมด้วยผู้ที่อยู่ในอากาศยานน้ันอาจท�าการบินต่อไปได้หลังจากได้มีการตรวจสอบแล้ว 

หากมีการตรวจสอบเช่นว่านั้น

ในกรณทีีต้่องร่อนลงโดยไม่สมคัรใจบนพืน้ดนิหรอืพืน้น�า้ในอาณาเขตของฝ่ายศัตร ูหรอืทีฝ่่ายศัตรยูดึครอง

อยู ่ผูบ้าดเจ็บ ผูป่้วยไข้ และผูซ้ึง่เรอือบัปาง รวมทัง้พนกังานประจ�าอากาศยานจะต้องเป็นเชลยศึก พนกังาน

แพทย์จะต้องได้รับการปฏิบัติตามข้อ 36 และ 37
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ข้อ 40

ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในวรรคสอง อากาศยานทางการแพทย์ของภาคีคู่พิพาทอาจท�าการบินเหนือ

อาณาเขตของประเทศทีเ่ป็นกลาง ร่อนลงสูอ่าณาเขตนัน้ในกรณจี�าเป็นหรอืใช้อาณาเขตนัน้เป็นท่าแวะกไ็ด้ 

อากาศยานนัน้ๆ จะต้องแจ้งให้ประเทศที่เป็นกลางทราบล่วงหน้าถึงการบินผ่านเหนือนั้นๆ จะต้องแจ้งให้

ประเทศที่เป็นกลางทราบล่วงหน้าถึงการบินผ่านเหนืออาณาเขนนั้น และจะต้องเชื่อฟังค�าสั่งให้ร่อนลงสู่

พื้นดินหรือพื้นน�้า อากาศยานเช่นว่านี้จะต้องไม่ถูกโจมตีเฉพาะเมื่อท�าการบินตามเส้นทางในระดับความ

สูงและตามเวลาที่ได้ตกลงกันไว้โดยเฉพาะในระหว่างภาคีคู่พิพาทและประเทศที่เป็นกลางที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ดีประเทศที่เป็นกลางอาจวางเงื่อนไขหรือข้อจ�ากัดในการบินผ่านหรือร่อนลงสู่อาณาเขตของตน

ส�าหรับอากาศยานทางการแพทย์ เงื่อนไขหรือข้อจ�ากัดซึ่งอาจวางไว้ดังกล่าวแล้วนี้จะต้องใช้บังคับโดย

เท่าเทียมกันแก่ภาคีคู่พิพาททุกฝ่าย

นอกจากจะได้ตกลงกนัไว้เป็นอย่างอืน่ ระหว่างประทศทีเ่ป็นกลางและภาคีคูพ่พิาท ผู้บาดเจบ็ ผู้ป่วยไข้ หรอื

ผู้ซึ่งเรืออับปาง ซึ่งลงจากอากาศยานทางการแพทย์ด้วยความเห็นชอบของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในอาณาเขต

ที่เป็นกลาง จะต้องถูกกักคุมไว้โดยประเทศที่เป็นกลางในลักษณะที่บุคคลเหล่านั้นจะกลับเข้าไปมีส่วนใน

การปฏิบัติการสงครามอีกไม่ได้ ในเมื่อกฎหมายระหว่างประเทศก�าหนดไว้เช่นนั้น ค่าใช้จ่ายในเรื่องที่อยู่

และการกักกันบุคคลเหล่านี้ให้ประเทศที่บุคคลดังกล่าวนั้นสังกัดอยู่เป็นผู้จ่าย
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ภำค 6
เครื่องหมำยพิเศษอันเด่นชัด

ข้อ 41

ภายใต้ความควบคุมของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจทางทหาร ให้แสดงเครื่องหมายกาชาดบนพื้นสีขาวไว้บนธง 

ผ้าพันแขน และบนบริภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในบริการทางการแพทย์

อย่างไรก็ดี ส�าหรับประเทศที่ใช้เครื่องหมายเสี้ยววงเดือนหรือสิงโตแดงและดวงอาทิตย์ บนพื้นสีขาว เป็น

เครื่องหมายอยู่แล้ว ก็ให้เครื่องหมายเหล่านั้นเป็นอันได้รับการรับรองตามความแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ด้วย

ข้อ 42

พนกังานทีร่ะบไุว้ในข้อ 36 และข้อ 37 จะต้องมผ้ีาพนัแขนท่ีป้องกนัน�า้ได้ สวมตดิไว้ทีแ่ขนซ้ายมเีครือ่งหมาย

พิเศษอันเด่นชัด ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารเป็นผู้จ่ายและประทับตราให้

พนักงานเช่นว่านี้นอกจากจะต้องมีแผ่นโลหะประจ�าตัวตามท่ีกล่าวไว้ในข้อ 19 แล้ว ยังจะต้องถือบัตร

ประจ�าตัวพิเศษมีเครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดอีกด้วย บัตรนี้จะต้องป้องกันน�้าได้ และมีขนาดที่พอเหมาะ

ที่จะใส่ในกระเป๋าได้ ข้อความในบัตรนั้นให้เขียนเป็นภาษาแห่งชาติอย่างน้อยจะต้องระบุนามเต็ม วันท่ี

เกิด ยศ และเลขหมายประจ�าบริการของผู้ถือบัตรและจะต้องแสดงให้ทราบว่าผู้ถือได้รับความคุ้มครอง

โดยอนุสัญญาฉบับนี้ในฐานะใด บัตรนี้จะต้องมีรูปถ่ายของเจ้าของและมีลายมือช่ือหรือลายพิมพ์นิ้วมือ

ของตนหรือทั้งสองอย่างและจะต้องประทับตราของเจ้าหน้าที่ทหาร

บัตรประจ�าตัวนี้จะต้องมีลักษณะอย่างเดียวกันให้ตลอดทั้งกองทัพ และเท่าที่จะกระท�าได้จะต้องให้เป็น

แบบเดียวกันทั้งหมดในกองทัพต่างๆ ของอัครภาคีผู้ท�าสัญญา ภาคีคู่พิพาทอาจถือแบบตามที่ได้ผนวกไว้

ท้ายอนสุญัญาฉบบันีเ้ป็นตวัอย่างได้ ภาคคู่ีพพิาทจะต้องแจ้งให้ทราบซึง่กนัและกนัเมือ่ได้มกีารสูร้บเกดิขึน้

ถึงแบบที่ตนใช้อยู่ หากเป็นไปได้ บัตรประจ�าตัวควรท�าขึ้นเป็นสองฉบับเป็นอย่างน้อย ซึ่งประเทศผู้ออก

บัตรจะเก็บรักษาไว้ฉบับหนึ่ง

ไม่ว่าในพฤติการณ์ใดๆ พนักงานดังกล่าวจะถูกยึดเครื่องหมาย หรือบัตรประจ�าตัวหรือถูกตัดสิทธิใน

การที่จะสวมผ้าพันแขนหาได้ไม่ ในกรณีที่เกิดสูญหายบุคคลเหล่านั้นมีสิทธิได้รับส�าเนาบัตรและได้รับ

เครื่องหมายใหม่แทน
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ข้อ 43

บรรดาเรือที่ระบุไว้ในข้อ 22, 24, 25 และ 27 จะต้องมีเครื่องหมายไว้ดังต่อไปนี้

(ก) ด้านนอกทั้งหมดให้ทาสีขาว

(ข) ให้ทาสีและแสดงเครือ่งหมายกาชาดสแีดงเข้มหนึง่อนัหรอืมากกว่าไว้ทีข้่างล�าเรอืแต่ละข้าง หรอื

บนพื้นแนวนอนให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะท�าได้ เพื่อให้มองเห็นได้ง่ายที่สุดจากทะเลและทางอากาศ

เรอืพยาบาลทุกล�าจะต้องให้เป็นทีท่ราบได้โดยชกัธงชาตขิองตน และถ้าเรอืนัน้เป็นของประเทศท่ีเป็นกลาง

ให้ชักธงของภาคีคู่พิพาทที่ตนยอมรับอยู่ใต้ความควบคุมเพิ่มขึ้นอีกด้วย ให้ชักธงขาวมีกาชาดไว้บนเสา

กระโดงใหญ่ให้สูงที่สุดที่จะท�าได้

เรือชชูพีประจ�าเรอืพยาบาล เรือชชูพีประจ�าฝ่ัง และเรอืเลก็ทกุล�าซึง่ใช้โดยบรกิารทางการแพทย์ ให้ทาสขีาว

มกีาชาดสแีดงเข้มแสดงไว้อย่างเด่นชัด และจะต้องปฏบิตัติามวธิกีารข้างต้นเพือ่แสดงว่าเป็นเรอืพยาบาล

บรรดาเรอืใหญ่และเรอืเลก็ทีก่ล่าวข้างต้น ซึง่ประสงค์จะให้ได้รับความคุม้ครองตามทีม่สีทิธอิยูน่ัน้ในเวลา

กลางคนืและในเวลาทีม่องเหน็ได้ยากจะต้องด�าเนนิการตามทีจ่�าเป็นด้วยความยนิยอมของภาคคีูพ่พิาทซึง่

ตนอยู่ใต้อ�านาจ เพื่อท�าให้สีและเครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดของตนเห็นได้ชัดอย่างเพียงพอ

บรรดาเรอืพยาบาลซึง่ฝ่ายศตัรกูกัคมุไว้ชัว่คราวตามข้อ 31 จะต้องลดธงของภาคีคูพ่พิาทซึง่ตนปฏบิตักิาร

ร่วมอยู่หรือซึ่งตนยอมรับอยู่ในความควบคุมนั้นลง

เรอืชชูพีประจ�าฝ่ังนัน้ ถ้ายงัคงปฏบิตักิารอยูต่่อไปจากฐานทพัทีถ่กูยดึครองด้วยความยนิยอมของประเทศ

ที่ยึดครอง อาจได้รับอนุญาตให้คงชักธงชาติของตนต่อไปคู่กับธงซึ่งมีกาชาดบนพื้นขาวในขณะที่อยู่ไกล

จากฐานทัพ ทั้งนี้จะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ภาคีคู่พิพาทฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบเสียก่อน

บรรดาบทบญัญตัว่ิาด้วยกาชาดในข้อน้ี ให้ใช้บงัคับส�าหรับเคร่ืองหมายอืน่ๆ ทีร่ะบไุว้ในข้อ 41 อย่างเดยีวกนั

ภาคคีูพ่พิาทจะต้องพยายามในทกุโอกาสทีจ่ะท�าความตกลงซึง่กนัและกนั เพือ่ใช้วธิทีีใ่หม่ทีส่ดุเท่าทีจ่ะพงึ

จัดหาได้ เพื่ออ�านวยความสะดวกในการที่จะแสดงลักษณะของเรือพยาบาล

ข้อ 44

เครื่องหมายแสดงลักษณะต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 43 นั้น ไม่ว่าในยามสงบหรือยามสงคราม จะใช้ได้ก็

แต่เมือ่แสดงลกัษณะหรอืเพือ่คุม้ครองเรอืตามทีร่ะบไุว้ในข้อนัน้เท่านัน้ เว้นแต่จะมบีญัญตัไิว้ในอนสุญัญา

ระหว่างประเทศอื่นใด หรือโดยความตกลงระหว่างภาคีคู่พิพาทที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
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ข้อ 45

ถ้าบทกฎหมายของตนยังไม่มีอยู่โดยเพียงพอ อัครภาคีผู้ท�าสัญญาจะต้องด�าเนินการที่จ�าเป็นเพื่อป้องกัน

และปราบปรามการฝ่าใช้เครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดที่บัญญัติไว้ในข้อ 43 นั้นในทุกโอกาส

ภำค 7
กำรปฏิบัติตำมอนุสัญญำเจนีวำ

ข้อ 46

ภาคีคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะต้องด�าเนินการโดยผ่านทางผู้บัญชาการทหารของตนเพื่อประกันให้การปฏิบัติ

ตามอนุสญัญาข้อต่างๆ ทีก่ล่าวมาข้างต้นให้เป็นไปโดยละเอยีดและด�าเนนิการทีจ่�าเป็นต่างๆ ส�าหรับกรณี

ที่มิได้คาดหมายไว้ล่วงหน้าให้สอดคล้องกับหลักทั่วไปแห่งอนุสัญญาฉบับนี้

ข้อ 47

ห้ามมใิห้กระท�าการอนัเป็นการตอบแทนแก้แค้น ต่อผูบ้าดเจบ็ ผูป่้วยไข้ และผูซ้ึง่เรอือบัปาง พนกังานเรอื

หรือบริภัณฑ์ที่ได้รับความคุ้มครองโดยอนุสัญญาฉบับนี้

ข้อ 48

อัครภาคีผู้ท�าสัญญารับที่จะเผยแพร่ตัวบทแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ในประเทศของตนอย่างกว้างขวางที่สุด

เท่าที่จะท�าได้ ทั้งในยามสงบและในยามสงครามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้รวมการศึกษาอนุสัญญาฉบับ

นี้เข้าในโครงการศึกษาของทหาร และถ้าเป็นไปได้ในโครงการศึกษาของพลเรือนด้วย เพื่อให้พลเมืองโดย

ทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทหารที่มีหน้าที่ท�าการรบ พนักงานแพทย์และอนุศาสนาจารย์ ได้ทราบหลัก

การแห่งอนุสัญญาฉบับนี้

ข้อ 49

อัครภาคีผู้ท�าสัญญาจะได้ส่งค�าแปลทางการของอนุสัญญาฉบับนี้ให้กันและกันโดยผ่านทางคณะมนตรี

สหพนัธ์สวสิ และในระหว่างการสูร้บให้ส่งผ่านทางประเทศทีคุ่ม้ครอง รวมทัง้กฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆ 

ซึ่งตนอาจบัญญัติขึ้นเพื่อประกันการปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับนี้
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ภำค 8
กำรปรำบปรำมกำรฝ่ำใช้และกำรละเมิด

ข้อ 50

อคัรภาคผีูท้�าสญัญารบัทีจ่ะตรากฎหมายตามทีจ่�าเป็นขึน้ไว้ ให้มบีทลงโทษทางอาญาอนัจะปรบัใช้ได้อย่างมี

ผลแก่บุคคลทีก่ระท�าหรือสัง่ให้กระท�าการละเมิดร้ายแรงใดๆ ต่ออนสุญัญาฉบบันีด้งัได้นยิามไว้ในข้อต่อไป

อคัรภาคผีูท้�าสญัญาแต่ละฝ่ายมพีนัธกรณทีีจ่ะต้องค้นหาตวัทีผู่ต้้องหาว่าได้กระท�าหรอืได้สัง่ให้กระท�าการ

ละเมดิอนัร้ายแรงนัน้ๆ และจะต้องน�าตวับคุคลเหล่านี ้ไม่ว่าจะมสีญัชาตใิดขึน้ศาลของตน หากประสงค์และ

เป็นไปตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายของตนแล้ว อัครภาคีฝ่ายนัน้อาจส่งตัวบคุคลดังกล่าวไปให้อคัรภาคอีกี

ฝ่ายหนึง่ทีเ่กีย่วข้องเพือ่พจิารณาคดกีไ็ด้ แต่อคัรภาคฝ่ีายนัน้จะต้องแสดงว่ามข้ีอกล่าวหาอนัมมีลูเพยีงพอ

อัครภาคีผู้ท�าสัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องจัดการตามที่จ�าเป็นเพื่อระงับบรรดาการกระท�าใดๆ อันขัดต่อ

บทบัญญัติแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ นอกจากการละเมิดอันร้ายแรงที่ได้นิยามไว้ในข้อต่อไป

ในทุกพฤติการณ์ บุคคลผู้ต้องหาจะต้องได้รับประโยชน์แห่งความคุ้มครองในการพิจารณา และการต่อสู้

คดีโดยเป็นธรรมซึ่งเป็นการให้ความอนุเคราะห์ไม่น้อยกว่าที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 105 และข้อต่อๆ ไปแห่ง

อนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก ฉบับลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949

ข้อ 51

การละเมดิอันร้ายแรงทีไ่ด้กล่าวถงึในข้อก่อนนัน้ ได้แก่การกระท�าอย่างหนึง่อย่างใดต่อไปนีห้ากได้กระท�า

ต่อบุคคลหรือทรัพย์สินซึ่งอนุสัญญาฉบับนี้ให้ความคุ้มครอง คือการฆ่าโดยเจตนา การทรมาน หรือการ

ปฏบิตัอิย่างไร้มนษุยธรรม รวมทัง้การทดลองทางชวีวิทยา การกระท�าให้เกดิความทกุข์ทรมานอย่างสาหสั 

หรือท�าอันตรายแก่ร่างกาย หรืออนามัยอย่างร้ายแรงโดยเจตนา การท�าลายและริบทรัพย์สินอย่างกว้าง

ขวางโดยไม่มีความจ�าเป็นทางทหาร และซึ่งได้กระท�าไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และโดยพลการ

ข้อ 52

อัครภาคีผู้ท�าสัญญาจะปลดเปลื้องตนเอง หรืออัครภาคีอื่นใดจากความรับผิดชอบที่ตนเอง หรืออัครภาคี

อื่นมีอยู่เนื่องจากการละเมิดซึ่งได้กล่าวถึงในข้อก่อนนั้นมิได้

ข้อ 53

เมือ่มคี�าร้องขอของภาคีคูพ่พิาทฝ่ายหนึง่ จะต้องจดัให้มกีารสอบสวนเก่ียวกับข้อกล่าวหาว่าได้มกีารละเมดิ

อนุสัญญาขึ้นด้วยประการใดๆ โดยวิธีการตามที่ภาคีที่เกี่ยวข้องจะได้ตกลงกัน
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หากไม่อาจตกลงกันได้ในวิธีการส�าหรับการสอบสวนแล้วภาคีควรตกลงกันเลือกผู้ช้ีขาดขึ้นคนหน่ึงซึ่งจะ

ตัดสินว่าจะต้องด�าเนินการตามวิธีใด

เมื่อปรากฏชัดว่าได้มีการละเมิดแล้ว ภาคีคู่พิพาทจะต้องจัดการให้การละเมิดนั้นสิ้นสุดลงและก�าจัดการ

ละเมิดนั้นภายในเวลาสั้นที่สุดที่จะท�าได้

บทสุดท้ำย

ข้อ 54

อนุสัญญาฉบับนี้ได้จัดท�าขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส ตัวบททั้งสองเป็นอันถูกต้องเท่ากัน

คณะมนตรีสหพนัธ์สวิสจะต้องจดัให้มคี�าแปลของอนสุญัญาฉบบันีเ้ป็นทางการเป็นภาษารสัเซยีและภาษาสเปน

ข้อ 55

อนุสัญญาฉบับนี้ซึ่งลงวันที่วันนี้เปิดให้ลงนามจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1950 ในนามของประเทศที่

ได้มีผู้แทนไปในการประชุมซึ่งได้เปิดขึ้น ณ เมืองเจนีวาเมื่อวันที่ 21 เมษายน ค.ศ. 1949 กับทั้งประเทศที่

มิได้มีผู้แทนเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้แต่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญากรุงเฮก ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 

ค.ศ. 1907 ว่าด้วยการน�าหลักการแห่งอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1906 มาดัดแปลงใช้แก่สงครามทางทะเล

หรือเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1864, 1906 หรือ 1929 ว่าด้วยการบรรเทาทุกข์ผู้บาดเจ็บและ

ป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบ

ข้อ 56

อนุสัญญาฉบับนี้จะต้องได้รับสัตยาบันโดยเร็วท่ีสุดท่ีจะท�าได้ และจะต้องเก็บรักษาสัตยาบันสาสน์ไว้ที่

กรุงเบอร์น

ให้จดัท�าบนัทกึการส่งมอบสตัยาบนัสาสน์แต่ละฉบบัได้และให้คณะมนตรสีหพนัธ์สวสิส่งส�าเนาอนัรบัรอง

ว่าถูกต้องไปให้ประเทศต่างๆ ที่ได้ลงนามไว้หรือที่ได้แจ้งการภาคยานุวัติอนุสัญญาแล้ว

ข้อ 57 

อนสุญัญาฉบบันีจ้ะเป็นอนัมผีลบงัคบัใช้หกเดอืนหลงัจากทีไ่ด้มกีารมอบสตัยาบนัสาสน์ไว้แล้วไม่น้อยกว่า

สองฉบับ

แต่น้ันไป อนุสัญญาจะเป็นอันมีผลบังคับใช้แก่อัครภาคีผู้ท�าสัญญาแต่ละฝ่ายหกเดือนหลังจากที่ได้มอบ

สัตยาบันสาสน์แล้ว
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ข้อ 58

อนุสัญญาฉบับนี้ให้เป็นอันใช้แทนอนุสัญญากรุงเฮก ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 1907 ว่าด้วย

การน�าหลักการแห่งอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1906 มาดัดแปลงใช้แก่สงครามทางทะเล ในความสัมพันธ์

ระหว่างอัครภาคีผู้ท�าสัญญา

ข้อ 59

ตัง้แต่วนัทีม่ผีลบงัคบัใช้เป็นต้นไป จะได้เปิดให้ประเทศใดๆ ทีม่ไิด้ลงนามไว้ท�าการภาคยานวุตัสัิญญาฉบบันีไ้ด้

ข้อ 60

การภาคยานุวัติจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคณะมนตรีสหพันธ์สวิสและจะมีผลบังคับหกเดือน

หลังจากวันที่ได้รับทราบการแจ้งนั้น 

คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะต้องแจ้งการภาคยานุวัติไปยังประเทศต่างๆ ที่ได้ลงนามไว้ หรือท่ีได้แจ้งการ

ภาคยานุวัติอนุสัญญาแล้ว

ข้อ 61

สถานการณ์ดงัทีไ่ด้บญัญัตไิว้ในข้อ 2 และ 3 จะเกดิผลทนัทแีก่สตัยาบนัสาสน์ทีไ่ด้มอบไว้และการภาคยานวุตัิ

ที่ได้แจ้งแล้วโดยภาคีคู่พิพาทก่อนหรือภายหลังการเริ่มสู้รบหรือการยึดครอง คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะ

ต้องแจ้งการสัตยาบันหรือการภาคยานุวัติใดๆ ที่ได้รับจากภาคีคู่พิพาทโดยวิธีที่เร็วที่สุด

ข้อ 62

อัครภาคีผู้ท�าสัญญาแต่ละฝ่ายย่อมมีเสรีภาพที่จะบอกเลิกอนุสัญญาฉบับนี้

การบอกเลิกน้ีจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคณะมนตรีสหพันธ์สวิส ซึ่งจะได้ส่งต่อไปยังรัฐบาล

ของอัครภาคีผู้ท�าสัญญาทั้งปวง

การบอกเลกิจะมผีลหนึง่ปีภายหลงัทีไ่ด้แจ้งไปให้คณะมนตรสีหพนัธ์สวสิทราบ อย่างไรกด็กีารบอกเลกิซึง่

ได้แจ้งไปในขณะทีป่ระเทศทีบ่อกเลกินัน้ยงัพัวพนัอยูใ่นการพพิาทใดๆ จะไม่มผีลจนกว่าจะได้ท�าสนัตภิาพ

กนัแล้วและภายหลงัที่การด�าเนนิการเกีย่วกบัการปล่อยตวัและการส่งตวักลบัประเทศเดมิของบคุคลทีไ่ด้

รับความคุ้มครองจากอนุสัญญาฉบับนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว

การบอกเลิกจะมีผลแต่เฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศที่บอกเลิกเท่านั้น การบอกเลิกนี้จะไม่บั่นทอนพันธกรณี

ซึ่งภาคีคู่พิพาทยังจะต้องปฏิบัติตามโดยอาศัยหลักแห่งกฎหมายนานาชาติอันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
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ขนบธรรมเนียมซึ่งเป็นที่รับรู้กันในระหว่างอารยชนจากกฎแห่งมนุษยธรรมและจากความรู้สึกผิดชอบ

ของมหาชน

คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะต้องจัดการจดทะเบียนอนุสัญญาฉบับนี้ไว้ ณ ส�านักงานเลขาธิการแห่ง

สหประชาชาติ คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะต้องแจ้งบรรดาการให้สัตยาบัน การภาคยานุวัติ และการบอก

เลิกที่ตนได้รับเกี่ยวกับอนุสัญญาฉบับนี้ให้ส�านักงานเลขาธิการแห่งสหประชาชาติทราบด้วย

เพื่อเป็นพยานแก่การนี้ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ซึ่งได้ส่งมอบสาสน์มอบอ�านาจเต็มของตนไว้แล้ว ได้ลงนามใน

อนุสัญญาฉบับนี้

ท�า ณ เมอืงเจนวีา เมือ่วนัทีส่บิสอง เดอืนสงิหาคม ค.ศ. 1949 เป็นภาษาองักฤษและภาษาฝรัง่เศส ต้นฉบบั

จะได้เก็บรักษาไว้ ณ ส�านักงานบรรณสารของสหพันธรัฐสวิส คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะได้ส่งส�าเนา

อนสุญัญาอนัรบัรองว่าถกูต้องแล้วไปยังแต่ละรฐัท่ีได้ลงนามและรฐัทีไ่ด้ท�าการภาคยานวุตัอินสุญัญาฉบบันี้
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อนุสัญญำเจนีวำ

เกี่ยวกับกำรปฏิบัติต่อเชลยศึก

ลงวันที่ 12 สิงหำคม ค.ศ. 1949

ผู้ลงนามข้างท้ายน้ีซึ่งเป็นผู้มีอ�านาจเต็มของรัฐบาลที่ได้มีผู้แทนไปในการประชุมทางการทูตที่ได้จัดให้

มีขึ้น ณ เมืองเจนีวา ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน ถึงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 เพื่อแก้ไขอนุสัญญาเจนีวา

เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก ฉบับลงวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1929 ได้ตกลงกันดังต่อไปนี้

ภำค 1
บททั่วไป

ข้อ 1

บรรดาอัครภาคีผู้ท�าสัญญารับที่จะเคารพและจะจัดประกันให้เคารพอนุสัญญาฉบับนี้ในทุกพฤติการณ์

ข้อ 2

นอกจากบทบัญญัติที่จะต้องใช้บังคับในยามสงบแล้ว ให้ใช้อนุสัญญาฉบับนี้บังคับแก่บรรดากรณีสงคราม

ทีไ่ด้มกีารประกาศ หรือกรณพีพิาทกนัด้วยอาวธุอย่างอืน่ใดซึง่อาจเกดิขึน้ระหว่างอคัรภาคผีูท้�าสญัญาสอง

ฝ่ายหรือกว่านั้นขึ้นไป แม้ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะมิได้รับรองว่ามีสถานะสงครามก็ตาม

อนุสญัญานีใ้ห้ใช้บงัคบัแก่บรรดากรณกีารยดึครองอาณาเขตบางส่วนหรอืทัง้หมดของอคัรภาคผีูท้�าสญัญา

ด้วย แม้ว่าการยึดครองดังกล่าวจะมิได้ประสบการต่อต้านด้วยอาวุธก็ตาม

*ไทยมพีระราชบญัญตับิงัคบัการให้เป็นไปตามอนสุญัญาเจนวีาเก่ียวกับการปฏิบติัต่อเชลยศึก ลงวนัที ่12 

สิงหาคม 2492 ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2498

แม้ว่าประเทศที่พิพาทกันประเทศหนึ่งจะมิได้เป็นภาคีอนุสัญญาฉบับนี้ก็ตามประเทศท่ีเป็นภาคียังคงมี

ความผูกพนักนัตามอนุสญัญานีใ้นความสมัพนัธ์ระหว่างกนัและกนั ยิง่กว่านัน้ บรรดาประเทศดงักล่าวแล้ว

ยงัต้องมคีวามผกูพนัตามอนสุญัญานีใ้นความสมัพนัธ์กบัประเทศท่ีมิได้เป็นภาคีนัน้ด้วย หากว่าประเทศนัน้

ยอมรับและใช้บทบัญญัติแห่งอนุสัญญานี้
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ข้อ 3

ในกรณีที่การพิพาทกันด้วยอาวุธอันมิได้มีลักษณะเป็นกรณีระหว่างประเทศเกิดขึ้นในอาณาเขตของอัคร

ภาคีผู้ท�าสัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ภาคีคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะต้องมีความผูกพันที่จะใช้บทบัญญัติต่อไปนี้

เป็นอย่างน้อยคือ

(1) บคุคลซึง่มไิด้เข้าร่วมในการสูร้บโดยตรง รวมทัง้ผูส้งักดัในกองทพัซ่ึงได้วางอาวธุแล้ว และผู้ซ่ึงถกูกัน

ออกจากการต่อสู้ เพราะป่วยไข้ บาดเจ็บ ถูกกักคุม หรือเพราะเหตุอื่นใดก็ดี ไม่ว่าในพฤติการณ์

ใดๆ จะต้องได้รับการปฏิบัติด้วยมนุษยธรรม โดยไม่ค�านึงถึงลักษณะความแตกต่างอันเป็นผลเสื่อม

เสียเนื่องมาแต่เชื้อชาติ ผิว ศาสนา หรือความเชื่อถือ เพศ ก�าเนิด หรือความมั่งมี หรือเหตุอื่นใดที่

คล้ายคลึงกัน

 เพื่อการนี้ บรรดาการกระท�าต่อไปนี้แก่บุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นอันห้ามและคงห้ามต่อไปไม่ว่าใน

กาละและเทศะใด คือ

(ก) การประทษุร้ายต่อชวิีตและร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิง่การฆาตกรรมทกุชนดิ การตดัทอนอวยัวะ

ส่วนหนึ่งส่วนใด การท�าทารุณกรรม และการทรมาน

(ข) การจับตัวไปเป็นประกัน

(ค) การท�าลายเกียรติยศแห่งบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิบัติให้เป็นที่อับอายขายหน้า และ

เสื่อมทรามต�่าช้า

(ง) การตัดสินลงโทษและการปฏิบัติการตามค�าตัดสินโดยไม่มีค�าพิพากษาของศาลที่ได้ต้ังขึ้นตาม

ระเบียบอันเป็นการให้หลักประกันความยุติธรรมซึ่งอารยชนทั้งหลายยอมรับนับถือว่าเป็นสิ่ง

ซึ่งไม่อาจจะละเว้นเสียได้

(2) ให้รวบรวมและดูแลรักษาผู้บาดเจ็บและป่วยไข้

 องค์การมนุษยธรรมซึ่งไม่ล�าเอียงทางฝ่ายใด เช่น คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ อาจเสนอ

บริการของตนให้แก่ภาคีคู่พิพาทก็ได้

 ภาคคีูพ่พิาทควรพยายามน�าบทบญัญตัอิืน่ๆ แห่งอนสุญัญานีท้ัง้หมดหรอืบางส่วนมาใช้บงัคับอกีด้วย 

โดยท�าความตกลงกันเป็นพิเศษ

 การใช้บทบัญญัติข้างต้นนี้ จะไม่กระทบกระเทือนฐานะทางกฎหมายของภาคีคู่พิพาท
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ข้อ 4

ก. เชลยศึก ตามความหมายแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ ได้แก่บุคคลประเภทหนึ่งประเภทใดดังต่อไปนี้ ซึ่งได้

ตกอยู่ในอ�านาจของฝ่ายศัตรู คือ

(1) ผู้สังกัดในกองทัพของภาคีคูพ่พิาท รวมท้ังผูส้งักดัในมิลเิซยี หรือหน่วยอาสาสมคัรซึง่เป็นส่วนของกอง

ทัพเหล่านี้

(2) ผู้สังกัดในมิลิเซีย และผู้สังกัดหน่วยอาสาสมัครอื่นใด รวมทั้งผู้สังกัดในขบวนต่อต้านที่ได้จัดตั้งขึ้น

โดยมีระเบียบ ซึ่งเป็นของภาคีคู่พิพาทและปฏิบัติการอยู่ภายในหรือภายนอกอาณาเขตของตนเอง 

แม้ว่าอาณาเขตนั้นจะถูกยึดครองอยู่ก็ตาม หากว่ามิลิเซียหรือหน่วยอาสาสมัคร รวมท้ังขบวนต่อ

ต้านที่ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีระเบียบเหล่านี้ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ คือ

(ก) มีผู้บัญชาสั่งการอันเป็นบุคคลที่รับผิดชอบส�าหรับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

(ข) มีเครื่องหมายที่ก�าหนดไว้เด่นชัดสามารถจะเห็นได้ในระยะไกล

(ค) ถืออาวุธโดยเปิดเผย

(ง) ปฏิบัติการรบตามกฎและประเพณีการสงคราม

(3) ผู้สังกัดในกองทัพประจ�า ซึ่งมีความสวามิภักด์ิต่อรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่มิได้รับการรับรองจาก

ประเทศที่กักคุม

(4) บุคคลที่ร่วมอยู่แต่มิได้สังกัดอยู่ในกองทัพนั้นโดยตรง เช่นพนักงานพลเรือนที่สังกัดอยู่ในพวกคน

ประจ�าอากาศยานทหาร ผู้สื่อข่าวสงคราม ผู้รับเหมาส่งเสบียง ผู้สังกัดในหน่วยกรรมกรหรือใน

บริการต่างๆ ที่รับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของกองทัพ หากว่าบุคคลเหล่านี้ได้รับอนุมัติจากกองทัพที่

ตนได้ร่วมอยู่โดยกองทัพนั้นออกบัตรประจ�าตัวซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับแบบที่ได้ผนวกไว้

(5) บรรดาบุคคลประจ�าเรือ รวมทั้งนายเรือ คนน�าร่องและผู้ฝึกหัดงานของเรือพาณิชย์ และคนประจ�า

อากาศยานพลเรือนของภาคีคู่พิพาทซ่ึงไม่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติที่อนุเคราะห์ดีกว่านี้ตาม

บทบัญญัติอื่นแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ

(6) พลเมืองในอาณาเขตที่มิได้ถูกยึดครอง ซึ่งเมื่อศัตรูประชิดเข้ามาได้สมัครใจเข้าจับอาวุธต่อต้านกอง

ทหารทีบ่กุเข้ามานัน้ โดยไม่มเีวลาจดัรวมกนัเข้าเป็นหน่วยกองทหารประจ�า หากว่าบคุคลเหล่านีถ้อื

อาวุธโดยเปิด และเคารพต่อกฎและประเพณีการสงคราม

ข. โดยนัยเดียวกันบุคคลต่อไปนี้จะต้องได้รับการปฏิบัติฐานเป็นเชลยศึกตามอนุสัญญาฉบับนี้ คือ
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(1) บุคคลที่สังกัดอยู่หรือเคยสังกัดอยู่ในกองทัพของประเทศที่ถูกยึดครองหากว่าประเทศท่ียึดครอง

พิจารณาเห็นจ�าเป็นที่จะต้องกักกันไว้โดยเหตุผลแห่งความสวามิภักดิ์เช่นว่าน้ัน แม้ว่าแต่เดิมจะได้

เคยปลดปล่อยบุคคลเหล่านี้ไว้ในขณะท่ีการสู้รบก�าลังด�าเนินอยู่ภายนอกเขตที่ประเทศนั้นท�าการ

ยดึครองกต็าม โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเมือ่บคุคลเช่นว่านีไ้ด้พยายามท่ีจะเข้าร่วมในกองทัพท่ีตนสังกัด 

ซึง่ก�าลงัท�าการต่อสูอ้ยูแ่ต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ หรือในเมือ่บคุคลเหล่านีไ้ม่ปฏบิติัตามหมายเรียกตัว

เพื่อท�าการกักกัน

(2) บคุคลประเภทหนึง่ประเภทใดทีไ่ด้ระบไุว้ในข้อนี ้ซึง่ประเทศทีเ่ป็นกลางหรอืประเทศทีม่ไิด้เป็นฝ่ายใน

สงครามได้รบัเข้าไว้ในอาณาเขตของตนและเป็นบคุคลซึง่ประเทศเหล่าน้ีจ�าต้องกกักนัไว้ตามกฎหมาย

ระหว่างประเทศ ทัง้นีโ้ดยไม่เป็นผลเสือ่มเสยีต่อการปฏิบัตทิีอ่นเุคราะห์ดกีว่า ซึง่ประเทศเหล่านีอ้าจ

จะเลือกอ�านวยให้ และโดยยกเว้นข้อ 8, 10, 15, 30 วรรค 5, 58 ถึง 67, 92, 126 และข้อต่างๆ 

ที่เกี่ยวกับประเทศท่ีคุ้มครอง ในเมื่อมีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างภาคีคู่พิพาทกับประเทศที่

เป็นกลาง หรือประเทศที่มิได้เป็นฝ่ายในสงครามที่เกี่ยวข้องด้วย เมื่อมีความสัมพันธ์ทางการทูตเช่น

นี้แล้ว ภาคีคู่พิพาทซึ่งบุคคลเหล่านี้สังกัดอยู่จะต้องได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของประเทศ

ที่คุ้มครองต่อบุคคลเหล่านี้ได้ ดังที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญาฉบับนี้โดยไม่เป็นผลเสื่อมเสียต่อหน้าที่ซึ่ง

ภาคีเหล่านี้ปฏิบัติอยู่เป็นปกติตามธรรมเนียมทางการทูตและกงสุล และตามสนธิสัญญาต่างๆ

ค. .ข้อนี้จะไม่กระทบกระเทือนแต่อย่างใดถึงฐานะของพนักงานแพทย์และอนุศาสนาจารย์ ดังที่ได้

บัญญัติไว้ในข้อ 33 แห่งอนุสัญญาฉบับนี้

ข้อ 5 

อนุสัญญาฉบับนี้ให้เป็นอันใช้แก่บุคคลต่างๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 4 นับต้ังแต่เวลาที่บุคคลเหล่านั้นตกอยู่ใน

อ�านาจของฝ่ายศัตรู จนกระทั่งในที่สุดได้รับการปล่อยตัวและการส่งตัวกลับประเทศเดิม

หากมีการสงสัยว่าบุคคลที่ได้ปฏิบัติการฐานผู้เป็นฝ่ายในสงครามและได้ตกไปอยู่ในมือของฝ่ายศัตรูนั้น 

จะเข้าอยู่ในประเภทหนึ่งประเภทใดดังที่ได้ระบุไว้ในข้อ 4 หรือไม่แล้วบุคคลเช่นว่านี้จะต้องได้รับความ

คุ้มครองโดยอนุสัญญาฉบับนี้จนกว่าศาลที่ทรงอ�านาจจะได้ชี้ขาดในฐานะของบุคคลเหล่านี้ 

ข้อ 6

นอกจากความตกลงที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในข้อ 10, 23, 28, 33, 60, 65, 66, 67, 72, 73, 75, 109, 

110, 118, 119, 122 และ 132 แล้วบรรดาอัครภาคีผู้ท�าสัญญาอาจท�าความตกลงพิเศษอื่นๆ ส�าหรับ

เรือ่งทัง้ปวงซ่ึงตนเห็นสมควรท�าเป็นบทบญัญตัไิว้ต่างหากกไ็ด้ห้ามมใิห้ท�าความตกลงพเิศษใดๆ อนัจะเป็น

ผลเสื่อมเสียแก่ฐานะของเชลยศึกตามที่ได้นิยามไว้ในอนุสัญญาฉบับนี้ หรือจ�ากัดสิทธิต่างๆ ที่อนุสัญญานี้

ให้ไว้แก่บุคคลเหล่านั้น
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บรรดาเชลยศึกจะคงได้รับประโยชน์จากความตกลงต่างๆ เช่นว่าน้ีตราบเท่าที่อนุสัญญานี้จะพึงปรับใช้

แก่บุคคลเหล่านั้น เว้นแต่เมื่อมีบทบัญญัติที่ขัดกันอย่างชัดแจ้งปรากฏอยู่ในความตกลงที่กล่าวแล้วหรือ

ในความตกลงที่จะได้ท�าขึ้นภายหลัง หรือเมื่อภาคีคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้น�าระเบียบการต่างๆ ที่ดีกว่า

มาใช้แก่บุคคลเหล่านี้

ข้อ 7

บรรดาเชลยศกึไม่ว่าในพฤติการณ์เช่นไรจะยอมสละสทิธบิางส่วนหรอืทัง้หมดทีต่นได้รบัตามอนสุญัญาฉบบั

นี้ และตามความตกลงพิเศษต่างๆ ซึ่งได้กล่าวไว้ในข้อก่อนในกรณีที่มีความตกลงพิเศษเช่นว่านั้นหาได้ไม่

ข้อ 8

อนุสัญญาฉบับน้ีให้ใช้บังคับด้วยความร่วมมือและภายใต้ความควบคุมของประเทศที่คุ้มครองซึ่งมีหน้าที่

พทิกัษ์รกัษาผลประโยชน์ของภาคีคูพ่พิาทเพือ่การนี ้นอกจากพนกังานทตูหรอืกงสลุของตนแล้ว ประเทศที่

คุ้มครองจะแต่งตัง้ผูแ้ทนจากคนชาตขิองตนหรอืคนชาตขิองประเทศทีเ่ป็นกลางอ่ืนอีกกไ็ด้ ผูแ้ทนดงักล่าว

นี้จะต้องได้รับความเห็นชอบของประเทศที่ตนจะไปปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ภาคคีูพ่พิาทจะต้องอ�านวยความสะดวกในการปฏบิติัภารกจิของผูแ้ทนหรอืผูไ้ด้รบัมอบอ�านาจของประเทศ

ที่คุ้มครองอย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่จะท�าได้

ผู้แทนหรือผู้ที่ได้รับมอบอ�านาจของประเทศที่คุ้มครอง ไม่ว่าในกรณีใดจะกระท�าการเกินหน้าที่ของตน

ตามอนสุญัญาฉบบันีห้าได้ไม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่จะต้องค�านงึถงึความจ�าเป็นอนับงัคบัเก่ียวกบัความมัน่คง

ของรัฐซึ่งคนไปปฏิบัติหน้าที่ 

ข้อ 9

บทบัญญัติต่างๆ แห่งอนุสัญญาฉบับน้ีไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติทางมนุษยธรรม ซึ่งคณะกรรมการ

กาชาดระหว่างประเทศ หรือองค์การมนุษยธรรมอื่นใดที่ไม่ล�าเอียงทางฝ่ายใด ที่รับจะกระท�าเพื่อความ

คุม้ครองเชลยศกึและเพือ่บรรเทาทกุข์แก่บคุคลเหล่านัน้ โดยได้รับความยินยอมของภาคีคู่พิพาททีเ่กีย่วข้อง

ข้อ 10

บรรดาอคัรภาคผีูท้�าสญัญาอาจจะตกลงกนัไม่ว่าเวลาใดทีจ่ะมอบหมายหน้าท่ีท้ังปวงอนัตกอยู่กับประเทศ

ที่คุ้มครองตามอนุสัญญาฉบับนี้ให้องค์การใดๆ ซึ่งให้หลักประกันท้ังปวงในความไม่ล�าเอียง และในทาง

ประสิทธิภาพก็ได้

เมื่อเชลยศึกมิได้รับประโยชน์ หรือมิได้รับประโยชน์อีกต่อไป ไม่ว่าเพราะเหตุใด จากการปฏิบัติการของ

ประเทศท่ีคุม้ครอง หรอืขององค์การหนึง่องค์การใดทีร่ะบไุว้ในวรรคแรกข้างต้นนัน้แล้ว ให้ประเทศทีก่กัคมุ
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ร้องขอรฐัทีเ่ป็นกลางรัฐหน่ึงรัฐใด หรอืองค์การหนึง่องค์การใดเช่นว่านัน้เข้ารบัหน้าทีท่ัง้หลาย อนัประเทศที่

คุ้มครองซึ่งแต่งตั้งโดยภาคีคู่พิพาทปฏิบัติอยู่ตามอนุสัญญาฉบับนี้

ถ้าไม่อาจจัดความคุ้มครองได้ตามนัยดังกล่าวแล้ว ให้ประเทศที่กักคุมร้องขอหรือรับสนองบริการของ

องค์การมนุษยธรรม เช่น คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เป็นต้น ภายในบังคับบทบัญญัติแห่ง

ข้อนี้ ที่จะเข้ารับหน้าที่ในทางมนุษยธรรม ซึ่งประเทศที่คุ้มครองเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ตามอนุสัญญาฉบับนี้

ประเทศที่เป็นกลางประเทศใดหรือองค์การใดซึ่งได้รับเชิญจากประเทศที่เก่ียวข้องหรือเสนอตนเองเพื่อ

การนี ้จะต้องปฏบิตักิารด้วยความส�านกึในความรบัผดิชอบต่อภาคีคู่พิพาท ซึง่ผู้ทีไ่ด้รับความคุ้มครองตาม

อนุสัญญานี้สังกัดอยู่ และจะต้องให้ค�ารับรองอันพอเพียงว่าตนอยู่ในฐานะท่ีจะเข้ารับหน้าที่ตามสมควร

และจะปฏิบัติหน้าที่นั้นโดยไม่ล�าเอียง

ประเทศต่างๆ จะท�าความตกลงพเิศษใด อันขดัต่อบทบญัญตัข้ิางต้นนีห้าได้ไม่ ในเมือ่ประเทศหนึง่ในบรรดา

ประเทศเหล่านั้นถูกก�ากัดเสรีภาพแม้เพียงชั่วคราวก็ดี ในการที่จะเจรจากับประเทศอื่นหรือพันธมิตรของ

ตนโดยเหตผุลอนัเกีย่วกบัเหตกุารณ์ทางทหาร เฉพาะอย่างยิง่ ในเมือ่อาณาเขตทัง้หมดหรอือาณาเขตส่วน

ใหญ่ของประเทศดังกล่าวถูกยึดครอง

เมื่อใดในอนุสัญญาฉบับนี้มีข้อความกล่าวถึงประเทศที่คุ้มครอง ข้อความนั้นให้ใช้บังคับแก่องค์การต่างๆ 

ที่เข้ามาแทนตามนัยแห่งข้อนี้ด้วย

ข้อ 11 

ในกรณทีีเ่ห็นว่าเป็นการสมควรเพือ่ประโยชน์แก่ผูท้ีไ่ด้รับความคุม้ครองโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณทีีม่กีาร

ขัดแย้งกันในระหว่างภาคีคู่พิพาทเก่ียวกับการใช้หรือการตีความบทบัญญัติต่างๆ แห่งอนุสัญญาฉบับนี้ 

ประเทศที่คุ้มครองจะได้อ�านวยความช่วยเหลือเพื่อท�าความตกลงในข้อที่เกิดขัดแย้งกันนั้น

เพื่อการนี้ ประเทศที่คุ้มครองแต่ละประเทศ จะเป็นโดยการเชื้อเชิญของภาคีฝ่ายหนึ่ง หรือโดยการริเริ่ม

ของตนเองก็ตาม อาจเสนอต่อภาคีคู่พิพาทให้มีการประชุมระหว่างผู้แทนของตน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ระหว่างเจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบเกีย่วกบัเชลยศกึกไ็ด้ ซึง่ถ้าอาจท�าได้กใ็ห้ประชุมกนัในอาณาเขตท่ีเป็นกลาง

อันได้จัดเลือกขึ้นตามความเหมาะสม ภาคีคู่พิพาทมีข้อผูกพันที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นผลตามข้อที่ได้เสนอ

มายังตนเพื่อการนี้ ถ้าจ�าเป็นประเทศที่คุ้มครองอาจเสนอขอความเห็นชอบจากภาคีคู่พิพาทในตัวบุคคล

แห่งประเทศทีเ่ป็นกลาง หรอืทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศซึง่จะได้รับเชิญ

ให้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวก็ได้
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ภำค 2
กำรคุ้มครองโดยทั่วไปแก่เชลยศึก

ข้อ 12

เชลยศึกย่อมอยู่ในอ�านาจของประเทศที่เป็นศัตรู แต่มิใช่อยู่ในอ�านาจของเอกชนหรือหน่วยทหารท่ีเป็น

ผู้จับกุมไว้ ประเทศที่กักคุมจะต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติที่จะให้แก่เชลยศึก โดยไม่ค�านึงถึงความรับ

ผิดชอบเฉพาะตัวซึ่งอาจจะมีอยู่

ประเทศทีกั่กคมุจะย้ายตวัเชลยศกึได้ ก็เพือ่ส่งไปยงัประเทศทีเ่ป็นภาคีแห่งอนสัุญญาเท่านัน้ และกต่็อเม่ือ

ประเทศทีก่กัคมุพอใจแล้วว่า ประเทศผูรั้บตวัพร้อมและสามารถทีจ่ะปฏบิติัตามอนสุญัญานีไ้ด้เมือ่เชลยศกึ

ถกูย้ายตัวไปตามพฤตกิารณ์เช่นว่านัน้แล้ว ความรบัผดิชอบในการปฏบิติัตามอนสุญัญาตกอยูก่บัประเทศ

ที่รับบุคคลนั้นไว้ตลอดเวลาที่บุคคลนั้นอยู่ในความควบคุมของตน

อย่างไรกด็ ีถ้าประเทศนัน้ละเลยไม่ปฏิบัตติามบทบญัญตัแิห่งอนสุญัญานีเ้ฉพาะทีส่�าคญัประการใด เมือ่ได้

รับแจ้งจากประเทศที่คุ้มครองแล้ว ประเทศที่ท�าการย้ายตัวเชลยศึกไป จะต้องจัดการให้เป็นผลเพื่อแก้ไข

สถานการณ์นัน้ หรอืจะต้องขอร้องให้ส่งตวัเชลยศกึกลบัคนืไป ค�าขอร้องเช่นนีจ้ะต้องได้รับการปฏบัิตติาม

ข้อ 13

เชลยศึกจะต้องได้รับผลปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมในทุกโอกาส การกระท�าหรือการละเว้นใดๆ อันมิชอบ

ด้วยกฎหมายของประเทศท่ีกักคมุซึง่ก่อให้เกิดการตายหรอืเป็นอนัตรายอย่างร้ายแรงต่ออนามัยของเชลย

ศึกที่อยู่ในความควบคุมของตนนั้น เป็นอันต้องห้าม และจะถือว่าเป็นการละเมิดอนุสัญญาฉบับนี้อย่าง

ร้ายแรงด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เชลยศึกจะต้องไม่ถูกท�าการตัดทอนอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใด หรือถูกเป็น

เครือ่งทดลองอย่างหนึง่อย่างใดทางการแพทย์ หรอืทางวทิยาศาสตร์อนัไม่เป็นการจ�าเป็นในทางการแพทย์ 

ทางทันตแพทย์ หรือในการรักษาพยาบาล และได้กระท�าไปเพื่อประโยชน์ของเชลยศึกนั้น

โดยนยัเดยีวกนั เชลยศกึจะได้รบัความคุม้ครองในทุกโอกาส โดยเฉพาะอย่างย่ิงจะได้รบัความคุม้ครองต่อ

บรรดาการประทุษร้าย หรือต่อการขู่เข็ญและต่อการถูกเหยียดหยามและความสอดรู้เห็นของประชาชน 

ห้ามมิให้กระท�าการอันเป็นการตอบแทนแก้แค้นต่อเชลยศึก

ไม่ว่าในพฤติการณ์ใดๆ เชลยศึกมีสิทธิที่จะได้รับความเคารพในตัวตนและเกียรติยศ

สตรีจะต้องได้รับการปฏิบัติอันควรแก่เพศด้วยประการทั้งปวง และจะต้องได้รับประโยชน์จากผลปฏิบัติ

อันเท่าเทียมกับที่อ�านวยให้แก่ชายในทุกกรณี
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ให้เชลยศึกคงมีความสามารถในทางแพ่งโดยสมบูรณ์ตามที่ตนได้รับอยู่เมื่อเวลาถูกจับ ประเทศท่ีกักคุม

จะต้องไม่ก�ากัดการใช้สิทธิซ่ึงได้จากความสามารถเช่นว่านี้ ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกอาณาเขต

ของตน เว้นแต่จะเป็นการจ�าเป็นเนื่องจากการถูกจับกุมนั้น

ข้อ 15

ประกาศที่ท�าการกักคุมเชลยศึกย่อมผูกพันที่จะต้องจัดการเลี้ยงดูและให้การรักษาพยาบาลตามควรแก่

สภาพแห่งอนามัยของเชลยศึก โดยไม่คิดมูลค่า

ข้อ 16

ภายในขอบข่ายแห่งบทบัญญัติต่างๆ แห่งอนุสัญญาฉบับนี้ที่เกี่ยวกับยศและเพศ และภายใต้การปฏิบัติ

เป็นพิเศษเนื่องจากเหตุผลแห่งสภาพทางอนามัย ทางอายุ หรือคุณวุฒิทางวิชาชีพของตน เชลยศึกทุกคน

จะต้องได้รบัการปฏบิตัจิากประเทศทีก่กัคมุโดยเท่าเทยีมกนั โดยไม่ค�านงึถงึลกัษณะความแตกต่างอนัเป็น

ผลเสื่อมเสียเนื่องมาแต่ เชื้อชาติ สัญชาติ ความเชื่อถือทางศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมือง หรือ

ความแตกต่างอื่นๆ อันมีมูลฐานคล้ายคลึงกันนี้
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ภำค 3
กำรคุมขัง

หมวด 1
กำรเริ่มต้นแห่งกำรคุมขัง

ข้อ 17

ในเมื่อถูกซักถามในเรื่องนี้ เชลยศึกทุกคนจ�าต้องให้การเฉพาะเพียงนามสกุล นามตัวและยศ วันเกิด และ

หมายเลขประจ�ากองทัพ ประจ�ากรม ประจ�าตัว หรือหมายเลขล�าดับ หรือถ้าให้การดังกล่าวนี้ให้ได้ ก็แจ้ง

ให้ทราบข้อความท�านองเดียวกันนี้

หากผูใ้ดจงใจละเมดิกฎข้อนี ้ผูน้ัน้อาจจะต้องถกูก�ากดัเอกสทิธซิึง่ได้ก�าหนดให้ไว้ตามยศหรอืฐานะของตนได้

ภาคคีูพ่พิาทแต่ละฝ่ายจะต้องจดัให้บุคคลทีอ่ยู่ในเขตอ�านาจของตนซึง่อาจได้รบัวนิจิฉยัให้เป็นเชลยศกึได้นัน้ 

มบัีตรประจ�าตวัทีแ่สดงนามสกลุ นามตวั ยศ หมายเลขประจ�ากองทพั ประจ�ากรม ประจ�าตวัหรอืหมายเลข

ล�าดบั หรอืข้อความท�านองเดียวกนัน้ี และวันเกดิ นอกจากน้ัน บตัรประจ�าตวั อาจจะมลีายมอืชือ่หรอืลาย

พิมพ์นิ้วมือ หรือทั้งลายมือชื่อและลายพิมพ์นิ้วมือของเจ้าของบัตร และอาจมีข้อความอย่างอื่นๆ ที่ภาคีคู่

พิพาทอาจประสงค์จะเพิ่มเติมขึ้นเกี่ยวกับบุคคลในกองทัพของตนอีกด้วยก็ได้เท่าที่สามารถจะท�าได้ บัตร

ประจ�าตัวจะต้องมีขนาด 6.5x10 ซม. และจะต้องท�าขึ้นเป็นสองฉบับ เมื่อได้รับค�าขอร้อง เชลยศึกจะต้อง

น�าบตัรประจ�าตวัออกมาแสดงแต่ไม่ว่ากรณีใดๆ กต็าม ห้ามมใิห้ยดึเอาบตัรประจ�าตวันีไ้ปเสยีจากเชลยศกึ

ห้ามมิให้ใช้การทรมานทางร่างกายหรือจิตใจ หรือการบังคับในรูปใดๆ แก่เชลยศึก เพื่อจะเอาข้อความไม่

ว่าชนิดใดๆ จากเชลยศึก เชลยศึกผู้ปฏิเสธไม่ยอมตอบจะต้องไม่ถูกขู่เข็ญ ถูกเหยียดหยาม หรือถูกกระท�า

ให้เป็นที่เดือดร้อน ร�าคาญ หรือถูกตัดทอนผลประโยชน์ไม่ว่าประการใดๆ

เชลยศึกซึง่ไม่สามารถจะแสดงรปูพรรณของตนได้ เนือ่งจากสภาพทางร่างกายหรอืจติใจ จะต้องถูกมอบตวั

ไปให้แพทย์และจะต้องจัดท�ารูปพรรณของเชลยศึกผู้น้ันโดยทุกวิธีเท่าที่จะท�าได้ ภายใต้บทบัญญัติแห่ง

วรรคก่อนนั้น

การซักถามเชลยศึก จะต้องใช้ภาษาที่เชลยศึกนั้นเข้าใจได้
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ข้อ 18

บรรดาสิ่งของและเครื่องใช้ส่วนตัว นอกจากอาวุธ ม้า บริภัณฑ์และเอกสารทางทหาร ให้คงอยู่ในครอบ

ครองของเชลยศึกได้ รวมทั้งหมวกเหล็กหน้ากากป้องกันไอพิษ และส่ิงของท�านองดังกล่าวแล้วนี้ ซึ่งได้

จ่ายให้ส�าหรับการป้องกันตัว สิ่งของและเครื่องใช้ส�าหรับการนุ่งห่มหรือส�าหรับการกินอยู่ก็ให้คงอยู่ใน

ครอบครองของเชลยศกึได้เช่นเดยีวกนั แม้ว่าสิง่ของและเครือ่งใช้เหล่านีจ้ะเป็นบรภิณัฑ์ของเชลยศกึตาม

ข้อบังคับทางทหารก็ตาม

ไม่ว่าในเวลาใด จะปล่อยให้เชลยศึกปราศจากเสียซึ่งเอกสารแสดงรูปพรรณหาได้ไม่ ประเทศที่กักคุมจะ

ต้องจัดหาเอกสารเช่นว่านี้ให้แก่เชลยศึกที่ไม่มีเอกสาร

เครื่องหมายแสดงยศ และสัญชาติ เครื่องอิสริยาภรณ์ และสิ่งของซึ่งมีค่าในทางส่วนตัว หรือมีค่าในทาง

จิตใจนั้น ห้ามมิให้ยึดเอาไปเสียจากเชลยศึก

จ�านวนเงินที่เชลยศึกมีติดตัวอยู่นั้นห้ามมิให้ยึดเอาไปเสียได้ นอกจากโดยค�าสั่งของนายทหารผู้หนึ่งผู้ใด 

และภายหลงัท่ีได้จดจ�านวนและรายการของเจ้าของลงในทะเบยีนไว้เป็นพเิศษแล้ว และจะต้องให้ใบรบัทีม่ี

รายการอันชัดเจนเป็นข้อๆ โดยกรอก นาม ยศ และหน่วยสังกัดของบุคคลที่ออกใบรับดังกล่าวไว้ จ�านวน

เงินที่เป็นสกุลเงินตราของประเทศที่กักคุมหรือที่ได้เปลี่ยนเป็นเงินตราสกุลอื่นตามค�าร้องขอของเชลยศึก

นั้น จะต้องน�าเข้าบัญชีของเชลยศึก ดังที่บัญญัติไว้ในข้อ 64

ประเทศทีกั่กคมุจะยดึสิง่ของอนัมค่ีาไปจากเชลยศกึได้กแ็ต่เพยีงเพือ่ความปลอดภยัเท่านัน้ เมือ่ได้ยดึสิง่ของ

เช่นว่านี้ไปแล้วให้ใช้วิธีด�าเนินการตามที่ได้วางไว้ส�าหรับจ�านวนเงินที่ได้ยึดไปเก็บไว้

สิ่งของต่างๆ เช่นว่าน้ี รวมทั้งจ�านวนเงินที่ยึดไปไม่ว่าจะเป็นเงินตราสกุลใดนอกจากเงินตราในสกุลของ

ประเทศที่กักคุม และซึ่งเจ้าของก็มิได้ร้องขอให้ท�าการแลกเปลี่ยนนั้น ให้เก็บไว้ในความอารักขาของ

ประเทศที่กักคุม และให้คืนให้แก่เชลยศึกในรูปเดิมเมื่อพ้นจากการถูกจับกุมแล้ว

ข้อ 19

ภายหลังการถูกจับกุมแล้ว เชลยศึกจะต้องถูกอพยพไปยังค่ายที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่อันห่างไกลจากแนวรบพอ

สมควรโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้ เพื่อให้เชลยศึกอยู่นอกเขตอันตราย

เฉพาะเชลยศึกซึ่งจะต้องเสี่ยงอันตรายในการอพยพมากกว่าที่จะให้คงอยู่ ณ ที่เดิมเนื่องจากการบาดเจ็บ

หรือป่วยไข้เท่านั้นที่จะให้คงอยู่ในเขตอันตรายต่อไปได้เป็นการชั่วคราว

เชลยศึกจะต้องไม่ถูกปล่อยให้อยู่ในอันตรายโดยไม่จ�าเป็น ในขณะที่รอการอพยพจากแนวรบ
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ข้อ 20

การอพยพเชลยศึกจะต้องกระท�าอย่างมีมนุษยธรรมเสมอ และต้องเป็นไปในสภาพที่คล้ายคลึงกับที่

กองทหารของประเทศที่กักคุมท�าการย้ายสถานที่

ประเทศที่กักคุมจะได้จ่ายอาหารและน�้าด่ืมอย่างเพียงพอให้แก่เชลยศึกซึ่งก�าลังท�าการอพยพ พร้อมทั้ง

เครือ่งนุ่งห่มและการรกัษาพยาบาลทีจ่�าเป็น ประเทศทีก่กัคมุจะต้องใช้ความระมัดระวงัท้ังมวลตามสมควร

เพื่อประกันความปลอดภัยของเชลยศึกระหว่างการอพยพนั้น และจะต้องจัดท�าบัญชีรายชื่อของเชลยศึก

ที่ถูกอพยพย้ายนี้ขึ้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้

ในระหว่างการอพยพนั้น ถ้าจะต้องส่งเชลยศึกไปยังค่ายส�าหรับผ่านต่อไปแล้ว การพักอยู่ในค่ายเช่นว่านี้

จะมีระยะเวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะสั้นได้

หมวด 2
กำรกักกันเชลยศึก

ส่วนที่ 1

ข้อสัง เกตทั่วไป 

ข้อ 21

ประเทศที่กักคุมอาจท�าการกักกันเชลยศึกได้ ทั้งอาจจะบังคับมิให้ออกไปจากค่ายที่เชลยศึกถูกกักกัน

อยู่นั้นเกินเขตท่ีก�าหนดขึ้นไว้ก็ได้ หรือถ้าค่ายน้ันมีรั้วล้อมอยู่จะห้ามมิให้ออกไปนอกเขตรั้วนั้นก็ได้ 

ภายใต้บทบัญญัติแห่งอนุสัญญาฉบับนี้เกี่ยวกับการลงโทษทางอาญาและทางวินัย เชลยศึกจะต้องไม่ถูก

กักอยู่ในที่คุมขัง นอกจากเมื่อจ�าเป็นต้องพิทักษ์รักษาอนามัยของเชลยศึก และทั้งนี้ก็เฉพาะระหว่างที่ยัง

มีพฤติการณ์อันจ�าเป็นต้องกักขังเช่นว่านี้อยู่เท่านั้น

เชลยศึกอาจได้รับปล่อยตัวเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด โดยมีทัณฑ์บนหรือโดยให้ค�ามั่นไว้เท่าที่กฎหมาย

ของประเทศที่ตนสังกัดอยู่จะอนุญาตให้ท�าได้ ระเบียบการเช่นว่าน้ีให้น�ามาใช้เฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่

อาจจะเป็นส่วนช่วยให้สภาพทางอนามัยของเชลยศึกดีขึ้น ห้ามมิให้บังคับให้เชลยศึกรับอิสรภาพโดยมี

ทัณฑ์บนหรือโดยให้ค�ามั่นไว้

เมื่อเกิดการสู้รบขึ้น ภาคีคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะต้องแจ้งให้ภาคีฝ่ายปฏิปักษ์ทราบถึงบรรดากฎหมายและ

ข้อบงัคบัทีอ่นุญาตหรอืทีห้่ามมใิห้คนชาติของตนรบัอสิรภาพโดยมทัีณฑ์บนหรอืโดยให้ค�ามัน่ เชลยศกึทีถ่กู

ปล่อยตวัโดยมีทัณฑ์บนหรือโดยให้ค�ามัน่ตามกฎหมายและข้อบงัคบัทีไ่ด้แจ้งไว้นัน้ย่อมผกูพนัในเกยีรตยิศ

ของตนทีจ่ะต้องปฏบิตัไิปโดยบรสิทุธิใ์จทัง้ต่อประเทศทีต่นสงักดัอยู่ และต่อประเทศทีจ่บักมุตนให้เต็มตาม
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ข้อสัญญาทัณฑ์บนหรือค�ามั่นของตน ในกรณีเช่นว่านี้ ประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยู่ย่อมไม่ผูกพันที่จะต้อง

เรียกร้องหรือรับเอาบริการใดๆ ซึ่งขัดกับทัณฑ์บนหรือค�ามั่นที่ได้ให้ไว้นั้น

เชลยศึกอาจจะถูกกักกันได้ก็เฉพาะแต่ในสถานที่ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นดินและที่ให้หลักประกันทางสุขภาพและ

อนามยัทกุประการเท่านัน้ ห้ามมใิห้กกักนัเชลยศกึไว้ในทณัฑสถานเว้นแต่ในกรณีพเิศษอนัเป็นการสมควร

เพื่อประโยชน์ของเชลยศึกนั้นเอง 

เชลยศึกซึ่งถูกกักกันอยู่ในที่ที่มีอนามัยไม่ดี หรือในที่ซึ่งมีอากาศอันเป็นอันตรายต่อเชลยศึกแล้ว จะต้อง

ให้ย้ายไปยังที่ซึ่งมีอากาศดีกว่านั้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้

ประเทศที่กักคุมจะต้องรวมเชลยศึกไว้ในค่ายหรือในบริเวณค่ายไว้ตามสัญชาติ ภาษาและประเพณี 

โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่แยกเชลยศึกเหล่านี้ออกจากเชลยศึกที่สังกัดในกองทัพ ซึ่งตนได้ปฏิบัติหน้าที่

อยู่ในเวลาที่ถูกจับกุม เว้นแต่เชลยศึกนั้นจะยินยอม

ข้อ 23

ไม่ว่าในเวลาใดๆ ห้ามมิให้ส่งตัวเชลยศึกไปหรือกักคุมตัวไว้ในที่ที่อาจได้รับภัยในการยิงจากแนวรบ และ

ห้ามมใิห้ใช้เชลยศกึเป็นเครือ่งป้องกันเพือ่ให้จดุใดจดุหนึง่หรือเขตใดเขตหนึง่ พ้นจากการปฏบิตัทิางทหาร

เชลยศกึจะต้องมทีีห่ลบภยัจากการทิง้ระเบดิทางอากาศและจากภยนัตรายต่างๆ ของสงครามให้เท่าเทยีม

กนักบัประชากรทีเ่ป็นพลเรือนแห่งท้องทีน่ัน้ได้รบั ยกเว้นแต่ผูท้ีจ่ะต้องจดัให้ความคุ้มครองทีพ่กัของตนต่อ

ภยนัตรายดงักล่าวแล้วเชลยศกึอาจเข้าทีห่ลบภยัเช่นว่านีไ้ด้โดยเรว็ทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้หลังจากมสีญัญาณ

ภัย ระเบียบการคุ้มครองอื่นใดที่ให้แก่ประชากรอย่างไร ให้น�ามาใช้แก่เชลยศึกด้วย

บรรดาประเทศที่กักคุมจะต้องแจ้งให้ประเทศที่เกี่ยวข้องทราบข้อความที่เป็นประโยชน์ทั้งปวงเกี่ยวกับที่

ตั้งทางภูมิศาสตร์ของค่ายเชลยศึกโดยผ่านทางประเทศที่คุ้มครอง

หากไม่เป็นการขัดกับเหตผุลทางทหารแล้ว ค่ายเชลยศกึจะต้องมตีวัอกัษร PW หรอื PG เป็นเครือ่งหมายใน

เวลากลางวนั โดยติดต้ังไว้ให้มองเหน็ได้อย่างชดัเจนจากทางอากาศ อย่างไรกต็าม ประเทศทีเ่กีย่วข้องอาจ

ตกลงกนัใช้แบบเครือ่งหมายอย่างอืน่กไ็ด้ เฉพาะแต่ค่ายเชลยศกึเท่าน้ันท่ีจะต้องมีเครือ่งหมายไว้ดงัเช่นว่าน้ี

