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ค�ำน�ำ
(ครั้งที่ 1)

ภารกิจทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ของสภากาชาดทีก่ าชาดสากลได้กำ� หนดไว้ คือ การเผยแพร่กฎหมายมนุษยธรรม
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�ำแปลภาษาไทยอนุสัญญาเจนีวาดังกล่าวได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นเวลานาน
มาแล้วและมีจ�ำนวนจ�ำกัด จึงเห็นว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่จะจัดพิมพ์ค�ำแปลภาษาไทยของอนุสัญญา
เจนีวา 4 ฉบับอีกครั้งหนึ่ง เพื่อแพร่หลายให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางราชการ ทางวงการวิชาการและ
ประชาชนที่สนใจได้ใช้ประโยชน์และเป็นกิจกรรมหนึ่งของสภากาชาดไทยในการเฉลิมฉลองนี้ ค�ำแปลที่
จัดพิมพ์นี้เป็นค�ำแปลทางราชการของกระทรวงการต่างประเทศ และมิได้มีการเปลี่ยนแปลงถ้อยค�ำแต่
อย่างใดจากต้นฉบับเดิม
หลังจากทีไ่ ด้มกี ารจัดท�ำอนุสญ
ั ญาเจนีวา 4 ฉบับดังกล่าว ต่อมาเมือ่ ปี ค.ศ.1977 ได้มกี ารจัดท�ำพิธสี ารเพิม่
เติมอนุสัญญาเจนีวา เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากข้อพิพาทระหว่างประเทศทางอาวุธ (พิธีสาร
ฉบับที่ 1) กับพิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาเจนีวา เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากข้อพิพาททางอาวุธ
ที่ไม่มีลักษณะระหว่างประเทศ (พิธีสารฉบับที่ 2) ขึ้น และถึงแม้รัฐบาลไทยจะยังมิได้เป็นภาคีในพิธีสาร
ทั้ง 2 ฉบับนี้ก็ตาม แต่เพื่อให้เอกสารอนุสัญญาเจนีวานี้สมบูรณ์ จึงได้จัดพิมพ์ค�ำแปลพิธีสารทั้ง 2 ฉบับ
ในโอกาสเดียวกันนี้ แยกเป็นอีกเล่มหนึ่งต่างหาก ค�ำแปลที่จัดพิมพ์นี้มิใช่เป็นค�ำแปลทางราชการ เพราะ
รัฐบาลไทยยังมิได้เป็นภาคี
ในการจัดพิมพ์ค�ำแปลอนุสัญญาเจนีวานี้ ได้สรุปและเรียบเรียงข้อความในอารัมภบทของเอกสารตัวบท
อนุสัญญาเจนีวาภาษาอังกฤษ ฉบับที่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้จัดพิมพ์ขึ้น เพราะเห็นว่า
เป็นข้อความที่มปี ระโยชน์ ได้ทราบถึงภูมิหลังและประวัติความเป็นมาของเจตนารมณ์และความพยายาม
ของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ตั้งแต่เริ่มจัดท�ำอนุสัญญาเจนีวา ปี ค.ศ. 1864 จนในที่สุดได้
มีอนุสัญญาเจนีวา 4 ฉบับนี้ขึ้นมา
สภากาชาดไทยขอขอบคุณคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศทีใ่ ห้การสนับสนุนในการจัดพิมพ์คำ� แปลอนุสญั ญา
เจนีวา และพิธีสารเพิ่มเติม มา ณ ที่นี้ และหวังว่าเอกสารทั้ง 2 เล่มนี้จะอ�ำนวยประโยชน์ในการเผยแพร่
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจโดยทั่วไป
สภากาชาดไทย
2 เมษายน 2542
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ค�ำน�ำ
(ครั้งที่ 2)

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ก่อตัง้ เมือ่ ปี ค.ศ. 1863 ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ให้ความคุม้ ครองและความช่วยเหลือกับผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ความขัดแย้ง และสถานการณ์
ความรุนแรงอืน่ ๆ โดยภารกิจทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ขององค์กร คือ การเผยแพร่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศ ทัง้ นี้ คณะกรรมการฯ ได้เข้ามาด�ำเนินกิจการในประเทศไทยตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2518 อนึง่ ประเทศไทย
ได้ลงนามในอนุสัญญาเจนีวา 4 ฉบับ ในปี พ.ศ. 2497
การจัดพิมพ์ค�ำแปลของอนุสัญญาเจนีวาในวาระนี้ เป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2 ซึ่งได้มีการปรับปรุงและ
เปลีย่ นแปลงจากการจัดพิมพ์เมือ่ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นค�ำแปลจากปี ค.ศ. 1949 ต้นฉบับทีเ่ ป็นภาษาอังกฤษ
รวมถึงในเรือ่ งของการสะกดค�ำให้ถกู ต้องและแม่นย�ำยิง่ ขึน้ แต่ยงั คงค�ำแปลทางราชการของกระทรวงการ
ต่างประเทศไว้ นอกจากนี้ ยังได้มกี ารจัดท�ำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ตอบรับกับการเปลีย่ นแปลงตาม
ยุคสมัยและความสะดวกต่อการเผยแพร่เอกสาร ต่อไป
คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่กฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจโดยทั่วไป
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
พฤษภาคม 2560
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อนุสัญญาเจนีวา
ลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949
อารัมภบท
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เป็นผู้ริเริ่ม และด�ำเนินการให้มีอนุสัญญาเจนีวา เพื่อให้ความ
คุม้ ครองเจ้าหน้าทีท่ างทหารผูร้ บั บาดเจ็บ และอนุสญ
ั ญามนุษยธรรมอืน่ ซึง่ เสริมอนุสญ
ั ญาเจนีวา ความตกลง
ระหว่างประเทศถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ รายละเอียดของอนุสัญญาเจนีวานี้มีหลักการส�ำคัญๆ คือ
การให้ความคุ้มครองช่วยเหลือโดยไม่หวังประโยชน์ใดๆ แก่ผู้ประสบภัยสงครามโดยปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ ไม่ว่าด้วยการบาดเจ็บ ถูกจับหรือเรืออับปาง ผู้ประสบภัยเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นศัตรูอีกต่อไป หาก
เป็นเพียงมนุษย์ที่รับความทุกข์ทรมาน และไม่สามารถป้องกันตนเองได้
ตลอดเวลาทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้พยายามท�ำงานอย่างแข็งขันทีจ่ ะให้กฎหมาย
ระหว่างประเทศให้ความคุม้ ครองแก่บคุ คลทีต่ กอยูใ่ นภาวะล�ำบากของสงครามยิง่ ขึน้ คณะกรรมการกาชาด
ระหว่างประเทศได้ปรับปรุงอนุสัญญามนุษยธรรมนี้ให้ละเอียดยิ่งขึ้นเป็นล�ำดับ เพื่อให้เป็นไปตามความ
ต้องการในขณะนั้น หรือจัดท�ำอนุสัญญาขึ้นใหม่ ในช่วงระยะเวลาระหว่างสงครามโลกสองครั้ง ความ
ส�ำเร็จที่ส�ำคัญของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ คือการจัดท�ำร่างอนุสัญญาต่างๆ และฉบับที่
ส�ำคัญที่สุดคืออนุสัญญาว่าด้วยการปฏิบัติต่อเชลยศึกซึ่งได้รับการลงนามเมื่อฤดูร้อนปี ค.ศ. 1929 และ
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง อนุสัญญานี้ได้ช่วยคุ้มครองเชลยศึกนับล้าน
เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองได้ยุติลงเมื่อปี ค.ศ. 1945 คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้เสนอให้มี
การพัฒนา และปรับปรุงส่วนที่เกี่ยวกับมนุษยธรรมของกฎหมายระหว่างประเทศจากประสบการณ์ที่ได้
รับในสงครามโลกครั้งที่สอง ข้อเสนอนี้ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาล และสภากาชาดประเทศต่างๆ ดัง
นั้นคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศจึงได้เริ่มลงมือท�ำงานทันที
อนุสัญญา 3 ฉบับเดิมที่จ�ำเป็นต้องได้รับการพิจารณาปรับปรุง คือ อนุสัญญาเจนีวาปี ค.ศ. 1929 ว่าด้วย
การบรรเทาทุกข์ผู้บาดเจ็บ และป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบ อนุสัญญากรุงเฮก ฉบับที่ 10 ปี ค.ศ. 1907
ว่าด้วยการน�ำหลักการแห่งอนุสัญญาเจนีวามาดัดแปลงใช้แก่สงครามทางทะเล อนุสัญญาปี ค.ศ. 1929
ว่าด้วยการปฏิบัติต่อเชลยศึก
นอกจากนี้ ยังมีความต้องการที่รีบด่วนเพื่อให้มีอนุสัญญาส�ำหรับการคุ้มครองพลเรือนขึ้น เพราะการที่
ไม่มีบทบัญญัติเช่นนี้ไว้ได้เป็นผลอันเศร้าสลดในสงครามโลกครั้งที่สอง
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คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้ด�ำเนินงานตามขั้นตอน คือประการแรก รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
ให้มากที่สุด ในด้านต่างๆ ของกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งยังต้องได้รับการยืนยัน หรือต้องขยายความ
หรือต้องแก้ไข ต่อจากนั้นก็จัดท�ำร่างใหม่ขึ้นโดยความช่วยเหลือของผู้ช�ำนาญด้านกฎหมายจากหลาย
ประเทศ แล้วน�ำเสนอต่อที่ประชุมกาชาดระหว่างประเทศ (International Red Cross Conference)
ต่อจากนั้นได้เสนอต่อทีป่ ระชุมทางการทูตทีไ่ ด้รับอ�ำนาจให้พจิ ารณาร่างอนุสญ
ั ญาเหล่านีเ้ ป็นครั้งสุดท้าย
การประชุมผู้ช�ำนาญการด้านกฎหมายของรัฐบาลเพื่อศึกษาอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัย
สงคราม ได้จัดให้มีขึ้นที่นครเจนีวา ระหว่างวันที่ 14-26 เมษายน ค.ศ. 1947 ประกอบด้วยผู้แทน 70 คน
จากรัฐบาลต่างๆ 15 ประเทศซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับเชลยศึกและผู้ถูกกักกันพลเรือน
ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอต่างๆ ของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ประกอบกับข้อเสนอแนะ
จากสภากาชาดประเทศต่างๆ และร่าง ซึ่งรัฐบาลหลายประเทศเสนอมา ที่ประชุมได้เห็นชอบกับตัวบท
ฉบับใหม่ทเี่ สนอและร่างฉบับแรกของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการให้การคุม้ ครองบุคคล พลเรือนในเวลาสงคราม
หลังจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้จัดท�ำร่างอนุสัญญาแล้วได้ส่งไปให้รัฐบาล และ
สภากาชาดประเทศต่างๆ เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1948 เพื่อเตรียมการประชุมกาชาดระหว่างประเทศ
ครั้งที่ 17 ซึ่งได้จัดให้มีข้ึนระหว่างวันที่ 20-31 สิงหาคม ค.ศ. 1948 ณ กรุงสตอกโฮล์ม การประชุม
ครั้งนี้มีผู้แทนจากรัฐบาลประเทศต่างๆ 50 ประเทศ และสภากาชาดต่างๆ อีก 52 แห่งเข้าร่วมประชุม
ที่ประชุมได้แก้ไขบางประการ และรับร่างอนุสัญญานี้ ซึ่งได้ใช้เป็นเอกสารท�ำงานฉบับเดียวส�ำหรับการ
ประชุมทางการทูตที่นครเจนีวาต่อไป
คณะมนตรีสหพันธ์สวิส ได้จัดให้มีการประชุมทางการทูตเพื่อจัดท�ำอนุสัญญาระหว่างประเทศคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยสงคราม ที่นครเจนีวา ระหว่างวันที่ 21 เมษายน- 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วยผู้แทนจากรัฐบาลประเทศต่างๆ 63 ประเทศ ในจ�ำนวนนี้ 59 ประเทศส่งผู้แทนทางการทูต
ผู้มีอ�ำนาจเต็ม 4 ประเทศ ส่งเพียงผู้สังเกตการณ์เท่านั้น นอกจากนี้ผู้แทนคณะกรรมการกาชาดระหว่าง
ประเทศได้รับเชิญเข้าร่วมในฐานะผู้เชี่ยวชาญหลังจากได้อภิปรายติดต่อกันเป็นเวลา 4 เดือน ที่ประชุม
ได้มีมติจัดท�ำอนุสัญญาขึ้น 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. อนุสญ
ั ญาเจนีวาเกีย่ วกับการคุม้ ครองบุคคลพลเรือนในเวลาสงคราม ลงวันที่ 12 สิงหาคม 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

อนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 1 ว่าด้วยผู้บาดเจ็บ และป่วยในกองทัพใน
สนามรบ
อนุสัญญาเจนีวาซึ่งคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้จัดท�ำขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1864 เป็นรากฐานของ
อนุสัญญาเจนีวาซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างเป็นสากลอยู่ในขณะนี้ อนุสัญญาเจนีวาฉบับดั้งเดิมถือได้ว่าได้
ส่งแรงกระตุ้นต่อขบวนการกาชาดทั่วโลก อย่างไรก็ดีอนุสัญญาระหว่างประเทศฉบับแรกนี้ ถึงแม้ในหลัก
การส�ำคัญจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง 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�ำตัวบทอนุสัญญาเจนีวาที่แก้ไขใหม่ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและพัฒนาตัวบทของอนุสัญญา
เจนีวาปี ค.ศ. 1864 อย่างมาก
หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 1 เป็นทีป่ ระจักษ์แน่ชดั ว่าควรจะมีปรับปรุงอนุสญ
ั ญาเจนีวาให้เหมาะสมกับสภาวะ
การสงครามสมัยใหม่ ในระหว่างการประชุมทางการทูตในปี ค.ศ. 1929 ณ นครเจนีวา ได้มีการพิจารณา
แก้ไขตัวบทอนุสญ
ั ญาเจนีวาอีกครัง้ หนึง่ แต่ไม่ได้มกี ารแก้ไขมากเท่าครัง้ แรก ในปี ค.ศ. 1937 ภายหลังการ
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พิจารณาหารือโดยคณะกรรมาธิการผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศได้มีการแก้ไขตัวบทอนุสัญญาเจนีวาอีก
หลังจากที่ได้ส่งร่างอนุสัญญาเจนีวาให้ที่ประชุมกาชาดระหว่างประเทศครั้งที่ 16 (ลอนดอน ค.ศ. 1938)
แล้ว และได้บรรจุลงในวาระการประชุมทางการทูตซึ่งก�ำหนดจะจัดขึ้นในปี ค.ศ. 1940 แต่ต้องเลื่อนไป
เนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2
เนื้อหาของอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 1 ตามที่แก้ไขเมื่อปี ค.ศ. 1949 ก็เป็นไปตามแนวและหลักการดั้งเดิม
กล่าวคือ ได้กล่าวถึงเรื่องการเคารพและให้ความดูแลแก่ทหารผู้บาดเจ็บและป่วย ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใด
เครื่องหมายกากบาทแดงบนพื้นขาวจะเป็นสัญลักษณ์ของการให้ความคุ้มกัน และเนื่องจากสภาพการรบ
ในสงครามสมัยใหม่ ท�ำให้มีความจ�ำเป็นที่จะต้องจ�ำกัดสิทธิพิเศษของบุคลากรการแพทย์และอาวุธที่อยู่
ในมือฝ่ายตรงข้าม ขณะเดียวกันเกือบจะทุกมาตราในอนุสัญญาเจนีวาจะมีข้อความที่ชัดเจนแน่นอนขึ้น

อนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 2 ว่าด้วยการรบทางทะเล
ในการประชุมทางการทูตเมือ่ ปี ค.ศ. 1868 ณ นครเจนีวา ได้มกี ารก�ำหนดบทบัญญัตเิ ป็นครัง้ แรกในการน�ำ
หลักการของอนุสัญญาเจนีวามาใช้ส�ำหรับการสงครามทางทะเล แต่ร่างตัวบทดังกล่าวไม่ได้รับสัตยาบัน
แต่ต่อมาได้กลายมาเป็นอนุสัญญากรุงเฮกปี ค.ศ. 1899 และอนุสัญญากรุงเฮก ฉบับที่ 10 ปี ค.ศ. 1907
ซึ่งได้รับสัตยาบันโดย 47 ประเทศ และยังมีผลบังคับใช้อยู่
อย่างไรก็ตาม วิวัฒนาการวิธีการรบและโดยที่ได้มีการแก้ไขอนุสัญญาเจนีวาฉบับแรก ในปี ค.ศ. 1929
จึงท�ำให้ต้องมีการแก้ไขอนุสัญญากรุงเฮกฉบับที่ 10 ด้วย หลังจากที่ได้มีการศึกษาในเบื้องต้นแล้ว คณะ
กรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ด้วยความช่วยเหลือของการประชุมผู้เชี่ยวชาญทางนาวีได้จัดท�ำร่าง
อนุสัญญาที่แก้ไขใหม่ปี ค.ศ. 1937 ซึ่งได้บรรจุลงในวาระการประชุมทางการทูตปี ค.ศ. 19401 ร่างฉบับนี้
ซึง่ ได้เพิ่มเติมขยายข้อความหลังจากปี ค.ศ. 1945 ได้ใช้เป็นผลงานในการประชุมทางการทูตปี ค.ศ. 1949
อนุสญ
ั ญาการรบทางทะเล เป็นบทขยายความของอนุสญ
ั ญาเจนีวาฉบับที่ 1 (ว่าด้วยผูบ้ าดเจ็บและป่วยไข้)
ซึง่ มีขอ้ ความใช้ได้กบั อนุสญั ญาเจนีวาในการรบทางทะเล ดังนัน้ จึงเป็นธรรมดาทีค่ วรรวมไว้ในอนุสญั ญาเจนีวา

อนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 3 (เชลยศึก)
อนุสัญญาเจนีวา ฉบับที่ 3 ประกอบด้วย บทบัญญัติทั้งสิ้น 143 ข้อ นอกจากภาคผนวกซึ่งเทียบกับ
อนุสัญญาเจนีวาปี ค.ศ. 1929 ซึ่งมี 97 ข้อ และบทที่เกี่ยวข้องกับเชลยศึกในอนุสัญญากรุงเฮก มีเพียง 17
ข้อ การขยายบทเพิ่มเติมนี้ส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าในสงครามสมัยใหม่มีการกักกันเชลยศึกเป็นจ�ำนวนมาก
และเป็นการแสดงให้เห็นความประสงค์ของการประชุมปี ค.ศ. 1949 ซึ่งเป็นตัวแทนประชาชาติทั้งมวลที่
จะเสนอให้การคุมขังในด้านต่างๆ อยู่ในข้อบังคับที่เป็นมนุษยธรรมของกฎหมายระหว่างประเทศ
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ความมุ่งหวังเช่นนี้มิใช่ของใหม่ ในศตวรรษที่ 19 ได้มีแนวความคิดใหม่ของกฎธรรมชาติและขบวนการ
มนุษยธรรม โดยเฉพาะความคิดเห็นของนายอังรี ดูนังต์ ผู้ซึ่งได้เรียกร้องให้แก้ไขปัญหาของเชลยศึกหลัง
จากทีม่ บี ทบัญญัตเิ กีย่ วกับผูบ้ าดเจ็บ และผูป้ ว่ ยแล้ว ในทีส่ ดุ โลกทีเ่ จริญแล้วก็ได้ยอมรับหลักการทีว่ า่ เชลย
ศึกมิใช่อาชญากร แต่เป็นเพียงศัตรูที่ได้วางอาวุธแล้ว และควรจะได้รับอิสระเมื่อสงครามสิ้นสุด กับควร
ได้รับการเคารพและดูแลปฏิบัติอย่างเพื่อนมนุษย์ในระหว่างที่ถูกคุมขัง การด�ำเนินการทางกฎหมายและ
ทางการทูตที่เห็นการณ์ไกล และใจกว้างได้ท�ำให้ความคิดนี้ออกมาเป็นทางปฏิบัติ ร่างฉบับกรุงบรัสเซลส์
ปี ค.ศ. 1874 อนุสัญญากรุงเฮกปี ค.ศ. 1889 และ ค.ศ. 1907 ข้อตกลงพิเศษที่ท�ำระหว่างคู่สงครามที่
กรุงเบอร์นปี ค.ศ. 1917 และ ค.ศ. 1918 และอนุสัญญาเจนีวาปี ค.ศ. 1927 ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
เชลยศึก ได้แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนที่ส�ำคัญของวิวัฒนาการนี้
อนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยเชลยศึกปี ค.ศ. 1929 ได้ช่วยคุ้มครองทหารจ�ำนวนนับล้าน ซึ่งพึ่งกับอนุสัญญา
นี้ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างไรก็ตามเป็นที่ประจักษ์ว่า อนุสัญญาควรจะมีปรับปรุงในหลายจุด
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ และผลที่เกิดขึ้นจากสงคราม และสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน
ดังนัน้ จึงมีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งขยายประเภทของบุคคลทีจ่ ะมีสถานะเป็นเชลยศึก และจ�ำเป็นต้องมีคำ� จ�ำกัด
ความที่แน่ชัดมากขึ้นของสภาพการคุมขัง โดยจะต้องค�ำนึงถึงความส�ำคัญของการใช้แรงงานเชลยศึก
การบรรเทาทุกข์ที่เชลยศึกได้รับ และกระบวนการทางศาลต่อเชลยศึก
หลักการของการปลดปล่อยเชลยศึกอย่างทันทีที่การสงครามยุติลงจะต้องได้รับการยืนยันอีกครั้งหนึ่ง ใน
ที่สุดจะต้องมีหน่วยงานที่ดูแลผลประโยชน์เชลยศึก และให้ประกันว่าได้มีการปฏิบัติต่อเชลยศึกตามข้อ
ระเบียบอย่างเต็มที่ และควรจะเป็นอิสระจากความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างคู่สงคราม
อนุสัญญาปี ค.ศ. 1949 มีความยาวกว่าข้อตกลงเดิมที่อนุสัญญานี้ใช้แทน แต่ขณะที่บทบัญญัติหลายแห่ง
ได้แสดงให้เห็นการพัฒนาของอนุสัญญาปี ค.ศ. 1929 อย่างมีเหตุผล จากประสบการณ์จะเห็นได้ว่าชีวิต
ประจ�ำวันของเชลยศึกอาจจะขึ้นกับการตีความข้อระเบียบทั่วไป ดังนั้นจึงได้มีความพยายามที่จะให้ข้อ
ระเบียบบางบทมีความชัดเจนเพื่อกันมิให้มีการตีความที่ผิดได้
บทบัญญัติส่วนหนึ่งก�ำหนดไว้เพื่อการแก้ไขปัญหามากหลายดังกล่าวข้างต้นให้เป็นที่พอใจ ภารกิจนี้นับ
ว่ายากมาก ในหลายกรณี การประชุมจ�ำต้องคิดกฎขึ้นมาใหม่ทั้งหมด เช่น ในหมวดเกี่ยวกับการเงินของ
เชลยศึก หรือไม่กรณีกฎที่เกี่ยวกับการปลดปล่อยเชลยศึกให้เป็นอิสระเมื่อสงครามยุติลง
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อนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 4

เกี่ยวกับการคุ้มครองบุคคลพลเรือนในเวลาสงคราม
อนุสญ
ั ญาเจนีวาฉบับที่ 4 อ�ำนวยประโยชน์อย่างส�ำคัญต่อตัวบทกฎหมายระหว่างประเทศทีเ่ ป็นลายลักษณ์
อักษรในด้านที่เกี่ยวกับมนุษยธรรม
หากกล่าวกันอย่างแท้จริงแล้ว อนุสัญญาฉบับนี้มิได้เสนอสิ่งใหม่ๆ สิ่งที่เป็นหลักการเดิมที่มีอยู่ดีแล้ว ไม่มี
การเพิ่มเติมแนวคิดใหม่ๆ ในกฎหมายระหว่างประเทศส่วนที่เกี่ยวกับหัวข้อในอนุสัญญาแต่มีจุดประสงค์
เพื่อประกันว่าถึงแม้จะอยู่ท่ามกลางการสู้รบ แต่ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นหลักการสากลที่
ยอมรับกัน ควรต้องได้รับการเคารพ
กฎหมายมนุษยธรรมดั้งเดิมซึ่งปรากฏในอนุสัญญาเจนีวาฉบับแรกปี ค.ศ. 1864 นั้นได้ก�ำหนดไว้ส�ำหรับ
ทหารเท่านั้น เพราะว่าสมัยนั้นเป็นที่เห็นชัดกันว่า พลเรือนควรอยู่นอกเขตการสู้รบ
ดังนั้นทันทีที่สงครามยุติ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ซึ่งยึดมั่นในหน้าที่แห่งมนุษยธรรมได้แจ้ง
ให้รัฐบาลและสภากาชาดประจ�ำประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้รับทราบถึงเจตจ�ำนงของคณะกรรมการกาชาด
ระหว่างประเทศในความพยายามที่จะจัดท�ำอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อให้การคุ้มครองพลเรือน และ
เรื่องนี้ได้รับการสนับสนุนจากทั่วโลก
การประชุมทางการทูตทีน่ ครเจนีวา มิได้แก้ไขปรับปรุงอนุสญ
ั ญากรุงเฮกฉบับที่ 4 ดังนัน้ อนุสญ
ั ญาพลเรือน
ฉบับวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 จึงมิได้ท�ำให้ข้อบังคับที่เกี่ยวกับกฎและประเพณีการสงครามทางบก
(อนุสญ
ั ญากรุงเฮก ฉบับที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1899 หรือฉบับลงวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ.1907) เป็นโมฆะและ
มิใช่เป็นการแทนอนุสญ
ั ญากรุงเฮกดังกล่าว ซึง่ ยังมีผลบังคับใช้อยูแ่ ต่อนุสญ
ั ญานีจ้ ะเป็นบทเสริมในหมวด 2
และ 3 ของข้อบังคับที่ได้ผนวกไว้ท้ายอนุสัญญากรุงเฮกดังกล่าว (ดูในอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 4 ข้อ 154)
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อนุสัญญาเจนีวา
เพื่อให้ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบ มีสภาวะดีขึ้น
ลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ซึ่งเป็นผู้มีอ�ำนาจเต็มของรัฐบาล ที่ได้มีผู้แทนไปในการประชุมทางการทูตที่ได้จัดให้มี
ขึ้น ณ เมืองเจนีวา ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน ถึงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 เพื่อแก้ไขอนุสัญญาเจนีวา
เพื่อให้ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีขึ้น ฉบับลงวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1929
ได้ตกลงกันดังต่อไปนี้