ข้อ 24

ค่ายส�าหรับส่งผ่านต่อไป หรือค่ายที่เป็นเครื่องกั้นชนิดถาวร จะต้องจัดให้เป็นไปตามสภาพที่ได้ระบุไว้ใน

หมวดนี้และเชลยศึกที่อยู่ในค่ายก็จะต้องได้รับผลปฏิบัติเช่นเดียวกับเชลยศึกในค่ายอื่นๆ
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ส่วนที่ 2
ที่อยู่ อำหำร และเครื่องนุ่งห่มของเชลยศึก

ข้อ 25

เชลยศกึจะต้องมทีีอ่ยูใ่นสภาพอนัเท่าเทยีมกบัทีไ่ด้ให้แก่ทหารของประเทศทีก่กัคมุซึง่ตัง้อยูใ่นเขตเดยีวกนั

สภาพดังกล่าวนีจ้ะต้องเป็นไปโดยค�านงึถงึนสิยัและประเพณขีองเชลยศกึ และต้องไม่เป็นการเสือ่มเสยีแก่

อนามัยของเชลยศึกแต่อย่างใดด้วย

บทบญัญตัข้ิางต้นนีใ้ห้ใช้โดยเฉพาะอย่างยิง่เกีย่วกบัห้องนอนของเชลยศกึในส่วนท่ีเกีย่วกับพ้ืนท่ีท้ังหมดและ

จ�านวนเนื้อที่ลูกบาศก์อย่างน้อยที่สุดและเครื่องอุปกรณ์ที่ติดตั้งทั่วๆ ไป ที่นอนหมอนมุ้ง และผ้าห่มนอน

อาคารซึ่งจัดไว้ให้เชลยศึกใช้เฉพาะตัว หรือใช้รวมกันนั้นจะต้องป้องกันอย่างเต็มที่มิให้ชื้น ให้ได้รับความ

อบอุน่และแสงสว่างพอเพยีง โดยเฉพาะอย่างยิง่ระหว่างเวลาค�า่ถงึสว่าง ทัง้จะต้องจดัใหค้วามระมดัระวงั

ทุกประการเพื่อมิให้เกิดอัคคีภัยขึ้น

ค่ายใดที่จัดให้เชลยศึกสตรีและชายอยู่รวมกันแล้ว จะต้องจัดห้องนอนแยกจากกันไว้ด้วย

ข้อ 26

การปันส่วนอาหารธรรมดาประจ�าวันจะต้องมีปริมาณ คุณภาพและประเภทอย่างพอเพียงในอันที่จะให้

เชลยศึกมีอนามัยดี และที่จะป้องกันมิให้น�้าหนักตัวลดลง หรือป้องกันการขยายตัวของโรคขาดอาหาร 

ทั้งจะต้องค�านึงถึงอาหารปกติของเชลยศึกด้วย

ประเทศที่กักคุมจะต้องจ่ายอาหารปันส่วนเพ่ิมเติมแก่เชลยศึกที่ต้องท�างานตามแต่ความจ�าเป็นแก่งานท่ี

ท�าอยู่นั้น

เชลยศึกจะต้องได้รับน�้าบริโภคอย่างพอเพียง จะต้องอนุญาตให้สูบยาสูบได้ด้วย

เชลยศึกจะต้องมีส่วนเข้าร่วมในการจัดท�าอาหารของตนเท่าที่จะเป็นไปได้เพ่ือการนี้อาจใช้เชลยศึกให้

ท�างานใช้อยู่ในโรงครัวได้ นอกจากนั้น เชลยศึกยังจะต้องได้รับปัจจัยเพื่อตนจะได้จัดท�าอาหารที่ตนมีอยู่

เพิ่มเติมขึ้นเองได้

ส�าหรับห้องรับประทานอาหารนั้นจะต้องจัดหาอาคารให้ตามสมควร

ห้ามมิให้วางระเบียบการต่างๆ ส�าหรับลงโทษส่วนรวมในทางระเบียบวินัยเกี่ยวกับอาหารการกิน
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ข้อ 27

ประเทศที่กักคุมจะต้องจ่ายเครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าชั้นในและรองเท้าให้แก่เชลยศึกตามจ�านวนที่พอเพียง ซึ่ง

จะต้องเป็นไปโดยค�านึงสภาพของอากาศแห่งภูมิภาคที่เชลยศึกถูกกักคุมตัวอยู่ เครื่องแบบของทหารฝ่าย

ศัตรูซึ่งประเทศที่กักคุมได้จับกุมมาไว้นั้นถ้าเหมาะสมแก่อากาศก็ให้ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มของเชลยศึกได้

ประเทศทีก่กัคมุจะต้องเป็นผูจ่้ายให้ใหม่และท�าการซ่อมแซมสิง่ของต่างๆ ข้างต้นนัน้โดยสม�า่เสมอ นอกจาก

นี้ เชลยศึกที่ต้องท�างานก็จะต้องได้รับเครื่องนุ่งห่มตามสมควรแก่ลักษณะความจ�าเป็นของงานนั้น

ข้อ 28 

ในค่ายทุกค่ายจะต้องจัดให้มีร้านจ�าหน่ายส่ิงของขึ้น ให้เป็นที่ซึ่งเชลยศึกอาจหาเครื่องอาหาร สบู่ และ

ยาสูบ และสิ่งของธรรมดาต่างๆ ที่ใช้ประจ�าวันได้ อัตราราคาจะต้องไม่เกินกว่าราคาในตลาดท้องถิ่นนั้น

ก�าไรที่บังเกิดข้ึนจากบรรดาร้านจ�าหน่ายส่ิงของในค่ายนั้นจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของเชลยศึก ให้ตั้ง

กองทนุพเิศษขึน้เพ่ือการนี ้ผู้แทนของเชลยศกึมีสทิธทิีจ่ะเข้าร่วมในการด�าเนนิการของร้านจ�าหน่ายสิง่ของ

และในกองทุนนี้

เมื่อค่ายแห่งหนึ่งปิดลง ให้โอนยอดเงินคงเหลือของกองทุนพิเศษไปยังองค์การสวัสดิการระหว่างประเทศ

เพ่ือใช้เป็นประโยชน์แก่เชลยศกึทีม่สีญัชาตเิดยีวกนักบัผูท้ีไ่ด้มส่ีวนบ�ารงุอยูใ่นทนุนี ้ในกรณกีารส่งตวักลบั

ประเทศเดิม โดยทั่วๆ ไปนั้น ให้ประเทศที่กักคุมเก็บรักษาก�าไรดังกล่าวน้ีไว้ เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็น

อย่างอื่นระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 3
สุขภำพและกำรรักษำพยำบำล

ข้อ 29

ประเทศท่ีกกัคมุผกูพนัทีจ่ะต้องจัดการท้ังปวงตามท่ีจ�าเป็นในทางสขุาภิบาล เพือ่ประกนัให้มคีวามสะอาด

และอนามัยในค่ายและเพื่อป้องกันโรคระบาด

เชลยศกึจะตอ้งได้รบัความสะดวกเกี่ยวกบัการสุขาอันถูกต้องตามกฎเกณฑแ์ห่งสุขภาพไวส้�าหรับใช้ทัง้ใน

เวลากลางวันและกลางคืน และจะต้องได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่สะอาดอยู่เสมอ ค่ายใดที่จัด

ไว้ให้เชลยศึกสตรีอยู่จะต้องจัดให้มีความสะดวกเกี่ยวกับการสุขาแยกไว้ส�าหรับเชลยศึกสตรีนั้นต่างหาก
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อนึ่ง นอกจากอ่างที่อาบน�้าและบัวอาบน�้า ซึ่งจะต้องจัดให้มีขึ้นในค่ายแล้ว จะต้องจัดให้เชลยศึกมีน�้า

และสบู่อย่างพอเพียงส�าหรับช�าระร่างกาย และส�าหรับซักฟอกเสื้อผ้าส่วนตัวอีกด้วย ทั้งจะต้องจัดสถาน

ที่อ�านวยความสะดวกและให้เวลาตามที่จ�าเป็นแก่เชลยศึกเพื่อการนี้ด้วย

ข้อ 30

ค่ายทุกๆ แห่งจะต้องมีสถานที่พยาบาลอันพอเพียงเพื่อเชลยศึกจะได้รับการรักษาพยาบาลตามความ

ประสงค์ และจะได้รับอาหารที่เหมาะสมด้วย ถ้าจ�าเป็นผู้ป่วยเป็นโรคติดต่อและโรคจิตจะต้องจัดแยกไว้

อีกแผนกหนึ่งต่างหาก

เชลยศึกท่ีป่วยเนื่องจากโรคร้ายแรง หรือซึ่งมีอาการอันจ�าเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลพิเศษ ต้อง

ท�าการผ่าตัดหรือต้องอยู่ในความดูแลรักษาในโรงพยาบาลจะต้องอนุญาตรับไว้ในหน่วยแพทย์ทหารหรือ

พลเรือนซ่ึงจะให้การรักษาเช่นนั้นได้ แม้จะพิจารณาให้ส่งตัวกลับประเทศเดิมในไม่ช้าก็ตาม ท้ังจะต้อง

อ�านวยความสะดวกเป็นพิเศษในการดูแลรักษาผู้ท่ีทุพพลภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ท่ีตาบอดและในการ

ปรับปรุงให้บุคคลเหล่านี้ได้เข้าอยู่สภาพปกติเช่นเดิมระหว่างรอการส่งตัวกลับประเทศเดิม

เชลยศึกจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพนักงานแพทย์ของประเทศที่ตนสังกัดอยู่ 

ถ้าสามารถท�าได้จากพนักงานแพทย์ซึ่งมีสัญชาติเดียวกับตน

เชลยศึกจะต้องไม่ถกูขดัขวางในการทีจ่ะให้เจ้าหน้าทีแ่พทย์ท�าการตรวจเมือ่ได้รบัค�าร้องขอ เจ้าหน้าทีผู่ก้กั

คุมจะต้องออกใบรับรองเป็นทางการแสดงลักษณะแห่งโรคหรือบาดแผลตลอดถึงระยะเวลาและลักษณะ

ของการรักษาพยาบาลให้แก่เชลยศึกทุกคนผู้ได้รับการรักษาพยาบาลมาแล้ว ส�าเนาใบรับรองนี้จะต้องส่ง

ไปยังส�านักตัวแทนกลางส�าหรับเชลยศึก

ค่ารกัษาพยาบาล รวมทัง้ค่าจดัหาเครือ่งมอืใดๆ ทีจ่�าเป็นเพือ่บ�ารงุรกัษาให้เชลยศกึมอีนามยัด ีโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งฟันเทียมและเครื่องใช้เทียมอื่นๆ และแว่นตา เหล่านี้ประเทศที่กักคุมจะต้องเป็นผู้ออก

ข้อ 31

การตรวจทางการแพทย์แก่บรรดาเชลยศึกจะต้องกระท�าอย่างน้อยเดือนละครั้ง รวมทั้งการตรวจสอบ

และการบันทึกน�้าหนักของเชลยศึกแต่ละคนไว้ วัตถุประสงค์ในการตรวจนี้โดยเฉพาะก็เพ่ือท่ีจะควบคุม

สภาพทั่วไปทางอนามัย อาหาร และความสะอาดของเชลยศึก และตรวจหาโรคติดต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

วัณโรค ไข้จับสั่นและกามโรค เพื่อการนี้จะต้องใช้วิธีรักษาอันมีประสิทธิภาพยิ่งเท่าที่จะท�าได้ เช่นการใช้

รังสีวิทยาถ่ายภาพขนาดเล็กรวมไว้เป็นระยะๆ เพื่อตรวจหาเชื้อวัณโรคเสียแต่เนิ่น
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ข้อ 32

ประเทศที่กักคุมอาจให้เชลยศึกที่เป็น อายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ ทันตแพทย์ นางพยาบาล หรือพลพยาบาล 

ซึง่แมม้ิได้ประจ�าอยูใ่นบรกิารทางการแพทย์แหง่กองทพัของตนก็ตามเข้าปฏิบตัหิน้าทีท่างการแพทยเ์พื่อ

ประโยชน์แก่เชลยศึกซึ่งสังกัดอยู่กับประเทศเดียวกันนั้นก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวนั้นยัง

คงเป็นเชลยศึกอยู่ แต่จะต้องได้รับผลปฏิบัติอย่างเดียวกันกับพนักงานแพทย์ซึ่งประเทศที่กักคุมได้กักตัว

ไว้ บุคคลเหล่านี้จะต้องได้รับการยกเว้นจากการงานอย่างอื่นตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ 49

ส่วนที่ 4
พนักงำนแพทย์และอนุศำสนำจำรย์ที่ถูกกักตัวไว้ให้อยู่ช่วยเหลือเชลยศึก

ข้อ 33

บรรดาพนกังานแพทย์และอนศุาสนาจารย์ ขณะท่ีถูกประเทศท่ีกักคุมกกัตวัอยูเ่พ่ือทีจ่ะให้ช่วยเหลอืเชลย

ศึกน้ัน มิให้ถือว่าเป็นเชลยศึก อย่างไรก็ดีบุคคลเหล่านี้จะต้องได้รับประโยชน์และความคุ้มครองจาก

อนสัุญญาฉบบันีเ้ป็นอย่างน้อยทีส่ดุ และจะต้องได้รบัความสะดวกทัง้ปวงอนัจ�าเป็นแก่การรกัษาพยาบาล

และการสั่งสอนทางศาสนาแก่เชลยศึก

บคุคลเหล่านีจ้ะต้องปฏบิตัหิน้าทีท่างการแพทย์ และทางจติใจต่อไปเพือ่ประโยชน์ของเชลยศกึ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงของเชลยศกึซึง่อยูใ่นกองทพัทีต่นสงักดัอยูภ่ายในกรอบแห่งกฎหมาย และข้อบงัคบัทางทหารของ

ประเทศทีก่กัคมุ และภายใต้ความควบคุมแห่งบรกิารเจ้าหน้าทีข่องประเทศนัน้ตามมารยาทในทางวชิาชีพ

ของตน นอกจากน้ันแล้วให้บุคคลเหล่านี้ได้รับความสะดวกต่างๆ ต่อไปน้ี ในการปฏิบัติหน้าท่ีทางการ

แพทย์และทางจิตใจของตนอีกด้วย คือ

(ก) ให้ได้รบัอนญุาตไปเยีย่มเชลยศกึได้เป็นครัง้คราวตามกองแรงงาน หรอืในโรงพยาบาลซึง่อยูน่อก

ค่าย เพื่อการนี้ ประเทศที่กักคุมจะได้จัดหาพาหนะส�าหรับขนส่งให้ตามความจ�าเป็น

(ข) นายทหารแพทย์ผู้อาวุโสในแต่ละค่าย จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่ทหารของค่ายทุก

ประการเท่าที่เกี่ยวกับกิจการของพนักงานแพทย์ที่ถูกกักตัวอยู่ เพื่อการนี้ เมื่อเกิดการสู้รบขึ้น 

ภาคีคูพ่พิาทจะต้องตกลงกันถงึล�าดบัชัน้ของพนกังานแพทย์ รวมทัง้พนกังานแพทย์ของสมาคมที่

กล่าวถงึในข้อ 26 แห่งอนสุญัญาเจนวีาเพือ่ให้ผูบ้าดเจบ็และป่วยไข้ในกองทพัในสนามรบมสีภาวะ

ดีขึ้น ฉบับลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 นายทหารแพทย์ผู้อาวุโสนี้รวมทั้งอนุศาสนาจารย์จะ

ต้องมีสิทธิที่จะท�าการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจของค่ายในปัญหาทั้งปวงอันเกี่ยวกับหน้าที่

ของตน เจ้าหน้าที่เช่นว่านี้จะต้องจัดอ�านวยความสะดวกทั้งปวงอันจ�าเป็นให้แก่บุคคลเหล่านั้น

เพื่อการติดต่อทางจดหมายเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้
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(ค) แม้ว่าจะต้องอยู่ภายใต้วนัิยภายในของค่ายท่ีตนถกูกกัตวัอยูก่ต็าม พนกังานเช่นว่านีจ้ะต้องไม่ถกู

บงัคบัให้ท�างานอยา่งอืน่ใดนอกเหนอืไปจากงานทีเ่กี่ยวกบัหน้าทีท่างการแพทย์หรอืทางศาสนา

ของตน

  ในระหว่างทีสู่ร้บอยูน่ัน้ ภาคคีูพ่พิาทจะต้องตกลงกนัเกีย่วกบัการปลดเปลือ้งภาระของพนกังาน

ที่ถูกกักตัวอยู่ และจะต้องจัดวางวิธีด�าเนินการที่จะพึงปฏิบัติต่อไป

  บทบัญญัติดังกล่าวมาข้างต้นนี้จะไม่ท�าให้ประเทศที่กักคุมพ้นจากพันธกรณีที่เก่ียวกับเชลยศึก

ในทางการแพทย์หรือทางจิตใจ

ส่วนที่ 5
กิจกำรที่เกี่ยวกับศำสนำ สติปัญญำและร่ำงกำย

ข้อ 34

เชลยศึกจะต้องมีเสถียรภาพอย่างกว้างขวางเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ในทางศาสนาของตน รวมทั้งการ

เข้าร่วมประกอบพธิกีรรมตามความเลือ่มใสของตน โดยมเีงือ่นไขว่าเชลยศกึนัน้จะต้องปฏิบติัตามระเบยีบ

วินัยที่เจ้าหน้าที่ทางทหารได้วางไว้ 

จะต้องจัดหาสถานที่ไว้ให้เป็นที่พอเพียง เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

ข้อ 35

บรรดาอนศุาสนาจารย์ซึง่ตกอยูใ่นอ�านาจของประเทศฝ่ายศตัรูและซึง่ยังตกค้างหรอืถูกกักตัวไว้เพือ่ท�าการ

ช่วยเหลือเชลยศึก จะต้องได้รบัอนญุาตให้ด�าเนนิการในพิธศีาสนาแก่เชลยศกึ และปฏบิตัศิาสนกจิของตนได้

โดยเสรใีนหมูเ่ชลยศึกทีถื่อศาสนาเดยีวกนั ตามความเชือ่มัน่ในทางศาสนาของตนให้แบ่งแยกอนศุาสนาจารย์

เหล่านีไ้ปประจ�าค่ายและกองแรงงานต่างๆ ที่มเีชลยศึกทีส่งักดัในกองทพัเดยีวกนั พดูภาษาเดยีวกนั หรอื

นับถือศาสนาเดียวกัน และได้รับความสะดวกต่างๆ ที่จ�าเป็น รวมทั้งพาหนะการขนส่งตามที่ได้บัญญัติไว้

ในข้อ 33 เพ่ือไปเย่ียมเยียนเชลยศึกนอกค่าย อนุศาสนาจารย์จะท�าการโต้ตอบจดหมายได้โดยเสรีภาย

ใต้การตรวจตรา ควบคุม ในเรื่องต่างๆ อันเกี่ยวกับหน้าที่ในทางศาสนาของตนกับเจ้าหน้าที่ทางศาสนา

ในประเทศท่ีท�าการกักคุมและกับองค์การศาสนาระหว่างประเทศ จดหมายและไปรษณียบัตรต่างๆ ซึ่ง

อนุศาสนาจารย์อาจส่งไปเพื่อการนี้ให้นับเพิ่มเติมจากส่วนปันตามที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 71



84 อนุสัญญาฉบับที่สาม

ข้อ 36

เชลยศึกผู้เป็นบรรพชิตทางศาสนา โดยมิได้ท�าหน้าที่อนุศาสนาจารย์ในกองทัพของตน ไม่ว่าจะเป็นลัทธิ

ศาสนาใดย่อมท�าการส่ังสอนศาสนาแก่บรรดาศาสนิกชนของตนได้โดยเสรี เพื่อการนี้เชลยศึกดังกล่าว

จะต้องได้รับผลปฏิบัติเช่นเดียวกับอนุศาสนาจารย์ที่ถูกประเทศที่กักคุมกักตัวไว้ และจะต้องไม่ถูกบังคับ

ให้ท�างานอื่นใดอีก

ข้อ 37

เมื่อเชลยศึกไม่ได้รับความช่วยเหลือจากอนุศาสนาจารย์ที่ถูกกักตัวไว้ หรือจากบรรพชิตเชลยศึกแห่งลัทธิ

ศาสนาของตนแล้ว หากมคี�าร้องขอของเชลยศกึทีเ่กีย่วข้อง จะต้องแต่งตัง้บรรพชติขึน้คนหนึง่ซึง่เป็นผูถ้อื

ลัทธิศาสนาเดียวกับเชลยศึก หรือลัทธิศาสนาที่คล้ายคลงึกัน หรือในกรณีที่ไม่มีบรรพชิตดังกล่าวแล้วก็ให้

แต่งตัง้ฆราวาสทีท่รงคณุวฒุเิข้าประจ�าต�าแหน่งนี ้หากว่าวธิเีช่นว่านีท้�าได้โดยไม่ขัดกับหลกัแห่งการสารภาพ

ผิด การแต่งตั้งนี้จะต้องกระท�าด้วยความยินยอมของหมู่เชลยศึกที่เกี่ยวข้องภายใต้ความเห็นชอบของ

ประเทศที่กักคุม และในกรณีที่จ�าเป็นก็จะต้องกระท�าด้วยความเห็นชอบของเจ้าหน้าที่ทางศาสนาประจ�า

ท้องถิ่นที่มีความเชื่อถือลัทธิศาสนาเดียวกัน บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเช่นนี้จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับทั้งปวง

ซึ่งประเทศที่กักคุมได้บัญญัติขึ้นไว้เพื่อประโยชน์ทางวินัยและเพื่อความมั่นคงทางทหาร

ข้อ 38

ประเทศที่กักคุมจะได้ส่งเสริมการฝึกฝนในทางสติ ปัญญา การศึกษาและการพักผ่อน การกีฬา และการ

เล่นแข่งขันระหว่างเชลยศึกด้วยกันโดยเคารพต่อความพอใจเป็นส่วนตัวของเชลยศึกทุกคน และจะต้อง

จัดการทั้งปวงตามท่ีจ�าเป็นเพื่อให้ได้ผลในกิจการดังกล่าวแล้วนั้น โดยจัดหาอาคารสถานที่ให้เป็นที่พอ

เพียงรวมทั้งบริภัณฑ์ที่จ�าเป็นให้

เชลยศกึจะต้องมโีอกาสส�าหรบักายบรหิาร รวมทัง้การกฬีา การเล่นแข่งขันต่างๆ และการทีจ่ะได้อยูก่ลาง

แจ้ง เพื่อการนี้จะต้องจัดหาสถานที่กลางแจ้งไว้ให้พอเพียงในค่ายทุกค่าย
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ส่วนที่ 6
วินัย

ข้อ 39

ค่ายเชลยศึกทุกค่ายจะต้องอยู่ภายใต้อ�านาจหน้าที่โดยตรงของนายทหารช้ันสัญญาบัตรที่รับผิดชอบ

ผูห้นึง่ของกองทพัประจ�าแห่งประเทศทีก่กัคมุนายทหารผูน้ีจ้ะต้องมสี�าเนาอนสุญัญาฉบบันีห้นึง่ฉบบั และ

จะต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ประจ�าค่ายและยามรักษาการณ์ทราบถึงบทบัญญัติแห่งอนุสัญญานี้และจะต้องรับ

ผิดชอบในการปฏิบัติการตามอนุสัญญานี้ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลของตน

ยกเว้นบรรดานายทหาร เชลยศกึจะต้องท�าความเคารพ และแสดงกริยิาอาการภายนอกอนัเป็นการคารวะ

ต่อนายทหารของประเทศที่กักคุมดังที่ได้บัญญัติไว้ในข้อบังคับที่ใช้อยู่ในกองทัพของตนเอง

เชลยศกึซึง่เป็นนายทหารจะต้องท�าความเคารพเฉพาะนายทหารของประเทศทีก่กัคมุทีม่ยีศสงูกว่าเท่านัน้ 

อย่างไรก็ดี เชลยศึกนั้นจะต้องท�าความเคารพผู้บัญชาการค่ายไม่ว่าผู้บังคับการจะมียศชั้นใดก็ดี

ข้อ 40

ให้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายยศ เครื่องหมายสัญชาติ และเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างๆ ได้

ข้อ 41

ในค่ายทุกค่ายจะต้องติดประกาศตัวบทและภาคผนวกของอนุสัญญาฉบับนี้ ตลอดจนข้อความของความ

ตกลงพิเศษอย่างหนึ่งอย่างใดดังที่บัญญัติอยู่ในข้อ 6 ในภาษาของพวกเชลยศึกไว้ ณ ที่ต่างๆ ซึ่งเชลยศึก

ทั้งหลายจะอ่านดูได้ และเมื่อมีค�าร้องขอก็จะต้องแจกจ่ายส�าเนาให้แก่เชลยศึก ซึ่งไม่สามารถเข้าไปอ่าน

ส�าเนาที่ติดประกาศไว้ได้

ข้อบังคับ ค�าสั่ง ค�าแจ้งความ และประกาศทุกชนิดที่เกี่ยวกับความประพฤติของเชลยศึก จะต้องออกเป็น

ภาษาทีเ่ชลยศกึเข้าใจได้ ข้อบังคบั ค�าสัง่ และประกาศเช่นว่านีใ้ห้ปิดประกาศไว้ในลักษณะดังกล่าวข้างต้น

นั้น และจะต้องจัดส่งส�าเนาไปให้ผู้แทนเชลยศึกด้วย ค�าสั่งและค�าบัญชาทุกๆ อันที่มีถึงเชลยศึกเป็นส่วน

ตัวจะต้องท�าเป็นภาษาซึ่งเชลยศึกจะเข้าใจได้เช่นเดียวกัน

ข้อ 42

การใช้อาวธุต่อเชลยศกึ โดยเฉพาะอย่างยิง่ต่อผูท้ีก่�าลงัหลบหนหีรอืก�าลงัพยายามจะหลบหนนีัน้ ให้ถอืว่า

เป็นวิธีการอันรุนแรงที่สุดซึ่งจะต้องมีการเตือนให้ทราบก่อนเสมอตามควรแก่พฤติการณ์
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ส่วนที่ 7
ยศของเชลยศึก

ข้อ 43

เมื่อเกิดการสู้รบข้ึน ภาคีคู่พิพาทจะต้องติดต่อกันให้ทราบต�าแหน่งและยศของบุคคลทั้งหลายที่ระบุไว้

ในข้อ 4 แห่งอนุสัญญาฉบับนี้ เพื่อที่จะประกันให้มีการปฏิบัติด้วยความเสมอภาคระหว่างเชลยศึกที่มียศ

เท่ากัน ต�าแหน่งและยศซึ่งได้รับแต่งตั้งขึ้นภายหลังนั้น จะต้องติดต่อให้ทราบเช่นเดียวกัน

ประเทศที่กักคุมจะต้องยอมรับนับถือการเล่ือนยศท่ีเชลยศึกได้รับ และซึ่งประเทศท่ีเชลยศึกสังกัดอยู่ได้

แจ้งมาให้ทราบตามระเบียบ

ข้อ 44

นายทหาร และเชลยศึกที่อยู่ในฐานะเทียบเท่ากัน จะต้องได้รับผลปฏิบัติให้สมกับยศและอายุของตน

เพื่อที่จะปฏิบัติการงานในค่ายของนายทหาร ให้จัดมอบหน้าที่ให้พลทหารที่อยู่กองทัพเดียวกัน และถ้า

สามารถท�าได้ทีพ่ดูภาษาเดยีวกนัในจ�านวนทีพ่อเพยีง โดยค�านงึถงึยศของนายทหารและเชลยศึกท่ีมฐีานะ

เทียบเท่ากัน แต่พลทหารรับใช้เช่นว่านี้จะต้องไม่ถูกบังคับให้ท�างานอื่นใดอีก

การควบคุมดูแลห้องรับประทานอาหารโดยนายทหาร จะต้องได้รับความสะดวกทุกประการ

ข้อ 45

บรรดาเชลยศึกที่มิใช่เป็นนายทหาร และเชลยศึกที่มีฐานะเทียบเท่ากันนี้จะต้องได้รับการปฏิบัติให้สมกับ

ยศและอายุของตน

การควบคุมดูแลห้องรับประทานอาหารโดยเชลยศึกเองจะต้องได้รับความสะดวกทุกประการ
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ส่วนที่ 8
กำรย้ำยเชลยศึก หลังจำกได้มำถึงค่ำยแล้ว

ข้อ 46

ในการพิจารณาย้ายเชลยศึกนั้น ประเทศที่กักคุมจะต้องค�านึงถึงผลประโยชน์ของเชลยศึกเอง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเพื่อจะไม่ให้เพิ่มความยุ่งยากแก่การส่งตัวกลับประเทศเดิม

การย้ายเชลยศึกจะต้องกระท�าอย่างมีมนุษยธรรมเสมอ และต้องเป็นไปในลักษณะที่เป็นการให้ความ

อนเุคราะห์ไม่น้อยไปกว่าการย้ายของผูท้ีอ่ยูใ่นกองทพัของประเทศทีก่กัคมุ ทัง้จะต้องค�านงึถงึสภาพอากาศ

ทีเ่ชลยศึกเคยชนิอยู ่และสภาพการย้ายซึ่งจะต้องไมเ่ป็นอนัตรายต่ออนามยัของเชลยศกึไม่ว่าในกรณใีดๆ

ระหว่างท�าการย้ายน้ันประเทศท่ีกักคุมจะต้องจัดหาอาหารและน�้าดื่มแก่เชลยศึกให้เป็นที่พอเพียง เพื่อ

ให้เชลยศึกมีอนามัยดี พร้อมทั้งจัดหาเครื่องนุ่งห่ม ที่หลบภัย และให้การรักษาพยาบาลเท่าที่จ�าเป็นด้วย 

ประเทศทีก่กัคมุจะต้องให้ความระมัดระวงัตามสมควรทีจ่ะจัดให้มคีวามปลอดภยัระหว่างท�าการย้าย โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ต้องขนส่งทางทะเล หรือทางอากาศและจะต้องท�าบัญชีรายชื่อเชลยศึกที่ถูกย้าย

โดยครบถ้วนก่อนจะออกเดินทางไป

ข้อ 47

เชลยศึกที่บาดเจ็บหรือป่วยไข้จะต้องไม่ถูกย้าย ตราบใดท่ีการเดินทางจะยังเป็นอันตรายต่อการฟื้นจาก

อาการป่วยไข้ของเชลยศึกนั้น นอกจากจะเป็นการจ�าเป็นเพื่อความปลอดภัยของเชลยศึกเอง

ถ้าแนวรบเคล่ือนเข้าใกล้มายังค่ายแล้ว เชลยศึกในค่ายดังกล่าวจะต้องไม่ถูกย้าย นอกจากการย้ายจะ

กระท�าได้ในสภาพปลอดภัยอย่างพอเพยีง หรอืถ้าคงอยู ่ณ ท่ีนัน้จะเป็นการเสีย่งภยัมากยิง่กว่าการย้ายไป

ข้อ 48

ในกรณีที่มีการย้ายเชลยศึกจะต้องได้รับแจ้งเป็นทางการถึงการออกเดินทางและต�าบลที่อยู่ทางไปรษณีย์

ใหม่ การแจ้งให้ทราบเช่นว่านีจ้ะต้องบอกล่วงหน้าให้มเีวลาพอทีเ่ชลยศกึจะรวบรวมข้าวของเดนิทางและ

แจ้งให้ญาติที่สนิทของตนทราบ

เชลยศึกจะได้รับอนุญาตให้น�าสิ่งของส่วนตัว จดหมายและหีบห่อเดินทางซึ่งส่งมาให้ตนติดตัวไปด้วย 

น�้าหนักของหีบห่อเช่นนี้จะถูกจ�ากัดก็ได้ ถ้าเป็นการจ�าเป็นโดยพฤติการณ์แห่งการย้ายนั้น โดยจ�ากัดลง

เท่าที่เชลยศึกแต่ละคนจะน�าไปได้ตามสมควรซึ่งจะต้องไม่เกินกว่าคนละ 25 กิโลกรัม
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จดหมายและพัสดุหีบห่อที่ส่งไปยังค่ายเดิมของเชลยศึกนั้นให้ส่งต่อไปให้เชลยศึกโดยมิชักช้า ผู้บังคับ

บญัชาการค่ายจะต้องด�าเนนิการอนัจ�าเป็นโดยท�าความตกลงกบัผู้แทนของเชลยศกึเพ่ือจดัให้ท�าการขนส่ง

ทรัพย์สินส่วนรวมของเชลยศึกและสิ่งของซึ่งเชลยศึกไม่สามารถจะเอาติดตัวไปด้วยเพราะเหตุมีข้อจ�ากัด

ก�าหนดขึ้นไว้ตามความในวรรคสองของข้อนี้

ค่าใช้จ่ายในการย้ายนั้นให้ประเทศที่กักคุมเป็นผู้ออก

หมวด 3
แรงงำนของเชลยศึก

ข้อ 49

ประเทศที่กักคุมอาจใช้แรงงานของเชลยศึกซึ่งมีร่างกายสมบูรณ์ โดยค�านึงถึงอายุ เพศ ยศ และความ

เหมาะสมทางร่างกายและด้วยความประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะบ�ารุงรักษาอนามัยทางร่างกายและ

จิตใจของเชลยศึกให้อยู่ในสภาพที่ดี

นายทหารชั้นประทวนที่เป็นเชลยศึกจะต้องถูกบังคับให้ท�าหน้าที่เพียงควบคุมดูแลการงานเท่านั้น บุคคล

ทีไ่ม่จ�าเป็นส�าหรบังานเช่นว่านีอ้าจขอท�างานอืน่ทีเ่หมาะสมได้ ทัง้นีจ้ะต้องจดัหาให้เท่าทีจ่ะสามารถท�าได้

ถ้านายทหารหรือบุคคลที่มีฐานะเทียบเท่ากันนั้น ขอท�างานที่เหมาะสมแล้วก็จัดหาให้ได้เท่าที่จะสามารถ

ท�าได้ แต่ไม่ว่าในพฤติการณ์ใดๆ ห้ามมิให้บังคับบุคคลเหล่านี้ให้ท�างาน

ข้อ 50

นอกจากงานทีเ่ก่ียวกบัการปกครอง การจดัต้ังและการบ�ารุงรกัษาค่ายแล้ว เชลยศกึยงัจะถกูบังคบัให้ท�าได้

แต่เพียงงานที่ได้ระบุไว้ดังต่อไปนี้เท่านั้น คือ 

(ก) กสิกรรม

(ข) อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการประดิษฐ์หรือการขุดหาวัตถุดิบ อุตสาหกรรมหัตถกรรม ยกเว้น

อุตสาหกรรมทางท�าโลหะ ทางเคร่ืองจักรและทางเคมี งานสาธารณะ และการก่อสร้างที่ไม่มี

ลักษณะหรือวัตถุประสงค์ทางทหาร

(ค) การขนส่งและจัดการเกี่ยวกับคลังพัสดุที่ไม่มีลักษณะหรือวัตถุประสงค์ทางทหาร

(ง) ธุรกิจทางการค้า งานศิลป์ และงานฝีมือ

(จ) งานการเรือน
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(ฉ) บริการสาธารณูปโภคที่ไม่มีลักษณะหรือวัตถุประสงค์ทางทหาร

หากมีการละเมิดบทบัญญัติต่างๆ ข้างต้นนี้แล้ว เชลยศึกจะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิท�าค�าร้องทุกข์ได้ 

ตามความในข้อ 78

ข้อ 51

เชลยศึกจะต้องได้รับเง่ือนไขในการท�างานตามสมควร โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับที่อยู่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม 

และบริภัณฑ์ เงื่อนไขเช่นว่านี้จะต้องไม่อยู่ในระดับที่ต�่ากว่าที่คนชาติของประเทศที่กักคุมซึ่งถูกใช้งานอัน

คล้ายคลึงกันนี้ได้รับอยู่และให้ค�านึงถึงสภาพแห่งอากาศด้วย

ในการใช้แรงงานของเชลยศึกนั้น ประเทศท่ีกักคุมจะต้องจัดให้ปรับใช้กฎหมายของชาติเก่ียวกับความ

คุ้มครองแรงงานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อบังคับส�าหรับความปลอดภัยของคนงานในเขตที่เชลยศึกเช่น

ว่านี้ท�างานอยู่

เชลยศึกจะได้รับการฝึกหัดและจะได้รับเคร่ืองป้องกันอันตรายอันเหมาะสมแก่งานท่ีเชลยศึกจะท�าและ

คล้ายคลึงกับที่ให้แก่คนชาติแห่งประเทศท่ีกักคุม ภายใต้บทบัญญัติแห่งข้อ 52 เชลยศึกอาจต้องได้รับ

การเสี่ยงภัยธรรมดาเช่นคนงานพลเรือนเหล่านี้ได้

ไม่ว่าในกรณีใด ห้ามมิให้ดัดแปลงเงื่อนไขในการท�างานให้เข้มงวดขึ้นโดยใช้การลงโทษทางวินัย

ข้อ 52

ห้ามมิให้ใช้เชลยศึกท�างานอันมีลักษณะผิดอนามัยหรือที่มีลักษณะเป็นอันตราย นอกจากเชลยศึกจะเป็น

ผู้อาสาสมัคร

ห้ามมิให้ก�าหนดหน้าที่การงานให้เชลยศึกอันอาจเป็นการท�าให้เห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่อับอายขายหน้าส�าหรับ

ผู้ที่สังกัดอยู่ในกองทัพของประเทศที่กักคุมเอง

การเคลื่อนย้ายทุ่นระเบิดหรือเครื่องกลที่คล้ายคลึงกันนี้จะต้องถือว่าเป็นงานที่มีอันตราย

ข้อ 53

ระยะเวลาท�างานประจ�าวันของเชลยศึก รวมทั้งเวลาเดินทางไปและกลับจะต้องไม่นานเกินไป และไม่ว่า

กรณีใดๆ จะต้องไม่เกินกว่าเวลาที่ก�าหนดไว้ส�าหรับคนงานพลเรือนต�าบลนั้น ซึ่งเป็นคนชาติของประเทศ

ที่กักคุมและที่ท�างานอย่างเดียวกัน

เชลยศกึจะต้องได้รบัอนญุาตให้หยดุพักในตอนกลางวนัของวนัท�างานไม่น้อยกว่าหนึง่ชัว่โมง การหยดุพกันี้

กจ็ะต้องเปน็เช่นเดียวกนักับการหยดุพกัของคนงานของประเทศที่กกัคุม หากว่าคนงานของประเทศทีก่ัก
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คุมได้รบัเวลาพกันานกว่า นอกจากนัน้เชลยศึกจะต้องได้รับอนญุาตให้หยดุพกัเป็นเวลาติดต่อกนั 24 ชัว่โมง

ทุกสัปดาห์ วันที่เหมาะที่สุดก็คือวันอาทิตย์หรือวันหยุดงานของประเทศเดิมของเชลยศึก ยิ่งกว่านั้นเชลย

ศึกทุกคนที่ได้ท�างานมาแล้วหนึ่งปีจะต้องได้รับอนุญาตให้พักได้ 8 วันติดต่อกัน ซึ่งระหว่างนั้นจะต้องจ่าย

ค่าจ้างแรงงานให้ด้วย

ถ้าใช้ท�างานโดยวิธีต่างๆ เช่น ท�างานเป็นชิ้นๆ ไปแล้ว วิธีการเช่นว่านั้นจะต้องไม่เป็นเหตุให้ระยะเวลา

ท�างานนานเกินไป

ข้อ 54

ค่าจ้างแรงงานทีจ่ะต้องจ่ายให้เชลยศกึจะต้องก�าหนดลงไว้ตามบทบญัญตัแิห่งข้อ 62 ของอนุสญัญาฉบบันี้

เชลยศกึทีไ่ด้รบัอบุตัเิหตอุนัเนือ่งจากงาน หรอืเชลยศกึซึง่ตดิโรคมาเนือ่งจากการนัน้ หรอืเพราะผลของงาน

ที่ท�า จะต้องได้รับการดูแลรักษาทุกประการเท่าที่จ�าเป็นแก่อาการป่วยไข้ของตน นอกจากนั้นประเทศที่

กักคุมจะต้องให้ใบรับรองแพทย์แก่เชลยศึกเช่นว่านี้เพื่อเชลยศึกจะได้สามารถยื่นค�าร้องเรียกค่าเสียหาย

แก่ประเทศที่ตนสังกัดอยู่ และจะต้องจัดส่งส�าเนาไปยังส�านักตัวแทนกลางส�าหรับเชลยศึกดังที่ได้บัญญัติ

ไว้ในข้อ 123

ข้อ 55

เชลยศึกจะต้องได้รับการตรวจทางแพทย์เป็นระยะๆ เพื่อรับรองว่ามีร่างกายสมบูรณ์ส�าหรับท�างาน 

อย่างน้อยที่สุดเดือนละครั้ง การตรวจจะต้องค�านึงโดยเฉพาะถึงลักษณะของงานซึ่งเชลยศึกจะต้องท�า

ถ้าเชลยศึกผู้ใดเห็นว่าตนไม่สามารถท�างานได้แล้ว เชลยศึกผู้นั้นจะได้รับอนุญาตให้ไปหาเจ้าหน้าที่แพทย์

ประจ�าค่ายของตนได้ อายุรแพทย์หรือศัลยแพทย์อาจจะรับรองว่าเชลยศึกซึ่งมีความเห็นว่าตนมีร่างกาย

ไม่สมบูรณ์ส�าหรับท�างานนั้น ควรจะได้รับยกเว้นจากการท�างานได้

ข้อ 56

การจัดด�าเนนิการและการปกครองของกองแรงงานท้ังหลาย จะต้องเป็นไปเช่นเดียวกบัท่ีใช้อยูใ่นค่ายเชลยศึก

กองแรงงานทกุกองนัน้ให้คงอยู่ภายใต้ความควบคุมและเป็นส่วนหนึง่ในทางการปกครองของค่ายเชลยศกึ 

เจ้าหน้าท่ีทางทหารและผู้บัญชาการของค่ายท่ีกล่าวแล้วจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามบทบัญญัติ

ต่างๆ แห่งอนุสัญญาฉบับนี้ในกองแรงงานทั้งหลาย ภายใต้ความควบคุมของรัฐบาลของเจ้าหน้าที่นั้น

ผู้บัญชาการค่ายจะต้องเก็บบันทึกเกี่ยวกับกองแรงงาน ซึ่งสังกัดอยู่ในค่ายของตนอันเป็นบันทึกฉบับที่ล่า

ทีส่ดุ และจะต้องส่งบนัทกึนัน้ไปยงัผูแ้ทนของประเทศทีคุ่ม้ครอง ผูแ้ทนของคณะกรรมการกาชาดระหว่าง

ประเทศหรือผู้แทนองค์การอื่นๆ ที่ให้การบรรเทาทุกข์แก่เชลยศึก ซึ่งอาจมาเยี่ยมเยียนค่ายนั้น
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ข้อ 57

การปฏิบัติต่อเชลยศึกที่ท�างานให้แก่บุคคลเอกชน แม้ว่าบุคคลผู้นั้นจะรับผิดชอบในความอารักขาและ

คุ้มครองเชลยศึกก็ตาม จะต้องไม่อยู่ในระดับท่ีต�่ากว่าท่ีบัญญัติไว้ในอนุสัญญาฉบับนี้ ประเทศที่กักคุม 

เจ้าหน้าทีท่างทหาร และผูบ้ญัชาการค่ายทีเ่ชลยศกึเช่นว่านีส้งักดัอยูจ่ะต้องรบัผดิชอบด้วยประการทัง้ปวง

ในการเลี้ยงดู การดูแลรักษา การปฏิบัติ และการจ่ายค่าจ้างแรงงานของเชลยศึกเช่นที่ว่านี้

เชลยศึกเช่นว่านี้จะต้องมีสิทธิที่จะคงติดต่อกับผู้แทนของเชลยศึกในค่ายที่ตนสังกัดอยู่ได้

หมวดที่ 4
รำยได้ทำงกำรเงินของเชลยศึก

ข้อ 58

เมื่อเกิดการสู้รบข้ึน และระหว่างรอความตกลงในเรื่องนี้กับประเทศท่ีคุ้มครองนั้น ประเทศท่ีกักคุมอาจ

ก�าหนดจ�านวนเงินสูงสุดเป็นเงินสดหรือเป็นรูปอ่ืนใดที่คล้ายคลึงกันนี้ เพื่อให้เชลยศึกมีไว้ในครอบครอง

ได้ เงินจ�านวนที่เกินไปจากนี้ซึ่งอยู่ในความครอบครองของเชลยศึกโดยชอบธรรม และซึ่งได้ยึดไปหรือกัน

ไว้จากเชลยศึกนั้น จะต้องน�าไปเข้าบัญชีของเชลยศึกนั้นไว้ รวมทั้งเงินใดๆ ที่เชลยศึกน�าฝากไว้เองด้วย 

และจะเปลี่ยนเป็นเงินตราสกุลอื่นโดยปราศจากความยินยอมของเชลยศึกหาได้ไม่

ถ้าเชลยศึกได้รับอนุญาตให้จัดหาบริการหรือซื้อเครื่องสินค้าต่างๆ ภายนอกค่ายโดยการจ่ายเป็นเงินสด

แล้ว การจ่ายเช่นว่านี้เชลยศึกจะต้องเป็นผู้กระท�าด้วยตนเองหรือโดยการจัดการของค่าย และคิดเอากับ

บัญชีของเชลยศึกที่เกี่ยวข้อง ประเทศที่กักคุมจะต้องวางกฎต่างๆ ที่จ�าเป็นไว้ในเรื่องนี้

ข้อ 59

เงนิสดทีไ่ด้ยดึไปจากเชลยศึกตามข้อ 18 เม่ือเวลาท่ีเชลยศึกถกูจบักมุและซึง่เป็นเงนิตราในสกลุของประเทศ

ที่กักคุมนั้น จะต้องน�าเข้าในบัญชีของเชลยศึกที่แยกไว้ต่างหากตามบทบัญญัติในข้อ 64 ของหมวดนี้

จ�านวนเงนิตราในสกุลของประเทศทีก่กัคมุ อนัได้มาจากการเปลีย่นเงนิตราสกลุอ่ืนๆ ซึง่ได้ยดึไว้จากเชลย

ศึกในเวลาเดียวกันนั้นจะต้องน�าไปเข้าบัญชีของเชลยศึกที่แยกไว้ต่างหากนั้น

ข้อ 60

ประเทศที่กักคุมจะอนุญาตให้เชลยศึกทุกคนเบิกเงินประจ�าเดือนเป็นการล่วงหน้าได้ในจ�านวนที่จะได้

ก�าหนดไว้โดยการเปลี่ยนเป็นเงินตราในสกุลของประเทศดังกล่าวแล้ว ดังต่อไปนี้
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ประเภท 1 :  เชลยศึกที่มียศต�่ากว่าสิบเอก : แปดฟรังก์สวิส

ประเภท 2 :   สิบเอกและนายทหารชั้นประทวนอื่น หรือเชลยศึกที่มียศเทียบเท่ากันนี้ : สิบสองฟ

รังก์สวิส

ประเภท 3 :   จ่าและนายทหารชัน้สัญญาบตัรทีม่ยีศต�า่กว่าพนัตร ีหรอืเชลยศกึท่ีมยีศเทียบเท่ากนันี้ 

: ห้าสิบฟรังก์สวิส

ประเภท 4 :  พันตรี พันโท พันเอก หรือเชลยศึกที่มียศเทียบเท่ากันนี้ : หกสิบฟรังก์สวิส

ประเภท 5 :  นายทหารชั้นนายพล หรือเชลยศึกที่มียศเทียบเท่ากันนี้ : เจ็ดสิบห้าฟรังก์สวิส

อย่างไรก็ดี ภาคีคู่พิพาทที่เกี่ยวข้องอาจท�าความตกลงกันเป็นพิเศษเพื่อเปลี่ยนแปลงจ�านวนเงินที่จะจ่าย

ล่วงหน้าให้แก่เชลยศึกประเภทต่างๆ ที่กล่าวข้างต้นนั้นได้

นอกจากนั้น ถ้าจ�านวนที่กล่าวไว้ในวรรคแรกข้างต้น เมื่อเทียบกับเงินเดือนของกองทัพแห่งประเทศท่ี

กกัคมุแล้วจะเป็นจ�านวนสงูเกนิควรไป หรอืด้วยเหตใุดกต็ามจะท�าให้ประเทศทีก่กัคมุอยูใ่นฐานะทีล่�าบาก

แล้ว ระหว่างรอการจัดท�าความตกลงพิเศษกับประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยู่เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงจ�านวน

ดังกล่าวข้างต้นนั้น ประเทศที่กักคุม

(ก) จะต้องเพิ่มบัญชีเงินของเชลยศึก ตามจ�านวนที่กล่าวไว้ในวรรคแรกข้างต้นต่อไป

(ข) อาจจ�ากดัจ�านวนทีจ่ะพงึจ่ายจากเงนิล่วงหน้าเหล่านีแ้ก่เชลยศกึเพือ่ใช้จ่ายส่วนตวัตามจ�านวนที่

สมควร แต่ส�าหรับประเภท 1 จะต้องได้ไม่น้อยกว่าจ�านวนที่ประเทศที่กักคุมจ่ายให้แก่ผู้ที่สังกัด

อยู่ในกองทัพของตน

การจ�ากัดอย่างหนึ่งอย่างใด จะต้องแจ้งเหตุผลให้ประเทศที่คุ้มครองทราบโดยมิชักช้า

ข้อ 61

ประเทศที่กักคุมจะต้องรับจ�านวนเงินซึ่งประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยู่อาจจะส่งมาให้เพื่อแจกจ่ายเป็นส่วน

เพิ่มให้แก่เชลยศึก โดยมีเงื่อนไขว่าจ�านวนเงินที่จะน�ามาจ่ายนั้นจะต้องจ่ายให้เท่ากันแก่เชลยศึกแต่ละ

คนในประเภทเดียวกันจะต้องจ่ายให้แก่เชลยศึกทุกคนในประเภทนั้นซึ่งสังกัดอยู่กับประเทศนั้น และจะ

ต้องจัดน�าเข้าบัญชีของแต่ละคนโดยเร็วที่สุดตามความในบทบัญญัติแห่งข้อ 64 การจ่ายเพ่ิมเติมให้เช่น

นี้จะไม่ท�าให้ประเทศที่กักคุมพ้นจากพันธกรณีที่มีอยู่ตามอนุสัญญาฉบับนี้
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ข้อ 62

เชลยศึกจะต้องได้รับอัตราค่าจ้างแรงงานอย่างเป็นธรรมโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ที่กักคุม อัตรานี้เจ้าหน้าที่

ดังกล่าวจะเป็นผู้ก�าหนด แต่จะต้องไม่ต�่ากว่าหน่ึงในสี่ของหนึ่งแฟรงค์สวิสต่อวันท�างานเต็มวันไม่ว่าใน

กรณีใด ประเทศทีก่กัคมุจะตอ้งแจ้งให้เชลยศกึและประเทศทีเ่ชลยศกึสงักดัอยูท่ราบอัตราการจ่ายค่าจ้าง

แรงงานรายวันซึ่งได้ก�าหนดไว้ โดยผ่านประเทศที่คุ้มครอง

โดยนยัเดยีวกนัเจ้าหน้าทีท่ีก่กัคมุจะต้องจ่ายค่าจ้างแรงงานให้เชลยศกึซึง่ได้รบัมอบประจ�าหน้าทีห่รอืการ

งานที่ใช้ฝีมือหรือกึ่งฝีมือที่เกี่ยวกับการปกครอง การจัดตั้งหรือการบ�ารุงรักษาค่าย และให้แก่เชลยศึกซึ่ง

มีหน้าที่ทางศาสนาหรือทางการแพทย์ต่อเพื่อเชลยศึกของตน

ค่าจ้างแรงงานของผูแ้ทนเชลยศกึ หรอืของทีป่รกึษาถ้าม ีและของผูช่้วยผูแ้ทนนัน้ จะต้องจ่ายจากกองทนุ

ที่เก็บได้เป็นก�าไรจากร้านจ�าหน่ายส่ิงของอัตราส่วนค่าจ้างแรงงานนี้ ผู้แทนเชลยศึกจะเป็นผู้ก�าหนดขึ้น 

และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บัญชาการค่ายด้วย ถ้าไม่มีกองทุนเช่นว่านี้แล้ว เจ้าหน้าที่ที่กักคุม

จะได้จ่ายค่าจ้างแรงงานให้แก่เชลยศึกเหล่านี้อย่างเป็นธรรม

ข้อ 63

เชลยศึกจะต้องได้รับอนุญาตให้รับเงินที่มีผู้ส่งมาถึงตนเป็นส่วนตัวหรือส่วนรวม

เชลยศึกทุกคนย่อมมีสิทธิที่จะใช้เงินที่เหลืออยู่ในบัญชีของตนดังที่บัญญัติไว้ในข้อต่อไป ภายในข้อจ�ากัด

ต่างๆ ซึ่งประเทศที่กักคุมได้ก�าหนดไว้การจ่ายเงินเช่นว่านี้ ประเทศที่กักคุมจะต้องเป็นผู้จ่ายเมื่อมีการ

ร้องขอเชลยศึกอาจจะท�าการจ่ายเงินไปยังต่างประเทศได้ด้วยภายใต้ข้อก�ากัดทางการคลังหรือทางการ

เงิน ซึ่งประเทศที่กักคุมเห็นว่าจ�าเป็น ในกรณีนี้จะต้องจัดการจ่ายเงินที่เชลยศึกส่งไปถึงผู้ที่ต้องพึ่งพิงตน

เป็นอันดับแรก

ไมว่า่ในพฤตกิารณเ์ช่นไร และดว้ยความยนิยอมของประเทศทีต่นสังกดัอยู ่เชลยศึกอาจท�าการจ่ายเงนิใน

ประเทศของตนเองได้ ดังต่อไปนี้ คือ ประเทศที่กักคุมจะต้องส่งใบแจ้งความที่แสดงรายการที่จ�าเป็นเกี่ยว

กับเชลยศึก แสดงผู้รับประโยชน์ในการจ่ายเงินและจ�านวนรวมที่จะต้องจ่ายโดยบอกเป็นเงินตราในสกุล

ของประเทศที่กักคุม ไปยังประเทศที่กล่าวนั้นโดยผ่านประเทศที่คุ้มครอง ใบแจ้งความดังกล่าวนี้เชลยศึก

จะต้องลงนาม และผูบ้ญัชาการค่ายจะต้องลงนามก�ากับไว้ด้วย ประเทศทีก่กัคมุจะได้หกัเงนิจากบญัชขีอง

เชลยศกึตามจ�านวนทีเ่ท่ากนั เงนิจ�านวนทีห่กัไว้เช่นนีใ้ห้น�าเข้าไว้ในรายรบัของประเทศทีเ่ชลยศึกสังกดัอยู่

ในการใช้บทบัญญัติต่างๆ ข้างต้นนี้ ประเทศที่กักคุมอาจจะอนุโลมใช้แบบข้อบังคับในภาคผนวกที่ 5 แห่ง

อนุสัญญาฉบับนี้ให้เป็นประโยชน์ได้



94 อนุสัญญาฉบับที่สาม

ข้อ 64 

ประเทศที่กักคุมจะได้ถือบัญชีของเชลยศึกแต่ละคนไว้ซึ่งอย่างน้อยที่สุดจะต้องแสดงถึง

(1) จ�านวนทีเ่ป็นของเชลยศกึ หรอืทีเ่ชลยศกึได้รบัเป็นการจ่ายล่วงหน้า หรอืการจ่ายค่าจ้างแรงงานหรอื

ได้รับมาจากทางอื่น จ�านวนเงินในสกุลของประเทศที่กักคุมซึ่งได้ยึดมาจากเชลยศึก จ�านวนเงินที่ได้

ยึดมาจากเชลยศึกและได้เปลี่ยนเป็นเงินตราในสกุลของประเทศดังกล่าวตามที่เชลยศึกร้องขอ

(2) เงินที่ได้จ่ายให้แก่เชลยศึกเป็นเงินสด หรือในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน เงินที่ได้จ่ายในนามของ

เชลยศึกและตามค�าร้องขอของเชลยศึกเงินที่ได้โอนไปจ่ายตามข้อ 63 วรรคสาม

ข้อ 65

รายการทุกอันในบัญชีของเชลยศึกนั้น เชลยศึกหรือผู้แทนที่ท�าการในนามของเชลยศึก จะต้องลงนาม

ก�ากับหรือเซ็นอักษรย่อไว้ด้วย

เชลยศึกจะได้รับความสะดวกตามสมควรไม่ว่าเวลาใดในอันที่จะขอดูและขอส�าเนาบัญชีเงินฝากของตน 

ซึ่งผู้แทนของประเทศที่คุ้มครองอาจขอตรวจได้เช่นเดียวกันในเวลาที่มาเยี่ยมค่าย

เมื่อเชลยศึกถูกย้ายจากค่ายหน่ึงไปยังอีกค่ายหน่ึง จะต้องส่งบัญชีเฉพาะตัวของเชลยศึกตามไปด้วย ใน

กรณีการย้ายจากประเทศที่กักคุมประเทศหนึ่งไปยังประเทศที่กักคุมอีกประเทศหนึ่งนั้น จะต้องส่งเงินที่

เป็นทรัพย์สมบัติของเชลยศึกและท่ีมิใช่เงินตราในสกุลของประเทศที่กักคุมตามเชลยศึกไปด้วยเชลยศึก

จะต้องได้รับใบรับรองส�าหรับจ�านวนเงินอื่นใดที่ยังมีเหลืออยู่ในบัญชีรายรับของตน

ภาคีคู่พพิาทที่เกี่ยวข้องอาจตกลงกนัแจ้งให้กนัและกนัทราบจ�านวนเงินในบญัชขีองเชลยศึกในระยะเวลา

ตามที่จะก�าหนดขึ้นได้โดยผ่านทางประเทศที่คุ้มครอง

ข้อ 66 

เมื่อการคุมขังได้สิ้นสุดลงแล้ว ในการปล่อยตัวเชลยศึกหรือการส่งตัวกลับประเทศเดิมนั้น ประเทศที่กัก

คุมจะต้องท�ารายการแถลงบัญชีแสดงจ�านวนเงินที่เหลืออยู่ซึ่งเป็นของเชลยศึกมอบให้แก่เชลยศึก โดยมี

นายทหารผูท้ีไ่ด้รบัมอบอ�านาจนายหนึง่ของประเทศนัน้เป็นผูล้งนาม ประเทศท่ีกักคมุจะต้องส่งบญัชีแสดง

รายละเอียดต่างๆ ตามสมควรของบรรดาเชลยศึกด้วยโดยผ่านประเทศที่คุ้มครองไปยังรัฐบาลที่เชลยศึก

สังกัดอยู่ เมื่อการคุมขังเชลยศึกเหล่านี้ได้สิ้นสุดลงโดยการส่งตัวกลับประเทศเดิม การปล่อยตัว การหลบ

หนี การตายหรือโดยวิธีอื่นๆ และแสดงจ�านวนเงินของเชลยศึกที่ยังคงเหลืออยู่ บัญชีรายชื่อเช่นว่านี้ให้

ผู้แทนที่ทรงอ�านาจของประเทศที่กักคุมรับรองไว้ทุกแผ่น
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บทบัญญัติข้างต้นอันหนึ่งอันใดของข้อนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยความตกลงร่วมกันระหว่างภาคีคู่พิพาท

ทั้งสองฝ่าย

ประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยู่จะต้องรับผิดชอบในการช�าระเงินจ�านวนที่ยังค้างอยู่แก่เชลยศึกจากประเทศ

ที่กักคุม เมื่อการคุมขังได้สิ้นสุดลงแล้ว

ข้อ 67

การจ่ายล่วงหน้าที่ให้แก่เชลยศึกตามข้อ 60 นั้น จะต้องถือว่าได้กระท�าไปในนามของประเทศที่เชลยศึก

สังกัดอยู่ การจ่ายล่วงหน้าเช่นนี้ และการจ่ายทุกประเภทที่ประเทศดังกล่าวได้กระท�าไปตามข้อ 63 วรรค

สาม และข้อ 68 ให้เป็นเร่ืองทีจ่ะได้ตกลงกนัระหว่างประเทศต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง เมือ่การสูร้บได้สิน้สดุลงแล้ว

ข้อ 68

การเรียกร้องค่าทดแทนของเชลยศึกเกี่ยวกับการบาดเจ็บหรือพิการอื่นใดอันเกิดจากการท�างานน้ัน จะ

ต้องติดต่อให้ประเทศที่เชลยศึกสังกัดทราบโดยผ่านประเทศที่คุ้มครอง ในทุกกรณี ตามข้อ 54 ประเทศ

ที่กักคุมจะได้จัดให้เชลยศึกผู้เกี่ยวข้องได้รับบันทึกแสดงลักษณะของการบาดเจ็บหรือพิการ พฤติการณ์

ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนและรายละเอียดของการปฏิบัติทางการแพทย์หรือทางโรงพยาบาล บันทึกนี้นายทหาร

ผู้รับผิดชอบของประเทศที่กักคุมจะต้องลงนามไว้ และรายละเอียดในทางการแพทย์ก็จะต้องได้รับการ

รับรองจากนายทหารแพทย์

การเรียกร้องอย่างใดๆ ที่มาจากเชลยศึกเพื่อให้ชดใช้ค่าทดแทนเกี่ยวกับสิ่งของส่วนตัว เงิน หรือสิ่งมีค่า

อืน่ๆ ซึง่ประเทศทีก่กัคุมได้กกัไว้ตามข้อ 18 และยงัมไิด้จ่ายให้ในเม่ือมีการส่งตัวเชลยศกึกลบัประเทศเดิม 

หรอืเก่ียวกบัความเสียหายทีอ้่างว่าเนือ่งมาจากความผดิของประเทศทีก่กัคมุ หรอืของเจ้าหน้าทีผู่ห้นึง่ผูใ้ด

ของประเทศนั้น เหล่านี้ก็ให้ติดต่อให้ประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยู่ทราบเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม สิ่งของ

ส่วนตัวเช่นว่านี้อย่างหน่ึงอย่างใดที่เชลยศึกจ�าเป็นจะต้องใช้ระหว่างอยู่ในการคุมขังนั้นให้ประเทศท่ีกัก

คุมเป็นผู้จ่ายให้ใหม่ทุกกรณี ประเทศที่กักคุมจะได้จัดท�าบันทึกให้เชลยศึกฉบับหนึ่ง โดยมีนายทหารผู้รับ

ผิดชอบลงนาม แสดงข้อความทุกประการเท่าที่ทราบเกี่ยวกับเหตุผลที่ว่า ท�าไมจึงไม่ส่งสิ่งของ เงิน และ

สิ่งมีค่าต่างๆ เช่นนี้คืนให้แก่เชลยศึก ส�าเนาบันทึกนี้จะได้ส่งไปให้ประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยู่ 1 ฉบับ โดย

ผ่านทางส�านักตัวแทนกลางส�าหรับเชลยศึกดังบัญญัติไว้ในข้อ 123
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หมวด 5
ควำมสัมพันธ์ของเชลยศึกกับภำยนอก

ข้อ 69

ในทันทีที่เชลยศึกได้ตกอยู่ในอ�านาจของตน ประเทศที่กักคุมจะต้องแจ้งให้เชลยศึกและประเทศที่เชลย

ศึกสังกัดอยู่โดยผ่านทางประเทศที่คุ้มครองเพื่อให้ทราบระเบียบการต่างๆ ที่ได้จัดวางขึ้นเพื่อปฏิบัติตาม

บทบัญญัติต่างๆ แห่งหมวดนี้ ทั้งจะต้องแจ้งให้ภาคีที่เกี่ยวข้องทราบถึงการแก้ไขระเบียบการเช่นว่านี้ใน

ภายหลังด้วย

ข้อ 70

ในทันทีที่ถูกจับกุมหรือหลังจากการมาถึงค่ายไม่เกินกว่าหนึ่งสัปดาห์ แม้จะเป็นค่ายส�าหรับส่งผ่านต่อไป

ก็ตาม ท้ังในกรณีการป่วยไข้หรือการย้ายไปยังโรงพยาบาลหรือไปยังค่ายแห่งอ่ืนน้ัน จะต้องให้เชลยศึก

ทุกคนสามารถเขียนหนังสือโดยตรงถึงครอบครัวของตนทางหน่ึงและถึงส�านักตัวแทนกลางส�าหรับเชลย

ศกึดังที่บญัญัตไิว้ในข้อ 123 อกีทางหนึง่เพือ่แจ้งให้บรรดาญาตพิี่น้องของตนทราบถงึการถกูจบักมุ ต�าบล

ที่อยู่และสภาพแห่งอนามัยของตนโดยใช้บัตร ซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็จะให้มีลักษณะเหมือนแบบที่ผนวกอยู่กับ

อนสุญัญาฉบับนีใ้ห้ส่งบัตรดงักล่าวไปโดยเรว็ทีส่ดุทีจ่ะเรว็ได้และจะต้องไม่หน่วงเหนีย่วไว้ด้วยประการใดๆ

ข้อ 71

เชลยศึกจะต้องได้รับอนุญาตให้ส่งและรับจดหมายและไปรษณียบัตร ถ้าประเทศท่ีกักคุมเห็นเป็นการ

จ�าเป็นจะจ�ากัดจ�านวนจดหมายและไปรษณียบัตรที่เชลยศึกแต่ละคนจะส่งไปแล้ว จ�านวนดังกล่าวน้ัน 

ส�าหรับจดหมายจะต้องไม่น้อยกว่าสองฉบับและส�าหรับไปรษณียบัตรจะต้องไม่น้อยกว่าสี่ฉบับต่อเดือน 

โดยไม่รวมถึงบัตรแจ้งการจับกุมตามที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 70 และจัดท�าให้มีข้อความตามแบบที่ได้ผนวก

ไว้ท้ายอนุสัญญาฉบับนี้อย่างใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ส่วนข้อจ�ากัดอื่นๆ อาจจะก�าหนดเพิ่มเติมขึ้นได้

ก็ต่อเมื่อเป็นที่พอใจแก่ประเทศที่คุ้มครองแล้ว ว่าจะเป็นประโยชน์แก่เชลยศึกที่เกี่ยวข้องที่จะท�าเช่นนั้น 

เน่ืองจากความยากล�าบากในการแปลเพราะประเทศที่กักคุมไม่สามารถจะหานักภาษาที่ทรงคุณวุฒิพอ

เพียงเพื่อท�าการตรวจข้อความในจดหมายตามที่จ�าเป็นได้ ถ้าจะต้องตั้งข้อจ�ากัดส�าหรับจดหมายโต้ตอบ

ที่มีมาถึงเชลยศึกแล้ว ประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยู่เท่านั้นจะเป็นผู้ที่จะออกค�าสั่งได้ ซึ่งอาจเป็นโดยค�าร้อง

ขอของประเทศทีก่กัคมุกไ็ด้ จดหมายและไปรษณียบตัรเช่นว่านีจ้ะต้องจัดส่งไปโดยวธิท่ีีรวดเรว็ทีส่ดุเท่าที่

ประเทศที่กักคุมจะจัดได้และจะต้องไม่ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือยึดไว้โดยเหตุผลทางวินัย

เชลยศึกซึ่งไม่ได้รับข่าวคราวจากครอบครัวเป็นเวลานานหรือไม่สามารถจะรับข่าวจากญาติท่ีสนิทหรือ

ส่งข่าวไปยงับคุคลดงักล่าวนัน้โดยทางไปรษณย์ีธรรมดาได้ รวมทัง้ผูซ่ึ้งอยูห่่างไกลมากจากบ้านของตนนัน้

จะต้องได้รับอนุญาตให้ส่งโทรเลขได้ ส่วนค่าธรรมเนียมนั้นคิดจากบัญชีของเชลยศึกซึ่งมีอยู่กับประเทศที่
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กักคุม หรือจะจ่ายเป็นเงินตรานามสกุลที่เชลยศึกมีอยู่ ในกรณีที่มีเรื่องด่วนเชลยศึกจะต้องได้ประโยชน์

จากระเบียบการนี้เช่นเดียวกัน

โดยปกต ิจดหมายโต้ตอบของเชลยศกึจะต้องเขยีนเป็นภาษาของเชลยศกึนัน้เอง ภาคคีูพ่พิาทอาจยอมให้