ภาค 1

บททั่วไป
ข้อ 1
บรรดาอัครภาคีผู้ท�ำสัญญารับที่จะเคารพและจะจัดประกันให้เคารพอนุสัญญาฉบับนี้ในทุกพฤติการณ์
ข้อ 2
นอกจากบทบัญญัติที่จะต้องใช้บังคับในยามสงบแล้ว ให้ใช้อนุสัญญาฉบับนี้บังคับแก่บรรดากรณีสงคราม
ทีไ่ ด้มกี ารประกาศ หรือกรณีพพิ าทกันด้วยอาวุธอย่างอืน่ ใดซึง่ อาจเกิดขึน้ ระหว่างอัครภาคีผทู้ ำ� สัญญาสอง
ฝ่ายหรือกว่านั้นขึ้นไป แม้ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะมิได้รับรองว่ามีสถานะสงครามก็ตาม
อนุสญ
ั ญานีใ้ ห้ใช้บงั คับแก่บรรดากรณีการยึดครองอาณาเขตบางส่วน หรือทัง้ หมดของอัครภาคีผทู้ ำ� สัญญา
ด้วย แม้ว่าการยึดครองดังกล่าวจะมิได้ประสบการต่อต้านด้วยอาวุธก็ตาม
แม้ว่าประเทศที่พิพาทกันประเทศหนึ่งจะมิได้เป็นภาคีอนุสัญญาฉบับนี้ก็ตาม ประเทศที่เป็นภาคียังคง
มีความผูกพันกันตามอนุสัญญาฉบับนี้ในความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน ยิ่งกว่านั้น บรรดาประเทศ
ดังกล่าวแล้วยังต้องมีความผูกพันตามอนุสัญญาฉบับนี้ในความสัมพันธ์กับประเทศที่มิได้เป็นภาคีนั้นด้วย
หากว่าประเทศนั้นยอมรับและใช้บทบัญญัติแห่งอนุสัญญาฉบับนี้
ข้อ 3
ในกรณีที่การพิพาทกันด้วยอาวุธอันมิได้มีลักษณะเป็นกรณีระหว่างประเทศเกิดขึ้นในอาณาเขตของอัคร
ภาคีผู้ท�ำสัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ภาคีคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะต้องมีความผูกพันที่จะใช้บทบัญญัติต่อไปนี้
เป็นอย่างน้อยคือ
(1) บุคคลซึง่ มิได้เข้าร่วมในการสูร้ บโดยตรง รวมทัง้ ผูส้ งั กัดในกองทัพซึง่ ได้วางอาวุธแล้ว และผูซ้ งึ่ ถูกกัน
ออกจากการต่อสู้ เพราะป่วยไข้ บาดเจ็บถูกกักคุม หรือเพราะเหตุอื่นใดก็ได้ ไม่ว่าในพฤติการณ์
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ใดๆ จะต้องได้รับการปฏิบัติด้วยมนุษยธรรม โดยไม่ค�ำนึงถึงลักษณะความแตกต่างอันเป็นผลเสื่อม
เสียเนื่องมาแต่เชื้อชาติ ผิว ศาสนา หรือความเชื่อถือ เพศ ก�ำเนิด หรือความมั่งมี หรือเหตุอื่นใดที่
คล้ายคลึงกัน
เพื่อการนี้ บรรดาการกระท�ำต่อไปนี้ แก่บุคคลดังกล่าวข้างต้น เป็นอันห้ามและคงห้ามต่อไปไม่ว่า
กาละและเทศะใด คือ
(ก) การประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฆาตกรรมทุกชนิด การตัดทอน
อวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใด การท�ำทารุณกรรม และการทรมาน
(ข) การจับตัวไปเป็นประกัน
(ค) การท�ำลายเกียรติยศแห่งบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติให้เป็นที่อับอายขายหน้าและ
เสื่อมทรามต�่ำช้า
(ง) การตัดสินลงโทษและการปฏิบัติการตามค�ำตัดสินโดยไม่มีค�ำพิพากษาของศาลที่ได้ตั้งขึ้นตาม
ระเบียบอันเป็นการให้หลักประกันความยุติธรรม ซึ่งอารยชนทั้งหลายยอมรับ นับถือว่าเป็นสิ่ง
ซึ่งไม่อาจจะละเว้นเสียได้
(2) ให้รวบรวมและดูแลรักษาผู้บาดเจ็บและป่วยไข้
องค์การมนุษยธรรมซึ่งไม่ล�ำเอียงทางฝ่ายใด เช่นคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ อาจเสนอ
บริการของตนให้แก่ภาคีคู่พิพาทก็ได้
ภาคีคู่พิพาทควรพยายามน�ำบทบัญญัติอื่นๆ แห่งอนุสัญญาฉบับนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้บังคับ
อีกด้วย โดยท�ำความตกลงกันเป็นพิเศษ
การใช้บทบัญญัติข้างต้นนี้ จะไม่กระทบกระเทือนฐานะทางกฎหมายของภาคีคู่พิพาท
ข้อ 4
ประเทศที่เป็นกลางจะต้องรับใช้บทบัญญัติแห่งอนุสัญญาฉบับนี้โดยอนุโลมส�ำหรับผู้บาดเจ็บและป่วยไข้
ตลอดจนพนักงานแพทย์และอนุศาสนาจารย์แห่งกองทัพของภาคีคู่พิพาท ซึ่งได้รับไว้หรือได้กักกันไว้ใน
อาณาเขตของตนรวมทั้งส�ำหรับผู้ตายที่ค้นพบด้วย
ข้อ 5
ส�ำหรับบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งตกอยู่ภายในอ�ำนาจของฝ่ายศัตรูนั้น ให้ใช้อนุสัญญาฉบับนี้จนถึง
เวลาที่ได้ส่งตัวกลับคืนสู่ประเทศเดิมแล้วโดยเด็ดขาด

อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ.1949

17

ข้อ 6
นอกจากความตกลงที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในข้อ 10, 15, 23, 28, 31, 36 และ 37 แล้ว บรรดาอัครภาคี
ผู้ท�ำสัญญาอาจท�ำความตกลงเป็นพิเศษอื่นๆ ส�ำหรับเรื่องทั้งปวง ซึ่งตนเห็นสมควรท�ำเป็นบทบัญญัติไว้
ต่างหากก็ได้ห้ามมิให้ท�ำความตกลงพิเศษใดๆ อันจะเป็นผลเสื่อมเสียแก่ฐานะของผู้บาดเจ็บและป่วยไข้
หรือพนักงานแพทย์ หรืออนุศาสนาจารย์ ตามที่ได้นิยามไว้ในอนุสัญญาฉบับนี้ หรือจ�ำกัดสิทธิต่างๆ ที่
อนุสัญญานี้ให้ไว้แก่บุคคลเหล่านั้น
บรรดาผูบ้ าดเจ็บและป่วยไข้ ตลอดจนพนักงานแพทย์และอนุศาสนาจารย์จะคงได้รบั ประโยชน์จากความ
ตกลงต่างๆ เช่นว่านี้ตราบเท่าที่อนุสัญญาฉบับนี้จะพึงปรับใช้แก่บุคคลเหล่านั้น เว้นแต่เมื่อมีบทบัญญัติที่
ขัดกันอย่างชัดแจ้งปรากฏอยู่ในความตกลงที่กล่าวแล้ว หรือในความตกลงที่จะได้ท�ำขึ้นภายหลังหรือเมื่อ
ภาคีคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้น�ำระเบียบการต่างๆ ที่ดีกว่ามาใช้กับบุคคลเหล่านี้
ข้อ 7
บรรดาผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ ตลอดจนพนักงานแพทย์ และอนุศาสนาจารย์ ไม่ว่าในพฤติการณ์เช่นไร จะ
ยอมสละสิทธิบางส่วนหรือทั้งหมดที่ตนได้รับตามอนุสัญญาฉบับนี้ และตามความตกลงพิเศษต่างๆ ซึ่งได้
กล่าวไว้ในข้อก่อน ในกรณีที่มีความตกลงพิเศษเช่นว่านั้นหาได้ไม่
ข้อ 8
อนุสัญญาฉบับนี้ ให้ใช้บังคับด้วยความร่วมมือและภายใต้ความควบคุมของประเทศที่ค้มุ ครอง ซึ่งมีหน้าที่
พิทกั ษ์รกั ษาผลประโยชน์ของภาคีคพู่ พิ าทเพือ่ การนี้ นอกจากพนักงานทูตหรือกงสุลของตนแล้ว ประเทศที่
คุม้ ครองจะแต่งตัง้ ผูแ้ ทนจากคนชาติของตนหรือคนชาติของประเทศทีเ่ ป็นกลางอืน่ อีกก็ได้ ผูแ้ ทนดังกล่าว
นี้จะต้องได้รับความเห็นชอบของประเทศที่ตนจะไปปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ภาคีคพู่ พิ าทจะต้องอ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบตั ภิ ารกิจของผูแ้ ทน หรือผูไ้ ด้รบั มอบอ�ำนาจของประเทศ
ที่คุ้มครอง อย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
ผู้แทนหรือผูไ้ ด้รบั มอบอ�ำนาจของประเทศที่คมุ้ ครอง ไม่ว่าในกรณีใดจะกระท�ำการเกินหน้าทีข่ องตนตาม
อนุสัญญาฉบับนี้หาได้ไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นอันบังคับเกี่ยวกับความมั่นคง
ของรัฐซึ่งตนไปปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลเหล่านี้จะถูกก�ำกัดเป็นกรณีพิเศษ และเป็นการ
ชั่วคราวเมื่อมีความจ�ำเป็นทางทหารเกิดขึ้นเท่านั้น
ข้อ 9
บทบัญญัติแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติทางมนุษยธรรมซึ่งคณะกรรมการกาชาด
ระหว่างประเทศ หรือองค์การมนุษยธรรมอื่นใดที่ไม่ล�ำเอียงทางฝ่ายใดที่รับจะกระท�ำ เพื่อคุ้มครองผู้บาด
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เจ็บและป่วยไข้พนักงานแพทย์และอนุศาสนาจารย์และเพือ่ บรรเทาทุกข์แก่บคุ คลเหล่านัน้ โดยได้รบั ความ
ยินยอมของภาคีคู่พิพาทที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 10
บรรดาภาคีผู้ท�ำสัญญาอาจจะตกลงกันไม่ว่าเวลาใดที่จะมอบหมายหน้าที่ทั้งปวงอันตกอยู่กับประเทศ
ที่คุ้มครองตามอนุสัญญาฉบับนี้แก่องค์การใดๆ ซึ่งให้หลักประกันทั้งปวงในความไม่ล�ำเอียงและในทาง
ประสิทธิภาพก็ได้
เมื่อผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ หรือพนักงานแพทย์และอนุศาสนาจารย์มิได้รับประโยชน์หรือมิได้รับประโยชน์
อีกต่อไปไม่ว่าเพราะเหตุใดจากการปฏิบัติการของประเทศที่คุ้มครอง หรือขององค์การหนึ่งองค์การใด
ที่ระบุไว้ในวรรคแรกข้างต้นนั้นแล้ว ให้ประเทศที่กักคุมร้องขอรัฐที่เป็นกลางรัฐหนึ่งรัฐใดหรือองค์การ
หนึ่งองค์การใดเช่นว่านั้นเข้ารับหน้าที่ทั้งหลาย อันประเทศที่คุ้มครองซึ่งแต่งตั้งโดยภาคีคู่พิพาทปฏิบัติ
อยู่ตามอนุสัญญาฉบับนี้
ถ้าไม่อาจจัดความคุม้ ครองได้ตามนัยดังกล่าวนัน้ ให้ประเทศทีก่ กั คุมร้องขอหรือรับสนองบริการขององค์การ
มนุษยธรรม เช่นคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเป็นต้น ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งข้อนี้ ที่จะเข้า
รับหน้าที่ในทางมนุษยธรรม ซึ่งประเทศที่คุ้มครองเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ตามอนุสัญญาฉบับนี้
ประเทศที่เป็นกลางประเทศใดหรือองค์การใด ซึ่งได้รับเชิญจากประเทศที่เกี่ยวข้องหรือเสนอตนเองเพื่อ
การนีจ้ ะต้องปฏิบตั กิ ารด้วยความส�ำนึกในความรับผิดชอบต่อภาคีคพู่ พิ าท ซึง่ ผูท้ ไี่ ด้รบั ความคุม้ ครองตาม
อนุสญ
ั ญาฉบับนีส้ งั กัดอยู่ และจะต้องให้คำ� รับรองอันพอเพียงว่าตนอยูใ่ นฐานะทีจ่ ะเข้ารับหน้าทีต่ ามสมควร
และจะปฏิบัติหน้าที่นั้นโดยไม่ล�ำเอียง
ประเทศต่างๆ จะท�ำความตกลงพิเศษใดๆ อันขัดต่อบทบัญญัติข้างต้นนี้หาได้ไม่ ในเมื่อประเทศหนึ่งใน
บรรดาประเทศเหล่านัน้ ถูกก�ำกัดเสรีภาพแม้เพียงชัว่ คราวก็ดี ในการทีจ่ ะเจรจากับประเทศอืน่ หรือพันธมิตร
ของตนโดยเหตุผลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางทหาร เฉพาะอย่างยิ่งในเมื่ออาณาเขตทั้งหมดหรืออาณาเขต
ส่วนใหญ่ของประเทศดังกล่าวถูกยึดครอง
เมื่อใดในอนุสัญญาฉบับนี้ มีข้อความกล่าวถึงประเทศที่คุ้มครอง ข้อความนั้นให้ใช้แก่องค์การต่างๆ ที่เข้า
มาแทนตามนัยแห่งข้อนี้ด้วย
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ข้อ 11
ในกรณีที่เห็นว่าเป็นการสมควร เพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่
มีการขัดแย้งกันในระหว่างภาคีคู่พิพาทเกี่ยวกับการใช้หรือการตีความบทบัญญัติต่างๆ แห่งอนุสัญญา
ฉบับนี้ ประเทศที่คุ้มครองจะได้อ�ำนวยความช่วยเหลือเพื่อท�ำความตกลงในข้อที่เกิดขัดแย้งกันนั้น
เพื่อการนี้ ประเทศที่คุ้มครองแต่ละประเทศ จะเป็นโดยการเชื้อเชิญของภาคีฝ่ายหนึ่ง หรือโดยการริเริ่ม
ของตนเองก็ตาม อาจเสนอต่อภาคีคู่พิพาทให้มีการประชุมระหว่างผู้แทนของตน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ พนักงานแพทย์และอนุศาสนาจารย์ก็ได้ ซึ่ง
ถ้าอาจท�ำได้ก็ให้ประชุมกันในอาณาเขตที่เป็นกลางอันได้จัดเลือกขึ้นตามความเหมาะสม ภาคีคู่พิพาทมี
ข้อผูกพันที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นผลตามข้อที่ได้เสนอมายังตนเพื่อการนี้ ถ้าจ�ำเป็นประเทศที่คุ้มครองอาจ
เสนอขอความเห็นชอบจากภาคีคู่พิพาทในตัวบุคคลแห่งประเทศที่เป็นกลาง หรือที่ได้รับการแต่งตั้งโดย
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ซึ่งจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวก็ได้

ภาค 2

ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้
ข้อ 12
ผู้สังกัดในกองทัพและบุคคลอื่นที่จะได้กล่าวถึงในข้อต่อไปนี้ ซึ่งบาดเจ็บหรือป่วยไข้ จะต้องได้รับความ
เคารพและความคุ้มครองในทุกพฤติการณ์
บุคคลเหล่านี้ จะต้องได้รบั การปฏิบตั แิ ละรักษาพยาบาลด้วยมนุษยธรรมโดยคูพ่ พิ าทซึง่ ตนตกอยูใ่ นอ�ำนาจ
โดยไม่ค�ำนึงถึงลักษณะความแตกต่างอันเป็นผลเสื่อมเสียเนื่องมาแต่เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความ
คิดเห็นทางการเมือง หรือเหตุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ห้ามประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลเหล่า
นี้อย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้ามฆาตกรรม หรือก�ำจัดพันธุ์ ทรมาน หรือใช้ทดลองทางชีววิทยา
ห้ามมิให้เจตนาละทิง้ บุคคลเหล่านีไ้ ว้โดยปราศจากความช่วยเหลือทางแพทย์ หรือโดยปราศจากการรักษา
พยาบาล หรือปล่อยไว้ให้ตกอยู่ในสภาพอันเสี่ยงต่อภัยแห่งโรคติดต่อ
สิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาลก่อนผู้อื่นนั้น จะเป็นอันอนุมัติให้มีขึ้นได้ก็โดยเหตุผลทางแพทย์ที่มี
ลักษณะด่วนเท่านั้น
สตรีจะต้องได้รับการปฏิบัติโดยได้รับการพิจารณาทุกประการอันสมควรแก่เพศของตน
ภาคีคพู่ พิ าท ซึง่ มีความจ�ำเป็นต้องละทิง้ ผูบ้ าดเจ็บหรือป่วยไข้ไว้แก่ฝา่ ยศัตรู จะต้องจัดให้มพี นักงานแพทย์
และเวชภัณฑ์สว่ นหนึง่ ไว้เท่าทีค่ วามจ�ำเป็นทางทหารจะอ�ำนวยให้ เพือ่ ช่วยเหลือรักษาพยาบาลบุคคลเหล่านัน้
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ข้อ 13
อนุสัญญาฉบับนี้ให้ใช้แก่บรรดาผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ซึ่งอยู่ในประเทศดังต่อไปนี้ คือ
(1) ผู้สังกัดในกองทัพของภาคีคู่พิพาท รวมทั้งผู้สังกัดในมิลิเซีย หรือหน่วยอาสาสมัครซึ่งเป็นส่วน
ของกองทัพเหล่านี้
(2) ผูส้ งั กัดในมิลเิ ซียและผูส้ งั กัดหน่วยอาสาสมัครอืน่ ใด รวมทัง้ ผูส้ งั กัดในขบวนต่อต้านทีไ่ ด้จดั ตัง้ ขึน้ โดย
มีระเบียบ ซึง่ เป็นของภาคีคพู่ พิ าทและปฏิบตั กิ ารอยูภ่ ายในหรือภายนอกอาณาเขตของตนเอง แม้วา่
อาณาเขตนั้นจะถูกยึดครองอยู่ หากว่ามิลิเซียหรือหน่วยอาสาสมัครรวมทั้งขบวนต่อต้านที่ได้จัดตั้ง
โดยมีระเบียบเช่นว่านี้ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ คือ
(ก) มีผู้บัญชาสั่งการอันเป็นบุคคลที่รับผิดชอบส�ำหรับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
(ข) มีเครื่องหมายที่ก�ำหนดไว้เด่นชัด สามารถจะเห็นได้ในระยะไกล
(ค) ถืออาวุธโดยเปิดเผย
(ง) ปฏิบัติการรบตามกฎและประเพณีการสงคราม
(3) ผู้สังกัดในกองทัพประจ�ำซึ่งมีความสวามิภักดิ์ต่อรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่ที่มิได้รับการรับรองจาก
ประเทศที่กักคุม
(4) บุคคลที่ร่วมอยู่แต่มิได้สังกัดอยู่ในกองทัพนั้นโดยตรง เช่น พนักงานพลเรือนที่สังกัดอยู่ในพวกคน
ประจ�ำอากาศยานทหาร ผู้สื่อข่าวสงคราม ผู้รับเหมาส่งเสบียง ผู้สังกัดในหน่วยกรรมกร หรือใน
บริการต่างๆ ที่รับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของทหาร หากว่าบุคคลเหล่านี้ได้รับอนุมัติจากกองทัพที่ตน
ได้ร่วมอยู่
(5) บรรดาบุคคลประจ�ำเรือ รวมทั้งนายเรือ คนน�ำร่องและผู้ฝึกหัดงานของเรือพาณิชย์และคนประจ�ำ
อากาศยานพลเรือนของภาคีคู่พิพาท ซึ่งไม่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติที่อนุเคราะห์ดีกว่านี้ตาม
บทบัญญัติอื่นใดแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ
(6) พลเมืองในอาณาเขตที่มิได้ถูกยึดครองซึ่งเมื่อศัตรูประชิดเข้ามาได้สมัครใจเข้าจับอาวุธต่อต้านกอง
ทหารที่บุกเข้ามานั้นโดยไม่มีเวลาจัดรวมกันเข้าเป็นหน่วยกองทหารประจ�ำ หากบุคคลเหล่านี้ถือ
อาวุธโดยเปิดเผยและเคารพต่อกฎและประเพณีการสงคราม
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ข้อ 14
ภายใต้บทบัญญัติแห่งข้อ 12 ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ของผู้เป็นฝ่ายในสงครามฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดซึ่งตกอยู่ใน
อ�ำนาจของฝ่ายศัตรูนั้น ให้ถือว่าเป็นเชลยศึกและให้น�ำบทบัญญัติแห่งกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยว
กับเชลยศึกมาใช้บังคับแก่บุคคลเหล่านั้น
ข้อ 15
ในทุกโอกาสและโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการปะทะกันแต่ละครั้ง ภาคีคู่พิพาทจะต้องจัดการเท่าที่จะ
กระท�ำได้ทกุ ประการโดยไม่ชกั ช้า เพือ่ ค้นหาและเก็บตัวผูบ้ าดเจ็บและป่วยไข้ เพือ่ ให้ความคุม้ ครองบุคคล
ที่ว่านี้จากโจรกรรมและการปฏิบัติอันเลวทราม เพื่อจัดให้ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเพียงพอ และเพื่อ
ค้นหาผู้ตายและป้องกันมิให้ร่างถูกท�ำลาย
ในเมื่อพฤติการณ์จักอ�ำนวยให้ ให้จัดให้มีการสงบศึกหรือการหยุดยิงเพื่อท�ำการตกลงเฉพาะท้องถิ่นเพื่อ
ให้สามารถขนย้ายแลกเปลี่ยน และขนส่งผู้บาดเจ็บที่ตกค้างอยู่ในสนามรบ
โดยนัยเดียวกัน ภาคีคพู่ พิ าททัง้ สองฝ่ายอาจท�ำการตกลงเฉพาะท้องถิน่ เพือ่ ท�ำการขนย้ายหรือแลกเปลีย่ น
ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้จากเขตที่ถูกปิดหรือถูกล้อมไว้ และเพื่อให้พนักงานแพทย์และพนักงานทางศาสนา
พร้อมด้วยบริภัณฑ์ได้ผ่านไปสู่เขตนั้นๆ ได้
ข้อ 16
ภาคีคพู่ พิ าทจะต้องท�ำบันทึกเป็นหลักฐานแสดงรายการต่างๆ เพือ่ เป็นการช่วยเหลือในการจัดท�ำรูปพรรณ
ของผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้ และผู้ตายแต่ละคนของฝ่ายปฏิปักษ์ที่ตกอยู่ในอ�ำนาจของตนโดยเร็วที่สุดที่จะ
ท�ำได้ถ้าเป็นไปได้ บันทึกนั้นให้มีข้อความดังต่อไปนี้ คือ
(ก) ชื่อประเทศซึ่งบุคคลเหล่านั้นสังกัดอยู่
(ข) หมายเลขประจ�ำกองทัพ ประจ�ำกรม ประจ�ำตัว หรือหมายเลขล�ำดับ
(ค) นามสกุล
(ง) นามตัว
(จ) วันเกิด
(ฉ) รายการอื่นๆ ที่ปรากฏในบัตรหรือแผ่นโลหะแสดงรูปพรรณ
(ช) วันที่และสถานที่ที่ถูกจับกุมหรือถึงแก่กรรม
(ซ) รายละเอียดเกี่ยวกับบาดแผล หรือโรค หรือสาเหตุแห่งมรณกรรม
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ข้อความดังกล่าวข้างบนนี้จะต้องจัดส่งให้ส�ำนักงานสนเทศตามที่ระบุไว้ในข้อ 122 แห่งอนุสัญญาเจนีวา
เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก ฉบับลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 โดยเร็วที่สุดที่จะท�ำได้ ส�ำนักงาน
นี้จะได้จัดส่งข้อความนี้ต่อไปให้ประเทศซึ่งบุคคลเหล่านี้สังกัดอยู่ โดยผ่านประเทศที่คุ้มครองและส�ำนัก
ตัวแทนกลางส�ำหรับเชลยศึก
ภาคีคู่พิพาทต่างฝ่ายจะต้องจัดท�ำและจัดส่งมรณบัตร หรือบัญชีรายนามผู้ตายอันรับรองว่าถูกต้องแล้ว
ให้กันและกันทราบ โดยผ่านทางส�ำนักงานเดียวกันนี้ โดยนัยเดียวกันต่างฝ่ายจะต้องเก็บและน�ำส่งแผ่น
โลหะแสดงรูปพรรณชนิดคู่ซีกหนึ่ง พินัยกรรมฉบับสุดท้ายหรือเอกสารอื่นๆ ซึ่งมีความส�ำคัญส�ำหรับญาติ
สนิทของผู้ตาย เงินและโดยทั่วๆ ไป บรรดาวัตถุต่างๆ ที่มีค่าในตัวของสิ่งของนั้นเองหรือในทางจิตใจ ซึ่ง
ค้นพบในตัวผู้ตาย ให้แก่กันและกัน โดยผ่านส�ำนักงานเดียวกันนี้ สิ่งของเหล่านี้ รวมทั้งสิ่งของที่ไม่ปรากฏ
หลักฐานจะได้จดั ส่งไปเป็นห่อ ปิดผนึก ประทับตราพร้อมด้วยบันทึกรายการอันจ�ำเป็นเพือ่ ทราบรูปพรรณ
ของเจ้าของผู้ตายได้ และบัญชีแสดงสิ่งของที่บรรจุไว้ในห่อนั้นโดยครบถ้วนด้วย
ข้อ 17
ภาคีคู่พิพาทจะต้องจัดให้มีการชันสูตรศพอย่างรอบคอบ และถ้าเป็นไปได้กใ็ ห้มกี ารชันสูตรศพทางแพทย์
เสียแต่ละรายเท่าที่สถานการณ์จะอ�ำนวยให้ก่อนที่จะฝังหรือเผาศพ ทั้งนี้เพื่อสามารถยืนยันการตาย
จัดท�ำรูปพรรณผูต้ ายและเพือ่ ท�ำรายงานขึน้ ได้ ซีกหนึง่ ของแผ่นโลหะแสดงรูปพรรณชนิดคูห่ รือแผ่นโลหะ
ทั้งอัน ถ้าเป็นโลหะชนิดเดี่ยว ให้คงเหลือติดไว้กับตัวผู้ตาย
ห้ามมิให้ทำ� การเผาศพ นอกจากจะมีเหตุผลทางสุขภาพบังคับหรือโดยเหตุทางศาสนาของผูต้ ายเท่านัน้ ใน
กรณีที่มีการเผา จะต้องแจ้งพฤติการณ์และเหตุผลที่ต้องท�ำการเผาไว้โดยละเอียดในมรณบัตรหรือบัญชี
รายนามผู้ตายอันรับรองว่าถูกต้องแล้ว
นอกจากนี้ภาคีคู่พิพาทจะต้องจัดให้ผู้ตายได้รับการฝังอย่างมีเกียรติ ถ้าเป็นไปได้ให้เป็นไปตามพิธีศาสนา
ของผู้ตาย ให้หลุมฝังศพของผู้ตายเหล่านั้นได้รับความเคารพ ถ้าสามารถท�ำได้ ให้ฝังรวมกันตามสัญชาติ
ของผู้ตาย โดยให้ได้รับการดูแลอย่างดีและมีเครื่องหมายเพื่อให้ค้นหาได้เสมอเพื่อการนี้เมื่อเริ่มต้นการสู้
รบ ภาคีคู่พิพาท จะได้จัดตั้งบริการทะเบียนหลุมฝังศพขึ้นเป็นทางการ เพื่อสามารถให้ท�ำการขุดศพขึ้น
ภายหลังและยืนยันศพได้ ไม่วา่ หลุมฝังศพจะตัง้ อยูใ่ นทีใ่ ดและเพือ่ สามารถท�ำการส่งศพคืนไปประเทศเดิม
ได้ บทบัญญัตินี้ให้เป็นอันใช้โดยนัยเดียวกัน ส�ำหรับอัฐิซึ่งบริการทะเบียนหลุมฝังศพจะได้เป็นผู้เก็บรักษา
ไว้จนกว่าประเทศเดิมจะได้แจ้งความประสงค์ให้ด�ำเนินการในเรื่องอย่างใด
ในทันทีที่พฤติการณ์จะอ�ำนวยให้และอย่างช้าที่สุดเมื่อการสู้รบสิ้นสุดลงแล้ว ให้บริการดังกล่าวนี้จัดให้
มีการแลกเปลี่ยนบัญชีแสดงที่ตั้งและเครื่องหมายหลุมฝังศพอันแน่นอนพร้อมด้วยรายละเอียดต่างๆ
เกี่ยวกับผู้ตายซึ่งฝังอยู่ ณ ที่นั้น โดยผ่านส�ำนักงานสนเทศตามที่ได้กล่าวไว้ในวรรคสองแห่งข้อ 16
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ข้อ 18
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารอาจขอร้องในเมตตาจิตให้พลเมืองมาเก็บและรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยไข้
โดยสมัครใจก็ได้ภายใต้ความควบคุมของเจ้าหน้าที่นั้นๆ โดยให้บุคคลที่ตอบสนองรับค�ำขอร้องนั้นได้รับ
ความคุม้ ครองและความสะดวกต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็น หากฝ่ายปฏิปกั ษ์เข้ายึดหรือกลับยึดอ�ำนาจควบคุมบริเวณ
นั้นได้ ฝ่ายนั้นก็จะต้องให้ความคุ้มครองและความสะดวกเช่นเดียวกันแก่บุคคลดังกล่าวแล้วนั้นต่อไป
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยทหารจะต้องอนุญาตให้พลเมืองและสมาคมบรรเทาทุกข์ตา่ งๆ แม้ในบริเวณทีถ่ กู บุกหรือถูก
ยึดครองแล้ว ท�ำการเก็บและรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ หรือผู้ป่วยไข้ไม่ว่าสัญชาติใดโดยความสมัครใจได้
ประชากรทีเ่ ป็นพลเรือนจะต้องเคารพผูบ้ าดเจ็บและป่วยไข้เหล่านี้ และโดยเฉพาะอย่างายิง่ จะต้องละเว้น
ไม่กระท�ำทารุณกรรมแก่บุคคลดังกล่าว
ห้ามมิให้แกล้งท�ำความเดือดร้อนหรือลงโทษผู้ที่ได้พยาบาลผู้บาดเจ็บหรือป่วยไข้
บทบัญญัติแห่งข้อนี้ไม่เป็นการปลดเปลื้องประเทศที่ยึดครองจากพันธกรณีที่จะต้องดูและผู้บาดเจ็บและ
ป่วยไข้ทั้งในทางร่างกายและทางจิตใจ