เขียนจดหมายโต้ตอบเป็นภาษาอื่นก็ได้

ถุงท่ีบรรจุไปรษณีย์ของเชลยศึกจะต้องประทับตราอย่างแข็งแรงและปิดป้ายแสดงสิ่งของที่บรรจุภายใน

โดยชัดเจน และจะต้องจ่าหน้าซองถึงที่ท�าการปลายทาง

ข้อ 72

เชลยศึกจะต้องได้รับอนุญาตให้รับหีบห่อของที่ส่งมาเป็นรายบุคคล หรือที่ส่งมาเป็นส่วนรวมโดยทาง

ไปรษณีย์หรือทางอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหีบห่อที่บรรจุเครื่องอาหาร เครื่องนุ่งห่ม เวชภัณฑ์ และวัตถุที่ใช้

ในทางศาสนา การศึกษาหรือการพักผ่อนตามที่เชลยศึกนั้นประสงค์ รวมทั้งหนังสือวัตถุส�าหรับสักการ

บูชา บริภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ กระดาษ ข้อสอบ เครื่องดนตรี เครื่องกีฬา และสิ่งของต่างๆ ที่เป็นเครื่อง

ช่วยให้เชลยศึกได้ท�าการศึกษาเพิ่มเติมหรือใช้ในทางวัฒนธรรมของตน

การส่งของเช่นว่านี้ไม่ท�าให้ประเทศที่กักคุมหลุดพ้นจากพันธกรณีซึ่งมีอยู่ตามอนุสัญญาฉบับนี้

ข้อจ�ากัดซึง่จะพงึท�าได้ส�าหรบัการส่งของเหล่านีน้ัน้ จะต้องเป็นแต่เพยีงข้อจ�ากดัต่างๆ ซึง่ประเทศทีคุ่ม้ครอง

เสนอขึ้นเพื่อประโยชน์ของเชลยศึกเอง หรือที่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือองค์การอื่นๆ ที่

ให้ความช่วยเหลือแก่เชลยศึกเป็นผู้เสนอขึ้นเกี่ยวกับการส่งของในส่วนของตนเท่านั้น เนื่องจากภาวะอัน

ตึงเครียดทางการขนส่งและการคมนาคม

เงือ่นไขในการส่งหบีห่อเป็นรายบคุคลและทีเ่ป็นส่วนรวมนัน้ ถ้าจ�าเป็นจะต้องเป็นไปตามความตกลงพิเศษ

ระหว่างประเทศท่ีเกีย่วข้องซึง่ไม่ว่าในกรณีใด จะต้องไม่หน่วงเหนีย่วมิให้เชลยศึกได้รบัเครือ่งอุปโภคบรโิภค

ที่ส่งมาบรรเทาทุกข์นีโ้ดยล่าช้า หนังสอืจะต้องไม่รวมอยูใ่นหบีหอ่บรรจุเครื่องนุง่หม่และอาหาร เวชภัณฑ์

นั้นโดยปกติจะต้องส่งเป็นหีบห่อที่ส่งมาเป็นส่วนรวม

ข้อ 73

ในกรณีท่ีไม่มีความตกลงพิเศษระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับเงื่อนไขในการรับและการแจกจ่าย

สิ่งของบรรเทาทุกข์อันส่งมาเป็นส่วนรวมแล้วให้ใช้กฎและข้อบังคับอันเกี่ยวกับการส่งของเป็นส่วนรวม

ซึ่งผนวกไว้ท้ายอนุสัญญาฉบับนี้บังคับ

ความตกลงพเิศษทีร่ะบถึุงข้างต้นนีจ้ะต้องไม่ก�ากดัสทิธขิองผูแ้ทนเชลยศกึในอนัทีจ่ะเข้าครอบครองสิง่ของ

ที่ส่งมาบรรเทาทุกข์เป็นส่วนรวมที่ส่งมาส�าหรับเชลยศึก และในอันที่จะด�าเนนิการแจกจ่าย หรือจ�าหน่าย

สิ่งของนั้นเพื่อประโยชน์ของเชลยศึก
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นอกจากนั้น ความตกลงเช่นว่านี้จะต้องไม่ก�ากัดสิทธิของผู้แทนแห่งประเทศที่คุ้มครอง คณะกรรมการ

กาชาดระหว่างประเทศหรือองค์การอื่นใดซึ่งให้ความช่วยเหลือเชลยศึกและรับผิดชอบในการส่งสิ่งของ

อันเป็นส่วนรวมนั้นๆ ในอันที่จะควบคุมดูแลการแจกจ่ายให้แก่ผู้รับ

ข้อ 74

สิ่งของบรรเทาทุกข์ทั้งปวงท่ีส่งมาให้เชลยศึกจะต้องได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีขาเข้า ศุลกากรและ

ค่าติดพันอื่นๆ

จดหมายโต้ตอบ สิง่ของบรรเทาทกุข์ และเงนิทีส่่งไปให้เชลยศกึซึง่ได้รบัอนญุาตแล้ว หรอืทีเ่ชลยศกึส่งผ่าน

ทีท่�าการไปรษณย์ี ไม่ว่าส่งโดยทางตรง หรือส่งผ่านทางส�านกังานสนเทศดังบัญญติัไว้ในข้อ 122 และส�านัก

ตวัแทนกลางส�าหรบัเชลยศกึดงับญัญตัไิว้ในข้อ 123 จะต้องได้รบัยกเว้นไม่ต้องเสยีค่าธรรมเนียมไปรษณย์ี

ทั้งในประเทศต้นทางและปลายทาง และในประเทศระหว่างทางด้วยถ้าไม่สามารถส่งของท่ีมุ่งหมายจะ

ส่งมาบรรเทาทุกข์เชลยศึกโดยผ่านที่ท�าการไปรษณีย์เพราะมีน�้าหนักมากเกินไป หรือเพราะเหตุอื่นใด

แล้ว จะต้องคิดค่าขนส่งในอาณาเขตทั้งปวงที่อยู่ภายใต้ความควบคุมของประเทศที่กักคุมเอากับประเทศ

ที่กักคุมนี้ ส่วนประเทศอื่นๆ ที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญานี้จะต้องเป็นผู้เสียค่าขนส่งในอาณาเขตของตน

เมื่อมิได้มีความตกลงไว้เป็นพิเศษระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องแล้ว ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งของเช่น

ว่านี้ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่การยกเว้นต่างๆ ข้างต้นคลุมถึงนั้น ให้คิดเอากับผู้ส่ง

อคัรภาคผีูท้�าสญัญาจะต้องพยายามลดค่าโทรเลขทีเ่ชลยศกึส่งหรอืทีส่่งไปยงัเชลยศกึลงเท่าทีจ่ะกระท�าได้

ข้อ 75

ถ้าการปฏิบัติทางทหารขัดขวางประเทศที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามพันธกรณีที่จะจัดให้ท�าการขนส่ง

สิ่งของตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 70, 71, 72, และ 77 แล้ว ประเทศที่คุ้มครองที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ

กาชาดระหว่างประเทศหรือองค์การอ่ืนใดซึ่งได้รับความเห็นชอบจากภาคีคู่พิพาท อาจจัดให้ท�าการขน

สิ่งของเช่นว่านี้โดยวิธีที่เหมาะสมก็ได้ (โดยรถไฟ ยวดยาน เรือ หรืออากาศยาน ฯลฯ) เพื่อการนี้อัครภาคี

ผู้ท�าสัญญาจะต้องพยายามจัดหาพาหนะส�าหรับการขนส่งเช่นว่านี้ให้และอนุญาตการจราจรโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งโดยการออกหนังสือคุ้มครองอันจ�าเป็นให้

การขนส่งเช่นว่านี้ อาจจะใช้ส�าหรับขนส่งสิ่งของดังต่อไปนี้ได้ด้วยคือ

(ก)จดหมาย บัญชีรายชื่อและรายงานที่โต้ตอบกัน ระหว่างส�านักตัวแทนสนเทศกลางที่ระบุไว้ในข้อ 123 

และส�านักงานแห่งชาติที่ระบุไว้ในข้อ 122

(ข)จดหมาย และรายงานเก่ียวกับเชลยศึก ซึ่งประเทศท่ีคุ้มครองคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ

หรือองค์การอื่นใดที่ช่วยเหลือเชลยศึกอันเป็นการโต้ตอบกับผู้แทนของตนหรือกับภาคีคู่พิพาท
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เมื่อมิได้มีความตกลงพิเศษแต่อย่างใดแล้ว ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้วิธีขนส่งเช่นว่านี้ให้ภาคีคู่พิพาท ซึ่ง

คนชาติของตนได้รับประโยชน์จากการนั้นเป็นผู้เสียตามส่วน

ข้อ 76

การตรวจจดหมายที่ส่งไปยังเชลยศึกหรือที่เชลยศึกส่งไปนั้น จะต้องกระท�าโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้ 

การตรวจจดหมายท่ีส่งทางไปรษณีย์นั้นให้รัฐที่ส่งและรัฐที่รับเท่านั้นเป็นผู้ตรวจ และให้ฝ่ายหนึ่งตรวจ

ได้เพียงครั้งเดียว

การตรวจหีบห่อที่มีความมุ่งหมายจะส่งไปให้เชลยศึกนั้น จะต้องไม่กระท�าในลักษณะที่จะท�าให้สิ่งของ

ที่บรรจุอยู่นั้นเสื่อมเสีย การตรวจจะต้องกระท�าต่อหน้าผู้รับ หรือต่อหน้าเพื่อนเชลยศึกด้วยกัน ซึ่งได้รับ

มอบอ�านาจจากเชลยศึกโดยเรียบร้อยแล้ว นอกจากในกรณีที่เป็นสิ่งขีดเขียนหรือตีพิมพ์การส่งมอบของ

ซึ่งส่งมาเป็นรายบุคคล หรือของอันเป็นส่วนรวมให้แก่เชลยศึกนั้นจะต้องไม่หน่วงเหนี่ยวไว้โดยการอ้าง

ถึงความยุ่งยากในการตรวจ

การห้ามส่งจดหมายใดๆ ซึ่งภาคีคู่พิพาทได้สั่งห้ามโดยเหตุผลทางการทหารหรือทางการเมืองก็ตาม 

จะต้องเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นและมีระยะเวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะท�าได้

ข้อ 77

ประเทศทีก่กัคมุจะต้องอ�านวยความสะดวกส�าหรบัการส่งนติกิรรมกระดาษหรอืเอกสารทีม่คีวามมุง่หมาย

จะส่งมาให้เชลยศกึหรือทีเ่ชลยศกึส่งไปโดยผ่านประเทศทีคุ่ม้ครองหรอืส�านกัตวัแทนกลางส�าหรบัเชลยศกึ

ที่บัญญัติไว้ในข้อ 123 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใบมอบฉันทะและพินัยกรรม

ในทุกกรณี ประเทศที่กักคุมจะต้องให้ความสะดวกแก่เชลยศึกในการตระเตรียม และการจัดการเอกสาร

ต่างๆ เช่นว่านี ้โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศท่ีกกัคุมจะต้องอนญุาตให้เชลยศกึได้ปรกึษาหารอืกบัทนายความ

และจะต้องจัดการที่จ�าเป็นเพื่อรับรองความถูกต้องแห่งลายมือชื่อของเชลยศึก
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หมวด 6
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเชลยศึกกับเจ้ำหน้ำที่ 

ส่วนที่ 1
ค�ำกล่ำวหำของเชลยศึกเกี่ยวกับสภำพกำรคุมขัง

ข้อ 78

เชลยศึกมีสิทธิที่จะยื่นค�าขอร้องต่อเจ้าหน้าท่ีทางทหารซึ่งตนอยู่ในอ�านาจเกี่ยวกับสภาพการคุมขังซึ่ง

เชลยศึกได้รับอยู่

เชลยศึกยังมีสิทธิอันไม่จ�ากัดที่จะร้องเรียนต่อผู้แทนของประเทศที่คุ้มครองโดยผ่านทางผู้แทนของเชลย

ศึกเอง หรือถ้าเชลยศึกพิจารณาเห็นว่าเป็นการจ�าเป็นจะท�าการร้องเรียนโดยตรงเพื่อชี้แจงให้ทราบถึง

ข้อที่ตนมีเหตุจะต้องกล่าวหาเกี่ยวกับสภาพการคุมขัง

ค�าขอร้องและค�ากล่าวหาเหล่านี้จะต้องไม่ถูกจ�ากัดหรือถือว่าเป็นส่วนหน่ึงแห่งส่วนจ�ากัดของจดหมาย

โต้ตอบที่ระบุไว้ในข้อ 71 ทั้งจะต้องตัดส่งไปโดยทันทีถึงแม้จะปรากฏว่าค�าขอร้องและค�ากล่าวหาเหล่านี้

ไม่มีมูลก็จะยกมาเป็นเหตุเพื่อท�าการลงโทษอย่างหนึ่งอย่างใดหาได้ไม่

ผู้แทนเชลยศึกอาจส่งรายงานเป็นระยะๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ในค่ายและความต้องการของเชลยศึกไป

ยังผู้แทนของประเทศที่คุ้มครอง

ส่วนที่ 2
ผู้แทนของเชลยศึก

ข้อ 79

ในสถานท่ีทุกแห่งที่มีเชลยศึกอยู่ ยกเว้นท่ีซึ่งมีนายทหาร ให้เชลยศึกมีเสรีภาพในการเลือกตั้งโดยวิธีลง

คะแนนลับทุกๆ ระยะ 6 เดือน และทุกครั้งที่มีการว่างลงเพื่อเลือกตั้งผู้แทนเชลยศึก เพื่อมอบหมายให้

ท�าการแทนตนส�าหรับติดต่อกับเจ้าหน้าที่ทางทหาร ประเทศท่ีคุ้มครอง คณะกรรมการกาชาดระหว่าง

ประเทศ และองค์การอื่นใดที่อาจจะช่วยเหลือแก่ตน ผู้แทนเชลยศึกเหล่านี้มีสิทธิที่จะได้รับเลือกใหม่ได้

ในค่ายส�าหรับนายทหารและส�าหรับบุคคลที่มีฐานะเทียบเท่ากับนายทหารหรือในค่ายผสมนั้น จะต้อง

ยอมรับให้นายทหารผู้มีอาวุโสในหมู่เชลยศึกเป็นผู้แทนเชลยศึกของค่าย ในกรณีท่ีเป็นค่ายส�าหรับนาย
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ทหารให้นายทหารผู้นี้ได้รับความช่วยเหลือโดยมีที่ปรึกษาคนหนึ่งหรือมากกว่านั้น ซึ่งนายทหารทั้งหลาย

ได้เลือกตั้งขึ้น ส่วนในค่ายผสมจะต้องได้รับเลือกผู้ช่วยเหลือจากเชลยศึกซึ่งมิใช่นายทหาร และจะต้องได้

รับเลือกตั้งจากเชลยศึกนั้น

ในค่ายกรรมกรส�าหรับเชลยศกึนัน้ จะต้องจดัให้มนีายทหารซึง่มสีญัชาตเิดยีวกันเพือ่ปฏบิตัหิน้าทีท่างการ

ปกครองซึ่งเชลยศึกรับผิดชอบอยู่ นายทหารเหล่าน้ีอาจได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนของเชลยศึกตามวรรค

แรกแห่งข้อนี้ก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้จะต้องเลือกผู้ช่วยของผู้แทนเชลยศึกจากเชลยศึกซึ่งมิใช่นายทหาร

ผู้แทนทุกคนท่ีได้รับเลือกตั้งขึ้นจะต้องได้รับอนุมัติจากประเทศที่กักคุมก่อนที่จะมีสิทธิเร่ิมปฏิบัติหน้าที่ 

ในกรณีที่ประเทศท่ีกักคุมไม่อนุมัติเชลยศึกที่ได้รับเลือกตั้งจากเพ่ือนเชลยศึกด้วยกันแล้ว ก็จะต้องแจ้ง

เหตุผลการปฏิเสธเช่นว่านั้นไปให้ประเทศที่คุ้มครองทราบ

ในทุกกรณี ผู้แทนเชลยศึกจะต้องมีสัญชาติ ภาษา และประเพณีเดียวกับเชลยศึกที่ตนท�าการแทน 

ดังนั้น เชลยศึกซึ่งถูกส่งจ่ายไปอยู่ตามส่วนต่างๆ ของค่ายตามแต่สัญชาติ ภาษา และประเพณีของตนนั้น 

จะต้องมีผู้แทนเชลยศึกของตนเองแต่ละส่วนโดยเป็นไปตามวรรคข้างต้นนั้น

ข้อ 80

ผู้แทนเชลยศึกจะต้องเพิ่มพูนความเป็นอยู่ทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาของเชลยศึก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เชลยศึกตกลงจะจัดตั้งวิธีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันขึ้นในพวกของตนแล้ว 

องค์การน้ีจะต้องอยู่ภายในเขตอ�านาจของผู้แทนเชลยศึกเพ่ิมขึ้นจากหน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมายโดย

บทบัญญัติอื่นๆ แห่งอนุสัญญาฉบับนี้

ผู้แทนเชลยศึกไม่จ�าต้องรับผิดชอบส�าหรับความผิดใดๆ ที่เชลยศึกได้กระท�าขึ้น เพียงแต่โดยเหตุผลแห่ง

หน้าที่ของตนเท่านั้น

ข้อ 81

ผูแ้ทนเชลยศึกจะตอ้งไม่ถกูเรียกร้องใหป้ฏิบตัิงานอย่างอื่นอีก หากว่าการเรียกร้องนัน้จะท�าให้การปฏิบัติ

หน้าที่ของตนได้รับความล�าบากมากขึ้น

ผู้แทนเชลยศึกอาจแต่งตั้งผู้ช่วยจากบรรดาเชลยศึกตามที่เห็นว่าจ�าเป็นทั้งจะต้องได้รับความสะดวกใน

ทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะต้องได้รับเสรีภาพในการเคลื่อนไหวบางประการตามความจ�าเป็นแก่

การปฏิบัติหน้าที่ของตน (การตรวจตรากองแรงงาน การรับเครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ)

ผู้แทนเชลยศึกจะต้องได้รับอนุญาตให้ไปเยี่ยมตามสถานที่ต่างๆ ท่ีเชลยศึกถูกกักคุมอยู่ และเชลยศึก

ทุกคนมีสิทธิที่จะปรึกษาหารือผู้แทนของตนได้อย่างเสรี



102 อนุสัญญาฉบับที่สาม

โดยนัยเดียวกนัผูแ้ทนเชลยศกึจะต้องได้รบัความสะดวกทัง้ปวงในการตดิต่อโดยทางไปรษณย์ีและโทรเลข

กับเจ้าหน้าที่ที่กักคุม ประเทศท่ีคุ้มครองคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ และตัวแทนของคณะ

กรรมการกาชาดระหว่างประเทศ คณะกรรมการผสมทางการแพทย์และองค์การต่างๆ ท่ีให้ความช่วย

เหลือแก่เชลยศึก ผู้แทนเชลยศึกแห่งกองแรงงานจะได้รับความสะดวกอย่างเดียวกันในการติดต่อกับ

ผู้แทนเชลยศึกของค่ายใหญ่ การติดต่อเช่นว่านี้จะต้องไม่ถูกจ�ากัดและจะต้องไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ

ส่วนจ�ากัดดังที่ระบุไว้ในข้อ 71

ผู้แทนเชลยศกึซึง่ถกูโยกย้ายจะต้องมเีวลาอนัสมควร เพือ่แจ้งให้ผูท้ีจ่ะมาแทนตนได้ทราบถงึกจิการประจ�า

วันของตน

หากมีการปลดจากหน้าที่ ก็จะต้องติดต่อแจ้งเหตุผลแห่งการนี้ไปให้ประเทศที่คุ้มครองทราบ

ส่วนที่ 3
กำรลงโทษทำงอำญำและทำงวินัย

1.บททั่วไป

ข้อ 82

เชลยศึกจะต้องอยู่ในบังคับแห่งกฎหมาย ข้อบังคับ และค�าสั่งอันใช้อยู่ในกองทัพของประเทศท่ีกักคุม 

ประเทศท่ีกักคุมมีอ�านาจที่จะใช้ระเบียบการในทางกฎหมายหรือทางวินัยแก่เชลยศึกซึ่งกระท�าความผิด

อย่างหนึ่งอย่างใดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือค�าสั่งเช่นที่ว่านี้ อย่างไรก็ดีห้ามมิให้ด�าเนินคดีหรือลงโทษ

ใดๆ อันขัดต่อบทบัญญัติแห่งส่วนนี้

ข้อ 83

ในการช้ีขาดว่าการด�าเนินคดีเกี่ยวกับความผิดซ่ึงเชลยศึกถูกกล่าวหาว่าได้กระท�าข้ึน จะเป็นไปตามทาง

กฎหมายหรือทางวินัยนั้น ประเทศที่กักคุมจะต้องประกันว่าเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจได้ให้ความปราณีอย่าง

มากที่สุด และเมื่อสามารถท�าได้ก็ให้ใช้ระเบียบการทางวินัยมากกว่าทางกฎหมาย

ข้อ 84

เชลยศึกจะต้องถูกพิจารณาคดีโดยศาลทหารเท่านั้น นอกจากกฎหมายที่ใช้อยู่ของประเทศท่ีกักคุมจะ

อนุญาตไว้โดยชัดแจ้งให้ศาลพลเรือนพิจารณาผู้ที่สังกัดในกองทัพของประเทศที่กักคุมนั้นเกี่ยวกับความ

ผิดโดยเฉพาะที่เชลยศึกได้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท�าขึ้น
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ไม่ว่าในพฤติการณ์ใดๆ ก็ตาม เชลยศึกจะถูกพิจารณาคดีโดยศาลชนิดหนึ่งชนิดใดที่ไม่ได้ให้หลักประกัน

อันส�าคัญในความอิสระและความไม่ล�าเอียงทางฝ่ายใด ดังเป็นที่รับรองกันอยู่โดยทั่วไปแล้วมิได้ และโดย

เฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ศาลนัน้ใช้วิธพิีจารณาท่ีไม่ให้ผู้ต้องหามีสิทธแิละวธิกีารต่อสูค้ดดีงัทีบ่ญัญตัไิว้ในข้อ 105

ข้อ 85

เชลยศึกที่ถูกฟ้องตามกฎหมายของประเทศที่กักคุมส�าหรับการกระท�าผิดใดๆ ที่ได้กระท�าก่อนการจับกุม

นั้น ให้คงได้รับประโยชน์จากอนุสัญญาฉบับนี้แม้ว่าจะได้ถูกตัดสินลงโทษไปแล้วก็ตาม

ข้อ 86

ห้ามมิให้ลงโทษเชลยศึกเกินกว่าหนึ่งครั้ง ส�าหรับการกระท�าอันเดียวหรือข้อหาอันเดียวกัน

ข้อ 87 

เชลยศึกจะต้องไม่ถูกเจ้าหน้าที่ทางทหารและศาลของประเทศที่กักคุมตัดสินลงโทษอย่างหนึ่งอย่างใด 

นอกจากจะเป็นโทษทีไ่ด้บญัญตัไิว้ส�าหรบัผู้สงักดัในกองทพัของประเทศดงักล่าวทีไ่ด้กระท�าผดิอย่างเดยีวกนั

ในการก�าหนดโทษนั้น ศาลหรือเจ้าหน้าที่ของประเทศที่กักคุมจะต้องค�านึงอย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่จะ

ท�าได้ถึงข้อที่ว่า ผู้ต้องหาซึ่งมิใช่คนชาติของประเทศที่กักคุมนั้น ย่อมไม่จ�าต้องผูกพันในหน้าที่แห่งความ

สวามิภักดิ์ใดๆ และผู้ต้องหานั้นต้องตกอยู่ในอ�านาจของประเทศนั้น โดยผลแห่งพฤติการณ์ต่างๆ อันมิใช่

เป็นความประสงค์ของตน ศาลหรอืเจ้าหน้าที่ดังกล่าวยอ่มมีเสรีภาพที่จะลดโทษที่ก�าหนดไว้ส�าหรับความ

ผิดซึ่งเชลยศึกถูกกล่าวหาและจะต้องไม่ถูกผูกพันว่าจะต้องใช้อัตราโทษขั้นต�่าตามที่บัญญัติไว้

การลงโทษเป็นส่วนรวมส�าหรบัการกระท�าของแต่ละคนกด็ ีการเฆ่ียนตกีด็ ีการจ�าคุกไว้ในสถานท่ีท่ีปราศจาก

แสงตะวันก็ดี และโดยทั่วไปห้ามมิให้กระท�าการทรมานหรือการทารุณโหดร้ายทุกชนิด

ห้ามมิให้ประเทศที่กักคุมถอดยศเชลยศึก หรือขัดขวางมิให้เชลยศึกประดับเครื่องหมายของตน

ข้อ 88

นายทหาร นายทหารชั้นประทวน และพลทหารซึ่งเป็นเชลยศึกที่ก�าลังได้รับโทษทางวินัยหรือตาม

ค�าพิพากษาของศาลอยู่ จะต้องไม่ได้รับผลปฏิบัติที่ร้ายแรงกว่าที่ใช้ในบทลงโทษอย่างเดียวกันนี้ส�าหรับ

ผู้สังกัดอยู่ในกองทัพของประเทศที่กักคุมซึ่งมียศเท่ากัน

เชลยศึกสตรีจะต้องไม่ถูกตัดสินหรือลงโทษ หรือได้รับการปฏิบัติในระหว่างรับโทษอยู่ร้ายแรงกว่าสตรีซึ่ง

สังกัดในกองทัพของประเทศที่กักคุมที่ได้กระท�าความผิดอย่างเดียวกันนี้
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ไม่ว่าในกรณใีดๆ กต็าม เชลยศกึสตรจีะต้องไม่ถกูตดัสนิหรอืลงโทษหรอืได้รบัการปฏบิตัใินระหว่างรบัโทษ

อยู่ร้ายแรงกว่าชายซึ่งสังกัดอยู่ในกองทัพของประเทศที่กักคุมที่ได้กระท�าความผิดอย่างเดียวกัน

เชลยศึกที่ได้รับการตัดสินลงโทษทางวินัยหรือตามค�าพิพากษาของศาลนั้นจะต้องได้รับผลปฏิบัติโดยไม่

แตกต่างไปจากเชลยศึกอื่นๆ

2.กำรลงโทษทำงวินัย

ข้อ 89

โทษทางวินัยอันพึงปรับใช้แก่เชลยศึก มีดังต่อไปนี้คือ

 (1) โทษปรบัไม่เกนิร้อยละ 50 ของเงนิจ่ายล่วงหน้าและเงนิค่าจ้างแรงงานซ่ึงเชลยศึกอาจได้รบัจากทาง

อื่นตามบทบัญญัติแห่งข้อ 60 และ 62 โดยมีระยะเวลาไม่เกินกว่าสามสิบวัน

(2) งดเอกสิทธิที่ให้ไว้นอกเหนือการปฏิบัติดังบัญญัติไว้ในอนุสัญญาฉบับนี้

(3) ให้ท�างานออกแรงไม่เกินวันละสองชั่วโมง

(4) การคุมขัง

ห้ามมิให้ใช้การลงโทษที่ระบุไว้ในข้อ (3) แก่นายทหารไม่ว่าในกรณีใดโทษทางวินัยจะต้องไม่เป็นไปอย่าง

ไร้มนุษยธรรม ทารุณ หรือเป็นอันตรายต่ออนามัยของเชลยศึก

ข้อ 90

ไม่ว่าในกรณีใด ก�าหนดระยะเวลาการลงโทษคราวเดียวจะต้องไม่เกินกว่าสามสิบวัน ระยะเวลาการ

คุมขังขณะรอฟังการพิจารณาโทษทางวินัย หรือค�าตัดสินลงโทษทางวินัยนั้นจะต้องหักออกจากค�าตัดสิน

ลงโทษเชลยศึก

ก�าหนดเวลาอย่างสงูสามสบิวันตามทีไ่ดบ้ัญญตัิไว้ข้างต้นนัน้จะเพิ่มใหเ้กินขึน้ไปอีกไม่ได้ ถงึแมว่้าเชลยศกึ

นั้นจะต้องได้รับโทษส�าหรับความผิดหลายประการในเวลาเดียวกันในขณะที่สั่งลงโทษนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าการ

กระท�าเช่นนี้จะเป็นการติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม

ระยะเวลาระหว่างการตัดสินลงโทษทางวินัยและการบังคับตามค�าตัดสินนั้นจะต้องไม่เกินกว่าหนึ่งเดือน

เมือ่เชลยศกึถกูท�าโทษทางวนิยัเป็นกรณีใหม่ จะต้องให้ระยะเวลาอย่างน้อยสามวนัล่วงพ้นไประหว่างการ

บังคับโทษสองคราวใดๆ หากว่าก�าหนดโทษรายใดรายหนึ่งมีระยะเวลาสิบวัน หรือกว่านั้นขึ้นไป
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ข้อ 91

การหลบหนีของเชลยศึกจะถือว่าได้ส�าเร็จแล้วต่อเมื่อ

(1) เชลยศึกได้เข้าไปร่วมอยู่ในกองทัพของประเทศที่ตนสังกัดหรือในกองทัพของประเทศพันธมิตร

(2) เชลยศึกได้ออกไปพ้นอาณาเขตท่ีอยู่ภายใต้ความควบคุมของประเทศที่กักคุม หรือของประเทศ

พันธมิตรของประเทศดังกล่าว

(3) เชลยศึกได้ขึ้นไปอยู่บนเรือที่ติดธงของประเทศที่ตนสังกัดหรือของประเทศพันธมิตร ที่อยู่ใน

น่านน�า้อาณาเขตของประเทศทีก่กัคมุ แต่เรอืดงักล่าวนัน้มไิด้ตกอยูภ่ายใต้ความควบคุมของประเทศ

ที่กักคุมนั้น

เชลยศึกซึ่งหลบหนีไปได้ตามนัยแห่งข้อนี้ และซึ่งถูกจับตัวได้ใหม่นั้นจะไม่ต้องรับโทษอย่างใดเก่ียวกับ

การหลบหนีที่แล้วมา

ข้อ 92

เชลยศึกท่ีพยายามหลบหนีและถูกจับตัวได้ก่อนจะหลบหนีไปได้ส�าเร็จตามนัยแห่งข้อ 91 จะต้องได้รับ

โทษทางวินัยเท่านั้นส�าหรับการกระท�าที่ว่านี้แม้ว่าจะเป็นความผิดซ�้าก็ตาม

เชลยศึกที่ถูกจับตัวได้อีกนี้ จะต้องถูกส่งให้เจ้าหน้าที่ทางทหารผู้มีอ�านาจโดยมิชักช้า

โดยไม่ต้องค�านึงถึงบทบัญญัติแห่งข้อ 88 วรรค 4 เชลยศึกที่ต้องถูกลงโทษจากผลแห่งการหลบหนีไปไม่

ส�าเร็จอาจต้องอยูภ่ายใต้ความควบคมุเป็นพเิศษ ความควบคมุเช่นว่านีจ้ะต้องไม่กระทบกระเทอืนต่อสภาพ

แห่งอนามัยของเชลยศึกและจะต้องกระท�าในค่ายเชลยศึก ทั้งจะต้องไม่ท�าให้เพิกถอนความคุ้มครองใดๆ 

ที่เชลยศึกได้รับอยู่ตามอนุสัญญาฉบับนี้ด้วย

ข้อ 93

การหลบหนี หรือพยายามหลบหนี แม้จะเป็นความผิดที่กระท�าซ�้าก็ดีจะต้องไม่ถือว่าเป็นพฤติการณ์เพื่อ

เพิ่มโทษให้หนักขึ้น หากว่าเชลยศึกจะต้องถูกฟ้องตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดที่กระท�าขึ้นใน

ระหว่างการหลบหนีหรือพยายามหลบหนี

ตามหลักที่กล่าวไว้ในข้อ 83 นั้น ความผิดใดๆ ที่เชลยศึกกระท�าด้วยเจตนาเพียงแต่จะยังความสะดวกแก่

การหลบหนี และมิได้ก่อให้เกิดการประทุษร้ายแก่ชีวิตและร่างกายเช่น ความผิดที่กระท�าต่อทรัพย์สมบัติ

สาธารณะการลักทรัพย์โดยปราศจากเจตนาที่หวังความร�่ารวย การท�าหรือใช้เอกสารปลอม การสวม

เครื่องนุ่งห่มพลเรือนเหล่านี้ ย่อมลงโทษได้เพียงทางวินัยเท่านั้น
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เชลยศึกท่ีช่วยเหลือให้มีการหลบหนีหรือพยายามหลบหนี จะต้องได้รับโทษส�าหรับการกระท�านี้เพียง

ทางวินัยเท่านั้น

ข้อ 94

ถ้าเชลยศึกที่หลบหนีถูกจับตัวคืนมาได้แล้ว จะต้องแจ้งไปให้ประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยู่ทราบการนี้ใน

ลักษณะที่นิยามไว้ในข้อ 122 หากว่าได้แจ้งการหลบหนีของเชลยศึกนี้ไว้

ข้อ 95

เชลยศึกที่ต้องหาว่ากระท�าความผิดทางวินัยจะต้องไม่ถูกคุมขังระหว่างรอการพิจารณา นอกจากว่า

ผู้สังกัดในกองทัพของประเทศที่กักคุม ซึ่งต้องหาว่ากระท�าความผิดเช่นเดียวกันจะต้องถูกคุมขังเช่นนั้น 

หรือหากว่าเป็นการจ�าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งระเบียบและวินัยของค่าย

ระยะเวลาที่เชลยศึกถูกคุมขังระหว่างรอการตัดสินความผิดต่อวินัยนี้จะต้องลดลงให้เหลือน้อยท่ีสุดและ

จะต้องไม่เกินกว่าสิบสี่วัน

บทบัญญัติแห่งข้อ 97 และ 98 ของส่วนนี้ ให้ใช้กับเชลยศึกซึ่งอยู่ในที่คุมขังระหว่างรอการตัดสินความ

ผิดต่อวินัย

ข้อ 96

การกระท�าซึ่งเป็นความผิดต่อวินัยนั้น จะต้องท�าการสอบสวนทันที

โดยไม่เป็นการเสือ่มเสยีแก่อ�านาจศาลและเจ้าหน้าทีช่ัน้ผูใ้หญ่ฝ่ายทหารการลงโทษทางวนิยันัน้ ให้นายทหาร

ซึ่งเป็นผู้มีอ�านาจทางวินัย ในฐานเป็นผู้บัญชาการค่าย หรือนายทหารผู้รับผิดชอบซึ่งท�าหน้าที่แทน หรือ

ได้รับมอบอ�านาจทางวินัยเท่านั้น เป็นผู้สั่ง

ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ห้ามมิให้มอบอ�านาจเช่นว่านี้ให้แก่เชลยศึกหรือให้เชลยศึกใช้อ�านาจเช่นว่านี้

ก่อนตัดสินลงโทษทางวินัยอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้ต้องหาจะต้องได้ทราบข้อความโดยละเอียดเกี่ยวกับความ

ผดิทีต่นถูกกล่าวหา และจะต้องมโีอกาสชีแ้จงถงึความประพฤติและต่อสูค้ดีของตน โดยเฉพาะอย่างยิง่จะ

ต้องได้รบัอนุญาตให้เรยีกพยานและถ้าจ�าเป็นก็ให้จดัหาล่ามผู้ทรงคณุวฒุมิาช่วยได้ค�าตดัสนิน้ันจะต้องอ่าน

ให้ฟังต่อหน้าเชลยศึกที่ถูกต้องหาและผู้แทนเชลยศึก

ให้ผู้บัญชาการค่ายรักษาสมุดรายการโทษทางวินัยไว้ ซึ่งผู้แทนของประเทศที่คุ้มครองจะขอตรวจดูได้
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ข้อ 97

ไม่ว่าในกรณีใดๆ เชลยศึกจะไม่ต้องถูกย้ายไปยังสถานที่เพื่อการลงทัณฑ์ (เรือนจ�า ทัณฑสถาน เรือนจ�า

มหันตโทษ ฯลฯ) เพื่อรับโทษทางวินัย

สถานที่ทั้งหลายซึ่งใช้เป็นที่ลงโทษทางวินัยนั้นจะต้องให้มีลักษณะถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลตามท่ี

ก�าหนดไว้ในข้อ 25 เชลยศึกที่ก�าลังได้รับโทษอยู่จะต้องสามารถรักษาตัวของเขาให้อยู่ในสภาพที่สะอาด

ตามความในข้อ 29

นายทหารหรอืผูท้ีม่ฐีานะเทยีบเท่ากัน จะต้องไม่ถกูให้พกัอยู่ในสถานท่ีแห่งเดยีวกันกับนายทหารชัน้ประทวน

หรือพลทหาร

เชลยศึกสตรีที่ก�าลังรับโทษทางวินัยจะต้องถูกคุมขังไว้ในสถานที่ซึ่งแยกต่างหากจากเชลยศึกชาย และจะ

ต้องอยู่ในความปกครองของสตรีโดยตรง

ข้อ 98

เชลยศึกทีก่�าลงัถูกคุมขังอนัเป็นการลงโทษทางวนิยันัน้จะยงัคงได้รบัประโยชน์จากบทบญัญตัแิห่งอนสุญัญา

ฉบับน้ีนอกจากเท่าทีไ่ม่สามารถจะปรบัใช้ได้เพราะเหตทุีต้่องถกูคุมขงัอยูเ่ท่านัน้ ไม่ว่าในกรณใีด ห้ามมิให้

เชลยศึกถูกตัดประโยชน์ที่มีอยู่ตามบทบัญญัติแห่งข้อ 78 และ 126

ห้ามมิให้ตัดสิทธิของเชลยศึกที่ถูกตัดสินให้ลงโทษทางวินัย อันเป็นสิทธิซึ่งมีอยู่ตามยศของเขา

เชลยศึกที่ถูกตัดสินลงโทษทางวินัย จะต้องได้รับอนุญาตให้บริหารร่างกายและให้อยู่กลางแจ้งได้อย่าง

น้อยที่สุดวันละสองชั่วโมง

ถ้าเชลยศึกขอร้องจะต้องได้รับอนุญาตไปให้แพทย์ตรวจได้ทุกวัน เชลยศึกจะต้องได้รับการดูแลรักษา

ตามความจ�าเป็นแห่งสภาพอนามัยของตนและถ้าจ�าเป็นก็ให้ย้ายไปยังสถานที่พยาบาลของค่ายหรือไป

ยังโรงพยาบาล

เชลยศึกจะต้องได้รับอนุญาตให้อ่านและเขียน ตลอดจนส่งและรับจดหมายด้วย อย่างไรก็ดี หีบห่อและ

เงินที่ส่งมาให้นั้น จะเก็บรักษาไว้จนกว่าจะครบก�าหนดโทษก็ได้ ในระหว่างนั้นให้มอบของที่ส่งไปเช่นว่า

นี้แก่ผู้แทนเชลยศึกเพื่อรักษาไว้ ซึ่งถ้ามีของสดเสียได้อยู่ในหีบห่อนั้นแล้ว ก็ให้ผู้แทนเชลยศึกมอบให้แก่

สถานที่พยาบาลต่อไป
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3.กำรด�ำเนินคดีทำงศำล

ข้อ 99

เชลยศกึจะต้องไม่ถกูฟ้องหรอืถกูลงโทษส�าหรบัการกระท�าซึง่กฎหมายของประเทศท่ีกกัคมุหรือกฎหมาย

ระหว่างประเทศที่ใช้อยู่ในเวลาที่ได้กระท�าการดังกล่าวนั้นมิได้ห้ามไว้

ห้ามมิให้ท�าการบังคับทางจิตใจหรือร่างกายแก่เชลยศึกเพ่ือที่จะชักจูงให้เชลยศึกรับสารภาพผิดใน

การกระท�าที่ตนถูกกล่าวหา

เชลยศึกจะต้องไม่ถูกตัดสินลงโทษ โดยไม่มีโอกาสที่จะแสดงข้อต่อสู้และที่จะได้รับความช่วยเหลือจาก

ทนายความผู้ทรงคุณวุฒิ

ข้อ 100

ความผิดใดซึ่งตามกฎหมายของประเทศที่กักคุมอาจลงโทษถึงประหารชีวิตได้แล้ว จะต้องแจ้งให้เชลยศึก

และประเทศที่คุ้มครองทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะท�าได้

หลังจากนั้น ห้ามมิให้ก�าหนดโทษประหารชีวิตส�าหรับความผิดอย่างอื่นโดยมิได้รับความยินยอมของ

ประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยู่

การลงโทษประหารชีวิตแก่เชลยศึกน้ัน จะกระท�าได้ก็ต่อเมื่อศาลได้ทราบแล้วโดยเฉพาะ ตามข้อ 87 

วรรค 2 ที่ว่า ผู้ต้องหามิได้เป็นคนชาติของประเทศที่กักคุม เพราะฉะนั้นจึงไม่มีหน้าที่จะต้องสวามิภักดิ์

ต่อประเทศนั้นอย่างใดเลย และการที่เชลยศึกต้องตกอยู่ในอ�านาจของประเทศนั้น ก็เนื่องจากผลแห่ง

พฤติการณ์อันมิใช่เป็นความปรารถนาของตน

ข้อ 101

ถ้าเชลยศกึถกูพพิากษาลงโทษประหารชวีติแล้ว ห้ามมิให้ด�าเนินการตามค�าพพิากษาจนกว่าก�าหนดระยะ

เวลาจะได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน นับแต่วันที่ประเทศที่คุ้มครองได้รับทราบการแจ้ง ณ ต�าบล

ที่ได้แสดงไว้ ถึงรายละเอียดตามที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 107

ข้อ 102

การลงโทษเชลยศึกนั้น จะถือว่าเป็นการสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อค�าพิพากษาลงโทษนั้นเป็นค�าพิพากษาของ

ศาล ศาลเดียวกันซึ่งใช้วิธีพิจารณาอย่างเดียวกันกับในคดีของผู้ที่สังกัดอยู่ในกองทัพของประเทศที่กักคุม 

ทั้งได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งส่วนนี้ด้วยแล้ว
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ข้อ 103

การสอบสวนของศาลเก่ียวกับเชลยศึกจะต้องปฏิบัติไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่พฤติการณ์จะอ�านวยให้ และ

เพื่อที่จะให้การพิจารณาคดีของเชลยศึกนั้นได้ด�าเนินไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้ เชลยศึกจะต้องไม่ถูก

คุมขังขณะรอการพิจารณาดี นอกจากผู้สังกัดในกองทัพของประเทศที่กักคุมจะต้องถูกคุมขังเช่นนั้น หาก

ถกูกล่าวหาในความผดิอนัคล้ายคลงึกนันี ้หรอืหากว่ามคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องท�าเช่นนัน้เพือ่ประโยชน์แห่ง

ความมั่นคงของชาติ ไม่ว่าในพฤติการณ์ใดๆ ก็ตาม ห้ามมิให้ท�าการคุมขังเช่นนี้เกินกว่าสามเดือน

ระยะเวลาที่เชลยศึกถูกคุมขังอยู่ขณะท่ีรอการพิจารณาคดีนั้นจะต้องน�ามาหักออกจากการลงโทษจ�าคุก

และจะต้องค�านึงถึงด้วยในการก�าหนดโทษใดๆ

บทบญัญติัแห่งข้อ 97 และ 98 ของส่วนนี ้ให้น�ามาใช้ส�าหรับเชลยศกึทีถ่กูคมุขังขณะรอการพิจารณาคดด้ีวย

ข้อ 104

ในคดใีดซึง่ประเทศทีก่กัคมุตกลงให้ด�าเนนิการฟ้องเชลยศึกตามกฎหมายแล้ว ประเทศทีกั่กคมุจะต้องแจ้ง

ให้ประเทศทีคุ่ม้ครองทราบโดยเรว็ทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้ และอย่างน้อยทีส่ดุจะต้องก่อนเริม่การพจิารณาคดี

สามสัปดาห์ ระยะเวลาสามสัปดาห์นี้ให้นับจากวันที่ได้แจ้งให้ประเทศที่คุ้มครองทราบตามต�าบลที่อยู่ ซึ่ง

ประเทศที่คุ้มครองได้แสดงไว้กับประเทศที่กักคุมก่อนหน้านี้แล้ว

การแจ้งดังกล่าวจะต้องมีข้อความต่อไปนี้ คือ 

(1) นามสกุล และนามตวัของเชลยศกึ ยศ เลขหมายประจ�ากองทพัประจ�ากรม ประจ�าตวั หรอืหมายเลข

ล�าดับ วันเกิดและวิชาชีพ หรือการค้า ถ้ามี

(2) สถานที่กักกันหรือที่ถูกคุมขัง

(3) รายละเอียดแห่งหัวข้อที่กล่าวหาเพื่อฟ้องร้อง โดยระบุบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะน�ามาปรับใช้ได้

ด้วย

(4) ชื่อศาลที่จะท�าการพิจารณาคดี รวมทั้งวันและสถานที่ที่ก�าหนดไว้ส�าหรับการเริ่มพิจารณาคดี

ประเทศที่กักคุมจะต้องติดต่อแจ้งข้อความท�านองเดียวกันนี้ไปให้ผู้แทนเชลยศึกทราบด้วย

เมื่อเปิดการพิจารณาคดี ถ้าไม่มีหลักฐานมาแสดงว่าประเทศที่คุ้มครองหรือเชลยศึกและผู้แทนเชลยศึก

ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบการแจ้งดังกล่าวมาข้างต้นนั้นอย่างน้อยที่สุดสามสัปดาห์ก่อนเปิดการพิจารณาคดี

แล้ว ห้ามมิให้ด�าเนินการพิจารณาคดี และให้เลื่อนการพิจารณาคดีไป
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ข้อ 105 

เชลยศกึมสิีทธทิีจ่ะได้รบัความช่วยเหลอืจากเพือ่นเชลยศกึของตนท่ีจะหาทนายความผูท้รงคุณวฒิุมาท�าการ

ต่อสูค้ดใีห้ ทีจ่ะเรยีกพยาน และถ้าเชลยศกึเหน็ว่าจ�าเป็นกม็สีทิธใิช้ล่ามทีส่ามารถ ประเทศท่ีกกัคมุจะต้อง

แจ้งให้เชลยศึกทราบในเวลาอันควรก่อนการพิจารณาคดีว่าตนมีสิทธิเหล่านี้

เมือ่เชลยศกึไม่เลอืกหาทนายความ ประเทศทีคุ่ม้ครองจะต้องจดัหาทนายความให้ และให้มีเวลาอย่างน้อย

ท่ีสุดหน่ึงสัปดาห์เพ่ือการนี้ เมื่อได้รับค�าร้องขอประเทศที่คุ้มครองจะต้องส่งรายชื่อบุคคลท่ีมีคุณวุฒิเป็น

ทนายความให้แก่ประเทศที่คุ้มครอง แต่ถ้าเชลยศึกหรือประเทศที่คุ้มครองไม่เลือกทนายความ ประเทศ

ที่กักคุมจะต้องตั้งทนายความที่สามารถเข้าท�าการต่อสู้คดีให้

ทนายความทีท่�าการต่อสูค้ดแีทนเชลยศกึนัน้ จะต้องมเีวลาจัดการอย่างน้อยทีส่ดุสองสปัดาห์ก่อนเปิดการ

พิจารณาคดี ท้ังจะต้องได้รับความสะดวกต่างๆ อันจ�าเป็นเพื่อตระเตรียมการต่อสู้คดีของผู้ต้องหา โดย

เฉพาะอย่างยิง่ให้เข้าเยีย่มผูต้้องหาได้โดยเสร ีและท�าการสัมภาษณ์เป็นการส่วนตวัได้ และให้ปรกึษาหารอื

กบัพยานฝ่ายจ�าเลยตลอดจนตวัจ�าเลยได้ด้วย ทนายความหรอืทีป่รกึษานีจ้ะได้รบัความสะดวกต่างๆ เหล่า

นี้จนกว่าจะสิ้นระยะเวลาส�าหรับอุทธรณ์ หรือส�าหรับการยื่นค�าร้องทุกข์

รายละเอยีดข้อกล่าวหาในการฟ้องเชลยศกึและเอกสารต่างๆ โดยท่ัวไปซ่ึงได้ส่งให้แก่ผูต้้องหาตามกฎหมาย

ซึง่ใช้อยูใ่นกองทพัของประเทศทีก่กัคมุนัน้ จะต้องส่งให้เชลยศกึผูต้้องหาในภาษาซ่ึงเชลยศกึผูน้ัน้เข้าใจได้ 

และภายในเวลาอนัควรก่อนเปิดการพจิารณาคด ีให้มกีารตดิต่อส่งเอกสารอย่างเดยีวกนัในพฤตกิารณ์เช่น

เดียวกันนี้ แก่ทนายความซึ่งท�าการต่อสู้คดีในนามของเชลยศึกด้วย

ผู้แทนของประเทศที่คุ้มครองจะต้องมีสิทธิเข้าฟังการพิจารณาคดี นอกจากว่าการพิจารณาคดีนั้นต้อง

พิจารณาลับเป็นพิเศษเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของรัฐ ในกรณีเช่นนี้ ประเทศที่กักคุมจะต้องแจ้งให้

ประเทศที่คุ้มครองทราบ

ข้อ 106

เชลยศึกทุกคนจะต้องมีสิทธิอุทธรณ์ หรือยื่นค�าร้องทุกข์ ค�าพิพากษาอย่างหนึ่งอย่างใดที่ตนได้รับ เช่น

เดียวกับผู้ที่สังกัดอยู่ในกองทัพของประเทศที่กักคุมนั้น เพื่อท่ีจะให้ลบล้างหรือแก้ไขค�าพิพากษา หรือที่

จะให้เปิดการพิจารณาคดีใหม่ได้เชลยศึกจะต้องได้รับทราบการแจ้งโดยชัดแจ้งว่าคนมีสิทธิอุทธรณ์หรือ

ร้องทุกข์ รวมทั้งก�าหนดเวลาที่จะพึงปฏิบัติการดังกล่าวนี้

ข้อ 107

ค�าพิพากษาและการตัดสินลงโทษใดๆ ที่มีต่อเชลยศึกจะต้องแจ้งให้ประเทศที่คุ้มครองทราบทันทีตาม

แบบที่มีข้อความโดยย่อ ซึ่งจะต้องชี้แจงให้ทราบด้วยว่าเชลยศึกนั้นมีสิทธิหรือไม่ที่จะอุทธรณ์เพื่อท�าการ
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ลบล้างค�าตัดสินหรือเพื่อการเปิดพิจารณาคดีใหม่ ข้อความทั้งนี้จะต้องส่งไปให้ผู้แทนเชลยศึกที่เกี่ยวข้อง

ทราบด้วยเช่นเดียวกัน และหากว่าการอ่านค�าตัดสินลงโทษมิได้ท�าต่อหน้าเชลยศึกผู้ต้องหาแล้ว ก็จะต้อง

ส่งไปให้เชลยศึกที่ต้องหาในภาษาที่เชลยศึกนั้นเข้าใจได้ด้วย นอกจากนั้นประเทศที่กักคุม จะต้องแจ้งให้

ประเทศทีคุ่ม้ครองทราบโดยทันที ถึงการตดัสนิใจของเชลยศึกทีจ่ะใช้หรือจะสละสทิธิแห่งการอทุธรณ์ทีว่่านี้

อนึ่ง ถ้าในที่สุดเชลยศึกถูกพิพากษาลงโทษหรือถ้าการตัดสินลงโทษเชลยศึกในขั้นต้นเป็นโทษประหาร

ชีวิตแล้ว ประเทศที่กักคุมจะต้องแจ้งให้ประเทศที่คุ้มครองทราบข้อความละเอียดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะ

ท�าได้โดยกล่าวถึง

(1) ส�านวนความโดยละเอียดของค�าวินิจฉัยและค�าตัดสิน

(2) รายงานโดยย่อของการสอบสวนอย่างหนึ่งอย่างใดในขั้นแรกและในขั้นพิจารณาคดี โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ที่เน้นถึงประเด็นส�าคัญของข้อกล่าวหาและข้อต่อสู้

(3) แจ้งให้ทราบสถานที่ซึ่งจะใช้ลงโทษ หากมีการลงโทษ

การติดต่อดังท่ีได้ระบุในอนุวรรคข้างต้นนี้จะต้องส่งไปให้ประเทศท่ีคุ้มครอง ตามต�าบลท่ีอยู่ซ่ึงได้แจ้งให้

ประเทศที่กักคุมทราบล่วงหน้าไว้แล้ว

ข้อ 108

การลงโทษใดๆ แก่เชลยศึกหลังจากที่ค�าพิพากษามีผลเป็นอันใช้บังคับได้แล้วนั้น จะต้องกระท�าในสถาน

ทีแ่ละภายใต้เงือ่นไข เช่นเดยีวกนักบัในกรณขีองผูท่ี้สงักดัอยูใ่นกองทพัของประเทศทีก่กัคมุ เงือ่นไขต่างๆ 

เหล่านี้จะต้องเป็นไปตามควรแก่อนามัยและมนุษยธรรมในทุกกรณี

เชลยศึกสตรีที่ถูกพิพากษาลงโทษเช่นนี้จะต้องถูกคุมขังไว้ในสถานที่ซึ่งแยกไว้ต่างหาก และจะต้องอยู่ใน

ความควบคุมของสตรีด้วยกัน

ในกรณีใดกต็าม เชลยศกึทีถู่กพพิากษาลงโทษตดัทอนเสรภีาพนัน้ให้คงได้รับประโยชน์แห่งบทบัญญัตขิองข้อ 

78 และ 126 ของอนสุญัญาฉบบันี ้นอกจากน้ัน เชลยศกึยงัมสีทิธทิีจ่ะรับและส่งจดหมายโต้ตอบ ทีจ่ะได้รบั

หีบห่อสิ่งของบรรเทาทุกข์อย่างน้อยที่สดุเดือนละ 1 ห่อ ทีจ่ะออกก�าลงักายในกลางแจ้งไดอ้ยา่งสม�่าเสมอ 

ทีจ่ะได้รับการรักษาพยาบาลตามความจ�าเป็นแห่งสภาพอนามยัของตน และความช่วยเหลอืทางจติใจตาม

ที่เชลยศึกจะพึงประสงค์ โดยที่เชลยศึกจะได้รับนั้นจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งข้อ 87 วรรคสาม
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ภำค 4
ควำมสิ้นสุดแห่งกำรคุมขัง

หมวด 1
กำรส่งตัวกลับประเทศเดิมโดยตรงและกำรพักอำศัย

ในประเทศที่เป็นกลำง

ข้อ 109

ภายใต้บทบญัญตัแิห่งวรรคสามของข้อนี ้ภาคคีูพ่พิาทย่อมมคีวามผกูพนัทีจ่ะต้องจดัส่งตวัเชลยศกึทีไ่ด้รบั

บาดเจบ็และป่วยไข้อย่างสาหสั กลบัคนืประเทศของเชลยศกึนัน้โดยไม่ค�านึงถงึจ�านวนหรอืยศ หลงัจากได้

ดูแลรักษาจนอยู่ในลักษณะที่สมควรเดินทางได้แล้ว ทั้งนี้ตามความในวรรคแรกแห่งข้อต่อไป

ตลอดระยะเวลาแห่งการสู้รบ ภาคีคู่พิพาทจะต้องพยายามด้วยความร่วมมือของประเทศท่ีเป็นกลางท่ี

เก่ียวข้อง เพือ่ด�าเนนิการวางระเบยีบเกีย่วกบัการทีจ่ะให้เชลยศกึทีบ่าดเจ็บและป่วยไข้ซึง่ระบุไว้ในวรรค 2 

แห่งข้อต่อไปนี้ได้พักอาศัยในประเทศที่เป็นกลาง นอกจากนั้นยังอาจท�าความตกลงต่างๆ เพื่อการส่งตัว

เชลยศกึท่ีร่างกายสมบรูณ์และซึง่ได้ถกูคมุขงัอยูเ่ป็นระยะเวลานานแล้วกลบัประเทศเดมิโดยตรงหรือเพือ่

กักกันไว้ในประเทศที่เป็นกลาง

เชลยศึกท่ีป่วยไข้หรือได้รับบาดเจ็บ ซึ่งมีสิทธิจะได้รับเลือกเพื่อส่งตัวกลับประเทศเดิม ตามวรรคแรก

แห่งข้อนี้นั้นห้ามมิให้ส่งตัวกลับประเทศเดิมโดยขัดกับความประสงค์ของเชลยศึกในระหว่างที่มีการสู้รบ

ข้อ 110

บุคคลต่อไปนี้ จะต้องถูกส่งตัวกลับประเทศเดิมโดยตรง คือ

(1) ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ที่จะรักษาให้หายไม่ได้ ซึ่งปรากฏว่าความสมบูรณ์ทางจิตใจหรือทางร่างกาย

ได้เสื่อมโทรมลงอย่างร้ายแรง

(2) ผูบ้าดเจ็บและป่วยไข้ ซ่ึงแพทย์มคีวามเหน็ว่าคงจะรกัษาให้หายภายในหนึง่ปีมไิด้ ซ่ึงมอีาการทีจ่�าเป็น

ต้องได้รับการรักษาพยาบาล ทั้งปรากฏว่าความสมบูรณ์ทางจิตใจหรือทางร่างกายได้เสื่อมทรามลง

อย่างร้ายแรง

(3) ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ซึ่งรักษาหายแล้ว แต่ปรากฏว่าความสมบูรณ์ทางจิตใจหรือทางร่างกายได้

เสื่อมทรามลงอย่างร้ายแรงเป็นการประจ�า
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บุคคลต่อไปนี้อาจได้รับให้พักอาศัย อยู่ในประเทศที่เป็นกลาง คือ

(1) ผูบ้าดเจบ็และป่วยไข้ซึง่อาจมหีวงัทีจ่ะรกัษาให้หายได้ภายในหนึง่ปีจากวนัทีไ่ด้รบับาดเจ็บ หรอืจาก

วนัทีเ่ริม่ป่วยไข้ หากว่าการรกัษาว่าการพยาบาลในประเทศทีเ่ป็นกลางจะเพือ่ความหวงัว่า จะรกัษา

ให้หายได้แน่นอนและรวดเร็วยิ่งขึ้น

(2) เชลยศึกซ่ึงแพทย์มีความเห็นว่าถ้าหากถูกคุมขังต่อไปจะเป็นการกระทบกระเทือนต่ออนามัยทาง

จิตใจหรือทางร่างกายอย่างร้ายแรง แต่ถ้าได้ไปพักอาศัยอยู่ในประเทศที่เป็นกลางแล้ว การกระทบ

กระเทือนเช่นว่านั้นจะเป็นอันสิ้นไป

เงื่อนไขต่างๆ ซ่ึงเชลยศึกจะต้องปฏิบัติตามในการเข้าไปพักอาศัยอยู่ในประเทศที่เป็นกลางเพื่อเป็นทาง

ส�าหรบัส่งตวักลบัประเทศเดมิ รวมทัง้ฐานะของเชลยศกึด้วยนัน้ จะได้ก�าหนดขึน้ไว้โดยความตกลงระหว่าง

ประเทศต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง โดยปกต ิเชลยศกึทีไ่ด้พกัอาศยัอยูใ่นประเทศทีเ่ป็นกลางและเข้าอยูใ่นประเภท

ต่อไปนี้ ควรจะได้รับการส่งตัวกลับประเทศเดิม คือ

(1) ผู้ซึ่งมีสภาพอนามัยทรุดโทรมในลักษณะที่พอจะเข้าเงื่อนไขแห่งการส่งตัวกลับประเทศเดิมโดยตรง

ได้

(2) ผู้ซึ่งยังคงมีก�าลังทางจิตใจหรือทางร่างกายเสื่อมโทรมอย่างมากมายแม้ภายหลังการรักษาพยาบาล

แล้วก็ดี

ถ้าภาคีคู่พิพาทที่เกี่ยวข้องมิได้ท�าความตกลงกันเป็นพิเศษขึ้นเพื่อก�าหนดกรณีต่างๆ เก่ียวกับการพิการ 

หรือความป่วยไข้อันจะเป็นเหตุให้จ�าต้องจัดการส่งตัวกลับประเทศเดิมโดยตรงหรือให้ไปพักอาศัยอยู่ใน

ประเทศที่เป็นกลางแล้ว กรณีต่างๆ เช่นว่าน้ีจะต้องเป็นไปตามหลักซ่ึงได้วางไว้ในแบบความตกลงเกี่ยว

กบัการส่งตวักลบัประเทศเดมิโดยตรงและการพกัอาศยัในประเทศทีเ่ป็นกลางของเชลยศกึทีบ่าดเจบ็ และ

ป่วยไข้และตามข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการแพทย์ผสมซึ่งได้ผนวกไว้ท้ายอนุสัญญาฉบับนี้

ข้อ 111

ประเทศท่ีกักคุม ประเทศท่ีเชลยศึกสังกัดอยู่ และประเทศที่เป็นกลางซ่ึงประเทศทั้งสองดังกล่าวแล้วได้

ตกลงเลือกขึ้นนั้น จะต้องพยายามจัดท�าความตกลงต่างๆ เพื่อจัดการกักกันเชลยศึกไว้ในอาณาเขตของ

ประเทศที่เป็นกลางดังกล่าวนั้น จนกระทั่งการสู้รบได้สิ้นสุดลง

ข้อ 112

เมื่อเกิดการสู้รบ จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการแพทย์ผสมขึ้นเพื่อท�าการตรวจเชลยศึกที่บาดเจ็บและ

ป่วยไข้ และด�าเนนิการตามสมควรแก่เชลยศกึเหล่านัน้ การแต่งตัง้หน้าทีแ่ละการด�าเนนิงานของคณะกรรมการ

เหล่านี้จะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งข้อบังคับที่ได้ผนวกไว้ท้ายอนุสัญญาฉบับนี้
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อย่างไรก็ดี เชลยศึกซึ่งเจ้าหน้าที่แพทย์ของประเทศที่กักคุม เห็นว่าเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บหรือป่วยไข้อย่าง

สาหสัจนเห็นได้ชดันัน้อาจถกูส่งตัวกลบัประเทศเดมิโดยคณะกรรมการแพทย์ผสมไม่จ�าต้องท�าการตรวจกไ็ด้

ข้อ 113

นอกจากบุคคลที่เจ้าหน้าที่แพทย์แห่งประเทศที่กักคุมได้ก�าหนดตัวไว้แล้ว เชลยศึกที่บาดเจ็บและ

ป่วยไข้ซึ่งอยู่ในประเภทที่ก�าหนดไว้ต่อไปนี้มีสิทธิที่จะขอให้คณะกรรมการแพทย์ผสมได้บัญญัติไว้ในข้อ

ก่อนนั้น ท�าการตรวจร่างกายได้คือ

(1) ผูบ้าดเจบ็ และป่วยไข้ซึง่อายรุแพทย์หรอืศลัยแพทย์ซ่ึงมสีญัชาติเดียวกันหรือซ่ึงเป็นคนชาติของภาคี

คูพ่พิาททีเ่ป็นพนัธมติรกับประเทศทีเ่ชลยศกึดงักล่าวสงักัดอยู่ และเป็นผูท้ีป่ฏบัิติหน้าทีอ่ยูใ่นค่ายนัน้

เป็นผู้เสนอ

(2) ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ซึ่งผู้แทนเชลยศึกของตนเสนอ

(3) ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ซึ่งประเทศซึ่งตนสังกัดอยู่ หรือองค์การที่ประเทศดังกล่าวได้รับรองแล้ว และ

ที่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่เชลยศึกเป็นผู้เสนอ

อย่างไรก็ตาม เชลยศึกซึ่งมิได้อยู่ในประเภทหนึ่งประเภทใดใน 3 ประเภทที่กล่าวมาแล้วนั้น อาจขอให้

คณะกรรมการแพทย์ผสมท�าการตรวจร่างกายได้แต่ให้ท�าการตรวจภายหลังจากผู้ที่อยู่ในประเภทต่างๆ 

ดังกล่าวแล้ว

อายุรแพทย์หรือศัลยแพทย์ซึ่งมีสัญชาติเดียวกันกับเชลยศึกซึ่งขอให้คณะกรรมการแพทย์ผสมท�าการ

ตรวจร่างกาย รวมทั้งผู้แทนของเชลยศึกที่กล่าวนั้น จะต้องได้รับอนุญาตให้อยู่ในเวลาท�าการตรวจด้วย

ข้อ 114

เชลยศกึทีป่ระสบอบุตัเิหต ุนอกจากการบาดเจบ็นัน้ตนจะเป็นผูก้ระท�าขึน้เอง จะต้องได้รบัประโยชน์จาก

บทบัญญัติแห่งอนุสัญญานี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งตัวกลับประเทศเดิม หรือไปพักอาศัยอยู่ในประเทศที่

เป็นกลาง

ข้อ 115

เชลยศึกที่จ�าต้องรับโทษทางวินัย และมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้ส่งตัวกลับประเทศเดิมหรือไปพักอาศัยอยู่

ในประเทศที่เป็นกลางนั้น ห้ามมิให้กันไว้โดยเหตุที่ว่าเชลยศึกนั้นยังมิได้รับโทษ

เชลยศกึทีไ่ด้ถกูกกัคมุเกีย่วกบัการด�าเนินคดหีรอืการตดัสนิลงโทษและทีไ่ด้ก�าหนดตวัส�าหรับส่งกลับประเทศ

เดิม หรือไปพักอาศัยอยู่ในประเทศที่เป็นกลางนั้นอาจได้รับประโยชน์จากระเบียบการเช่นว่านี้ก่อนเสร็จ

สิ้นการด�าเนินคดี หรือก่อนการสิ้นสุดแห่งการลงโทษ ถ้าประเทศที่กักคุมเห็นชอบด้วยแล้ว
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ภาคีคู่พิพาทจะต้องติดต่อกันให้ทราบชื่อของผู้ที่จะต้องถูกกักคุมอยู่จนกว่าจะเสร็จสิ้นการด�าเนินคดีหรือ

สิ้นสุดแห่งการลงโทษ

ข้อ 116

ค่าใช้จ่ายในการส่งตวัเชลยศกึกลบัประเทศเดมิหรอืในการขนส่งเชลยศกึไปยังประเทศท่ีเป็นกลางนับจาก

เขตแดนของประเทศที่กักคุมนั้น ประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยู่จะต้องเป็นผู้ออก

ข้อ 117

ห้ามมิให้จัดบุคคลที่จะส่งตัวกลับประเทศเดิมเข้าปฏิบัติกิจการทหารประจ�าการ

หมวด 2
กำรปล่อยตัวและกำรส่งตัวเชลยศึกกลับประเทศเดิม

เมื่อยุติกำรสู้รบแล้ว

ข้อ 118

ภายหลงัการสูร้บโดยทางก�าลงัได้สิน้สดุลงแล้ว จะต้องปล่อยตวัเชลยศกึและส่งตวักลบัประเทศเดมิโดยมชิกัช้า

ถ้าในความตกลงใดๆ ที่ได้กระท�ากันระหว่างภาคีคู่พิพาทเพื่อหยุดการสู้รบไม่มีข้อก�าหนดตามที่กล่าว

ข้างต้น หรอืถ้าไม่มคีวามตกลงอย่างหนึง่อย่างใดเช่นว่านีแ้ล้ว ประเทศทีก่กัคมุแต่ละฝ่ายจะได้จดัวางแผน

การเพื่อส่งตัวเชลยศึกกลับประเทศเดิม และปฏิบัติการตามแผนการนั้นโดยมิชักช้าตามหลักที่ได้ก�าหนด

ไว้ในวรรคก่อน

ไม่ว่าในกรณใีดในสองกรณดีงักล่าวแล้ว จะต้องแจ้งให้เชลยศกึทราบถึงระเบียบการต่างๆ ทีน่�ามาใช้น้ีด้วย

ในทกุกรณ ีค่าใช้จ่ายในการส่งตัวเชลยศกึกลับประเทศเดิมจะต้องเฉลีย่เป็นส่วนตามความเป็นธรรมระหว่าง

ประเทศที่กักคุมและประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยู่ การแบ่งส่วนนี้จะต้องกระท�าตามหลักดังต่อไปนี้ คือ

(ก) ถ้าประเทศทัง้สองอยูต่ดิกนั ประเทศทีเ่ชลยศกึสงักดัอยูจ่ะต้องเป็นผูอ้อกค่าใช้จ่ายในการส่งตวักลบั