ภาค 3

หน่วยและสถานที่ทางการแพทย์
ข้อ 19
สถานที่ประจ�ำและหน่วยทางการแพทย์เคลื่อนที่ของบริการทางการแพทย์นั้น ห้ามมิให้ท�ำการโจมตีเลย
ไม่ว่าในพฤติการณ์ใดๆ ก็ตาม แต่จะต้องได้รับความเคารพและความคุ้มครองจากภาคีคู่พิพาทเสมอไป
หากตกไปอยู่ในอ�ำนาจของฝ่ายปฏิปักษ์ พนักงานของสถานที่และหน่วยดังกล่าวแล้วอาจปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปได้ตราบเท่าที่ประเทศผู้ท�ำการจับกุมเองยังมิได้จัดความดูแลที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้บาดเจ็บและป่วยไข้
ที่ยังอยู่ในสถานที่และหน่วยเหล่านั้น
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบจะต้องจัดการเท่าทีส่ ามารถจะท�ำได้ ให้สถานทีแ่ ละหน่วยทางการแพทย์ดงั กล่าวแล้ว
ตัง้ อยูใ่ นลักษณะทีก่ ารโจมตีเป้าทางทหารจะไม่เป็นอันตรายแก่ความปลอดภัยของสถานทีแ่ ละหน่วยเหล่านัน้
ข้อ 20
เรือพยาบาลที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากอนุสัญญาเจนีวาเพื่อให้ผู้สังกัดในกองทัพขณะอยู่ในทะเล
ซึ่งบาดเจ็บป่วยไข้ และเรือต้องอับปางมีสภาวะดีขึ้น ฉบับลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 จะต้องไม่ถูก
โจมตีจากภาคพื้นดิน
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ข้อ 21
ความคุ้มครองซึ่งสถานที่ประจ�ำและหน่วยทางการแพทย์เคลื่อนที่ของบริการทางการแพทย์มีสิทธิได้รับ
นั้นจะไม่ระงับไปเว้นแต่จะใช้สถานที่นั้นๆ นอกหน้าที่ทางมนุษยธรรมเพื่อกระท�ำการอันเป็นภยันตราย
แก่ฝ่ายศัตรู อย่างไรก็ดีความคุ้มครองจะระงับได้ก็แต่เมื่อได้ให้ค�ำเตือนตามสมควรแล้ว โดยแจ้งก�ำหนด
ระยะเวลาอันเหมาะสมตามควรแก่กรณีและค�ำเตือนเช่นว่านั้นได้ถูกทอดทิ้งละเลยเสีย
ข้อ 22
พฤติการณ์ต่อไปนี้ จะไม่ถือว่าท�ำให้หน่วยหรือสถานที่ทางการแพทย์ต้องเสียสิทธิแห่งความคุ้มครองตาม
ข้อ 19 คือ
1. เมื่อพนักงานของหน่วยหรือสถานที่มีอาวุธ และใช้อาวุธเพื่อป้องกันตัว หรือป้องกันผู้บาดเจ็บและ
ผู้ป่วยไข้ในความรับผิดชอบ
2. เมื่อไม่มีพลพยาบาลที่ถืออาวุธประจ�ำอยู่ หน่วยหรือสถานที่ดังกล่าวนั้นจะได้รับความคุ้มครองจาก
หน่วย หรือยามรักษาการ หรือขบวนคุ้มกัน
3. เมื่อค้นพบอาวุธเล็กและกระสุนในหน่วยหรือสถานที่อันเป็นของที่ยึดมาจากผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยไข้
และยังมิได้ส่งมอบให้แก่บริการเจ้าหน้าที่
4. เมื่อมีพนักงานและวัสดุของบริการสัตวแพทย์อยู่ในหน่วยหรือสถานที่โดยมิได้เป็นส่วนแห่งหน่วย
หรือสถานที่นั้น
5. เมือ่ กิจการด้านมนุษยธรรมของหน่วยและสถานทีท่ างการแพทย์หรือของพนักงานประจ�ำหน่วยและ
สถานที่นั้นขยายรวมทั้งการดูแลรักษาบุคคลพลเรือนที่บาดเจ็บหรือป่วยไข้
ข้อ 23
ในเวลาสงบ บรรดาอัครภาคีผทู้ ำ� สัญญา และภายหลังเมือ่ ได้เกิดการสูร้ บขึน้ แล้ว บรรดาผูเ้ ป็นฝ่ายในการสู้
รบนั้น อาจจัดตั้งขึ้นในอาณาเขตของตน และถ้าหากมีความจ�ำเป็นเกิดขึ้น อาจจัดตั้งขึ้นในอาณาเขตที่ยึด
ครองซึง่ เขตและท้องทีส่ ำ� หรับโรงพยาบาลซึง่ ได้จดั วางระเบียบขึน้ เพือ่ คุม้ ครองผูบ้ าดเจ็บและป่วยไข้ให้พน้
จากภัยสงคราม รวมทั้งพนักงานผู้ได้รับมอบหมายในการจัดระเบียบและในการด�ำเนินกิจการในเขตและ
ท้องที่ดังกล่าวนั้น ทั้งในการให้ความดูแลรักษาบุคคลที่รวมกันอยู่ในที่นั้นด้วย
เมือ่ มีการสูร้ บเกิดขึน้ และระหว่างทีท่ ำ� การสูร้ บกันอยูน่ นั้ ภาคีทเี่ กีย่ วข้องอาจท�ำความตกลงกันเพือ่ รับรอง
เขตและท้องที่ ส�ำหรับโรงพยาบาลซึง่ ภาคีเหล่านัน้ ได้จดั ตัง้ ขึน้ นัน้ เพือ่ การนีภ้ าคีดงั กล่าวแล้วอาจเพิม่ เติม
บทบัญญัตแิ ห่งร่างความตกลงซึง่ ได้ผนวกไว้ทา้ ยอนุสญั ญาฉบับนีโ้ ดยการแก้ไขตามทีเ่ ห็นว่าเป็นการจ�ำเป็นก็ได้
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ประเทศที่คุ้มครองและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ จะได้รับเชิญเพื่อให้ความช่วยเหลือในการ
จัดตั้งและรับรองเขตและท้องที่ส�ำหรับโรงพยาบาลเหล่านี้

ภาค 4

พนักงาน
ข้อ 24
พนักงานแพทย์ทมี่ หี น้าทีโ่ ดยเฉพาะในการค้นหา หรือรวบรวมในการขนส่ง หรือการรักษาพยาบาลผูบ้ าดเจ็บ
หรือป่วยไข้ หรือในการป้องกันโรคกับเจ้าหน้าทีท่ มี่ หี น้าทีโ่ ดยเฉพาะในการบริหารหน่วยและสถานทีท่ างการ
แพทย์รวมทัง้ อนุศาสนาจารย์ประจ�ำกองทัพ จะต้องได้รบั ความเคารพและคุม้ ครองไม่วา่ ในพฤติการณ์ใดๆ
ข้อ 25
ผู้สังกัดในกองทัพที่ได้รับการฝึกหัดเป็นพิเศษเพื่อเป็นพลพยาบาล นางพยาบาลหรือผู้ช่วยพลเปล ในเมื่อ
มีความจ�ำเป็นเกิดขึ้น เพื่อค้นหาหรือรวบรวมขนส่งหรือรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ ก็จะต้องได้
รับความเคารพและคุ้มครองเช่นเดียวกัน หากบุคคลดังกล่าวนั้นกระท�ำหน้าที่เหล่านี้ในขณะที่ติดต่อกับ
ฝ่ายศัตรู หรือเมื่อตกอยู่ในอ�ำนาจของฝ่ายศัตรู
ข้อ 26
เจ้าหน้าทีข่ องสภากาชาดประจ�ำชาติและของสมาคมอาสาสงเคราะห์อนื่ ๆ ทีไ่ ด้รบั การรับรองและอนุญาต
โดยถูกต้องจากรัฐบาลของตนแล้ว ซึ่งอาจท�ำหน้าที่อย่างเดียวกันกับพนักงาน ที่กล่าวไว้ในข้อ 24 ย่อมได้
รับผลปฏิบตั อิ ย่างเดียวกับพนักงานทีก่ ล่าวไว้ในข้อทีก่ ล่าวนี้ ภายใต้เงือ่ นไขว่าเจ้าหน้าทีข่ องสมาคมเช่นว่า
นี้จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับทหาร
อัครภาคีผู้ท�ำสัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบรายนามสมาคมต่างๆ ที่ได้อนุญาตในความ
รับผิดชอบของตน ให้ช่วยเหลือบริการแพทย์ประจ�ำแห่งกองทัพของตน การแจ้งนี้จะกระท�ำในเวลาสงบ
หรือเมื่อเริ่มสู้รบหรือในระหว่างที่สู้รบก็ได้ แต่จะต้องเป็นเวลาก่อนที่จะให้สมาคมเหล่านี้เริ่มปฏิบัติการ
ข้อ 27
สมาคมที่ได้รับการรับรองของประเทศที่เป็นกลางจะให้ความช่วยเหลือของพนักงานและหน่วยทางการ
แพทย์ของตนแก่ภาคีคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ก็โดยได้รับความยินยอมของรัฐบาลของตน และโดยได้
รับอนุญาตของภาคีคู่พิพาทที่เกี่ยวข้องเสียก่อน พนักงานและหน่วยเหล่านี้ให้อยู่ภายใต้ความควบคุมของ
ภาคีคู่พิพาทฝ่ายนั้น
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ให้รัฐบาลที่เป็นกลางแจ้งการยินยอมนี้แก่ฝ่ายปฏิปักษ์ของรัฐที่ยอมรับความช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว ภาคี
คู่พิพาทที่ยอมรับความช่วยเหลือเช่นว่านี้จะต้องแจ้งให้ฝ่ายปฏิปักษ์ทราบเรื่อง ก่อนที่จะใช้ความช่วย
เหลือดังกล่าวแล้ว
ไม่ว่าในพฤติการณ์ใดๆ ก็ตาม มิให้ถือว่าความช่วยเหลือนี้เป็นการแทรกแซงในการพิพาท
ผูท้ เี่ ป็นพนักงานทีก่ ล่าวไว้ในวรรคแรกจะต้องมีบตั รประจ�ำตัวตามทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อ 40 ก่อนทีจ่ ะออกจาก
ประเทศที่เป็นกลางซึ่งตนสังกัดอยู่
ข้อ 28
พนักงานตามที่ระบุไว้ในข้อ 24 และ 26 ซึ่งตกอยู่ในอ�ำนาจของฝ่ายปฏิปักษ์ จะถูกกักตัวไว้ได้เพียงเท่าที่
จ�ำเป็นแก่สภาพแห่งอนามัย ความจ�ำเป็นทางจิตใจ และจ�ำนวนแห่งเชลยศึกเท่านั้น
พนักงานที่ถูกกักตัวไว้เช่นนี้มิให้ถือว่าเป็นเชลยศึก อย่างไรก็ตามอย่างน้อยที่สุดบุคคลเหล่านี้จะได้รับ
ประโยชน์แห่งบทบัญญัตติ า่ งๆ ของอนุสญ
ั ญาเจนีวาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ อ่ เชลยศึก ฉบับลงวันที่ 12 สิงหาคม
ค.ศ. 1949 ภายในกรอบแห่งกฎหมายและข้อบังคับทางทหารของประเทศทีก่ กั คุม และภายใต้อำ� นาจของ
บริการเจ้าหน้าที่ของประเทศนั้น บุคคลดังกล่าวจะคงปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อไปตามจรรยาแห่งวิชาชีพ
ของตนในทางการแพทย์หรือทางจิตใจเพือ่ ประโยชน์ของเชลยศึก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ของบรรดาผูท้ สี่ งั กัด
ในกองทัพ ซึ่งบุคคลเหล่านั้นเองประจ�ำอยู่ นอกจากนั้นแล้วบุคคลเหล่านี้จะต้องได้รับความสะดวกต่างๆ
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนในทางการแพทย์หรือในทางจิตใจ ดังต่อไปนี้ คือ
(ก) ให้ได้รับอนุญาตไปเยี่ยมเชลยศึกได้เป็นครั้งคราวตามหน่วยแรงงานหรือในโรงพยาบาลซึ่งอยู่นอก
ค่าย ประเทศที่กักคุมจะได้จัดหาพาหนะในการขนส่งที่จ�ำเป็นส�ำหรับการนี้
(ข) ในค่ายแต่ละแห่ง นายทหารแพทย์อาวุโสทีม่ ยี ศสูงทีส่ ดุ จะต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อเจ้าหน้าทีท่ หารของ
ค่ายส�ำหรับการกระท�ำต่างๆ ของพนักงานแพทย์ที่ถูกกักตัวไว้ เพื่อการนี้เมื่อเกิดการสู้รบขึ้น ภาคีคู่
พิพาทจะต้องตกลงกันเกี่ยวกับการเทียบอาวุโสแห่งยศของพนักงานแพทย์ของตนรวมทั้งพนักงาน
แห่งสมาคมซึ่งระบุไว้ในข้อ 26 ส�ำหรับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคล
เหล่านั้น นายทหารแพทย์ดังกล่าวและอนุศาสนาจารย์จะติดต่อได้โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ทหารและ
เจ้าหน้าทีแ่ พทย์ของค่าย เจ้าหน้าทีเ่ หล่านีจ้ ะต้องจัดอ�ำนวยความสะดวกทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ การติดต่อทาง
จดหมายเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้
(ค) แม้พนักงานทีถ่ กู กักตัวอยูใ่ นค่าย จะต้องอยูภ่ ายใต้วนิ ยั ภายในค่ายก็ตาม พนักงานเหล่านีจ้ ะถูกเรียก
ร้องให้ท�ำงานอื่นใดนอกหน้าที่ของตนในทางแพทย์หรือทางศาสนาหาได้ไม่
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ในระหว่างทีส่ รู้ บอยูน่ นั้ ภาคีคพู่ พิ าทจะต้องท�ำความตกลงกันเพือ่ ปลดเปลือ้ งภาระของพนักงานทีถ่ กู กักตัว
ไว้ในกรณีที่พึงท�ำได้ และจะต้องตกลงกันก�ำหนดวิธีด�ำเนินการเพื่อการนี้ไว้ด้วย
บทบัญญัตดิ ังกล่าวมาข้างต้นนี้จะไม่ท�ำให้ประเทศที่กกั คุมพ้นจากพันธกรณีซึ่งตนมีอยู่เพื่อสวัสดิภาพทาง
แพทย์และทางจิตใจของเชลยศึก
ข้อ 29
ผู้ที่เป็นพนักงานที่ระบุไว้ในข้อ 25 ซึ่งตกอยู่ในอ�ำนาจของฝ่ายศัตรูนั้นให้ถือว่าเป็นเชลยศึก แต่จะใช้ให้
ปฏิบัติหน้าที่ทางแพทย์เมื่อมีความจ�ำเป็น
ข้อ 30
พนักงานที่ไม่มีความจ�ำเป็นจะต้องถูกกักตัวไว้ตามนัยแห่งบทบัญญัติข้อ 28 นั้น จะต้องจัดส่งตัวกลับไป
ให้ภาคีคู่พิพาท ซึ่งบุคคลเหล่านั้นสังกัดอยู่ในทันทีที่มีทางเปิดเพื่อการส่งตัวกลับ และเมื่อมีความจ�ำเป็น
ทางทหารเปิดช่องให้
ในระหว่างทีร่ อการส่งตัวกลับนัน้ จะไม่ถอื ว่าบุคคลเหล่านีเ้ ป็นเชลยศึกอย่างไรก็ตาม อย่างน้อยทีส่ ดุ บุคคล
ดังกล่าวนีจ้ ะต้องได้รบั ประโยชน์จากบทบัญญัตติ า่ งๆ แห่งอนุสญ
ั ญาเจนีวาเกีย่ วกับการปฏิบตั เิ ชลยศึก ฉบับ
ลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 ให้บุคคลเหล่านี้คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ภายใต้ค�ำสั่งของภาคีฝ่ายปฏิปักษ์
และโดยเฉพาะให้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ แู ลรักษาผูบ้ าดเจ็บและป่วยไข้ของภาคีคพู่ พิ าทฝ่ายทีบ่ คุ คลนัน้ เองสังกัดอยู่
เวลาเดินทางกลับ บุคคลเหล่านี้จะน�ำสิ่งของ ทรัพย์สินส่วนตัว สิ่งของอันมีค่าและเครื่องมือต่างๆ ซึ่งเป็น
ของตนไปได้ด้วย
ข้อ 31
การคัดเลือกพนักงานเพื่อส่งตัวกลับตามข้อ 30 นั้น ให้กระท�ำโดยปราศจากการพิจารณาถึงเชื้อชาติ
ศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมืองแต่โดยเฉพาะให้กระท�ำโดยเรียงตามล�ำดับวันที่ถูกจับและสภาพ
แห่งอนามัยของบุคคลที่ว่านี้
หลังจากทีไ่ ด้มาการสูร้ บเกิดขึน้ ภาคีคพู่ พิ าทอาจท�ำความตกลงเป็นพิเศษเพือ่ ก�ำหนดส่วนร้อยของพนักงาน
ทีจ่ ะให้กกั ตัวไว้ตามส่วนสัมพันธ์กบั จ�ำนวนเชลยศึก และการแบ่งแยกพนักงานดังกล่าวนัน้ ไปยังค่ายต่างๆ
ข้อ 32
บุคคลที่ระบุไว้ในข้อ 27 ซึ่งตกอยู่ในอ�ำนาจของภาคีฝ่ายปฏิปักษ์จะต้องไม่ถูกกักคุม
เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น บุคคลเหล่านี้จะต้องได้รับอนุญาตให้กลับคืนไปยังประเทศของตนได้
หรือถ้าไม่เป็นสิ่งที่ท�ำได้ก็ให้กลับคืนไปยังอาณาเขตของภาคีคู่พิพาท ซึ่งบุคคลเหล่านั้นมีหน้าที่ประจ�ำอยู่
ทันทีที่มีหนทางเปิดเพื่อการกลับ และเมื่อความจ�ำเป็นทางทหารเปิดช่องให้
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ในระหว่างทีร่ อการปล่อยตัวอยูน่ ี้ ให้บคุ คลเหล่านีค้ งปฏิบตั กิ ารงานต่อไปตามค�ำสัง่ ของภาคีฝา่ ยปฏิปกั ษ์ โดย
เฉพาะให้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ แู ลรักษาผูบ้ าดเจ็บและป่วยไข้ของภาคีคพู่ พิ าทฝ่ายทีบ่ คุ คลนัน้ เองมีหน้าทีป่ ระจ�ำอยู่
เวลาเดินทางกลับ บุคคลเหล่านีจ้ ะน�ำสิง่ ของ ทรัพย์สนิ ส่วนตัวและสิง่ ของอันมีคา่ และเครือ่ งมือ อาวุธ และ
หากเป็นไปได้ พาหนะส�ำหรับขนส่งซึ่งเป็นของตนกลับไปได้ด้วย
ตลอดระยะเวลาที่พนักงานเหล่านี้อยู่ในอ�ำนาจของตน ภาคีคู่พิพาทจะต้องจัดให้ได้รับอาหาร ที่พักอาศัย
เบี้ยเลี้ยง และเงินเดือน เท่ากันกับที่พนักงานเทียบชั้นเดียวกันในกองทัพของตนได้รับอยู่ ไม่ว่าในกรณี
ใดๆ อาหารจะต้องดีพอทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ และชนิดเพื่อให้พนักงานดังกล่าวนี้คงอยู่ในสภาพ
อนามัยอันดีตามปกติ

ภาค 5

อาคารและวัสดุ
ข้อ 33
วัสดุของหน่วยเคลื่อนที่ทางการแพทย์ของกองทัพซึ่งตกอยู่ในอ�ำนาจของฝ่ายศัตรูนั้น จะต้องมีส�ำรองไว้
เพื่อการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บและป่วยไข้
อาคาร วัสดุ และคลังพัสดุตา่ งๆ ของสถานทีป่ ระจ�ำทางการแพทย์ของกองทัพนัน้ ให้คงเป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสงคราม แต่จะถูกน�ำไปใช้ทางอืน่ ใดมิได้ตราบเท่าทีย่ งั มีความจ�ำเป็นส�ำหรับการรักษาพยาบาล
ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ อย่างไรก็ดี ผู้บังคับบัญชากองทัพในสนามรบอาจใช้สิ่งเหล่านี้ในกรณีที่จ�ำเป็นอัน
รีบด่วนทางทหารได้ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องจัดการล่วงหน้าเพื่อสวัสดิภาพของผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ที่ได
รับการพยาบาลอยู่ในที่นั้น
วัสดุและคลังพัสดุที่นิยามไว้ในข้อนี้ ห้ามมิให้ท�ำลายเสียโดยเจตนา
ข้อ 34
อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ของสมาคมสงเคราะห์ซึ่งได้รับเอกสิทธิจากอนุสัญญาฉบับนี้ จะต้อง
ถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัว
สิทธิในการเรียกเกณฑ์ซ่ึงรับรองให้แก่ผู้เป็นฝ่ายในการสงครามตามกฎและประเพณีการสงครามนั้น จะ
ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่มีความจ�ำเป็นอันรีบด่วน และต่อเมื่อได้จัดประกันสวัสดิภาพของผู้บาดเจ็บและ
ป่วยไข้แล้วเท่านั้น
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ภาค 6