ประเทศเดิม ตั้งแต่ชายแดนของประเทศที่กักคุม

(ข) ถ้าประเทศท้ังสองไม่อยู่ติดกัน ประเทศที่กักคุมจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งเชลยศึกใน

อาณาเขตของตนจนถึงชายแดนของตน หรอืถงึท่าลงเรอืท่ีใกล้ท่ีสดุกบัอาณาเขตของประเทศท่ีเชลย

ศึกสังกดัอยู่ ภาคท่ีีเกีย่วข้องจะต้องตกลงระหว่างกันเกีย่วกบัส่วนค่าใช้จ่ายอย่างอืน่ในการส่งตวัเชลย

ศกึกลบัประเทศเดมิ เพือ่แบ่งส่วนค่าใช้จ่ายนีร้ะหว่างกันโดยเป็นธรรม การกระท�าความตกลงนีไ้ม่ว่า
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ในพฤติการณ์ใดๆ จะถือเป็นข้ออ้างเพื่อหน่วงเหนี่ยวการส่งตัวเชลยศึกกลับประเทศเดิม ด้วยประ

การใดๆ มิได้

ข้อ 119

การส่งตัวกลับประเทศเดิมจะต้องจัดท�าโดยมีเงื่อนไขต่างๆ เช่นเดียวกับที่ได้วางไว้ในข้อ 46 ถึง 48 แห่ง

อนุสัญญาฉบับนี้ เกี่ยวกับการย้ายเชลยศึกโดยค�านึงถึงบทบัญญัติแห่งข้อ 118 และบทบัญญัติของวรรค

ต่อๆ ไปนี้ด้วย

ในการส่งตวักลบัประเทศเดมินัน้จะต้องคนืสิง่ของอนัมค่ีาอย่างหนึง่อย่างใดทีไ่ด้ยดึไว้จากเชลยศกึตามข้อ 

18 และเงนิตราต่างประเทศซึง่ยงัมไิด้เปลีย่นเป็นเงนิตราในสกลุของประเทศทีก่กัคมุให้แก่เชลยศกึ สิง่ของ

อันมีค่าและเงินตราต่างประเทศซึ่งจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตาม มิได้คืนให้แก่เชลยศึกในเวลาส่งตัวกลับนั้นจะ

ต้องส่งไปยังส�านักงานสนเทศที่ได้ตั้งขึ้นตามข้อ 122

เชลยศกึจะต้องได้รบัอนญุาตให้น�าสิง่ของส่วนตวั จดหมายและหบีห่อทีม่มีาถงึเชลยศึกติดตัวไปได้ น�า้หนัก

ของหบีห่อเดนิทางเช่นว่าน้ี อาจถกูจ�ากดัเท่าทีเ่ชลยศกึแต่ละคนจะน�าไปได้ตามสมควร เป็นการจ�าเป็นโดย

พฤติการณ์แห่งการส่งตัวกลับประเทศเดิมนั้น อย่างไรก็ดีเชลยศึกแต่ละคนจะต้องได้รับอนุญาตให้น�าของ

ไปได้อย่างน้อยที่สุด 25 กิโลกรัม

สิง่ของส่วนตวัอืน่ๆ ของเชลยศึกท่ีถูกส่งตัวกลับประเทศเดมินัน้จะต้องอยูใ่นความรบัผดิชอบของประเทศที่

กกัคมุ ทีจ่ะจดัส่งไปให้เชลยศกึโดยทนัทหีลงัจากได้ท�าความตกลงเกีย่วกบัการน้ี โดยจัดระเบียบการขนส่ง

และการออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยู่

เชลยศกึซึง่ยงัรอการด�าเนนิคดสี�าหรบัความผิดทางอาญานัน้ อาจจะต้องถกูกักคุมอยู่จนกระทัง่สิน้สดุการ

ด�าเนินคดีเช่นที่กล่าวนี้แล้ว และถ้าจ�าเป็นก็อาจต้องถูกกักคุมอยู่จนกว่าได้รับโทษเสร็จสิ้นแล้ว ระเบียบ

ปฏิบัติเช่นเดียวกันนี้ให้เป็นอันใช้แก่เชลยศึกที่ถูกตัดสินลงโทษส�าหรับความผิดทางอาญาแล้วด้วย

ภาคคีูพ่พิาทจะต้องติดต่อซึง่กนัและกนัให้ทราบชือ่ของเชลยศึกซึง่จะต้องถกูกกัคมุอยูจ่นกระทัง่สิน้สดุการ

ด�าเนินคดีหรือที่จนกว่าจะได้รับโทษเสร็จสิ้นแล้ว

ให้จดัตัง้คณะกรรมการขึน้โดยความตกลงระหว่างภาคคีูพ่พิาท เพือ่ท�าการค้นหาเชลยศกึทีก่ระจดักระจาย

อยู่ และเพื่อประกันให้การส่งตัวเชลยศึกกลับประเทศเดิมได้เป็นไปโดยล่าช้าน้อยที่สุดเท่าที่จะท�าได้
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หมวด 3
มรณกรรมของเชลยศึก

ข้อ 120

พนิยักรรมของเชลยศกึจะต้องจดัท�าขึน้ให้ถกูต้องตามเงือ่นไขแห่งความสมบรูณ์ตามกฎหมายแห่งประเทศ

เดมิของเชลยศึก ซ่ึงจะต้องแจ้งให้ประเทศทีก่กัคมุทราบถงึเงือ่นไขตามกฎหมายของตนในเรือ่งนี ้เมือ่เชลย

ศึกร้องขอและในทุกกรณีหลังจากมรณกรรม จะต้องส่งพินัยกรรมไปยังประเทศที่คุ้มครองโดยไม่ชักช้า 

และส่งส�าเนาที่รับรองว่าถูกต้องไปยังส�านักตัวแทนกลางด้วย

ให้จดัส่งมรณบตัรตามแบบซึง่ผนวกไว้ท้ายอนสุญัญาฉบบันี ้หรอืบญัชรีายชือ่ของบคุคลทกุคนทีถ่งึมรณกรรม

ในขณะทีเ่ป็นเชลยศึก ซึง่นายทหารผู้รับผิดชอบได้รบัรองแล้ว ไปยงัส�านกังานสนเทศส�าหรบัเชลยศกึซึง่ได้

จัดตั้งขึ้นตามข้อ 122 โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้ มรณบัตรหรือบัญชีรายชื่อที่รับรองแล้วนี้ จะต้องแสดง

รายการรูปพรรณดังที่ได้กล่าวไว้ในวรรคสามแห่งข้อ 17 และต้องแสดงวันที่และสถานที่ที่ถึงแก่กรรม 

เหตุแห่งมรณกรรม วันทีแ่ละสถานทีฝั่งศพ และรายการทัง้หลายท่ีจ�าเป็นแก่การแสดงให้รูถึ้งหลมุฝังศพด้วย

การฝังหรอืเผาศพเชลยศึกนัน้ จะต้องได้ท�าการชนัสตูรร่างกายทางแพทย์เสยีก่อน เพือ่ยนืยนัการตายและ

เพื่อสามารถท�ารายงานขึ้นได้และเพื่อจัดท�ารูปพรรณขึ้นไว้ในกรณีที่จ�าเป็น

เจ้าหน้าที่ที่กักคุมจะต้องจัดให้เชลยศึกซึ่งถึงแก่กรรมในขณะที่ก�าลังถูกคุมขังได้รับการฝังอย่างมีเกียรติ 

และถ้าเป็นไปได้ให้เป็นไปตามพิธีศาสนาของเชลยศึกนั้น และจัดให้ที่ฝังศพนั้นๆ ได้รับความเคารพ ได้รับ

การบ�ารุงรักษาตามสมควร กบัให้มีเครือ่งหมายไว้เพือ่ให้ค้นหาได้ทุกเวลา และถ้าสามารถจัดท�าได้แล้ว ให้

ฝังศพเชลยศึกซึ่งสังกัดอยู่ในประเทศเดียวกันไว้ ณ ที่แห่งเดียวกัน

เชลยศึกท่ีถึงมรณกรรมน้ันจะต้องฝังไว้คนละท่ี นอกจากจะมีพฤติการณ์ที่จะหลีกเลี่ยงมิได้บังคับให้ต้อง

ฝังรวมกัน ศพนั้นจะเผาได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุผลทางสุขภาพบังคับ หรือโดยเหตุผลทางศาสนาของผู้ตายหรือ

ตามความประสงค์อันชัดแจ้งของผู้มรณะที่จะให้กระท�าเช่นนั้น ในกรณีที่มีการเผาศพ ให้ระบุข้อความนี้

พร้อมด้วยเหตุผลไว้ในมรณบัตรของผู้ตาย

เพ่ือที่จะให้ค้นหาหลุมฝังศพได้เสมอ ให้จัดท�าบันทึกรายการของการฝังศพและหลุมฝังศพต่างๆ ไว้กับ

บริการทะเบียนหลุมฝังศพซึ่งประเทศที่กักคุมได้จัดตั้งขึ้น บัญชีรายชื่อหลุมฝังศพและรายการของเชลย

ศึกที่ถูกฝังไว้ในสุสานและที่อื่นๆ นั้น ให้ส่งไปให้ประเทศที่เชลยศึกดังกล่าวสังกัดอยู่ความรับผิดชอบใน

การดแูลรกัษาหลมุฝังศพเหล่านี ้และความรบัผดิชอบส�าหรบับนัทกึการเคลือ่นย้ายศพในภายหลงัใดๆ นัน้ 

ให้ตกอยู่กับประเทศที่ควบคุมอาณาเขตนั้น หากว่าประเทศนั้นเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาฉบับนี้บทบัญญัติ

เหล่านี้ให้ใช้กับกรณีอัฐิซึ่งบริการทะเบียนหลุมฝังศพจะต้องเก็บไว้จนกว่าจะได้จัดการไปตามสมควร ตาม

ความประสงค์ของประเทศเจ้าของศพ
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ข้อ 121

ทุกๆ ครั้งที่มีการมรณะหรือบาดเจ็บอันรายแรงเกิดขึ้นแก่เชลยศึก หรือสงสัยว่าได้เกิดขึ้นโดยการกระท�า

ของทหารยาม หรือเชลยศึกอื่น หรือบุคคลอื่นใด รวมทั้งการมรณะที่ไม่ปรากฏสาเหตุอีกด้วยนั้น ประเทศ

ที่กักคุมจะต้องจัดให้มีการสอบสวนเป็นทางการโดยทันที

ให้ส่งค�าบอกกล่าวในเรือ่งนีไ้ปยงัประเทศทีคุ่ม้ครองทนัท ีให้จดัท�าค�าให้การของพยานไว้ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งผู้ซึ่งเป็นเชลยศึกอยู่ และให้จัดส่งรายงานรวมทั้งค�าให้การเช่นว่านี้ไปให้ประเทศที่คุ้มครองทราบ

ถ้าการสอบสวนแสดงให้เห็นความผิดของบุคคลคนหนึ่งหรือหลายคน ประเทศที่กักคุมจะต้องจัดการเท่า

ที่จ�าเป็นทั้งปวง เพื่อให้มีการฟ้องร้องบุคคลผู้ต้องรับผิดดังกล่าว

ภำค 5
ส�ำนักงำนสนเทศ และสมำคมบรรเทำทุกข์เชลยศึก

ข้อ 122

เมือ่ได้มกีารพพิาทขึน้และในทกุกรณทีีม่กีารยดึครอง ภาคคีูพ่พิาทแต่ละฝ่ายจะต้องจดัตัง้ส�านกังานสนเทศ

ขึ้นเป็นทางการส�าหรับเชลยศึกซึ่งอยู่ในอ�านาจของตน ประเทศที่เป็นกลางหรือประเทศที่มิได้เป็นฝ่ายใน

สงคราม ซึ่งอาจได้รับบุคคลในประเภทหนึ่งประเภทใดตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 เข้าไว้ในอาณาเขตของตนนั้น 

จะต้องด�าเนินการอย่างเดียวกันนี้แก่บุคคลเช่นว่านี้ ประเทศที่เก่ียวข้องจะต้องจัดให้ส�านักงานสนเทศ

ส�าหรับเชลยศึก มีสถานที่บริภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ตามที่จ�าเป็นเพ่ือปฏิบัติงานได้โดยมีประสิทธิภาพให้

ส�านักงานที่ว่าน้ีมีเสรีภาพที่จะใช้เชลยศึกท�างานในส�านักงานได้ภายใต้เง่ือนไขท่ีได้วางไว้ในอนุสัญญา

ฉบับนี้ ในหมวดที่ว่าด้วยการท�างานของเชลยศึก

ภายในระยะเวลาอันเร็วที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ภาคีคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะต้องแจ้งให้ส�านักงานของตนทราบ

ข้อความ ตามที่ระบุอยู่ในวรรคส่ี, ห้า และหก แห่งข้อน้ีเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นศัตรูที่อยู่ในประเภทหนึ่ง

ประเภทใดที่ระบุไว้ในข้อ 4 ซึ่งได้ตกมาอยู่ในอ�านาจของตน ประเทศที่เป็นกลางหรือประเทศที่มิได้เป็น

ฝ่ายในสงครามจะได้ด�าเนินการอย่างเดียวกันนี้แก่บุคคลที่อยู่ในประเภทเช่นว่านี้ ซึ่งตนได้รับเข้าไว้ใน

อาณาเขตของตน

ส�านักงานจะได้ส่งข่าวเช่นว่านี้โดยวิธีที่เร็วที่สุดไปยังประเทศที่เกี่ยวข้องทันที โดยผ่านประเทศที่คุ้มครอง 

และโดยผ่านส�านักตัวแทนกลางที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 123 ด้วย

ข้อความนี้จะได้แจ้งให้ญาติสนิทท่ีเก่ียวข้องทราบได้โดยรวดเร็วภายใต้บทบัญญัติแห่งข้อ 17 ข้อความ

เท่าทีส่�านกังานสนเทศจะหาได้ส�าหรบัเชลยศึกแต่ละคนนัน้ จะต้องรวมถึงนามสกลุ นามตวั ยศ หมายเลข
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ประจ�ากองทัพ ประจ�ากรม ประจ�าตัว หรือหมายเลขล�าดับสถานที่ และวันเกิด โดยละเอียด ชื่อประเทศ

ที่ตนสังกัด นามตัวของบิดา และนามเดิมของมารดา ชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่จะต้องแจ้งข่าวไปให้ทราบ 

และต�าบลที่อยู่ซึ่งจะได้ส่งจดหมายถึงเชลยศึกไปให้

ส�านักงานสนเทศจะต้องได้รับข่าวจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการโยกย้าย การปล่อยตัว การส่งตัว

กลับประเทศเดิม การหลบหนี การส่งตัวเข้าโรงพยาบาลและมรณกรรม และจะต้องส่งข่าวเช่นว่านี้ต่อไป

ตามวิธีที่ได้ระบุไว้ในวรรคสามข้างต้นนั้น

โดยนัยเดียวกัน ข่าวที่เกี่ยวกับสภาพอนามัยของเชลยศึกซึ่งป่วยหนัก หรือบาดเจ็บสาหัสก็จะต้องแจ้งให้

ทราบโดยสม�่าเสมอ และถ้าท�าได้ให้แจ้งให้ทราบทุกสัปดาห์

นอกจากนั้นส�านักงานสนเทศจะต้องรับผิดชอบในการตอบค�าถามทั้งปวงที่ส่งมาอันเกี่ยวกับเชลยศึก 

รวมทั้งที่เกี่ยวกับเชลยศึกซึ่งได้ถึงแก่กรรมในที่คุมขัง ให้ส�านักงานสนเทศสืบหาข้อความเพื่อตอบค�าถาม

ที่ส่งมานั้น ถ้าส�านักงานไม่มีข้อความเช่นว่านั้นอยู่

การติดต่อเป็นลายลกัษณ์อกัษรของส�านกังานนีน้ัน้ จะต้องมลีายมอืชือ่หรอืตราประทบัรบัรองเป็นหลักฐาน

นอกจากนี ้ให้ส�านกังานสนเทศมีหน้าทีร่วบรวมสิง่ของส่วนตวัอนัมค่ีารวมทัง้จ�านวนเงนิตรานอกเหนอืจาก

เงินตราในสกุลของประเทศที่กักคุม และบรรดาเอกสารที่มีความส�าคัญส�าหรับญาติสนิท ซึ่งเชลยศึกที่ถูก

ส่งตวักลับประเทศเดิมหรือได้รบัการปล่อยตวั หรือทีไ่ด้หลบหนไีป หรือทีไ่ด้ถงึแก่กรรมได้ทิง้ไว้ และจะต้อง

จัดส่งสิง่ของอันมค่ีาดงักล่าวแล้วไปยงัประเทศท่ีเก่ียวข้อง ส�านกังานจะได้ส่งสิง่ของเหล่านีไ้ปในหบีห่อทีปิ่ด

ผนกึประทบัตรา พร้อมด้วยบนัทึกรายการให้ข้อความอนัชดัแจ้งและโดยละเอยีดเกีย่วกบัรปูพรรณของผูท้ี่

เป็นเจ้าของสิ่งของเหล่านั้น รวมทั้งบัญชีแสดงสิ่งของที่บรรจุไว้ในหีบห่อนั้นโดยครบถ้วนด้วย สิ่งของส่วน

ตัวอื่นๆ ของเชลยศึกเช่นว่านี้จะต้องส่งไปตามข้อตกลง ซึ่งได้กระท�าขึ้นระหว่างภาคีคู่พิพาทที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 123

ให้จัดตั้งส�านักตัวแทนสนเทศกลางส�าหรับเชลยศึกขึ้นในประเทศที่เป็นกลาง หากคณะกรรมการกาชาด

ระหว่างประเทศเห็นเป็นการจ�าเป็นจะเสนอให้ประเทศที่เกี่ยวข้องจัดตั้งส�านักตัวแทนเช่นว่านี้ขึ้นก็ได้

ให้เป็นหน้าที่ของส�านักตัวแทนนี้ที่จะรวบรวมข่าวทั้งปวงอันเกี่ยวแก่เชลยศึกซึ่งอาจได้รับมาโดยทางการ

หรือทางเอกชน และให้จัดส่งข่าวนั้นไปยังประเทศเดิมของเชลยศึกหรือไปยังประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยู่

โดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถท�าได้

อัครภาคผีูท้�าสญัญาและโดยเฉพาะอย่างย่ิงอคัรภาคีท่ีคนชาตไิด้รบัประโยชน์จากบรกิารของส�านกัตวัแทน

กลาง พงึให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิแก่ส�านกัตวัแทนดงักล่าวแล้ว ตามความต้องการของส�านักตัวแทน
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บทบญัญตัข้ิางต้นนี ้ห้ามมใิห้ตคีวามโดยเป็นการก�ากดักจิการในด้านมนษุยธรรมของคณะกรรมการกาชาด

ระหว่างประเทศหรือของสมาคมบรรเทาทุกข์ต่างๆ ที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 125

ข้อ 124

ส�านักงานสนเทศแห่งชาติและส�านักตัวแทนสนเทศกลางจะต้องได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ 

ตลอดจนการยกเว้นทั้งหลายที่บัญญัติไว้ในข้อ 74 รวมทั้งการยกเว้นค่าโทรเลขเท่าท่ีจะพึงท�าได้ หรือ

อย่างน้อยที่สุดก็ให้เสียในอัตราอย่างต�่ามาก

ข้อ 125

ภายใต้บังคับแห่งระเบียบการซึ่งประเทศที่กักคุมอาจเห็นจ�าเป็นที่จะต้องจัดวางข้ึนเพ่ือความมั่นคงของ

ตน หรือเพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการอย่างอื่นตามสมควร ผู้แทนขององค์การทางศาสนา สมาคม

บรรเทาทกุข์ หรอืองค์การอืน่ใดทีใ่ห้ความช่วยเหลอืแก่เชลยศึก จะต้องได้รบัความสะดวกทีจ่�าเป็นท้ังปวง

จากประเทศที่กล่าวนี้ เพื่อตนเองหรือผู้แทนที่ได้รับแต่งตั้งโดยถูกต้องแล้ว ในอันที่จะเยี่ยมเยียนเชลยศึก 

แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคส�าหรับบรรเทาทุกข์ และวัสดุที่ส่งมาจากที่ใดๆ เพื่อใช้ในการศาสนา การ

ศึกษาหรือการพักผ่อน และเพื่อช่วยเหลือเชลยศึกในการจัดวางระเบียบส�าหรับเวลาว่างของตนภายใน

ค่าย สมาคมหรือองค์การเช่นว่านี้อาจตั้งขึ้นในอาณาเขตของประเทศที่กักคุม หรือในประเทศอื่นใดก็ได้ 

หรืออาจมีลักษณะเป็นการระหว่างประเทศก็ได้

ประเทศทีก่กัคมุอาจจ�ากดัจ�านวนสมาคมและองค์การซึง่ได้รบัอนญุาตให้ผูแ้ทนไปด�าเนนิกิจการในอาณาเขต

และภายใต้การควบคุมของตนได้แต่ท้ังนี้ จะต้องเป็นไปภายใต้เง่ือนไขว่า การจ�ากัดเช่นว่านี้ จะต้องไม่

เป็นการขัดขวางแก่การปฏิบัติเพื่อยังผลได้ด�าเนินการบรรเทาทุกข์ได้อย่างเพียงพอแก่เชลยศึกทั้งมวล

ฐานะพเิศษของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศในเรือ่งนีจ้ะต้องเป็นทีร่บัรองและได้รบัความเคารพ

ทุกเมื่อ

เมื่อได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกข์หรือวัสดุที่มุ่งหมาย เพื่อความมุ่งประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้น

นั้น หรือหลังจากนั้นเล็กน้อยแล้ว จะต้องจัดส่งใบรับของแต่ละครั้ง ซึ่งผู้แทนเชลยศึกได้ลงนามไว้ ไปยัง

สมาคมบรรเทาทุกข์หรือองค์ การผู้ส่ง ในขณะเดียวกันให้เจ้าหน้าที่ปกครองซึ่งรับผิดชอบในการควบคุม

เชลยศึกออกใบรับของเหล่านี้ให้ด้วย
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ภำค 6
กำรปฏิบัติตำมอนุสัญญำ

หมวด 1
บททั่วไป

ข้อ 126

ผูแ้ทนหรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบอ�านาจของประเทศทีคุ่ม้ครองจะต้องได้รบัอนญุาตให้เข้าไปในทีท่กุๆ แห่งทีมี่เชลย

ศึกอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่กักกัน สถานที่คุมขัง และสถานที่ท�างาน และจะต้องได้รับอนุมัติให้

เข้าไปในอาคารทุกแห่งซึ่งเชลยศึกอยู่ และให้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในที่ซึ่งเชลยศึกจะเดินทางจากไป ที่

จะผ่านและที่จะไปถึงเมื่อมีการย้ายเชลยศึกอีกด้วย ผู้แทนนี้อาจสัมภาษณ์เชลยศึก และโดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งเข้าสัมภาษณ์ผู้แทนของเชลยศึกโดยไม่ต้องมีผู้รู้เห็นเป็นพยานซึ่งจะท�าด้วยตนเองหรือโดยใช้ล่ามก็ได้

ผู้แทนหรือผู้ที่ได้รับมอบอ�านาจของประเทศท่ีคุ้มครองจะต้องมีเสรีภาพเต็มที่ที่จะเลือกสถานที่ซึ่งตน

ประสงค์จะไปเยี่ยมเยียน ห้ามมิให้ก�ากัดเวลาและก�าหนดครั้งคราวแห่งการเยี่ยม การเยี่ยมจะถูกห้าม

เสียมิได้นอกจากเพ่ือเหตุผลแห่งความจ�าเป็นทางทหารบังคับ แต่ถึงกระนั้นจะห้ามได้ก็แต่เพียงเป็นการ

พิเศษและชั่วคราวเท่านั้น

ประเทศที่กักคุมและประเทศที่เชลยศึกดังกล่าวสังกัดอยู่ อาจยินยอมในกรณีที่เป็นการจ�าเป็น ให้เพื่อน

ร่วมชาติของเชลยศึกเหล่านั้นมีส่วนในการเยี่ยมเยียนด้วยก็ได้

ผู้แทนของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ จะต้องได้รับสิทธิดังกล่าวข้างบนน้ันด้วย การแต่งตั้ง

ผูแ้ทนเช่นว่านีจ้ะต้องเสนอให้ได้รบัความเหน็ชอบของประเทศทีก่กัคมุเชลยศกึทีจ่ะได้รบัการเยีย่มเยยีนนัน้

ข้อ 127

อคัรภาคีผูท้�าสญัญารบัทีจ่ะเผยแพร่ตวับทแห่งอนสุญัญาฉบบัน้ีในประเทศของตนให้กว้างขวางทีส่ดุเท่าทีจ่ะ

ท�าได้ ท้ังในยามสงบและยามสงคราม และโดยเฉพาะอย่างยิง่ให้รวมการศกึษาอนสุญัญานีเ้ข้าในโครงการ

ศกึษาของทหาร และถ้าเป็นได้ในโครงการศกึษาของพลเรอืนด้วย เพือ่ให้กองทพัของตนและประชากรโดย

ทั่วไปได้ทราบหลักการแห่งอนุสัญญานี้

เจ้าหน้าท่ีทหาร หรอืเจ้าหน้าทีอ่ืน่ใด ซึง่ในยามสงครามมหีน้าทีรั่บผดิชอบเกีย่วกบัเชลยศกึจะต้องมตัีวบท

แห่งอนุสัญญานี้ และจะต้องได้รับการสอนเป็นพิเศษเกี่ยวกับบทบัญญัติต่างๆ แห่งอนุสัญญา
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ข้อ 128

อคัรภาคผีูท้�าสญัญาจะได้ส่งค�าแปลทางการของอนสุญัญาฉบบันีใ้ห้กนัและกนั โดยผ่านทางคณะมนตรสีห

พนัธ์สวสิ และในระหว่างการสูร้บให้ส่งผ่านทางประเทศทีคุ่ม้ครอง รวมทัง้กฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆ ซึง่

ตนอาจบัญญัติขึ้นเพื่อประกันการปฏิบัติตามอนุสัญญานี้

ข้อ 129

อคัรภาคผีูท้�าสญัญารบัทีจ่ะตรากฎหมายตามทีจ่�าเป็นขึน้ไว้ให้มีบทลงโทษทางอาญาอนัจะปรบัใช้ได้อย่าง

มีผลแก่บุคคลที่กระท�า หรือสั่งให้กระท�าการละเมิดอันร้ายแรงใดๆ ต่ออนุสัญญาฉบับนี้ ดังได้นิยามไว้ใน

ข้อต่อไป

อคัรภาคผีูท้�าสัญญาแต่ละฝ่ายมพัีนธกรณทีีจ่ะต้องค้นหาตัวผูท้ีต้่องหาว่าได้กระท�า หรือได้สัง่ให้กระท�าการ

ละเมิดอันร้ายแรงนั้นๆ และจะต้องน�าตัวบุคคลเหล่านี้ ไม่ว่าจะมีสัญชาติใด ขึ้นศาลของตน หากประสงค์

และเป็นไปตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายของตนแล้ว อคัรภาคฝ่ีายนัน้อาจส่งตวับคุคลดงักล่าวไปให้อคัรภาคี

อกีฝ่ายหนึง่ท่ีเก่ียวข้องเพือ่พจิารณาคดกีไ็ด้ แต่อคัรภาคฝ่ีายนัน้จะต้องแสดงว่ามข้ีอกล่าวหาอนัมมีลูเพียงพอ

อัครภาคีผู้ท�าสัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องจัดการตามที่จ�าเป็นเพื่อระงับบรรดาการกระท�าใดๆ อันขัดต่อ

บทบัญญัติแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ นอกจากการละเมิดอันร้ายแรงที่ได้นิยมไว้ในข้อต่อไป 

ในทุกพฤติการณ์ บุคคลผู้ต้องหาจะต้องได้รับประโยชน์แห่งความคุ้มครองในการพิจารณาและการต่อสู้

คดีโดยเป็นธรรมซึ่งเป็นการให้ความอนุเคราะห์ไม่น้อยไปว่าที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 105 และข้อต่อๆ ไป

แห่งอนุสัญญาฉบับนี้

ข้อ 130

การละเมิดอนัร้ายแรงทีไ่ด้กล่าวถึงในข้อก่อนนัน้ ได้แก่การกระท�าอย่างหนึง่อย่างใดต่อไปนี ้หากได้กระท�า

ต่อบุคคล หรือทรัพย์สินซึ่งอนุสัญญานี้ให้ความคุ้มครอง คือการฆ่าโดยเจตนา การทรมาน หรือการปฏิบัติ

อย่างไร้มนษุยธรรม รวมทัง้การทดลองทางชวีวทิยา การกระท�าให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่างสาหสั หรือท�า

อนัตรายแก่ร่างกายหรอือนามยัอย่างร้ายแรงโดยเจตนา การบงัคบัให้เชลยศกึเข้าประจ�าการในกองทหาร

ของประเทศที่เป็นศตัรู หรือการกระท�าโดยเจตนาใหเ้ชลยศึกเสยีสิทธิทีจ่ะได้รับการพิจารณาคดีโดยเที่ยง

ธรรมและตามระเบียบ ดังที่ได้ก�าหนดไว้ในอนุสัญญานี้

ข้อ 131

อัครภาคีผู้ท�าสัญญาจะปลดเปลื้องตนเองหรืออัครภาคีอ่ืนใดจากความรับผิดชอบท่ีตนเองหรืออัครภาคี

อื่นมีอยู่เนื่องจากการละเมิดซึ่งได้กล่าวถึงในข้อก่อนนั้นมิได้
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ข้อ 132

เมือ่มคี�าร้องขอของภาคีคูพ่พิาทฝ่ายหนึง่ จะต้องจดัให้มกีารสอบสวนเก่ียวกับข้อกล่าวหาว่าได้มกีารละเมดิ

อนุสัญญาขึ้นด้วยประการใดๆ โดยวิธีการตามที่ภาคีที่เกี่ยวข้องจะได้ตกลงกัน

หากไม่อาจตกลงกันได้ในวิธีการส�าหรับการสอบสวนแล้วภาคีควรตกลงกันเลือกผู้ชี้ขาดขึ้นคนหนึ่ง ซึ่งจะ

ตัดสินว่าจะต้องด�าเนินการตามวิธีใด

เมื่อปรากฏชัดว่าได้มีการละเมิดแล้ว ภาคีคู่พิพาทจะต้องจัดการให้การละเมิดนั้นสิ้นสุดลง และก�าจัดการ

ละเมิดนั้นภายในเวลาสั้นที่สุดที่จะท�าได้

หมวด 2
บทสุดท้ำย

ข้อ 133

อนุสัญญาฉบับนี้ได้จัดท�าขึ้นเป็นภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ตัวบททั้งสองเป็นอันถูกต้องเท่ากัน

คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะต้องจัดให้ค�าแปลของอนุสัญญานี้เป็นทางการเป็นภาษารัสเซียและภาษาสเปน

ข้อ 134

อนุสัญญาฉบับนี้ให้เป็นอันใช้แทนอนุสัญญาฉบับลงวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1929 ในความสัมพันธ์

ระหว่างอัครภาคีผู้ท�าสัญญา

ข้อ 135

ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งต้องผูกพันตามอนุสัญญากรุงเฮก ว่าด้วยกฎและประเพณี

การสงครามทางบกไม่ว่าจะเป็นฉบับลงวันท่ี 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1899 หรือฉบับลงวันที่ 18 ตุลาคม 

ค.ศ. 1907 ก็ตามและซึ่งเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาฉบับนี้นั้น อนุสัญญาฉบับสุดท้ายนี้ให้ถือว่าเป็น ส่วนที่ 2 

แห่งข้อบังคับที่ผนวกไว้ท้ายอนุสัญญากรุงเฮกดังกล่าวข้างต้นนั้น

ข้อ 136

อนุสัญญาฉบับนี้ซึ่งลงวันที่วันนี้ เปิดให้ลงนามจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1940 ในนามของประเทศที่

ได้มผีูแ้ทนไปในการประชุม ซ่ึงได้เปิดขึน้ ณ เมอืงเจนีวา เมือ่วนัที ่21 เมษายน ค.ศ. 1949 กับทัง้ประเทศที่

มไิด้มผีูแ้ทนเข้าร่วมในการประชมุครัง้นี ้แต่เป็นภาคแีห่งอนสุญัญา ฉบบัลงวนัที ่27 กรกฎาคม ค.ศ. 1929
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ข้อ 137

อนุสัญญาฉบับนี้จะต้องได้รับสัตยาบันโดยเร็วท่ีสุดท่ีจะท�าได้ และจะต้องเก็บรักษาสัตยาบันสาส์นไว้ที่

กรุงเบอร์น

ให้จดัท�าบนัทกึการส่งมอบสตัยาบนัสาส์นแต่ละฉบบัไว้ และให้คณะมนตรสีหพันธ์สวสิส่งส�าเนาอนัรบัรอง

ว่าถูกต้องไปให้ประเทศต่างๆ ที่ได้ลงนามไว้ หรือที่ได้แจ้งการภาคยานุวัติอนุสัญญาแล้ว

ข้อ 138

อนสุญัญาฉบบันีจ้ะเป็นอนัมผีลบงัคบัใช้หกเดอืนหลงัจากทีไ่ด้มกีารมอบสตัยาบนัสาส์นไว้แล้วไม่น้อยกว่า

สองฉบับ

แต่นั้นไปอนุสัญญาจะเป็นอันมีผลบังคับใช้แก่อัครภาคีผู้ท�าสัญญาแต่ละฝ่ายหกเดือนหลังจากท่ีได้มอบ

สัตยาบันสาส์นแล้ว

ข้อ 139

ตัง้แต่วนัทีม่ผีลบงัคบัใช้เป็นต้นไป จะได้เปิดให้ประเทศใดๆ ทีม่ไิด้ลงนามไว้ ท�าการภาคยานวุตัอินสุญัญานีไ้ด้

ข้อ 140

การภาคยานุวัติจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคณะมนตรีสหพันธ์สวิส และจะมีผลบังคับหกเดือน

หลังจากวันที่ได้รับทราบการแจ้งนั้น

คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะต้องแจ้งการภาคยานุวัติไปยังประเทศต่างๆ ที่ได้ลงนามไว้ หรือท่ีได้แจ้งการ

ภาคยานุวัติอนุสัญญาแล้ว

ข้อ 141

สถานการณ์ดังทีไ่ด้บัญญัติไว้ในข้อ 2 และ 3 จะเกดิผลทนัทแีค่สตัยาบันสาส์นทีไ่ด้มอบไว้ และการภาคยานวุตัิ

ที่ได้แจ้งแล้วโดยภาคีคู่พิพาทก่อนหรือภายหลังการเริ่มสู้รบ หรือการยึดครอง คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะ

ต้องแจ้งการสัตยาบันหรือการภาคยานุวัติใดๆ ที่ได้รับจากภาคีคู่พิพาทโดยวิธีที่เร็วที่สุด

ข้อ 142 

อัครภาคีผู้ท�าสัญญาแต่ละฝ่ายย่อมมีเสรีภาพที่จะบอกเลิกอนุสัญญาฉบับนี้

การบอกเลิกน้ีจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคณะมนตรีสหพันธ์สวิส ซึ่งจะได้ส่งต่อไปยังรัฐบาล

ของอัครภาคีผู้ท�าสัญญาทั้งปวง
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การบอกเลกิจะมผีลหนึง่ปีภายหลังทีไ่ด้แจ้งไปให้คณะมนตรสีหพันธ์สวสิทราบ อย่างไรกดี็ การบอกเลกิซ่ึง

ได้แจ้งไปในขณะท่ีประเทศทีบ่อกเลกินัน้ยงัพวัพนัอยูใ่นการพพิาทใดๆ จะไม่มผีลจนกว่าจะได้ท�าสนัตภิาพ

กนัแล้ว และภายหลงัทีก่ารด�าเนินการเก่ียวกับการปล่อยตวัและการส่งตวักลบัประเทศเดิมของบคุคลท่ีได้

รับความคุ้มครองจากอนุสัญญาฉบับนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว

การบอกเลกิ จะมผีลแต่เฉพาะทีเ่กีย่วกบัประเทศทีบ่อกเลกิเท่านัน้ การบอกเลกินีจ้ะไม่บั่นทอนพนัธกรณี

ซึ่งภาคีคู่พิพาทยังจะต้องปฏิบัติตามโดยอาศัยหลักแห่งกฎหมายนานาชาติ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก

ขนบธรรมเนียมซึ่งเป็นท่ีรับรู้กันในระหว่างอารยชนจากกฎแห่งมนุษยธรรมและจากความรู้สึกผิดชอบ

ของมหาชน

ข้อ 143

คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะต้องจัดการจดทะเบียนอนุสัญญาฉบับนี้ไว้ ณ ส�านักงานเลขาธิการแห่ง

สหประชาชาติ คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะต้องแจ้งบรรดาการให้สัตยาบัน การภาคยานุวัติ และการบอก

เลิก ที่ตนได้รับเกี่ยวกับอนุสัญญาฉบับนี้ให้ส�านักงานเลขาธิการแห่งสหประชาชาติทราบด้วย

เพื่อเป็นพยานแก่การนี้ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ซึ่งได้ส่งมอบสาส์นมอบอ�านาจเต็มของตนไว้แล้ว ได้ลงนาม

ในอนุสัญญาฉบับนี้

ท�า ณ เมืองเจนีวา เมื่อวันที่ 12 เดือนสิงหาคม ค.ศ. 1949 เป็นภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ต้นฉบับ

จะได้เก็บรักษาไว้ ณ ส�านักงานบรรณสารของสหพันธรัฐสวิส คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะได้ส่งส�าเนา

อนุสัญญาอันรับรองว่าถูกต้องแล้วไปยังแต่ละรัฐ ที่ได้ลงนามและรัฐที่ได้ท�าการภาคยานุวัติอนุสัญญานี้
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ภำคผนวกที่ 1
แบบความตกลงเกี่ยวกับการส่งตัวกลับประเทศเดิมโดยตรง

และการพักอาศัยในประเทศที่เป็นกลางของเชลยศึก

ที่บาดเจ็บและป่วยไข้

(ดูข้อ 110)

1.หลกักำรเพ่ือกำรส่งตวักลบัประเทศเดมิโดยตรงและกำรพกัอำศยัในประเทศทีเ่ป็นกลำง

ก. กำรส่งตัวกลับประเทศเดิมโดยตรง

บุคคลต่อไปนี้จะได้รับการส่งตัวกลับประเทศเดิมโดยตรง คือ

(1) เชลยศึกทุกคนที่ โดยผลแห่งตรอมา ได้ป่วยเป็นโรคที่ท�าให้พิการต่างๆ ดังนี้ คือ การสูญเสียแขนขา 

อัมพาต โรคข้อ หรือความพิการอย่างอื่น ๆ ซึ่งโดยความพิการนี้อย่างน้อยที่สุดได้แก่การสูญเสียมือ

ข้างหนึ่ง หรือเท้าข้างหนึ่งหรือกรณีที่เทียบเท่ากับการสูญเสียมือข้างหนึ่งหรือเท้าข้างหนึ่ง

 โดยไม่เป็นการเสื่อมเสียแก่การตีความที่เป็นคุณย่ิงไปกว่านี้ กรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าเทียบเท่ากับการ

สูญเสียมือข้างหนึ่งหรือเท้าข้างหนึ่ง คือ

ก)  การสูญเสียมือข้างหนึ่งหรือสูญเสียนิ้วทั้งหมด หรือสูญเสียนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างหนึ่ง 

การสูญเสียเท้าหรือนิ้วเท้าทั้งหมดและส่วนเมตาตาร์ซาลส์ของเท้าข้างหนึ่ง

ข)  อันกิโลซิส การสูญเสียเนื้อเยื่อกระดูก การหดตัวหรือเสียรูปเนื่องจากแผลเป็นท�าให้ข้อใหญ่ๆ 

ข้อหนึ่งเคลื่อนไหวมิได้หรือท�าให้ข้อนิ้วทั้งหมดของมือข้างหนึ่งเคลื่อนไหวมิได้

ค)  ข้อเทียมแฝงของกระดูกยาว

ง)  การผิดรูปอันเนื่องมาจากกระดูกหักหรือการบาดเจ็บอย่างอ่ืนซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างร้ายแรงต่อ

การหน้าที่และความสามารถรับน�้าหนัก

(2) เชลยศึกที่บาดเจ็บทุกคน ซึ่งการบาดเจ็บนั้นเรื้อรังมาถึงขั้นที่การพยากรณ์โรคบ่งว่าจะไม่หายได้

ภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้ถึงแม้ว่าจะได้มีการปฏิบัติรักษาแล้วก็ตาม เป็นต้นว่า 

ในกรณีเหล่านี้คือ

ก)  กระสนุค้างในหวัใจ ถงึแม้ว่าคณะกรรมการแพทย์ผสมจะมิได้จบัเค้าความผดิปรกตอิย่างร้ายแรง

อย่างหนึ่งอย่างใดในขณะที่ท�าการตรวจก็ตาม
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ข)  เศษโลหะค้างในสมองหรือปอด ถึงแม้ว่าคณะกรรมการแพทย์ผสมไม่อาจจบัเค้าปฏกิริิยาเฉพาะ

ที่หรือทั่วไปในขณะที่ท�าการตรวจก็ตาม

ค)  ไขกระดูกอักเสบ ในเม่ือไม่อาจคาดหมายได้ว่าจะหายในระยะเวลาหน่ึงปี นับจากวันที่ได้รับ

บาดเจ็บ และซึ่งอาจเกิดผลเป็นอันกิโลซิสแห่งข้อหรือความเสียหายอย่างอื่น อันเทียบเท่ากับ

การสูญเสียมือข้างหนึ่งหรือเท้าข้างหนึ่ง 

ง)  ข้อใหญ่ต่างๆ ถูกยิงหรือแทงทะลุและเป็นหนอง

จ)  การบาดเจ็บที่กะโหลกศีรษะซึ่งเนื้อเยื่อกระดูกสูญเสียหรือเคลื่อนไป

ฉ)  การบาดเจ็บหรือแผลไหม้ที่หน้าซึ่งเนื้อเยื่อสูญเสียและมีวิการทางการหน้าที่

ช)  การบาดเจ็บที่ไขสันหลัง

ซ)  วิการแห่งเส้นประสาทรอบนอกซึ่งลักษณะอาการที่ต่อเนื่องมาเทียบเท่ากับการสูญเสียมือ

ข้างหนึ่งหรือเท้าข้างหนึ่ง และซึ่งในการรักษาให้หาย จะต้องใช้เวลาเกินกว่าหนึ่งปี นับจากวันที่

ได้รับบาดเจบ็ เป็นต้นว่า บราเคยีลหรอืลมัโบซาคราลเพลก็ซสุ เส้นประสาทเมเดยีนหรอืซาตดิได้

รับบาดเจ็บ รวมทั้งเส้นประสาทเรเดียลและคุบิตาล หรือเส้นประสาทแลตเตอราล โปปลิเตียล 

(N. Peroneous communis) และเส้นประสาทแลตเตอราล โปปลิเตียล (N. tibialis) ได้รับ

บาดเจบ็รวมกนั ฯลฯ อย่างไรกด็กีารบาดเจบ็แห่งเส้นประสาทเรเดยีล (มัสควิโลสบริาล) ควิบติาล 

แลตเตอราลหรอืเมเดยีลโปปลเิตยีล จะไม่เป็นเหตใุห้มกีารส่งตวักลบัประเทศเดมิ เว้นแต่ในกรณี

ที่มีอาการหดตัวหรือเสียรูปหรืออาการรบกวนประเภทนิวโรโทรฟิคอย่างร้ายแรง 

ฌ) ระบบปัสสาวะได้รับบาดเจ็บอันเป็นผลท�าให้ไร้ความสามารถ

(3) เชลยศึกที่ป่วยไข้ทุกคนซึ่งมีอาการเรื้อรังมาถึงขั้นที่การพยากรณ์โรคบ่งว่าจะไม่หายได้ภายใน

หนึ่งปีนับจากวันที่เกิดโรค แม้ว่าจะได้รับการปฏิบัติรักษาก็ตาม เป็นต้นว่าในกรณีดังนี้ คือ

ก)  วัณโรคแห่งอวัยวะใด ในระยะก�าเริบซึ่งตามการพยากรณ์ทางการแพทย์ ไม่อาจท่ีจะรักษาให้

หายได้ หรืออย่างน้อยทีส่ดุก็ไม่อาจได้รบัการปฏบิตัริกัษาให้มผีลดขีึน้เป็นอย่างมากได้ในประเทศ

ที่เป็นกลาง

ข)  เยื่อหุ้มปอดอักเสบชนิดเอกซูเดต

ค)  โรคร้ายแรงแห่งอวยัวะหายใจทีม่ีสมฏุฐานทีไ่มใ่ช่วณัโรค ซึง่สนันิษฐานว่าไมอ่าจรกัษาให้หายได้ 

เป็นต้นว่าเอฟิเซมาแห่งปอดอย่างร้ายแรงโดยหลอดลมอักเสบด้วยหรือไม่ก็ตาม โรคหืดเร้ือรัง 

หลอดลมอักเสบเรื้อรัง* นานกว่าหนึ่งปีในระหว่างถูกคุมขัง บรอนเคียคแทซิส* ฯลฯ
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ง)  โรคเร้ือรังร้ายแรงแห่งระบบเลอืดหมนุเวยีน เป็นต้นว่าวกิารทีล่ิน้และกล้ามเนือ้หวัใจอักเสบ* ซึง่

แสดงลักษณะอาการว่าการหมุนเวียนของเลือดวายลง ในระหว่างถูกคุมขังแม้ว่าคณะกรรมการ

แพทย์ผสมไม่อาจจับเค้าอาการเช่นนั้นในขณะท�าการตรวจก็ตาม โรคเกี่ยวกับเยื่อหุ้มหัวใจและ

หลอดเลือด (โรคบังเกอร์ อนิวริซึมแห่งหลอดเลือดใหญ่) ฯลฯ

จ)  โรคเรื้อรังร้ายแรงแห่งอวัยวะย่อยอาหาร เป็นต้นว่า แผลกระเพาะอาหารหรือแผลดูโอดีนาล 

โรคตามอันสืบเนื่องมาจากการผ่าตัดกระเพาะอาหารที่ได้กระท�าในระหว่างถูกคุมขัง กระเพาะ

อาหารอกัเสบเรือ้รัง ล�าไส้เลก็อกัเสบหรอืล�าไส้ใหญ่อกัเสบ ซึง่เป็นมานานกว่าหนึง่ปี และเป็นผล

ถึงอาการทั่วๆ ไปอย่างร้ายแรง โรคตับแข็ง ถุงน�้าดีเรื้อรัง* ฯลฯ

ฉ)  โรคเรือ้รงัร้ายแรงแห่งอวัยวะสบืพันธ์ุ-ปัสสาวะ เป็นต้นว่าโรคเรือ้รงัแห่งไตกบับรรดาโรคทีเ่กดิขึน้

ภายหลัง การตัดไตออกเพราะเหตุที่ไตเป็นวัณโรค กรวยไตอักเสบเรื้อรังหรือกระเพาะปัสสาวะ

อักเสบเรื้อรังไฮโดรเนโฟรซิส หรือกรวยไตเป็นหนอง โรคเฉพาะสตรีอย่างร้ายแรงเรื้อรังการมี

ครรภ์ปกตแิละความไม่ปกตทิางสตูกิรรม ซึง่ผูป่้วยไม่อาจทีจ่ะไปพกัอาศยัในประเทศทีเ่ป็นกลาง

ได้ ฯลฯ

ช)  โรคเรื้อรังร้ายแรงแห่งระบบประสาทส่วนกลางและรอบนอก เป็นต้นว่า โรคจิตและโรคจิต

ประสาทที่เด่นชัดท้ังปวงเช่นฮิสเตเรียอย่างร้ายแรง โรคจิตประสาทอย่างร้ายแรงเนื่องจากถูก

คุมขัง ฯลฯ ซึ่งผู้ช�านาญพิเศษ ได้รับรองแล้ว โรคลมบ้าหมูใด ๆ  ที่อายุรแพทย์แห่งค่ายได้รับรอง

แล้ว อาร์เตริโอสเกลโรซิสแห่งสมอง เส้นประสาทอักเสบเรื้อรังนานเกินกว่าหนึ่งปี ฯลฯ

ซ)  โรคเรื้อรังร้ายแรงแห่งระบบนิวโร-เวเจเตติฟ ซึ่งท�าให้ความสมบูรณ์ทางจิตหรือทางกายลดน้อย

ลงเป็นอย่างมากน�้าหนักตัวลดลงและอาการอ่อนเพลียโดยทั่วไปอย่างสังเกตได้

ฌ) ตาบอดท้ังสองข้าง หรือตาบอดข้างเดียวในเมื่อทัศนาภาพแห่งตาอีกข้างหนึ่งอยู่ในระดับน้อย

กว่า 1 ถึงแม้ว่าจะได้ใช้แว่นตาแก้ไขแล้วก็ตาม ความเฉียบแหลมทัศนาภาพลดน้อยลงในกรณีที่

ไม่อาจท�าให้สมบรูณ์ด้วยการแก้ไขให้ตาอย่างน้อยทีสุ่ดข้างหนึง่มคีวามเฉยีบแหลมในระดบั ½ * 

โรคตาที่ร้ายแรงอื่น ๆ เป็นต้นว่า เกลาโคมา ม่านตาอักเสบ คอรอยไดติส ริดสีดวงตา ฯลฯ

ญ) ความไม่ปกติทางโสต เช่น หูหนวกข้างหนึ่งโดยสิ้นเชิง ถ้าหูอีกข้างหนึ่งไม่ได้ยินค�าพูดธรรมดาใน

ระยะหนึ่งเมตร ฯลฯ

ฎ) โรคร้ายแรงแห่งเมตะโบลิซึม เช่น โรคเบาหวานซึ่งต้องปฏิบัติรักษาด้วยอินซุลิน ฯลฯ

* ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการแพทย์ผสมจะได้ยึดถือเป็นส่วนใหญ่ตามบันทึกที่ได้เก็บรักษาไว้โดยอายุรแพทย์และศัลยแพทย์แห่ง
ค่ายที่มีสัญชาติเดียวกันกับเชลยศึกหรือตามการตรวจของผู้ช�านาญพิเศษทางการแพทย์ของประเทศที่กักคุม
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ฏ) ความไม่ปกติอย่างร้ายแรงแห่งต่อมเอนโดกรีน เป็นต้นว่า ไทโรตอกซีโคซิส ไฮโปไทโรซิส 

โรคแอดดิสัน ซิมมอนด์ส-คาเคกเซียเตตะนี ฯลฯ

ฐ)  ความไม่ปกติอย่างร้ายแรงละเรื้อรังแห่งอวัยวะผลิตเลือด

ฑ) ความเป็นพิษเรื้อรังอย่างร้ายแรง เป็นต้นว่า ตะกั่วเป็นพิษ ปรอทเป็นพิษ มอร์ฟีนเป็นพิษ 

โคคาอีนเป็นพิษ อัลกอฮอล์เป็นพิษ ก๊าซหรือรังสีเป็นพิษ ฯลฯ

ฒ) โรคเรื้อรังของอวัยวะเคลื่อนไหวซึ่งมีความไม่ปกติทางการหน้าที่อย่างชัดแจ้ง เป็นต้นว่า 

ข้ออักสบผิดรูปโฟลิอาร์ทริติสเรื้อรังก้าวหน้าประถมภูมิและทุติยะภูมิ รูมะติซึมซึ่งมีอาการ

ร้ายแรง ฯลฯ

ฌ) โรคผิวหนังเรื้อรังร้ายแรงที่ไม่อาจรักษาให้หายได้

ด)  โรคเนื้องอกร้ายใด ๆ

ต)  โรคติดต่อเรื้อรังร้ายแรงซึ่งเป็นมาเป็นเวลาหนึ่งปีภายหลังที่ได้เกิดโรค เป็นต้นว่า มาลาเลีย ซึ่ง

มีความเสื่อมโทรมทางอวัยวะอย่างเด่นชัด โรคบิดชนิดอมิบาหรือบะซิลลัสซึ่งมีลักษณะอาการ

ร้ายแรง ซิฟิลิสอวัยวะภายในระยะตติยะภูมิซึ่งต่อต้านการปฏิบัติรักษา โรคเรื้อน ฯลฯ

ถ)  ภาวะขาดวิตามินอย่างร้ายแรงหรือภาวะขาดอาหารอย่างร้ายแรง

ข.กำรพักอำศัยในประเทศที่เป็นกลำง

บุคคลต่อไปนี้จะได้รับการพักอาศัยในประเทศที่เป็นกลาง คือ

(1) เชลยศึกที่บาดเจ็บทุกคนซึ่งไม่อาจรักษาให้หายได้ในระหว่างถูกคุมขัง แต่อาจที่จะรักษาให้หายได้

หรือช่วยให้อาการดีขึ้นเป็นอย่างมากได้โดยการพักอาศัยในประเทศที่เป็นกลาง

(2) เชลยศึกทีป่่วยเป็นวณัโรคในรปูใด ๆ  แห่งอวยัวะใด ๆ  ก็ตามซึง่การปฏิบตัริกัษาในประเทศทีเ่ป็นกลาง

ย่อมท�าให้หายโรคได้ หรอือย่างน้อยทีส่ดุกท็�าให้อาการดขีึน้เป็นอย่างมาก ทัง้นีเ้ว้นแต่วณัโรคปฐมภมูิ 

ที่ได้รักษาให้หายแล้วก่อนการถูกคุมขัง

(3) เชลยศกึทีป่่วยเป็นโรคซึง่ต้องการการปฏบิตัริกัษาเกีย่วกบัอวยัวะหายใจ อวยัวะระบบเลอืดหมนุเวยีน 

อวัยวะย่อยอาหาร อวัยวะระบบประสาท อวัยวะการรู้สึก อวัยวะสืบพันธุ์-ปัสสาวะ ผิวหนัง อวัยวะ

เคลือ่นไหว ฯลฯ ถ้าหากว่าการปฏบิตัริกัษาจะเป็นผลดขีึน้อย่างชดัแจ้งในประเทศทีเ่ป็นกลางยิง่กว่า

ในที่คุมขัง
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(4) เชลยศกึทีไ่ด้รบัการผ่าตดัเอาไตออกเนือ่งจากเป็นโรคใด ๆ  ทีม่ใิช่วณัโรคในทีคุ่มขงั เชลยศึกทีเ่ป็นโรค

ไขกระดูกอักเสบ ซึ่งก�าลังจะหายหรือสงบอยู่ โรคเบาหวานที่ไม่ต้องปฏิบัติรักษาด้วยอินซุลิน ฯลฯ

(5) เชลยศึกที่ป่วยเป็นโรคนิวโรซิสเนื่องจากสงครามหรือถูกคุมขัง

 ผูเ้ป็นโรคนิวโรซสิเนือ่งจากถกูคมุขงัซึง่ไม่อาจรกัษาให้หายได้ภายหลงัทีพ่กัอาศยัในประเทศทีเ่ป็นกลาง

แล้ว 3 เดือน หรือซึ่งภายหลังระยะเวลานั้นยังรักษาไม่หายได้อย่างสมบูรณ์ จะได้รับการส่งตัวกลับ

ประเทศเดิม

(6) เชลยศึกทุกคนที่ป่วยด้วยความเป็นพิษเรื้อรัง (ก๊าซโลหะอัลกาลอยด์ ฯลฯ เป็นพิษ) ซึ่งมีทางที่จะ

รักษาให้หายได้ดีเป็นพิเศษในประเทศที่เป็นกลาง

(7) เชลยศึกสตรีทุกคนที่มีครรภ์หรือเป็นมารดาซึ่งมีทารกและบุตรเล็กๆ อยู่ด้วย

เชลยศึกที่ป่วยด้วยโรคต่อไปนี้จะไม่ได้รับการพักอาศัยในประเทศที่เป็นกลาง คือ

(1) โรคจิตเรื้อรังที่ได้รับการตรวจรักษาแล้วทุกชนิด

(2) โรคประสาททางอวัยวะหรือทางการหน้าที่ทุกชนิดที่ถือกันว่าไม่อาจรักษาให้หายได้

(3) โรคติดต่อทุกชนิดในระยะเวลาซึ่งอาจติดต่อได้ นอกจากวัณโรค

2.ข้อสังเกตทั่วไป

(1) บรรดาเงื่อนไขที่ได้ให้ไว้น้ัน โดยทั่วไปให้ตีความและให้ใช้ด้วยเจตนารมณ์ที่กว้างที่สุดโรคประสาท

และโรคจิตต่างๆ อันเนื่องจากสงครามหรือถูกคุมขัง รวมท้ังรายป่วยด้วยวัณโรคทุกระยะ ย่อมจะ

ได้รบัประโยชน์จากการตคีวามอย่างกว้างขวาง เชลยศกึทีไ่ด้รบับาดแผลหลายแห่งซึง่แต่ละแผลโดย

ล�าพงัยงัไม่เป็นเหตุให้ส่งตวักลบัประเทศเดมินัน้ จะต้องได้รบัการตรวจด้วยเจตนารมณ์อย่างเดยีวกัน

โดยค�านึงถึงอันตรายทางจิตอันเนื่องจากบาดแผลหลายแห่งของเชลยศึกนั้น ๆ

(2) รายป่วยทัง้ปวงทีไ่ม่เป็นปัญหาและมสิีทธรัิบการส่งตัวกลับประเทศเดมิโดยตรง (แขนขาขาด ตาบอด

หรอืหูหนวกโดยส้ินเชงิ วัณโรคแห่งปอดชนดิมเีชือ้ออก จติฟ่ันเฟือน เน้ืองอกร้าย ฯลฯ) จะได้รับการ

ตรวจและส่งตวักลบัประเทศเดมิโดยเรว็ทีส่ดุ โดยอายุรแพทย์แห่งค่ายหรอืโดยคณะกรรมการแพทย์

ทหารที่ประเทศที่กักคุมได้แต่งตั้งขึ้น

(3) การบาดเจบ็และโรคต่างๆ ซึง่มอียูก่่อนสงครามและมไิด้มอีาการทรดุโทรมลงไปอกีรวมทัง้การบาดเจบ็

จากสงครามซึง่มิได้ขดัขวางต่อการปฏบิติัหน้าทีท่างทหารต่อไป จะมไิด้รบัการส่งตัวกลบัประเทศเดมิ
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(4) ให้ตคีวามและให้ใช้บทบญัญตัแิห่งภาคผนวกนีใ้นท�านองทีค่ล้ายกนัในประเทศคูพ่พิาททัง้ปวง ประเทศ

และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องจะได้ให้ความสะดวกที่จ�าเป็นทั้งปวงแก่คณะกรรมการแพทย์ผสมในการ

ปฏิบัติภารกิจให้ส�าเร็จลุล่วงไป

(5) แบบตัวอย่างที่ได้กล่าวอ้างไว้ในข้อ 1 ข้างต้นนั้น เป็นแต่เพียงกรณีแบบอย่างเท่านั้น กรณีที่มิได้ต้อง

กนักบับทบญัญตัเิหล่านีโ้ดยตรงจะได้รบัการพจิารณาตามเจตนารมณ์แห่งบทบัญญติัในข้อ 110 ของ

อนุสัญญาฉบับนี้และตามเจตนารมณ์แห่งหลักการที่ได้วางไว้ในอนุสัญญาฉบับนี้
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ภำคผนวกที่ 2
ข้อบังคับเกี่ยวกับคณะกรรมการแพทย์ผสม

(ดูข้อ 112)

ข้อ 1

คณะกรรมการแพทย์ผสมตามทีบ่ญัญตัไิว้ในข้อ 112 แห่งอนสุญัญาฉบับนีใ้ห้ประกอบด้วยกรรมการสามคน 

สองคนในจ�านวนนัน้จะต้องเป็นคนของประเทศทีเ่ป็นกลาง คนทีส่ามเป็นผู้ท่ีได้รบัการแต่งตัง้จากประเทศ

ที่กักคุมให้กรรมการที่เป็นกลางคนหนึ่งเป็นประธาน

ข้อ 2

กรรมการทีเ่ป็นกลางทัง้สองคนจะต้องได้รบัการแต่งต้ังจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศด้วยความ

ยนิยอมของประเทศทีคุ่ม้ครอง โดยการร้องขอของประเทศท่ีกกัคมุ บคุคลทัง้สองนีอ้าจมภูีมลิ�าเนาภายใน

ประเทศเดิมของตนในประเทศที่เป็นกลางอื่นใด หรือในอาณาเขตของประเทศที่กักคุมก็ได้

ข้อ 3 

กรรมการที่เป็นกลางจะต้องได้รับความเห็นชอบของภาคีคู่พิพาทที่เกี่ยวข้องซึ่งจะแจ้งความเห็นชอบของ

ตนไปยังคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศและประเทศที่คุ้มครอง เมื่อได้แจ้งให้ทราบดังนี้แล้วให้ถือ

ได้ว่ากรรมการที่เป็นกลางนั้นได้รับการแต่งตั้งแล้วโดยสมบูรณ์

ข้อ 4

ให้แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยขึ้นตามจ�านวนพอเพียงที่จะท�าการแทนกรรมการประจ�าปีได้เม่ือมีกรณีจ�าเป็น 

กรรมการผู้ช่วยนี้ให้แต่งตั้งขึ้นพร้อมกับกรรมการประจ�าหรืออย่างน้อยโดยเร็วที่สุดที่จะท�าได้

ข้อ 5

หากว่าด้วยเหตผุลใดๆ กต็าม คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศไม่สามารถด�าเนนิการแต่งตัง้กรรมการ

ที่เป็นกลางได้ ให้ประเทศที่เป็นผู้รักษาผลประโยชน์ของเชลยศึกเป็นผู้พิจารณาด�าเนินการแต่งตั้งขึ้น

ข้อ 6

กรรมการที่เป็นกลางนั้นเท่าที่จะพึงกระท�าได้ จะต้องเป็นศัลยแพทย์คนหนึ่ง และอีกคนหนึ่งจะต้องเป็น

อายุรแพทย์
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ข้อ 7

กรรมการที่เป็นกลางจะต้องเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์จากภาคีคู่พิพาทซึ่งจะได้อ�านวยความสะดวกท้ังปวง

ให้แก่กรรมการเหล่านี้ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อ 8

โดยความตกลงกับประเทศที่กักคุม คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศในขณะที่ท�าการแต่งตั้งตามที่

บัญญัติไว้ในข้อ 2 และ 4 แห่งข้อบังคับฉบับนี้จะได้ก�าหนดหน้าที่ของผู้ได้รับแต่งตั้งไว้

ข้อ 9

ให้คณะกรรมการแพทย์ผสมเริม่ปฏบิตังิานโดยเรว็ทีส่ดุทีจ่ะท�าได้หลงัจากทีก่รรมการทีเ่ป็นกลางได้รับความ

เหน็ชอบแล้ว และไม่ว่าในกรณใีดๆ ให้เร่ิมภายในระยะเวลาสามเดอืนนบัแต่วนัทีไ่ด้รบัความเห็นชอบเช่นว่านี้

ข้อ 10

คณะกรรมการแพทย์ผสมจะได้ท�าการตรวจบรรดาเชลยศึกที่ระบุไว้ในข้อ 113 แห่งอนุสัญญา คณะ

กรรมการจะได้เสนอให้ส่งตัวกลับประเทศเดิมไม่ยอมให้ส่งตัวกลับประเทศเดิม หรือเล่ือนการตรวจไป

ภายหลัง มติของคณะกรรมการนั้นให้ถือเสียงข้างมาก

ข้อ 11

มติของคณะกรรมการแพทย์ผสมในแต่ละกรณีนั้น ให้แจ้งให้ประเทศที่กักคุมทราบระหว่างเดือนต่อจาก

ที่คณะกรรมการได้ไปท�าการเยี่ยมเยียนประเทศที่คุ้มครอง และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ 

คณะกรรมการแพทย์ผสมจะต้องแจ้งให้เชลยศกึแต่ละคนทีไ่ด้ผ่านการตรวจแล้วทราบมตด้ิวยและให้ออก

หนังสือส�าคัญตามแบบตัวอย่างซึ่งผนวกไว้ท้ายอนุสัญญาฉบับนี้แก่ผู้ที่ได้เสนอให้ส่งตัวกลับประเทศเดิม

ข้อ 12

ประเทศที่กักคุมจะต้องปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการแพทย์ผสมภายในระยะเวลาสามเดือนนับแต่ท่ี

ได้รับทราบการแจ้งมติเช่นว่านั้น

ข้อ 13

หากไม่มอีายรุแพทย์ทีเ่ป็นกลางในประเทศซึง่จะต้องมคีณะกรรมการแพทย์ผสม และถ้าเป็นด้วยเหตุใดกดี็ 

ไม่อาจท�าการแต่งตัง้แพทย์ทีเ่ป็นกลางซึง่มภีมูลิ�าเนาอยูใ่นประเทศอืน่ ประเทศท่ีกกัคมุ ด้วยความเหน็ชอบ

ของประเทศท่ีคุม้ครอง จะต้องจัดตัง้คณะกรรมการแพทย์ขึน้เพือ่ปฏบัิตหิน้าท่ีอย่างเดยีวกับคณะกรรมการ

แพทย์ผสม ภายใต้บทบัญญัติแห่งข้อ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 แห่งข้อบังคับฉบับนี้
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ข้อ 14

คณะกรรมการแพทย์ผสมจะต้องปฏิบัตหิน้าท่ีเป็นการประจ�าและจะต้องเยีย่มค่ายหนึง่ๆ โดยมีระยะเวลา

ห่างกันคราวละไม่เกินหกเดือน



อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ.1949   135

ภำคผนวกที่ 3
ข้อบังคับเกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์เป็นส่วนรวม 

(ดูข้อ 73)

ข้อ 1

ผู้แทนเชลยศึกจะต้องได้รับอนุญาตให้แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เป็นส่วนรวมที่ส่งมาอันอยู่ในความ

รับผิดชอบของตน ให้แก่เชลยศึกทุกคนที่อยู่ภายใต้การปกครองแห่งค่ายของผู้แทนนั้นๆ รวมทั้งผู้ที่อยู่

ในโรงพยาบาลหรือในเรือนจ�า หรือในสถานที่เพื่อการลงทัณฑ์อื่นๆ

ข้อ 2

การแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เป็นส่วนรวมที่ส่งมานั้น ให้จัดการไปตามค�าสั่งของผู้ให้และตามแผนการ

ที่ผู้แทนเชลยศึกได้ก�าหนดไว้ อย่างไรก็ดีการจ่ายพัสดุทางการแพทย์น้ันชอบที่จะต้องจัดท�าไปโดยความ

ตกลงกับนายทหารแพทย์อาวุโส ซึ่งอาจให้งดเว้นการปฏิบัติตามค�าส่ังดังกล่าวนั้นได้ ท้ังในโรงพยาบาล

และในสถานพยาบาล หากเป็นการจ�าเป็นแก่คนไข้ของตน การแจกจ่ายจะต้องจัดท�าไปด้วยความเป็น

ธรรมเสมอไป ภายในขอบเขตดังได้ก�าหนดไว้นี้

ข้อ 3

ผู้แทนเชลยศึกดังกล่าวหรือผู้ช่วยจะต้องได้รับอนุญาตให้ไปยังสถานที่ซึ่งเครื่องอุปโภคบรรเทาทุกข์มาถึง

อันต้ังอยู่ใกล้ค่ายของบุคคลเหล่านั้นเพื่อที่ผู้แทนเชลยศึกหรือผู้ช่วยจะได้สามารถตรวจตราคุณภาพและ

ปริมาณสิ่งของที่ไดรับและเพื่อจัดท�ารายงานละเอียดในเรื่องนี้ส�าหรับผู้ให้

ข้อ 4

ผู้แทนเชลยศึกจะต้องได้รับความสะดวกที่จ�าเป็นเพื่อตรวจตราว่า การแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เป็น

ส่วนรวมในหน่วยย่อยและหน่วยผนวกต่างๆ แห่งค่ายของตนนั้นได้ท�าไปตามค�าสั่งของตนหรือไม่

ข้อ 5

ผูแ้ทนเชลยศกึจะต้องได้รับอนญุาตให้กรอก และจดัให้ผู้แทนเชลยศกึในกองแรงงานต่างๆ หรอืนายทหาร

แพทย์อาวุโสแห่งสถานท่ีพยาบาลและโรงพยาบาลกรอกแบบหรือข้อถามต่างๆ ที่จะส่งให้ผู้ให้ เกี่ยวกับ

เครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกข์เป็นส่วนรวม (การแจกจ่าย ความต้องการ ประมาณ ฯลฯ) แบบและ

ข้อถามเช่นว่านี้เมื่อได้กรอกเสร็จแล้ว ให้จัดส่งไปให้ผู้ให้โดยมิชักช้า
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ข้อ 6

เพือ่จดัให้การแจกจ่ายสิง่ของบรรเทาทกุข์ส่วนรวมแก่เชลยศกึในค่ายเป็นไปด้วยความสม�า่เสมอ และเพือ่

เผชิญกับความจ�าเป็นซึ่งอาจเกิดขึ้นเพราะมีเชลยศึกชุดใหม่มาถึง ผู้แทนเชลยศึกจะต้องได้รับอนุญาตให้

จัดเพิ่มพูนและรักษาสิ่งของบรรเทาทุกข์ส่วนรวมเป็นส่วนส�ารองไว้ให้เพียงพอก็ได้ เพื่อการน้ีผู้แทนจะ

ต้องมีโรงเก็บของไว้ใช้ตามสมควร โรงเก็บของแต่ละแห่งจะต้องมีกุญแจสองชุด ผู้แทนเชลยศึกเก็บรักษา

ลูกกุญแจไว้ชุดหนึ่ง และผู้บัญชาการค่ายเก็บรักษาลูกกุญแจอีกชุดหนึ่งไว้

ข้อ 7

เมือ่มีการส่งเครือ่งนุง่ห่มส่วนรวมมาให้ เชลยศกึแต่ละคนคงเกบ็เคร่ืองนุง่ห่มไว้ในครอบครองได้อย่างน้อย

คนละหนึ่งชุด หากเชลยศึกผู้หนึ่งมีเครื่องนุ่งห่มมากกว่าหนึ่งชุด ผู้แทนเชลยศึกจะได้รับอนุญาตให้เรียก

เคร่ืองนุ่งห่มส่วนที่เกินจากผู้ที่มีเครื่องนุ่งห่มจ�านวนมากชุดที่สุดหรือเฉพาะบางสิ่งที่มีเกินกว่าหน่ึงช้ิน 

หากการกระท�าเช่นนี้เป็นการจ�าเป็นเพื่อน�ามาจ่ายให้แก่เชลยที่มีน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม ห้ามมิให้ผู้แทน

เชลยศึกเรียกเครื่องนุ่งห่มชั้นใน ถุงเท้าหรือรองเท้า อันเป็นชุดที่สอง เว้นแต่การกระท�าเช่นนี้เป็นวิธีเดียว

ที่จะจัดหาให้แก่เชลยศึกที่ไม่มีของเหล่านี้เลย

ข้อ 8

อคัรภาคผีูท้�าสญัญาและโดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศทีก่กัคมุจะต้องอนญุาตเท่าท่ีจะกระท�าได้และภายใต้ข้อ

บังคับเกี่ยวกับการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชากร ในอันที่จะจัดซื้อสิ่งของต่างๆ ที่จะต้องผลิต

ขึ้นในอาณาเขตของตน เพื่อแจกจ่ายบรรเทาทุกข์เป็นส่วนรวมของเชลยศึก ประเทศต่างๆ เหล่านี้จะต้อง

อ�านวยความสะดวกในการโอนเงินและในการด�าเนินการตามวิธีการคลัง ซึ่งมีลักษณะในทางเทคนิคหรือ

ในทางปกครองที่ใช้เกี่ยวกับการจัดซื้อดังกล่าวนั้น

ข้อ 9

บทบัญญัติดังกล่าวมาข้างต้นน้ันจะไม่เป็นอุปสรรคต่อสิทธิของเชลยศึกที่จะรับสิ่งของบรรเทาทุกข์เป็น

ส่วนรวมก่อนทีต่นได้มาถงึค่ายหรอืในระหว่างโยกย้าย หรอืจะไม่เป็นอปุสรรคต่อการทีผู่แ้ทนของประเทศ

ทีคุ้่มครอง ผูแ้ทนของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรอืผู้แทนขององค์การอืน่ใดซึง่ให้ความช่วย

เหลอืแก่เชลยศกึ ซึง่อาจรบัผดิชอบในการจดัส่งเคร่ืองอุปโภคบริโภคเช่นว่านัน้ ในอนัทีจ่ะท�าการแจกจ่าย

สิ่งของดังกล่าวแก่ผู้รับด้วยวิธีการอื่นใดซึ่งตนเห็นสมควร
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ภำคผนวกที่ 4
ก.บัตรประจ�าตัว (ดูข้อ 4)

หมายเหตุ 
บัตรประจำตัวฉบับนี้ออกใหแกบุคคลที่ติดตาม 

กองทัพแหง........................โดยมิไดเปนสวนหนึ่งของ

กองทัพนั้น ผูถือบัตรจะตองถือบัตรนี้ไวเสมอ หากผูถือ 

ตองตกเปนเชลยศึก จะตองมอบบัตรนี้ใหแกเจาหนาที่ 

ผูกักคุมตัวทันที เพื่อชวยเหลือในเรื่องรูปพรรณของตน

(รูปถายผูถือ)

ลายมือชื่อผูถือบัตรวันที่ออกบัตร

(ชื่อประเทศและเจาหนาที่ทหารผูออกบัตรฉบับนี้)

บัตรประจำตัว

สำหรับบุคคลที่ติดตามกองทัพ

นามสกุล .................................................................................
นามตัว .....................................................................................
วันที่และสถานที่เกิด.................................................................
ติดตามกองทัพในฐานะเปน......................................................