การขนส่งทางการแพทย์
ข้อ 35
การขนส่งผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ หรือบริภัณฑ์ทางการแพทย์จะต้องได้รับความเคารพและคุ้มครองอย่าง
เดียวกับหน่วยเคลื่อนที่ทางการแพทย์
เมือ่ ตกไปอยูใ่ นอ�ำนาจของภาคีฝา่ ยปฏิปกั ษ์แล้ว การขนส่งหรือยวดยานเช่นว่านีจ้ ะต้องเป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสงครามโดยมีเงื่อนไขว่า ภาคีคู่พิพาทฝ่ายที่ยึดไว้จะรับจัดการในเรื่องการรักษาพยาบาล
ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ซึ่งบรรทุกมาในทุกกรณี
พนักงานพลเรือนและพาหนะส�ำหรับขนส่งต่างๆ ซึ่งได้มาด้วยการเรียกเกณฑ์ จะต้องอยู่ภายใต้กฎทั่วไป
แห่งกฎหมายระหว่างประเทศ
ข้อ 36
อากาศยานทางการแพทย์ กล่าวคืออากาศยานทีใ่ ช้โดยเฉพาะในการขนย้ายผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ และใน
การขนส่งพนักงานแพทย์ และบริภัณฑ์ทางการแพทย์นั้น จะต้องไม่ถูกโจมตี แต่จะต้องได้รับความเคารพ
จากผู้เป็นฝ่ายในการสงคราม ในขณะที่ท�ำการบินอยู่ในระดับความสูง ในเวลาและตามเส้นทางที่จะได้
ตกลงกันไว้โดยเฉพาะระหว่างผู้ที่เป็นฝ่ายในการสงครามที่เกี่ยวข้องแล้ว
อากาศยานเหล่านี้จะต้องมีเครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 38 พร้อมด้วยธงชาติของ
ตนที่ด้านใต้ด้านบน และด้านข้างทั้งสองและจะต้องมีเครื่องหมายหรือเครื่องแสดงลักษณะอย่างอื่น ซึ่ง
อาจเป็นที่ตกลงกันระหว่างผู้เป็นฝ่ายในการสงคราม เมื่อเริ่มต้นหรือในระหว่างสู้รบก็ได้
เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอืน่ ห้ามมิให้ทำ� การบินเหนืออาณาเขตของฝ่ายศัตรู หรือทีฝ่ า่ ยศัตรูยดึ ครอง
อากาศยานทางการแพทย์จะต้องเชื่อฟังค�ำสั่งให้ร่อนลงสู่พื้นดิน เมื่อได้มีการร่อนลงตามค�ำสั่งดังกล่าวนี้
อากาศยานพร้อมด้วยผู้ที่อยู่ในอากาศยานนั้นอาจท�ำการบินต่อไปได้หลังจากได้มีการตรวจสอบแล้วหาก
มีการตรวจสอบเช่นว่านั้น
ในกรณีที่ต้องร่อนลงโดยไม่สมัครใจบนพื้นดิน ในอาณาเขตของฝ่ายศัตรู หรือที่ฝ่ายศัตรูยึดครองอยู่
ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ตลอดจนพนักงานประจ�ำอากาศยานจะต้องเป็นเชลยศึก พนักงานแพทย์จะต้องได้
รับการปฏิบัติตามข้อ 24 และข้อต่อๆ ไป
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ข้อ 37
ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในวรรคสอง อากาศยานทางการแพทย์ของภาคีคู่พิพาทอาจท�ำการบินเหนือ
อาณาเขตของประเทศทีเ่ ป็นกลาง ร่อนลงสูอ่ าณาเขตนัน้ ในกรณีทจี่ ำ� เป็น หรือใช้อาณาเขตนัน้ เป็นท่าแวะ
ก็ได้ อากาศยานนั้นๆ จะต้องแจ้งให้ประเทศที่เป็นกลางทราบล่วงหน้าถึงการบินผ่านเหนืออาณาเขตที่ว่า
นัน้ และจะต้องเชือ่ ฟังค�ำสัง่ ให้รอ่ นลงสูพ่ นื้ ดินหรือพืน้ น�ำ้ อากาศยานเช่นว่านีจ้ ะต้องไม่ถกู โจมตี เฉพาะใน
เมื่อท�ำการบินตามเส้นทางในระดับความสูง และตามเวลาที่ได้ตกลงไว้โดยเฉพาะในระหว่างภาคีคู่พิพาท
และประเทศที่เป็นกลางที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ดี ประเทศที่เป็นกลางอาจวางเงื่อนไขหรือข้อจ�ำกัดในการบินผ่าน หรือร่อนลงสู่อาณาเขตของ
ตน ส�ำหรับอากาศยานทางการแพทย์ เงื่อนไขหรือข้อจ�ำกัดซึ่งอาจวางไว้ดังกล่าวแล้วนี้ จะต้องใช้บังคับ
โดยเท่าเทียมกันแก่ภาคีคู่พิพาททุกฝ่าย
นอกจากจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอืน่ ระหว่างประเทศทีเ่ ป็นกลางและภาคีคพู่ พิ าท ผูบ้ าดเจ็บและป่วยไข้
ซึ่งลงจากอากาศยานทางการแพทย์ด้วยความเห็นชอบของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในอาณาเขตที่เป็นกลาง จะ
ต้องถูกกักคุมไว้โดยประเทศทีเ่ ป็นกลาง ในลักษณะทีบ่ คุ คลเหล่านัน้ จะกลับเข้าไปมีสว่ นในการปฏิบตั กิ าร
สงครามอีกไม่ได้ ในเมื่อกฎหมายระหว่างประเทศก�ำหนดไว้เช่นนั้น ค่าใช้จ่ายในเรื่องที่อยู่และการกักกัน
บุคคลเหล่านี้ ให้ประเทศที่บุคคลดังกล่าวนั้นสังกัดอยู่เป็นผู้จ่าย

ภาค 7

เครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัด
ข้อ 38
เพื่อเป็นอภินันทนาการแด่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตราเครื่องหมายกาชาดพื้นสีขาวซึ่งประกอบขึ้นโดย
ผันกลับสีธงชาติของสหพันธรัฐนั้น ให้คงถือเป็นเครื่องหมายและเครื่องสัญญาณพิเศษอันเด่นชัดแห่ง
บริการทางการแพทย์ของกองทัพ
อย่างไรก็ดี ส�ำหรับประเทศที่ใช้เครื่องหมายเสี้ยววงเดือนแดงหรือสิงโตแดงและอาทิตย์บนพื้นสีขาว เป็น
เครื่องหมายอยู่แล้วก็ให้เครื่องหมายเหล่านั้นเป็นอันได้รับการรับรองตามความแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ด้วย
ข้อ 39
ภายใต้ความควบคุมของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจทางทหาร เครื่องหมายนี้ให้แสดงไว้บนธง ผ้าพันแขน และ
บนบริภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในบริการทางการแพทย์
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ข้อ 40
พนักงานที่ระบุไว้ในข้อ 24 และข้อ 26 และ 27 จะต้องมีผ้าพันแขนที่ป้องกันน�้ำได้สวมติดไว้ที่แขนซ้าย
มีเครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัด ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารเป็นผู้จ่ายและประทับตราให้
พนักงานเช่นว่านี้ นอกจากจะต้องมีแผ่นโลหะประจ�ำตัวตามที่กล่าวไว้ในข้อ 16 แล้ว ยังจะต้องถือบัตร
ประจ�ำตัวพิเศษมีเครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดอีกด้วย บัตรนี้จะต้องป้องกันน�้ำได้ และมีขนาดพอเหมาะ
ที่จะใส่ในกระเป๋าได้ ข้อความในบัตรนั้นให้เขียนเป็นภาษาแห่งชาติ อย่างน้อยจะต้องระบุนามเต็ม วันที่
เกิด ยศ และเลขหมายประจ�ำบริการของผู้ถือบัตร และจะต้องแสดงให้ทราบว่า ผู้ถือได้รับความคุ้มครอง
โดยอนุสัญญาฉบับนี้ในฐานะใด บัตรนี้จะต้องมีรูปถ่ายของเจ้าของ และมีลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือ
ของตน หรือทั้งสองอย่าง และจะต้องประทับตราของเจ้าหน้าที่ทหาร
บัตรประจ�ำตัวนี้จะต้องมีลักษณะอย่างเดียวกันให้ตลอดทั้งกองทัพและเท่าที่จะกระท�ำได้ จะต้องให้เป็น
แบบเดียวกันทั้งหมดในกองทัพต่างๆ ของอัครภาคีผู้ท�ำสัญญา ภาคีคู่พิพาทอาจถือแบบตามที่ได้ผนวกไว้
ท้ายอนุสญ
ั ญาฉบับนีเ้ ป็นตัวอย่างได้ ภาคีคพู่ พิ าทจะต้องแจ้งให้ทราบซึง่ กันและกันเมือ่ ได้มกี ารสูร้ บเกิดขึน้
ถึงแบบที่ตนใช้อยู่ หากเป็นไปได้ บัตรประจ�ำตัวควรท�ำขึ้นเป็นสองฉบับเป็นอย่างน้อย ซึ่งประเทศผู้ออก
บัตรจะเก็บรักษาไว้ฉบับหนึ่ง
ไม่ว่าในพฤติการณ์ใดๆ พนักงานดังกล่าวจะถูกยึดเครื่องหมายหรือบัตรประจ�ำตัว หรือถูกตัดสิทธิใน
การที่จะสวมผ้าพันแขนหาได้ไม่ ในกรณีที่เกิดสูญหาย บุคคลเหล่านั้นมีสิทธิได้รับส�ำเนาบัตรและได้รับ
เครื่องหมายใหม่แทน
ข้อ 41
พนักงานที่ระบุไว้ในข้อ 25 เฉพาะในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ทางแพทย์จะสวมผ้าพันแขนสีขาว เครื่องหมาย
พิเศษอันเด่นชัดขนาดย่อตรงกลางผ้าพันแขนนี้ ให้เจ้าหน้าที่ทหารเป็นผู้จ่ายและประทับตรา
เอกสารประจ�ำตัวทหาร ซึ่งพนักงานประเภทดังกล่าวนี้เป็นผู้ถือนั้นให้ระบุถึงการฝึกหัดพิเศษที่บุคคลนั้น
ได้รับ ลักษณะอันเป็นการชั่วคราวแห่งหน้าที่ซึ่งผู้ถือจะพึงปฏิบัติ และสิทธิในการสวมผ้าพันแขน
ข้อ 42
ธงเครือ่ งหมายพิเศษอันเด่นชัดแห่งอนุสญ
ั ญา จะชักขึน้ ได้กแ็ ต่เฉพาะเหนือหน่วยและสถานทีท่ างการแพทย์
ต่างๆ ซึ่งมีสิทธิได้รับความเคารพตามอนุสัญญาฉบับนี้ และด้วยความยินยอมของเจ้าหน้าที่ทหารเท่านั้น
ในหน่วยเคลื่อนที่เช่นเดียวกันกับในสถานที่ประจ�ำ ธงนี้อาจชักคู่กับธงชาติของภาคีคู่พิพาทซึ่งหน่วยหรือ
สถานที่นั้นสังกัดอยู่ก็ได้
อย่างไรก็ดี หน่วยทางการแพทย์ทตี่ กอยูใ่ นอ�ำนาจของข้าศึกจะต้องไม่ชกั ธงอืน่ นอกจากธงแห่งอนุสญั ญาฉบับนี้
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ภาคีคู่พิพาทจะต้องจัดการที่จ�ำเป็นเท่าที่การพิจารณาของทางการทหารจะอ�ำนวยให้ เพื่อให้เครื่องหมาย
พิเศษอันเด่นชัดแสดงหน่วยและสถานที่ทางการแพทย์เป็นที่เห็นอย่างชัดแจ้งแก่กองทัพบก ทัพอากาศ
และทัพเรือของข้าศึกเพื่อป้องกันการโจมตีใดๆ ซึ่งอาจมีขึ้นได้
ข้อ 43
หน่วยทางการแพทย์ของประเทศทีเ่ ป็นกลาง ซึง่ อาจได้รบั อนุญาตให้ทำ� การช่วยเหลือแก่ผเู้ ป็นฝ่ายในการ
สงครามฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ภายใต้เงือ่ นไขแห่งข้อ 27 และต้องชักธงชาติของผูเ้ ป็นฝ่ายในการสงครามฝ่ายนัน้
คู่กับธงแห่งอนุสัญญา เมื่อฝ่ายที่กล่าวฝ่ายหลังนั้นใช้ประโยชน์ที่ได้รับตามข้อ 42
เว้นแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ทหารผู้รับผิดชอบจะออกค�ำสั่งเป็นอย่างอื่น หน่วยพยาบาลดังกล่าวอาจชักธงชาติ
ของตนได้ในทุกโอกาส แม้ว่าจะตกอยู่ในอ�ำนาจของภาคีฝ่ายปฏิปักษ์ก็ตาม
ข้อ 44
นอกจากตามข้อยกเว้นในกรณีตา่ งๆ ทีร่ ะบุไว้ในวรรคต่อๆ ไปแห่งข้อนีแ้ ล้ว ห้ามมิให้ใช้เครือ่ งหมายกาชาด
บนพื้นสีขาวและค�ำว่า “กาชาด” หรือ “กาเจนีวา” ทั้งในยามสงบและในยามสงคราม เว้นแต่เฉพาะ
เพื่อชี้ระบุหรือคุ้มครองหน่วยและสถานที่ทางการแพทย์ พนักงานและวัสดุซึ่งได้รับความคุ้มครองจาก
อนุสัญญาฉบับนี้และอนุสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องอย่างเดียวกัน ให้ใช้บทบัญญัติอย่างเดียวกันนี้ส�ำหรับ
เครื่องหมายต่างๆ ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 38 วรรค 2 ในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศต่างๆ ที่ใช้เครื่องหมายเหล่า
นั้น สภากาชาดประจ�ำชาติและสมาคมอื่นๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 26 จะมีสิทธิใช้เครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัด
ซึ่งให้ความคุ้มครองแห่งอนุสัญญาได้ก็แต่เฉพาะภายในกรอบแห่งวรรคนี้เท่านั้น
นอกจากนั้นแล้ว สภากาชาด (สภาเสี้ยววงเดือนแดง สภาสิงโตแดงและดวงอาทิตย์) ประจ�ำชาติ ใน
เวลาสงบ โดยถูกต้องตามกฎหมายแห่งประเทศของตน อาจใช้นามและเครื่องหมายแห่งกาชาดในกิจกา
รอื่นๆ ของตนตามหลักการซึ่งก�ำหนดไว้โดยการประชุมกาชาดระหว่างประเทศได้ หากกิจการเหล่านั้น
เป็นกิจการที่พึงปฏิบัติในยามสงคราม เงื่อนไขต่างๆ ในการใช้เครื่องหมายนั้นจะต้องเป็นไปโดยนัยที่จะ
มิให้เข้าใจได้ว่าเป็นการให้ความคุ้มครองโดยอนุสัญญา เครื่องหมายนั้นเมื่อเทียบตามส่วนแล้วจะต้องมี
ขนาดเล็กและห้ามมิให้น�ำไปติดที่ผ้าพันแขนหรือบนหลังคาอาคาร
องค์การกาชาดระหว่างประเทศต่างๆ และเจ้าหน้าทีแ่ ห่งองค์การเหล่านัน้ ซึง่ ได้รบั อนุญาตโดยถูกต้องแล้ว
จะได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายกาชาดบนพื้นสีขาวได้ทุกเมื่อ
เพือ่ เป็นการยกเว้นอันจะต้องเป็นไปตามกฎหมายแห่งชาติ และด้วยการอนุญาตโดยชัดแจ้งของสภากาชาด
(สภาเสี้ยววงเดือนแดง สภาสิงโตแดงและดวงอาทิตย์) ประจ�ำชาติ สภาใดสภาหนึ่งแล้วเครื่องหมาย
แห่งอนุสัญญาอาจน�ำไปใช้ในยามสงบเพื่อแสดงยานพาหนะต่างๆ ที่ใช้เป็นรถพยาบาล และเพื่อชี้แสดง
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ที่ตั้งสถานีบรรเทาทุกข์ต่างๆ ซึ่งได้รับหน้าที่โดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะให้การรักษาพยาบาลแก่
ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้โดยไม่คิดมูลค่า

ภาค 8

การปฏิบัติตามอนุสัญญาเจนีวา
ข้อ 45
ภาคีคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะต้องด�ำเนินการโดยผ่านทางผู้บัญชาการทหารของตนเพื่อประกันให้การปฏิบัติ
ตามอนุสัญญาข้อต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นให้เป็นไปโดยละเอียด และด�ำเนินการที่จ�ำเป็นต่างๆ ส�ำหรับ
กรณีที่มิได้คาดหมายไว้ล่วงหน้าให้สอดคล้องกับหลักทั่วไปแห่งอนุสัญญาฉบับนี้
ข้อ 46
ห้ามมิให้กระท�ำการอันเป็นการตอบแทนแก้แค้นต่อผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้ พนักงาน อาคาร หรือบริภัณฑ์ ที่
ได้รับความคุ้มครองโดยอนุสัญญาฉบับนี้
ข้อ 47
อัครภาคีผู้ท�ำสัญญารับที่จะเผยแพร่ตัวบทแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ในประเทศของตนอย่างกว้างขวางที่สุด
เท่าที่จะท�ำได้ ทั้งในยามสงบและในยามสงครามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้รวมการศึกษาอนุสัญญาฉบับ
นี้เข้าในโครงการศึกษาของทหาร และถ้าเป็นได้ในโครงการศึกษาของพลเรือนด้วย เพื่อให้ประชากรโดย
ทัว่ ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ กองทหารทีม่ หี น้าทีท่ ำ� การรบ พนักงานแพทย์และอนุศาสนาจารย์ ได้ทราบหลัก
การแห่งอนุสัญญานี้
ข้อ 48
อัครภาคีผู้ท�ำสัญญาจะได้ส่งค�ำแปลทางการของอนุสัญญาฉบับนี้ให้กันและกัน โดยผ่านทางคณะมนตรี
สหพันธ์สวิส และในระหว่างการสูร้ บให้สง่ ผ่านทางประเทศทีค่ มุ้ ครอง รวมทัง้ กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ
ซึ่งตนอาจบัญญัติขึ้นเพื่อประกันการปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับนี้
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ภาค 9

การปราบปรามการฝ่าใช้และการละเมิด
ข้อ 49
อัครภาคีผทู้ ำ� สัญญารับทีจ่ ะตรากฎหมายตามทีจ่ ำ� เป็นขึน้ ไว้ให้มบี ทลงโทษทางอาญาอันจะปรับใช้ได้อย่างมี
ผลแก่บคุ คลทีก่ ระท�ำหรือสัง่ ให้กระท�ำการละเมิดอันร้ายแรงใดๆ ต่ออนุสญั ญาฉบับนีด้ งั ได้นยิ ามไว้ในข้อต่อไป
อัครภาคีผทู้ ำ� สัญญาแต่ละฝ่ายมีพนั ธกรณีทจี่ ะต้องค้นหาตัวผูท้ ตี่ อ้ งหาว่าได้กระท�ำหรือได้สงั่ ให้กระท�ำการ
ละเมิดอันร้ายแรงนัน้ ๆ และจะต้องน�ำตัวบุคคลเหล่านีไ้ ม่วา่ จะมีสญ
ั ชาติใดขึน้ ศาลของตน หากประสงค์จะ
เป็นไปตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายของตนแล้ว อัครภาคีฝา่ ยนัน้ อาจส่งตัวบุคคลดังกล่าวไปให้อคั รภาคีอกี
ฝ่ายหนึง่ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ พิจารณาคดีกไ็ ด้ แต่อคั รภาคีฝา่ ยนัน้ จะต้องแสดงว่ามีขอ้ กล่าวหาอันมีมลู เพียงพอ
อัครภาคีผู้ท�ำสัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องจัดการตามที่จ�ำเป็นเพื่อระงับบรรดาการกระท�ำใดๆ อันขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ นอกจากการละเมิดอันร้ายแรงที่ได้นิยามไว้ในข้อต่อไป
ในทุกพฤติการณ์ บุคคลผูต้ อ้ งหาจะต้องได้รบั ประโยชน์แห่งความคุม้ ครองในการพิจารณาและการต่อสูค้ ดี
โดยเป็นธรรม ซึ่งเป็นการให้ความอนุเคราะห์ไม่น้อยไปกว่าที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 105 และข้อต่อๆ ไปแห่ง
อนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก ฉบับลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949
ข้อ 50
การละเมิดอันร้ายแรงทีไ่ ด้กล่าวถึงในข้อก่อนนัน้ ได้แก่การกระท�ำอย่างหนึง่ อย่างใดต่อไปนี้ หากได้กระท�ำ
ต่อบุคคลหรือทรัพย์สินซึ่งอนุสัญญาฉบับนี้ให้ความคุ้มครอง คือ การฆ่าโดยเจตนา การทรมานหรือการ
ปฏิบตั อิ ย่างไร้มนุษยธรรม รวมทัง้ การทดลองทางชีววิทยา การกระท�ำให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่างสาหัส
หรือท�ำอันตรายแก่ร่างกายหรืออนามัยอย่างร้ายแรงโดยเจตนา การท�ำลายและริบทรัพย์สินอย่างกว้าง
ขวางโดยไม่มีความจ�ำเป็นทางทหารและซึ่งได้กระท�ำไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายและโดยพลการ
ข้อ 51
อัครภาคีผู้ท�ำสัญญาจะปลดเปลื้องตนเอง หรืออัครภาคีอื่นใดจากความรับผิดชอบที่ตนเองหรืออัครภาคี
อื่นมีอยู่เนื่องจากการละเมิดซึ่งได้กล่าวถึงในข้อก่อนนั้นมิได้
ข้อ 52
เมือ่ มีคำ� ร้องขอของภาคีคพู่ พิ าทฝ่ายหนึง่ จะต้องจัดให้มกี ารสอบสวนเกีย่ วกับข้อกล่าวหาว่าได้มกี ารละเมิด
อนุสัญญาขึ้นด้วยประการใดๆ โดยวิธีการตามที่ภาคีที่เกี่ยวข้องจะได้ตกลงกัน
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หากไม่อาจตกลงกันได้ในวิธีการส�ำหรับการสอบสวนแล้ว ภาคีควรตกลงกันเลือกผู้ชี้ขาดขึ้นคนหนึ่งซึ่งจะ
ตัดสินว่าจะต้องด�ำเนินการตามวิธีใด
เมื่อปรากฏชัดว่าได้มีการละเมิดแล้ว ภาคีคู่พิพาทจะต้องจัดการให้การละเมิดนั้นสิ้นสุดลงและก�ำจัดการ
ละเมิดนั้นภายในเวลาสั้นที่สุดที่จะท�ำได้
ข้อ 53
ในทุกโอกาส ห้ามมิให้เอกชน สมาคม ห้างร้านหรือบริษัท ไม่ว่าที่เป็นสาธารณะหรือส่วนบุคคล นอกจาก
ผู้ที่มีสิทธิตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ ใช้เครื่องหมาย หรือค�ำว่า “กาชาด” หรือ “กาเจนีวา”
หรือเครื่องสัญญาณ หรือถ้อยค�ำใดๆ อันเป็นการเลียนแบบไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์อย่างใดในการใช้และ
โดยไม่ค�ำนึงถึงวันที่น�ำมาใช้นั้น
ด้วยเหตุผลแห่งบรรณาการที่ได้ให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยการใช้ธงชาติสหพันธรัฐผันกลับสีเสีย
และการสับสนที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างตราแผ่นดินแห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับเครื่องหมายพิเศษอัน
เด่นชัดแห่งอนุสัญญา ห้ามมิให้เอกชน สมาคมหรือห้างร้าน ใช้ตราแผ่นดินแห่งสหพันธรัฐสวิส หรือเครื่อง
หมายใดๆ ที่เป็นการเลียนแบบในทุกโอกาส ไม่ว่าเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายในทาง
พาณิชย์ หรือเป็นส่วนหนึ่งแห่งเครื่องหมายดังกล่าว หรือด้วยความมุ่งหมายอันขัดต่อความสุจริตในทาง
พาณิชย์ หรือในพฤติการณ์อันอาจกระทบกระเทือนความรู้สึกของประชาชาติสวิส
อย่างไรก็ตาม อัครภาคีผู้ท�ำสัญญาฝ่ายใดที่มิได้เป็นภาคีอนุสัญญาเจนีวาฉบับลงวันที่ 27 กรกฎาคม
ค.ศ. 1929 อาจอนุมตั กิ ำ� หนดเวลาไม่เกินสามปีนบั ตัง้ แต่อนุสญ
ั ญานีม้ ผี ลบังคับใช้ ให้ผทู้ เี่ คยใช้เครือ่ งหมาย
ถ้อยค�ำหรือเครื่องสัญญาที่ระบุไว้ในวรรคแรกมาก่อนแล้วเลิกใช้ โดยมิให้การใช้ในระหว่างระยะเวลานั้น
ปรากฏในยามสงครามว่าเป็นการให้ความคุ้มครองตามอนุสัญญา
บทบัญญัตหิ า้ มในวรรคแรกแห่งข้อนี้ ให้เป็นอันบังคับใช้สำ� หรับตราและเครือ่ งหมายซึง่ ระบุไว้ในวรรคสอง
แห่งข้อ 38 ด้วย โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิที่มีอยู่โดยการใช้อยู่ก่อนแล้ว
ข้อ 54
อัครภาคีผู้ท�ำสัญญา หากยังไม่มีกฎหมายอยู่เป็นการเพียงพอแล้ว จะต้องจัดการตามที่จ�ำเป็นเพื่อป้องกัน
และก�ำจัดการฝ่าใช้ ซึ่งกล่าวไว้ในข้อ 53 ในทุกโอกาส
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บทสุดท้าย
ข้อ 55
อนุสัญญาฉบับนี้ได้จัดท�ำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ตัวบททั้งสองเป็นอันถูกต้องเท่ากัน
คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะต้องจัดให้มีค�ำแปลของอนุสัญญาฉบับนี้เป็นทางการ 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�ำได้และจะต้องเก็บรักษาสัตยาบันสาสน์ไว้ที่
กรุงเบอร์น
ให้จัดท�ำการบันทึกการส่งมอบสัตยาบันสาสน์แต่ละฉบับไว้ และให้คณะมนตรีสหพันธ์สวิสส่งส�ำเนาอัน
รับรองว่าถูกต้องไปให้ประเทศต่างๆ ที่ได้ลงนามไว้ หรือที่ได้แจ้งการภาคยานุวัติอนุสัญญาแล้ว
ข้อ 58
อนุสัญญาฉบับนี้จะเป็นอันมีผลบังคับใช้หกเดือน หลังจากได้มีการมอบสัตยาบันสาสน์ไว้แล้วไม่น้อยกว่า
สองฉบับ
แต่นั้นไป อนุสัญญาจะเป็นอันมีผลบังคับใช้แก่อัครภาคีผู้ท�ำสัญญาแต่ละฝ่ายหกเดือนหลังจากที่ได้มอบ
สัตยาบันสาสน์แล้ว
ข้อ 59
อนุสญ
ั ญาฉบับนี้ ให้เป็นอันใช้แทนอนุสญ
ั ญาฉบับลงวันที่ 22 สิงหาคม ค.ศ. 1864 ฉบับลงวันที่ 6 กรกฎาคม
ค.ศ. 1906 และฉบับลงวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1929 ในความสัมพันธ์ระหว่างอัครภาคีผู้ท�ำสัญญา
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ข้อ 60
ตัง้ แต่วนั ทีม่ ผี ลบังคับเป็นต้นไป จะได้เปิดให้ประเทศใดๆ ทีม่ ไิ ด้ลงนามไว้ทำ� การภาคยานุวตั อิ นุสญั ญาฉบับนีไ้ ด้
ข้อ 61
การภาคยานุวัติจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคณะมนตรีสหพันธ์สวิส และจะมีผลบังคับหกเดือน
หลังจากวันที่ได้รับทราบการแจ้งนั้น
คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะต้องแจ้งการภาคยานุวัติไปยังประเทศต่างๆ ที่ได้ลงนามไว้หรือที่ได้แจ้งการ
ภาคยานุวัติอนุสัญญาแล้ว
ข้อ 62
สถานการณ์ดงั ทีไ่ ด้บญั ญัตไิ ว้ในข้อ 2 และ 3 จะเกิดผลทันทีแก่สตั ยาบันสาสน์ทไี่ ด้มอบไว้ และการภาคยานุวตั ิ
ที่ได้แจ้งแล้วโดยภาคีคู่พิพาทก่อนหรือภายหลังการเริ่มสู้รบหรือการยึดครอง คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะ
ต้องแจ้งการสัตยาบันหรือการภาคยานุวัติใดๆ ที่ได้รับจากภาคีคู่พิพาทโดยวิธีที่เร็วที่สุด
ข้อ 63
อัครภาคีผู้ท�ำสัญญาแต่ละฝ่ายย่อมมีเสรีภาพที่จะบอกเลิกอนุสัญญาฉบับนี้
การบอกเลิกนี้จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคณะมนตรีสหพันธ์สวิส ซึ่งจะได้ส่งต่อไปยังรัฐบาล
ของอัครภาคีผู้ท�ำสัญญาทั้งปวง
การบอกเลิกจะมีผลหนึง่ ปีภายหลังทีไ่ ด้แจ้งไปให้คณะมนตรีสหพันธ์สวิสทราบ อย่างไรก็ดี การบอกเลิกซึง่
ได้แจ้งไปในขณะทีป่ ระเทศทีบ่ อกเลิกนัน้ ยังพัวพันอยูใ่ นการพิพาทใดๆ จะไม่มผี ลจนกว่าจะได้ทำ� สันติภาพ
กันแล้ว และภายหลังที่การด�ำเนินการเกี่ยวกับการปล่อยตัวและการส่งตัวกลับประเทศเดิมของบุคคล
ที่ได้รับความคุ้มครองจากอนุสัญญาฉบับนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว
การบอกเลิกจะมีผลแต่เฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศที่บอกเลิกเท่านั้น การบอกเลิกนี้จะไม่บั่นทอนพันธกรณี
ซึ่งภาคีคู่พิพาทยังจะต้องปฏิบัติตามโดยอาศัยหลักแห่งกฎหมายนานาชาติอันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
ขนบธรรมเนียมซึ่งเป็นที่รับรู้กันในระหว่างอารยชน จากกฎแห่งมนุษยธรรมและจากความรู้สึกผิดชอบ
ของมหาชน
ข้อ 64
คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะต้องจัดการจดทะเบียนอนุสัญญาฉบับนี้ไว้ ณ ส�ำนักงานเลขาธิการแห่ง
สหประชาชาติ คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะต้องแจ้งบรรดาการให้สัตยาบัน การภารยานุวัติ และการบอก
เลิกที่ตนได้รับเกี่ยวกับอนุสัญญาฉบับนี้ให้ส�ำนักงานเลขาธิการแห่งสหประชาชาติทราบด้วย
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เพื่อเป็นพยานแก่การนี้ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ซึ่งได้ส่งมอบสาสน์มอบอ�ำนาจเต็มของตนไว้แล้ว ได้ลงนามใน
อนุสัญญาฉบับนี้
ท�ำ ณ เมืองเจนีวา เมือ่ วันทีส่ บิ สอง เดือนสิงหาคม ค.ศ. 1949 เป็นภาษาอังกฤษและภาษาฝรัง่ เศส ต้นฉบับ
จะได้เก็บรักษาไว้ ณ ส�ำนักงานบรรณสารของสหพันธรัฐสวิส คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะได้ส่งส�ำเนา
อนุสญ
ั ญาอันรับรองว่าถูกต้องแล้วไปยังแต่ละรัฐทีไ่ ด้ลงนามและรัฐทีไ่ ด้ทำ� การภาคยานุวตั อิ นุสญ
ั ญาฉบับนี้
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ภาคผนวกที่ 1