หมายเหตุ. —  บัตรนี้ควรทำเปนสองหรือสามภาษา ซึ่งภาษาหนึ่งใหใชเปนการระหวางประเทศ
 ขนาดจริงของบัตรคือ 13x10 ซม. ใหพับตามรอยจุด

ความสูงน้ำหนักตา

ชนิดของโลหิต

ศาสนา

ผม

(ตราประจำของ

เจาหนาที่ผูออกบัตร)

ลา
ยพ

ิมพ
นิ้ว

มือ

(น
ิ้วช

ี้ซา
ย)

(น
ิ้วช

ี้ขว
า)
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ูปพ
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ับ)
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ภำคผนวกที่ 4
ข.บัตรจับกุม

(ดูข้อ 70)

2.  นามสกุล  3. นามตัว (เขียนเต็ม) 4. นามตัวของบิดา

5.  วันที่เกิด .................…................... 6. สถานที่เกิด ....................................................................................

7.  ยศ...........................................................................................................................................................

8.  เลขหมายประจำตัวในกองทัพ ....................................................................................................................

9.  ตำบลที่อยูของญาติสนิท............................................................................................................................

*10. ถูกจับเปนเชลยเมื่อ (หรือ) 
 มาจาก (คายหมายเลข, โรงพยาบาล, ฯลฯ ..................................................................................................
*11. ก)อนามัยดี, ข)ไมบาดเจ็บ, ค)หายเปนปกติแลว ง)พักฟน จ)ปวยไข 
 ฉ)บาดเจ็บเล็กนอย ช)บาดเจ็บสาหัส

12.  ตำบลที่อยูปจจุบันของขาพเจา: เลขหมายประจำตัวเชลยที่...........................................................................

 ชื่อคาย.....................................................................................................................................................

13. วันที่ ....................…........................ 14. ลายมือชื่อ ...................................................................................  

*  ขีดฆาสวนที่ไมใช-อยาเติมหมายเหตุอื่นใด-ดูคำอธิบายดานหลัง

คณะกรรมการกาชาด
ระหวางประเทศ

เจนีวา

สวิสเซอรแลนด

บัตรจับกุมสำหรับเชลยศึก

ไปรษณียสำหรับเชลยศึก ยกเวนคาไปรษณียากร

สำคัญ
บัตรน้ีจะตองใหเชลยแตละคนกรอกขอความ 
ในทันทีที่ผูนั้นถูกจับเปนเชลย และทุก ๆ 
คร้ังท่ีผูน้ันมีการเปล่ียนตำบลท่ีอยู (โดยถูกยาย 
ไปเขาอยูในโรงพยาบาลหรือในคายแหงอื่น)

บัตรนี้ไมเกี่ยวกับบัตรพิเศษซึ่งเชลยแตละคน
ไดรับอนุญาตใหสงไปยังญาติพี่นองของตน 

สำนักตัวแทนกลางสำหรับเชลยศึก

1.
ดา

นห
นา

2.
ดา

นห
ลัง เขียนใหชัดเจนและ

ใชอักษรใหญ
1. ประเทศซึ่งเชลย
   สังกัดอยู. .............................................................................

หมายเหตุ แบบเอกสารนี้ควรทำเปนสองหรือสามภาษา โดยเฉพาะอยางยิ่งทำเปนภาษาของเชลยเอง 

และเปนภาษาของประเทศที่กักคุม ขนาดจริง : 15x10.5 ซม.
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ภำคผนวกที่ 4
ค.บัตรและจดหมายติดต่อ

  (ดูข้อ 71) 1.บัตร

ไปรษณียสำหรับเชลยศึก

ไปรษณียบัตร
ยกเวนคาไปรษณียากร

ผูสง :

นามสกุลและนามตัว

............................................................................................
วันที่และสถานที่เกิด

............................................................................................
หมายเลขประจำตัวเชลย

............................................................................................
ชื่อคาย

............................................................................................
ชื่อประเทศที่สงไป

............................................................................................

.........................................................................................................................

สถานที่สงถึง

.........................................................................................................................

ถนน ...............................................................................................................

ประเทศ ........................................................................................................

จังหวัด...........................................................................................................

1.
ดา

นห
นา

2.
ดา

นห
ลัง

หมายเหตุ :- แบบนี้ควรทำเปนสองหรือสามภาษา โดยเฉพาะอยางยิ่งทำเปนภาษาของเชลยเอง 

และเปนภาษาของประเทศผูกักคุม ขนาดจริงของแบบ 15x10 ซม.

ถึง ..................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

เขียนเฉพาะบนเสนจุดและเขียนใหชัดเจนที่สุด
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ภำคผนวกที่ 4
  ค.บัตรและจดหมายติดต่อ (ดูข้อ 17) 2.จดหมาย

ไปรษณียสำหรับเชลยศึก

ยกเวนคาไปรษณียากร

หม
าย

เห
ตุ 

:- 
แบ

บน
ี้คว

รท
ำเ

ปน
สอ

งห
รือ

สา
มภ

าษ
า 

โด
ยเ

ฉพ
าะ

อย
าง

ยิ่ง
ทำ

เป
นภ

าษ
าข

อง
เช

ลย
เอ

ง 
แล

ะภ
าษ

าข
อง

ปร
ะเ

ทศ
ที่ก

ักค
ุมใ

หพ
ับต

าม
รอ

ยจ
ุด 

สว
นบ

นส
ุด 

สอ
ดเ

ขา
ไป

ใน
ชอ

ง 
(ต

รง
เค

รื่อ
งห

มา
ย)

 แ
ละ

มีล
ักษ

ณ
ะเ

ปน
ซอ

งจ
ดห

มา
ย 

ดา
นห

ลัง
 ม

ีเส
นเ

ชน
เด

ียว
กัน

กับ
ดา

นห
ลัง

ขอ
งไ

ปร
ษณ

ียบ
ัตร

 ด
ังข

าง
บน

นี้ 
(ด

ูภา
คผ

นว
กท

ี่ 4
 ค

.1
) 

มีท
ี่จุไ

ด 
25

0 
คำ

 ซ
ึ่งเช

ลย
จะ

เข
ียน

ได
ตา

มค
วา

มพ
อใ

จ 
ขน

าด
จร

ิงข
อง

แบ
บเ

มื่อ
แผ

ออ
ก 

: 2
9x

15
 ซ

ม.

ถึง ........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

 สถานที่สงถึง ...............................................................................................................

 ถนน ...............................................................................................................

 ประเทศ ...............................................................................................................

จังหวัด 

............................................................................................................................................................

ผูสง :

นามสกุลและนามตัว............................................................................................................................

วันที่และสถานที่เกิด............................................................................................................................

เลขหมายประจำตัวเชลย......................................................................................................................

ชื่อคาย.................................................................................................................................................

ชื่อประเทศที่สงไป............................................................................................................................... 
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ภำคผนวกที่ 4
ง.แจ้งความมรณกรรม

(ดูข้อ 120)

แจงความมรณกรรม(ตำแหนงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ)

นามสกุลและนามตัว ..........................................................................................................................................

นามตัวของบิดา ..................................................................................

สถานที่และวันที่เกิด ..................................................................................

สถานที่และวันที่มรณะ ..................................................................................

ยศและเลขหมายประจำตัวในกองทัพ
(ตามที่ปรากฏอยูบนแผนโลหะประจำตัว) ..................................................................................

ตำบลที่อยูของญาติสนิท ..................................................................................

ถูกจับเปนเชลยที่ไหนและเมื่อใด ? ..................................................................................

สาเหตุและพฤติการณแหงมรณกรรม ..................................................................................

สถานที่ฝง ..................................................................................

หลุมฝงศพมีเครื่องหมายไวหรือไม
และครอบครัวจะสามารถคนพบในภายหลังหรือไม ? ..................................................................................

ประเทศที่กักคุมไดเก็บรักษาทรัพยสวนตัวไว ..................................................................................
หรือไดสงทรัพยนั้นไปพรอมกับ
แจงความมรณกรรมฉบับนี้ ?  ..................................................................................

ถาไดสงไปแลวสงผานสำนักตัวแทนใด ? ..................................................................................

บุคคลผูหนึ่งผูใดที่ไดรักษาพยาบาลผูตายใน 
ขณะปวยไขหรือในเวลาใกลสิ้นใจ (แพทย,  ..................................................................................
นางพยาบาล, บรรพชิตทางศาสนา,  
เพื่อนเชลยดวยกัน) จะสามารถใหขอความโดยยอ ..................................................................................
เกี่ยวกับพฤติการณแหงมรณกรรมและการฝงศพไว 
ณ ที่นี้หรือในใบแนบตางหากไดหรือไม ? ..................................................................................

(วันที่ ตราประจำและลายมือชื่อ   ลายมือชื่อและตำบลที่อยูของพยานสองคน :
ของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ)

.......................................................................  ..................................................................................

ประเทศซึ่งเชลยได
สังกัดอยู ...................................................................................

หมายเหตุ :- แบบนี้ควรทำเปนสองหรือสามภาษา โดยเฉพาะอยางยิ่งทำเปนภาษาของเชลยเอง 
และภาษาของประเทศที่กักคุม ขนาดจริงของแบบ : 21x30 ซม.
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ภำคผนวกที่ 4
จ.หนังสือส�าคัญในการส่งตัวกลับประเทศเดิม

(ดูภาคผนวกที่ 2 ข้อ 11)

วันที่ :

คาย :

โรงพยาบาล :

นามสกุล :

นามตัว :

วันเกิด :

ยศ :

เลขหมายประจำตัวในกองทัพ :

เลขหมายประจำตัวเชลย :

บาดแผล – โรค :

มติของคณะกรรมการ :

 ประธาน
 คณะกรรมาธิการแพทยผสม :

A = ใหสงตัวกลับประเทศเดิมโดยตรง

B = ใหพักอาศัยในประเทศที่เปนกลาง

NC = ทำการตรวจใหมโดยคณะกรรมการในคราวตอไป

หนังสือสำคัญในการสงตัวกลับประเทศเดิม
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ภำคผนวกที่ 5
ตัวอย่าง : ข้อบังคับเกี่ยวกับการส่งเงินโดยเชลยศึก

ไปยังประเทศของเชลยเอง

(ดูข้อ 63)

1) ใบแจ้งความที่กล่าวไว้ในข้อ 63 วรรค 3 นั้น ให้แสดงรายการดังต่อไปนี้ คือ

ก)  เลขหมายตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ 17 ยศ นามสกุล และนามตัวของเชลยศึกผู้ท�าการส่งเงิน

ข)  นามสกุลและต�าบลที่อยู่ของผู้รับเงินในประเทศเดิม

ค)  จ�านวนเงินซึ่งจะต้องจ่ายในสกุลเงินตราของประเทศที่กักคุม

2) เชลยศกึจะต้องลงลายมอืชือ่ในใบแจ้งความนีห้ากเขยีนหนงัสอืไม่เป็นให้เชลยศกึผูน้ัน้ลงแกงได โดย

มีพยานรับรอง และให้ผู้แทนเชลยลงนามก�ากับ

3) ผูบ้ญัชาการค่ายจะได้ออกหนงัสอืส�าคญัควบไปกบัใบแจ้งความนี ้รบัรองว่าเชลยศกึผูน้ัน้มบัีญชีเป็น

เจ้าหนี้ไม่ต�่ากว่าจ�านวนเงินที่เชลยผู้นั้นจะต้องจ่าย

4) ใบแจ้งความนีอ้าจท�าในรปูรายการได้ รายการดงักล่าวแต่ละแผ่นจะต้องได้รบัการรบัรองว่าจรงิโดย

ผู้แทนเชลยศึก และให้ผู้บัญชาการค่ายรับรองว่าถูกต้องด้วย
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ภำค 1 
บททั่วไป

ข้อ 1

บรรดาอัครภาคีผู้ท�าสัญญารับที่จะเคารพและจะจัดประกันให้เคารพอนุสัญญาฉบับนี้ในทุกพฤติการณ์

ข้อ 2

นอกจากบทบัญญัติที่จะต้องใช้บังคับในยามสงบแล้ว ให้ใช้อนุสัญญาฉบับนี้บังคับแก่บรรดากรณีสงคราม

ท่ีได้มีการประกาศ หรือกรณีพิพาทกันด้วยอาวุธอย่างอื่นใดซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างอัครภาคีผู้ท�าสัญญา

สองฝ่ายหรือกว่านั้นขึ้นไป แม้ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะมิได้รับรองว่ามีสถานสงครามก็ตาม

อนสัุญญานีใ้ห้ใช้บงัคบัแก่บรรดากรณกีารยดึครองอาณาเขตบางส่วน หรอืทัง้หมดของอคัรภาคผีูท้�าสญัญา

ด้วย แม้ว่าการยึดครองดังกล่าวจะมิได้ประสบการต่อต้านด้วยอาวุธก็ตาม

แม้ว่าประเทศที่พิพาทกันประเทศหน่ึงจะมิได้เป็นภาคีอนุสัญญาฉบับนี้ก็ตาม ประเทศท่ีเป็นภาคียังคงมี

ความผูกพันตามอนุสัญญานี้ในความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน ยิ่งกว่านั้นบรรดาประเทศดังกล่าวแล้ว

ยังต้องมีความผูกพันตามอนุสัญญาน้ีในความสัมพันธ์กับประเทศที่มิได้เป็นภาคีนั้นด้วย หากว่าประเทศ

นั้นยอมรับและใช้บทบัญญัติแห่งอนุสัญญานี้

ข้อ 3

ในกรณีที่การพิพาทกันด้วยอาวุธอันมิได้มีลักษณะเป็นกรณีระหว่างประเทศเกิดขึ้นในอาณาเขตของอัคร

ภาคีผู้ท�าสัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ภาคีคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะต้องมีความผูกพันที่จะใช้บทบัญญัติต่อไปนี้

เป็นอย่างน้อย คือ

อนุสัญญำเจนีวำ
เกี่ยวกับกำรคุ้มครองบุคคลพลเรือนในเวลำสงครำม

ลงวันที่ 12 สิงหำคม ค.ศ. 1949

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ซึ่งเป็นผู้มีอ�านาจเต็มของรัฐบาลที่ได้มีผู้แทนไปในการประชุมทางการทูต ที่ได้จัดให้มี

ขึ้น ณ เมืองเจนีวา ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน ถึงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 เพื่อจัดท�าอนุสัญญาเกี่ยวกับ

การคุ้มครองบุคคลพลเรือนในเวลาสงคราม ได้ตกลงกัน ดังต่อไปนี้
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(1) บุคคลซึ่งมิได้เข้าร่วมในการสู้รบโดยตรงรวมทั้งผู้สังกัดในกองทัพซึ่งได้วางอาวุธแล้ว และผู้ซึ่งถูกกัน

ออกจากการต่อสู้เพราะป่วยไข้ บาดเจ็บ ถูกกักคุม หรือเพราะเหตุอื่นใดก็ดี ไม่ว่าพฤติการณ์ใดๆ 

จะต้องได้รับการปฏิบัติด้วยมนุษยธรรม โดยไม่ค�านึงถึงลักษณะความแตกต่างอันเป็นผลเส่ือมเสีย

เนื่องมาแต่เชื้อชาติ ผิว ศาสนา หรือลัทธิ ความเชื่อถือ เพศ ก�าเนิด หรือความมั่งมี หรือเหตุอื่นใดที่

คล้ายคลึงกัน

 เพื่อการนี้ บรรดาการกระท�าต่อไปนี้แก่บุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นอันห้ามและคงห้ามต่อไปไม่ว่าใน

กาละและเทศะใด คือ

ก.  การประทุษร้ายต่อชีวิต และร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฆาตกรรมทุกชนิด การตัดทอน

อวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใด การท�าทารุณกรรมและการทรมาน

ข.  การจับตัวไปเป็นประกัน

ค.  การท�าลายเกียรติยศแห่งบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติให้เป็นที่อับอายขายหน้าและ

เสื่อมทรามต�่าช้า

ง.  การตัดสินลงโทษและการปฏิบัติการตามค�าตัดสินโดยไม่มีค�าพิพากษาของศาลที่ได้ต้ังขึ้นตาม

ระเบียบอันเป็นการให้หลักประกันความยุติธรรมซึ่งอารยชนทั้งหลายยอมรับนับถือว่าเป็นสิ่ง

ซึ่งไม่อาจจะละเว้นเสียได้

(2) ให้รวบรวมและดูแลรักษาผู้บาดเจ็บและป่วยไข้

 องค์การมนุษยธรรมซึ่งไม่ล�าเอียงทางฝ่ายใด เช่น คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศอาจเสนอ

บริการของตนให้แก่ภาคีคู่พิพาทก็ได้

 ภาคีคู่พิพาทควรพยายามน�าบทบัญญัติอื่นๆ แห่งอนุสัญญาฉบับนี้ทั้งหมด หรือบางส่วนมาใช้บังคับ

อีกด้วย โดยท�าความตกลงกันเป็นพิเศษ

 การใช้บทบัญญัติข้างต้นนี้จะไม่กระทบกระเทือนฐานะทางกฎหมายของภาคีคู่พิพาท

ข้อ 4 

บุคคลที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญานี้ ได้แก่บรรดาผู้ซึ่งขณะหนึ่งและในลักษณะอย่างใดก็ตาม ใน

กรณพีพิาทหรอืยดึครอง ได้ตกอยู่ในอ�านาจของภาคีคูพ่พิาทฝ่ายหน่ึงหรอืของประเทศทีย่ดึครองอนับคุคล

เหล่านั้นมิใช่เป็นคนชาติ

คนชาติของรัฐซึ่งไม่มีความผูกพันตามอนุสัญญาฉบับนี้ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาฉบับน้ี 

คนชาติของรัฐที่เป็นกลางซ่ึงตกอยู่ในอาณาเขตของรัฐที่เป็นฝ่ายในสงครามและคนชาติของรัฐท่ีเป็นฝ่าย
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ร่วมในสงคราม ไม่นับว่าเป็นบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองในขณะที่รัฐอันบุคคลดังกล่าวเป็นคนชาติ มี

ผู้แทนทางทูตตามปกติ อยู่ในรัฐซึ่งบุคคลเหล่านั้นตกอยู่ในมือ

แต่บทบัญญัติแห่งภาค 2 นั้น ย่อมใช้บังคับได้กว้างกว่าดังที่ได้นิยามไว้ในข้อ 13

บรรดาบุคคลทีไ่ด้รบัความคุม้ครองตามอนสุญัญาเจนวีาเพือ่ให้ผูบ้าดเจบ็และป่วยไข้ในสนามรบ มสีภาวะ

ดีขึ้น ฉบับลงวนที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 หรือตามอนุสัญญาเจนีวาเพื่อให้ผู้สังกัดในกองทัพขณะอยู่ใน

ทะเลซึ่งบาดเจ็บป่วยไข้และเรือต้องอับปาง มีสภาวะดีขึ้น ฉบับลงวนที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 หรือตาม

อนุสัญญาเจนีวา เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก ฉบับลงวนที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 นั้น มิให้ถือว่าเป็น

บุคคลที่ได้รับความคุ้มครองตามความหมายแห่งอนุสัญญาฉบับนี้

ข้อ 5

หากว่าภายในอาณาเขตของภาคคีูพ่พิาทฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ภาคีคูพ่พิาทฝ่ายนัน้มเีหตอุนัเป็นทีพ่อใจว่าบคุคล

ผู้ได้รับความคุ้มครองผู้ใดเป็นผู้ท่ีต้องสงสัยอย่างแน่นอนว่าได้กระท�าหรือเกี่ยวข้องในการกระท�ากิจการ

ต่างๆ อันเป็นปฏิปักษ์ต่อความม่ันคงของรัฐนั้นแล้ว ผู้นั้นเป็นอันไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องบรรดาสิทธิและ

เอกสิทธิตามอนุสัญญาฉบับนี้ ซึ่งถ้าได้ใช้ในทางที่เป็นคุณแก่บุคคลเอกชนผู้นั้นแล้ว จะท�าให้ความมั่นคง

แห่งรัฐดังกล่าวเสื่อมเสียไป

หากว่าภายในอาณาเขตยึดครอง บุคคลที่ได้รับความคุ้มครองผู้ใดต้องถูกกักคุมในฐานที่เป็นจารบุรุษหรือ

ผู้ก่อวินาศกรรม หรือในฐานะที่เป็นบุคคลต้องสงสัยอย่างแน่นอนว่าได้กระท�ากิจการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อ

ความมัน่คงแห่งประเทศทีย่ดึครองแล้ว ในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็นอย่างย่ิงเพ่ือความมัน่คงทางทหาร ให้ถือว่า

บุคคลนั้นได้สละสิทธิในการติดต่อตามอนุสัญญาฉบับนี้

อย่างไรกต็าม ในแต่ละกรณี ให้บคุคลเช่นว่านีไ้ด้รบัผลปฏบิตัด้ิวยมนษุยธรรม และในกรณีทีม่กีารฟ้องร้อง

ห้ามมใิห้ตดัสทิธขิองบคุคลดงักล่าวในอนัทีจ่ะได้รับการพจิารณาโดยเทีย่งธรรมตามระเบยีบดังทีไ่ด้บญัญติั

ไว้ในอนุสัญญาฉบับนี้กับทั้งต้องให้บุคคลดังกล่าวได้รับสิทธิและเอกสิทธิของผู้ที่ได้รับความคุ้มครองตาม

อนุสัญญาฉบบันีอ้ย่างเตม็ทีใ่นเร็วท่ีสดุโดยไม่ขดักับความมัน่คงของรฐัหรอืประเทศทีย่ดึครองแล้วแต่กรณี

ข้อ 6

อนุสัญญาฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วาระเริ่มแรกที่เกิดมีกรณีพิพาท หรือยึดครองอย่างหนึ่งอย่างใด ดังระบุ

ไว้ในข้อ 2

ในอาณาเขตของภาคีคู่พิพาท อนุสัญญาฉบับนี้เป็นอันเลิกใช้บังคับเมื่อการปฏิบัติต่างๆ ของทหารได้ยุติ

ลงโดยทั่วไปแล้ว
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ในกรณีอาณาเขตที่ถูกยึดครอง อนุสัญญาฉบับนี้เป็นอันเลิกใช้บังคับเมื่อพันหนึ่งปี นับแต่การปฏิบัติต่างๆ 

ของทหารได้ยตุลิงโดยทัว่ไปแล้ว อย่างไรกดี็ ตลอดเวลาทีย่ดึครองนัน้ ประเทศท่ียดึครองมข้ีอผกูพนัตราบ

เท่าทีป่ระเทศนัน้พงึใช้อ�านาจและหน้าทีใ่นการปกครองในอาณาเขตดงักล่าวแล้วนัน้ตามบทบญัญตัใินข้อ

ต่างๆ แห่งอนุสัญญานี้คือข้อ 1 ถึง 12, 27, 29 ถึง 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 ถึง 77, 143 บรรดา

ผูท้ีไ่ด้รบัความคุ้มครองนัน้ หากจะมกีารปล่อยตวั การส่งตวักลบัประเทศเดมิ หรอืการกลบัต้ังถิน่ฐาน ภาย

หลังวันเช่นว่านั้นแล้วก็คงให้ได้รับประโยชน์ตามอนุสัญญาฉบับนี้ ในระหว่างระยะเวลานั้นต่อไป

ข้อ 7

นอกจากความตกลงที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในข้อ 11, 14, 15, 17, 36, 108, 109, 132, 133, และ 149 

แล้ว บรรดาอคัรภาคผีูท้�าสญัญาอาจท�าความตกลงพเิศษอืน่ๆ ส�าหรบัเรือ่งทัง้ปวงซ่ึงตนเหน็สมควรท�าเป็น

บทบัญญัติไว้ต่างหากก็ได้ ห้ามมิให้ท�าความตกลงพิเศษใดๆ อันจะเป็นผลเสื่อมเสียแก่ฐานะของผู้ที่ได้รับ

ความคุม้ครองตามทีไ่ด้นามไว้ในอนุสญัญาฉบับน้ีหรือก�ากัดสทิธต่ิางๆ ทีอ่นสุญัญานีใ้ห้ไว้แก่บุคคลเหล่านัน้

บรรดาผู้ที่ได้รับความคุ้มครองจะคงได้รับประโยชน์จากความตกลงต่างๆ เช่นว่านี้ตราบเท่าที่อนุสัญญา

นี้จะพึงปรับใช้แก่บุคคลเหล่านั้น เว้นแต่เมื่อมีบทบัญญัติที่ขัดกันอย่างชัดแจ้งปรากฏอยู่ในความตกลงท่ี

กล่าวแล้ว หรือในความตกลงท่ีจะได้ท�าขึ้นภายหลัง หรือเมื่อภาคีคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้น�าระเบียบ

การต่างๆ ที่ดีกว่ามาใช้แก่บุคคลเหล่านี้

ข้อ 8

บรรดาผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง ไม่ว่าในพฤติการณ์เช่นไร จะยอมสละสิทธิบางส่วนหรือทั้งหมดที่ตนได้

รับตามอนุสัญญาฉบับนี้ และตามความตกลงพิเศษต่างๆ ซึ่งได้กล่าวไว้ในข้อก่อน ในกรณีที่มีความตกลง

พิเศษเช่นว่านั้นหาได้ไม่

ข้อ 9

อนุสัญญาฉบับนี้ให้ใช้บังคับด้วยความร่วมมือและภายใต้ความควบคุมของประเทศที่คุ้มครอง ซึ่งมีหน้าที่

พทิกัษ์รกัษาผลประโยชน์ของภาคคีูพ่พิาทเพือ่การนีน้อกจากพนกังานทตูหรอืกงสลุของตนแล้ว ประเทศที่

คุ้มครองจะแต่งตัง้ผูแ้ทนจากคนชาตขิองตนหรอืคนชาตขิองประเทศทีเ่ป็นกลางอ่ืนอีกกไ็ด้ ผูแ้ทนดงักล่าว

นี้จะต้องได้รับความเห็นชอบของประเทศที่ตนจะไปปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ภาคคีูพ่พิาทจะต้องอ�านวยความสะดวกในการปฏบิติัภารกจิของผูแ้ทน หรอืผูไ้ด้รบัมอบอ�านาจของประเทศ

ที่คุ้มครองอย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่จะท�าได้
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ผู้แทนหรือผู้ที่ได้รับมอบอ�านาจของประเทศที่คุ้มครองไม่ว่ากรณีใดจะกระท�าการเกินหน้าที่ของตนตาม

อนุสัญญาฉบับนี้หาได้ไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องค�านึงถึงความจ�าเป็นอันบังคับเกี่ยวกับความมั่นคง

ของรัฐที่ตนไปปฏิบัติหน้าที่

ข้อ 10

บทบัญญัติต่างๆ แห่งอนุสัญญาฉบับนี้ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติทางมนุษยธรรม ซึ่งคณะกรรมการ

กาชาดระหว่างประเทศหรอืองค์การมนษุยธรรมอืน่ใดท่ีไม่ล�าเอยีงทางฝ่ายใด ทีร่บัจะกระท�าเพือ่คุ้มครอง

บุคคลพลเรือนและเพื่อบรรเทาทุกขแ์ก่บุคคลเหล่านั้นโดยได้รับความยินยอมของภาคีคู่พิพาททีเ่กี่ยวข้อง

ข้อ 11

บรรดาอคัรภาคีผูท้�าสญัญาอาจจะตกลงกนัไม่ว่าเวลาใดทีจ่ะมอบหมายหน้าทีท่ัง้ปวง อนัตกอยูก่บัประเทศ

ท่ีคุ้มครองตามอนุสัญญาฉบับน้ีให้แก่องค์การระหว่างประเทศใดๆ ซ่ึงให้หลักประกันทั้งปวงในความไม่

ล�าเอียง และในทางประสิทธิภาพก็ได้

เม่ือผู้ได้รบัความคุม้ครองตามอนสุญัญาฉบบันีม้ไิด้รบัประโยชน์ หรอืมิได้รบัประโยชน์อกีต่อไปไม่ว่าเพราะ

เหตุใดจากการปฏิบัติการของประเทศท่ีคุ้มครอง หรือขององค์การหนึ่งองค์การใดที่ระบุไว้ในวรรคแรก

ข้างต้นนั้นแล้วให้ประเทศที่กักคุมร้องขอรัฐที่เป็นกลางรัฐหนึ่งรัฐใด หรือองค์การหนึ่งองค์การใดเช่นว่า

นัน้ เข้ารบัหน้าทีท่ัง้หลายอนัประเทศทีคุ่ม้ครอง ซึง่แต่งตัง้โดยภาคคีูพ่พิาทปฏบิตัอิยูต่ามอนสุญัญาฉบบันี้

ถ้าไม่อาจจัดความคุ้มครองได้ตามนัยดังกล่าวแล้ว ให้ประเทศที่กักคุมร้องขอ หรือรับสนองบริการของ

องค์การมนุษยธรรม เช่นคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเป็นต้น ภายในบังคับบทบัญญัติแห่ง

ข้อนี้ที่จะเข้ารับหน้าที่ในทางมนุษยธรรม ซึ่งประเทศที่คุ้มครองเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ตามอนุสัญญาฉบับนี้

ประเทศทีเ่ป็นกลางประเทศใด หรอืองค์การใด ซึง่ได้รบัเชญิจากประเทศทีเ่กีย่วข้อง หรอืเสนอตนเองเพือ่

การนีจ้ะต้องปฏบิตักิารด้วยความส�านึกในความรบัผดิชอบต่อภาคคีูพิ่พาท ซึง่ผูท้ีไ่ด้รับความคุม้ครองตาม

อนสุญัญาฉบับน้ีสงักดัอยู่ และจะต้องให้ค�ารับรองอนัพอเพยีงว่าตนอยูใ่นฐานทีจ่ะเข้ารบัหน้าทีต่ามสมควร

และจะปฏิบัติหน้าที่นั้นโดยไม่ล�าเอียง

ประเทศต่างๆ จะท�าความตกลงพิเศษใดๆ อันขัดต่อบทบัญญัติข้างต้นนี้หาได้ไม่ ในเมื่อประเทศหนึ่งใน

บรรดาประเทศเหล่าน้ันถูกก�ากดัเสรภีาพแม้เพยีงชัว่คราวกด็ ีในการทีจ่ะเจรจากับประเทศอืน่หรอืพนัธมติร

ของตนโดยผลอันเก่ียวกับเหตุการณ์ทางทหาร เฉพาะอย่างยิ่งในเมื่ออาณาเขตทั้งหมด หรืออาณาเขต

ส่วนใหญ่ของประเทศดังกล่าวถูกยึดครอง

เมื่อใดอนุสัญญาฉบับนี้ มีข้อความกล่าวถึงประเทศที่คุ้มครอง ข้อความนั้นให้ใช้บังคับแก่องค์การต่างๆ ที่

เข้ามาแทนตามนัยแห่งข้อนี้ด้วย
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บทบญัญตัแิห่งข้อนีใ้ห้ขยายและปรบัใช้แก่กรณทีีค่นชาตขิองรฐัท่ีเป็นกลางซึง่อยูใ่นอาณาเขตท่ีถกูยดึครอง 

หรอืซึง่ตกอยู่ในอาณาเขตของรัฐทีเ่ป็นฝ่ายในสงคราม ซึง่รฐัท่ีบคุคลเหล่านัน้สังกดัอยูไ่ม่มีผู้แทนทางการทูต

ตามปกติประจ�าอยู่

ข้อ 12

ในกรณทีีเ่หน็ว่าเป็นการสมควรเพือ่ประโยชน์แก่ผู้ทีไ่ด้รบัความคุม้ครองโดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณทีีม่กีาร

ขัดแย้งกันในระหว่างภาคีคู่พิพาทเก่ียวกับการใช้หรือการตีความบทบัญญัติต่างๆ แห่งอนุสัญญาฉบับนี้ 

ประเทศที่คุ้มครองจะได้อ�านวยความช่วยเหลือเพื่อท�าความตกลงในข้อที่เกิดขัดแย้งกันนั้น

เพ่ือการน้ี ประเทศทีคุ่ม้ครองแต่ละประเทศจะเป็นโดยการเชือ้เชญิของภาคฝ่ีายหนึง่ หรอืโดยการริเริม่ของ

ตนเองก็ตาม อาจเสนอต่อภาคคีูพิ่พาทให้มกีารประชุมระหว่างผูแ้ทนของตน และโดยเฉพาะอย่างยิง่ระหว่าง

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับความคุ้มครองก็ได้ ซ่ึงถ้าอาจท�าได้ก็ให้ประชุมกันในอาณาเขตที่

เป็นกลางอันได้จัดเลือกขึ้นตามความเหมาะสม ภาคีคู่พิพาทมีข้อผูกพันที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นผลตามข้อ

ที่ได้เสนอมายังตนเพื่อการนี้ ถ้าจ�าเป็นประเทศที่คุ้มครองอาจเสนอขอความเห็นชอบจากภาคีคู่พิพาทใน

ตัวบุคคลแห่งประเทศที่เป็นกลาง หรือที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ซึ่งจะได้

รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวก็ได้

ภำค 2
ควำมคุ้มครองโดยทั่วไปแก่ประชำกรต่อผลแห่งสงครำมบำงประกำร

ข้อ 13

บทบัญญัติในภาค 2 ย่อมคลุมถึงประชากรทั้งปวงของประเทศที่พิพาทกัน โดยไม่ค�านึงถึงลักษณะความ

แตกต่างอันเป็นผลเสื่อมเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งซึ่งเนื่องมาแต่เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือความคิดเห็น

ในทางการเมือง และย่อมมุ่งหมายที่จะบรรเทาความทุกข์ทรมานอันเกิดแต่สงคราม

ข้อ 14

ในยามสงบ บรรดาอัครภาคีผู้ท�าสัญญา และภายหลังเมื่อได้เกิดการสู้รบขึ้นแล้ว บรรดาผู้เป็นฝ่ายในการ

สู้รบนั้นอาจจัดตั้งขึ้นในอาณาเขตของตน และถ้าหากมีความจ�าเป็นเกิดขึ้นอาจจัดตั้งขึ้นในเขตที่ยึดครอง 

ซึ่งเขตและท้องที่ส�าหรับโรงพยาบาลและส�าหรับความปลอดภัยซ่ึงได้จัดวางระเบียบขึ้น เพื่อคุ้มครอง

ผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้และผู้ชรา เด็กที่มีอายุต�่ากว่า 15 ปี สตรีมีครรภ์และมารดาที่มีบุตรอายุต�่ากว่า 7 ปี 

ให้พ้นจากภัยสงคราม
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เมือ่มกีารสูร้บเกดิขึน้และระหว่างทีท่�าการสูร้บกนัอยูน่ัน้ ภาคทีีเ่กีย่วข้องอาจท�าความตกลงกนัเพือ่รบัรอง

เขตและท้องทีท่ีไ่ด้จดัตัง้ขึน้นัน้เพือ่การนี ้ภาคดีงักล่าวแล้วอาจเพิม่เติมบทบญัญติัของร่างความตกลงทีไ่ด้

ผนวกไว้ท้ายอนุสัญญาฉบับนี้โดยการแก้ไขตามที่เห็นว่าจ�าเป็นก็ได้

ประเทศที่คุ้มครองและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศจะได้รับเชิญเพื่อให้ความช่วยเหลือในการ

จัดตั้งและการรับรองเขตและท้องที่ส�าหรับโรงพยาบาล และส�าหรับความปลอดภัยเหล่านี้

ข้อ 15

ภาคคีูพ่พิาทฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรอืโดยผ่านรฐัทีเ่ป็นกลาง หรือองค์การมนษุยธรรมแห่ง

ใดกต็ามอาจเสนอต่อภาคฝ่ีายปฏปัิกษ์ให้จดัตัง้ขึน้ในภูมภิาคทีม่กีารต่อสูก้นั ซึง่เขตทีเ่ป็นกลางเพือ่ให้บคุคล

ดังต่อไปนี้หลบภัยจากผลของสงครามก็ได้ โดยไม่ค�านึงถึงความแตกต่างใดๆ คือ

(ก) พลรบหรือผู้ที่มิใช่พลรบ ซึ่งบาดเจ็บ และป่วยไข้

(ข) บุคคลพลเรือน ซึ่งมิได้มีส่วนในการสู้รบ และซ่ึงขณะที่มีถิ่นที่อยู่อยู่ในเขตนั้น มิได้กระท�าการ

ใดๆ ที่มีลักษณะเกี่ยวกับการทหาร

เมื่อภาคีที่เกี่ยวข้องตกลงเห็นพ้องกันในที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ การบริหาร การส่งอาหาร และการควบคุม

ดูแลเขตที่เป็นกลางตามท่ีได้เสนอข้ึนนั้นแล้ว ให้ผู้แทนของภาคีคู่พิพาทจัดท�าความตกลงและลงนาม

กันเป็นลายลักษณ์อักษรความตกลงนั้นให้ก�าหนดเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาที่จะให้ด�ารงไว้ซึ่งความ

เป็นกลางแห่งเขตนั้นด้วย

ข้อ 16

ให้ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ตลอดจนผู้ทุพพลภาพ และสตรีมีครรภ์ได้รับการพิจารณาเพื่อความคุ้มครองและ

เคารพเป็นพิเศษ

ตราบเท่าที่ความจ�าเป็นในทางการทหารเปิดช่องให้ ภาคีคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะต้องอ�านวยความสะดวก

แก่การที่จะค้นหาผู้ที่ถูกฆ่าตาย หรือบาดเจ็บกับให้ความเหลือผู้ที่ประสบภัยจากเรืออับปาง และบุคคล

อื่นที่ตกอยู่ในอันตรายอย่างร้ายแรง และต้องให้ความคุ้มครองแก่บุคคลเหล่านั้น ต่อการถูกปล้นสะดม

และการปฏิบัติอันเลวทราม

ข้อ 17

ภาคคีูพิ่พาทจะต้องพยายามจัดท�าความตกลงเฉพาะท้องถิน่ เพือ่การขนย้ายผูบ้าดเจ็บ ป่วยไข้ ผูท้พุพลภาพ 

ผู้ชรา เด็ก และสตรีที่คลอดบุตรออกจากเขตที่ถูกปิดหรือถูกล้อมไว้ และเพื่อจัดให้บรรพชิตแห่งศาสนา

ต่างๆ พนักงานแพทย์และบริภัณฑ์ทางการแพทย์ได้ผ่านไปสู่เขตนั้นๆ ได้
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ข้อ 18

โรงพยาบาลฝ่ายพลเรอืนทีไ่ด้จัดตัง้ขึน้เพือ่ดูแลรกัษาผูบ้าดเจบ็ และป่วยไข้ ผูท้พุพลภาพ และสตรีทีค่ลอด

บตุรนัน้ ห้ามมใิห้ใช้เป็นจดุแห่งการโจมตไีม่ว่าในพฤตกิารณ์ใดๆ แต่จะต้องได้รบัความเคารพและคุม้ครอง

จากภาคีคู่พิพาทตลอดไป

รฐัท่ีเป็นภาคีคู่พพิาท จะต้องจัดให้บรรดาโรงพยาบาลฝ่ายพลเรอืนมหีนงัสอืส�าคญั แสดงว่าเป็นโรงพยาบาล

ฝ่ายพลเรือนและแสดงว่าสิ่งก่อสร้างที่ครอบครองอยู่นั้น มิได้ใช้เพื่อประโยชน์อื่นใด ซึ่งท�าให้โรงพยาบาล

เหล่านี้เสียสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามความในข้อ 19

โรงพยาบาลฝ่ายพลเรือนจะต้องจัดให้มีเครื่องหมายติดไว้ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ 38 แห่งอนุสัญญาเจนีวา 

เพื่อให้ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีขึ้น ฉบับลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 แต่

ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐแล้วเท่านั้น

ตราบเท่าทีค่วามจ�าเป็นในทางการทหารเปิดช่องให้ ภาคคีูพ่พิาทจะต้องจดัการเท่าทีจ่�าเป็นเพือ่ให้เครือ่งหมาย

พิเศษอันเด่นชัด แสดงว่าเป็นสถานพยาบาลฝ่ายพลเรือนนั้นเห็นได้โดยชัดเจน แก่กองทัพบก กองทัพ

อากาศ และกองทัพเรือ ของฝ่ายศัตรูเพื่อป้องกันการกระท�าของฝ่ายศัตรูอันอาจเกิดขึ้นได้

โดยเหตุที่อันตรายอาจเกิดขึ้นแก่โรงพยาบาลซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับจุดทางทหารได้ จึงเป็นการสมควรที่จะให้

โรงพยาบาลเช่นว่านั้น ไปตั้งอยู่ ณ สถานที่ที่ไกลที่สุดที่จะไกลได้จากจุดที่ว่านั้น

ข้อ 19

ความคุ้มครองที่โรงพยาบาลฝ่ายพลเรือนมีสิทธิที่จะได้รับนั้น จะไม่ระงับไปเว้นแต่จะใช้สถานที่นั้นนอก

หน้าที่ในทางมนุษยธรรม เพื่อกระท�าการอันเป็นภยันตรายแก่ฝ่ายศัตรู อย่างไรก็ตาม ความคุ้มครอง

จะระงับได้ก็ต่อเม่ือได้รับค�าเตือนตามสมควร โดยก�าหนดระยะเวลาอันเหมาะสมตามควรแก่กรณี และ

ค�าเตือนเช่นว่านั้นได้ถูกทอดทิ้งละเลยเสีย

ผู้ป่วยไข้และบาดเจ็บที่เป็นผู้สังกัดในกองทัพ ได้รับการรักษาพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลเหล่านี้ก็ดี หรือ

การที่มีอาวุธเล็กและกระสุนอันได้มาจากพลรบเช่นว่านั้น ซึ่งยังมิได้มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ก็ดี มิให้ถือว่า

เป็นการกระท�าอันเป็นภยันตรายต่อฝ่ายศัตรู

ข้อ 20

บุคคลซึ่งโดยปกติท�างานโดยเฉพาะในหน้าท่ีด�าเนินการและบริหารกิจการของโรงพยาบาลฝ่ายพลเรือน 

รวมตลอดถึงเจ้าหน้าที่ที่ท�าการค้นหา ขนย้าย ขนส่ง และดูแลรักษาบุคคลพลเรือนที่บาดเจ็บและป่วยไข้ 

ผู้ทุพพลภาพ และสตรีที่คลอดบุตรนั้น จะต้องได้รับความเคารพและคุ้มครอง
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ภายในอาณาเขตทีย่ดึครองและในเขตทีม่กีารปฏบิตักิารทางทหาร พนกังานดงักล่าวข้างต้นจะต้องมหีลกัฐาน 

โดยใช้บตัรประจ�าตวัรบัรองฐานะของตน มรีปูถ่ายของผูถ้อืบตัรและประทบัตราของเจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ

และจะต้องมีผ้าพันแขนป้องกันน�้าได้ ซึ่งได้ประทับตราแล้ว สวมไว้ที่แขนซ้ายในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

ผ้าพันแขนน้ีให้รับเป็นผู้ออกให้และต้องมีเครื่องหมายตามที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 38 แห่งอนุสัญญาเจนีวา 

เพื่อให้ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีขึ้น ฉบับลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949

พนักงานอืน่ๆ ทีท่�างานในหน้าทีด่�าเนินการ และบริหารกิจการของโรงพยาบาลฝา่ยพลเรือน จะตอ้งได้รบั

ความเคารพและคุ้มครอง และมีสิทธิที่จะสวมผ้าพันแขนตามที่บัญญัติไว้ และภายใต้เงื่อนไขที่ก�าหนดไว้

ในข้อนี้ซึง่ตนจะต้องปฏิบัตใินขณะกระท�าการตามหน้าทีน่ั้นๆ ได้ บัตรประจ�าตัวนั้นจะต้องแสดงถึงหน้าที่

ซึ่งตนจะต้องปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ผู้ด�าเนินกิจการของโรงพยาบาลแต่ละแห่งจะต้องพร้อมอยู่เสมอในอันท่ีจะแสดงบัญชีรายนาม

ของพนักงานดังกล่าว อันครบถ้วนแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจของชาติหรือของผู้ยึดครอง

ข้อ 21

ขบวนพาหนะหรือรถไฟพยาบาลทางบก หรือเรือที่จัดไว้โดยเฉพาะทางทะเลเพื่อบรรทุกบุคคลพลเรือนที่

บาดเจ็บและป่วยไข้ ผู้ทุพพลภาพ และสตรีที่คลอดบุตร จะต้องได้รับความเคารพและคุ้มครองเช่นเดียว

กับโรงพยาบาลตามที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 18 และจะต้องจัดท�าเครื่องหมาย ด้วยความเห็นชอบของรัฐโดย

แสดงเครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัด ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ 38 ของอนุสัญญาเจนีวา เพื่อให้ผู้บาดเจ็บและ

ป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีขึ้น ลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949

ข้อ 22

อากาศยานท่ีใช้เฉพาะในการขนย้ายบคุคลพลเรอืนทีบ่าดเจบ็และป่วยไข้ ผูท้พุพลภาพ และสตรีทีค่ลอดบุตร 

หรือในการขนส่งพนักงานแพทย์ และบริภัณฑ์ทางการแพทย์นั้นจะต้องไม่ถูกโจมตี แต่จะต้องได้รับความ

เคารพในขณะทีท่�าการบนิในระดบัความสงู ในเวลาและตามสายการบนิทีไ่ด้ตกลงกนัไว้โดยเฉพาะระหว่าง

ภาคีคู่พิพาทที่เกี่ยวข้องทั้งปวง

อากาศยานเหล่านั้นอาจมีเครื่องหมายอันเด่นชัด แสดงไว้ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ 38 ของอนุสัญญาเจนีวา 

เพื่อผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีขึ้น ฉบับลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949

เว้นแต่จะได้ตกลงกนัไว้เป็นอย่างอืน่ ห้ามมใิห้ท�าการบนิเหนอือาณาเขตของฝ่ายศตัรูหรอืท่ีฝ่ายศตัรยูดึครอง

อากาศยานเช่นว่านั้นจะต้องเช่ือฟังค�าสั่งให้ร่อนลงสู่พ้ืนดิน เมื่อได้มีการร่อนลงตามค�าสั่งดังกล่าวนี้ 

อากาศยานพร้อมด้วยผู้ที่อยู่ในอากาศยานน้ัน อาจท�าการบินต่อไปได้หลังจากได้มีการตรวจสอบแล้ว 

หากมีการตรวจสอบเช่นว่านั้น
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ข้อ 23

อัครภาคีผู้ท�าสัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องยอมให้บรรดาการส่งพัสดุทางการแพทย์และส�าหรับโรงพยาบาล 

ตลอดจนวัตถุท่ีจ�าเป็นแก่พิธีกรรมทางศาสนาเพ่ือใช้โดยเฉพาะส�าหรับบุคคลพลเรือนของอัครภาคีผู้ท�า

สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ผ่านไปได้โดยเสรี แม้ว่าอัครภาคีอีกฝ่ายหนึ่งนี้จะเป็นปฏิปักษ์กับตนก็ตามกับทั้งจะ

ต้องอนุญาตให้การส่งอาหารที่จ�าเป็น เคร่ืองนุ่งห่ม และยาบ�ารุงส�าหรับเด็กที่อายุต�่ากว่า 15 ปี สตรีมี

ครรภ์และสตรีที่คลอดบุตร ผ่านไปได้โดยเสรีเช่นเดียวกัน

พันธกรณีของอัครภาคีผู้ท�าสัญญาฝ่ายหนึ่งที่จะต้องยอมให้มีการส่งสิ่งของดังกล่าวในวรรคก่อนผ่านไป

ได้โดยเสรีนั้น ให้อยู่ในบังคับแห่งเงื่อนไขว่าอัครภาคีฝ่ายนี้ มีความพอใจว่าจะไม่มีเหตุผลอันร้ายแรงที่จะ

ท�าให้เกรงว่า

(ก) สิ่งของที่ส่งนั้นอาจถูกบ่ายเบี่ยงไปจากจุดปลายทาง หรือ

(ข) การควบคุมจะไม่ได้ผล หรือ

(ค) ประโยชน์อันแน่นอนจะตกเป็นก�าลังทหารหรือทางเศรษฐกิจของฝ่ายศัตรู โดยการสับเปล่ียน

การส่งสินค้าดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมิฉะนั้นฝ่ายศัตรูจะต้องเป็นผู้จัดส่งหรือต้องผลิต หรือโดยการ

ปล่อยวัสดุ บริการ หรือความสะดวกเช่นว่านั้น ซ่ึงมิฉะนั้นฝ่ายศัตรูจะต้องเป็นผู้จัดหามาเพื่อ

ท�าการผลิตสินค้าเช่นว่านั้น

ประเทศที่ยอมให้มีการส่งสิ่งของผ่านไปได้ดังกล่าวในวรรคแรกของข้อนี้อาจให้อนุญาตเช่นว่านั้นโดยมี

เงื่อนไขว่า การแจกจ่ายแก่บุคคลที่จะได้รับประโยชน์จากการนั้นจะต้องกระท�าภายใต้ความควบคุม ณ 

ท้องที่โดยประเทศที่คุ้มครองก็ได้

สิ่งของเชน่ว่านั้นจะตอ้งจดัสง่ไปโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วไดแ้ละประเทศที่อนญุาตใหส้่งผ่านโดยเสรีนัน้ มีสทิธิ

ที่จะก�าหนดระเบียบการทางเทคนิค เพื่อใช้ในการอนุญาตให้ส่งผ่านก็ได้

ข้อ 24

ภาคคีูพ่พิาทจะต้องจัดการตามทีจ่�าเป็น เพือ่จดัประกนัให้เดก็ทีม่อีายตุ�า่กว่า 15 ปีซึง่เป็นก�าพร้า หรือต้อง

แยกจากครอบครวัเพราะผลแห่งสงครามจะไม่ถกูละทิง้ให้พึง่ตวัเองและการเลีย้งด ูการประกอบพธิกีรรม

ในทางศาสนาและการศกึษาของเด็กนัน้จะต้องได้รบัความสะดวกในทกุพฤติการณ์ การศกึษาจะต้องอยูใ่น

ความมอบหมายของบุคคลที่มีประเพณีวัฒนธรรมอย่างเดียวกันเท่าที่สามารถจะท�าได้

ภาคคีูพ่พิาทจะต้องอ�านวยความสะดวก ในอนัทีจ่ะให้รบัเดก็เช่นว่านัน้ไว้ในประเทศท่ีเป็นกลางตลอดระยะ

เวลาที่พิพาทกัน ด้วยความยินยอมของประเทศที่คุ้มครองถ้ามี และภายใต้ความควบคุมตามสมควร เพื่อ

ปฏิบัติการให้เป็นไปตามหลักที่ได้กล่าวไว้ในวรรคแรก



154 อนุสัญญาฉบับที่สี่

นอกจากนัน้ภาคคีูพิ่พาทจะต้องพยายามจดัให้บรรดาเดก็ทีอ่ายตุ�า่กว่า 12 ปี มเีครือ่งหมายโดยแขวนแผ่น

โลหะประจ�าตัวหรือด้วยวิธีอื่น

ข้อ 25

บรรดาบุคคลผู้อยู่ในอาณาเขตของภาคีคู่พิพาท หรือในอาณาเขตที่ถูกยึดครองโดยฝ่ายนั้น จะได้รับความ

ช่วยเหลือในการส่งข่าวคราวที่มีสภาพเป็นการส่วนตัวอย่างแท้จริงไปยังสมาชิกแห่งครอบครัวของตนได้ 

ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใดก็ตามและที่จะรับข่าวคราวจากบุคคลเหล่านั้น จดหมายโต้ตอบนี้จะต้องจัดส่งไปโดย

เร็วและปราศจากการหน่วงเหนี่ยวอันไม่จ�าเป็น

ถ้าเนื่องจากผลแห่งพฤติการณ์เป็นการยากล�าบาก หรือพ้นวิสัยที่จะแลกเปลี่ยนจดหมายโต้ตอบระหว่าง

ครอบครวัโดยวธิกีารไปรษณย์ีธรรมดาได้ ให้ภาคคีูพ่พิาททีเ่กีย่วข้องขอร้องไปยงัผูเ้ป็นสือ่ทีเ่ป็นกลาง อาทิ 

เช่น ส�านักตัวแทนกลาง ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ 140 และจะต้องปรึกษากับผู้เป็นสื่อนั้นก�าหนดวิธีที่จะจัด

ประกนัให้ปฏบัิติตามพันธกรณขีองตนได้ดทีีส่ดุ โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้วยความร่วมมอืของสภากาชาด (หรอื

สภาเสี้ยววงเดือนแดง หรือสภาสิงโตแดงและดวงอาทิตย์)

ถ้าหากว่าภาคีคู่พิพาทเห็นเป็นการจ�าเป็นที่จะให้มีการก�ากัดการส่งจดหมายโต้ตอบระหว่างครอบครัว 

ข้อจ�ากัดเช่นว่านั้นจะมีได้แต่เพียงบังคับให้ใช้แบบข้อความมาตรฐาน อันมีถ้อยค�าที่เลือกใช้ได้โดยเสรี 25 

ค�าและจ�ากัดให้ส่งแบบข้อความเหล่านี้ได้เดือนละหนึ่งครั้ง

ข้อ 26

ภาคีคู่พิพาทแต่ละฝ่าย จะต้องอ�านวยความสะดวกแก่การสอบถามซ่ึงได้รับจากสมาชิกแห่งครอบครัว

ที่ต้องแยกย้ายกัน เน่ืองจากการสงครามเพื่อจัดให้มีการติดต่อระหว่างกันและกันได้อีก และเพ่ือจัดให้

พบปะกัน ถ้าหากกระท�าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคีคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะต้องส่งเสริมกิจการขององค์การ

ที่ท�าหน้าที่เก่ียวกับการนี้ หากว่าตนยอมรับและองค์การเหล่านั้นยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยว

กับความมั่นคงของตน
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ภำค 3
ฐำนะและผลปฏิบัติของบุคคลผู้ที่ได้รับควำมคุ้มครอง

หมวด 1 
บทบญัญตัอินัพงึใช้ร่วมกนัส�ำหรบัอำณำเขตของภำคคีูพิ่พำทและอำณำเขตท่ีถกูยดึครอง

ข้อ 27

ไม่ว่าในพฤตกิารณ์ใดๆ บคุคลผูท้ีไ่ด้รบัความคุม้ครองมีสิทธทิีจ่ะได้รบัความเคารพในตวัตน เกยีรตยิศ สทิธิ

ในทางครอบครวั การเชือ่ถอืและปฏิบัติทางศาสนา และจรรยามารยาทกบัประเพณ ีจะต้องได้รบัผลปฏบิตัิ

อย่างมมีนษุยธรรมในทกุโอกาส และโดยเฉพาะอย่างย่ิงจะต้องได้รบัความคุม้ครองต่อบรรดาการประทษุร้าย

ใดๆ หรอืการขูเ่ขญ็ว่าจะประทษุร้าย และต่อการถกูเหยยีดหยามและความอยากสอดรู้เหน็ของประชาชน

สตรจีะต้องได้รับความคุม้ครองเป็นพเิศษต่อการท�าลายเกยีรตยิศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ต่อการข่มขนืกระท�า

ช�าเรา การบังคับให้เป็นโสเภณี หรือการอนาจารใดๆ

โดยไม่เป็นการเสยีสทิธติามบทบญัญตัเิกีย่วด้วยสภาพแห่งอนามยั อายแุละเพศ บคุคลทีไ่ด้รบัความคุม้ครอง

ทั้งปวงจะต้องได้รับผลปฏิบัติจากภาคีคู่พิพาทซึ่งตนตกอยู่ในอ�านาจโดยลักษณะอย่างเดียวกัน โดยมิต้อง

ค�านึงถึงความแตกต่างอันเป็นผลเสื่อมเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนาหรือความคิดเห็น

ในทางการเมือง

อย่างไรก็ตาม ภาคีคู่พิพาทอาจจัดวางระเบียบการ เพื่อการควบคุมและเพ่ือความปลอดภัยอันเกี่ยวกับ

บุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง เท่าที่จ�าเป็นเพราะผลแห่งสงคราม

ข้อ 28

ห้ามมิให้ใช้ตัวบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองเป็นเคร่ืองป้องกัน เพื่อให้สถานที่จุดใดจุดหน่ึง หรือเขตใด

เขตหนึ่งพ้นจากการปฏิบัติการทางทหาร

ข้อ 29

ภาคคีูพ่พิาททีอ่าจมีบคุคลผู้ทีไ่ด้รับความคุม้ครองอยู่ในอ�านาจของตนต้องรบัผดิชอบส�าหรบัผลปฏบิติัของ

ตัวแทนของตนแก่บุคคลเหล่านั้นโดยไม่ต้องค�านึงถึงความรับผิดชอบเฉพาะตัวซึ่งอาจมีได้
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ข้อ 30

บุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง จะต้องได้รับความสะดวกทุกประการในอันที่จะร้องเรียนต่อประเทศที่

คุ้มครอง คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สภากาชาด (สภาเสี้ยววงเดือนแดง, สภาสิงโตแดงและ

ดวงอาทติย์) ประจ�าชาตขิองประเทศทีบ่คุคลเหล่านัน้อยูต่ลอดจนต่อองค์การใดๆ ทีอ่าจให้ความช่วยเหลอื

แก่บุคคลเหล่านั้นได้

บรรดาองค์การทั้งหลายที่กล่าวนี้จะต้องได้รับความสะดวกท้ังปวง เพื่อการนั้นจากเจ้าหน้าที่ ภายใน

ขอบเขตแห่งความจ�าเป็นทางทหารหรือเพื่อความมั่นคง

นอกจากการเยี่ยมเยียนของผู้แทนของประเทศที่คุ้มครองและของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ 

ตามที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 143 แล้ว ประเทศที่กักคุมหรือยึดครองจะต้องอ�านวยความสะดวกให้มากที่สุดที่

จะกระท�าได้แก่การเยีย่มเยยีนบคุคลทีไ่ด้รับความคุม้ครอง โดยผูแ้ทนขององค์การอืน่ อนัมวีตัถุประสงค์ท่ี

จะให้ความช่วยเหลือทางจิตใจ หรือให้การบรรเทาทุกข์ทางวัตถุแก่บุคคลเช่นว่านั้น

ข้อ 31

ห้ามมิให้ปฏิบัติการข่มขี่บีบคั้นด้วยก�าลังกายหรือทางจิตใจต่อบุคคลผู้ท่ีได้รับความคุ้มครอง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเพื่อสืบทราบข้อความจากบุคคลเหล่านั้นหรือจากบุคคลอื่น

ข้อ 32

อัครภาคีผู้ท�าสัญญาตกลงกันโดยเฉพาะเจาะจงว่า แต่ละฝ่ายจ�าต้องห้ามมิให้การด�าเนินการใดๆ อันมี

ลักษณะที่จะก่อให้เกิดความทรมานทางร่างกาย หรือก�าจัดพันธุ์แห่งบุคคลท่ีได้รับความคุ้มครองซ่ึงอยู่

ในอ�านาจของตน ข้อห้ามนี้มิใช่จะใช้บังคับแก่การฆาตกรรม การทรมาน การท�าโทษทางร่างกาย การ

ตัดทอนอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใด และการทดลองทางแพทย์ หรือทางวิทยาศาสตร์ อันไม่เป็นการจ�าเป็น

แก่การรักษาพยาบาลแก่บุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองเท่านั้น แต่ใช้บังคับตลอดถึงการกระท�าอื่นใด 

อันเป็นการทารุณเหี้ยมโหดไม่ว่าจะได้กระท�าลงโดยตัวแทนฝ่ายพลเรือนหรือทหารก็ตาม

ข้อ 33

ห้ามมใิห้ลงโทษบคุคลผูท้ีไ่ด้รับความคุ้มครอง ส�าหรับความผิดทีบ่คุคลนัน้มไิด้กระท�าด้วยตนเอง การลงอาญา

แก่บุคคลเป็นหมู่ๆ รวมกันตลอดจนบรรดาการกระท�าที่เป็นการขู่เข็ญ หรือที่เป็นที่น่าหวาดกลัวนั้นเป็น

อันห้ามมิให้กระท�า

ห้ามมิให้ท�าการปล้นสะดม

ห้ามมใิห้ท�าการอันเป็นการตอบแทนแก้แค้นต่อบคุคลผูท้ีไ่ด้รบัความคุม้ครองและทรพัย์สนิของบคุคลเหล่าน้ี



อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ.1949   157

ข้อ 34

ห้ามมิให้ท�าการจับตัวไปเป็นประกัน

หมวด 2 
คนต่ำงด้ำวในอำณำเขตของภำคีคู่พิพำทฝ่ำยหนึ่ง

ข้อ 35

บรรดาบคุคลผูท้ีไ่ด้รบัความคุม้ครองซึง่ประสงค์จะออกไปเสยีจากอาณาเขตเมือ่เริม่เกดิการพิพาทหรอืใน

ระหว่างการพิพาทนั้น มีสิทธิที่ออกไปได้ เว้นแต่การที่จะออกไปนั้นเป็นการขัดกับประโยชน์ของชาติแห่ง

รฐันัน้ การร้องเรียนเพือ่ขอออกไปจากอาณาเขตดงักล่าวแล้วของบคุคลเหล่านัน้ จะต้องได้รบัการพจิารณา

ตามวิธีการที่มีอยู่ตามระเบียบและจะต้องวินิจฉัยโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้ บุคคลผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ออก

ไปเช่นน้ีอาจน�าเงินติดไปกับตนเท่าที่จ�าเป็นเพื่อเดินทางและอาจน�าสิ่งของและวัตถุส�าหรับใช้ส่วนตัวไป

โดยปริมาณพอสมควร

ถ้าหากว่าบคุคลเช่นว่านัน้ ไม่ได้รับอนญุาตให้ออกไปจากอาณาเขต บคุคลผูน้ัน้มสีทิธขิอให้ศาลทีม่อี�านาจ

หรือคณะกรรมการฝ่ายปกครองที่ประเทศกักคุมได้ตั้งขึ้นเพ่ือการนั้นพิจาณาการปฏิเสธนั้นใหม่อีกครั้ง

หนึ่งโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้

เมือ่มกีารร้องขอ เว้นแต่จะมเีหตผุลขดัข้องเกีย่วกบัความมัน่คงหรอืมบีคุคลทีเ่กีย่วข้องคัดค้าน จะต้องแจ้ง

ให้ผูแ้ทนของประเทศท่ีคุม้ครองทราบเหตผุลในการปฏเิสธค�าขอเพือ่อกไปจากอาณาเขต และแจ้งให้ทราบ

นามของบรรดาบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปจากอาณาเขตโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้

ข้อ 36

การอนุญาตให้ออกไปจากอาณาเขตตามความในข้อก่อน จะต้องกระท�าโดยมีเงื่อนไขอันพึงพอใจ

เกี่ยวกับความปลอดภัย สุขภาพ การสุขาภิบาลและอาหาร บรรดาค่าใช้จ่ายในการนี้นับแต่จุดแรกที่ออก