ร่างความตกลงเกี่ยวกับเขตและท้องที่ส�ำหรับโรงพยาบาล
ข้อ 1
เขตโรงพยาบาลจะต้องสงวนไว้โดยเฉพาะส�ำหรับบุคคลที่กล่าวไว้ในข้อ 23 แห่งอนุสัญญาเจนีวา เพื่อ
ให้ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีขึ้น ฉบับลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 และ
ส�ำหรับพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้จัดการและท�ำหน้าที่ในทางปกครองเขตและท้องที่เหล่านี้ และดูแล
รักษาบุคคลซึ่งรวมอยู่ในที่นั้น
อย่างไรก็ดี บุคคลที่มีเคหะสถานประจ�ำอยู่ภายในเขตเช่นว่านี้ ให้มีสิทธิอยู่ในที่นั้นได้
ข้อ 2
ห้ามมิให้บุคคลใดที่พักอาศัยอยู่ในเขตโรงพยาบาล ไม่ว่าในฐานะใดก็ตามท�ำงานอย่างใดไม่ว่าภายในหรือ
ภายนอกเขตนั้นอันเกี่ยวกับการปฏิบัติทางทหารหรือการผลิตวัสดุสงครามโดยตรง
ข้อ 3
ประเทศที่จัดตั้งเขตโรงพยาบาลขึ้นนั้น จะต้องจัดการตามที่จ�ำเป็นเพื่อห้ามบุคคลทุกคนที่ไม่มีสิทธิพัก
อาศัยหรือเข้าไปในเขตนั้น มิให้ล่วงล�้ำเข้าไป
ข้อ 4
เขตโรงพยาบาลนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ คือ
ก) จะต้องมีอาณาเขตแต่เพียงส่วนน้อยซึ่งอยู่ในปกครองของประเทศที่ได้จัดตั้งเขตนั้น
ข) จะต้องมีประชากรน้อยเมื่อเทียบส่วนกับที่พักอาศัยที่จะพึงจัดให้ได้
ค) จะต้องตั้งอยู่ห่าง และปราศจากเป้าหมายทางทหาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานที่ตั้งทาง
ฝ่ายปกครองแห่งใหญ่
ง) จะต้องไม่ตั้งอยู่ในเขตซึ่งเป็นที่คาดหมายได้แน่ชัดว่า จะมีความส�ำคัญในการด�ำเนินการสงคราม
ข้อ 5
เขตโรงพยาบาลนั้น จะต้องอยู่ภายใต้พันธกรณีดังต่อไปนี้ คือ
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ก) บรรดาเส้นทางคมนาคมและยานพาหนะขนส่งทีอ่ ยูใ่ นครอบครองนัน้ จะต้องไม่นำ� ไปใช้ในการขนส่ง
พนักงานหรือวัสดุทางทหาร แม้จะเป็นแต่เพียงส่งผ่านก็ตาม
ข) ไม่ว่ากรณีใด เขตที่ว่านั้นจะต้องไม่มีการป้องกันทางทหาร
ข้อ 6
เขตโรงพยาบาลจะต้องมีเครื่องหมายกาชาด (เสี้ยววงเดือนแดง หรือสิงโตแดง และดวงอาทิตย์) บนพื้น
สีขาว ตั้งอยู่ในบริเวณภายนอกและบนอาคาร เขตเหล่านี้ในเวลากลางคืนอาจมีเครื่องหมายเช่นเดียวกัน
โดยใช้แสงไฟเป็นเครื่องแสดง ตามความเหมาะสมก็ได้
ข้อ 7
ประเทศต่างๆ จะต้องส่งบัญชีแจ้งเขตโรงพยาบาลในอาณาเขตที่ตนปกครองอยู่ไปให้อคั รภาคีผู้ท�ำสัญญา
ทุกฝ่ายในยามสงบ หรือเมื่อได้เกิดสู้รบกันขึ้น ทั้งจะต้องแจ้งเพิ่มเติมให้ทราบถึงเขตที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในเมื่อ
ก�ำลังท�ำการสู้รบอยู่ด้วย
ในทันทีที่ภาคีฝ่ายปฏิปักษ์ได้รับค�ำบอกกล่าวดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้ถือว่าเขตที่ว่านั้นได้จัดตั้งขึ้นโดย
ถูกต้องแล้ว
อย่างไรก็ดี ถ้าภาคีฝ่ายปฏิปักษ์พิจารณาเห็นว่ามิได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามความตกลงฉบับนี้
ตนอาจจะปฏิเสธไม่ยอมรับรองเขตดังกล่าวได้ โดยส่งค�ำบอกกล่าวเช่นนั้นไปยังภาคีที่รับผิดชอบต่อเขตที่
ว่านั้นโดยทันที หรือจะยอมรับรองเขตเช่นว่านั้นโดยใช้วิธีควบคุมตามที่บัญญัติไว้ในข้อ 8 ก็ได้
ข้อ 8
ประเทศใดก็ตาม เมื่อได้รับรองเขตโรงพยาบาลเขตหนึ่งหรือหลายเขตที่ได้จัดตั้งขึ้นโดยภาคีฝ่ายปฏิปักษ์
แล้ว มีสทิ ธิทจี่ ะร้องขอให้มกี ารควบคุมโดยคณะกรรมการพิเศษคณะหนึง่ หรือหลายคณะ ด้วยวัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ทราบแน่วา่ เขตเหล่านัน้ ได้เป็นไปตามเงือ่ นไขและพันธกรณีตา่ งๆ ทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ในความตกลงฉบับนี้
เพื่อการนี้ บรรดากรรมการแห่งคณะกรรมการพิเศษ จะมีสิทธิเข้าไปในเขตต่างๆ ได้ทุกเมื่อโดยเสรี และ
อาจเข้าไปพักอาศัยอยู่เป็นการประจ�ำก็ได้ กรรมการจะต้องได้รับความสะดวกทุกประการในการปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการตรวจตราของตน
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ข้อ 9
หากคณะกรรมการพิเศษสังเกตเห็นข้อเท็จจริงใดซึ่งพิจารณาเห็นว่าขัดต่อบทบัญญัติแห่งความตกลง
ฉบับนี้ คณะกรรมการนั้นจะต้องแจ้งข้อเท็จจริงเหล่านั้นแก่ประเทศที่ปกครองเขตที่ว่านั้นทันที และจะ
ได้ก�ำหนดระยะเวลาห้าวันเพื่อจัดการแก้ไขเรื่องนั้นเสีย คณะกรรมการจะต้องแจ้งความทั้งนี้ให้ประเทศ
ที่ยอมรับรองเขตนั้นทราบด้วย
เมื่อพ้นก�ำหนดระยะเวลานั้นแล้ว หากประเทศที่ปกครองเขตนั้นยังมิได้ปฏิบัติตามข้อตักเตือน ภาคีฝ่าย
ปฏิปักษ์อาจประกาศว่าตนเป็นอันหมดความผูกพันตามความตกลงฉบับนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับเขตที่ว่านั้น
ข้อ 10
ประเทศใดๆ ที่ได้จัดตั้งเขตและท้องที่ส�ำหรับโรงพยาบาลขึ้นแห่งหนึ่ง หรือหลายแห่งก็ตาม และภาคี
ฝ่ายปฏิปักษ์ทั้งหลาย ซึ่งได้รับแจ้งให้ทราบถึงการมีอยู่แห่งเขตและท้องที่ดังกล่าวนั้น จะได้แต่งตั้งหรือ
ให้ประเทศที่เป็นกลางแต่งตั้งบุคคลที่สมควรจะได้รับเลือกเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการพิเศษต่างๆ
ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 8 และ 9
ข้อ 11
ไม่ว่าในพฤติการณ์ใดๆ ก็ตาม ห้ามมิให้เขตส�ำหรับโรงพยาบาลเป็นจุดส�ำหรับการโจมตี เขตนั้นๆ จะต้อง
ได้รับความคุ้มครองและเคารพจากภาคีคู่พิพาททุกเมื่อ
ข้อ 12
ในกรณีที่มีการยึดครองอาณาเขตนั้น เขตโรงพยาบาลต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตนั้นๆ จะคงได้รับความ
เคารพและใช้เช่นนั้นต่อไป
อย่างไรก็ดี ประเทศที่ยึดครองอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของเขตเช่นว่านี้ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าได้
จัดการด้วยประการทั้งปวงแล้วเพื่อประกันความปลอดภัยของบุคคลที่อยู่ในเขตนั้น
ข้อ 13
ความตกลงฉบับนี้ให้ใช้บังคับแก่บรรดาท้องที่ซึ่งประเทศต่างๆ อาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันกับ
เขตส�ำหรับโรงพยาบาลด้วย

บัตรประจำตัว
สำหรับพนักงานแพทยและทางศาสนาประจำกองทัพ

(เนื้อที่สงวนไวสำหรับ
ชื่อประเทศและเจาหนาที่ทหารที่ออกบัตรนี้)

วันที่ออกบัตร

เลขหมายประจำบัตร

ผูถือบัตรนี้ไดรับความคุมครองตามอนุสัญญาเจนีวาเพี่อให
ผูบาดเจ็บและปวยไขในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีขึ้น
ฉบับลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 ในฐานะที่เปน..............
................................................................................................

นามสกุล..................................................................................
นามตัว....................................................................................
วันเกิด.....................................................................................
ยศ...........................................................................................
เลขหมายของทหาร.................................................................

ดานหนา

ตราประจำของ
เจาหนาที่ทหาร
ผูออกบัตร

รูปถายของผูถือ

ตำหนิแสดงรูปพรรณอื่นๆ :

ความสูง
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หรือทั้งสองอยาง
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อนุสัญญาเจนีวา
เพื่อให้ผู้สังกัดในกองทัพขณะอยู่ในทะเล
ซึ่งบาดเจ็บ ป่วยไข้ และเรือต้องอับปาง มีสภาวะดีขึ้น
ลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ซึ่งเป็นผู้มีอ�ำนาจเต็มของรัฐบาลที่ได้มีผู้แทนไปในการประชุมทางการทูต ที่ได้จัดให้มี
ขึ้น ณ เมืองเจนีวา ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน ถึงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 เพื่อแก้ไขอนุสัญญากรุงเฮก
ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 1907 ซึ่งน�ำหลักการแห่งอนุสัญญาเจนีวา ปี 1906 มาดัดแปลงใช้
แก่การสงครามทางทะเล ได้ตกลงกันดังต่อไปนี้

ภาค 1

บททั่วไป
ข้อ 1
บรรดาอัครภาคีผู้ท�ำสัญญารับที่จะเคารพและจะจัดประกันให้เคารพอนุสัญญาฉบับนี้ในทุกพฤติการณ์
ข้อ 2
นอกจากบทบัญญัตซิ งึ่ จะต้องใช้บงั คับในยามสงบแล้ว ให้ใช้อนุสญ
ั ญาฉบับนีบ้ งั คับแก่บรรดากรณีสงคราม
ที่ได้มีการประกาศ หรือกรณีพิพาทกันด้วยอาวุธอย่างอื่นใด ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างอัครภาคีผู้ท�ำสัญญา
สองฝ่าย หรือกว่าขึ้นไป แม้ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะรับรองมิได้ว่ามีสถานะสงครามก็ตาม
อนุสญ
ั ญาฉบับนีใ้ ห้ใช้บงั คับแก่บรรดาการยึดครองอาณาเขตบางส่วน หรือทัง้ หมดของอัครภาคีผทู้ ำ� สัญญา
ด้วย แม้ว่าการยึดครองดังกล่าวจะมิได้ประสบการต่อต้านด้วยอาวุธก็ตาม
แม้ว่าประเทศที่พิพาทกันประเทศหนึ่งจะมิได้เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ก็ตาม ประเทศที่เป็นภาคียัง
คงมีความผูกพันตามอนุสัญญาฉบับนี้ในความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน บรรดาประเทศดังกล่าวแล้ว
ยังต้องมีความผูกพันตามอนุสญ
ั ญาฉบับนีใ้ นความสัมพันธ์กบั ประเทศทีม่ ไิ ด้เป็นภาคีนนั้ ด้วยหากว่าประเทศ
นั้นยอมรับและใช้บทบัญญัติแห่งอนุสัญญาฉบับนี้
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ข้อ 3
ในกรณีที่การพิพาทกันด้วยอาวุธอันมิได้มีลักษณะเป็นกรณีระหว่างประทศเกิดขึ้นในอาณาเขตของ
อัครภาคีผู้ท�ำสัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ภาคีคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะต้องมีความผูกพันที่จะใช้บทบัญญัติต่อไป
นี้เป็นอย่างน้อย คือ
(1) บุคคลซึ่งมิได้เข้าร่วมในการสู้รบรวมทั้งผู้สังกัดในกองทัพซึ่งได้วางอาวุธของตนแล้ว และผู้ซึ่งถูกกัน
ออกจากการต่อสู้เพราะป่วยไข้ บาดเจ็บ ถูกกักคุม หรือเพราะเหตุอื่นใดก็ดี ไม่ว่าในพฤติการณ์ใดๆ
จะต้องได้รบั การปฏิบตั ดิ ว้ ยมนุษยธรรมโดยไม่คำ� นึงถึงลักษณะความแตกต่างอันเป็นผลเสือ่ มเสียเนือ่ ง
มาแต่เชือ้ ชาติ ผิว ศาสนา หรือความเชือ่ ถือ เพศ ก�ำเนิด หรือความมัง่ มี หรือเหตุอนื่ ใดทีค่ ล้ายคลึงกัน
เพื่อการนี้ บรรดาการกระท�ำต่อไปนี้แก่บุคคลดังกล่าวข้างต้น เป็นอันห้ามและคงห้ามต่อไปไม่ว่าใน
กาลเทศะใด คือ
(ก) การประทุษร้ายต่อชีวติ และร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การฆาตกรรมทุกชนิด การตัดทอนอวัยวะ
ส่วนหนึ่งส่วนใดการท�ำทารุณกรรมและการทรมาน
(ข) การจับตัวไปเป็นประกัน
(ค) การท�ำลายเกียรติยศแห่งบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติให้เป็นที่อับอายขายหน้าและ
เสื่อมทรามต�่ำช้า
(ง) การตัดสินลงโทษ และการปฏิบัติการตามค�ำตัดสินโดยไม่มีค�ำพิพากษาของศาลที่ได้ตั้งขึ้นตาม
ระเบียบอันเป็นการให้หลักประกันความยุติธรรม ซึ่งอารยชนทั้งหลายยอมรับนับถือว่าเป็นสิ่ง
ที่ไม่อาจจะละเว้นเสียได้
(2) ให้รวบรวมและดูแลรักษาผู้บาดเจ็บและป่วยไข้
องค์การมนุษยธรรมซึ่งไม่ล�ำเอียงทางฝ่ายใด เช่น คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ อาจเสนอ
บริการของตนให้แก่ภาคีคู่พิพาทก็ได้
ภาคีคู่พิพาทควรพยายามน�ำบทบัญญัติอื่นๆ แห่งอนุสัญญาฉบับนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้บังคับ
อีกด้วย โดยท�ำความตกลงกันเป็นพิเศษ
การใช้บทบัญญัติข้างต้นนี้จะไม่กระทบกระเทือนฐานะในทางกฎหมายของภาคีคู่พิพาท
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ข้อ 4
ในกรณีที่มีการสู้รบกันระหว่างกองทัพบกและกองทัพเรือของคู่พิพาทบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ให้
เป็นอันใช้แก่กองทหารที่อยู่บนเรือเท่านั้น
กองทหารที่ส่งขึ้นบกแล้วนั้น จะต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของอนุสัญญาเจนีวาเพื่อให้
ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีขึ้น ฉบับลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 โดยทันที
ข้อ 5
ประเทศทีเ่ ป็นกลางจะต้องรับใช้บทบัญญัตแิ ห่งอนุสญ
ั ญาฉบับนีโ้ ดยอนุโลมส�ำหรับผูบ้ าดเจ็บ ผูป้ ว่ ยไข้และ
ผูซ้ งึ่ เรืออับปาง ตลอดจนพนักงานแพทย์และอนุศาสนาจารย์แห่งกองทัพแห่งภาคีคพู่ พิ าท ซึง่ ได้รบั ไว้ หรือ
ได้ถูกกักกันไว้ในอาณาเขตของตน รวมทั้งผู้ตายที่ค้นพบด้วย
ข้อ 6
นอกจากความตกลงที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในข้อ 10, 18, 31, 38, 39, 40, 43 และ 53 แล้ว บรรดาอัคร
ภาคีผู้ท�ำสัญญาอาจท�ำความตกลงเป็นพิเศษอื่นๆ ส�ำหรับเรื่องทั้งปวงซึ่งตนเห็นสมควรท�ำเป็นบทบัญญัติ
ไว้ต่างหากก็ได้ ห้ามมิให้ท�ำความตกลงพิเศษใดๆ อันจะเป็นผลเสื่อมเสียแก่ฐานะของผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้
และผู้ซึ่งเรื่ออับปาง หรือพนักงานแพทย์ หรืออนุศาสนาจารย์ ตามที่ได้นิยามไว้ในอนุสัญญาฉบับนี้ หรือ
จ�ำกัดสิทธิต่างๆ ที่อนุสัญญานี้ให้ไว้แก่บุคคลเหล่านั้น
บรรดาผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้ และผู้ซึ่งเรืออับปางตลอดจนพนักงานการแพทย์และอนุศาสนาจารย์ จะคง
ได้รับประโยชน์จากความตกลงต่างๆ เช่นว่านี้ตราบเท่าที่อนุสัญญาฉบับนี้จะพึงปรับใช้แก่บุคคลเหล่านั้น
เว้นแต่เมื่อมีบทบัญญัติที่ขัดกันอย่างชัดแจ้งปรากฏอยู่ในตกลงที่กล่าวแล้ว หรือในความตกลงที่จะได้ท�ำ
ขึ้นในภายหลัง หรือเมื่อภาคีคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้น�ำระเบียบการต่างๆ ที่ดีกว่ามาใช้กับบุคคลเหล่านี้
ข้อ 7
บรรดาผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้ และผู้ซึ่งเรืออับปาง ตลอดจนพนักงานแพทย์และอนุศาสนาจารย์ ไม่ว่าใน
พฤติการณ์เช่นไร จะยอมสละสิทธิบางส่วน หรือทั้งหมดที่ตนได้รับตามอนุสัญญาฉบับนี้และตามความ
ตกลงพิเศษต่างๆ ซึ่งได้กล่าวไว้ในข้อก่อน ในกรณีที่มีความตกลงพิเศษเช่นว่านั้นหาได้ไม่
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ข้อ 8
อนุสัญญาฉบับนี้ให้ใช้บังคับด้วยความร่วมมือและภายใต้ความควบคุมของประเทศที่คุ้มครองซึ่งมีหน้าที่
พิทกั ษ์รกั ษาผลประโยชน์ของภาคีคพู่ พิ าทเพือ่ การนี้ นอกจากพนักงานทูตหรือกงสุลของตนแล้ว ประเทศ
ที่คุ้มครองจะแต่งตั้งผู้แทนจากคนชาติของตน หรือคนชาติของประเทศที่เป็นกลางอื่นอีกก็ได้ ผู้แทน
ดังกล่าวนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบของประเทศที่ตนจะไปปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ภาคีคพู่ พิ าทจะต้องอ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบตั ภิ ารกิจของผูแ้ ทน หรือผูไ้ ด้รบั มอบอ�ำนาจของประเทศ
ที่คุ้มครองอย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
ผู้แทนหรือผู้ได้รับมอบอ�ำนาจของประเทศที่คุ้มครองไม่ว่ากรณีใดจะกระท�ำการเกินหน้าที่ของตนตาม
อนุสัญญาฉบับนี้หาได้ไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นอันบังคับเกี่ยวกับความมั่นคง
ของรัฐซึ่งตนไปปฏิบัติหน้าที่ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลเหล่านี้จะถูกจ�ำกัดเป็นกรณีพิเศษ และเป็นการ
ชั่วคราวเมื่อมีความจ�ำเป็นทางการทหารเกิดขึ้นเท่านั้น
ข้อ 9
บทบัญญัติแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติทางมนุษยธรรม ซึ่งคณะกรรมการกาชาด
ระหว่างประเทศ หรือองค์การมนุษยธรรมอื่นใดที่ไม่ล�ำเอียงทางฝ่ายใดที่รับจะกระท�ำ เพื่อคุ้มครองผู้บาด
เจ็บ ผูป้ ว่ ยไข้ และผูซ้ งึ่ เรืออับปาง พนักงานแพทย์และอนุศาสนาจารย์ และเพือ่ บรรเทาทุกข์แก่บคุ คลเหล่า
นั้น โดยได้รับความยินยอมของภาคีคู่พิพาทที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 10
บรรดาภาคีผู้ท�ำสัญญาอาจจะตกลงกันไม่ว่าเวลาใดที่จะมอบหมายหน้าที่ทั้งปวงอันตกอยู่กับประเทศที่
คุ้มครองตามอนุสัญญาฉบับนี้ แก่องค์การใดๆ ซึ่งให้หลักประกันทั้งปวงในความไม่ล�ำเอียงและในทาง
ประสิทธิภาพก็ได้
เมือ่ ผูต้ อ้ งบาดเจ็บ ผูป้ ว่ ยไข้ และผูซ้ งึ่ เรืออับปาง หรือพนักงานแพทย์ และอนุศาสนาจารย์ มิได้รบั ประโยชน์
หรือมิได้รับประโยชน์อีกต่อไป ไม่ว่าเพราะเหตุใดจากการปฏิบัติการของประเทศที่คุ้มครอง หรือของ
องค์การหนึ่งองค์การใดที่ระบุไว้ในวรรคแรกข้างต้นแล้ว ให้ประเทศที่กักคุมร้องขอรัฐที่เป็นกลางรัฐหนึ่ง
รัฐใดหรือองค์การหนึง่ องค์การใดเช่นว่านัน้ เข้ารับหน้าทีท่ งั้ หลายอันประเทศทีค่ มุ้ ครอง ซึง่ แต่งตัง้ โดยภาคี
คู่พิพาทปฏิบัติอยู่ตามอนุสัญญาฉบับนี้
ถ้าไม่อาจจัดความคุม้ ครองตามนัยดังกล่าวแล้ว ให้ประเทศทีก่ กั คุมร้องขอหรือรับสนองบริการขององค์การ
มนุษยธรรม เช่น คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเป็นต้นภายในบังคับบทบัญญัติแห่งข้อนี้ที่จะเข้า
รับหน้าที่ในทางมนุษยธรรมซึ่งประเทศที่คุ้มครองเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ตามอนุสัญญาฉบับนี้
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ประเทศที่เป็นกลางประเทศใดหรือองค์การใด ซึ่งได้รับเชิญจากประเทศที่เกี่ยวข้อง หรือเสนอตนเองเพื่อ
การนี้ จะต้องปฏิบตั กิ ารด้วยความส�ำนึกในความรับผิดชอบต่อภาคีคพู่ พิ าทซึง่ ผูท้ ไี่ ด้รบั ความคุม้ ครองตาม
อนุสญ
ั ญาฉบับนีส้ งั กัดอยู่ และต้องให้คำ� รับรองอันพอเพียงว่าตนอยูใ่ นฐานะทีจ่ ะเข้ารับหน้าทีต่ ามสมควร
และจะปฏิบัติหน้าที่นั้นโดยไม่ล�ำเอียง
ประเทศต่างๆ จะท�ำความตกลงพิเศษใดๆ อันขัดต่อบทบัญญัติข้างต้นนี้หาได้ไม่ ในเมื่อประเทศหนึ่งใน
บรรดาประเทศเหล่านั้นถูกจ�ำกัดเสรีภาพ แม้เป็นเพียงชั่วคราวก็ดีในการที่จะเจรจากับประเทศอื่นหรือ
พันธมิตรของตนโดยเหตุผลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางทหาร เฉพาะอย่างยิ่งในเมื่ออาณาเขตทั้งหมดหรือ
อาณาเขตส่วนใหญ่ของประเทศดังกล่าวถูกยึดครอง
เมื่อใดในอนุสัญญาฉบับนี้มีข้อความกล่าวถึงประเทศที่คุ้มครอง ข้อความนั้นให้ใช้แก่องค์การต่างๆ ที่เข้า
มาแทนตามนัยแห่งข้อนี้ด้วย
ข้อ 11
ในกรณีทเี่ ห็นว่าเป็นการสมควรเพือ่ ประโยชน์แก่ผทู้ ไี่ ด้รบั ความคุม้ ครองโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีทมี่ กี าร
ขัดแย้งกันในระหว่างภาคีคู่พิพาทเกี่ยวกับการใช้ หรือการตีความบทบัญญัติต่างๆ แห่งอนุสัญญาฉบับนี้
ประเทศที่คุ้มครองจะได้อ�ำนวยความช่วยเหลือเพื่อท�ำความตกลงในข้อที่ขัดแย้งกันนั้น
เพื่อการนี้ประเทศที่คุ้มครองแต่ละประเทศ จะเป็นโดยการเชื้อเชิญของภาคีฝ่ายหนึ่งหรือโดยการริเริ่ม
ของตนเองก็ตาม อาจเสนอต่อภาคีคู่พิพาทให้มีการประชุมระหว่างผู้แทนของตนและโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้ และผู้ซึ่งเรืออับปาง พนักงานแพทย์ และ
อนุศาสนาจารย์ก็ได้ ซึ่งถ้าอาจท�ำได้ก็ให้ประชุมกันในอาณาเขตที่เป็นกลางอันได้จัดเลือกขึ้นตามความ
เหมาะสม ภาคีคู่พิพาทมีข้อผูกพันที่จะปฏิบัติให้เป็นผลตามข้อที่ได้เสนอมายังตนเพื่อการนี้ ถ้าจ�ำเป็น
ประเทศที่คุ้มครองอาจเสนอขอความเห็นชอบจากภาคีคู่พิพาทในตัวบุคคลแห่งประเทศที่เป็นกลาง หรือ
ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยกรรมการกาชาดระหว่างประเทศซึง่ จะได้รบั เชิญให้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวก็ได้
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ภาค 2

ผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้ และผู้ซึ่งเรืออับปาง
ข้อ 12
ผู้สังกัดในกองทัพและบุคคลอื่นที่จะได้กล่าวถึงในข้อต่อไปนี้ ซึ่งอยู่ในทะเลและซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้
หรือผู้ซึ่งเรืออับปาง จะต้องได้รับความเคารพและคุ้มครองในทุกพฤติการณ์ โดยให้เป็นที่เข้าใจว่า ค�ำว่า
“เรืออับปาง” นั้น หมายถึงเรืออับปางโดยเหตุใดๆ ก็ตาม และรวมความตลอดถึงการถูกบังคับให้ลงสู่
ทะเลโดยหรือจากอากาศยาน
บุคคลเช่นว่านี้จะต้องได้รับการปฏิบัติและรักษาพยาบาลด้วยมนุษยธรรมโดยคู่พิพาท ซึ่งตนตกอยู่ใน
อ�ำนาจโดยไม่ค�ำนึงถึงลักษณะความแตกต่างอันเป็นผลเสื่อมเสียเนื่องมาแต่เพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา
ความคิดเห็น ทางการเมือง หรือเหตุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ห้ามประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกายของบุคคล
เหล่านีอ้ ย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ห้ามฆาตกรรมหรือก�ำจัดพันธุ์ ทรมาน หรือใช้ทดลองทางชีววิทยา
ห้ามมิให้เจตนาละทิง้ บุคคลเหล่านีไ้ ว้โดยปราศจากความช่วยเหลือทางแพทย์ หรือโดยปราศจากการรักษา
พยาบาลหรือปล่อยไว้ให้ตกอยู่ในสภาพอันเสี่ยงภัยแห่งโรคติดต่อ
สิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาลก่อนผู้อื่นนั้น จะเป็นอันอนุมัติให้มีขึ้นได้ก็โดยเหตุผลทางแพทย์ที่มี
ลักษณะด่วนเท่านั้น
สตรีจะต้องได้รับการปฏิบัติโดยได้รับการพิจารณาทุกประการอันสมควรแก่เพศของตน
ข้อ 13
อนุสัญญาฉบับนี้ให้ใช้แก่บรรดาผู้ต้องบาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้ และผู้ซึ่งเรืออับปางทางทะเลซึ่งอยู่ในประเภท
ต่อไปนี้คือ
(1) ผูส้ งั กัดในกองทัพของภาคีคพู่ พิ าท รวมทัง้ ผูส้ งั กัดในมิลเิ ซียหรือหน่วยอาสาสมัคร ซึง่ เป็นส่วนของกอง
ทัพเหล่านี้
(2) ผู้สังกัดในมิลิเซียและผู้สังกัดหน่วยอาสาสมัครอื่นใด รวมทั้งผู้สังกัดในขบวนต่อต้าน ที่ได้จัดตั้งขึ้น
โดยมีระเบียบซึ่งเป็นของภาคีคู่พิพาท และปฏิบัติการอยู่ภายในหรือภายนอกอาณาเขตของตนเอง
แม้ว่าอาณาเขตนั้นจะถูกยึดครองอยู่ หากว่ามิลิเซียหรือหน่วยอาสาสมัคร รวมทั้งขบวนต่อต้านที่
ได้จัดตั้งโดยมีระเบียบเช่นว่านี้ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ คือ
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(ก) มีผู้บัญชาสั่งการอันเป็นบุคคลที่รับผิดชอบส�ำหรับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
(ข) มีเครื่องหมายที่ก�ำหนดไว้เด่นชัดสามารถจะเห็นได้ในระยะไกล
(ค) ถืออาวุธโดยเปิดเผย
(ง) ปฏิบัติการรบตามกฎและประเพณีการสงคราม
(3) ผูส้ งั กัดในกองทัพประจ�ำซึง่ มีความสวามิภกั ดิต์ อ่ รัฐบาลหรือเจ้าหน้าทีท่ มี่ ไิ ด้รบั การรับรองจากประเทศ
ที่กักคุม
(4) บุคคลที่ร่วมอยู่แต่มิได้สังกัดอยู่ในกองทัพนั้นโดยตรง เช่น พนักงานพลเรือนที่สังกัดอยู่ในพวกคน
ประจ�ำอากาศยานทหาร ผูส้ อื่ ข่าวสงคราม ผูร้ บั เหมาส่งเสบียง ผูส้ งั กัดในหน่วยกรรมกรหรือในบริการ
ต่างๆ ที่รับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของทหาร หากว่าบุคคลเหล่านี้ได้รับอนุมัติจากกองทัพที่ตนได้ร่วม
อยู่
(5) บรรดาบุคคลประจ�ำเรือรวมทั้งนายเรือ คนน�ำร่องและผู้ฝึกหัดงานของเรือพาณิชย์ และคนประจ�ำ
อากาศยานพลเรือนของภาคีคู่พิพาท ซึ่งไม่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติที่อนุเคราะห์ดีกว่านี้ ตาม
บทบัญญัติอื่นใดแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ
(6) พลเมืองในอาณาเขตที่มิได้ถูกยึดครอง ซึ่งเมื่อศัตรูประชิดเข้ามาได้สมัครใจเข้าจับอาวุธต่อต้านกอง
ทหารที่บุกเข้ามานั้นโดยไม่มีเวลาจัดรวมกันเข้าเป็นหน่วยกองทหารประจ�ำ หากบุคคลเหล่านี้ถือ
อาวุธโดยเปิดเผยและเคารพต่อกฎและประเพณีการสงคราม
ข้อ 14
บรรดาเรือรบของผู้ที่เป็นฝ่ายในการสงครามจะต้องมีสิทธิเรียกร้องให้ส่งตัวผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้ หรือ
ผูซ้ งึ่ เรืออับปางทีอ่ ยูบ่ นเรือพยาบาลของทหาร และเรือพยาบาลของสมาคมบรรเทาทุกข์ หรือของบุคคล เอกชน
ตลอดจนเรือพาณิชย์ เรือยอร์ชและเรืออย่างอื่น ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวนั้นจะมีสัญชาติใด หากว่าผู้บาดเจ็บ
และป่วยไข้นั้นอยู่ในสภาพที่จะพึงขนย้ายไปได้ และเรือรบนั้นสามารถที่จะให้ความสะดวกอันพอเพียง
ส�ำหรับการรักษาพยาบาลอันจ�ำเป็น
ข้อ 15
ถ้ามีการรับตัวผูบ้ าดเจ็บ ผูป้ ว่ ยไข้ หรือผูซ้ งึ่ เรืออับปางไว้บนเรือสงครามทีเ่ ป็นกลาง หรืออากาศยานทหาร
ที่เป็นกลาง ให้จัดประกันมิให้บุคคลดังกล่าวนั้นสามารถเข้าร่วมปฏิบัติการสงครามได้อีกต่อไป ในกรณีที่
กฎหมายระหว่างประเทศบังคับไว้เช่นนั้น
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ข้อ 16
ภายใต้บทบัญญัติแห่งข้อ 12 ผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้ และผู้ซึ่งเรืออับปางของผู้เป็นฝ่ายในสงครามฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใดซึง่ ตกอยูใ่ นอ�ำนาจของฝ่ายศัตรูนนั้ ให้ถอื ว่าเป็นเชลยศึก และให้นำ� บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายระหว่าง
ประเทศเกีย่ วกับเชลยศึกมาใช้บงั คับแก่บคุ คลเหล่านัน้ ผูจ้ บั กุมอาจลงความเห็นตามพฤติการณ์วา่ เป็นการ
สมควรทีจ่ ะกักตัวบุคคลดังกล่าวไว้ หรือจะน�ำตัวไปยังท่าเรือในประเทศของผูจ้ บั กุม ท่าเรือทีเ่ ป็นกลางหรือ
ท่าเรือในอาณาเขตของศัตรูเองก็ได้ ในกรณีหลังนีห้ า้ มมิให้เชลยศึกทีก่ ลับไปสูป่ ระเทศของตนนัน้ ๆ เข้ารับ
หน้าที่ประจ�ำการตลอดเวลาสงครามนั้น
ข้อ 17
ผูบ้ าดเจ็บ ผู้ปว่ ยไข้ หรือผูซ้ งึ่ เรืออับปาง ซึ่งได้ถูกส่งขึ้นบก ณ ท่าของประเทศทีเ่ ป็นกลางโดยความยินยอม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนั้น หากไม่มีข้อตกลงเป็นอย่างอื่นระหว่างประเทศที่เป็นกลางกับประเทศที่เป็น
ฝ่ายในสงครามแล้ว ให้ประเทศที่เป็นกลางควบคุมไว้เพื่อมิให้เข้าปฏิบัติการในสงครามได้อีกในกรณีที่
กฎหมายระหว่างประเทศบังคับไว้เช่นนั้น
ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการกักกันนั้นให้ประเทศ ซึ่งผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้ หรือ
ผู้ซึ่งเรืออับปางนั้นสังกัดอยู่เป็นผู้เสีย
ข้อ 18
ภายหลังการปะทะกันแต่ละครั้ง ภาคีคู่พิพาทจะต้องจัดการเท่าที่จะท�ำได้โดยทุกประการ โดยไม่ชักช้า
เพื่อค้นหาและเก็บตัวผู้ซึ่งเรืออับปาง ผู้บาดเจ็บ และผู้ป่วยไข้ เพื่อให้ความคุ้มครองบุคคลที่ว่านี้จากการ
โจรกรรมและการปฏิบตั อิ นั เลวทราม เพือ่ จัดให้ได้รบั การรักษาพยาบาลโดยเพียงพอ และเพือ่ ค้นหาผูต้ าย
และป้องกันมิให้ร่างถูกท�ำลาย
ในเมื่อพฤติการณ์จักอ�ำนวยให้ ให้คู่พิพาทท�ำการตกลงเฉพาะท้องถิ่นเพื่อขนย้ายผู้บาดเจ็บ และผู้ป่วยไข้
ทางทะเลจากเขตที่ปิด หรือล้อมไว้และเพื่อให้พนักงานแพทย์ และพนักงานศาสนาพร้อมด้วยบริภัณฑ์
ได้ผ่านไปสู่เขตนั้นได้
ข้อ 19
ภาคีคพู่ พิ าทจะต้องท�ำบันทึกเป็นหลักฐานแสดงรายการต่างๆ เพือ่ เป็นการช่วยเหลือในการจัดท�ำรูปพรรณ
ของผู้ซึ่งเรืออับปาง ผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้ หรือผู้ตายแต่ละคนของฝ่ายปฏิปักษ์ที่ตกอยู่ในอ�ำนาจของตนโดย
เร็วที่สุดที่จะท�ำได้ ถ้าเป็นไปได้ บันทึกนั้นให้มีข้อความดังต่อไปนี้ คือ
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(ก) ชื่อประเทศซึ่งบุคคลเหล่านั้นสังกัดอยู่
(ข) หมายเลขประจ�ำกองทัพ ประจ�ำกรม ประจ�ำตัวหรือหมายเลขล�ำดับ
(ค) นามสกุล
(ง) นามตัว
(จ) วันเกิด
(ฉ) รายการอื่นๆ ที่ปรากฏในบัตร หรือแผ่นโลหะแสดงรูปพรรณ
(ช) วันที่และสถานที่ที่ถูกจับกุมหรือถึงแก่กรรม
(ซ) รายละเอียดเกี่ยวกับบาดแผล หรือโรค หรือสาเหตุแห่งมรณกรรม
ข้อความดังกล่าวข้างบนนี้ จะต้องจัดส่งให้ส�ำนักงานสนเทศตามที่ระบุไว้ในข้อ 122 แห่งอนุสัญญาเจนีวา
เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก ฉบับลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 โดยเร็วที่สุดที่จะท�ำได้ ส�ำนักงาน
นี้จะได้จัดส่งข้อความนี้ต่อไปให้ประเทศซึ่งบุคคลเหล่านี้สังกัดอยู่โดยผ่านประเทศที่คุ้มครองและส�ำนัก
ตัวแทนกลางส�ำหรับเชลยศึก
ภาคีคู่พิพาทต่างฝ่ายจะต้องจัดท�ำและจัดส่งมรณบัตรหรือบัญชีรายนามผู้ตายอันรับรองว่าถูกต้องแล้วให้
กันและกันทราบโดยผ่านทางส�ำนักงานเดียวกันนี้โดยนัยเดียวกันต่างฝ่ายจะต้องเก็บและน�ำส่งแผ่นโลหะ
แสดงรูปพรรณชนิดคูซ่ กี หนึง่ หรือแผ่นโลหะแสดงรูปพรรณนัน้ เอง ถ้าเป็นแผ่นโลหะชนิดเดีย่ ว พินยั กรรม
ฉบับสุดท้าย หรือเอกสารอื่น ซึ่งมีความส�ำคัญส�ำหรับญาติสนิทของผู้ตาย เงิน และโดยทั่วๆ ไป บรรดา
วัตถุต่างๆ ที่มีค่าในตัวของสิ่งของนั้นเอง หรือในทางจิตใจ ซึ่งค้นพบในตัวผู้ตายให้แก่กันและกัน โดยผ่าน
ส�ำนักงานเดียวกันนี้ สิ่งของเหล่านี้รวมทั้งสิ่งของที่ไม่ปรากฏหลักฐานจะได้จัดส่งไปเป็นหีบห่อปิดผนึก
ประทับตราพร้อมด้วยบันทึกรายการ อันจ�ำเป็นเพื่อทราบรูปพรรณของเจ้าของผู้ตายได้ และบัญชีแสดง
สิ่งของที่บรรจุไว้ในห่อนั้นโดยครบถ้วนด้วย
ข้อ 20
ภาคีคู่พิพาทจะต้องจัดให้มีการชันสูตรศพอย่างรอบคอบ และถ้าเป็นไปได้กใ็ ห้มกี ารชันสูตรศพทางแพทย์
เสียแต่ละราย เท่าที่สถานการณ์จะอ�ำนวยให้ก่อนที่จะฝังศพในทะเล ทั้งนี้เพื่อสามารถยืนยันการตาย
จัดท�ำรูปพรรณผู้ตาย และเพื่อท�ำรายงานขึ้นได้ ในกรณีที่ใช้แผ่นโลหะแสดงรูปพรรณชนิดคู่ซีกหนึ่งของ
แผ่นโลหะนั้นให้คงเหลือติดไว้กับตัวผู้ตาย
ถ้าผู้ตายถูกส่งตัวขึ้นบกให้น�ำบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาเจนีวา เพื่อให้ผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยไข้ในกองทัพใน
สนามรบมีสภาวะดีขึ้น ฉบับลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 มาใช้บังคับ
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ข้อ 21
ภาคีคพู่ พิ าทอาจขอร้องในเมตตาจิตของผูบ้ งั คับการเรือพาณิชย์ เรือยอร์ช และยานพาหนะอืน่ ทีเ่ ป็นกลาง
ให้รบั ผูบ้ าดเจ็บ ผูป้ ว่ ยไข้ หรือผูซ้ งึ่ เรืออับปางขึน้ บนเรือและให้การรักษาพยาบาล และให้เก็บศพคนตายก็ได้
เรือทุกชนิดที่สนองรับค�ำขอร้องนี้ และเรือซึ่งเข้าเก็บตัวผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้ หรือผู้ซึ่งเรืออับปางด้วยความ
สมัครใจนั้นจะต้องได้รับความคุ้มครอง และความสะดวกเป็นพิเศษในการให้ความช่วยเหลือเช่นว่านั้น
ไม่ว่ากรณีใด ห้ามมิให้จับกุมเรือเหล่านั้น เพราะเหตุว่าได้ท�ำการขนส่งเช่นว่านั้น แต่ถ้าไม่มีข้อสัญญา
เป็นอย่างอื่นแล้วเรือเหล่านั้นอาจถูกจับกุมได้ ในกรณีละเมิดความเป็นกลางซึ่งเรือเหล่านั้นได้กระท�ำขึ้น

ภาค 3

เรือพยาบาล
ข้อ 22
เรือพยาบาลทหาร กล่าวคือเรือทีป่ ระเทศต่างๆ สร้างขึน้ หรือจัดไว้เป็นพิเศษและโดยเฉพาะเพือ่ ช่วยเหลือ
รักษาพยาบาล และขนย้ายผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้ และผู้ซึ่งเรืออับปางนั้น จะต้องไม่ถูกโจมตีหรือจับกุมไม่ว่า
พฤติการณ์ใดๆ แต่จะต้องได้รบั ความเคารพและความคุม้ ครองโดยมีเงือ่ นไขว่าได้แจ้งชือ่ และลักษณะของ
เรือนั้นไปให้ภาคีคู่พิพาททราบสิบวันก่อนใช้เรือนั้น
ลักษณะต่างๆ ซึ่งต้องปรากฏในค�ำแจ้งความนั้น จะต้องรวมตลอดถึงระวาง ตันกรอสส์ ที่ได้จดทะเบียน
ไว้ ความยาวจากหัวถึงท้ายเรือและจ�ำนวนแห่งเสากระโดงและปล่อง
ข้อ 23
สถานทีต่ งั้ บนฝัง่ ซึง่ มีสทิ ธิได้รบั ความคุม้ ครองจากอนุสญ
ั ญาเจนีวาเพือ่ ให้ผบู้ าดเจ็บ และป่วยไข้ ในกองทัพ
ในสนามรบมีสภาวะดีขึ้น ฉบับลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 จะต้องได้รับความคุ้มครองมิให้ต้องถูก
ระดมยิงหรือถูกโจมตีจากทางทะเล
ข้อ 24
เรือพยาบาลทีใ่ ช้โดยสภากาชาดประจ�ำชาติ โดยสมาคมบรรเทาทุกข์ ซึ่งได้รับการรับรองเป็นทางการแล้ว
หรือโดยเอกชนนัน้ จะต้องได้รบั ความคุม้ ครองเช่นเดียวกับเรือพยาบาลทหาร และจะต้องได้รบั การยกเว้น
จากการถูกจับกุมหากว่าภาคีคพู่ พิ าทซึง่ เรือนัน้ สังกัดอยูไ่ ด้มอบหน้าทีใ่ ห้เป็นทางการและเมือ่ ได้ปฏิบตั ติ าม
บทบัญญัติแห่งข้อ 22 ว่าด้วยการแจ้งความนั้นแล้ว

อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ.1949

53

เรือเหล่านี้จะต้องจัดให้มีใบส�ำคัญของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ระบุว่าเรือนั้นอยู่ในความควบคุมของเขา
เหล่านั้นขณะเตรียมพร้อม และขณะออกปฏิบัติการ
ข้อ 25
เรือพยาบาลที่ใช้โดยสภากาชาดประจ�ำชาติ โดยสมาคมบรรเทาทุกข์ ซึ่งได้รับการรับรองเป็นทางการ
แล้ว หรือโดยเอกชนของประเทศที่เป็นกลางนั้น จะต้องได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับเรือพยาบาล
ทหาร และจะต้องได้รับยกเว้นจากการถูกจับกุมโดยมีเงื่อนไขว่า เรือเหล่านั้นได้มอบไว้ให้อยู่ภายใต้ความ
ควบคุมของภาคีคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งด้วยความยินยอมของรัฐบาลของตนมาก่อนแล้ว และโดยได้รับอนุญาต
จากภาคีคพู่ พิ าททีเ่ กีย่ วข้องแล้ว เมือ่ ได้ปฏิบตั กิ ารตามบทบัญญัตแิ ห่งข้อ 22 ว่าด้วยการแจ้งความนัน้ แล้ว
ข้อ 26
ความคุ้มครองดังกล่าวในข้อ 22, 24 และ 25 นั้น ให้ใช้บังคับแก่เรือพยาบาลไม่ว่าจะมีระวางขนาดใด
และแก่เรือชูชพี ของเรือเหล่านัน้ ไม่วา่ จะปฏิบตั กิ าร ณ ทีใ่ ด อย่างไรก็ดเี พือ่ ให้ได้รบั ความสะดวกสบายและ
ความปลอดภัยอย่างเต็มที่ ภาคีคู่พิพาทจะต้องพยายามใช้แต่เพียงเรือพยาบาลที่มีระวางมากกว่า 2,000
ตันกรอสส์ขึ้นไปเท่านั้น ส�ำหรับบรรทุกผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้ และผู้ซึ่งอับปางในระยะทางไกลและทะเลลึก
ข้อ 27
ภายใต้เงือ่ นไขอย่างเดียวกันกับทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในข้อ 22 และ 24 เรือเล็กซึง่ ใช้โดยรัฐ หรือโดยองค์การเรือชูชพี
ซึ่งได้รับรองเป็นทางการแล้ว ส�ำหรับการช่วยเหลือทางชายฝั่งนั้นจะต้องได้รับความเคารพและคุ้มครอง
เช่นเดียวกันเท่าที่จะไม่ขัดกับการด�ำเนินการทางทหาร
บทบัญญัติเช่นเดียวกันนี้ให้ใช้บังคับเท่าที่จะพึงปฏิบัติได้ แก่สถานที่ตั้งประจ�ำตามชายฝั่งที่ใช้โดยเฉพาะ
ส�ำหรับเรือเหล่านี้เพื่อกิจการทางมนุษยธรรม
ข้อ 28
ถ้ามีการสู้รบเกิดขึ้นบนเรือรบ ส่วนของเรือที่จัดไว้ส�ำหรับผู้ป่วยไข้จะต้องได้รับความเคารพและปล่อยไว้
เท่าที่จะท�ำได้ ส่วนของเรือที่จัดไว้ส�ำหรับผู้ป่วยไข้รวมทั้งบริภัณฑ์จะต้องให้คงอยู่ภายใต้บังคับกฎว่าด้วย
การสงคราม แต่ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงไปจากความประสงค์ของส่วนที่กล่าวของเรือนั้นตราบเท่าที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ อย่างไรก็ดีผู้บังคับการซึ่งส่วนที่กล่าวของเรือตกมาอยู่ในอ�ำนาจอาจใช้ส่วน
ที่กล่าวของเรือนั้นเพื่อประโยชน์อย่างอื่นในกรณีแห่งความจ�ำเป็นทางทหารอันรีบด่วนได้ เมื่อได้จัดให้
ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ซึ่งอยู่ในส่วนของเรือนั้นได้รับการดูแลรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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ข้อ 29
เรือพยาบาลใด ณ ท่าเรือซึ่งตกอยู่ในอ�ำนาจของฝ่ายศัตรูนั้นจะต้องได้รับอนุญาตให้ออกจากท่าเรือนั้นได้
ข้อ 30
บรรดาเรือดังกล่าวไว้ในข้อ 22, 24, 25 และ 27 นั้น จะต้องให้การบรรเทาทุกข์และความช่วยเหลือแก่
ผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้ และผู้ซึ่งเรืออับปางโดยไม่ค�ำนึงถึงว่าจะเป็นคนสัญชาติใด
บรรดาอัครภาคีผู้ท�ำสัญญารับว่าจะไม่ใช้เรือเหล่านี้ เพื่อการทหารอันใด
เรือเช่นว่านี้จะต้องไม่กีดขวางการเคลื่อนไหวของผู้ที่ท�ำการรบ
ระหว่างและภายหลังการรบ เรือเหล่านี้จะกระท�ำการโดยเสี่ยงภัยแห่งตนเอง
ข้อ 31
ภาคีคู่พิพาทจะต้องมีสิทธิที่จะควบคุมและค้นเรือดังกล่าวในข้อ 22, 24, 25 และ 27 และจะปฏิเสธไม่รับ
ความช่วยเหลือจากเรือเหล่านี้ สั่งให้เรือเหล่านี้ไปเสียหรือบังคับให้ไปทางใด ควบคุมการใช้วิทยุและการ
สื่อสารอื่นๆ ของเรือเหล่านี้ และแม้ว่าจะกักเรือเหล่านี้ไว้ในระยะเวลาไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วันที่จับได้ก็ได้
ถ้าความร้ายแรงของพฤติการณ์บังคับให้ต้องกระท�ำเช่นนั้น
ภาคีคู่พิพาทอาจจะส่งเจ้าหน้าที่ไปอยู่ในเรือชั่วคราว โดยให้มีหน้าที่แต่เพียงที่จะดูแลให้ปฏิบัติตามค�ำสั่ง
ซึ่งออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามความในวรรคก่อนนั้นก็ได้
เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ ภาคีคพู่ พิ าทจะต้องจดค�ำสัง่ ทีใ่ ห้แก่นายเรือไว้ในปูมของเรือพยาบาลในภาษาหนึง่ ภาษา
ใดที่นายเรือจะเข้าใจได้
ไม่ว่าจะเป็นการกระท�ำไปฝ่ายเดียว หรือโดยมีข้อตกลงกันไว้เป็นพิเศษก็ตาม ภาคีคู่พิพาทอาจจะให้มีผู้
สังเกตการณ์ที่เป็นกลางขึ้นอยู่บนเรือของตน เพื่อพิสูจน์การปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาฉบับนี้
โดยเคร่งครัดก็ได้
ข้อ 32
เรือดังกล่าวไว้ในข้อ 22, 24, 25 และ 27 นั้น มิให้ถือว่าเป็นเรือรบในกรณีที่จอดอยู่ในท่าที่เป็นกลาง
ข้อ 33
เรือพาณิชย์ซึ่งได้ท�ำการเปลี่ยนแปลงเป็นเรือพยาบาลนั้น จะใช้เพื่อการอื่นไม่ได้ตลอดเวลาแห่งการสู้รบ
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ข้อ 34
ความคุม้ ครองซึง่ เรือพยาบาลและส่วนของเรือทีจ่ ดั ไว้สำ� หรับผูป้ ว่ ยไข้มสี ทิ ธิจะได้รบั นัน้ จะไม่ระงับไป เว้น
แต่จะน�ำไปใช้นอกหน้าที่ทางมนุษยธรรม เพื่อกระท�ำการอันเป็นภยันตรายแก่ฝ่ายศัตรู
อย่างไรก็ดีความคุ้มครองจะระงับได้ก็แต่เมื่อได้ให้ค�ำเตือนตามสมควรแล้ว โดยแจ้งก�ำหนดระยะเวลาอัน
เหมาะสมตามควรแก่กรณีและค�ำเตือนเช่นว่านั้นได้ถูกทอดทิ้งละเลยเสีย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือพยาบาลจะต้องไม่มีหรือใช้รหัสลับ ส�ำหรับการวิทยุหรือการสื่อสารอื่นๆ
ข้อ 35
พฤติการณ์ต่อไปนี้จะไม่ถือว่าท�ำให้เรือพยาบาลหรือส่วนของเรือที่จัดไว้ส�ำหรับผู้ป่วยไข้ต้องเสียสิทธิแห่ง
ความคุ้มครองซึ่งควรจะได้รับ คือ
(1) การทีล่ กู เรือของเรือพยาบาลหรือส่วนของเรือทีจ่ ดั ไว้สำ� หรับผูป้ ว่ ยไข้มอี าวุธเพือ่ รักษาความเรียบร้อย
เพื่อป้องกันตนเองหรือผู้ป่วยไข้ และผู้บาดเจ็บ
(2) การที่มีเครื่องมือส�ำหรับใช้โดยเฉพาะในการเดินเรือหรือการสื่อสารอยู่บนเรือ
(3) การทีค่ น้ พบอาวุธและเครือ่ งกระสุนซึง่ แบกหรือถือได้บนเรือหรือส่วนของเรือทีจ่ ดั ไว้สำ� หรับผูป้ ว่ ยไข้
อันเป็นของที่ยึดมาจากผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้ และผู้ซึ่งเรืออับปาง และยังมิได้ส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่
(4) การที่กิจการในด้านมนุษยธรรมของเรือพยาบาล และส่วนของเรือที่จัดไว้ส�ำหรับผู้ป่วยไข้ หรือของ
ลูกเรือได้ขยายไปถึงการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้ หรือผู้ซึ่งเรืออับปาง ที่เป็นพลเรือน
(5) การขนส่งบริภณ
ั ฑ์และพนักงานทีม่ งุ่ หมายโดยเฉพาะให้ทำ� หน้าทีท่ างการแพทย์เกินกว่าความต้องการ
ตามปกติ
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ภาค 4

พนักงาน
ข้อ 36
พนักงานทางศาสนา พนักงานแพทย์ และพนักงานพยาบาลของเรือพยาบาล และลูกเรือของเรือพยาบาล
จะต้องได้รบั ความเคารพและคุม้ ครอง เขาเหล่านีจ้ ะถูกจับกุมในระหว่างเวลาทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นเรือพยาบาล
มิได้ ไม่ว่าจะมีผู้บาดเจ็บหรือป่วยไข้อยู่บนเรือนั้นหรือไม่ก็ตาม
ข้อ 37
พนักงานทางศาสนา พนักงานแพทย์ และพนักงานพยาบาลซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษาหรืออบรม
จิตใจของบุคคลที่ได้ระบุไว้ในข้อ 12 และ13 นั้น ถ้าตกไปอยู่ในอ�ำนาจของศัตรู จะต้องได้รับความเคารพ
และคุม้ ครองเขาเหล่านีจ้ ะพึงปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนต่อไปได้เท่าทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ดูแลรักษาผูบ้ าดเจ็บและป่วยไข้
บุคคลเหล่านีจ้ ะต้องถูกส่งตัวกลับในภายหลังในทันทีทผี่ บู้ ญ
ั ชาการทหารซึง่ ตนอยูใ่ ต้บงั คับบัญชานัน้ เห็นว่า
จะพึงปฏิบัติได้เมื่อไปจากเรือนั้น บุคคลเหล่านี้จะน�ำทรัพย์สินส่วนตัวของตนไปได้ด้วย
อย่างไรก็ดถี ้าเป็นการจ�ำเป็นที่จะกักตัวพนักงานเหล่านีบ้ างคนไว้ตามความจ�ำเป็นทางการแพทย์และทาง
จิตใจของเชลยศึก ก็ให้กระท�ำการทุกอย่างทีจ่ ะกระท�ำได้ เพือ่ ให้บคุ คลเหล่านีไ้ ด้ขนึ้ บกโดยเร็วทีส่ ดุ ทีจ่ ะท�ำได้
พนักงานที่ถูกกักตัวอยู่นี้เมื่อขึ้นบกแล้วจะต้องอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาเจนีวา เพื่อให้
ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีขึ้น ฉบับลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949
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ภาค 5

การขนส่งทางการแพทย์
ข้อ 38
บรรดาเรือทีจ่ ดั หามาเพือ่ การนัน้ ให้ได้รบั อนุญาตให้ทำ� การขนส่งบริภณ
ั ฑ์ทมี่ งุ่ หมายจะเอาไปใช้โดยเฉพาะ
ในการรักษาผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ในกองทัพ หรือเพื่อใช้ในการป้องกันโรค แต่จะต้องแจ้งรายละเอียดใน
การเดินทางไปให้ประเทศฝ่ายปฏิปักษ์ทราบ และได้รับอนุมัติจากประเทศนั้นเสียก่อน ให้ประเทศฝ่าย
ปฏิปักษ์สงวนสิทธิที่จะขึ้นบนเรือที่ขนส่งนั้นได้ แต่จะจับกุมเรือหรือยึดเครื่องมือที่ขนส่งมานั้นไม่ได้
โดยความตกลงระหว่างภาคีคู่พิพาทอาจจัดให้มีผู้สังเกตการณ์ที่เป็นกลางขึ้นไปบนเรือเช่นว่านี้ เพื่อตรวจ
บริภัณฑ์ที่ขนส่งมานั้นก็ได้ เพื่อการนี้จะต้องอนุญาตให้เข้าถึงบริภัณฑ์นี้ได้โดยเสรี
ข้อ 39
อากาศยานทางการแพทย์ กล่าวคือ อากาศยานที่ใช้โดยเฉพาะในการขนย้ายผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้ และ
ผู้ซึ่งเรืออับปาง และในการขนส่งพนักงานและบริภัณฑ์ทางการแพทย์นั้นจะต้องไม่ถูกโจมตีแต่จะต้อง
ได้รับความเคารพจากภาคีคู่พิพาทในขณะที่ท�ำการบินอยู่ในระดับความสูง ในเวลาและตามเส้นทางที่ได้
ตกลงกันไว้โดยเฉพาะระหว่างภาคีคู่พิพาทที่เกี่ยวข้องแล้ว
อากาศยานเหล่านี้จะต้องมีเครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 41 พร้อมด้วยธงชาติของ
ตนที่ด้านใต้ ด้านบน และด้านข้างทั้งสอง และจะต้องมีเครื่องหมายหรือเครื่องแสดงลักษณะอย่างอื่นซึ่ง
อาจเป็นที่ตกลงกันระหว่างภาคีคู่พิพาทเมื่อเริ่มต้นหรือในระหว่างสู้รบก็ได้
เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอืน่ ห้ามมิให้ทำ� การบินเหนืออาณาเขตของฝ่ายศัตรูหรือทีฝ่ า่ ยศัตรูยดึ ครอง
อากาศยานทางการแพทย์จะต้องเชื่อฟังค�ำสั่งให้ร่อนลงสู่พื้นดิน หรือพื้นน�้ำ เมื่อได้มีการร่อนลงเช่นว่า
นี้ อากาศยานพร้อมด้วยผู้ที่อยู่ในอากาศยานนั้นอาจท�ำการบินต่อไปได้หลังจากได้มีการตรวจสอบแล้ว
หากมีการตรวจสอบเช่นว่านั้น
ในกรณีทตี่ อ้ งร่อนลงโดยไม่สมัครใจบนพืน้ ดินหรือพืน้ น�ำ้ ในอาณาเขตของฝ่ายศัตรู หรือทีฝ่ า่ ยศัตรูยดึ ครอง
อยู่ ผูบ้ าดเจ็บ ผูป้ ว่ ยไข้ และผูซ้ งึ่ เรืออับปาง รวมทัง้ พนักงานประจ�ำอากาศยานจะต้องเป็นเชลยศึก พนักงาน
แพทย์จะต้องได้รับการปฏิบัติตามข้อ 36 และ 37

อนุสัญญาฉบับที่สอง

58

ข้อ 40
ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในวรรคสอง อากาศยานทางการแพทย์ของภาคีคู่พิพาทอาจท�ำการบินเหนือ
อาณาเขตของประเทศทีเ่ ป็นกลาง ร่อนลงสูอ่ าณาเขตนัน้ ในกรณีจำ� เป็นหรือใช้อาณาเขตนัน้ เป็นท่าแวะก็ได้
อากาศยานนัน้ ๆ จะต้องแจ้งให้ประเทศที่เป็นกลางทราบล่วงหน้าถึงการบินผ่านเหนือนั้นๆ จะต้องแจ้งให้
ประเทศที่เป็นกลางทราบล่วงหน้าถึงการบินผ่านเหนืออาณาเขนนั้น และจะต้องเชื่อฟังค�ำสั่งให้ร่อนลงสู่
พื้นดินหรือพื้นน�้ำ อากาศยานเช่นว่านี้จะต้องไม่ถูกโจมตีเฉพาะเมื่อท�ำการบินตามเส้นทางในระดับความ
สูงและตามเวลาที่ได้ตกลงกันไว้โดยเฉพาะในระหว่างภาคีคู่พิพาทและประเทศที่เป็นกลางที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ดีประเทศที่เป็นกลางอาจวางเงื่อนไขหรือข้อจ�ำกัดในการบินผ่านหรือร่อนลงสู่อาณาเขตของตน
ส�ำหรับอากาศยานทางการแพทย์ เงื่อนไขหรือข้อจ�ำกัดซึ่งอาจวางไว้ดังกล่าวแล้วนี้จะต้องใช้บังคับโดย
เท่าเทียมกันแก่ภาคีคู่พิพาททุกฝ่าย
นอกจากจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอืน่ ระหว่างประทศทีเ่ ป็นกลางและภาคีคพู่ พิ าท ผูบ้ าดเจ็บ ผูป้ ว่ ยไข้ หรือ
ผู้ซึ่งเรืออับปาง ซึ่งลงจากอากาศยานทางการแพทย์ด้วยความเห็นชอบของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในอาณาเขต
ที่เป็นกลาง จะต้องถูกกักคุมไว้โดยประเทศที่เป็นกลางในลักษณะที่บุคคลเหล่านั้นจะกลับเข้าไปมีส่วนใน
การปฏิบัติการสงครามอีกไม่ได้ ในเมื่อกฎหมายระหว่างประเทศก�ำหนดไว้เช่นนั้น ค่าใช้จ่ายในเรื่องที่อยู่
และการกักกันบุคคลเหล่านี้ให้ประเทศที่บุคคลดังกล่าวนั้นสังกัดอยู่เป็นผู้จ่าย
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ภาค 6

เครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัด
ข้อ 41
ภายใต้ความควบคุมของเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจทางทหาร ให้แสดงเครื่องหมายกาชาดบนพื้นสีขาวไว้บนธง
ผ้าพันแขน และบนบริภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในบริการทางการแพทย์
อย่างไรก็ดี ส�ำหรับประเทศที่ใช้เครื่องหมายเสี้ยววงเดือนหรือสิงโตแดงและดวงอาทิตย์ บนพื้นสีขาว เป็น
เครื่องหมายอยู่แล้ว ก็ให้เครื่องหมายเหล่านั้นเป็นอันได้รับการรับรองตามความแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ด้วย
ข้อ 42
พนักงานทีร่ ะบุไว้ในข้อ 36 และข้อ 37 จะต้องมีผา้ พันแขนทีป่ อ้ งกันน�ำ้ ได้ สวมติดไว้ทแี่ ขนซ้ายมีเครือ่ งหมาย
พิเศษอันเด่นชัด ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารเป็นผู้จ่ายและประทับตราให้
พนักงานเช่นว่านี้นอกจากจะต้องมีแผ่นโลหะประจ�ำตัวตามที่กล่าวไว้ในข้อ 19 แล้ว ยังจะต้องถือบัตร
ประจ�ำตัวพิเศษมีเครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดอีกด้วย บัตรนี้จะต้องป้องกันน�้ำได้ และมีขนาดที่พอเหมาะ
ที่จะใส่ในกระเป๋าได้ ข้อความในบัตรนั้นให้เขียนเป็นภาษาแห่งชาติอย่างน้อยจะต้องระบุนามเต็ม วันที่
เกิด ยศ และเลขหมายประจ�ำบริการของผู้ถือบัตรและจะต้องแสดงให้ทราบว่าผู้ถือได้รับความคุ้มครอง
โดยอนุสัญญาฉบับนี้ในฐานะใด บัตรนี้จะต้องมีรูปถ่ายของเจ้าของและมีลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือ
ของตนหรือทั้งสองอย่างและจะต้องประทับตราของเจ้าหน้าที่ทหาร
บัตรประจ�ำตัวนี้จะต้องมีลักษณะอย่างเดียวกันให้ตลอดทั้งกองทัพ และเท่าที่จะกระท�ำได้จะต้องให้เป็น
แบบเดียวกันทั้งหมดในกองทัพต่างๆ ของอัครภาคีผู้ท�ำสัญญา ภาคีคู่พิพาทอาจถือแบบตามที่ได้ผนวกไว้
ท้ายอนุสญ
ั ญาฉบับนีเ้ ป็นตัวอย่างได้ ภาคีคพู่ พิ าทจะต้องแจ้งให้ทราบซึง่ กันและกันเมือ่ ได้มกี ารสูร้ บเกิดขึน้
ถึงแบบที่ตนใช้อยู่ หากเป็นไปได้ บัตรประจ�ำตัวควรท�ำขึ้นเป็นสองฉบับเป็นอย่างน้อย ซึ่งประเทศผู้ออก
บัตรจะเก็บรักษาไว้ฉบับหนึ่ง
ไม่ว่าในพฤติการณ์ใดๆ พนักงานดังกล่าวจะถูกยึดเครื่องหมาย หรือบัตรประจ�ำตัวหรือถูกตัดสิทธิใน
การที่จะสวมผ้าพันแขนหาได้ไม่ ในกรณีที่เกิดสูญหายบุคคลเหล่านั้นมีสิทธิได้รับส�ำเนาบัตรและได้รับ
เครื่องหมายใหม่แทน
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ข้อ 43
บรรดาเรือที่ระบุไว้ในข้อ 22, 24, 25 และ 27 จะต้องมีเครื่องหมายไว้ดังต่อไปนี้
(ก) ด้านนอกทั้งหมดให้ทาสีขาว
(ข) ให้ทาสีและแสดงเครือ่ งหมายกาชาดสีแดงเข้มหนึง่ อันหรือมากกว่าไว้ทขี่ า้ งล�ำเรือแต่ละข้าง หรือ
บนพื้นแนวนอนให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ เพื่อให้มองเห็นได้ง่ายที่สุดจากทะเลและทางอากาศ
เรือพยาบาลทุกล�ำจะต้องให้เป็นทีท่ ราบได้โดยชักธงชาติของตน และถ้าเรือนัน้ เป็นของประเทศทีเ่ ป็นกลาง
ให้ชักธงของภาคีคู่พิพาทที่ตนยอมรับอยู่ใต้ความควบคุมเพิ่มขึ้นอีกด้วย ให้ชักธงขาวมีกาชาดไว้บนเสา
กระโดงใหญ่ให้สูงที่สุดที่จะท�ำได้
เรือชูชพี ประจ�ำเรือพยาบาล เรือชูชพี ประจ�ำฝัง่ และเรือเล็กทุกล�ำซึง่ ใช้โดยบริการทางการแพทย์ ให้ทาสีขาว
มีกาชาดสีแดงเข้มแสดงไว้อย่างเด่นชัด และจะต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารข้างต้นเพือ่ แสดงว่าเป็นเรือพยาบาล
บรรดาเรือใหญ่และเรือเล็กทีก่ ล่าวข้างต้น ซึง่ ประสงค์จะให้ได้รบั ความคุม้ ครองตามทีม่ สี ทิ ธิอยูน่ นั้ ในเวลา
กลางคืนและในเวลาทีม่ องเห็นได้ยากจะต้องด�ำเนินการตามทีจ่ ำ� เป็นด้วยความยินยอมของภาคีคพู่ พิ าทซึง่
ตนอยู่ใต้อ�ำนาจ เพื่อท�ำให้สีและเครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดของตนเห็นได้ชัดอย่างเพียงพอ
บรรดาเรือพยาบาลซึง่ ฝ่ายศัตรูกกั คุมไว้ชวั่ คราวตามข้อ 31 จะต้องลดธงของภาคีคพู่ พิ าทซึง่ ตนปฏิบตั กิ าร
ร่วมอยู่หรือซึ่งตนยอมรับอยู่ในความควบคุมนั้นลง
เรือชูชพี ประจ�ำฝัง่ นัน้ ถ้ายังคงปฏิบตั กิ ารอยูต่ อ่ ไปจากฐานทัพทีถ่ กู ยึดครองด้วยความยินยอมของประเทศ
ที่ยึดครอง อาจได้รับอนุญาตให้คงชักธงชาติของตนต่อไปคู่กับธงซึ่งมีกาชาดบนพื้นขาวในขณะที่อยู่ไกล
จากฐานทัพ ทั้งนี้จะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ภาคีคู่พิพาทฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบเสียก่อน
บรรดาบทบัญญัตวิ า่ ด้วยกาชาดในข้อนี้ ให้ใช้บงั คับส�ำหรับเครือ่ งหมายอืน่ ๆ ทีร่ ะบุไว้ในข้อ 41 อย่างเดียวกัน
ภาคีคพู่ พิ าทจะต้องพยายามในทุกโอกาสทีจ่ ะท�ำความตกลงซึง่ กันและกัน เพือ่ ใช้วธิ ที ใี่ หม่ทสี่ ดุ เท่าทีจ่ ะพึง
จัดหาได้ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการที่จะแสดงลักษณะของเรือพยาบาล
ข้อ 44
เครื่องหมายแสดงลักษณะต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 43 นั้น ไม่ว่าในยามสงบหรือยามสงคราม จะใช้ได้ก็
แต่เมือ่ แสดงลักษณะหรือเพือ่ คุม้ ครองเรือตามทีร่ ะบุไว้ในข้อนัน้ เท่านัน้ เว้นแต่จะมีบญ
ั ญัตไิ ว้ในอนุสญ
ั ญา
ระหว่างประเทศอื่นใด หรือโดยความตกลงระหว่างภาคีคู่พิพาทที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ.1949

61

ข้อ 45
ถ้าบทกฎหมายของตนยังไม่มีอยู่โดยเพียงพอ อัครภาคีผู้ท�ำสัญญาจะต้องด�ำเนินการที่จ�ำเป็นเพื่อป้องกัน
และปราบปรามการฝ่าใช้เครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัดที่บัญญัติไว้ในข้อ 43 นั้นในทุกโอกาส

ภาค 7

การปฏิบัติตามอนุสัญญาเจนีวา
ข้อ 46
ภาคีคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะต้องด�ำเนินการโดยผ่านทางผู้บัญชาการทหารของตนเพื่อประกันให้การปฏิบัติ
ตามอนุสญ
ั ญาข้อต่างๆ ทีก่ ล่าวมาข้างต้นให้เป็นไปโดยละเอียดและด�ำเนินการทีจ่ ำ� เป็นต่างๆ ส�ำหรับกรณี
ที่มิได้คาดหมายไว้ล่วงหน้าให้สอดคล้องกับหลักทั่วไปแห่งอนุสัญญาฉบับนี้
ข้อ 47
ห้ามมิให้กระท�ำการอันเป็นการตอบแทนแก้แค้น ต่อผูบ้ าดเจ็บ ผูป้ ว่ ยไข้ และผูซ้ งึ่ เรืออับปาง พนักงานเรือ
หรือบริภัณฑ์ที่ได้รับความคุ้มครองโดยอนุสัญญาฉบับนี้
ข้อ 48
อัครภาคีผู้ท�ำสัญญารับที่จะเผยแพร่ตัวบทแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ในประเทศของตนอย่างกว้างขวางที่สุด
เท่าที่จะท�ำได้ ทั้งในยามสงบและในยามสงครามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้รวมการศึกษาอนุสัญญาฉบับ
นี้เข้าในโครงการศึกษาของทหาร และถ้าเป็นไปได้ในโครงการศึกษาของพลเรือนด้วย เพื่อให้พลเมืองโดย
ทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทหารที่มีหน้าที่ท�ำการรบ พนักงานแพทย์และอนุศาสนาจารย์ ได้ทราบหลัก
การแห่งอนุสัญญาฉบับนี้
ข้อ 49
อัครภาคีผู้ท�ำสัญญาจะได้ส่งค�ำแปลทางการของอนุสัญญาฉบับนี้ให้กันและกันโดยผ่านทางคณะมนตรี
สหพันธ์สวิส และในระหว่างการสูร้ บให้สง่ ผ่านทางประเทศทีค่ มุ้ ครอง รวมทัง้ กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ
ซึ่งตนอาจบัญญัติขึ้นเพื่อประกันการปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับนี้
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ภาค 8

การปราบปรามการฝ่าใช้และการละเมิด
ข้อ 50
อัครภาคีผทู้ ำ� สัญญารับทีจ่ ะตรากฎหมายตามทีจ่ ำ� เป็นขึน้ ไว้ ให้มบี ทลงโทษทางอาญาอันจะปรับใช้ได้อย่างมี
ผลแก่บคุ คลทีก่ ระท�ำหรือสัง่ ให้กระท�ำการละเมิดร้ายแรงใดๆ ต่ออนุสญ
ั ญาฉบับนีด้ งั ได้นยิ ามไว้ในข้อต่อไป
อัครภาคีผทู้ ำ� สัญญาแต่ละฝ่ายมีพนั ธกรณีทจี่ ะต้องค้นหาตัวทีผ่ ตู้ อ้ งหาว่าได้กระท�ำหรือได้สงั่ ให้กระท�ำการ
ละเมิดอันร้ายแรงนัน้ ๆ และจะต้องน�ำตัวบุคคลเหล่านี้ ไม่วา่ จะมีสญ
ั ชาติใดขึน้ ศาลของตน หากประสงค์และ
เป็นไปตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายของตนแล้ว อัครภาคีฝา่ ยนัน้ อาจส่งตัวบุคคลดังกล่าวไปให้อคั รภาคีอกี
ฝ่ายหนึง่ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ พิจารณาคดีกไ็ ด้ แต่อคั รภาคีฝา่ ยนัน้ จะต้องแสดงว่ามีขอ้ กล่าวหาอันมีมลู เพียงพอ
อัครภาคีผู้ท�ำสัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องจัดการตามที่จ�ำเป็นเพื่อระงับบรรดาการกระท�ำใดๆ อันขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ นอกจากการละเมิดอันร้ายแรงที่ได้นิยามไว้ในข้อต่อไป
ในทุกพฤติการณ์ บุคคลผู้ต้องหาจะต้องได้รับประโยชน์แห่งความคุ้มครองในการพิจารณา และการต่อสู้
คดีโดยเป็นธรรมซึ่งเป็นการให้ความอนุเคราะห์ไม่น้อยกว่าที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 105 และข้อต่อๆ ไปแห่ง
อนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก ฉบับลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949
ข้อ 51
การละเมิดอันร้ายแรงทีไ่ ด้กล่าวถึงในข้อก่อนนัน้ ได้แก่การกระท�ำอย่างหนึง่ อย่างใดต่อไปนีห้ ากได้กระท�ำ
ต่อบุคคลหรือทรัพย์สินซึ่งอนุสัญญาฉบับนี้ให้ความคุ้มครอง คือการฆ่าโดยเจตนา การทรมาน หรือการ
ปฏิบตั อิ ย่างไร้มนุษยธรรม รวมทัง้ การทดลองทางชีววิทยา การกระท�ำให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่างสาหัส
หรือท�ำอันตรายแก่ร่างกาย หรืออนามัยอย่างร้ายแรงโดยเจตนา การท�ำลายและริบทรัพย์สินอย่างกว้าง
ขวางโดยไม่มีความจ�ำเป็นทางทหาร และซึ่งได้กระท�ำไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และโดยพลการ
ข้อ 52
อัครภาคีผู้ท�ำสัญญาจะปลดเปลื้องตนเอง หรืออัครภาคีอื่นใดจากความรับผิดชอบที่ตนเอง หรืออัครภาคี
อื่นมีอยู่เนื่องจากการละเมิดซึ่งได้กล่าวถึงในข้อก่อนนั้นมิได้
ข้อ 53
เมือ่ มีคำ� ร้องขอของภาคีคพู่ พิ าทฝ่ายหนึง่ จะต้องจัดให้มกี ารสอบสวนเกีย่ วกับข้อกล่าวหาว่าได้มกี ารละเมิด
อนุสัญญาขึ้นด้วยประการใดๆ โดยวิธีการตามที่ภาคีที่เกี่ยวข้องจะได้ตกลงกัน
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หากไม่อาจตกลงกันได้ในวิธีการส�ำหรับการสอบสวนแล้วภาคีควรตกลงกันเลือกผู้ชี้ขาดขึ้นคนหนึ่งซึ่งจะ
ตัดสินว่าจะต้องด�ำเนินการตามวิธีใด
เมื่อปรากฏชัดว่าได้มีการละเมิดแล้ว ภาคีคู่พิพาทจะต้องจัดการให้การละเมิดนั้นสิ้นสุดลงและก�ำจัดการ
ละเมิดนั้นภายในเวลาสั้นที่สุดที่จะท�ำได้