จากอาณาเขตของประเทศที่กักคุม ให้ตกเป็นของประเทศปลายทาง หรือในกรณีที่เกี่ยวกับการพักอยู่ใน

ประเทศทีเ่ป็นกลาง ให้ตกเป็นของประเทศท่ีคนชาติของตนได้รบัประโยชน์ในเมือ่มคีวามจ�าเป็นอาจก�าหนด

รายละเอียดในทางปฏบิตัเิพือ่การย้ายสถานทีน่ัน้ไว้ โดยความตกลงกนัเป็นพเิศษระหว่างประเทศทีเ่กีย่วข้อง

บทบญัญตัดิงักล่าวแล้ว ไม่เป็นการตดัสทิธสิ�าหรับความตกลงพิเศษเช่นว่านัน้ ซึง่อาจกระท�าข้ึนระหว่างภาคี

คูพ่พิาทเกีย่วกบัการแลกเปลีย่น และการส่งตวักลบัประเทศเดิม ซึง่คนชาตขิองตนทีต่กอยูใ่นมอืของฝ่ายศตัรู
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ข้อ 37

บุคคลผูที้ไ่ด้รบัความคุม้ครองซึง่ถูกกักตวัอยูใ่นระหว่างด�าเนนิการ หรอืต้องได้รบัโทษอนัเป็นการตดัเสรภีาพ 

จะต้องได้รับผลปฏิบัติอย่างมนุษยธรรมในระหว่างที่ถูกกักตัวอยู่นั้น

เมื่อถูกปล่อยตัวแล้ว บุคคลเหล่านั้นอาจร้องขอเพื่อออกไปจากอาณาเขตตามที่บัญญัติไว้ในข้อก่อนๆ ได้

ข้อ 38

ภายในข้อยกเว้นแห่งระเบียบการพิเศษที่อนุญาตไว้ตามอนุสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามข้อ 27 

และ 41 สภาวะแห่งบคุคลผูท้ีไ่ด้รบัความคุม้ครองจะคงเป็นไปตามหลกัการทีก่�าหนดไว้โดยบทบญัญตัเิกีย่ว

กับคนต่างด้าวในยามสงบ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามบุคคลเหล่านั้นจะต้องได้รับสิทธิดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ

(1) จะต้องได้รับความช่วยเหลือในอันที่จะได้รับการบรรเทาทุกข์เป็นรายตัวหรือเป็นหมู่คณะตามแต่ที่

จะมีผู้ส่งไปยังบุคคลเหล่านั้น

(2) หากมคีวามจ�าเป็นเกีย่วกบัสภาพแห่งอนามยัของตน บคุคลเหล่านัน้จะต้องได้รบัการรกัษาพยาบาล 

และได้รับผลปฏิบัติในโรงพยาบาลเท่าเทียมกับคนชาติของรัฐที่เกี่ยวข้อง

(3) จะต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและได้รับความอนุเคราะห์ในทางจิตใจจาก

บรรพชิตตามความเชื่อถือของตน

(4) ถ้าหากว่าอยู่ ณ เขตใดเฉพาะที่อาจได้รับอันตรายจากสงครามบุคคลเหล่านั้นจะต้องได้รับอนุญาต

ให้โยกย้ายไปจากเขตนั้นเท่าเทียมกับคนชาติของรัฐที่เกี่ยวข้อง

(5) เด็กที่มีอายุต�่ากว่า 15 ปี สตรีมีครรภ์ และมารดาของเด็กที่มีอายุต�่ากว่า 7 ปี จะต้องได้รับประโยชน์

จากผลปฏิบัติบุริมสิทธิเท่าเทียมกับคนชาติของรัฐที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 39

บุคคลผู้ท่ีได้รับความคุ้มครองผู้ซึ่งต้องสูญเสียการงานที่ได้ประโยชน์เพราะผลแห่งสงคราม จะต้องได้

รับโอกาสที่จะต้องแสวงหาการงานเพื่อค่าจ้างได้ ภายในบังคับแห่งเหตุผลในทางความมั่นคง และตาม

บทบัญญัติแห่งข้อ 40 โอกาสเช่นว่านั้นจะต้องเป็นไปโดยเท่าเทียมกัน กับที่ได้ให้แก่คนชาติของประเทศ

ที่บุคคลเล่านั้นเข้าไปอยู่ในอาณาเขต

เมื่อภาคีคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งใช้วิธีการ เพ่ือควบคุมบุคคลผู้ได้รับความคุ้มครองคนใดคนหนึ่ง อันเป็นผลให้

ผู้นั้นไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบุคคลเช่นว่านั้นถูกขัดขวางโดยอ้างเหตุผลแห่ง

ความมั่นคงมิให้แสวงหาการงานเพื่อรับค่าจ้างในสภาพอันสมควร ภาคีฝ่ายนั้นจะต้องจัดประกันในอันที่

จะเลี้ยงดูบุคคลนั้นตลอดจนผู้ที่ต้องพึ่งพิงผู้นั้นด้วย
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ไม่ว่าในกรณใีดๆ บุคคลผูท้ีไ่ด้รบัความคุม้ครอง อาจจะได้รบัเงนิเบีย้เลีย้งจากประเทศของตน จากประเทศ

ที่คุ้มครองหรือจากสมาคมบรรเทาทุกข์ที่กล่าวไว้ในข้อ 30 ได้

ข้อ 40

บุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองอาจถูกบังคับให้ท�างานได้ก็แต่เพียงเท่าเทียมกับคนชาติแห่งภาคีคู่พิพาทท่ี

ตนเข้าไปอยู่ในอาณาเขตเท่านั้น

ถ้าหากว่าบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองมีสัญชาติศัตรู บุคคลเหล่านั้นอาจถูกบังคับให้ท�างานก็แต่เฉพาะ

เท่าที่จ�าเป็นตามปกติ เพื่อด�าเนินการเกี่ยวกับการเลี้ยงดู ที่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม การขนส่งและอนามัยของ

มนุษย์เท่านั้น ซึ่งไม่เป็นงานอันเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติการในทางทหาร

ในกรณดีงักล่าวใน 2 วรรคก่อน บคุคลผูท้ีไ่ด้รบัความคุม้ครองทีถ่กูบังคบัให้ท�างาน จะต้องได้รบัประโยชน์

ในเงื่อนไขในการท�างานและการคุ้มครองอันตรายเช่นเดียวกับคนงานแห่งชาติน้ันๆ เฉพาะอย่างยิ่งท่ี

เกี่ยวกับค่าจ้างเวลาท�างาน เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องมือ การฝึกหัดงานที่ได้เคยรับมาและค่าทดแทนความ

เสียหายส�าหรับกรณีอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บอันเกิดจากอาชีพการงาน

ถ้าหากว่ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น บุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองจะต้องได้รับอนุญาตที่จะ

ใช้สิทธิท�าค�าร้องตามข้อ 30 ได้

ข้อ 41

ถ้าหากว่าประเทศทีม่บุีคคลผูท้ีไ่ด้รบัความคุ้มครองอยูเ่หน็ว่าระเบียบการควบคมุตามทีก่ล่าวไว้ในอนุสัญญา

ฉบับนี้ยังไม่เพียงพอ จะอาศัยระเบียบการควบคุมอื่นๆ ที่ร้ายแรงนอกเหนือกว่าการก�าหนดสถานท่ีให้

บุคคลเหล่านั้นอยู่หรือการกักกันตามที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 42 และ 43 หาได้ไม่

การน�าบทบญัญตัใินข้อ 39 วรรคสองมาใช้บงัคบัแก่กรณทีีบ่คุคลท่ีถกูบงัคบัให้ออกไปจากถิน่ทีอ่ยูต่ามปกติ 

โดยอาศยัค�าสัง่โดยใกล้เคยีงทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้ ก�าหนดสถานทีใ่ห้ไปอยู ่ณ ทีอ่ืน่ใดนัน้ ประเทศทีก่กัคมุจะ

ต้องปฏิบตัติามหลกัเก่ียวกบัมาตรฐานแห่งสวัสดภิาพตามทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในภาค 3 หมวด 4 ของอนุสัญญาน้ี

ข้อ 42

การกักกันหรือการก�าหนดสถานที่อยู่แก่บุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองนั้น จะส่ังให้กระท�าได้ก็ต่อเม่ือมี

ความจ�าเป็นอย่างแท้จริงเพื่อความมั่นคงของประเทศที่กักคุมเท่านั้น

ถ้าบุคคลใดร้องของโดยสมัครใจ โดยผ่านผู้แทนของประเทศที่คุ้มครองให้กักกันตน และถ้าหากว่าตาม

สถานะของบุคคลผู้นั้น เกิดมีความจ�าเป็นต้องกระท�าเช่นนี้ ก็ให้ประเทศที่บุคคลดั่งกล่าวตกอยู่ในอ�านาจ

ท�าการกักกันไว้
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ข้อ 43

บุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองผู้ใดถูกกักกันหรือก�าหนดสถานที่ให้อยู่มีสิทธิที่จะขอให้ศาลที่มีอ�านาจ หรือ

คณะกรรมการฝ่ายปกครองที่ประเทศที่กักคุมได้ตั้งขึ้นเพื่อการนั้นพิจารณาใหม่โดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้ 

ถ้าการกักกัน หรือการก�าหนดสถานที่ให้อยู่ยังคงมีอยู่ต่อไป ศาลหรือคณะกรรมการฝ่ายปกครองจะต้อง

พิจารณากรณีของบุคคลเช่นว่านั้นเป็นระยะๆ และอย่างน้อยที่สุดปีละ 2 ครั้ง เพื่อแก้ไขให้ค�าวินิจฉัยเดิม

ให้เป็นผลดีขึ้น ถ้าหากว่าพฤติการณ์เปิดช่องให้

เว้นไว้แต่บุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองจะคัดค้าน ประเทศที่กักคุมจะต้องแจ้งให้ประเทศที่คุ้มครองทราบ

นามของบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งถูกกักกันหรือก�าหนดสถานที่ให้อยู่ หรือซึ่งถูกปล่อยตัวจากการ

กักกันหรือสถานที่ที่ก�าหนดให้อยู่โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ ภายใต้บังคับแห่งเงื่อนไขเช่นเดียวกัน จะ

ต้องแจ้งค�าวินิจฉัยของศาลหรือคณะกรรมการดังกล่าวในวรรคแรกของข้อน้ีให้ประเทศท่ีคุ้มครองทราบ

โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เช่นเดียวกัน

ข้อ 44

ในการใช้ระเบียบการควบคุมดังกล่าวไว้ในอนุสัญญาฉบับนี้ ประเทศที่กักคุมจะถือว่า ผู้หลบภัยซึ่งตาม

ข้อเท็จจริงมิได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาลใดๆ เป็นคนต่างด้าวที่เป็นศัตรู โดยมูลฐานแต่เพียงว่าเป็น

ผู้มีสัญชาติโดยนิตินัยของรัฐที่เป็นศัตรูเท่านั้นหาได้ไม่

ข้อ 45

ห้ามมิให้ย้ายตัวบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองไปยังประเทศที่มิได้เป็นภาคีแห่งอนุสัญญา

บทบญัญตันิีไ้ม่ขดัขวางแก่การท่ีจะส่งตวับุคคลผู้ทีไ่ด้รับความคุ้มครองกลับประเทศเดมิ หรอืกลบัสูป่ระเทศ

ที่บุคคลนั้นมีถิ่นที่อยู่หลังจากการสู้รบได้ยุติลงแล้ว

ประเทศทีก่กัคุมจะย้ายตัวบคุคลผูท้ีไ่ด้รบัความคุม้ครองได้ กเ็พือ่ส่งไปยงัประเทศท่ีเป็นภาคแีห่งอนุสญัญา

ฉบบัน้ีเท่านัน้ และก็ต่อเมือ่ประเทศทีก่กัคมุพอใจแล้วว่าประเทศผูร้บัตวัพร้อมและสามารถทีจ่ะปฏบิตัติาม

อนุสัญญาฉบับนี้ ถ้าหากว่าบุคคลผู้ได้รับความคุ้มครองถูกย้ายตัวไปตามพฤติการณ์เช่นว่านั้นแล้ว ความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับนี้ตกอยู่แก่ประเทศที่รับตัวบุคคลนั้นไว้ตลอดเวลาที่บุคคลนั้น

อยู่ในความควบคุมของตน อย่างไรก็ดีถ้าประเทศนั้นละเลยไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาฉบับนี้

เฉพาะทีส่�าคญัประการใด เมือ่ได้รบัแจ้งจากประเทศทีใ่ห้ความคุม้ครองแล้วประเทศทีท่�าการย้ายตัวบคุคล

ผู้ทีไ่ด้รบัความคุม้ครองไปจะต้องจดัการให้เป็นผลเพือ่แก้ไขสถานการณ์นัน้หรอืจะต้องขอร้องให้ส่งตวับคุคล

ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองนั้นกลับคืนไป ค�าขอร้องเช่นว่านี้จะต้องได้รับการปฏิบัติตาม
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ไม่ว่าในพฤติการณ์เช่นไร บคุคลผูท้ีไ่ด้รบัความคุม้ครองจะต้องไม่ถกูย้ายตวัไปยงัประเทศทีต่นมเีหตผุลทีจ่ะ

เกรงกลวัต่อการถกูประหัตประหารเพราะความคดิเห็นในทางการเมอืงหรอืความเลือ่มใสในทางศาสนาของตน

บทบัญญัติข้อนี้ไม่เป็นการขัดขวางแก่การส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 

ซึ่งได้กระท�ากันไว้ก่อนที่การสู้รบได้เกิดขึ้น

ข้อ 46

ตราบเท่าทีย่งัมไิด้เพกิถอนไปก่อนแล้ว ระเบยีบการก�ากดัท่ีได้น�ามาใช้เกีย่วกบับคุคลผู้ท่ีได้รับความคุม้ครอง

จะต้องยกเลิกไปโดยเร็วที่สุดหลังจากการสู้รบได้ยุติลงแล้ว

ระเบียบการก�ากัดท่ีกระทบถึงทรัพย์สินของบุคคลเหล่าน้ีจะต้องยกเลิกไปตามกฎหมายของประเทศที่

กักคุมโดยเร็วที่สุดหลังจากการสู้รบได้ยุติลงแล้ว

หมวด 3 
อำณำเขตที่ถูกยึดครอง

ข้อ 47

บคุคลผูท้ีไ่ด้รบัความคุม้ครองซึง่อยูใ่นอาณาเขตทีถ่กูยดึครองจะไม่เสยีไปซึง่ประโยชน์ตามอนสุญัญาฉบบั

นี ้ไม่ว่าในกรณหีรอืโดยวธิใีดๆ เนือ่งจากได้มกีารเปลีย่นแปลงในสถาบนัหรอืในการปกครองของอาณาเขต

ดังกล่าวอันเป็นผลของการยึดครองอาณาเขต หรือเนื่องจากข้อตกลงอันได้ท�าขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่แห่ง

อาณาเขตที่ถูกยึดครองและประเทศที่ยึดครอง หรือเนื่องจากประเทศที่ยึดครองนั่นได้รวมอาณาเขตที่ยึด

ครองนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนเข้าในประเทศของตน

ข้อ 48

บุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งมิใช่คนชาติของประเทศซึ่งต้องถูกยึดครองอาณาเขต อาจอ้างสิทธิในอัน

ที่จะออกจากอาณาเขตนั้นได้ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งข้อ 35 และค�าสั่งวินิจฉัยในการนี้จะต้องเป็นไป

ตามวิธีการซึ่งประเทศที่ยึดครองจะได้ก�าหนดขึ้นตามข้อที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น

ข้อ 49

การบงัคบัย้ายเอกชนหรอืหมูค่ณะรวมตลอดทัง้การเนรเทศบคุคลผูท้ีไ่ด้รับความคุม้ครองออกจากอาณาเขต

ทีถ่กูยดึครองไปยงัอาณาเขตของประเทศทีย่ดึครอง หรอืไปยงัประเทศอืน่ใดไม่ว่าจะเป็นอาณาเขตทีถ่กูยดึ

ครองหรือไม่ก็ตาม เป็นอันห้ามมิให้กระท�า ไม่ว่าด้วยเจตนาใดๆ
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อย่างไรก็ดี ประเทศที่ยึดครองอาจจัดการอพยพทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของเขตหน่ึงเขตใดก็ได้ ถ้าหาก

มีความจ�าเป็นเพื่อความปลอดภัยของประชากรหรือมีเหตุผลอันจ�าเป็นทางทหาร การอพยพเช่นว่านี้ จะ

กระท�าโดยพรากบคุคลผู้ทีไ่ด้รบัความคุม้ครองออกไปนอกอาณาเขตท่ียึดครองหาได้ไม่ เว้นแต่จะมเีหตผุล

ในทางปฏิบัติซึ่งจะท�าให้เป็นการพ้นวิสัยที่จะหลีกเลี่ยงการพรากเช่นนี้เสียได้ บุคคลที่ต้องอพยพเช่นว่านี้

จะต้องถูกย้ายกลับสู่บ้านเดิมของตน เมื่อการสู้รบในเขตนั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว

ประเทศที่ยึดครองที่ท�าการย้าย หรืออพยพ จะต้องจัดการเท่าที่สามารถจะท�าได้ในทางปฏิบัติ เพื่อจัดหา

ที่พักอาศัยอันเหมาะสมเพื่อรับบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองเพื่อให้การย้ายได้กระท�าไปในลักษณะอันเป็น

ที่พึงพอใจ เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และอาหาร และจะมิให้บุคคลในครอบครัวเดียวต้อง

แยกจากกัน

ประเทศที่คุ้มครองจะต้องได้รับทราบการแจ้งถึงการย้ายและอพยพในทันทีที่ได้มีการย้าย หรืออพยพขึ้น

ประเทศท่ียดึครองจะไม่กกัคมุบุคคล ทีไ่ด้รบัความคุม้ครองไว้ในอาณาเขตทีอ่าจได้รบัอนัตรายแห่งสงคราม

โดยเฉพาะ เว้นแต่จะเป็นการจ�าเป็นเพื่อความปลอดภัยของประชากรหรือมีเหตุผลอันจ�าเป็นทางทหาร

ประเทศที่ยึดครองจะต้องไม่ท�าการเนรเทศ หรือย้ายส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งประชากรที่เป็นพลเรือนของตน 

เข้าไปในอาณาเขตที่ตนยึดครอง

ข้อ 50

ประเทศทีย่ดึครองด้วยความร่วมมอืของเจ้าหน้าทีแ่ห่งประเทศและแห่งท้องถ่ิน จะต้องอ�านวยความสะดวก

เพื่อให้กิจการของสถาบันทั้งหลายอันจัดไว้เพื่อการบริบาลและการศึกษาของเด็ก ได้ด�าเนินการไปด้วยดี

ประเทศที่ยึดครองจะต้องจัดการเท่าที่จ�าเป็นทั้งมวล เพื่ออ�านวยความสะดวกในการจัดท�ารูปพรรณของ

เด็ก และจดทะเบียนผู้ที่เป็นบิดามารดาเด็กไม่ว่าในกรณีใดๆ จะต้องไม่ท�าการเปลี่ยนแปลงฐานะส่วนตัว

ของบุคคลเหล่านั้น และจะต้องไม่ลงทะเบียนเอาบุคคลเหล่านี้เข้าในคณะหรือองค์การใดซึ่งขึ้นอยู่แก่ตน

ถ้าหากว่าสถาบันแห่งท้องถิ่นมีอยู่ไม่เป็นการเพียงพอกับการนี้ ประเทศที่ยึดครองจะต้องจัดการให้การ

เลี้ยงดู และการศึกษาแก่เด็กผู้เป็นก�าพร้าหรือต้องแยกจากบิดมารดาของตนเนื่องจากการสงครามและ

เป็นผู้ท่ีไม่ได้รับการดูแลอย่างเพียงพอจากญาติสนิทหรือเพื่อน ทั้งนี้หากเป็นไปได้ให้จัดท�าโดยบุคคล

อันมีสัญชาติ ภาษาและศาสนาเดียวกับบุคคลเหล่านั้น

แผนกพเิศษแผนกหนึง่ของส�านกังานทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามข้อ 136 จะต้องมหีน้าท่ีด�าเนินการท่ีจ�าเป็นท้ังมวล ใน

อันที่จะจัดท�ารูปพรรณของเด็กผู้ซึ่งรูปพรรณยังเป็นที่สงสัยอยู่ รายละเอียดเกี่ยวกับบิดามารดาหรือญาติ

สนิทอื่นๆ ถ้าสามารถรู้ได้จะต้องจดบันทึกไว้
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ประเทศทีย่ดึครองจะไม่ขดัขวางต่อการใช้ระเบยีบการบรุมิสทิธใิดๆ อันเกีย่วกบัอาหาร การรกัษาพยาบาล 

หรือการป้องกันต่อผลของสงคราม ซึ่งอาจมีใช้อยู่ก่อนการยึดครองเพื่อประโยชน์ของเด็กที่มีอายุต�่ากว่า

สิบห้าปี สตรีมีครรภ์และมารดาของเด็กที่มีอายุต�่ากว่าเจ็ดปี

ข้อ 51

ประเทศที่ยึดครองจะต้องไม่บังคับบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง ให้ต้องเข้าประจ�าในกองทัพ หรือหน่วย

ช่วยรบของตน ห้ามมิให้ท�าการบังคับหรือโฆษณาโดยหวังจะให้มีการอาสาโดยสมัครใจ

ประเทศที่ยึดครองจะต้องไม่บังคับบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองให้ท�างานเว้นแต่บุคคลเหล่านั้นมีอายุเกิน

สิบแปดปี และให้ท�าเฉพาะงานซึ่งมีความจ�าเป็นเพื่อความต้องการของกองทัพที่เข้าท�าการยึดครอง หรือ

เพื่อบริการอันเป็นสาธารณูปโภค หรือเพื่อการเลี้ยงดู ที่อาศัย เคร่ืองนุ่งห่ม การขนส่งหรืออนามัยของ

ประชาการแห่งประเทศที่ถูกยึดครองนั้น บุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองจะต้องไม่ถูกบังคับให้มีหน้าที่ต้อง

ท�างานใดๆ ซึง่ท�าให้เกดิพนัธกรณแีก่ตนทีจ่ะต้องมส่ีวนในการรบพุง่ทางทหาร ห้ามมใิห้ประเทศทีย่ดึครอง

บงัคบับคุคลท่ีได้รบัความคุม้ครองให้ใช้วิธีการบังคบัเพือ่ยังความปลอดภยัแก่สถานทีท่ี่บคุคลเหล่านัน้ต้อง

ท�างานตามที่ถูกเกณฑ์นั้น

งานนี้จะต้องกระท�าก็แต่เฉพาะในอาณาเขตที่ถูกยึดครองซึ่งบุคคลที่ถูกเกณฑ์ให้ท�างานนั้นอยู่ บุคคลเช่น

ว่านี้แต่ละคนจะต้องได้อยู่ในที่ท�างานอันเป็นประจ�าโดยปกติเท่าที่สามารถจะท�าได้ คนงานจะต้องได้รับ

ค่าจ้างอันสมควรและงานนั้นจะต้องได้ส่วนสัมพันธ์กับก�าลังแรง และสติปัญญาความสามารถของบุคคล

เหล่านั้น กฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศที่ถูกยึดครองอันว่าด้วยเงื่อนไขการท�างานและการคุ้มครอง โดย

เฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับค่าจ้าง เวลาท�างาน เครื่องมือการฝึกงานในชั้นแรก และค่าทดแทนความเสียหาย

ส�าหรบักรณอีบุตัเิหต ุและโรคภัยอนัเกดิจากอาชพีการงานจะต้องใช้บงัคับแก่บคุคลผูไ้ด้รับความคุม้ครอง 

ซึ่งได้รับมอบให้ท�างานตามหน้าที่ได้กล่าวไว้ในข้อนี้

ห้ามมิให้ใช้การเรียกเกณฑ์แรงงาน เป็นสาเหตุเพื่อระดมคนงาน เข้าในองค์การอันมีลักษณะในทางการ

ทหาร หรือกึ่งการทหาร

ข้อ 52

สัญญา ความตกลง หรือข้อบังคับใดๆ จะต้องไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิของคนงาน ไม่ว่าโดย

สมัครใจหรือไม่ และไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใดในอันที่จะร้องเรียนต่อผู้แทนของประเทศที่คุ้มครอง เพื่อที่จะขอ

ให้ประเทศดังกล่าวนั้นยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้อง

ห้ามมิให้ก�าหนดระเบียบการใดๆ อันมุ่งหมายจะก่อให้เกิดการว่างงานหรือจ�ากัดโอกาสของคนงานใน

อาณาเขตที่ถูกยึดครอง เพื่อจะเป็นการจูงใจให้ท�างานให้แก่ประเทศที่ยึดครอง
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ข้อ 53

ห้ามมิให้ประเทศที่ยึดครอง ท�าลายทรัพย์สินอันเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นของส่วน

ตัวหรือส่วนรวมของเอกชน หรือของรัฐ หรือขององค์การสาธารณะ หรือขององค์การสังคม หรือสหกรณ์ 

เว้นแต่การท�าลายนั้นเป็นการจ�าเป็นโดยแท้เพื่อการปฏิบัติทางการทหาร

ข้อ 54

ห้ามมใิห้ประเทศทีย่ดึครองเปลีย่นฐานะของข้าราชการหรอืผูพิ้พากษาในอาณาเขตทีถ่กูยดึครองนัน้ หรือ

ลงโทษหรอืกระท�าการใดอนัเป็นการใช้อ�านาจบงัคบั หรอืเลอืกปฏบิตัต่ิอบคุคลดงักล่าวแล้ว เพราะบคุคล

เหล่านั้นไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการฝืนใจตนเอง

การห้ามนี้ไม่เป็นการขัดต่อการที่จะใช้ข้อ 51 วรรคสอง และไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของประเทศที่

ยึดครองในอันที่จะปลดข้าราชการออกจากต�าแหน่งเสียได้

ข้อ 55

ประเทศท่ียดึครองมหีน้าทีอ่ย่างเตม็ความสามารถทีจ่ะท�าได้ในอนัทีจ่ะจดัให้มีอาหารและเวชภณัฑ์ส�าหรบั

ประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องน�าเข้ามาซึ่งเสบียงอาหาร พัสดุทางการแพทย์ และสิ่งของอื่นๆ อัน

จ�าเป็น ในเมื่อไม่มีสิ่งของเหล่านี้เพียงพอในอาณาเขตที่ถูกยึดครองนั้น

ห้ามมิให้ประเทศที่ยึดครองเรียกเกณฑ์เสบียงอาหาร สิ่งของต่างๆ หรือเวชภัณฑ์ อันมีอยู่ในอาณาเขตที่

ถูกยึดครอง เว้นแต่เพื่อใช้ส�าหรับกองทหารที่ท�าการยึดครอง และส�าหรับพนักงานฝ่ายปกครองและทั้งนี้

จะต้องค�านึงถึงความต้องการของประชากรที่เป็นพลเรือนด้วย ภายในบังคับบทบัญญัติของอนุสัญญา

ระหว่างประเทศอื่นๆ ประเทศที่ยึดครองจะต้องด�าเนินการหารือให้มีการทดแทนอันเป็นธรรมส�าหรับ

สิ่งของที่เรียกเกณฑ์ไปนั้น

ประเทศที่คุ้มครองมีเสรีภาพที่จะตรวจสอบสถานะของอาหารและเวชภัณฑ์ในอาณาเขตที่ถูกยึดครองได้

ไม่ว่าเวลาใดเว้นแต่จะมีการห้ามไว้ชั่วคราวเพราะความจ�าเป็นเกี่ยวกับการทหาร

ข้อ 56 

ประเทศที่ยึดครองมีหน้าที่อย่างเต็มความสามารถจะท�าได้ ที่จะจัดให้มีและบ�ารุงรักษาไว้ซึ่งสถานที่และ

บริการทางการแพทย์ และทางการพยาบาลตลอดจนการอนามัยและสุขภาพของประชาชนในอาณาเขต

ที่ถูกยึดครองด้วยความร่วมมือของเจ้าหน้าท่ีของประเทศและของท้องถิ่นนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ

ใช้และปฏิบัติตามวิธีการบ�าบัดและป้องกันเท่าท่ีจ�าเป็นเพื่อต่อสู้กับการลุกลามของเชื้อโรคติดต่อและ

โรคระบาด พนักงานแพทย์ทุกประเภทจะต้องได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติการตามหน้าที่ของตน
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ถ้าได้จดัให้มโีรงพยาบาลขึน้ใหม่ในอาณาเขตท่ีถูกยดึครองและถ้าองค์การเจ้าหน้าทีข่องรัฐทีถ่กูยึดครองมไิด้

ท�าการอยู่ ณ ที่นั้น หากเป็นการจ�าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ยึดครองจะต้องให้ความรับรองแก่โรงพยาบาลนั้นตาม

ทีบ่ญัญตัไิว้ในข้อ 18 ในพฤติการณ์อย่างเดียวกันนี ้เจ้าหน้าท่ีทีย่ดึครองจะต้องให้ความรบัรองแก่พนกังาน

และยวดยานส�าหรับการขนส่งของโรงพยาบาลตามความในข้อ 20 และ 21 ด้วย

ในการน�าระเบียบการอนามัยและสุขภาพมาใช้ และการปฏิบัติตามระเบียบการนี้ ประเทศที่ยึดครองจะ

ต้องค�านึงถึงความรู้สึกในทางศีลธรรมและจรรยาของพลเมืองแห่งอาณาเขตที่ถูกยึดครองนั้นด้วย

ข้อ 57

ประเทศที่ยึดครองอาจเรียกเกณฑ์โรงพยาบาลพลเรือนได้เป็นการชั่วคราวและเฉพาะในกรณีที่จ�าเป็นอัน

รีบด่วน เพื่อท�าการรักษาพยาบาลทหารที่ต้องบาดเจ็บและป่วยไข้ และโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องด�าเนินการ

เท่าที่จ�าเป็นในระยะเวลาอันสมควรเพื่อการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยและเพ่ือจัดหาสถานที่ส�าหรับการ

พยาบาลไว้ตามความต้องการของประชากรที่เป็นพลเรือน

วัสดุและพัสดุของโรงพยาบาลพลเรือนนั้น จะเรียกเกณฑ์เอาไปไม่ได้ ถ้าหากว่าเป็นส่ิงจ�าเป็นเพื่อความ

ต้องการของประชากรที่เป็นพลเรือน

ข้อ 58

ประเทศที่ยึดครองจะต้องอนุญาตให้บรรพชิตทางศาสนาได้ไปให้ความช่วยเหลือในทางจิตใจแก่บรรดา

ศาสนิกชนของตนได้

ประเทศทีย่ดึครองจะต้องรบัจดัส่งหนงัสอืและสิง่ของอนัจ�าเป็นในทางศาสนาให้ และจะต้องอ�านวยความ

สะดวกในการแจกจ่ายสิ่งของเหล่านี้ในอาณาเขตที่ถูกยึดครอง

ข้อ 59

ถ้าหากว่าประชากรทั้งหมดหรือบางส่วนในอาณาเขตที่ถูกยึดครองไม่ได้รับเครื่องอุปโภคบริโภคพอเพียง 

ประเทศที่ยึดครองจะต้องยอมให้จัดโครงการบรรเทาทุกข์ขึ้นส�าหรับประชากรดังกล่าวนั้น และจะต้อง

อ�านวยความสะดวกแก่บุคคลเหล่านั้นทุกวิถีทางที่สามารถจะท�าได้

โครงการเช่นว่านี้ ซึ่งอาจจัดท�าขึ้นโดยรัฐหรือองค์การมนุษยธรรมอันไม่ล�าเอียงทางฝ่ายใด เช่น คณะ

กรรมการกาชาดระหว่างประเทศเป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องจัดให้มีการส่งเสบียงอาหารเวชภัณฑ์

และเครื่องนุ่งห่ม

ภาคีผู้ท�าสัญญาทุกฝ่ายจะต้องยอมให้การส่งสิ่งของเหล่านี้ผ่านไปได้โดยเสรีและจะต้องให้ความคุ้มครอง

แก่สิ่งของเหล่านี้ด้วย
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อย่างไรกด็ปีระเทศทีอ่นญุาตให้ส่งสิง่ของผ่านไปยงัอาณาเขตท่ีถกูยดึครองโดยภาคคีูพ่พิาทฝ่ายปฏิปักษ์ได้

โดยเสรีนั้นมีสิทธิที่จะตรวจค้นสิ่งของนั้น และที่จะก�าหนดเวลาและทางที่จะให้ผ่าน รวมทั้งจะต้องได้รับ

เหตุผลอันเป็นที่พอใจโดยผ่านทางประเทศทีคุ่้มครอง ว่าสิ่งของเหล่านี้จะได้ใช้เพื่อบรรเทาทุกข์ประชากร

ผู้ขัดสนและจะไม่ใช้เพื่อประโยชน์ของประเทศที่ยึดครองนั้น

ข้อ 60

สิ่งของบรรเทาทุกข์ที่ส่งไปนั้น จะไม่เป็นการปลดเปลื้องประเทศที่ยึดครองจากความรับผิดชอบอย่างใด

อย่างหนึ่งตามข้อ 55, 58 และข้อ 59 ประเทศที่ยึดครองจะน�าเอาสิ่งของที่ส่งมาบรรเทาทุกข์ไปใช้ใน

ประการอย่างอืน่ผดิความประสงค์ทีไ่ด้มุง่หมายไว้ไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นอนัรบีด่วนเพือ่ประโยชน์ของ

ประชากรในอาณาเขตที่ถูกยึดครอง และด้วยความเห็นชอบของประเทศที่คุ้มครอง

ข้อ 61

การจ่ายแจกสิง่ของทีส่่งมาบรรเทาทกุข์ตามท่ีกล่าวไว้ในข้อก่อนๆ นัน้จะต้องกระท�าด้วยความร่วมมอืและ

อยูใ่นความควบคมุดแูลของประเทศทีคุ่ม้ครอง หน้าทีน้ี่จะเป็นอันตกลงกนัระหว่างประเทศท่ียดึครองและ

ประเทศท่ีคุ้มครอง มอบหมายให้แก่ประเทศที่เป็นกลางประเทศหนึ่งหรือคณะกรรมการกาชาดระหว่าง

ประเทศ หรือองค์การมนุษยธรรมซึ่งไม่ล�าเอียงทางฝ่ายใดก็ได้

สิ่งของที่ส่งไปให้นี้ จะต้องได้รับยกเว้นจากค่าภาระ ภาษี หรือศุลกากรทั้งปวงในอาณาเขตที่ถูกยึดครอง 

เว้นแต่จะเป็นการจ�าเป็นเพือ่ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของอาณาเขตนัน้ ประเทศทีย่ดึครองจะต้องอ�านวย

ความสะดวกในอันที่จะจ่ายแจกสิ่งของที่ส่งมานี้โดยเร็ว

ภาคีผู้ท�าสัญญาทุกฝ่ายจะต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะอนุญาตให้สิ่งของที่ส่งมาบรรเทาทุกข์ที่ว่านี้ ได้ผ่าน

และขนส่งโดยไม่คิดมูลค่าไปยังอาณาเขตที่ถูกยึดครอง

ข้อ 62

เว้นแต่เป็นความจ�าเป็นยิ่งเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงบุคคลผู้ได้รับความคุ้มครองในอาณาเขตที่ถูกยึด

ครองจะต้องได้รับอนุญาตให้รับสิ่งของที่เอกชนส่งมาบรรเทาทุกข์แก่บุคคลเหล่านั้นได้

ข้อ 63

ภายในบังคับแห่งระเบียบการชั่วคราวซึ่งได้ก�าหนดเป็นกรณีพิเศษเพื่อความมั่นคงของประเทศที่ยึดครอง

ก)  สภากาชาด (สภาเสี้ยววงเดือนแดง สภาสิงโตแดงและดวงอาทิตย์) ประจ�าชาติที่ได้มีการรับรอง

แล้ว สามารถจะปฏิบัติกิจการตามหลักของกาชาดดังที่ได้นิยามไว้โดยที่ประชุมกาชาดระหว่าง

ประเทศ สมาคมบรรเทาทุกข์อ่ืนๆ ก็จะได้รับอนุญาตให้ด�าเนินกิจการอันเก่ียวกับมนุษยธรรม

ได้ภายใต้เงื่อนไขอย่างเดียวกัน
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ข)  ห้ามมิให้ประเทศที่ยึดครองเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงในตัวพนักงานหรือองค์ประกอบของ

สภาและสมาคมเหล่านี้ ซึ่งเป็นการเสียหายแก่กิจการดังกล่าวแล้วก็ได้

หลักการอย่างเดียวกันนี้ ให้น�ามาใช้กับกิจการและพนักงานขององค์การพิเศษอันไม่มีลักษณะในทางการ

ทหาร ซึ่งได้มีอยู่แล้ว หรือจะได้ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ที่จะยังความเป็นอยู่ของประชากรที่เป็นพลเรือน โดย

รักษาไว้ซึ่งบริการอันจ�าเป็นเกี่ยวกบัสาธารณูปโภคโดยการแจกจ่ายเครื่องบรรเทาทุกขแ์ละโดยจัดตั้งการ

ช่วยเหลือจากภยันตราย

ข้อ 64 

กฎหมายอาญาของอาณาเขตที่ถูกยึดครองจะต้องคงใช้บังคับอยู่เว้นแต่เท่าที่จะถูกยกเลิกหรือพักใช้โดย

ประเทศท่ียึดครองในกรณีที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของตน หรือเป็นการขัดต่อการใช้อนุสัญญาฉบับนี้ 

ภายในบังคับแห่งข้อพิจารณาข้อหลังนี้ และเพื่อความจ�าเป็นให้การด�าเนินการพิจารณาพิพากษาคดีได้

เป็นไปโดยเที่ยงธรรม ศาลในอาณาเขตที่ถูกยึดครองยังคงมีอ�านาจหน้าที่พิจารณาพิพากษาความผิดตาม

ที่กฎหมายดังกล่าวบัญญัติไว้

อย่างไรก็ดี ประเทศที่ยึดครองอาจให้พลเมืองของอาณาเขตที่ถูกยึดครองปฏิบัติตามบทบัญญัติอันเป็น

หลักสาระส�าคัญในอันที่จะช่วยให้ประเทศท่ียึดครองได้ปฏิบัติตามพันธกรณีแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ เพื่อท่ี

จะรักษาการปกครองของอาณาเขตน้ันให้ด�าเนินไปโดยมีระเบียบ และเพื่อความมั่นคงของประเทศยึด

ครอง รวมทั้งผู้สังกัดและทรัพย์สินของกองทัพหรือเจ้าหน้าที่ทางปกครองของฝ่ายที่ยึดครอง กับทั้งสถาน

ที่และเส้นทางคมนาคมซึ่งใช้อยู่ด้วย

ข้อ 65

บทบัญญัติแห่งกฎหมายอาญาที่ได้ตราข้ึนโดยประเทศท่ียึดครองนั้นห้ามมิให้ใช้บังคับก่อนท่ีได้ประกาศ

และได้โฆษณาให้พลเมืองทราบแล้วในภาษาของบุคคลเหล่านั้น บทบัญญัติแห่งกฎหมายอาญาเหล่านี้จะ

ใช้บังคับให้มีเหตุผลย้อนหลังไม่ได้

ข้อ 66

ในกรณทีีไ่ด้มกีารละเมดิบทบญัญตัแิห่งกฎหมายอาญาซึง่ประเทศท่ียดึครองได้ประกาศใช้ตามความในข้อ 

64 วรรคสอง ประเทศที่ยึดครองอาจส่งตัวผู้ต้องหาไปพิจารณายังศาลทหารอันไม่มีลักษณะเป็นการเมือง

ที่ตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามระเบียบ โดยมีเงื่อนไขว่าศาลนั้นจะต้องนั่งพิจารณาในประเทศที่ถูกยึดครอง ศาล

อุทธรณ์ก็ควรจะต้องนั่งพิจารณาในประเทศที่ถูกยึดครองด้วย
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ข้อ 67

ศาลจะต้องใช้บังคับแต่เพียงบทบญัญตัแิห่งกฎหมายทีใ่ช้บงัคบัอยูก่่อนการกระท�าผดิได้เกดิข้ึน และจะต้อง

เป็นไปตามหลักทั่วไปของกฎหมายโดยเฉพาะในหลักที่ว่าโทษนั้นจะต้องได้ส่วนสัมพันธ์กับความผิด ศาล

จะต้องค�านึงถึงข้อที่ว่า ผู้ต้องหานั้นมิใช่เป็นบุคคลในสัญชาติของประเทศที่ยึดครองนั้นด้วย

ข้อ 68

บุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งกระท�าผิดโดยเจตนาเฉพาะที่จะให้เสียหายแก่ประเทศที่ยึดครองนั้น แต่

ความผิดนั้นยังไม่ถึงกับเป็นการมุ่งร้ายต่อชีวิตหรือร่างกายของบุคคลผู้สังกัดในกองทัพ หรือเจ้าหน้าที่

ฝ่ายปกครองของฝ่ายที่ยึดครอง หรือไม่เป็นอันตรายต่อหมู่ชนอย่างร้ายแรง หรือไม่เป็นการเสียหายอัน

ร้ายแรงแก่ทรัพย์สินของกองทัพ หรือองค์การปกครองของฝ่ายที่ยึดครอง หรือแก่ส่ิงปลูกสร้างซึ่งฝ่าย

ยึดครองใช้อยู่จะต้องรับโทษโดยถูกกักกันหรือจ�าคุกอย่างธรรมดา แต่ก�าหนดระยะในการให้กักกันหรือ

จ�าคุกจะต้องใช้ส่วนสัมพันธ์กับความผิดท่ีได้กระท�าข้ึนนั้น อนึ่ง การกักกันหรือการจ�าคุกส�าหรับความ

ผิดเช่นว่านี้ จะต้องเป็นระเบียบ การตัดเสรีภาพอย่างเดียวที่ใช้แก่บุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง ศาลตาม

ที่ระบุไว้ตามข้อ 66 ของอนุสัญญาฉบับนี้ อาจใช้ดุลยพินิจที่จะสั่งเปลี่ยนโทษจ�าคุกให้เป็นการกักกันโดย

มีก�าหนดระยะเวลาเท่ากันก็ได้

บทบัญญัติแห่งกฎหมายอาญาที่ได้ประกาศใช้โดยประเทศที่ยึดครองตามข้อ 64 และข้อ 65 อาจวางโทษ

ประหารชวีติแก่บคุคลผูท้ีไ่ด้รบัความคุม้ครองได้เฉพาะแต่ในกรณผีูน้ัน้มคีวามผดิฐานกระท�าจารกรรมหรอื

วินาศกรรมอย่างร้ายแรงต่อสิ่งปลูกสร้างทางทหารของประเทศที่ยึดครองหรือความผิดฐานฆาตกรรมต่อ

บุคคลคนเดียวหรือหลายคนโดยเจตนา แต่ความผิดเช่นว่านั้นจะต้องมีโทษถึงประหารชีวิตตามกฎหมาย

ของอาณาเขตที่ถูกยึดครองซึ่งเป็นอันใช้อยู่แล้วก่อนที่ได้เริ่มการยึดครอง

การลงโทษประหารชวีติแก่บคุคลผูท้ีไ่ด้รบัความคุม้ครองจะกระท�าได้กต่็อเมือ่ศาลได้ทราบแล้วโดยเฉพาะ

ในข้อที่ว่าผู้ต้องหามิได้เป็นคนชาติของประเทศที่ยึดครอง และเพราะฉะนั้นผู้นั้นจึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้อง

สวามิภักดิ์ต่อประเทศนั้นแต่อย่างใดเลย

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ห้ามมิให้ท�าการลงโทษประหารชีวิตแก่บุคคลที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งมีอายุต�่ากว่า 

18 ปี ในขณะที่กระท�าความผิด

ข้อ 69

ไม่ว่าในกรณใีดๆ ระยะเวลาระหว่างทีผู่ท้ีไ่ด้รบัความคุม้ครองซึง่เป็นผูต้้องหา ต้องถกูจบักมุระหว่างรอการ

พิจารณาหรือการลงโทษนั้นจะต้องคิดหักจากก�าหนดโทษจ�าคุกตามค�าพิพากษา
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ข้อ 70

ห้ามมิให้ประเทศที่ยึดครองท�าการจับกุม ฟ้อง และลงโทษบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองเพราะการใดๆ 

ที่ได้กระท�าไป หรือ เพราะความคิดเห็นอันได้แสดงออกก่อนการเข้ายึดครอง หรือระหว่างท่ีมีการหยุด

ชั่วคราวในการเข้ายึดครองนั้น เว้นแต่เป็นการละเมิดกฎและประเพณีการสงคราม

คนชาติของประเทศที่ยึดครอง ผู้ซึ่งหลบพ�านักอยู่ในอาณาเขตของรัฐที่ถูกยึดครองก่อนที่การสู้รบได้เกิด

ขึ้นนั้น จะต้องไม่ถูกจับกุม ฟ้องลงโทษหรือเนรเทศจากอาณาเขตที่ถูกยึดครอง เว้นแต่ส�าหรับความผิด

ซึ่งได้กระท�าขึ้นหลังจากได้เกิดการสู้รบขึ้นแล้วหรือส�าหรับความผิดตามกฎหมายสามัญอันได้กระท�าข้ึน

ก่อนทีก่ารสูร้บได้เกดิขึน้ ซึง่ตามกฎหมายของรฐัทีถ่กูยึดครองยอมให้มกีารส่งผูร้้ายข้ามแดนได้ในยามสงบ

ข้อ 71

ห้ามมิให้ศาลที่มีอ�านาจของประเทศที่ยึดครองท�าการพิพากษาลงโทษใดๆ เว้นแต่จะได้มีการพิจารณา

ตามระเบียบแล้ว

บคุคลผูต้้องหาซึง่ถูกฟ้องโดยประเทศทีย่ดึครองนัน้ จะต้องได้รบัแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยมิชกัช้าด้วย

ภาษาที่ตนเข้าใจถึงรายละเอียดแห่งข้อที่ตนถูกกล่าวหานั้น และจะต้องน�าตัวไปด�าเนินการพิจารณาโดย

เร็วเท่าที่จะท�าได้ ประเทศที่คุ้มครองจะต้องได้รับทราบการแจ้งถึงการด�าเนินคดีซึ่งประเทศที่ยึดครองได้

กล่าวหาบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองในกรณีที่เกี่ยวกับข้อกล่าวหาอันเป็นความผิดที่มีโทษประหารชีวิต

หรือจ�าคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป ประเทศที่คุ้มครองอาจขอทราบไม่ว่าเวลาใดถึงสถานะแห่งการพิจารณาเช่น

ว่านั้น อนึ่ง ประเทศที่คุ้มครองมีสิทธิที่จะขอให้เสนอรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการด�าเนินคดีดังกล่าว 

และการด�าเนินคดีอื่นๆ ซึ่งประเทศที่ยึดครองได้กล่าวหาต่อบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง

การแจ้งให้ประเทศทีคุ่ม้ครองทราบตามท่ีบญัญัตใินวรรคสองข้างต้นจะต้องจัดส่งไปทนัท ีและไม่ว่าในกรณี

ใดก็ตามจะต้องส่งให้ถึงประเทศที่คุ้มครองภายในสามสัปดาห์ก่อนวันนั่งพิจารณาครั้งแรก ถ้าหากว่าเมื่อ

เริ่มการพิจารณาไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติในข้อนี้ครบถ้วนแล้ว ห้ามมิให้ด�าเนินการ

พิจารณาต่อไป การแจ้งดังกล่าวจะต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) ลักษณะรูปพรรณของผู้ต้องหา

(ข) ที่พักอาศัยหรือที่คุมขัง

(ค) รายละเอียดแห่งหัวข้อที่กล่าวหา (โดยระบุบทบัญญัติแห่งกฎหมายอาญาซึ่งยกขึ้นอ้าง)

(ง) ชื่อศาลที่จะต้องนั่งพิจารณาคดี

(จ) สถานที่และวันที่จะนั่งพิจารณาครั้งแรก
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ข้อ 72

บุคคลผู้ตอ้งหามีสิทธทิี่จะเสนอหลักฐานอันจ�าเป็นแกก่ารต่อสู้คดีของตน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีจ่ะอ้าง

พยานบุคคลและทั้งมีสิทธิที่จะเลือกหาทนายความผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยเหลือ ซึ่งมีสิทธิที่จะเข้าเยี่ยมตนได้

โดยเสรีและต้องได้รับความสะดวกเท่าที่จ�าเป็นแก่การเตรียมการต่อสู้คดี

ถ้าผู้ต้องหาไม่เลือกหาทนายความ ประเทศท่ีคุ้มครองอาจหาทนายความให้ ถ้าผู้ต้องหาถูกฟ้องในคดี

ร้ายแรงและไม่มีประเทศที่คุ้มครองด�าเนินการ ประเทศที่ยึดครองจะเป็นผู้หาทนายความให้โดยได้รับ

ความยินยอมของผู้ต้องหา

เว้นแต่คนจะสละสิทธิโดยเสรี ผู้ต้องหาจะต้องมีล่ามช่วยหนึ่งนายทั้งในชั้นการไต่สวน และในระหว่างการ

พิจารณาในศาล ผู้ต้องหามีสิทธิไม่ว่าเวลาใดที่จะคัดค้านล่ามและขอให้เปลี่ยนตัวได้

ข้อ 73

บคุคลผูต้้องค�าพพิากษาให้ลงโทษมสีทิธทิีจ่ะอทุธรณ์ได้ตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายทีศ่าลใช้ ผูน้ัน้จะต้องได้

รบัแจ้งให้ทราบโดยชัดแจ้งว่าตนมสีทิธิอทุธรณ์หรอืร้องทกุข์ รวมทัง้ก�าหนดเวลาซ่ึงจะพงึปฏบัิติการดังกล่าวนี้

ให้น�าวิธีพิจารณาความอาญาตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่การอุทธรณ์ในกรณีที่

กฎหมายซึง่ศาลใช้น้ันไม่มบีทบัญญตัใินเรือ่งอุทธรณ์ บุคคลผู้ต้องค�าพพิากษาให้ลงโทษมีสทิธิทีจ่ะยืน่ค�าร้อง

ทุกข์คัดค้านค�าวินิจฉัยและการลงโทษไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจของประเทศที่ยึดครอง

ข้อ 74

ผูแ้ทนของประเทศท่ีคุ้มครองมสีทิธทิีจ่ะเข้าไปนัง่ฟังการพจิารณาคดขีองบคุคลผูท้ีไ่ด้รบัความคุม้ครองใดๆ 

นอกจากจะมีเหตุผลพิเศษอันจะต้องพิจารณาเป็นการลับเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของประเทศที่ยึด

ครองซึ่งในกรณีเช่นนี้จะต้องแจ้งไปให้ประเทศที่คุ้มครองทราบ ให้ส่งค�าแจ้งเกี่ยวกับวันและสถานที่ซึ่งจะ

ท�าการพิจารณาไปให้ประเทศที่คุ้มครองทราบ

ค�าพิพากษาใดซึ่งมีการลงโทษประหารชีวิตหรือโทษจ�าคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป จะต้องส่งไปยังประเทศที่

คุ้มครองโดยเร็วเท่าที่จะท�าได้พร้อมด้วยเหตุผลประกอบค�าพิพากษานั้น การแจ้งนั้นจะต้องอ้างถึงการ

แจ้งซ่ึงท�าขึ้นตามข้อ 71 และในกรณีค�าพิพากษาให้ลงโทษจ�าคุก ให้แจ้งชื่อของสถานที่ซ่ึงจะใช้ลงโทษ

ตามค�าพิพากษาน้ัน ให้ศาลเก็บบันทึกหลักฐานแห่งค�าพิพากษานอกจากที่กล่าวข้างบนน้ีไว้ เพื่อผู้แทน

ของประเทศท่ีคุ้มครองตรวจดูได้ในกรณีที่ค�าพิพากษามีโทษถึงประหารชีวิต หรือโทษจ�าคุกตั้งแต่สองปี

หรือกว่านั้นขึ้นไป ระยะเวลาส�าหรับการอุทธรณ์จะต้องไม่เริ่มนับจนกว่าประเทศที่คุ้มครองจะได้รับแจ้ง

ค�าพิพากษานั้นแล้ว
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ข้อ 75

ไม่ว่าในกรณใีดกต็าม ห้ามมใิห้ตดัสทิธขิองบคุคลซึง่ถกูพพิากษาให้ลงโทษประหารชวีติในอนัทีจ่ะยืน่ค�าร้อง

ขออภัยโทษหรือบรรเทาโทษ

ห้ามมใิห้ด�าเนนิการบงัคบัตามค�าพิพากษาให้ประหารชวิีต จนกว่าก�าหนดระยะจะได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อย

กว่าหกเดอืนนบัแต่วนัทีป่ระเทศท่ีคุ้มครองได้รบัแจ้งค�าพิพากษาอนัถงึทีส่ดุ ยนืยนัการลงโทษประหารชวีติ

หรือค�าสั่งให้ยกเรื่องราวขออภัยโทษหรือบรรเทาโทษนั้น

ก�าหนดระยะเวลาหกเดือนที่รอการบังคับตามค�าพิพากษาให้ประหารชีวิตนั้น อาจลดลงมาได้เฉพาะกรณี

ที่มีเหตุผลเก่ียวกับการฉุกเฉินอันส�าคัญท�าให้เกิดการรวมก�าลังอันเป็นการคุกคามต่อความมั่นคงของ

ประเทศทีย่ดึครองหรอืของก�าลงัทหารแห่งประเทศนัน้โดยมเีงือ่นไขในทกุกรณว่ีาประเทศทีคุ่ม้ครองจะได้

รบัแจ้งการย่นระยะเวลาดงักล่าว และจะต้องมเีวลาและโอกาสพอสมควรเพือ่ท�าการคดัค้านต่อเจ้าหน้าที่

ที่ยึดครองผู้มีอ�านาจเกี่ยวกับค�าพิพากษาโทษประหารชีวิตเช่นว่านั้น

ข้อ 76

บุคคลทีไ่ด้รบัความคุม้ครองซ่ึงต้องหาว่ากระท�าความผดิจะต้องถกูกักคมุอยู่ในประเทศทีถ่กูยดึครอง และ

ถ้าต้องค�าพิพากษาให้ลงโทษจะต้องได้รับโทษตามค�าพิพากษาในประเทศนั้น ถ้าสามารถจะท�าได้ให้แยก

บคุคลดังกล่าวจากผูถ้กูกกัคมุอ่ืนๆ และให้ได้รบัการดูแลในทางอาหารและทางสขุภาพเพยีงพอในอนัทีจ่ะ

ให้มีอนามัยดี และซึ่งอย่างน้อยที่สุดให้เท่ากับที่จะพึงได้รับในเรือนจ�าในประเทศที่ถูกยึดครอง

บุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลตามความจ�าเป็นเกี่ยวกับสภาพแห่งอนามัยของตน

บุคคลดังกล่าวมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือในทางจิตใจตามที่ตนพึงต้องการด้วย

สตรีจะต้องแยกให้อยู่ต่างหาก และให้อยู่ในความดูแลของสตรีโดยตรง

ผู้เยาว์จะต้องได้รับการพิจารณาให้ได้รับการปฏิบัติพิเศษตามสมควรส�าหรับผู้เยาว์

บุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งถูกกักคุมจะต้องมีสิทธิที่จะได้รับการเยี่ยมเยียนจากผู้แทนของประเทศที่

คุ้มครองและของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ตามที่บัญญัติไว้ในข้อ 143

บุคคลเช่นว่านี้จะต้องมีสิทธิที่จะได้รับพัสดุหีบห่อเพื่อบรรเทาทุกข์เดือนละหีบหนึ่งเป็นอย่างน้อย
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ข้อ 77

บคุคลผูท้ีไ่ด้รบัความคุม้ครองซ่ึงตกเป็นผู้ต้องหาว่าได้กระท�าความผิด หรอืถกูศาลตดัสนิลงโทษในอาณาเขต

ที่ถูกยึดครองนั้น เมื่อการยึดครองได้สิ้นลงแล้วจะต้องส่งตัวให้แก่เจ้าหน้าที่ในอาณาเขตที่ได้รับการปลด

ปล่อยเป็นเสรีแล้วนั้น พร้อมด้วยบันทึกส�านวนความที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 78 

ถ้าประเทศที่ยึดครองพิจารณาเห็นเป็นการจ�าเป็นเนื่องจากเหตุผลอันส�าคัญยิ่งเกี่ยวกับความมั่นคงใน

อันที่จะจัดการเพ่ือความปลอดภัยของบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง ประเทศนั้นจะท�าได้อย่างมากที่สุด

ก็แต่เพียงก�าหนดสถานที่ให้อยู่หรือท�าการกักกันเท่านั้น

ค�าวินิจฉัยเกี่ยวกับการก�าหนดสถานที่ให้อยู่หรือการกักกันนั้น จะต้องกระท�าตามวิธีการตามระเบียบซึ่ง

ประเทศทีย่ดึครองจะได้ก�าหนดขึน้ตามบทบญัญตัแิห่งอนุสญัญาฉบบันี ้วิธีการนีใ้ห้ก�าหนดสิทธิทีจ่ะอทุธรณ์

ส�าหรับผู้ท่ีเก่ียวข้องด้วยการอุทธรณ์จะต้องได้รับความวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ค�าวินิจฉัยยืนตาม

ค�าวินิจฉัยเดิม จะต้องได้รับการตรวจพิจารณาใหม่เป็นระยะๆ หากเป็นไปได้ทุกหกเดือน โดยองค์การผู้

มีอ�านาจซึ่งแต่งตั้งขึ้นโดยประเทศดังกล่าวนั้น

บุคคลผู้ได้รับความคุ้มครองที่ต้องอยู่ภายในสถานที่ก�าหนดและโดยผลแห่งการนี้จ�าต้องออกจากบ้าน

ของตน จะต้องได้รับประโยชน์โดยสมบูรณ์ตามข้อ 39 แห่งอนุสัญญาฉบับนี้

หมวด 4
ข้อบังคับส�ำหรับปฏิบัติแก่ผู้กักกัน

ส่วนที่ 1
บททั่วไป

ข้อ 79

ภาคคีูพ่พิาทจะต้องไม่กักกนับคุคลผูท้ีไ่ด้รบัความคุ้มครองนอกจากตามบทบญัญติัข้อ 41, 42, 43, 68 และ 78

ข้อ 80

ให้ผู้ถูกกักกันคงมีความสามารถในทางแพ่งโดยสมบูรณ์และสามารถใช้สิทธิเกี่ยวกับการนั้นตามควรแก่

ฐานะของตน
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ข้อ 81

ภาคีคูพ่พิาทซึง่กักกนับุคคลผูท่ี้ได้รบัความคุม้ครอง จะต้องผกูพนัทีจ่ะเลีย้งดูบคุคลดงักล่าวโดยไม่คดิมลูค่า 

และต้องให้การรักษาพยาบาลตามความจ�าเป็นเกี่ยวกับสภาพแห่งอนามัยของบุคคลเหล่านั้น

ห้ามมิให้หักเบี้ยเลี้ยง เงินเดือน หรือสิทธิเรียกร้องของผู้กักกันไว้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการดังกล่าวนี้

ประเทศทีก่กัคุมจะต้องให้ความช่วยเหลอืแก่ผู้ซึง่ต้องพึง่พงิผูถ้กูกกักนั ถ้าหากบคุคลเหล่านีเ้ช่นว่านัน้ไม่มี

รายได้พอเพียงหรือไม่สามารถหาเลี้ยงชีพได้

ข้อ 82

ประเทศที่กักคุมจะต้องจัดให้ผู้ถูกกักกันอยู่ด้วยกันโดยอนุโลมตามสัญชาติ ภาษาและขนบธรรมเนียม

ประเพณีของเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ผู้ถูกกักกันซ่ึงเป็นคนชาติของประเทศเดียวกันจะต้องไม่ถูก

แยกกันเพียงแต่เพราะเหตุที่มีภาษาต่างกันเท่านั้น

ตลอดระยะเวลาแห่งการกักกัน สมาชิกแห่งครอบครัวเดียวกันและโดยเฉพาะบิดามารดากับบุตร จะต้อง

จัดให้อยู่ในสถานที่กักกันเดียวกัน เว้นแต่เป็นการจ�าเป็นที่จะต้องแยกกันเป็นการชั่วคราวโดยเหตุผลใน

ทางการงานอนามัย หรือเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติในส่วนที่ 9 ของหมวดนี้ ผู้ถูกกักกันอาจร้องขอให้น�า

บุตรซึ่งถูกปล่อยให้อยู่โดยมีเสรีภาพโดยไม่ได้รับความดูแลของบิดามารดามากักกันรวมกับตนได้

หากเป็นไปได้ผู้ถูกกักกันซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน จะต้องจัดให้อยู่ในบ้านเดียวกัน และต้อง

จัดให้อยู่แยกจากผู้ถูกกักกันอื่นๆ ตลอดทั้งให้ความสะดวกตามที่จ�าเป็นแก่การครองชีพของครอบครัว

ส่วนที่ 2
สถำนที่กักกัน

ข้อ 83

ประเทศที่กักคุมจะต้องไปจัดตั้งสถานที่กักกันขึ้นในเขตที่อาจได้รับอันตรายจากสงครามโดยเฉพาะ

ประเทศที่กักกันจะต้องให้ข้อความอันเป็นประโยชน์ทั้งปวงเกี่ยวกับสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

กักกันแก่ประเทศที่เป็นศัตรูโดยผ่านทางประเทศที่คุ้มครอง

หากไม่เป็นการขัดกับเหตุผลทางทหารแล้ว ค่ายกักกันจะต้องมีอักษร IC เป็นเครื่องหมาย โดยติดตั้งไว้

ให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนจากทางอากาศในเวลากลางวัน อย่างไรก็ตาม ประเทศที่เกี่ยวข้องอาจตกลง
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กันใช้แบบเครื่องหมายอย่างอ่ืนก็ได้ ห้ามมิให้ใช้เครื่องหมายอย่างเดียวกับที่กล่าวนี้ส�าหรับสถานที่อื่น

นอกจากค่ายกักกัน

ข้อ 84

ผูถ้กูกกักนัจะต้องได้อยูอ่าศัยและได้รบัการปกครองแยกจากเชลยศกึและแยกจากบุคคลซึง่ถูกตัดอสิรภาพ

ด้วยประการอื่น

ข้อ 85

ประเทศที่กักคุมจะต้องผูกพันในอันที่จะจัดการทั้งปวงตามท่ีจ�าเป็นและที่พึงท�าได้นับแต่เริ่มการกักกัน

เป็นต้นไป เพื่อให้บุคคลที่ได้รับความคุ้มครองได้อยู่ในอาคารหรือที่พักอันให้ประกันทุกทางเท่าที่จะท�าได้

เกี่ยวกับสุขภาพและอนามัย และจัดหาเครื่องป้องกันอันพอเพียงจากความร้ายแรงแห่งอากาศและผล

ของการสงคราม ไม่ว่าในกรณีใดห้ามมิให้ต้ังสถานที่กักกันถาวรในเขตที่มีอนามัยไม่ดี หรือในต�าบลซ่ึงมี

อากาศเป็นอันตรายต่อผู้ถูกกักกัน ในทุกกรณีหากที่ซึ่งบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองได้ถูกกักกันเป็นการ

ชั่วคราวอยู่ในเขตที่มีอนามัยไม่ดี หรือมีอากาศเป็นอันตรายต่ออนามัยของตน จะต้องย้ายบุคคลผู้นั้นไป

อยู่ ณ สถานที่กักกันอันเหมาะสมกว่านั้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่พฤติการณ์จะพึงอ�านวยให้

อาคารที่กล่าวแล้วนั้น จะต้องป้องกันอย่างเต็มที่มิให้ชื้น ให้ได้รับความอบอุ่นและแสงสว่างพอเพียง โดย

เฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่เวลาค�่าถึงสว่าง สถานที่ซึ่งจัดให้เป็นที่หลับนอนจะต้องให้กว้างขวางพอเพียงและให้

อากาศถ่ายเทได้อย่างด ีและผู้ถกูกักกนัจะต้องมทีีน่อนอนัเหมาะสมและผ้าห่มนอนอย่างพอเพยีงโดยค�านงึ

ถึงอากาศและอายุ เพศ และสภาพแห่งอนามัยของผู้ถูกกักกัน

ผู้ถูกกักกันจะต้องได้รับความสะดวกเกี่ยวกับการสุขาอันถูกต้องตามกฎเกณฑ์แห่งสุขภาพไว้ส�าหรับใช้

ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน และจะต้องได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่สะอาดอยู่เสมอ จะต้อง

จัดให้ผู้ถูกกักกันมีน�้าและสบู่อย่างพอเพียงส�าหรับช�าระร่างกายเป็นประจ�าวัน และส�าหรับซักเสื้อผ้าส่วน

ตัว ทัง้จะต้องจดัสถานทีแ่ละอ�านวยความสะดวกทีจ่�าเป็น เพือ่การน้ีบวัอาบน�า้หรอือ่างท่ีอาบน�า้จะต้องจดั

ไว้ให้ด้วย จะต้องมีก�าหนดเวลาตามที่จ�าเป็นไว้ส�าหรับการซักฟอกและท�าความสะอาด

ในเม่ือจ�าเป็น โดยถือเป็นระเบียบการพิเศษและชั่วคราว ในอันที่จะจัดให้สตรีผู้ถูกกักกันซึ่งมิใช่สมาชิก

ในครอบครัวเดียวกันอยู่ในสถานที่กักกันเดียวกับชาย จะต้องจัดให้มีสถานที่หลับนอน และความสะดวก

เกี่ยวกับการสุขาแยกไว้ส�าหรับสตรีผู้ถูกกักกันนั้นต่างหาก

ข้อ 86

ประเทศทีก่กัคมุจะต้องจัดหาอาหารอนัเหมาะสมเพือ่ให้ผูถ้กูกกักันได้ใช้ในการปฏบิตัพิธิกีรรมทางศาสนา

ของตน ไม่ว่าจะเป็นลัทธิศาสนาใดก็ตาม
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ข้อ 87

จะต้องจัดให้มีร้านจ�าหน่ายสิ่งของขึ้นในสถานที่กักกันทุกแห่ง เว้นแต่ในกรณีที่อาจจัดหาความสะดวก

อย่างอื่นให้ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในอันที่จะให้ผู้ถูกกักกันได้สามารถหาซื้อเครื่องอาหารและสิ่งของซึ่งใช้

ประจ�าวัน รวมทั้งสบู่และยาสูบในราคาที่ไม่สูงกว่าราคาตลาดแห่งท้องถิ่นเพื่อที่จะให้ความเป็นอยู่และ

ความสุขสบายส่วนตัวดียิ่งขึ้น

ก�าไรซึง่บังเกดิข้ึนจากร้านจ�าหน่ายสิง่ของนีใ้ห้น�าเข้าบญัชกีองทนุสวสัดกิารซึง่จะจดัตัง้ขึน้ส�าหรบัแต่ละสถาน

ทีก่กักนัและจดัการเพือ่ประโยชน์ของผูถู้กกกักนัซึง่ประจ�าอยูใ่นสถานทีก่กักนัเช่นว่านัน้ ให้คณะกรรมการ

ผู้ถูกกักกันซึ่งได้จัดตั้งข้ึนตามข้อ 102 มีสิทธิที่จะตรวจสอบการด�าเนินการของร้านจ�าหน่ายส่ิงของและ

ของกองทุนดังกล่าวนี้ได้

เมื่อสถานท่ีกักกันต้องปิดลง ให้โอนยอดเงินคงเหลือของกองทุนสวัสดิการไปยังกองทุนสวัสดิการของ

สถานทีก่กักนัอืน่ส�าหรบัผูถ้กูกกักันซึง่มสีญัชาตเิดยีวกนั หรอืถ้าไม่มสีถานทีเ่ช่นว่านี ้กใ็ห้โอนไปยงักองทุน

สวัสดิการกลางซึ่งจะต้องจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกกักกันทั้งปวงที่ยังคงเหลืออยู่ในความควบคุมของ

ประเทศที่กักคุม ในกรณีการปล่อยโดยทั่วไป ให้ประเทศที่กักคุมเก็บรักษาก�าไรดังกล่าวไว้ เว้นแต่จะได้

ตกลงกันเป็นอย่างอื่นระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 88

ในสถานที่กักกันทุกแห่งอันอาจถูกโจมตีทางอากาศ และอาจได้รับอันตรายอ่ืนเน่ืองในการสงคราม จะ

ต้องจัดให้มีที่หลบภัยโดยจ�านวนและลักษณะอันพอเพียงที่จะป้องกันได้เท่าที่จ�าเป็น ในกรณีที่มีสัญญาณ

ภัยจะต้องปล่อยให้ผู้ถูกกักกันเข้าไปในที่หลบภัยโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ เว้นแต่ผู้ซึ่งยังคงเหลืออยู่เพื่อ

ป้องกนัสถานทีข่องตนให้พ้นจากอนัตรายดัง่กล่าวแล้ว ระเบียบการป้องกนัใดซึง่ได้จดัให้มขีึน้เพือ่สงเคราะห์

ประชากรให้น�ามาใช้แก่ผู้ถูกกักกันด้วย

ในสถานที่กักกันจะต้องจัดการให้มีวิธีการป้องกันตามสมควรจากอันตรายเพลิงไหม้
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ส่วนที่ 3 
อำหำรและเครื่องนุ่งห่ม 

ข้อ 89

การปันส่วนอาหารประจ�าวันส�าหรับผู้ถูกกักกันจะต้องมีปริมาณ คุณภาพและประเภท อย่างพอเพียงใน

อันที่จะบ�ารุงผู้ถูกกักกันให้มีสภาพอนามัยดี และเพื่อป้องกันการขยายตัวของโรคขาดอาหาร ทั้งให้ค�านึง

ถึงอาหารพิเศษตามประเพณีของผู้ถูกกักกันด้วย

ผู้ถูกกักกันจะต้องได้รับปัจจัยซึ่งอาจจะปรุงอาหารเพิ่มเติมที่มีอยู่ได้

ผู้ถูกกักกันจะต้องได้รับน�้าบริโภคอย่างพอเพียง จะต้องอนุญาตให้สูบยาสูบได้

ผู้ถูกกักกันซึ่งท�างานจะต้องได้รับการปันส่วนเพิ่มเติมโดยให้ได้ส่วนสัมพันธ์กับชนิดของงานที่ท�า

สตรีมีครรภ์และมารดาให้นมบุตร และเด็กอายุต�่ากว่าสิบห้าปีจะต้องได้รับอาหารเพ่ิมเติมโดยให้ได้ส่วน

สัมพันธ์กับความต้องการของร่างกายของบุคคลดังกล่าวนั้น

ข้อ 90

ขณะเมื่อน�าเข้าไปควบคุม ผู้ถูกกักกันจะต้องได้รับความสะดวกทั้งปวงในการจัดหาเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า 

และเสื้อผ้าชั้นในส�าหรับผลัดเปลี่ยนที่จ�าเป็นและต่อจากนั้นจะต้องได้รับความสะดวกในการจัดหาสิ่งของ

เพิ่มเติมตามต้องการ หากผู้ถูกกักกันผู้ใดไม่มีเครื่องนุ่งห่มพอเพียง โดยค�านึงถึงสภาพของอากาศและไม่

สามารถจัดหาได้ ประเทศที่กักคุมจะต้องจัดหาให้โดยไม่คิดมูลค่า

เครือ่งนุ่งห่มซึง่ประเทศทีกั่กคมุจดัหาให้แก่ผูถู้กกกักนันัน้ จะต้องไม่เป็นท่ีน่าอบัอายหรอืท�าให้ต้องถกูเยาะเย้ย

คนงานจะต้องได้รับเคร่ืองมอืท่ีเหมาะสมส�าหรบัการท�างานรวมท้ังเครือ่งนุง่ห่มซึง่ใช้เพือ่ป้องกนัตามความ

จ�าเป็นแห่งลักษณะของงานนั้นด้วย
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ส่วนที่ 4
สุขภำพและกำรรักษำพยำบำล 

ข้อ 91

สถานที่กักกันทุกแห่งจะต้องมีสถานที่พยาบาลอันพอเพียงภายใต้การอ�านวยการของนายแพทย์ผู้ทรง

คุณวุฒิ ซึ่งผู้ถูกกักกันจะได้รับการรักษาได้ตามความจ�าเป็น กับทั้งจะต้องมีอาหารตามความเหมาะสม

ด้วย ผู้ป่วยเป็นโรคติดต่อและโรคจิตจะต้องจัดแยกไว้แผนกหนึ่งต่างหาก

สตรีซึ่งคลอดบุตร และผู้ถูกกักกันซ่ึงเจ็บป่วยเนื่องจากโรคร้ายแรง หรือซึ่งมีอาการอันจ�าเป็นต้องได้รับ

การรักษาพยาบาลเป็นพิเศษ ต้องท�าการผ่าตัด หรือต้องอยู่ในความดูแลรักษาในโรงพยาบาล จะต้อง

อนุญาตให้อยู่ในสถานที่ซึ่งจะให้การรักษาพยาบาลอันพอเพียงได้ และต้องได้รับการดูแลรักษาไม่เลวกว่า

ที่ได้ให้แก่พลเมืองทั่วไป

ผู้ถูกกักกันจะขอให้พนักงานแพทย์ซึ่งมีสัญชาติเดียวกันท�าการรักษาก็ได้ตามความพอใจ

ผูถ้กูกกักันจะต้องไม่ถูกขดัขวางในการทีจ่ะให้เจ้าหน้าทีแ่พทย์ท�าการตรวจเมือ่ได้รบัค�าขอ เจ้าหน้าท่ีแพทย์

ของประเทศทีก่กัคมุจะต้องออกใบรบัรองเป็นทางการแสดงลกัษณะแห่งโรคหรอืบาดแผล ตลอดถงึระยะ

เวลาและลักษณะของการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ถกูกักกนัทุกคนซึ่งได้รับการรักษาพยาบาลมาแล้ว ส�าเนา

ใบรับรองนี้จะต้องส่งไปยังส�านักตัวแทนกลางตามที่ได้ก�าหนดไว้ในข้อ 140

การรักษาพยาบาล รวมทั้งการจัดหาเครื่องมือใดๆ ซึ่งจ�าเป็นเพื่อบ�ารุงรักษาให้ผู้ถูกกักกันมีอนามัยดี โดย

เฉพาะอย่างยิ่งฟันเทียมและเครื่องใช้เทียมอื่นๆ และแว่นตา จะต้องไม่คิดมูลค่ากับผู้ถูกกักกัน

ข้อ 92

การตรวจทางการแพทย์แก่ผู้ถูกกักกัน จะต้องกระท�าอย่างน้อยเดือนละครั้ง วัตถุประสงค์ในการตรวจนี้ 

โดยเฉพาะก็เพ่ือจะควบคุมสภาพท่ัวไปทางอนามัย อาหาร และความสะอาดของผู้ถูกกักกัน และตรวจ

หาโรคติดต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัณโรค ไข้จับสั่นและกามโรค การตรวจเช่นว่านี้โดยเฉพาะให้รวมถึงการ

ชั่งน�้าหนักตัวของผู้ถูกกักกันแต่ละคนและการตรวจโดยทางรังสีวิทยาอย่างน้อยปีละครั้ง
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ส่วนที่ 5
กิจกำรที่เกี่ยวกับศำสนำ สติปัญญำ และร่ำงกำย

ข้อ 93

ผู้ถกูกกักนัจะต้องมีเสรภีาพอย่างกว้างขวางเตม็ทีใ่นการปฏบิตัหิน้าทีใ่นทางศาสนาของตน รวมทัง้การเข้า

ร่วมประกอบพิธีกรรมตามความเลื่อมใสในทางศาสนาของตน โดยมีเง่ือนไขว่าผู้ถูกกักกันจะต้องปฏิบัติ

ตามระเบียบวินัยที่เจ้าหน้าที่กักคุมได้วางไว้

บรรพชิตทางศาสนาที่ถูกกักกันจะต้องได้รับอนุญาตให้ด�าเนินการในพิธีศาสนาแก่บรรดาศาสนิกชนของ

ตนได้โดยเสร ีเพือ่การนีป้ระเทศท่ีกกัคมุจะต้องจดัการด้วยความเป็นธรรมในการแบ่งแยกให้บรรพชิตเหล่า

นี้ไปประจ�าสถานที่กักกัน ซ่ึงมีผู้ถูกกักกันท่ีพูดภาษาเดียวกันและนับถือศาสนาเดียวกันอยู่ ถ้าบรรพชิต

ดังกล่าวแล้วมีจ�านวนน้อยเกินไป ประเทศที่กักคุมจะต้องจัดอ�านวยความสะดวกเท่าท่ีจ�าเป็น ตลอดจน

พาหนะส�าหรับขนส่งเพื่อให้บรรพชิตเหล่านี้ได้ย้ายจากสถานที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง และบรรพชิต

เหล่านี้จะต้องได้รับอนุญาตให้เข้าไปเยี่ยมผู้ถูกกักกันซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลได้ด้วย บรรพชิตทางศาสนาจะ

ต้องได้รับเสรีภาพในการติดต่อทางจดหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับการศาสนาของตนกับเจ้าหน้าที่ทางศาสนา

ของประเทศท่ีกักคมุและเท่าทีจ่ะกระท�าได้ กบัองค์การศาสนาระหว่างประเทศอนัมคีวามเลือ่มใสในศาสนา

เดียวกับตน การติดต่อทางจดหมายดังกล่าวนี้จะต้องไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของส่วนจ�ากัดดังได้ระบุไว้ใน

ข้อ 107 แต่อย่างไรก็ดี จะต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของข้อ 112

เม่ือผู้ถูกกักกันไม่ได้มีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือจากบรรพชิตตามลัทธิศาสนาของตน หรือจ�านวน

บรรพชิตมจี�านวนน้อยเกนิไป เจ้าหน้าทีท่างศาสนาของท้องถิน่ทีน่บัถอืศาสนาเดยีวกันอาจตกลงกบัประเทศ

ที่ถูกกักคุมแต่งตั้งบรรพชิตแห่งศาสนาเดียวกันกับผู้ถูกกักกันข้ึน หรือถ้าเป็นวิธีการอันอาจท�าได้ในทาง

หลักศาสนา ก็อาจแต่งตั้งบรรพชิตในศาสนาคล้ายคลึงกันหรืออาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาซ่ึงมีคุณสมบัติ

ในทางนั้นได้ บุคคลดังกล่าวนี้จะต้องได้รับความสะดวกทั้งปวงในการปฏิบัติตามหน้าที่ท่ีตนได้รับมอบ

หมาย บุคคลที่ถูกแต่งตั้งนั้นๆ จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับซ่ึงประเทศที่กักคุมได้วางไว้เพื่อประโยชน์ใน

ทางวินัยและความมั่นคง

ข้อ 94

ประเทศทีกั่กคมุจะต้องส่งเสริมกิจการทีเ่ก่ียวกับสตปัิญญาการศึกษาและการพกัผ่อน การกฬีาและการเล่น

เข่งขันระหว่างผู้ถูกกักกัน โดยปล่อยให้ผู้ถูกกักกันได้มีเสรีภาพในอันที่จะเข้าร่วมในกิจการเหล่านี้หรือไม่

ก็ตามประเทศที่กักคุมจะต้องจัดการเท่าที่จะปฏิบัติได้ทั้งปวงเพื่อให้ได้ผลในกิจการดังกล่าวแล้วนั้น โดย

เฉพาะอย่างยิ่ง การจัดหาอาคารสถานที่อันเหมาะสมให้
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ผูถ้กูกกักันจะต้องได้รับความสะดวกทัง้ปวงเท่าทีจ่ะกระท�าได้เพือ่ทีจ่ะได้ด�าเนนิการศกึษาต่อหรอืได้เลือก

ศกึษาในวชิาแขนงใหม่ เดก็และเยาวชนจะต้องได้รบัการศกึษา และจะต้องอนญุาตให้ได้เข้าโรงเรยีนไม่ว่า

จะอยู่ภายในหรือภายนอกสถานที่กักกันก็ตาม

ผู้ถูกกักกันจะต้องมีโอกาสส�าหรับกายบริหาร การกีฬาและการเล่นแข่งขันกลางแจ้ง เพ่ือการนี้ จะต้อง

จัดหาสถานที่กลางแจ้งไว้ให้เพียงพอในสถานที่กักกันทุกแห่งส�าหรับเด็กและเยาวชนนั้น จะต้องจัดสงวน

สนามเล่นไว้เป็นพิเศษ

ข้อ 95

ประเทศทีก่กัคุมจะต้องไม่ใช้ผูถ้กูกักกนัให้ท�างานเหมอืนหนึง่คนงาน เว้นแต่ผูถ้กูกักกันประสงค์เช่นนัน้ ไม่

ว่าในกรณใีด ห้ามมใิห้ใช้งานซึง่เป็นการกระท�าโดยบงัคับแก่บคุคลผูท้ีไ่ด้รับความคุม้ครองซึง่มไิด้ถูกกักกนั 

อันเป็นการละเมิดข้อ 40 หรือข้อ 51 แห่งอนุสัญญาฉบับนี้ และห้ามมิให้ใช้งานซึ่งมีลักษณะอันเป็นการ

เสื่อมทรามต�่าช้า และเป็นที่อับอายขายหน้า

ภายหลังที่ได้ท�างานเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์แล้ว ผู้ถูกกักกันอาจที่จะหยุดการท�างานได้ไม่ว่าในขณะใด 

แต่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน 8 วัน

บทบญัญติัดังกล่าวนีจ้ะไม่กระทบกระเทอืนสทิธิของประเทศทีก่กัคมุทีจ่ะใช้แพทย์ ทนัตแพทย์ และพนกังาน

แพทย์ ที่ถูกกักกัน เท่าที่เกี่ยวกับความสามารถในวิชาชีพของบุคคลเหล่านั้น เพื่อประโยชน์แก่ผู้ถูกกักกัน

ร่วมกันหรือในอันที่จะใช้ผู้ถูกกักกันท�างานในทางปกครอง และในทางบ�ารุงรักษาสถานที่กักกัน และจัด

บุคคลเหล่านั้นท�าหน้าท่ีเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ถูกกักกันจากภัยทางอากาศหรือภัยอื่นๆ อัน

เกิดจากการสงครามก็ได้ แต่อย่างไรก็ดี ผู้ถูกกักกันจะต้องไม่ถูกเรียกร้องให้ท�างานซึ่งตามความเห็นของ

เจ้าหน้าที่แพทย์ บุคคลผู้นั้นมีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะกระท�า

ประเทศทีกั่กคมุจะต้องรับผดิชอบอย่างเตม็ทีใ่นบรรดาเงือ่นไขของการท�างาน การรกัษาพยาบาล การจ่าย

ค่าจ้าง และจัดให้ผู้ถูกกักกันได้รับค่าทดแทนความเสียหายส�าหรับกรณีอุบัติเหตุและโรคภัยอันเกิดจาก

อาชีพการงานมาตรฐานซึ่งได้ก�าหนดไว้ส�าหรับเงื่อนไขในการท�างานดังกล่าวแล้วและส�าหรับค่าทดแทน 

จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของประเทศและการปฏบิตัติามทีค่งมใีช้อยู ่และไม่ว่าในกรณใีด

จะต้องไม่อยูใ่นระดบัต�า่กว่าท่ีใช้อยูส่�าหรบังานชนดิเดยีวกนัและอยูใ่นต�าบลเดยีวกัน ค่าจ้างแรงงานจะต้อง

ก�าหนดให้ตามมูลฐานแห่งความเป็นธรรมตามความตกลงพิเศษระหว่างผู้ถูกกักกันประเทศที่กักคุม และ

บรรดานายจ้างที่มิใช่ประเทศที่กักคุม ถ้ามีนายจ้างเช่นว่านี้ โดยค�านึงถึงพันธกรณีของประเทศที่กักคุม ที่

จะต้องจัดการเลี้ยงดูผู้ถูกกักกันโดยไม่คิดมูลค่า และให้การรักษาพยาบาลอันจ�าเป็นแก่สภาพแห่งอนามัย

ของบุคคลเหล่านั้น ผู้ถูกกักกันที่ถูกใช้ให้ท�างานเป็นประจ�าดังที่ระบุไว้ในวรรค 3 ของข้อนี้ จะต้องได้รับ

ค่าจ้างที่เป็นธรรมจากประเทศที่กักคุม เงื่อนไขของงาน มาตราส่วนค่าทดแทนความเสียหายส�าหรับกรณี
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อุบัติเหตุและโรคภัย อันเกิดจากอาชีพการงานตามที่ได้จัดให้ท�าดังกล่าวแล้วนั้น จะต้องไม่อยู่ในระดับต�่า

กว่าที่ใช้อยู่ส�าหรับงานชนิดเดียวกันและอยู่ในต�าบลเดียวกัน

ข้อ 96

กองแรงงานทัง้ปวงจะต้องเป็นส่วนหนึง่และขึน้กบัสถานทีก่ักกนัเจ้าหน้าทีผู่้มอี�านาจของประเทศทีก่กัคมุ

และผู้บญัชาการของสถานทีก่กักนัจะต้องรบัผดิชอบในการดแูลในกองแรงงานให้ปฏบิตัติามบทบญัญตัขิอง

อนสุญัญาฉบบันี ้ผูบ้ญัชาการจะต้องมบีญัชกีองแรงงาน ซึง่สังกดัอยูกั่บตนอนัเป็นบญัชฉีบบัล่าสดุ และจะ

ต้องส่งบัญชีนั้นไปยังผู้แทนของประเทศที่คุ้มครอง ผู้แทนของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศและ

ผู้แทนขององค์การมนุษยธรรมอื่นซึ่งอาจจะมาเยี่ยมสถานที่กักกันนั้นๆ

ส่วนที่ 6
ทรัพย์สินส่วนตัวและรำยได้ทำงกำรเงิน

ข้อ 97

ผู้ถูกกักกันจะต้องได้รับอนุญาตให้เก็บรักษาเครื่องใช้ประจ�าตัวของตนไว้ได้ บรรดาเงินตรา เช็ค พันธบัตร 

ฯลฯ และสิ่งมีค่าซึ่งอยู่ในความครอบครองของผู้ถูกกักกันน้ัน ห้ามมิให้ยึดเอาไปเสียจากบุคคลเหล่านั้น 

เว้นแต่จะกระท�าตามวิธีการที่ได้ก�าหนดไว้ และในกรณีเช่นนี้จะต้องออกไปรับที่แสดงรายการละเอียดให้

จ�านวนเงินจะต้องน�าไปเข้าบัญชีของผู้ถูกกักกันแต่ละคน ดังที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 98 เงินจ�านวนนั้นจะน�า

มาแปลงเป็นเงนิตราสกลุอืน่มิได้ เว้นแต่กฎหมายแห่งอาณาเขตทีเ่จ้าของเงนิถูกกักกันอยูน่ัน้บงัคบัไว้หรอื

ผู้ถูกกักกันได้ให้ความยินยอมแล้ว

บรรดาสิ่งของซึ่งมีค่าในทางส่วนตัวหรือมีค่าในทางจิตใจนั้น ห้ามมิให้ยึดเอาไปเสีย

ห้ามมิให้ค้นสตรีผู้ถูกกักกัน เว้นแต่ผู้ค้นจะเป็นสตรี

เมื่อมีการปล่อยตัวหรือส่งตัวกลับประเทศเดิม ผู้ถูกกักกันจะต้องได้รับคือสิ่งของ เงินตรา หรือของมีค่า

อื่นๆ ซึ่งได้เอาไปจากตนในระหว่างถูกกักกัน และจะต้องได้รับคืนเงินตราที่เหลือตามบัญชีเงินฝากซึ่งได้

รักษาไว้ตามข้อ 98 เว้นแต่สิ่งของบางอย่าง หรือจ�านวนเงินซึ่งประเทศที่กักคุมได้เก็บไว้ตามกฎหมายที่

ใช้อยู่ ในกรณีที่ทรัพย์สินของผู้ถูกกักกัน ถูกเก็บไว้ตามกฎหมายดังกล่าวแล้วนั้น ผู้เป็นเจ้าของจะต้องได้

รับใบรับที่แสดงรายการละเอียดไว้

บรรดาเอกสารแสดงรูปพรรณประจ�าตัวหรือครอบครัวซึ่งอยู่ในความครอบครองของผู้ถูกกักกันโดยมิได้

ออกใบรับให้ไม่ว่าในเวลาใด จะปล่อยให้ผู้ถูกกักกันปราศจากเสียซึ่งเอกสารแสดงรูปพรรณหาได้ไม่ ถ้า
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ผู้ถูกกักกันไม่มีเอกสารเช่นว่านั้นเจ้าหน้าที่ที่กักคุมจะต้องออกเอกสารพิเศษให้แก่ผู้ถูกกักกันเพื่อจะได้ใช้

แทนเอกสาร แสดงรูปพรรณประจ�าตัวตลอดเวลาที่ถูกกักกัน

ผู้ถูกกักกันอาจจะเก็บเงินไว้กับตัวได้จ�านวนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นเงินสดหรือบัตรซื้อของเพื่อจะได้สามารถ

ซื้อของได้

ข้อ 98

บรรดาผู้ถูกกักกันจะต้องได้รับเบ้ียเล้ียงตามระยะเวลาเป็นประจ�า เป็นจ�านวนพอเพียง เพื่อสามารถซื้อ

สนิค้าและสิง่ของ เช่นยาสบู เครือ่งส�าอาง ฯลฯ เบีย้เลีย้งดงักล่าวนีอ้าจจ่ายให้ในรปูสนิเชือ่หรอืบตัรซือ้ของ

นอกจากนี้ ผู้ถูกกักกันอาจจะได้รับเบี้ยเลี้ยงจากประเทศที่ตนสวามิภักดิ์อยู่ จากประเทศที่คุ้มครอง จาก

องค์การที่อาจให้ความช่วยเหลือแก่ตน หรือจากครอบครัวของตน หรือจากรายได้แห่งทรัพย์สินของตน 

ตามกฎหมายของประเทศทีก่กัคมุ เงนิเบีย้เลีย้งซึง่จ่ายโดยประเทศทีต่นสวามิภักดิอ์ยู ่จะต้องมจี�านวนเท่า

กนัส�าหรบัผูถ้กูกกักนัแต่ละประเภท (ผูท้พุพลภาพ คนป่วย สตรมีคีรรภ์ ฯลฯ) แต่การแบ่งเงนิโดยประเทศ

ดังกล่าวแล้ว และการแจกจ่ายเงินโดยประเทศที่กักคุมนั้น ห้ามมิให้ท�าโดยการเลือกปฏิบัติระหว่างผู้ถูก

กักกันอันเป็นการต้องห้ามตามข้อ 27 แห่งอนุสัญญาฉบับนี้

ประเทศทีก่กัคมุจะต้องเปิดบญัชเีงนิฝากขึน้ตามระเบยีบส�าหรบัผูถ้กูกกักนัทกุๆ คน เพือ่ทีจ่ะได้น�าเงนิเบีย้

เลีย้งดงักล่าวในอนสุญัญาฉบบันี ้ค่าจ้างทีไ่ด้รบั และเงนิทีม่ผีูส่้งมาให้ไปเข้าบญัช ีตลอดจนจ�านวนเงนิทีไ่ด้

เอามาจากผู้ถูกกักกันนั้นซึ่งอาจมีได้ตามกฎหมายแห่งอาณาเขตที่กักกันนั้น ผู้ถูกกักกันจะต้องได้รับความ

สะดวกเท่าทีไ่ม่ขดัต่อกฎหมายทีใ่ช้อยูใ่นอาณาเขตเช่นว่านัน้ในอนัทีจ่ะส่งเงนิไปยงัครอบครวัของตน หรอื

ยังบุคคลอื่นซึ่งต้องพึ่งพิงตนด้วย ผู้ถูกกักกันอาจจะเบิกเงินตามความจ�าเป็นจากบัญชีเงินฝากเพื่อใช้สอย

ส่วนตวัภายในวงเงินท่ีประเทศทีก่กัคมุได้ก�าหนดไว้ และจะต้องได้รับความสะดวกตามสมควรไม่ว่าเวลาใด

ในอันที่จะขอดูและขอส�าเนาบัญชีเงินฝากของตน รายการแถลงบัญชีนี้จะต้องส่งให้ประเทศที่คุ้มครองใน

เมื่อร้องขอ และจะต้องติดตามผู้ถูกกักกันไปในเมื่อมีการย้าย

ส่วนที่ 7
กำรปกครองและวินัย

ข้อ 99

สถานทีก่กักนัทกุๆ แห่งจะต้องอยูภ่ายใต้อ�านาจหน้าทีข่องเจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ ซึง่ได้คดัเลอืกมาจากกอง

ทหารประจ�าการ หรือพนักงานประจ�าฝ่ายปกครองพลเรือนของประเทศที่กักคุม เจ้าหน้าที่แห่งสถานที่

กกักนัจะต้องมสี�าเนาอนสุญัญาฉบับนีเ้ป็นภาษาทางการหรอืภาษาทางการภาษาใดภาษาหนึง่ของประเทศ
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ของตน และจะต้องรับผิดชอบในการที่จะปฏิบัติตามอนุสัญญานี้ พนักงานผู้ควบคุมผู้ถูกกักกันจะต้องได้

รับการศึกษาบทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับนี้ และบรรดาระเบียบการในทางปกครองซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเพื่อ

ปฏิบัติการตามอนุสัญญานี้

ตวับทของอนสุญัญาฉบบันีแ้ละตัวบทความตกลงพเิศษซึง่ได้ท�าขึน้ตามอนสุญัญานีจ้ะต้องน�าไปปิดประกาศ

ไว้ภายในสถานที่กักกันในภาษาที่ผู้ถูกกักกันเข้าใจ หรือต้องอยู่ในความครอบครองของคณะกรรมการ

ผู้ถูกกักกัน

ข้อบังคับ ค�าสั่ง ค�าแจ้งความ และประกาศทุกชนิดจะต้องแจ้งให้ผู้ถูกกักกันทราบ และปิดประกาศไว้

ภายในสถานที่กักกันในภาษาที่ผู้ถูกกักกันเข้าใจ

ค�าสัง่และค�าบงัคบัทกุฉบบัทีแ่จ้งแก่ผูท้ีถ่กูกกักนัเป็นรายตวั จะต้องเป็นภาษาท่ีผูถู้กกกักนัเข้าใจเช่นเดียวกนั

ข้อ 100 

ระเบียบวินัยในสถานที่กักกันจะต้องไม่ขัดกับหลักมนุษยธรรม และไม่ว่าในพฤติการณ์ใดๆ จะต้องไม่มี

ข้อบังคับท่ีก�าหนดให้ผู้ถูกกักกันได้รับความเหน็ดเหน่ือยแก่ร่างกายอันเป็นอันตรายแก่อนามัยหรือต้อง

รับเคราะห์ในทางร่างกายหรือจิตใจ ห้ามมิให้กระท�าเครื่องหมายรูปพรรณโดยการสักหรือพิมพ์รอย หรือ

ท�าเครื่องหมายบนร่างกาย

โดยเฉพาะห้ามมิให้มีการยืนยามและการเรียกชื่อโดยใช้ระยะเวลานาน การลงโทษใดการบริหารร่างกาย 

การบริหารและการซ้อมทางทหาร หรือการลดจ�านวนอาหารที่ปันส่วน

ข้อ 101

ผู้ถูกกักกันย่อมมีสิทธิที่จะยื่นค�าร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งตนอยู่ใต้อ�านาจเกี่ยวกับเงื่อนไขของการกักกัน

ซึ่งตนต้องปฏิบัติ

ผู้ถูกกักกันจะต้องมีสิทธิที่จะร้องเรียนโดยปราศจากข้อจ�ากัดโดยผ่านทางคณะกรรมการผู้ถูกกักกันได้อีก

ด้วย หรือถ้าหากตนพิจารณาเห็นว่าเป็นการจ�าเป็นจะร้องเรียนโดยตรงต่อผู้แทนของประเทศที่คุ้มครอง 

เพื่อชี้แจงให้ผู้แทนนั้นได้ทราบถึงข้อที่ตนมีเหตุจะต้องกล่าวหาเกี่ยวกับสภาพแห่งการกักกันนั้นๆ

ค�าร้องทกุข์และค�ากล่าวหาเหล่านีจ้ะต้องจัดส่งไปโดยพลนั และปราศจากการแก้ไข และถึงแม้ว่าค�ากล่าวหานี้

ปรากฏว่าไม่มีมูล ก็จะไม่เป็นเหตุให้ลงโทษได้

คณะกรรมการผู้ถูกกักกันอาจส่งรายงานเป็นระยะๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ในสถานที่กักกัน และความ

ต้องการของผู้ถูกกักกันไปยังผู้แทนของประเทศที่คุ้มครอง
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ข้อ 102

ในสถานที่กักกันทุกแห่ง ให้ผู้ถูกกักกันมีเสรีภาพในการเลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนลับทุกๆ ระยะ 6 เดือน 

เพ่ือเลอืกต้ังกรรมการขึน้คณะหนึง่เพือ่เป็นผูแ้ทนของตนในการตดิต่อกบัประเทศทีท่�าการกกัคมุ ประเทศที่

คุม้ครอง คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ และองค์การอืน่ซึง่อาจให้ความช่วยเหลอืแก่ตน กรรมการ

ในคณะนั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ผูถ้กูกกักนัซึง่ได้รบัเลือกตัง้แล้วจะเข้าปฏิบตัหิน้าท่ีได้กต่็อเมือ่การเลอืกตัง้นัน้ได้รบัอนมุติัจากเจ้าหน้าทีข่อง

ประเทศที่ท�าการกักคุมแล้ว ถ้าไม่อนุมัติหรือมีการถอดถอนกรรมการก็จะต้องแจ้งเหตุผลไปยังประเทศที่

คุ้มครองที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 103

คณะกรรมการผู้ถูกกักกันจะต้องเพิ่มพูนความเป็นอยู่ในทางร่างกายจิตใจ และสติปัญญาของผู้ถูกกักกัน

โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ถูกกักกันตกลงกันจะตั้งวิธีการให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ให้คณะกรรมการ

ผู้ถูกกักกันมีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับองค์การน้ีเพิ่มขึ้นจากหน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมายตามบทบัญญัติ

อื่นๆ ของอนุสัญญาฉบับนี้

ข้อ 104

กรรมการแห่งคณะกรรมการผูถ้กูกกักนัจะต้องไม่ถูกเรยีกร้องให้กระท�างานอืน่อกี ถ้าหากว่าการเรียกร้อง

นั้นจะท�าให้การปฏิบัติหน้าที่ของตนได้รับความล�าบากมากขึ้น

กรรมการแห่งคณะกรรมการผู้ถูกกักกันอาจแต่งตั้งผู้ช่วยจากบรรดาผู้กักกันตามท่ีเห็นว่าเป็นการจ�าเป็น 

คณะกรรมการจะต้องได้รับความสะดวกทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องได้รับเสรีภาพในการ

เคลื่อนไหวบางประการตามความจ�าเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตน (การเยี่ยมเยียนกองแรงงาน การ

รับเครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ)

โดยนัยเดียวกัน กรรมการแห่งคณะกรรมการผู้ถูกกักกันจะต้องได้รับความสะดวกทั้งปวงในการติดต่อ

ทางไปรษณีย์และโทรเลขกับเจ้าหน้าที่ที่กักคุมประเทศที่คุ้มครอง คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ 

ผู้แทนของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ และจากองค์การที่อาจให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกกักกัน 

กรรมการซึ่งอยู่ในกองแรงงานจะต้องได้รับความสะดวกเช่นเดียวกันในการติดต่อกับคณะกรรมการผู้ถูก

กักกันของตนในสถานที่ตั้งแห่งใหญ่ของการกักกัน การติดต่อดังกล่าวมานั้นจะต้องไม่ถูกจ�ากัด และไม่

ถือเป็นส่วนหนึ่งของส่วนจ�ากัดดังได้ระบุไว้ในข้อ 107

กรรมการแห่งคณะกรรมการผู้ถูกกักกันซึ่งถูกโยกกย้ายจะต้องได้มีเวลาอันสมควร เพ่ือแจ้งให้ผู้ที่จะมา

แทนตนได้ทราบถึงกิจการประจ�าวันของตน
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ส่วนที่ 8
ควำมสัมพันธ์กับภำยนอก 

ข้อ 105

ในทันทีที่ได้กักกันบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง ประเทศท่ีกักคุมจะต้องแจ้งไปยังประเทศซึ่งผู้ถูกกักกัน

สวามิภักดิ์อยู่ และประเทศที่คุ้มครองเพ่ือให้ทราบถึงระเบียบการต่างๆ ท่ีได้จัดวางขึ้นเพื่อปฏิบัติตาม

บทบัญญัติในส่วนนี้ ประเทศที่กักคุมจะต้องแจ้งไปยังภาคีที่เกี่ยวข้องถึงการแก้ไขระเบียบการนั้นใน

ภายหลังด้วย

ข้อ 106

นับแต่เมือ่ถกูกกักนั หรอือย่างช้าทีส่ดุต้องไม่เกนิหนึง่สปัดาห์นบัแต่วนัทีม่าถงึสถานทีกั่กกัน และเช่นเดียว

กับกรณีที่มีการป่วยไข้หรือโยกย้ายไปยังสถานที่กักกันแห่งอื่น หรือไปยังโรงพยาบาล จะต้องให้ผู้ถูกกัก

กันทุกๆ คนสามารถส่งบัตรการกักกันโดยตรงไปยังครอบครัวของตนทางหนึ่งและอีกทางหนึ่งส่งโดยตรง

ไปยังส�านักตัวแทนกลางตามที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 140 ถ้าหากกระท�าได้ให้ท�าตามแบบที่ได้ผนวกไว้ท้าย

อนุสัญญาฉบับนี้เพื่อแจ้งให้ญาติพี่น้องทราบถึงการที่ถูกกักคุม ต�าบลที่อยู่ และสภาพแห่งอนามัยของตน 

ให้ส่งบัตรกักกันดังกล่าวแล้วไปโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้ และจะต้องไม่หน่วงเหนี่ยวไว้ด้วยประการใดๆ

ข้อ 107

ผู้ถูกกักกันจะต้องได้รับอนุญาตให้ส่งและรับจดหมายและไปรษณียบัตร ถ้าประเทศที่กักคุมเห็นเป็นการ

จ�าเป็นจะจ�ากัดจ�านวนจดหมายและไปรษณียบัตรที่ผู้ถูกกักกันแต่ละคนจะส่งไปแล้ว จ�านวนดังกล่าว

นั้น ส�าหรับจดหมายจะต้องไม่น้อยกว่าสองฉบับ และส�าหรับไปรษณียบัตร จะต้องไม่น้อยกว่าสี่ฉบับต่อ

เดือน จดหมายและไปรษณียบัตรที่จะส่งนั้นให้มีข้อความตามแบบที่ได้ผนวกไว้ท้ายอนุสัญญาฉบับนี้ให้

ใกล้เคียงที่สุดที่จะท�าได้ ถ้าจะต้องการจ�ากัดจ�านวนจดหมายซึ่งส่งมายังผู้ถูกกักกัน ประเทศที่ผู้ถูกกักกัน

สวามิภักดิ์อยู่เท่านั้นเป็นผู้ที่จะออกค�าสั่งจ�ากัดจ�านวนนั้นๆ ได้ ทั้งนี้อาจเป็นโดยค�าร้องขอของประเทศที่

กักคุม จดหมายและไปรษณียบัตรเหล่านั้นจะต้องจัดส่งไปภายในระยะเวลาอันสมควร และจะต้องไม่ถูก

หน่วงเหนี่ยวหรือยึดไว้โดยเหตุผลทางวินัย

ผู้ถูกกักกันซึ่งไม่ได้รับข่าวคราวจากครอบครัวเป็นเวลานาน หรือเห็นว่าเป็นการพ้นวิสัยที่จะได้รับข่าว

คราวจากญาติพี่น้อง หรือที่จะส่งข่าวไปยังบุคคลดังกล่าวน้ันโดยทางไปรษณีย์ธรรมดารวมทั้งบุคคลที่

อยู่ห่างไกลมาจากบ้านของตน จะต้องได้รับอนุญาตให้ส่งโทรเลขได้ โดยตนเองเป็นผู้เสียค่าส่งโดยใช้เงิน

ตราตามสกุลที่ตนมีอยู่ ส�าหรับกรณีอันเป็นที่รับรองว่าเป็นการด่วนผู้ถูกกักกันจะต้องได้ประโยชน์จาก

บทบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน
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โดยปกติการโต้ตอบจดหมายของผู้ถูกกักกันจะต้องกระท�าเป็นภาษาของผู้ถูกกักกันเองภาคีคู่พิพาทจะ

อนุญาตให้ท�าการโต้ตอบจดหมายเป็นภาษาอื่นก็ได้

ข้อ 108

ผู้ถูกกักกันจะต้องได้รับอนุญาตให้ได้รับหีบห่ออันส่งมาเป็นรายบุคคล หรือส่งมาเป็นส่วนรวม โดยทาง

ไปรษณีย์หรือทางอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหีบห่อที่บรรจุอาหาร เครื่องนุ่งห่ม เวชภัณฑ์ รวมทั้งหนังสือและ

วัตถุที่ใช้ในการสักการบูชา การศึกษาและการพักผ่อนตามที่บุคคลนั้นประสงค์ การส่งสิ่งของเช่นว่านี้ไม่

ท�าให้ประเทศที่กักคุมหลุดพ้นจากพันธกรณีซึ่งตนมีอยู่ตามอนุสัญญาฉบับนี้

ในกรณีที่มีความจ�าเป็นทางการทหารที่จะต้องจ�ากัดจ�านวนสิ่งของเช่นว่านั้น จะต้องแจ้งให้ประเทศที่

คุ้มครองและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือองค์การท่ีให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกกักกันและ

รับผิดชอบในการส่งสิ่งของนั้นๆ ทราบภายในเวลาอันสมควร

เงื่อนไขในการส่งหีบห่อเป็นรายบุคคลและเป็นส่วนรวมน้ัน ถ้าหากจ�าเป็นจะต้องเป็นไปตามความตกลง

พิเศษระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ว่าในกรณีใดๆ จะต้องไม่หน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้ถูกกักกันได้รับเครื่อง

อุปโภคบริโภคท่ีส่งมาบรรเทาทุกข์นี้โดยล่าช้า หีบห่อท่ีบรรจุเครื่องนุ่งห่มและอาหารจะต้องไม่มีหนังสือ

บรรจุรวมอยู่ด้วย เวชภัณฑ์ส�าหรับบรรเทาทุกข์นั้นโดยปกติจะต้องส่งเป็นหีบห่อที่ส่งมาเป็นส่วนรวม

ข้อ 109

ในกรณีที่ไม่มีความตกลงพิเศษระหว่างภาคีคู่พิพาทเก่ียวกับเงื่อนไขในการรับและการแจกจ่ายสิ่งของ

บรรเทาทุกข์อันส่งมาเป็นส่วนรวมแล้ว ให้ใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์ส่วนรวมที่ได้ผนวกไว้ท้าย

อนุสัญญานี้บังคับ

ความตกลงพิเศษดังบัญญัติไว้ข้างต้น จะต้องไม่ก�ากัดสิทธิของคณะกรรมการผู้ถูกกักกันในอันที่จะเข้า

ครอบครองสิ่งของบรรเทาทุกข์เป็นส่วนรวมที่ส่งมาส�าหรับผู้ถูกกักกัน และในอันที่จะรับแจกจ่ายและ

จ�าหน่ายสิ่งของนั้นเพื่อประโยชน์ของผู้รับ

นอกจากนั้น ความตกลงเช่นว่านี้จะต้องไม่ก�ากัดสิทธิของผู้แทนแห่งประเทศที่คุ้มครอง คณะกรรมการ

กาชาดระหว่างประเทศ หรอืองค์การอืน่ใดทีใ่ห้ความช่วยเหลอืแก่ผูถ้กูกกักนัซึง่รบัผดิชอบในการส่งสิง่ของ

อันเป็นส่วนรวมนั้นๆ ในอันที่จะควบคุมดูแลการแจกจ่ายให้แก่ผู้รับ

ข้อ 110

สิ่งของบรรเทาทุกข์ทั้งปวงที่ส่งมาให้ผู้ถูกกักกันน้ัน จะต้องได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีขาเข้า ศุลกากร 

และค่าติดพันอื่นๆ
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วัตถุทั้งปวงที่ส่งทางไปรษณีย์รวมท้ังหีบห่อส่ิงของบรรเทาทุกข์ที่ส่งเป็นไปรษณียภัณฑ์ และเงินที่ส่งไป

ให้ผู้ถูกกักกันจากประเทศอ่ืนๆ หรือที่ผู้ถูกกักกันส่งผ่านที่ท�าการไปรษณีย์ ไม่ว่าส่งโดยตรงหรือส่งผ่าน

ส�านักงานสนเทศดังบัญญัติไว้ในข้อ 136 และส�านักตัวแทนสนเทศกลางดังบัญญัติไว้ในข้อ 140 จะต้อง

ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ ทั้งในประเทศต้นทางและปลายทาง และในประเทศที่อยู่

ระหว่างทางเพื่อการนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกเว้นที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญาสากลไปรษณีย์ ค.ศ. 1947 

และความตกลงต่างๆ ของสหภาพไปรษณีย์แห่งโลก เพื่อประโยชน์ของบุคคลพลเรือนที่มีสัญชาติศัตรูที่

ถกูกกัคมุอยูใ่นค่ายหรือเรือนจ�าพลเรอืนนัน้ ให้ขยายไปถงึบคุคลผู้ถกูกักกันอ่ืนซึง่ได้รบัความคุม้ครองตาม

อนุสัญญาฉบับนี้ ประเทศที่มิได้ลงนามในความตกลงต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น จะต้องผูกพันที่จะต้องยกเว้น

ค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้ในพฤติการณ์อย่างเดียวกัน

ค่าขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่มุ่งหมายจะส่งให้แก่ผู้ถูกกักกันซึ่งส่งผ่านที่ท�าการไปรษณีย์ไม่ได้ เพราะมี

น�า้หนกัมากเกินไปหรอืสาเหตุอืน่ ให้ตกอยู่แก่ประเทศทีก่กัคมุส�าหรบัอาณาเขตทัง้ปวงท่ีอยู่ภายใต้การควบคมุ

ของประเทศนัน้ประเทศอืน่ๆ ทีเ่ป็นภาคีแห่งอนุสัญญาฉบับน้ี จะต้องเป็นผูเ้สยีค่าขนส่งในอาณาเขตของตน

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งเช่นว่านี้ ซึ่งความในวรรคก่อนๆ คลุมไม่ถึง ให้คิดเอากับผู้ส่ง

อัครภาคีผู้ท�าสัญญา จะต้องพยายามลดค่าโทรเลขที่ผู้ถูกกักกันส่งหรือที่ส่งไปยังผู้ถูกกักกันลงเท่าที่จะ

กระท�าได้

ข้อ 111

ถ้าการปฏิบัติการทางทหารขัดขวางประเทศท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติตามพันธกรณีที่จะจัดให้มีการส่ง

ถุงไปรษณีย์ และสิ่งของบรรเทาทุกข์ดังบัญญัติไว้ในข้อ 106, 107, 108, และข้อ 113 แล้ว ประเทศที่

คุ้มครองที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือองค์การอื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจาก

ภาคีคู่พิพาท อาจจัดให้ท�าาการขนสิ่งของเช่นว่านี้โดยวิธีท่ีเหมาะสมก็ได้ (โดยรถไฟ ยวดยานเรือ หรือ

อากาศยาน ฯลฯ) เพื่อการนี้ อัครภาคีผู้ท�าสัญญาจะต้องพยายามจัดหาพาหนะส�าหรับการขนส่งเช่นว่า

นี้ให้ และอนุญาตการจราจรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โดยการออกหนังสือคุ้มครองอันจ�าเป็นให้

การขนส่งเช่นว่านี้อาจใช้ส�าหรับขนสิ่งของดังต่อไปนี้ได้ด้วย คือ

(ก) จดหมาย บัญชีรายชื่อ และรายงานที่โต้ตอบกันระหว่างส�านักตัวแทนสนเทศกลางดังกล่าวใน

ข้อ 140 และส�านักงานสนเทศแห่งชาติดังกล่าวในข้อ 136

(ข) จดหมายและรายงานเก่ียวกับผู้ถูกกักกัน ซึ่งประเทศท่ีคุ้มครองคณะกรรมการกาชาดระหว่าง

ประเทศ หรอืองค์การชว่ยเหลือผูถ้กูักกนัอืน่ใดอันเปน็การโต้ตอบกบัผูแ้ทนของตน หรือกบัภาคี

คู่พิพาท
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บทบัญญัติดังกล่าวมาน้ีไม่เป็นการจ�ากัดสิทธิของภาคีคู่พิพาทที่จะจัดหาวิธีการขนส่งอย่างอื่นตามที่ตน

เห็นว่าดีกว่าหรือยกเลิกวิธีการออกหนังสือคุ้มครองให้ส�าหรับวิธีการขนส่งดังกล่าวแล้ว ภายใต้เงื่อนไขที่

จะได้เป็นที่ตกลงซึ่งกันและกัน

ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิจากการใช้จ่ายวธิกีารขนส่งเช่นว่านี ้ให้ภาคคีูพ่พิาทซึง่คนชาตขิองตนได้ประโยชน์จากการ

นั้นเป็นผู้เสียโดยถือเฉลี่ยตามส่วนแห่งความส�าคัญแห่งสิ่งของที่ส่ง 

ข้อ 112

การตรวจจดหมายที่ส่งไปยังผู้ถูกกักกัน หรือที่ผู้ถูกกักกันส่งไปจะต้องกระท�าโดยเร็วที่สุดที่จะท�าได้

การตรวจหีบห่อที่มีความมุ่งหมายจะส่งไปให้ผู้ถูกกักกันนั้น จะต้องไม่กระท�าในลักษณะที่จะท�าให้สิ่งของ

ที่บรรจุเสื่อมเสียไป การตรวจให้กระท�าต่อหน้าผู้รับหรือต่อหน้าเพื่อนผู้ถูกกักกันด้วยกัน ซึ่งได้รับมอบ

อ�านาจจากผู้รับโดยเรียบร้อยแล้ว การส่งมอบของซึ่งส่งมาเป็นรายบุคคลหรือของอันเป็นส่วนรวมให้ผู้ถูก

กักกันนั้น จะต้องไม่หน่วงเหนี่ยวไว้โดยอ้างถึงความยุ่งยากในการตรวจ

การห้ามส่งจดหมายใดๆ ซึ่งภาคีคู่พิพาทได้สั่งห้าม โดยเหตุผลทางทหารหรือทางการเมืองก็ตาม จะต้อง

เป็นเพียงชั่วคราว และมีระยะเวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะท�าได้

ข้อ 113

ประเทศที่กักคุมจะต้องอ�านวยความสะดวกตามสมควรส�าหรับการส่งพินัยกรรม ใบมอบฉันทะ หนังสือ

มอบอ�านาจ หรือเอกสารอื่นใดที่มุ่งหมายจะส่งมายังผู้ถูกกักกันหรือที่ผู้ถูกกักกันส่งไป โดยผ่านประเทศ

ที่คุ้มครองหรือส�านักตัวแทนกลาง ดังบัญญัติไว้ในข้อ 140 หรือโดยวิธีอื่นตามความต้องการ

ในทุกกรณี ประเทศที่กักคุมจะต้องให้ความสะดวกแก่ผู้ถูกกักกันในการท�าและการรับรองความถูกต้อง

ตามกฎหมายแห่งเอกสารเช่นว่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยอมให้ผู้ถูกกักกันปรึกษาหารือกับทนายความได้

ข้อ 114

ประเทศที่กักคุม จะต้องอ�านวยความสะดวกทั้งปวงแก่ผู้ถูกกักกันเพื่อให้สามารถจัดการทรัพย์สินของตน 

แต่การกระท�าทัง้นี ้จะตอ้งไม่ขัดกับสภาพแห่งการกักกันและกฎหมายที่ใชอ้ยู่ เพือ่การนี้ ประเทศดงักลา่ว

อาจยอมให้ผูถ้กูกกักันออกจากสถานกกักนัไปได้ในกรณรีบีด่วนและหากเป็นการกระท�าได้ตามพฤตกิารณ์

ข้อ 115

ในทกุกรณ ีซึง่ผูถ้กูกกักนัเป็นคูค่วามในคดใีนศาลใดๆ ถ้าผูถ้กูกกักนันัน้ร้องขอประเทศทีก่กัคมุจะต้องจดัการ

ให้ศาลได้ทราบถึงการกักคุมบุคคลผู้นั้น และจะต้องจัดประกันตามที่จ�าเป็นภายในขอบเขตแห่งกฎหมาย
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เพ่ือท่ีจะป้องกนัมใิห้บคุคลผูน้ั้นต้องเสยีเปรยีบในทางใดๆ เนือ่งจากเหตทุีต่นถกูกกักนัในข้อทีเ่กีย่วกบัการ

ตระเตรียม และด�าเนินคดีของตนหรือที่เกี่ยวกับการบังคับตามค�าพิพากษาใดๆ ของศาล

ข้อ 116

ผู้ถูกกักกันทุกคน จะต้องได้รับอนุญาตให้พบปะผู้มาเยี่ยมเยียนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติพี่น้องที่สนิท 

โดยมีก�าหนดระยะเวลาอันเป็นประจ�าและบ่อยครั้งที่สุดเท่าที่จะท�าได้

ผู้ถูกกักกันจะต้องได้รับอนุญาตให้ไปเยี่ยมบ้านของตนเท่าที่จะจัดท�าได้ในกรณีรีบด่วน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ในกรณีมรณกรรมหรือเจ็บป่วยอย่างหนักของญาติพี่น้อง

ส่วนที่ 9
กำรลงโทษทำงอำญำและทำงวินัย

ข้อ 117

ภายใต้บังคบัแห่งบทบัญญัติในส่วนนี ้กฎหมายทีใ่ช้อยูใ่นอาณาเขตที่กักคุมจะคงเป็นอันใชบ้ังคับต่อไปแก่

ผู้ถูกกักกันซึ่งกระท�าความผิดในระหว่างถูกกักกัน

ถ้ามกีฎหมายทัว่ไป ข้อบังคับหรอืค�าสัง่ก�าหนดให้การใดๆ ทีผู่ถ้กูกกักันกระท�ามโีทษอาญา ซ่ึงการกระท�าเช่นเดยีวกัน

นี้หากกระท�าโดยบุคคลอื่นซ่ึงมิใช่ผู้ถูกกักกันเป็นอันไม่มีโทษอาญาแล้ว การกระท�าเช่นว่าน้ีจะต้องได้รับ

แต่เพียงโทษทางวินัยเท่านั้น

ห้ามมิให้ลงโทษผู้ถูกกักกันเกินกว่าหนึ่งครั้ง ส�าหรับการกระท�าอันเดียวกันหรือข้อหาอันเดียวกัน

ข้อ 118

ในการลงอาญา ศาลหรือเจ้าหน้าที่จะต้องค�านึงให้มากที่สุดถึงข้อที่ว่าจ�าเลยมิได้เป็นคนชาติของประเทศ

ที่กักคุม ศาลหรือเจ้าหน้าที่มีเสรีภาพที่จะลดหย่อนผ่อนอาญาดังระบุไว้ส�าหรับความผิดซึ่งผู้ถูกกักกัน

ตกเป็นจ�าเลย และเพื่อการนี้ศาลหรือเจ้าหน้าที่ไม่จ�าต้องใช้อัตราโทษขั้นต�่าตามที่บัญญัติไว้

ห้ามมใิห้ท�าการจ�าคกุในสถานทีซ่ึง่ไม่มแีสงอาทติย์ และโดยทัว่ไปห้ามมใิห้กระท�าการทารณุโหดร้ายทกุชนดิ

ผู้ถูกกักกันที่ได้รับโทษทางวินัย หรือตามค�าพิพากษาของศาลแล้วจะต้องได้รับการปฏิบัติโดยไม่แตกต่าง

จากผู้ถูกกักกันอื่นๆ

ก�าหนดระยะเวลากกัคุมระหว่างพจิารณาซึง่ผู้ถกูกักกันได้รับน้ัน จะต้องคดิหกัจากโทษคมุขงัใดๆ ไม่ว่าจะ

เป็นโทษทางวินัย หรือโทษตามค�าพิพากษาของศาลซึ่งตนจะต้องรับ
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คณะกรรมการผู้ถูกกักกัน จะต้องได้รับแจ้งให้ทราบถึงการด�าเนินพิจารณาคดีอันกระท�าต่อผู้ถูกกักกันซึ่ง

ตนเป็นผู้แทนตลอดจนผลแห่งการพิจารณานั้น

ข้อ 119

โทษทางวินัยอันพึงปรับใช้แก่ผู้ถูกกักกันมีดังต่อไปนี้ คือ

(1) โทษปรบัไม่เกนิกว่าร้อยละห้าสบิของค่าจ้างซึ่งผูถ้กูกกักนัจะพงึได้รบัตามบทบญัญตัแิห่งข้อ 95 โดย

มีระยะเวลาไม่เกินกว่าสามสิบวัน

(2) งดเอกสิทธิที่ให้ไว้นอกเหนือการปฏิบัติดังบัญญัติไว้ในอนุสัญญาฉบับนี้

(3) ให้ท�างานออกแรงไม่เกินกว่าวันละสองชั่วโมงเกี่ยวกับการบ�ารุงรักษาสถานที่กักกัน

(4) การคุมขัง

ไม่ว่ากรณใีด โทษทางวนิยัจะต้องไม่เป็นไปอย่างไร้มนษุยธรรมหรอืทารณุ หรอืเป็นอันตรายต่ออนามยัของ

ผู้ถูกกักกัน การลงโทษทางวินัยให้ค�านึงถึงอายุ เพศ และสภาพแห่งอนามัยของผู้ถูกกักกันด้วย

ก�าหนดระยะเวลาการลงโทษคราวเดียวอย่างมากที่สุดไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่เกินกว่าสามสิบวันต่อเนื่อง

กัน แม้ว่าผู้ถูกกักกันจะต้องได้รับโทษส�าหรับการละเมิดทางวินัยหลายประการในขณะที่สั่งลงโทษนั้น ไม่

ว่าการละเมิดเช่นว่านั้นจะเป็นการติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม

ข้อ 120

ผู้ถูกกักกันซึ่งถูกจับได้หลังจากที่หลบหนี หรือพยายามหลบหนีจะต้องได้รับโทษทางวินัยเท่านั้น ส�าหรับ

การกระท�าที่ว่านี้ถึงแม้ว่าจะเป็นความผิดซ�้าก็ดี

โดยไม่ต้องค�านงึถึงบทบญัญตัแิห่งข้อ 118 วรรค 3 ผูถู้กกักกนัทีถู่กลงโทษเพราะเหตหุลบหน ีหรือพยายาม

หลบหนีอาจต้องอยู่ภายใต้ความควบคุมเป็นพิเศษ โดยมีเงื่อนไขว่าความควบคุมเช่นว่านี้จะไม่กระทบ

กระเทือนต่อสภาพแห่งอนามัยของบุคคลเหล่านั้น และเป็นการกระท�าในสถานกักกันแห่งใดแห่งหนึ่ง ทั้ง

จะไม่ท�าให้ต้องยกเลิกความคุ้มครองอันหนึ่งอันใดที่อนุสัญญาฉบับนี้ได้ให้ไว้

ผู้ถูกกักกันซึ่งช่วยเหลือให้มีการหลบหนี หรือพยายามหลบหนีจะต้องได้รับโทษส�าหรับการกระท�านี้เพียง

ทางวินัยเท่านั้น
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ข้อ 121

การหลบหนี หรือพยายามหลบหนี ถึงแม้เป็นความผิดที่กระท�าซ�้าก็ดี จะต้องไม่ถือว่าเป็นพฤติการณ์เพื่อ

เพิ่มโทษให้หนักขึ้นในคดีที่ผู้ถูกกักกันถูกฟ้องหาว่ากระท�าความผิดในระหว่างหลบหนี

ภาคีคู่พิพาท จะต้องจัดประกันให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจใช้ความปราณีในการวินิจฉัยว่า จะสมควรลงโทษ

ทางวินัย หรือตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการกระท�าผิดต่อเนื่องกับการหลบหนี ไม่ว่าจะ

ส�าเร็จหรือไม่ก็ตาม

ข้อ 122

การกระท�าซึ่งเป็นความผิดต่อวินัยนั้นจะต้องท�าการสอบสวนทันที ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับโดยเฉพาะแก่

กรณีหลบหนี หรือพยายามหลบหนี ผู้ถูกกักกันที่ถูกจับได้หลังจากการหลบหนีนั้น ให้ส่งไปให้เจ้าหน้าที่

ผู้มีอ�านาจโดยเร็วที่สุดที่จะท�าได้

ในกรณีความผิดต่อวินัย การคุมขังผู้ถูกกักกันทั้งปวงระหว่างรอการพิจารณานั้นจะต้องลดให้เหลือน้อย

ทีสุ่ด และจะต้องไมเ่กินกว่าสิบสีว่นัไม่ว่าในกรณใีด ก�าหนดระยะเวลาแห่งการคุมขงันี ้จะต้องหกัออกจาก

โทษคุมขังตามค�าพิพากษาของศาล

บทบัญญัติแห่งข้อ 124 และ125 ให้ใช้บังคับแก่ผู้ถูกกักกันซึ่งถูกคุมขังระหว่างรอการพิจารณาส�าหรับ

ความผิดต่อวินัย

ข้อ 123

โดยไม่เป็นการเสื่อมเสียแก่อ�านาจศาล และเจ้าหน้าที่ชั้นสูง ผู้บัญชาการสถานที่กักกันหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับ

ผิดชอบหรือเจ้าพนักงานซึ่งเข้ารับหน้าที่แทนหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ�านาจทางวินัยเท่านั้น จะเป็นผู้ที่จะสั่ง

ลงโทษทางวินัยได้

ก่อนตัดสินลงโทษทางวินัยใดๆ ผู้ถูกกักกันที่ต้องหาจะต้องได้ทราบข้อความโดยละเอียดเกี่ยวกับความผิด

ที่ท�าให้ตนถูกกล่าวหา และจะต้องได้มีโอกาสชี้แจงความประพฤติและต่อสู้คดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้อง

ได้รับอนุญาตให้เรียกพยาน และถ้าจ�าเป็นก็ให้จัดหาล่ามผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยได้ ค�าตัดสินนั้น จะต้องอ่าน

ให้ฟังต่อหน้าผู้ต้องหาและกรรมการคนใดคนหนึ่งของคณะกรรมการผู้ถูกกักกัน

ระยะเวลาระหว่างเวลาตดัสนิลงโทษทางวนิยั และการบงัคบัตามค�าตดัสนินัน้จะต้องไม่เกนิกว่าหนึง่เดอืน

เมื่อผู้ถูกกักกันถูกตัดสินลงโทษทางวินัยเป็นกรณีใหม่ จะต้องให้ระยะเวลาอย่างน้อยสามวันล่วงพ้นไป 

ระหว่างการบงัคบัโทษสองคราวใดๆ หากว่าก�าหนดโทษรายใดรายหน่ึงมีระยะเวลาสิบวัน หรือกว่าน้ันขึน้ไป

ให้ผูบั้ญชาการสถานทีก่กักนัรกัษาสมดุรายการโทษทางวนิยัไว้ ซึง่ผูแ้ทนของประเทศทีคุ้่มครองจะตรวจดไูด้
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ข้อ 124

ไม่ว่าในกรณีใด ผู้ถูกกักกันจะต้องไม่ถูกย้ายไปยังสถานที่เพื่อการลงทัณฑ์ (เรือนจ�า ทัณฑสถาน เรือนจ�า

มหันตโทษ ฯลฯ) เพื่อรับโทษทางวินัย

สถานทีท่ีใ่ช้ในการลงโทษทางวินยัจะต้องมลีกัษณะถูกต้องตามหลกัสขุาภบิาล โดยเฉพาะอย่างยิง่ จะต้อง

มีเครื่องนอนอย่างเพียงพอ ผู้ถูกกักกันที่ต้องโทษจะต้องสามารถรักษาตัวของเขาให้อยู่ในสภาพที่สะอาด

สตรีผู้ถูกกักกันซ่ึงต้องโทษทางวินัย จะต้องคุมขังไว้ในสถานที่ที่แยกต่างหากไม่ปะปนกับชายผู้ถูกกักกัน 

และจะต้องอยู่ในความปกครองดูแลของสตรีโดยตรง

ข้อ 125

ผู้ถกูกักกนัทีถ่กูตดัสนิลงโทษทางวนิยั จะต้องได้รบัอนญุาตให้บรหิารร่างกายและอยูก่ลางแจ้งได้อย่างน้อย

วันละสองชั่วโมง

ถ้าผู้ถูกกักกันของร้อง จะต้องยอมให้ได้รับการตรวจของแพทย์ทุกวัน ผู้ถูกกักกันจะต้องได้รับการดูแล

รักษาตามความจ�าเป็นแห่งสภาพอนามัยของตน และถ้าจ�าเป็นก็ให้ย้ายไปสู่สถานท่ีพยาบาลของสถาน

ที่กักกัน หรือโรงพยาบาล

ผู้ถูกกักกันจะต้องได้รับอนุญาตให้อ่าน เขียน ตลอดจนส่งและรับจดหมายด้วย อย่างไรก็ดี หีบห่อ และ

เงินซึ่งส่งไปจะเก็บรักษาไว้จนกว่าจะครบก�าหนดโทษก็ได้ ในระหว่างนั้นให้มอบของท่ีส่งไปเช่นว่านี้แก่

คณะกรรมการผู้ถูกกักกันเพื่อรักษาไว้ ซึ่งถ้ามีของสดเสียได้อยู่ในหีบห่อนั้นแล้ว ก็ให้คณะกรรมการผู้ถูก

กักกันมอบให้แก่สถานที่พยาบาลต่อไป

ห้ามมิให้ผู้ถูกกักกันที่ต้องรับโทษทางวินัย ถูกตัดประโยชน์แห่งบทบัญญัติแห่งข้อ 107 และข้อ 143 ของ

อนุสัญญาฉบับนี้

ข้อ 126

บทบัญญัติแห่งข้อ 71 ถึงข้อ 76 ให้ใช้บังคับโดยอนุโลมแก่กระบวนการพิจารณาคดีในการฟ้องร้องผู้ถูก

กักกันซึ่งอยู่ในอาณาเขตของประเทศที่กักคุม
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ส่วนที่ 10
กำรย้ำยผู้ถูกกักกัน

ข้อ 127

การย้ายผู้ถกูกกักนั จะต้องกระท�าอย่างมมีนษุยธรรมเสมอ ตามหลกัทัว่ไปให้กระท�าการย้ายโดยทางรถไฟ 

หรอืพาหนะส�าหรบัขนส่งอย่างอืน่ และอย่างน้อยทีส่ดุให้อยูใ่นลกัษณะเหมอืนกบัทีข่นส่งทหารของประเทศ

ที่กักคุมในการย้ายสถานที่ ถ้าโดยกรณีพิเศษการย้ายเช่นว่านี้จะต้องเดินไป จะพึงกระท�าได้ก็ต่อเมื่อผู้ถูก

กักกันมีสภาพอนามัยสมบูรณ์ดีและจะต้องไม่ให้เป็นการเหน็ดเหนื่อยมากเกินไป

ในระหว่างท�าการย้ายนั้น ประเทศที่กักคุมจะต้องจัดหาน�้าดื่ม และอาหารท่ีมีปริมาณ คุณภาพ และ

ประเภทให้เป็นที่พอเพียงแก่ผู้ถูกกักกันที่จะอยู่ในอนามัยที่ดีได้ กับท้ังเคร่ืองนุ่งห่มอันจ�าเป็น ท่ีหลบภัย

อันสมควร การรักษาพยาบาลเท่าที่จ�าเป็นอีกด้วย ประเทศที่กักคุมจะต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควร

ที่จะจัดให้มีความปลอดภัยระหว่างท�าการย้าย และจะต้องท�าบัญชีรายชื่อผู้ถูกกักกันที่ถูกย้ายทั้งปวงโดย

ครบถ้วนก่อนจะออกเดินทางไป

ผู้ถูกกักกันที่ป่วยไข้ บาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ และสตรีที่คลอดบุตรจะต้องไม่ถูกย้าย ถ้าการเดินทางอาจ

เป็นอันตรายแก่สุขภาพ เว้นแต่จะเป็นการจ�าเป็นเพื่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น

ถ้าแนวรบเคลือ่นเข้าใกล้สถานทีก่กักนั ผูถ้กูกักกนัในสถานทีด่งักล่าวนัน้จะต้องไม่ถกูย้าย นอกจากการย้าย

จะกระท�าได้ในสภาพปลอดภัยเพียงพอ หรือถ้าคงอยู่ ณ ที่นั้นจะเป็นการเสี่ยงภัยมากยิ่งกว่าการย้ายไป

เมือ่ท�าการวนิจิฉยัเกีย่วกบัการย้ายผูถู้กกักกัน ประเทศทีกั่กคมุจะต้องค�านงึถงึผลประโยชน์ของผูถ้กูกกักัน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไม่ท�าอะไรให้เพิ่มความยุ่งยากให้แก่การส่งกลับไปสู่ประเทศเดิมหรือส่งกลับไปยัง

บ้านของบุคคลเหล่านั้น

ข้อ 128

ในกรณีที่มีการย้าย ผู้ถูกกักกันจะต้องได้รับทราบการแจ้งเป็นทางการถึงการออกเดินทางและต�าบลที่อยู่

ทางไปรษณยี์ใหม่ การแจ้งให้ทราบเช่นวา่นี้นั้นจะต้องบอกล่วงหน้าให้มีเวลาพอที่จะรวบรวมข้าวของเดิน

ทาง และแจ้งให้ญาติที่สนิททราบ

ผู้ถูกกักกันต้องได้รับอนุญาตให้น�าสิ่งของส่วนตัว จดหมายและหีบห่อซึ่งส่งมาให้ตนติดตัวไปด้วย น�้าหนัก

หีบห่อเดนิทางเช่นว่าน้ีจะถูกจ�ากดักไ็ด้ ถ้าเป็นการจ�าเป็นโดยพฤตกิารณ์แห่งการย้ายนัน้ แต่จะต้องไม่น้อย

กว่าคนละยี่สิบห้ากิโลกรัมไม่ว่าในกรณีใด
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จดหมายและหีบห่อ ซึ่งส่งไปยังสถานที่กักกันเดิมนั้น ให้ส่งต่อไปให้ผู้ถูกกักกันโดยไม่ชักช้า

ผู้บัญชาการสถานที่กักกัน จะต้องด�าเนินการอันจ�าเป็นโดยท�าความตกลงกับคณะกรรมการผู้ถูกกักกัน 

เพื่อจัดให้ท�าการขนส่งทรัพย์สินส่วนรวมของผู้ถูกกักกันและส่ิงของซึ่งผู้ถูกกักกันไม่สามารถเอาติดตัวไป

ด้วย เพราะเหตุที่มีข้อจ�ากัดก�าหนดขึ้นไว้ตามความในวรรคสอง

ส่วนที่ 11
มรณกรรม

ข้อ 129

พินัยกรรมของผู้ถูกกักกันนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นผู้เก็บรักษาไว้เพื่อให้ปลอดภัย และในเมื่อผู้ถูก

กักกันถึงมรณกรรมลง ให้ส่งพินัยกรรมไปให้บุคคลที่ผู้ถูกกักกันได้ระบุไว้ก่อนแล้วนั้นโดยไม่ชักช้า

การมรณะของผูถ้กูกักกันทกุๆ ราย จะต้องมแีพทย์รบัรองและให้ออกมรณบตัรแสดงเหตผุลและเหตกุารณ์

ซึ่งท�าให้เกิดการมรณะนั้น

การมรณะนั้น จะต้องจัดท�าบันทึกขึ้นเป็นทางการและให้จดทะเบียนไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการนั้นซึ่งใช้

บงัคบัในอาณาเขตซ่ึงสถานทีก่กักนัตัง้อยู ่และให้ส่งส�าเนาอนัรบัรองว่าถกูต้องของบันทกึนีโ้ดยไม่ชกัช้าไป

ให้ประเทศที่คุ้มครอง และส�านักตัวแทนกลางที่ได้ระบุไว้ในข้อ 140 นั้นด้วย

ข้อ 130

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกักคุมจะต้องจัดให้ผู้ถูกกักกันซึ่งถึงมรณกรรมลงระหว่างที่ถูกกักกันนั้นได้รับการฝังอย่างมี

เกียรติ ถ้าเป็นไปได้ ตามพิธีศาสนาของผู้ถูกกักกันนั้นๆ และจัดให้ที่ฝังศพนั้นๆ ได้รับความเคารพและได้

รับการบ�ารุงรักษาตามสมควร กับมีเครื่องหมายในลักษณะจะให้จ�าได้เสมอ

ผู้ถูกกักกันที่ถึงมรณกรรมนั้น จะต้องไว้คนละที่ นอกจากจะมีพฤติการณ์ที่จะหลีกเลี่ยงมิได้บังคับให้ต้อง

ฝังรวมกนั ศพนัน้จะเผาได้กต่็อเมือ่มเีหตผุลทางสขุภาพบงัคบัหรอืโดยเหตผุลทางศาสนาของผูม้รณะหรือ

ตามความประสงค์อันชัดแจ้งของผู้มรณะที่จะให้กระท�าเช่นนั้น ในกรณีท่ีมีการเผาศพให้ระบุข้อความนี้

พร้อมด้วยเหตุผลไว้ในมรณบัตรของผู้มรณะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกักคุมจะต้องรักษาอัฐิไว้ให้ปลอดภัย และเมื่อ

ญาติสนิทของผู้มรณะร้องขอก็ให้ส่งไปให้โดยเร็วที่สุดที่จะท�าได้

ในทันทีที่จะท�าได้ตามพฤติการณ์ และต้องไม่ช้ากว่าเมื่อการสู้รบได้สิ้นสุดลงแล้ว ประเทศที่กักคุมจะ

ต้องส่งบัญชีที่ฝังศพของผู้ถูกกักกันที่ถึงมรณกรรมไปให้ประเทศที่ผู้ถูกกักกันนี้มรณะสังกัดอยู่โดยผ่าน
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ทางส�านักงานสนเทศซึ่งได้ระบุไว้ในข้อ 136 บัญชีเหล่านี้จะต้องมีรายการทั้งหมดเท่าที่จ�าเป็นเพื่อแสดง

รูปพรรณของผู้ถูกกักกันที่ถึงมรณกรรมรวมทั้งแหล่งที่อันชัดเจนของที่ฝังศพนั้นๆ ด้วย

ข้อ 131

ทกุๆ ครัง้ทีม่กีารมรณะหรอืบาดเจ็บอนัร้ายแรงเกดิข้ึนแก่ผูถู้กกกักนั หรอืสงสยัว่าได้เกดิขึน้ โดยการกระท�าของ

ทหารยามหรือผู้ถูกกักกันอื่น หรือบุคคลอื่นใดรวมทั้งการมรณะซึ่งไม่ปรากฏสาเหตุอีกด้วยนั้น ประเทศที่

กักคุมจะต้องจัดให้มีการสอบสวนเป็นทางการโดยทันที

ให้ส่งค�าบอกกล่าวในเรือ่งนีไ้ปยงัประเทศทีคุ้่มครองทันท ีให้จดค�าให้การของพยานไว้ และให้จดัท�ารายงาน

และส่งรายงานรวมทั้งค�าพยานนั้นไปให้ประเทศที่คุ้มครองที่กล่าวแล้วนั้น

ถ้าการสอบสวนแสดงให้เห็นความผิดของบุคคลคนหน่ึงหรือหลายคน ประเทศที่กักคุมจะต้องจัดการ

เท่าที่จ�าเป็นทั้งปวงเพื่อให้มีการฟ้องร้องบุคคลผู้ต้องรับผิดดังกล่าว

ส่วนที่ 12
กำรปล่อยตัว กำรส่งตัวกลับประเทศเดิม และกำรพักอำศัยในประเทศที่เป็นกลำง

ข้อ 132

ผูถ้กูกกักนัทกุคนจะต้องถกูปล่อยตวัโดยประเทศทีก่กัคมุในทนัททีีไ่ม่มีเหตุอันจ�าเป็นท่ีจะกกักนัตัวไว้ต่อไป

นอกจากนี ้ภาคคีู่พิพาทจะต้องพยายามในระหว่างทีม่กีารสูร้บอยูน่ัน้ทีจ่ะท�าความตกลงเพือ่การปล่อยตวั 

การส่งตัวกลับไปประเทศเดิม การส่งตัวกลับไปถิ่นที่อยู่ หรือการพักอาศัยในประเทศที่เป็นกลาง ส�าหรับ

ผู้ถูกกักกันบางประเภทโดยเฉพาะเด็ก สตรีท่ีมีครรภ์ และมารดาซึ่งมีการทารกและเด็กผู้บาดเจ็บและ

ป่วยไข้ และผู้ถูกกักกันซึ่งได้รับการกักคุมมาเป็นเวลานานแล้ว

ข้อ 133

การกักกันจะต้องสิ้นสุดลงโดยเร็วที่สุดที่จะท�าได้ภายหลังที่การสู้รบได้ยุติลงแล้ว

ผู้ถูกกักกันในอาณาเขตของภาคีคู่พิพาทซ่ึงได้ถูกด�าเนินคดีฟ้องร้องทางอาญาส�าหรับความผิดอันมิใช่

ความผิดที่ต้องรบัโทษฐานผดิวนิัยโดยเฉพาะนัน้ อาจถูกกักคุมไว้จนกวา่การพิจารณานั้นจะสิน้สดุลง และ

ถ้ามพีฤตกิารณ์บงัคบัก็อาจถกูกกัคมุไว้จนกว่าจะได้รบัโทษครบถ้วนแล้วได้ บทบญัญตัเิช่นว่านีใ้ห้ใช้บงัคบั

แก่ผู้ถูกกักกันซึ่งได้เคยถูกพิพากษาลงโทษตัดอิสรภาพมาก่อนแล้ว
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โดยความตกลงระหว่างประเทศที่กักคุมและประเทศที่เกี่ยวข้องอาจมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นหลังจากที่

การสู้รบหรือการยึดครองอาณาเขตได้สิ้นสุดลงแล้ว เพื่อค้นหาผู้ถูกกักกันที่กระจัดกระจายอยู่

ข้อ 134

เมื่อการสู้รบได้ยุติลงแล้ว อัครภาคีผู้ท�าสัญญาจะต้องพยายามที่จะจัดการให้ผู้ถูกกักกันได้กลับไปอยู่ถิ่นที่

อยู่ครั้งสุดท้ายของตน หรืออ�านวยความสะดวกในการส่งตัวกลับไปประเทศเดิมของตน

ข้อ 135

ประเทศทีก่กัคมุจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการทีส่่งตวัผูถ้กูกกักนัทีถ่กูปล่อยตวัแล้วกลบัไปยงัถิน่ทีอ่ยูใ่นขณะ

ทีถ่กูกกักนันัน้ หรอืถ้าถกูควบคุมตวัระหว่างเดนิทางหรอือยูใ่นระหว่างทะเลหลวง กใ็ห้เสยีค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางต่อไป หรือในการส่งตัวกลับไปยังที่ที่เริ่มออกเดินทาง

ในกรณทีีป่ระเทศกกัคมุไม่ยอมอนญุาตให้ผูถ้กูกกักนัทีถ่กูปล่อยตวัแล้ว ซึง่เป็นผูท้ีไ่ด้เคยมภีมิูล�าเนาประจ�า

อยู่ในอาณาเขตของตนก่อนได้อยู่ต่อไป ประเทศที่กักคุมนั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อส่งตัวผู้ถูกกักกันนั้น

กลับประเทศเดิมแต่อย่างไรก็ดี ถ้าผู้ถูกกักกันเลือกที่จะกลับไปประเทศของตนในความรับผิดชอบของ

ตนเอง หรอืตามค�าสัง่ของรฐับาลของประเทศซึง่ตนสวามภิกัด์ิอยูแ่ล้ว ประเทศท่ีกกัคุมจะไม่ต้องเสียค่าใช้

จ่ายในการเดนิทางหลงัจากทีอ่อกไปจากอาณาเขตของตนแล้ว ประเทศทีก่กัคมุไม่จ�าต้องเสยีค่าใช้จ่ายใน

การส่งตัวกลับไปประเทศเดิม ส�าหรับผู้ถูกกักกันผู้ซึ่งถูกกักกันตามค�าขอร้องของตนเอง

ถ้าผู้ถูกกักกันได้ถูกย้ายตามความในข้อ 45 ประเทศที่ย้ายและที่รับตัวไว้จะต้องตกลงก�าหนดส่วนของ

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นซึ่งแต่ละประเทศจะต้องเสีย

ข้อความที่กล่าวแล้วนั้น ไม่กระทบกระเทือนถึงข้อตกลงพิเศษซึ่งอาจจะได้ท�าระหว่างภาคีคู่พิพาท 

เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและการส่งตัวกลับประเทศเดิมส�าหรับคนชาติของตนซึ่งอยู่ในอ�านาจของศัตรู

หมวด 5
ส�ำนักงำนสนเทศและส�ำนักงำนตัวแทนกลำง

ข้อ 136

เมื่อได้มีการพิพาทขึ้น และในทุกกรณีที่มีการยึดครอง ภาคีคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะต้องจัดตั้งส�านักงาน

สนเทศขึ้นเป็นทางการ เพื่อรับผิดชอบในการรับและส่งข่าวเกี่ยวกับบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งอยู่

ในอ�านาจของตน
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ภายในระยะเวลาอันสัน้ทีสุ่ด ภาคคีูพ่พิาทแต่ละฝ่ายจะต้องแจ้งให้ส�านกังานสนเทศของตนทราบถงึระเบียบ

การซึ่งตนได้ก�าหนดขึ้นเกี่ยวกับบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งอยู่ในความควบคุมเกินกว่าสองสัปดาห์

ผู้ซึ่งถูกก�าหนดสถานท่ีให้อยู่หรือซึ่งถูกกักกัน อนึ่งภาคีที่กล่าวนี้จะต้องให้กระทรวงทบวงกรมของตนซึ่ง

เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้นแจ้งให้ส�านักงานที่กล่าวแล้วทราบทันทีถึงการเปล่ียนแปลงซ่ึงเก่ียวกับบุคคล

ผู้ได้รับความคุ้มครองเหล่านี้ เช่น การย้าย การปล่อยตัว การส่งตัวกลับประเทศเดิม การหลบหนี การ

รับเข้าโรงพยาบาล การเกิด และการมรณะ

ข้อ 137

ส�านกังานแห่งชาตแิต่ละแห่งจะต้องส่งข่าวเกีย่วกบับคุคลผูท้ีไ่ด้รบัความคุม้ครองไปให้ประเทศซึง่บคุคลที่

กล่าวแล้วนั้นเป็นคนชาติ หรือประเทศที่บุคคลเหล่านั้นมีถิ่นที่อยู่โดยทันที โดยทางที่เร็วที่สุดโดยผ่านทาง

ประเทศทีคุ่ม้ครองและทางส�านกัตวัแทนกลาง ตามทีไ่ด้บญัญตัไิว้ในข้อ 140 ด้วย ส�านกังานเหล่านีจ้ะต้อง

ตอบบรรดาข้อสอบถามทั้งปวงที่พึงได้รับมาเกี่ยวกับบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองนั้น

ส�านักงานสนเทศเหล่าน้ีจะต้องส่งข่าวเกี่ยวกับบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง เว้นไว้แต่ว่าการส่งข่าวนั้น

จะเป็นการเสียหายแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติพี่น้องของบุคคลดังกล่าวนั้น แม้ในกรณีเช่นนั้นก็ดี จะไม่แจ้ง

ข่าวนั้นแก่ส�านักตัวแทนกลางไม่ได้ ซึ่งเมื่อได้รับแจ้งให้ทราบถึงพฤติการณ์แล้ว ส�านักตัวแทนกลางจะได้

ใช้ความระมัดระวังตามที่จ�าเป็นดังที่ระบุไว้ในข้อ 140 การติดต่อเป็นลายลักษณ์อักษรของส�านักงานใดๆ 

จะต้องมีลายมือชื่อหรือประทับตรารับรองเป็นหลักฐาน

ข้อ 138

ข่าวซึง่ส�านกังานแห่งชาตไิด้รบัและส่งไปนัน้ จะต้องมลีกัษณะทีจ่ะชีใ้ห้ทราบรปูพรรณของบคุคลผูท้ีไ่ด้รบั

ความคุ้มครองได้โดยถูกต้อง และที่จะแจ้งให้ญาติสนิททราบได้โดยเร็ว ข่าวเก่ียวกับบุคคลแต่ละคนนั้น 

อย่างน้อยจะต้องมีนามสกุล นามตัว ต�าบลและวันเกิด สัญชาติ ถิ่นที่อยู่สุดท้าย และต�าหนิ นามตัวของ

บิดาและนามเดิมของมารดา และได้ด�าเนินการปฏิบัติแก่ผู้น้ันในวันใด สถานท่ีใด และในสภาพอย่างไร 

พร้อมทั้งต�าบลที่จะส่งหนังสือไปให้ผู้นั้นได้ กับนามและต�าบลของผู้ที่จะต้องแจ้งไปให้ทราบด้วย

โดยนัยเดียวกัน ข่าวเกี่ยวกับสภาพอนามัยของผู้ถูกกักกันซึ่งป่วยหนัก หรือถูกบาดเจ็บอย่างสาหัส ก็จะ

ต้องแจ้งให้ทราบโดยสม�่าเสมอ และถ้าท�าได้ให้แจ้งให้ทราบทุกสัปดาห์

ข้อ 139

อนึ่งส�าหรับงานสนเทศแห่งชาติแต่ละแห่งจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมสิ่งของส่วนตัวอัน

มีค่าซึ่งผู้ท่ีได้รับความคุ้มครองที่ได้ระบุไว้ในข้อ 136 ได้ทิ้งไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ซึ่งได้ถูกส่งตัวกลับ

ประเทศเดิม หรือถูกปล่อยตัว หรือผู้ที่ได้หลบหนีหรือถึงมรณกรรม ส�านักงานสนเทศจะต้องส่งของที่มีค่า

ดังกล่าวแล้วไปให้ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง หรือถ้าจ�าเป็นก็ให้ส่งผ่านทางส�านักตัวแทนกลาง สิ่งของเช่นว่านั้น
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ให้ส�านักงานจัดส่งไปเป็นห่อปิดผนึกประทับตราพร้อมด้วยบันทึกรายการให้ข้อความอันชัดแจ้งและโดย

ละเอียดเกี่ยวกับรูปพรรณของผู้ที่เป็นเจ้าของสิ่งของเหล่านั้นรวมทั้งบัญชีแสดงสิ่งของที่บรรจุไว้ในหีบห่อ

นั้นโดยครบถ้วนด้วย การรับและส่งสิ่งของที่มีค่าเช่นว่านั้นให้จัดท�าเป็นบันทึกรายละเอียดเก็บรักษาไว้

ข้อ 140

ให้จัดตั้งส�านักตัวแทนสนเทศกลางส�าหรับบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับผู้ที่ถูก

กักกันขึ้นในประเทศที่เป็นกลาง หากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเห็นเป็นการจ�าเป็น จะเสนอ

ให้ประเทศที่เกี่ยวข้องจัดตั้งส�านักตัวแทนเช่นว่านั้นขึ้นก็ได้ ซึ่งอาจเป็นส�านักงานเดียวกันกับที่จัดให้มีขึ้น

ตามข้อ 123 แห่งอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึกฉบับลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949

ให้เป็นหน้าที่ของส�านักตัวแทนนี้จะรวบรวมบรรดาข่าวชนิดที่กล่าวไว้ในข้อ 136 ซึ่งอาจได้รับมาโดย

ทางการหรือทางเอกชน และให้จัดส่งไปให้ประเทศเดิมหรือประเทศที่เป็นที่อยู่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น

โดยเรว็ทีส่ดุทีจ่ะท�าได้ เว้นไว้แต่ในกรณทีีม่กีารส่งข่าวไปนัน้จะเป็นทีเ่สยีหายแก่บคุคลทีเ่กีย่วข้องกบัข่าวที่

กล่าวแล้วนัน้ หรอืแก่ญาตพิีน้่องของบคุคลเหล่านัน้ส�านกังานทีว่่านีจ้ะต้องได้รบัความสะดวกทัง้ปวง ตาม

สมควรจากภาคีคู่พิพาทในการส่งข่าวนั้นๆ

อคัรภาคผู้ีท�าสัญญา และโดยเฉพาะอย่างยิง่ อัครภาคทีีค่นชาตไิด้รบัประโยชน์จากบรกิารของส�านกัตวัแทน

กลางพึงให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ส�านักตัวแทนที่กล่าวแล้วตามความต้องการของส�านักตัวแทน

บทบัญญัติข้างต้นนี้ห้ามมิให้ตีความโดยเป็นการก�ากัดกิจการด้านมนุษยธรรมของคณะกรรมการกาชาด

ระหว่างประเทศหรือของสมาคมบรรเทาทุกข์ต่างๆ ที่ได้บัญญัติไว้ใน ข้อ 142

ข้อ 141

ส�านักงานสนเทศแห่งชาติ และส�านักตัวแทนสนเทศกลาง จะต้องได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมไปรษณีย์

ทั้งหมดตลอดจนการยกเว้นทั้งหลายที่บัญญัติไว้ในข้อ 110 รวมทั้งการยกเว้นค่าโทรเลขเท่าที่จะพึงท�าได้ 

หรืออย่างน้อยก็ให้เสียในอัตราอย่างต�่ามาก
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ภำค 4
กำรปฏิบัติตำมอนุสัญญำ

หมวด 1
บททั่วไป

ข้อ 142

ภายใต้บงัคบัแห่งระเบยีบการซึง่ประเทศทีกั่กคมุเหน็จ�าเป็นทีจ่ะต้องจดัวางขึน้เพือ่ความมัน่คงของตนหรอื

เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการอย่างอื่นตามสมควร ผู้แทนขององค์การทางศาสนา สมาคมบรรเทาทุกข์

หรือองค์การอื่นใดที่ให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง จะต้องได้รับจากประเทศเหล่านี้

ซึ่งบรรดาความสะดวกต่างๆ ส�าหรับตนเองหรือผู้แทนที่ได้รับแต่งตัง้โดยถูกต้องแล้วในอันทีจ่ะเยี่ยมเยยีน

บคุคลผู้ทีไ่ด้รับความคุ้มครอง แจกจ่ายเครือ่งอปุโภคบรโิภคส�าหรบับรรเทาทกุข์ และวัสดท่ีุส่งมาจากทีใ่ดๆ 

เพื่อใช้ในการศึกษา การพักผ่อน หรือการศาสนา หรือเพื่อช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ ในการจัดวางระเบียบ

ส�าหรับเวลาว่างของตนภายในทีกั่กกนันัน้ สมาคมหรอืองค์การเช่นว่านีอ้าจตัง้ขึน้ในอาณาเขตของประเทศ

ที่กักคุม หรือในประเทศอื่นใดก็ได้ หรืออาจมีลักษณะเป็นองค์การระหว่างประเทศก็ได้

ประเทศที่กักคุมอาจจ�ากัดจ�านวนสมาคมและองค์การซ่ึงได้รับอนุญาตให้มีผู้แทนไปด�าเนินกิจการใน

อาณาเขตและภายใต้ความควบคุมของตนได้ แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปภายใต้เงื่อนไขว่าการจ�ากัดเช่นว่านี้

จะต้องไม่เป็นการขัดขวางแก่การปฏิบัติ เพื่อยังผลให้ด�าเนินการบรรเทาทุกข์ได้อย่างเพียงพอแก่บุคคล

ที่ได้รับความคุ้มครองทั้งปวง

ฐานะพเิศษของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศในเรือ่งนีจ้ะต้องเป็นทีร่บัรองและได้รบัความเคารพ

ทุกเมื่อ

ข้อ 143

ผู้แทนหรือผู้ที่ได้รับมอบอ�านาจของประเทศที่คุ้มครองจะต้องได้รับอนุญาตให้ไปในสถานที่ทุกๆ แห่งที่มี

บุคคลที่ได้รับความคุ้มครองอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่กักกัน สถานที่กักคุม และสถานที่ท�างาน

บุคคลเหล่าน้ีจะต้องได้รับอนุมัติให้เข้าไปในอาคารทุกแห่งที่มีบุคคลผู้ท่ีได้รับความคุ้มครองอยู่ และอาจ

สัมภาษณ์ผู้ได้รับความคุ้มครองโดยปราศจากผู้รู้เห็นเป็นพยานซึ่งจะท�าโดยตนเองหรือโดยใช้ล่ามก็ได้
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การเยี่ยมเยียนเหล่านี้จะห้ามเสียมิได้ เว้นไว้แต่ว่าจะมีเหตุผลจ�าเป็นในทางทหารบังคับ แต่ถึงกระน้ัน

ก็ดีจะห้ามได้ก็แต่เพียงเป็นการพิเศษและชั่วคราวเท่านั้น ห้ามมิให้ก�ากัดเวลาเยี่ยมและก�าหนดครั้งคราว

แห่งการเยี่ยม

ผู้แทนเช่นว่านั้นจะต้องมีเสรีภาพเต็มที่ที่จะเลือกสถานที่ที่ตนประสงค์จะไปเยี่ยมเยียน ประเทศท่ีกักคุม

หรือที่ยึดครอง ประเทศที่คุ้มครองและเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น ประเทศอันเป็นแหล่งเดิมของผู้ที่จะได้รับ

การเยี่ยมเยียนอาจยินยอมให้ผู้ร่วมชาติของผู้ที่ถูกกักกันมีส่วนในการเยี่ยมเยียนนั้นด้วยก็ได้

ผูแ้ทนของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศจะต้องได้รบัสทิธดิงักล่าวข้างบนนัน้ด้วยการแต่งตัง้ผูแ้ทน

เช่นว่านี้ จะต้องเสนอให้ได้รับความเห็นชอบของประเทศที่ปกครองอาณาเขตที่ผู้แทนจะไปท�าหน้าที่นั้น

ข้อ 144

อัครภาคีผู้ท�าสัญญารับที่จะเผยแพร่ตัวบทแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ในประเทศของตนให้กว้างขวางท่ีสุดเท่า

ที่จะท�าได้ ทั้งในยามสงบและยามสงคราม และโดยเฉพาะอย่างย่ิงให้รวมการศึกษาอนุสัญญานี้ไว้ใน

โครงการศึกษาของทหารและถ้าเป็นได้ในโครงการศึกษาของพลเรือนด้วย เพื่อให้ประชากรโดยทั่วไปได้

ทราบหลักการแห่งอนุสัญญานี้

เจ้าหน้าที่พลเรือน ทหาร ต�ารวจ หรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ ซึ่งในยามสงครามมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้ที่ได้

รับความคุ้มครอง จะต้องมีตัวบทแห่งอนุสัญญานี้และจะต้องได้รับการสอนเป็นพิเศษเกี่ยวกับบทบัญญัติ

ต่างๆ แห่งอนุสัญญา

ข้อ 145

อัครภาคีผู้ท�าสัญญาจะได้ส่งค�าแปลทางการของอนุสัญญาฉบับนี้ให้กันและกัน โดยผ่านทางคณะมนตรี

สหพันธ์สวิสและในระหว่างการสู้รบให้ส่งผ่านทางประเทศที่คุ้มครอง รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ 

ซึ่งตนอาจบัญญัติขึ้นเพื่อประกันการปฏิบัติตามอนุสัญญานี้

ข้อ 146

อคัรภาคผีูท้�าสญัญาทีจ่ะตรากฎหมายตามทีจ่�าเป็นขึน้ไว้ให้มบีทลงโทษทางอาญาอนัจะปรับใช้ได้อย่างมผีล

แก่บคุคลท่ีกระท�าหรอืสัง่ให้กระท�าการละเมิดอนัร้ายแรงใดๆ ต่ออนสุญัญาฉบบันีด้งัได้นยิามไว้ในข้อต่อไป

อคัรภาคผีูท้�าสญัญาแต่ละฝ่ายมพีนัธกรณทีีจ่ะต้องค้นหาตวัผูท้ีต้่องหาว่าได้กระท�าหรอืได้สัง่ให้กระท�าการ

ละเมิดอันร้ายแรงน้ันๆ และจะต้องน�าตวับคุคลเหล่าน้ีไม่ว่าจะมสีญัชาตใิดขึน้ศาลของตน หากประสงค์และ

เป็นไปตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายของตนแล้ว อัครภาคีฝ่ายนัน้อาจส่งตัวบคุคลดังกล่าวไปให้อคัรภาคอีกี

ฝ่ายหนึง่ทีเ่กีย่วข้องเพือ่พจิารณาคดกีไ็ด้ แต่อคัรภาคฝ่ีายนัน้จะต้องแสดงว่ามข้ีอกล่าวหาอนัมมีลูเพยีงพอ
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อัครภาคีผู้ท�าสัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องจัดการตามที่จ�าเป็นเพื่อระงับบรรดาการกระท�าใดๆ อันขัดต่อ

บทบัญญัติแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ นอกจากการละเมิดอันร้ายแรงที่ได้นิยามไว้ในข้อต่อไป

ในทุกพฤติการณ์ บุคคลผู้ต้องหาจะต้องได้รับประโยชน์แห่งการคุ้มครองในการพิจารณาและการต่อสู้คดี

โดยเป็นธรรม ซึ่งเป็นการให้ความอนุเคราะห์ไม่น้อยไปกว่าที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 105 และข้อต่อๆ ไปแห่ง

อนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก ฉบับลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949

ข้อ 147

การละเมิดอนัร้ายแรงทีไ่ด้กล่าวถึงในข้อก่อนนัน้ ได้แก่การกระท�าอย่างหนึง่อย่างใดต่อไปนี ้หากได้กระท�า

ต่อบุคคลหรือทรัพย์สินซึ่งอนุสัญญาฉบับนี้ให้ความคุ้มครองคือ การฆ่าโดยเจตนา การทรมานหรือการ

ปฏบิตัอิย่างไร้มนษุยธรรมรวมทัง้การทดลองทางชีววทิยา การกระท�าให้เกดิความทกุข์ทรมานอย่างสาหสั 

หรือท�าอันตรายแก่ร่างกายหรืออนามัยอย่างร้ายแรงโดยเจตนา การเนรเทศหรือการย้ายผู้ได้รับความ

คุ้มครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือการกักขังบุคคลเช่นว่านั้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การบังคับให้

ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองเข้าประจ�าการในกองทหารของประเทศที่เป็นศัตรูหรือการกระท�าโดยเจตนาให้

ผูท้ีไ่ด้รบัความคุม้ครองเสยีสทิธิทีจ่ะได้รับการพจิารณาโดยเทีย่งธรรมและตามระเบยีบดงัทีไ่ด้บญัญตัไิว้ใน

อนุสัญญาฉบับนี้ การจับตัวไปเป็นประกันและการท�าลายและริบทรัพย์สินอย่างกว้างขวางโดยไม่มีความ

จ�าเป็นทางทหารและซึ่งได้กระท�าไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายและโดยพลการ

ข้อ 148

อัครภาคีผู้ท�าสัญญาจะปลดเปลื้องตนเอง หรืออัครภาคีอื่นใดจากความรับผิดชอบที่ตนเองหรืออัครภาคี

อื่นมีอยู่ เนื่องจากการละเมิดซึ่งได้กล่าวถึงในข้อก่อนนั้นหาได้ไม่

ข้อ 149

เมือ่มคี�าร้องขอของภาคีคูพ่พิาทฝ่ายหนึง่ จะต้องจดัให้มกีารสอบสวนเก่ียวกับข้อกล่าวหาว่าได้มกีารละเมดิ

อนุสัญญาขึ้นด้วยประการใดๆ โดยวิธีการตามที่ภาคีที่เกี่ยวข้องจะได้ตกลงกัน

หากไม่อาจตกลงกันได้ในวิธีการส�าหรับการสอบสวนแล้ว ภาคีควรตกลงกันเลือกผู้ชี้ขาดขึ้นคนหนึ่งซึ่งจะ

ตัดสินว่าจะต้องด�าเนินการตามวิธีใด

เมื่อปรากฏชัดว่าได้มีการละเมิดแล้ว ภาคีคู่พิพาทจะต้องจัดการให้การละเมิดนั้นสิ้นสุดลง และก�าจัดการ

ละเมิดนั้นภายในเวลาสั้นที่สุดที่จะท�าได้
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หมวด 2
บทสุดท้ำย

ข้อ 150

อนุสัญญาฉบับนี้ได้จัดท�าขึ้นเป็นภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ตัวบททั้งสองเป็นอันถูกต้องเท่ากัน

คณะมนตรสีหพนัธ์สวสิจะต้องจดัให้มคี�าแปลของอนสุญัญานีเ้ป็นทางการเป็นภาษารสัเซยีและภาษาสเปน

ข้อ 151

อนุสัญญาฉบับนี้ซึ่งลงวันที่วันนี้ เปิดให้ลงนามจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1950 ในนามของประเทศ

ที่ได้มีผู้แทนไปในการประชุมซึ่งได้เปิดขึ้น ณ เมืองเจนีวา เมื่อวันที่ 21 เมษายน ค.ศ. 1949

ข้อ 152

อนุสัญญาฉบับนี้จะต้องได้รับสัตยาบันโดยเร็วท่ีสุดท่ีจะท�าได้ และจะต้องเก็บรักษาสัตยาบันสาส์นไว้ที่

กรุงเบิร์น

ให้จดัท�าบนัทกึการส่งมอบสตัยาบนัสาส์นแต่ละฉบบัไว้ และให้คณะมนตรสีหพันธ์สวสิส่งส�าเนาอนัรบัรอง

ว่าถูกต้องไปให้ประเทศต่างๆ ที่ได้ลงนามไว้ หรือที่ได้แจ้งการภาคยานุวัติอนุสัญญาแล้ว

ข้อ 153

อนสุญัญาฉบบันีจ้ะเป็นอนัมผีลบงัคบัใช้หกเดอืนหลงัจากทีไ่ด้มกีารมอบสตัยาบนัสาส์นไว้แล้วไม่น้อยกว่า

สองฉบับ

แต่นั้นไป อนุสัญญาจะเป็นอันมีผลบังคับใช้แก่อัครภาคีผู้ท�าสัญญาแต่ละฝ่ายหกเดือนหลังจากได้มอบ

สัตยาบันสาส์นแล้ว

ข้อ 154

ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งต้องผูกพันตามอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยกฎและประเพณีการสงคราม

ทางบกไม่ว่าจะเป็นฉบับลงวันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1899 หรือฉบับลงวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 1907 ก็ตาม 

และซึง่เป็นภาคแีห่งอนสุญัญาฉบบันี ้อนสุญัญาฉบบัสดุท้ายนีจ้ะเป็นข้อความเพิม่เตมิหมวด 2 และ 3 ของ

ข้อบังคับที่ได้ผนวกไว้ท้ายอนุสัญญากรุงเฮกที่ได้กล่าวข้างต้นนั้น
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ข้อ 155

ตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้เป็นต้นไป จะได้เปิดให้ประเทศใดๆ ที่มิได้ลงนามไว้ท�าการภาคยานุวัติอนุสัญญา

ฉบับนี้ได้

ข้อ 156

การภาคยานุวัติจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคณะมนตรีสหพันธ์สวิส และมีผลบังคับหกเดือน

หลังจากวันที่ได้ทราบการแจ้งนั้น

คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะต้องแจ้งการภาคยานุวัติไปยังประเทศต่างๆ ที่ได้ลงนามไว้หรือที่ได้แจ้งการ

ภาคยานุวัติอนุสัญญาแล้ว

ข้อ 157

สถานการณ์ดงัทีไ่ด้บญัญตัไิว้ในข้อ 2 และ 3 จะเกิดผลทันทีแก่สตัยาบนัสาส์นทีไ่ด้มอบไว้ และการภาคยานวุตัิ

ที่ได้แจ้งแล้ว โดยภาคีคู่พิพาทก่อนหรือภายหลังการเริ่มสู้รบหรือการยึดครอง คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะ

ต้องแจ้งการสัตยาบันหรือการภาคยานุวัติใดๆ ที่ได้รับจากภาคีคู่พิพาทโดยวิธีที่เร็วที่สุด

ข้อ 158

อัครภาคีผู้ท�าสัญญาแต่ละฝ่ายย่อมมีเสรีภาพที่จะบอกเลิกอนุสัญญาฉบับนี้

การบอกเลิกน้ีจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคณะมนตรีสหพันธ์สวิส ซึ่งจะได้ส่งต่อไปยังรัฐบาล

ของอัครภาคีผู้ท�าสัญญาทั้งปวง

การบอกเลกิจะมผีลหนึง่ปีภายหลังท่ีได้แจ้งไปให้คณะมนตรสีหพันธ์สวสิทราบ อย่างไรกด็ ีการบอกเลกิซึง่

ได้แจ้งไปในขณะประเทศที่บอกเลิกนั้นยังพัวพันอยู่ในการพิพาทใดๆ จะไม่มีผลจนกว่าจะได้ท�าสันติภาพ

กันแล้ว และภายหลังที่การด�าเนินการเกี่ยวกับการปล่อยตัว การส่งตัวกลับประเทศเดิม และการกลับตั้ง

ถิ่นฐานของบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองจากอนุสัญญาฉบับนี้ได้สุดสิ้นลงแล้ว

การบอกเลิกจะมีผลแต่เฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศที่บอกเลิกเท่านั้น การบอกเลิกนี้จะไม่บั่นทอนพันธกรณี 

ซึ่งภาคีคู่พิพาทยังจะต้องปฏิบัติตามโดยอาศัยหลักแห่งกฎหมายนานาชาติ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก

ขนบธรรมเนียมซ่ึงเป็นที่รับรู้กันในระหว่างอารยชน จากกฎแห่งมนุษยธรรมและจากความรู้สึกผิดชอบ

ของมหาชน
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ข้อ 159

คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะต้องจัดการจดทะเบียนอนุสัญญาฉบับนี้ไว้ ณ ส�านักงานเลขาธิการแห่ง

สหประชาชาติ คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะต้องแจ้งบรรดาการให้สัตยาบัน การภาคยานุวัติ และการบอก

เลิกที่ตนได้รับเกี่ยวกับอนุสัญญาฉบับนี้ให้ส�านักงานเลขาธิการแห่งสหประชาชาติทราบด้วย

เพื่อเป็นพยานแก่การนี้ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ซึ่งได้ส่งมอบสาส์นมอบอ�านาจเต็มของตนไว้แล้ว ได้ลงนาม

ในอนุสัญญาฉบับนี้

ท�า ณ เมอืงเจนวีา เมือ่วนัทีส่บิสอง เดอืนสงิหาคม ค.ศ. 1949 เป็นภาษาองักฤษและภาษาฝรัง่เศส ต้นฉบบั

จะได้เก็บรกัษาไว้ในส�านกังานบรรณสารของสหพนัธ์รัฐสวิส คณะมนตรสีหพนัธ์สวสิจะได้ส่งส�าเนาอนสุญัญา

อันรับรองว่าถูกต้องแล้ว ไปยังแต่ละรัฐที่ได้ลงนามและรัฐที่ได้ท�าการภาคยานุวัติอนุสัญญาฉบับนี้

ภำคผนวกที่ 1
ร่ำงควำมตกลงเกี่ยวกับเขตและท้องที่ส�ำหรับโรงพยำบำลและควำมปลอดภัย

ข้อ 1

เขตโรงพยาบาลและเขตปลอดภยัจะต้องสงวนไว้โดยเฉพาะส�าหรบับุคคลทีร่ะบุไว้ในข้อ 23 แห่งอนสุญัญา

เจนวีาเพือ่ให้ผู้บาดเจบ็และป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบมสีภาวะดขีึน้ ฉบบัลงวนัที ่12 สงิหาคม ค.ศ. 1949 

และในข้อ 14 แห่งอนุสัญญาเจนีวา เกี่ยวกับการคุ้มครองบุคคลพลเรือนในเวลาสงคราม ฉบับลงวันที่ 12 

สิงหาคม ค.ศ. 1949 และส�าหรับพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้จัดการและท�าหน้าที่ในทางปกครองเขต

และท้องที่เหล่านี้ และดูแลรักษาบุคคลที่รวมอยู่ในที่นั้น

อย่างไรก็ดีบุคคลที่มีเคหะสถานอยู่ประจ�าภายในเขตเช่นว่านี้ให้มีสิทธิที่จะอยู่ในที่นั้นได้ 

ข้อ 2 

ห้ามมิให้บุคคลใดที่พักอาศัยอยู่ในเขตโรงพยาบาลและเขตปลอดภัยไม่ว่าในฐานะใดๆ ก็ตามท�างาน

อย่างใดไม่ว่าภายในหรอืภายนอกเขตนัน้อนัเกีย่วกบัการปฏบัิตทิางทหารหรอืการผลิตวสัดสุงครามโดยตรง

ข้อ 3

ประเทศทีจ่ัดตั้งเขตโรงพยาบาลและเขตปลอดภัยขึน้นั้นจะต้องจัดการตามที่จ�าเป็นเพือ่หา้มบุคคลทุกคน

ที่ไม่มีสิทธิพักอาศัยหรือเข้าไปในเขตนั้นมิให้ล่วงล�้าเข้าไป
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ข้อ 4

เขตโรงพยาบาลและเขตปลอดภัยนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้คือ

(ก) จะต้องมีอาณาเขตแต่เพียงส่วนน้อยซึ่งอยู่ในปกครองของประเทศที่ได้จัดตั้งเขตนั้น

(ข) จะต้องมีประชากรน้อยเมื่อเทียบส่วนกับที่พักอาศัยที่จะพึงจัดให้ได้

(ค) จะต้องตัง้อยูห่่างและปราศจากเป้าหมายทางทหารหรือโรงงานอตุสาหกรรมหรอืสถานทีต่ัง้ทาง

ฝ่ายปกครองแห่งใหญ่

(ง) จะต้องไม่ตั้งอยู่ในเขตซึ่งเป็นที่คาดหมายได้แน่ชัดว่าจะมีความส�าคัญในการด�าเนินการสงคราม

ข้อ 5

เขตโรงพยาบาลและเขตปลอดภัยนั้นจะต้องอยู่ภายใต้พันธกรณีดังต่อไปนี้ คือ

(ก) บรรดาเส้นทางคมนาคมและยานพาหนะขนส่งที่อยู่ในครอบครองนั้นจะต้องไม่น�าไปใช้ในการ

ขนส่งพนักงานหรือวัสดุทางทหาร แม้จะเป็นแต่เพียงการส่งผ่านก็ตาม

(ข) ไม่ว่าในกรณีใดเขตที่ว่านั้นจะต้องไม่มีการป้องกันทางทหาร

ข้อ 6

เขตโรงพยาบาลและเขตปลอดภัยทั้งปวงต้องท�าเครื่องหมายโดยมีแถบสีแดงลาดอยู่บนพื้นสีขาว ตั้งอยู่

บนอาคารและบริเวณภายนอก

เขตทีส่งวนไว้โดยเฉพาะส�าหรบัผูบ้าดเจบ็ และป่วยไข้นัน้อาจมเีครือ่งหมายเป็นรปูกาชาด (เส้ียววงเดอืนแดง 

สิงโตแดงและดวงอาทิตย์) บนพื้นสีขาวก็ได้

เขตเหล่านี้ในเวลากลางคืนอาจมีเครื่องหมายเช่นเดียวกันโดยใช้แสงไฟเป็นเครื่องหมายแสดงตามความ

เหมาะสมก็ได้

ข้อ 7

ประเทศต่างๆ จะต้องส่งบญัชเีขตโรงพยาบาลและเขตปลอดภยัท้ังปวงในอาณาเขตทีต่นปกครองอยู่ไปให้

อัครภาคีผู้ท�าสัญญาทุกฝ่ายในยามสงบหรือเมื่อเกิดสู้รบขึ้น ทั้งจะต้องแจ้งเพิ่มเติมให้ทราบถึงเขตที่จัดตั้ง

ขึ้นใหม่ในเมื่อก�าลังท�าการสู้รบอยู่ด้วย

ในทันใดที่ภาคีฝ่ายปฏิปักษ์ได้รับค�าบอกกล่าวดังกล่าวข้างต้นแล้วให้ถือว่าเขตท่ีว่านั้นได้จัดตั้งขึ้นโดย

ถูกต้องแล้ว
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อย่างไรก็ดีถ้าภาคีฝ่ายปฏิปักษ์พิจารณาเห็นว่ามิได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามความตกลง

ฉบับนี้ ตนอาจจะปฏิเสธไม่ยอมรับรองเขตดังกล่าวได้ โดยส่งค�าบอกกล่าวเช่นนั้นไปยังภาคีที่รับผิดชอบ

ต่อเขตทีว่่านัน้โดยทนัท ีหรอืจะยอมรบัรองเขตเช่นว่านัน้โดยใช้วธิกีารควบคมุตามทีบ่ญัญตัไิว้ในข้อ 8 กไ็ด้

ข้อ 8

ประเทศใดก็ตามเมื่อได้ยอมรับรองเขตโรงพยาบาลและเขตปลอดภัยเขตหนึ่งหรือหลายเขตที่ได้จัดขึ้น

โดยภาคีฝ่ายปฏิปักษ์แล้ว มีสิทธิที่จะร้องขอให้มีการควบคุมโดยคณะกรรมการพิเศษคณะหนึ่งหรือหลาย

คณะเพื่อความมุ่งประสงค์ที่จะให้ทราบแน่ว่าเขตเหล่านั้นได้เป็นไปตามเงื่อนไขและพันธกรณีต่างๆ ที่ได้

ก�าหนดไว้ในความตกลงฉบับนี้

เพื่อการนี้บรรดากรรมการแห่งคณะกรรมการพิเศษจะมีสิทธิเข้าไปในเขตต่างๆ ได้ทุกเมื่อโดยเสรี และ

อาจเข้าไปพักอาศัยอยู่เป็นการประจ�าก็ได้ กรรมการจะต้องได้รับความสะดวกทุกประการในการปฏิบัติ

หน้าที่เกี่ยวกับการตรวจตราของตน

ข้อ 9

หากคณะกรรมการพเิศษสังเกตเหน็ข้อเทจ็จรงิใดซึง่พจิารณาเห็นว่าขัดต่อบทบัญญตัแิห่งความตกลงฉบบันี้ 

คณะกรรมการนัน้จะต้องแจ้งข้อเทจ็จรงิเหล่านัน้แก่ประเทศทีป่กครองเขตทีว่่านัน้ทนัท ีและจะได้ก�าหนด

ระยะเวลาห้าวนัเพือ่ให้จดัการแก้ไขเรือ่งนัน้เสยี คณะกรรมการจะต้องแจ้งความทัง้นีใ้ห้ประเทศทีย่อมรบั

รองเขตนั้นทราบด้วย

เมือ่พ้นก�าหนดเวลานัน้แล้ว หากประเทศทีป่กครองเขตน้ันยงัมไิด้ปฏบิตัติามข้อตกัเตือน ภาคฝ่ีายปฏปัิกษ์

อาจประกาศว่าตนเป็นอันหมดความผูกพันตามความตกลงฉบับนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับเขตที่ว่านั้น

ข้อ 10

ประเทศใดๆ ที่ได้จัดตั้งเขตโรงพยาบาลและเขตปลอดภัยขึ้นแห่งหนึ่งหรือหลายแห่งก็ตาม และภาคีฝ่าย

ปฏิปักษ์ทั้งหลายซึ่งได้รับทราบการแจ้งถึงการมีอยู่แห่งเขตโรงพยาบาลและเขตปลอดภัยดังกล่าวนั้น จะ

ได้แต่งต้ังหรือให้ประเทศท่ีคุ้มครองหรือประเทศอ่ืนที่เป็นกลางแต่งตั้งบุคคลที่สมควรจะได้รับเลือกเป็น

กรรมการในคณะกรรมการพิเศษต่างๆ ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 8 และ 9

ข้อ 11

ไม่ว่าในพฤติการณ์ใดๆ ก็ตาม ห้ามมิให้ใช้เขตโรงพยาบาลและเขตปลอดภัยเป็นจุดส�าหรับการโจมตีเข

ตนั้นๆ จะต้องได้รับความคุ้มครองและเคารพจากภาคีคู่พิพาททุกเมื่อ
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ข้อ 12

ในกรณีที่มีการยึดครองอาณาเขตนั้น เขตโรงพยาบาลและเขตปลอดภัยที่ต้ังอยู่ในอาณาเขตนั้นๆ จะคง

ได้รับความเคารพและคงใช้เช่นนั้นต่อไป

อย่างไรกด็ ีประเทศทีย่ดึครองอาจแก้ไขเปล่ียนแปลงความมุง่ประสงค์ของเขตเช่นว่านีไ้ด้ โดยมเีงือ่นไขว่า

ได้จัดการด้วยประการทั้งปวงแล้วเพื่อประกันความปลอดภัยของบุคคลที่อยู่ในเขตนั้น

ข้อ 13

ความตกลงฉบับนี้ให้ใช้บังคับแก่บรรดาท้องที่ซึ่งประเทศต่างๆ อาจใช้เพื่อความมุ่งประสงค์อย่างเดียวกัน

กับเขตโรงพยาบาลและเขตปลอดภัยด้วย
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ภำคผนวกที่ 2
ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรบรรเทำทุกข์เป็นส่วนรวม

ข้อ 1

คณะกรรมการผู้ถูกกักกันจะต้องได้รับอนุญาตให้แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เป็นส่วนรวมที่ส่งมาอันอยู่

ในความรับผิดชอบของตน ให้แก่ผู้ถูกกักกันทุกคน ซ่ึงในทางปกครองอยู่ในอุปกระของสถานกักกันของ

คณะกรรมการดังกล่าว รวมทั้งบรรดาผู้ถูกกักกันที่อยู่ในโรงพยาบาลหรือในเรือนจ�าหรือสถานที่เพื่อการ

ลงทัณฑ์อื่นๆ ก็ได้

ข้อ 2

การแจกจ่ายสิง่ของบรรเทาทุกข์เป็นส่วนรวมท่ีส่งมานัน้ให้จดัการตามค�าสัง่ของผูใ้ห้ และตามแผนกการซึง่

คณะกรรมการผู้ถูกกักกันได้ก�าหนดไว้ อย่างไรก็ดี การจ่ายเวชภัณฑ์นั้น ชอบที่จะต้องท�าไปโดยการตกลง

กับนายแพทย์อาวุโสและนายแพทย์นั้นท้ังในโรงพยาบาลและสถานที่พยาบาลอาจงดเว้นการปฏิบัติตาม

ค�าสั่งดังกล่าวนั้นได้ หากเป็นการจ�าเป็นแก่คนไข้ของตน ภายในขอบเขตดังได้ก�าหนดไว้นี้ การแจกจ่าย

จะต้องจัดท�าไปด้วยความเป็นธรรมเสมอไป

ข้อ 3

กรรมการแห่งคณะกรรมการผู้ถูกกักกัน จะต้องได้รับอนุญาตให้ไปยังสถานีรถไฟ หรือสถานที่อ่ืนๆ ซึ่ง

สิ่งของบรรเทาทุกข์มาถึงอันตั้งอยู่ใกล้สถานที่กักกันของตนเพื่อสามารถตรวจตราปริมาณและคุณภาพ

ของสิ่งของที่ได้รับและเพื่อจัดท�ารายงานละเอียดในเรื่องนี้ส�าหรับผู้ให้

ข้อ 4

คณะกรรมการผูถู้กกกักนัจะต้องได้รบัความสะดวกทีจ่�าเป็น เพือ่ตรวจตราว่าการแจกจ่ายสิง่ของบรรเทาทกุข์

เป็นส่วนรวมในหน่วยย่อยและหน่วยผนวกต่างๆ แห่งสถานทีกั่กกนัของตนนัน้ได้ท�าไปตามค�าสัง่ของตนหรอืไม่

ข้อ 5 

คณะกรรมการผู้ถูกกักกันจะต้องได้รับอนุญาตให้กรอกและจัดให้กรรมการของคณะกรรมการผู้ถูกกักกัน

ในกองแรงงานหรือนายแพทย์อาวโุสแห่งสถานทีพ่ยาบาล และโรงพยาบาลกรอกแบบหรอืข้อถามต่างๆ ที่

จะส่งให้ผู้ให้เกี่ยวกับสิ่งของบรรเทาทุกข์เป็นส่วนรวม (การแจกจ่าย ความต้องการ ปริมาณ ฯลฯ) แบบ

และข้อถามเช่นว่านี้ เมื่อได้กรอกเสร็จแล้วให้จัดส่งไปให้ผู้ให้โดยมิชักช้า



208 อนุสัญญาฉบับที่สี่

ข้อ 6

เพื่อจัดให้การแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เป็นส่วนรวมแก่บรรดาผู้ถูกกักกันในสถานที่กักกันของตน

เป็นไปด้วยความสม�่าเสมอ และเพื่อเผชิญกับความจ�าเป็นซึ่งอาจเกิดขึ้นเพราะมีผู้ถูกกักกันรุ่นใหม่มาถึง 

คณะกรรมการผูถ้กูกกักนัจะต้องได้รบัอนญุาตให้จดัตัง้และรกัษาสิง่ของบรรเทาทกุข์ส่วนรวมเป็นส่วนส�ารอง

ไว้ให้เพียงพอก็ได้ เพื่อการนี้คณะกรรมการผู้ถูกกักกันจะต้องมีโรงเก็บของไว้ใช้ตามสมควร โรงเก็บของ

แต่ละแห่งจะต้องมกีญุแจสองชดุ คณะกรรมการผูถู้กกกักนัเกบ็รกัษาลูกกญุแจไว้ชดุหนึง่ และผูบั้ญชาการ

สถานที่กักกันเก็บรักษาลูกกุญแจไว้อีกชุดหนึ่ง

ข้อ 7

อคัรภาคีผูท้�าสญัญา และโดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศทีก่กัคมุจะต้องอนญุาตเท่าทีจ่ะพงึกระท�าได้และภายใต้

ข้อบงัคบัเกีย่วกบัการจดัหาเครือ่งอปุโภคและบรโิภคให้แก่ประชากรในอนัทีจ่ะจดัซือ้สิง่ของต่างๆ ทีจ่ะต้อง

ผลิตขึ้นในอาณาเขตของตน เพื่อแจกจ่ายบรรเทาทุกข์เป็นส่วนรวมของผู้ถูกกักกัน ประเทศต่างๆ เหล่านี้ 

ต้องอ�านวยความสะดวกในการโอนเงินและในการด�าเนินการตามวิธีการคลัง ซึ่งมีลักษณะในทางเทคนิค

หรือในทางปกครองที่ใช้เกี่ยวกับการจัดซื้อดังกล่าวนั้น

ข้อ 8

บทบัญญัติดังกล่าวมาข้างต้นนั้นจะไม่เป็นอุปสรรคต่อสิทธิของผู้ถูกกักกันที่จะรับสิ่งของบรรเทาทุกข์เป็น

ส่วนรวมก่อนที่ตนได้มาถึงสถานท่ีกักกันหรือในระหว่างโยกย้าย หรือจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการท่ีผู้แทน

ของประเทศที่คุ้มครอง หรือคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือองค์การทางมนุษยธรรมอื่นใด 

ซึ่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกกักกันและเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งสิ่งของเช่นว่านั้น ในอันที่จะท�าการ

แจกจ่ายสิ่งของดังกล่าวแก่ผู้รับด้วยวิธีการอื่นใดซึ่งตนเห็นว่าเหมาะสม
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ภำคผนวกที่ 3
1.บัตรกักกัน

สำนักตัวแทนสนเทศกลาง 
สำหรับบุคคลที่ไดรับความคุมครอง

คณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ

เจนีวา
สวิสเซอรแลนด

ไปรษณียบัตร

ไปรษณียสำหรับผูถูกกักกันพลเรือน ยกเวนไปรษณียากร

สำคัญ
บัตรนี้จะตองใหผูถูกกักกันแตละคน
กรอกขอความในทันใดที่ถูกกักกัน 
และทุกๆ ครั้งที่ผูนั้นมีการเปลี่ยน 
ตำบลที่อยูของตนโดยถูกยายไปยัง 
สถานที ่ก ักกันแหงอื ่นหรือไปยัง 
โรงพยาบาล

บ ัตรน ี ้ ไม  เหม ือนก ับบ ัตรพ ิ เศษ 
ซึ่งผูถูกกักกันแตละคนไดรับอนุญาต
สงไปยังญาติของตน

1.
ดา

นห
นา

2.
ดา

นห
ลัง เขียนใหชัดเจนและใชอักษรใหญ – 1.สัญชาติ.................................................................................................

2.  นามสกุล 3. นามตัว (เขียนเต็ม) 4. นามตัวของบิดา

5.  วันเกิด.................…........................ 6. สถานที่เกิด.................................................................................

7.  อาชีพ......................................................................................................................................................

8.  สำนักที่อยูกอนถูกกักกัน.........................................................................................................................

9.  สำนักที่อยูของญาติสนิท.........................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................

10. ถูกกักคุมเมื่อ: * ......................................................................................................................................

(หรือ)

มาจาก (โรงพยาบาล ฯลฯ) เมื่อ: ...................................................................................................................

11. สุขภาพ *................................................................................................................................................

12.  สำนักที่อยูปจจุบัน .................................................................................................................................

13.  วัน เดือน ป .....................…........................ 14. ลงชื่อ ..........................................................................  

*  ใหขีดฆาขอความที่ไมใช – อยาเพิ่มเติมหมายเหตุใด ๆ – 

 ดูคำอธิบายในบัตรอีกดานหนึ่ง 

(ขนาดของบัตรกักคุม – 10x15 ซม.)
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ในบริการของผูถูกกักกันพลเรือน

ยกเวนไปรษณียากร

ถึง

ถนน และ เลขที่

สถานที่สงถึง (เขียนตัวอักษรใหญ)

จังหวัด หรือ กรมกอง

ประเทศ (เขียนตัวอักษรใหญ)

ผูสง

นามสกุลและนามตัว

วันที่และสถานที่เกิด

ตำบลของสถานที่กักกัน

(ขนาดของจดหมาย – 29x15ซม.)

ภำคผนวกที่ 3
2.จดหมาย



อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ.1949   211

ไปรษณียสำหรับผูถูกกักกันพลเรือน

ไปรษณียบัตร

ยกเวนไปรษณียากร

ผูส
ง 

นา
มส

กุล
 แ

ละ
 น

าม
ตัว

สถ
าน

ที่แ
ละ

วัน
ที่เ

กิด

ตำ
บล

ขอ
งส

ถา
นก

ักก
ัน

ถึง 

ถนน และ เลขที่

สถานที่สงถึง (เขียนตัวอักษรใหญ)

จังหวัด หรือกรมกอง

ประเทศ (เขียนตัวอักษรใหญ)

1.
ดา

นห
นา

2.
ดา

นห
ลัง

(ขนาดของบัตรโตตอบ – 10x15 ซม.)

วันที่ ...............................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................
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ใหเขียนบนบรรทัดที่จุดไวเทานั้น และเขียนใหชัดเจนเทาที่จะเปนได

ภำคผนวกที่ 3
3.บัตรโต้ตอบ
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ข้อมติของที่ประชุมทำงกำรทูต ณ นครเจนีวำ 1949

ข้อมติที่ 1

ที่ประชุมแนะน�าว่าในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการตีความหรือการใช้บรรดาอนุสัญญานี้ โดยไม่สามารถ

ที่จะระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอื่นใด บรรดาอัครภาคีผู้ท�าสัญญาที่เกี่ยวข้องจะพยายามที่จะตกลงระหว่างกัน

ให้น�าข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

ข้อมติที่ 2

เนือ่งจากอาจจะมสีถานการณ์ว่าไม่มปีระเทศทีคุ่ม้ครองในกรณทีีม่กีารเกดิขึน้ของข้อพิพาทระหว่างประเทศ

ในอนาคต ท้ังนีโ้ดยจะใช้ความร่วมมอืของประเทศทีคุ้่มครองนัน้ซึง่เป็นฝ่ายควบคมุอนสุญัญาต่างๆส�าหรบั

การคุ้มครองเหยื่อสงคราม และ

เนื่องจากข้อ 10 ของอนุสัญญาเจนีวาเพื่อให้ผู้ที่บาดเจ็บและป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบ มีสภาวะดีขึ้น 

ลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 ข้อ 10 ของอนุสัญญาเจนีวาเพื่อให้ผู้สังกัดในกองทัพขณะอยู่ในทะเลซึ่ง

บาดเจ็บ ป่วยไข้ และเรือต้องอับปาง มีสภาวะดีขึ้น ลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 ข้อ 10 ของอนุสัญญา

เจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก ลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 และข้อ 11 ของอนุสัญญาเจนีวา

เกี่ยวกับการคุ้มครองบุคคลพลเรือนในเวลาสงคราม ลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 ก�าหนดว่าบรรดา

อัครภาคีผู้ท�าสัญญาย่อมตกลงเมื่อใดก็ได้ที่จะมอบหน้าที่ของประเทศผู้คุ้มครองตามอนุสัญญาในข้างต้น

ให้หน่วยงานซึ่งให้หลักประกันในความไม่ล�าเอียงและความมีประสิทธิภาพทุกประการ

ที่ประชุมแนะน�าให้มีการพิจารณาโดยเร็วที่สุดว่าควรจัดตั้งหน่วยงานระหว่างประเทศหรือไม่ ซึ่งบทบาท

ของหน่วยงานดังกล่าวต้องท�าหน้าที่ของประเทศผู้คุ้มครองในการใช้อนุสัญญาเพ่ือการคุ้มครองเหย่ือ

สงครามในกรณีที่ไม่มีประเทศที่คุ้มครอง

ข้อมติที่ 3

เนื่องจากข้อตกลงอาจยุติได้โดยยากในกรณีระหว่างที่มีการสู้รบ

เนื่องจากข้อ 28 ของอนุสัญญาเจนีวาเพื่อให้ผู้ที่บาดเจ็บและป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบ มีสภาวะดีขึ้น 

ลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 ก�าหนดว่า ในระหว่างที่มีการสู้รบให้ภาคีคู่พิพาทต้องจัดหาการบรรเทา

เท่าที่เป็นไปได้แก่พนักงานที่ถูกกักตัวและจะต้องตกลงในกระบวนการบรรเทาดังกล่าว

ในกรณทีีข้่อ 31 ของอนสุญัญาเดยีวกัน ก�าหนดว่าหลงัจากทีไ่ด้มกีารสูร้บเกดิขึน้ ภาคคีูพ่พิาทอาจท�าความ

ตกลงเป็นพเิศษเพือ่ก�าหนดส่วนร้อยของพนกังานทีจ่ะให้กกัตัวไว้ตามส่วนสมัพนัธ์กบัจ�านวนเชลยศึก และ

การแบ่งแยกพนักงานไปยังค่ายต่างๆ
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ที่ประชุมขอให้คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศจัดเตรียมข้อตกลงต้นแบบในประเด็นท้ังสองที่

เกี่ยวข้องกับทั้งสองข้อที่ได้กล่าวมาในข้างต้นและเสนอต่อบรรดาอัครภาคีผู้ท�าสัญญาให้ความเห็นชอบ

ข้อมติที่ 4

เนื่องจากมีการใช้ข้อ 33 ของอนุสัญญาเจนีวา ลงวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1929 เพื่อการบรรเทาผู้ที่ได้รับ

บาดเจบ็และป่วยไข้ในกองทพัในสนามรบ ซ่ึงเกีย่วข้องกบัเอกสารระบตุวัตนท่ีเจ้าหน้าทีท่างการแพทย์ถอื 

โดยได้ปฏิบัติตามเพียงบางส่วนเท่านั้นในช่วงของสงครามที่เพิ่งเกิดขึ้น ทั้งนี้เป็นการสร้างความยุ่งยากให้

แก่สมาชิกหลายคนของบุคลากรดังกล่าวอย่างยิ่ง

ทีป่ระชมุแนะน�าให้บรรดารฐัและสภากาชาดแห่งชาตจิะต้องด�าเนนิการทีจ่�าเป็นทกุประการในยามสนัตใิน

การให้บุคลากรทางการแพทย์มีตราและบัตรประจ�าตัวตามข้อ 40 ของอนุสัญญาดังกล่าวอย่างเหมาะสม

ข้อมติที่ 5

เนื่องจากมีการใช้ตราเครื่องหมายการชาดอย่างไม่ถูกต้องอยู่บ่อยครั้ง

ที่ประชุมแนะน�าให้บรรดารัฐด�าเนินมาตรการอย่างเข้มงวดเพื่อประกันว่าตราเครื่องหมายที่อ้างถึงและ

ตราเครื่องหมายอื่นตามที่อ้างในข้อ 38 ของอนุสัญญาเจนีวาเพื่อให้ผู้ที่บาดเจ็บและป่วยไข้ในกองทัพใน

สนามรบ มีสภาวะดีขึ้น ลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 จะถูกใช้ภายในข้อจ�ากัดที่ก�าหนดไว้โดยบรรดา

อนุสัญญาเจนีวา เพื่อที่จะคุ้มครองอ�านาจและปกป้องความส�าคัญยิ่งของตราเครื่องหมายดังกล่าว

ข้อมติที่ 6

เนื่องจากในที่ประชุมน้ีไม่สามารถที่จะยกประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาทางด้านเทคนิคของวิธีการสื่อสาร

ระหว่างเรือพยาบาลฝ่ายหนึ่งกับเรือรบและอากาศยานของกองทัพอีกฝ่ายหนึ่ง เน่ืองจากการศึกษานั้น

เกินขอบอ�านาจหน้าที่ของการศึกษา 

เนื่องจากปัญหานี้มีความส�าคัญอย่างยิ่งเพื่อความปลอดภัยและการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพของ 

เรือพยาบาล

ที่ประชุมแนะน�าให้ในอนาคตอันใกล้นี้ บรรดาอัครภาคีผู้ท�าสัญญาสั่งการให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ

ตรวจสอบการพัฒนาทางด้านเทคนคิของวธิกีารสมยัใหม่ในการติดต่อสือ่สารระหว่างเรอืพยาบาลฝ่ายหน่ึง

กับเรือรบและอากาศยานของกองทัพอีกฝ่ายหนึ่ง และศึกษาความเป็นไปได้ในการร่างกฎหมายระหว่าง

ประเทศซึ่งก�าหนดกฎระเบียบที่แน่ชัดในการใช้วิธีการนั้นด้วย เพื่อที่เรือพยาบาลได้รับการประกันว่าจะ

ได้รับการปกป้องอย่างสูงสุดและสามารถที่จะปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ข้อมติที่ 7

ทีป่ระชมุปรารถนาทีจ่ะคุม้ครองการปกป้องขัน้สูงสดุส�าหรบัเรือพยาบาล และหวงัว่าบรรดาอัครภาคผีูท้�า

สญัญาในอนุสญัญาเจนีวาเพือ่ให้ผูส้งักดัในกองทพัขณะอยูใ่นทะเลซึง่บาดเจบ็ ป่วยไข้ และเรอืต้องอบัปาง 

มีสภาวะดีขึ้น ลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 จะจัดการว่าเรือดังกล่าวจะต้องแสดงต�าแหน่งของเรือ 

เส้นทางการเดนิเรือ และความเรว็ของเรอืโดยบ่อยครัง้และอย่างสม�า่เสมอ ท้ังนีเ้ท่าท่ีสะดวกท่ีจะปฏบิตัไิด้

ข้อมติที่ 8

ที่ประชุมปรารถนาที่จะรับรองต่อทุกชาติว่า:

ภารกิจของที่ประชุมได้แรงบันดาลใจเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านมนุษยธรรมเท่านั้น และมีความหวังอย่าง

จริงจังว่าในอนาคตรัฐบาลอาจจะไม่ต้องใช้อนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึกเลย

ความปรารถนาสูงสุดของท่ีประชุมคือประเทศที่มีอ�านาจไม่ว่าจะเป็นประเทศใหญ่หรือเล็กย่อมระงับ

ข้อแตกต่างฉันท์มิตรเสมอผ่านทางความร่วมมือและความเข้าใจระหว่างบรรดาชาติ เพื่อที่สันติภาพ

จะคงอยู่ในโลกตลอดกาล

ข้อมติที่ 9

เนื่องจากข้อ 71 ของอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก ลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 

ก�าหนดว่าเชลยศึกท่ีไม่ได้รับข่าวสารมาเป็นเวลานานหรือไม่สามารถได้รับข่าวสารจากทางญาติหรือให้

ข่าวสารกับทางญาติโดยผ่านการส่งจดหมายได้ตามปกติ เช่นเดียวกับผู้ที่อยู่ห่างไกลจากบ้านของตน

อย่างมาก ต้องได้รับอนุญาตให้ส่งโทรเลข โดยค่าธรรมเนียมในการส่งจะตกอยู่กับบัญชีของเชลยศึกผู้นั้น

ในประเทศที่กักคุมหรือจ่ายโดยสกุลเงินซึ่งเชลยศึกผู้นั้นมีอยู่ และเชลยศึกผู้นั้นต้องได้รับสิทธิประโยชน์

จากการอ�านวยความสะดวกในยามฉุกเฉินเช่นกัน และ

เนื่องจากการลดค่าใช้จ่ายการใช้โทรเลขหรือสายเคเบิลซึ่งอาจจะมีราคาสูงมากในบางครั้ง จึงอาจมีความ

จ�าเป็นที่จะน�าเสนอวิธีการบางวิธีในการรวบรวมข้อความต่างๆ ด้วยวิธีการร่างและให้รหัสชุดข้อความตัว

อย่างสั้นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของตัวบุคคล สุขภาพของเครือญาติที่บ้าน การศึกษา การเงิน และอื่นๆ 

เพื่อให้เชลยศึกได้ใช้ในสถานการณ์ดังกล่าว

ดังนั้น ที่ประชุมขอให้คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเตรียมการชุดข้อความตัวอย่างที่ครอบคลุม

หลักเกณฑ์ดังกล่าวและเสนอต่อบรรดาอัครภาคีผู้ท�าสัญญาให้ความเห็นชอบ
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ข้อมติที่ 10

ที่ประชุมพิจารณาว่าเงื่อนไขที่ประเทศผู้มีอ�านาจซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในข้อพิพาทนี้รับรองภาคีที่พิพาทเป็น

ผู้เข้าร่วมท�าสงคราม ให้เป็นไปตามหลักทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงได้โดยบรรดาอนุสัญญาเจนีวาแต่อย่างใด

ข้อมติที่ 11

เนือ่งจากบรรดาอนสัุญญาเจนวีาก�าหนดให้คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเตรียมพร้อมในทุกเวลาและ

ทุกสถานการณ์ที่จะปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมที่ได้รับมอบหมายตามบรรดาอนุสัญญานั้น

ท่ีประชุมรับรองถึงความจ�าเป็นของการให้เงินสนับสนุนแก่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศอย่าง

สม�่าเสมอ



แนะน�ำองค์กร

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC )เป็นองค์กรอสิระและไม่ก้าวก่าย
ทางการเมือง ปฏิบัติภารกิจอย่างครอบคลุมในเกือบทุกภูมิภาคของโลก  
โดยมหีลกัธรรมเนยีมปฏบิติัในการตอบสนองต่อความจ�าเป็นของผู้ ได้รับผลกระ
ทบจากสถานการณ์อันสุม่เสีย่งต่อปัญหาด้านมนษุยธรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
ภาวะสู้รบและความรนุแรง

ICRC ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ 
ในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน ปฏิบัติการ
ด้านมนุษยธรรมในสถานที่คุมขัง กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ  
งานสานสัมพันธ์ครอบครัวที่พลัดพราก การฟื้นฟูทางกายภาพแก่ผู้ที่ต้อง
ตัดอวัยวะแขนขา ตลอดจนความช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภคเรื่องน�้าและ 
ทีอ่ยู่อาศัย ซ่ึงล้วนเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล ICRC มุง่ให้ความช่วยเหลอืกับทกุ
ฝ่ายโดยเน้นให้ความส�าคัญโดยเฉพาะกับบคุคลทีต่กอยูใ่นภาวะเสีย่ง

ตามปกติ ICRC ท�างานร่วมกับสภากาชาดและสภาเสีย้ววงเดอืนแดง
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