บทสุดท้าย
ข้อ 54
อนุสัญญาฉบับนี้ได้จัดท�ำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส ตัวบททั้งสองเป็นอันถูกต้องเท่ากัน
คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะต้องจัดให้มคี ำ� แปลของอนุสญั ญาฉบับนีเ้ ป็นทางการเป็นภาษารัสเซียและภาษาสเปน
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�ำหลักการแห่งอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1906 มาดัดแปลงใช้แก่สงครามทางทะเล
หรือเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1864, 1906 หรือ 1929 ว่าด้วยการบรรเทาทุกข์ผู้บาดเจ็บและ
ป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบ
ข้อ 56
อนุสัญญาฉบับนี้จะต้องได้รับสัตยาบันโดยเร็วที่สุดที่จะท�ำได้ และจะต้องเก็บรักษาสัตยาบันสาสน์ไว้ที่
กรุงเบอร์น
ให้จดั ท�ำบันทึกการส่งมอบสัตยาบันสาสน์แต่ละฉบับได้และให้คณะมนตรีสหพันธ์สวิสส่งส�ำเนาอันรับรอง
ว่าถูกต้องไปให้ประเทศต่างๆ ที่ได้ลงนามไว้หรือที่ได้แจ้งการภาคยานุวัติอนุสัญญาแล้ว
ข้อ 57
อนุสญ
ั ญาฉบับนีจ้ ะเป็นอันมีผลบังคับใช้หกเดือนหลังจากทีไ่ ด้มกี ารมอบสัตยาบันสาสน์ไว้แล้วไม่นอ้ ยกว่า
สองฉบับ
แต่นั้นไป อนุสัญญาจะเป็นอันมีผลบังคับใช้แก่อัครภาคีผู้ท�ำสัญญาแต่ละฝ่ายหกเดือนหลังจากที่ได้มอบ
สัตยาบันสาสน์แล้ว
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ข้อ 58
อนุสัญญาฉบับนี้ให้เป็นอันใช้แทนอนุสัญญากรุงเฮก ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 1907 ว่าด้วย
การน�ำหลักการแห่งอนุสัญญาเจนีวา ค.ศ. 1906 มาดัดแปลงใช้แก่สงครามทางทะเล ในความสัมพันธ์
ระหว่างอัครภาคีผู้ท�ำสัญญา
ข้อ 59
ตัง้ แต่วนั ทีม่ ผี ลบังคับใช้เป็นต้นไป จะได้เปิดให้ประเทศใดๆ ทีม่ ไิ ด้ลงนามไว้ทำ� การภาคยานุวตั สิ ญั ญาฉบับนีไ้ ด้
ข้อ 60
การภาคยานุวัติจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคณะมนตรีสหพันธ์สวิสและจะมีผลบังคับหกเดือน
หลังจากวันที่ได้รับทราบการแจ้งนั้น
คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะต้องแจ้งการภาคยานุวัติไปยังประเทศต่างๆ ที่ได้ลงนามไว้ หรือที่ได้แจ้งการ
ภาคยานุวัติอนุสัญญาแล้ว
ข้อ 61
สถานการณ์ดงั ทีไ่ ด้บญ
ั ญัตไิ ว้ในข้อ 2 และ 3 จะเกิดผลทันทีแก่สตั ยาบันสาสน์ทไี่ ด้มอบไว้และการภาคยานุวตั ิ
ที่ได้แจ้งแล้วโดยภาคีคู่พิพาทก่อนหรือภายหลังการเริ่มสู้รบหรือการยึดครอง คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะ
ต้องแจ้งการสัตยาบันหรือการภาคยานุวัติใดๆ ที่ได้รับจากภาคีคู่พิพาทโดยวิธีที่เร็วที่สุด
ข้อ 62
อัครภาคีผู้ท�ำสัญญาแต่ละฝ่ายย่อมมีเสรีภาพที่จะบอกเลิกอนุสัญญาฉบับนี้
การบอกเลิกนี้จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคณะมนตรีสหพันธ์สวิส ซึ่งจะได้ส่งต่อไปยังรัฐบาล
ของอัครภาคีผู้ท�ำสัญญาทั้งปวง
การบอกเลิกจะมีผลหนึง่ ปีภายหลังทีไ่ ด้แจ้งไปให้คณะมนตรีสหพันธ์สวิสทราบ อย่างไรก็ดกี ารบอกเลิกซึง่
ได้แจ้งไปในขณะทีป่ ระเทศทีบ่ อกเลิกนัน้ ยังพัวพันอยูใ่ นการพิพาทใดๆ จะไม่มผี ลจนกว่าจะได้ทำ� สันติภาพ
กันแล้วและภายหลังที่การด�ำเนินการเกีย่ วกับการปล่อยตัวและการส่งตัวกลับประเทศเดิมของบุคคลทีไ่ ด้
รับความคุ้มครองจากอนุสัญญาฉบับนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว
การบอกเลิกจะมีผลแต่เฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศที่บอกเลิกเท่านั้น การบอกเลิกนี้จะไม่บั่นทอนพันธกรณี
ซึ่งภาคีคู่พิพาทยังจะต้องปฏิบัติตามโดยอาศัยหลักแห่งกฎหมายนานาชาติอันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
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ขนบธรรมเนียมซึ่งเป็นที่รับรู้กันในระหว่างอารยชนจากกฎแห่งมนุษยธรรมและจากความรู้สึกผิดชอบ
ของมหาชน
คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะต้องจัดการจดทะเบียนอนุสัญญาฉบับนี้ไว้ ณ ส�ำนักงานเลขาธิการแห่ง
สหประชาชาติ คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะต้องแจ้งบรรดาการให้สัตยาบัน การภาคยานุวัติ และการบอก
เลิกที่ตนได้รับเกี่ยวกับอนุสัญญาฉบับนี้ให้ส�ำนักงานเลขาธิการแห่งสหประชาชาติทราบด้วย
เพื่อเป็นพยานแก่การนี้ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ซึ่งได้ส่งมอบสาสน์มอบอ�ำนาจเต็มของตนไว้แล้ว ได้ลงนามใน
อนุสัญญาฉบับนี้
ท�ำ ณ เมืองเจนีวา เมือ่ วันทีส่ บิ สอง เดือนสิงหาคม ค.ศ. 1949 เป็นภาษาอังกฤษและภาษาฝรัง่ เศส ต้นฉบับ
จะได้เก็บรักษาไว้ ณ ส�ำนักงานบรรณสารของสหพันธรัฐสวิส คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะได้ส่งส�ำเนา
อนุสญ
ั ญาอันรับรองว่าถูกต้องแล้วไปยังแต่ละรัฐทีไ่ ด้ลงนามและรัฐทีไ่ ด้ทำ� การภาคยานุวตั อิ นุสญ
ั ญาฉบับนี้

บัตรประจำตัว
สำหรับพนักงานแพทยและทางศาสนาประจำกองทัพในทะเล

(เนื้อที่สงวนไวสำหรับ
ชื่อประเทศและเจาหนาที่ทหารที่ออกบัตรนี้)

วันที่ออกบัตร

เลขหมายประจำบัตร

ผูถือบัตรนี้ไดรับความคุมครองตามอนุสัญญาเจนีวาเพี่อให
ผูบาดเจ็บและปวยไขในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีขึ้น
ฉบับลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 ในฐานะที่เปน .............
................................................................................................

นามสกุล..................................................................................
นามตัว....................................................................................
วันเกิด.....................................................................................
ยศ...........................................................................................
เลขหมายของทหาร.................................................................

ดานหนา

ตราประจำของ
เจาหนาที่ทหาร
ผูออกบัตร

รูปถายของผูถือ

ตำหนิแสดงรูปพรรณอื่นๆ :

ความสูง

ภาคผนวกที่ 1

ตา

ผม

ลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วมือ
หรือทั้งสองอยาง

ดานหลัง
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อนุสัญญาเจนีวา
เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก
ลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ซึ่งเป็นผู้มีอ�ำนาจเต็มของรัฐบาลที่ได้มีผู้แทนไปในการประชุมทางการทูตที่ได้จัดให้
มีขึ้น ณ เมืองเจนีวา ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน ถึงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 เพื่อแก้ไขอนุสัญญาเจนีวา
เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก ฉบับลงวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1929 ได้ตกลงกันดังต่อไปนี้

ภาค 1

บททั่วไป
ข้อ 1
บรรดาอัครภาคีผู้ท�ำสัญญารับที่จะเคารพและจะจัดประกันให้เคารพอนุสัญญาฉบับนี้ในทุกพฤติการณ์
ข้อ 2
นอกจากบทบัญญัติที่จะต้องใช้บังคับในยามสงบแล้ว ให้ใช้อนุสัญญาฉบับนี้บังคับแก่บรรดากรณีสงคราม
ทีไ่ ด้มกี ารประกาศ หรือกรณีพพิ าทกันด้วยอาวุธอย่างอืน่ ใดซึง่ อาจเกิดขึน้ ระหว่างอัครภาคีผทู้ ำ� สัญญาสอง
ฝ่ายหรือกว่านั้นขึ้นไป แม้ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะมิได้รับรองว่ามีสถานะสงครามก็ตาม
อนุสญ
ั ญานีใ้ ห้ใช้บงั คับแก่บรรดากรณีการยึดครองอาณาเขตบางส่วนหรือทัง้ หมดของอัครภาคีผทู้ ำ� สัญญา
ด้วย แม้ว่าการยึดครองดังกล่าวจะมิได้ประสบการต่อต้านด้วยอาวุธก็ตาม
*ไทยมีพระราชบัญญัตบิ งั คับการให้เป็นไปตามอนุสญ
ั ญาเจนีวาเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ อ่ เชลยศึก ลงวันที่ 12
สิงหาคม 2492 ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2498
แม้ว่าประเทศที่พิพาทกันประเทศหนึ่งจะมิได้เป็นภาคีอนุสัญญาฉบับนี้ก็ตามประเทศที่เป็นภาคียังคงมี
ความผูกพันกันตามอนุสญ
ั ญานีใ้ นความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน ยิง่ กว่านัน้ บรรดาประเทศดังกล่าวแล้ว
ยังต้องมีความผูกพันตามอนุสญ
ั ญานีใ้ นความสัมพันธ์กบั ประเทศทีม่ ไิ ด้เป็นภาคีนนั้ ด้วย หากว่าประเทศนัน้
ยอมรับและใช้บทบัญญัติแห่งอนุสัญญานี้
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ข้อ 3
ในกรณีที่การพิพาทกันด้วยอาวุธอันมิได้มีลักษณะเป็นกรณีระหว่างประเทศเกิดขึ้นในอาณาเขตของอัคร
ภาคีผู้ท�ำสัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ภาคีคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะต้องมีความผูกพันที่จะใช้บทบัญญัติต่อไปนี้
เป็นอย่างน้อยคือ
(1) บุคคลซึง่ มิได้เข้าร่วมในการสูร้ บโดยตรง รวมทัง้ ผูส้ งั กัดในกองทัพซึง่ ได้วางอาวุธแล้ว และผูซ้ งึ่ ถูกกัน
ออกจากการต่อสู้ เพราะป่วยไข้ บาดเจ็บ ถูกกักคุม หรือเพราะเหตุอื่นใดก็ดี ไม่ว่าในพฤติการณ์
ใดๆ จะต้องได้รับการปฏิบัติด้วยมนุษยธรรม โดยไม่ค�ำนึงถึงลักษณะความแตกต่างอันเป็นผลเสื่อม
เสียเนื่องมาแต่เชื้อชาติ ผิว ศาสนา หรือความเชื่อถือ เพศ ก�ำเนิด หรือความมั่งมี หรือเหตุอื่นใดที่
คล้ายคลึงกัน
เพื่อการนี้ บรรดาการกระท�ำต่อไปนี้แก่บุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นอันห้ามและคงห้ามต่อไปไม่ว่าใน
กาละและเทศะใด คือ
(ก) การประทุษร้ายต่อชีวติ และร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การฆาตกรรมทุกชนิด การตัดทอนอวัยวะ
ส่วนหนึ่งส่วนใด การท�ำทารุณกรรม และการทรมาน
(ข) การจับตัวไปเป็นประกัน
(ค) การท�ำลายเกียรติยศแห่งบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิบัติให้เป็นที่อับอายขายหน้า และ
เสื่อมทรามต�่ำช้า
(ง) การตัดสินลงโทษและการปฏิบัติการตามค�ำตัดสินโดยไม่มีค�ำพิพากษาของศาลที่ได้ตั้งขึ้นตาม
ระเบียบอันเป็นการให้หลักประกันความยุติธรรมซึ่งอารยชนทั้งหลายยอมรับนับถือว่าเป็นสิ่ง
ซึ่งไม่อาจจะละเว้นเสียได้
(2) ให้รวบรวมและดูแลรักษาผู้บาดเจ็บและป่วยไข้
องค์การมนุษยธรรมซึ่งไม่ล�ำเอียงทางฝ่ายใด เช่น คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ อาจเสนอ
บริการของตนให้แก่ภาคีคู่พิพาทก็ได้
ภาคีคพู่ พิ าทควรพยายามน�ำบทบัญญัตอิ นื่ ๆ แห่งอนุสญ
ั ญานีท้ งั้ หมดหรือบางส่วนมาใช้บงั คับอีกด้วย
โดยท�ำความตกลงกันเป็นพิเศษ
การใช้บทบัญญัติข้างต้นนี้ จะไม่กระทบกระเทือนฐานะทางกฎหมายของภาคีคู่พิพาท
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ข้อ 4
ก. เชลยศึก ตามความหมายแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ ได้แก่บุคคลประเภทหนึ่งประเภทใดดังต่อไปนี้ ซึ่งได้
ตกอยู่ในอ�ำนาจของฝ่ายศัตรู คือ
(1) ผูส้ งั กัดในกองทัพของภาคีคพู่ พิ าท รวมทัง้ ผูส้ งั กัดในมิลเิ ซีย หรือหน่วยอาสาสมัครซึง่ เป็นส่วนของกอง
ทัพเหล่านี้
(2) ผู้สังกัดในมิลิเซีย และผู้สังกัดหน่วยอาสาสมัครอื่นใด รวมทั้งผู้สังกัดในขบวนต่อต้านที่ได้จัดตั้งขึ้น
โดยมีระเบียบ ซึ่งเป็นของภาคีคู่พิพาทและปฏิบัติการอยู่ภายในหรือภายนอกอาณาเขตของตนเอง
แม้ว่าอาณาเขตนั้นจะถูกยึดครองอยู่ก็ตาม หากว่ามิลิเซียหรือหน่วยอาสาสมัคร รวมทั้งขบวนต่อ
ต้านที่ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีระเบียบเหล่านี้ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ คือ
(ก) มีผู้บัญชาสั่งการอันเป็นบุคคลที่รับผิดชอบส�ำหรับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
(ข) มีเครื่องหมายที่ก�ำหนดไว้เด่นชัดสามารถจะเห็นได้ในระยะไกล
(ค) ถืออาวุธโดยเปิดเผย
(ง) ปฏิบัติการรบตามกฎและประเพณีการสงคราม
(3) ผู้สังกัดในกองทัพประจ�ำ ซึ่งมีความสวามิภักดิ์ต่อรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่มิได้รับการรับรองจาก
ประเทศที่กักคุม
(4) บุคคลที่ร่วมอยู่แต่มิได้สังกัดอยู่ในกองทัพนั้นโดยตรง เช่นพนักงานพลเรือนที่สังกัดอยู่ในพวกคน
ประจ�ำอากาศยานทหาร ผู้สื่อข่าวสงคราม ผู้รับเหมาส่งเสบียง ผู้สังกัดในหน่วยกรรมกรหรือใน
บริการต่างๆ ที่รับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของกองทัพ หากว่าบุคคลเหล่านี้ได้รับอนุมัติจากกองทัพที่
ตนได้ร่วมอยู่โดยกองทัพนั้นออกบัตรประจ�ำตัวซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับแบบที่ได้ผนวกไว้
(5) บรรดาบุคคลประจ�ำเรือ รวมทั้งนายเรือ คนน�ำร่องและผู้ฝึกหัดงานของเรือพาณิชย์ และคนประจ�ำ
อากาศยานพลเรือนของภาคีคู่พิพาทซึ่งไม่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติที่อนุเคราะห์ดีกว่านี้ตาม
บทบัญญัติอื่นแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ
(6) พลเมืองในอาณาเขตที่มิได้ถูกยึดครอง ซึ่งเมื่อศัตรูประชิดเข้ามาได้สมัครใจเข้าจับอาวุธต่อต้านกอง
ทหารทีบ่ กุ เข้ามานัน้ โดยไม่มเี วลาจัดรวมกันเข้าเป็นหน่วยกองทหารประจ�ำ หากว่าบุคคลเหล่านีถ้ อื
อาวุธโดยเปิด และเคารพต่อกฎและประเพณีการสงคราม
ข. โดยนัยเดียวกันบุคคลต่อไปนี้จะต้องได้รับการปฏิบัติฐานเป็นเชลยศึกตามอนุสัญญาฉบับนี้ คือ

อนุสัญญาฉบับที่สาม

70

(1) บุคคลที่สังกัดอยู่หรือเคยสังกัดอยู่ในกองทัพของประเทศที่ถูกยึดครองหากว่าประเทศที่ยึดครอง
พิจารณาเห็นจ�ำเป็นที่จะต้องกักกันไว้โดยเหตุผลแห่งความสวามิภักดิ์เช่นว่านั้น แม้ว่าแต่เดิมจะได้
เคยปลดปล่อยบุคคลเหล่านี้ไว้ในขณะที่การสู้รบก�ำลังด�ำเนินอยู่ภายนอกเขตที่ประเทศนั้นท�ำการ
ยึดครองก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเมือ่ บุคคลเช่นว่านีไ้ ด้พยายามทีจ่ ะเข้าร่วมในกองทัพทีต่ นสังกัด
ซึง่ ก�ำลังท�ำการต่อสูอ้ ยูแ่ ต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ หรือในเมือ่ บุคคลเหล่านีไ้ ม่ปฏิบตั ติ ามหมายเรียกตัว
เพื่อท�ำการกักกัน
(2) บุคคลประเภทหนึง่ ประเภทใดทีไ่ ด้ระบุไว้ในข้อนี้ ซึง่ ประเทศทีเ่ ป็นกลางหรือประเทศทีม่ ไิ ด้เป็นฝ่ายใน
สงครามได้รบั เข้าไว้ในอาณาเขตของตนและเป็นบุคคลซึง่ ประเทศเหล่านีจ้ ำ� ต้องกักกันไว้ตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ทัง้ นีโ้ ดยไม่เป็นผลเสือ่ มเสียต่อการปฏิบตั ทิ อี่ นุเคราะห์ดกี ว่า ซึง่ ประเทศเหล่านีอ้ าจ
จะเลือกอ�ำนวยให้ และโดยยกเว้นข้อ 8, 10, 15, 30 วรรค 5, 58 ถึง 67, 92, 126 และข้อต่างๆ
ที่เกี่ยวกับประเทศที่คุ้มครอง ในเมื่อมีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างภาคีคู่พิพาทกับประเทศที่
เป็นกลาง หรือประเทศที่มิได้เป็นฝ่ายในสงครามที่เกี่ยวข้องด้วย เมื่อมีความสัมพันธ์ทางการทูตเช่น
นี้แล้ว ภาคีคู่พิพาทซึ่งบุคคลเหล่านี้สังกัดอยู่จะต้องได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของประเทศ
ที่คุ้มครองต่อบุคคลเหล่านี้ได้ ดังที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญาฉบับนี้โดยไม่เป็นผลเสื่อมเสียต่อหน้าที่ซึ่ง
ภาคีเหล่านี้ปฏิบัติอยู่เป็นปกติตามธรรมเนียมทางการทูตและกงสุล และตามสนธิสัญญาต่างๆ
ค. .ข้อนี้จะไม่กระทบกระเทือนแต่อย่างใดถึงฐานะของพนักงานแพทย์และอนุศาสนาจารย์ ดังที่ได้
บัญญัติไว้ในข้อ 33 แห่งอนุสัญญาฉบับนี้
ข้อ 5
อนุสัญญาฉบับนี้ให้เป็นอันใช้แก่บุคคลต่างๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 4 นับตั้งแต่เวลาที่บุคคลเหล่านั้นตกอยู่ใน
อ�ำนาจของฝ่ายศัตรู จนกระทั่งในที่สุดได้รับการปล่อยตัวและการส่งตัวกลับประเทศเดิม
หากมีการสงสัยว่าบุคคลที่ได้ปฏิบัติการฐานผู้เป็นฝ่ายในสงครามและได้ตกไปอยู่ในมือของฝ่ายศัตรูนั้น
จะเข้าอยู่ในประเภทหนึ่งประเภทใดดังที่ได้ระบุไว้ในข้อ 4 หรือไม่แล้วบุคคลเช่นว่านี้จะต้องได้รับความ
คุ้มครองโดยอนุสัญญาฉบับนี้จนกว่าศาลที่ทรงอ�ำนาจจะได้ชี้ขาดในฐานะของบุคคลเหล่านี้
ข้อ 6
นอกจากความตกลงที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในข้อ 10, 23, 28, 33, 60, 65, 66, 67, 72, 73, 75, 109,
110, 118, 119, 122 และ 132 แล้วบรรดาอัครภาคีผู้ท�ำสัญญาอาจท�ำความตกลงพิเศษอื่นๆ ส�ำหรับ
เรือ่ งทัง้ ปวงซึง่ ตนเห็นสมควรท�ำเป็นบทบัญญัตไิ ว้ตา่ งหากก็ได้หา้ มมิให้ทำ� ความตกลงพิเศษใดๆ อันจะเป็น
ผลเสื่อมเสียแก่ฐานะของเชลยศึกตามที่ได้นิยามไว้ในอนุสัญญาฉบับนี้ หรือจ�ำกัดสิทธิต่างๆ ที่อนุสัญญานี้
ให้ไว้แก่บุคคลเหล่านั้น
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บรรดาเชลยศึกจะคงได้รับประโยชน์จากความตกลงต่างๆ เช่นว่านี้ตราบเท่าที่อนุสัญญานี้จะพึงปรับใช้
แก่บุคคลเหล่านั้น เว้นแต่เมื่อมีบทบัญญัติที่ขัดกันอย่างชัดแจ้งปรากฏอยู่ในความตกลงที่กล่าวแล้วหรือ
ในความตกลงที่จะได้ท�ำขึ้นภายหลัง หรือเมื่อภาคีคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้น�ำระเบียบการต่างๆ ที่ดีกว่า
มาใช้แก่บุคคลเหล่านี้
ข้อ 7
บรรดาเชลยศึกไม่วา่ ในพฤติการณ์เช่นไรจะยอมสละสิทธิบางส่วนหรือทัง้ หมดทีต่ นได้รบั ตามอนุสญ
ั ญาฉบับ
นี้ และตามความตกลงพิเศษต่างๆ ซึ่งได้กล่าวไว้ในข้อก่อนในกรณีที่มีความตกลงพิเศษเช่นว่านั้นหาได้ไม่
ข้อ 8
อนุสัญญาฉบับนี้ให้ใช้บังคับด้วยความร่วมมือและภายใต้ความควบคุมของประเทศที่คุ้มครองซึ่งมีหน้าที่
พิทกั ษ์รกั ษาผลประโยชน์ของภาคีคพู่ พิ าทเพือ่ การนี้ นอกจากพนักงานทูตหรือกงสุลของตนแล้ว ประเทศที่
คุม้ ครองจะแต่งตัง้ ผูแ้ ทนจากคนชาติของตนหรือคนชาติของประเทศทีเ่ ป็นกลางอืน่ อีกก็ได้ ผูแ้ ทนดังกล่าว
นี้จะต้องได้รับความเห็นชอบของประเทศที่ตนจะไปปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ภาคีคพู่ พิ าทจะต้องอ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบตั ภิ ารกิจของผูแ้ ทนหรือผูไ้ ด้รบั มอบอ�ำนาจของประเทศ
ที่คุ้มครองอย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
ผู้แทนหรือผู้ที่ได้รับมอบอ�ำนาจของประเทศที่คุ้มครอง ไม่ว่าในกรณีใดจะกระท�ำการเกินหน้าที่ของตน
ตามอนุสญ
ั ญาฉบับนีห้ าได้ไม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จะต้องค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นอันบังคับเกีย่ วกับความมัน่ คง
ของรัฐซึ่งคนไปปฏิบัติหน้าที่
ข้อ 9
บทบัญญัติต่างๆ แห่งอนุสัญญาฉบับนี้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติทางมนุษยธรรม ซึ่งคณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศ หรือองค์การมนุษยธรรมอื่นใดที่ไม่ล�ำเอียงทางฝ่ายใด ที่รับจะกระท�ำเพื่อความ
คุม้ ครองเชลยศึกและเพือ่ บรรเทาทุกข์แก่บคุ คลเหล่านัน้ โดยได้รบั ความยินยอมของภาคีคพู่ พิ าททีเ่ กีย่ วข้อง
ข้อ 10
บรรดาอัครภาคีผทู้ ำ� สัญญาอาจจะตกลงกันไม่วา่ เวลาใดทีจ่ ะมอบหมายหน้าทีท่ งั้ ปวงอันตกอยูก่ บั ประเทศ
ที่คุ้มครองตามอนุสัญญาฉบับนี้ให้องค์การใดๆ ซึ่งให้หลักประกันทั้งปวงในความไม่ล�ำเอียง และในทาง
ประสิทธิภาพก็ได้
เมื่อเชลยศึกมิได้รับประโยชน์ หรือมิได้รับประโยชน์อีกต่อไป ไม่ว่าเพราะเหตุใด จากการปฏิบัติการของ
ประเทศทีค่ มุ้ ครอง หรือขององค์การหนึง่ องค์การใดทีร่ ะบุไว้ในวรรคแรกข้างต้นนัน้ แล้ว ให้ประเทศทีก่ กั คุม
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ร้องขอรัฐทีเ่ ป็นกลางรัฐหนึง่ รัฐใด หรือองค์การหนึง่ องค์การใดเช่นว่านัน้ เข้ารับหน้าทีท่ งั้ หลาย อันประเทศที่
คุ้มครองซึ่งแต่งตั้งโดยภาคีคู่พิพาทปฏิบัติอยู่ตามอนุสัญญาฉบับนี้
ถ้าไม่อาจจัดความคุ้มครองได้ตามนัยดังกล่าวแล้ว ให้ประเทศที่กักคุมร้องขอหรือรับสนองบริการของ
องค์การมนุษยธรรม เช่น คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ เป็นต้น ภายในบังคับบทบัญญัติแห่ง
ข้อนี้ ที่จะเข้ารับหน้าที่ในทางมนุษยธรรม ซึ่งประเทศที่คุ้มครองเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ตามอนุสัญญาฉบับนี้
ประเทศที่เป็นกลางประเทศใดหรือองค์การใดซึ่งได้รับเชิญจากประเทศที่เกี่ยวข้องหรือเสนอตนเองเพื่อ
การนี้ จะต้องปฏิบตั กิ ารด้วยความส�ำนึกในความรับผิดชอบต่อภาคีคพู่ พิ าท ซึง่ ผูท้ ไี่ ด้รบั ความคุม้ ครองตาม
อนุสัญญานี้สังกัดอยู่ และจะต้องให้ค�ำรับรองอันพอเพียงว่าตนอยู่ในฐานะที่จะเข้ารับหน้าที่ตามสมควร
และจะปฏิบัติหน้าที่นั้นโดยไม่ล�ำเอียง
ประเทศต่างๆ จะท�ำความตกลงพิเศษใด อันขัดต่อบทบัญญัตขิ า้ งต้นนีห้ าได้ไม่ ในเมือ่ ประเทศหนึง่ ในบรรดา
ประเทศเหล่านั้นถูกก�ำกัดเสรีภาพแม้เพียงชั่วคราวก็ดี ในการที่จะเจรจากับประเทศอื่นหรือพันธมิตรของ
ตนโดยเหตุผลอันเกีย่ วกับเหตุการณ์ทางทหาร เฉพาะอย่างยิง่ ในเมือ่ อาณาเขตทัง้ หมดหรืออาณาเขตส่วน
ใหญ่ของประเทศดังกล่าวถูกยึดครอง
เมื่อใดในอนุสัญญาฉบับนี้มีข้อความกล่าวถึงประเทศที่คุ้มครอง ข้อความนั้นให้ใช้บังคับแก่องค์การต่างๆ
ที่เข้ามาแทนตามนัยแห่งข้อนี้ด้วย
ข้อ 11
ในกรณีทเี่ ห็นว่าเป็นการสมควรเพือ่ ประโยชน์แก่ผทู้ ไี่ ด้รบั ความคุม้ ครองโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีทมี่ กี าร
ขัดแย้งกันในระหว่างภาคีคู่พิพาทเกี่ยวกับการใช้หรือการตีความบทบัญญัติต่างๆ แห่งอนุสัญญาฉบับนี้
ประเทศที่คุ้มครองจะได้อ�ำนวยความช่วยเหลือเพื่อท�ำความตกลงในข้อที่เกิดขัดแย้งกันนั้น
เพื่อการนี้ ประเทศที่คุ้มครองแต่ละประเทศ จะเป็นโดยการเชื้อเชิญของภาคีฝ่ายหนึ่ง หรือโดยการริเริ่ม
ของตนเองก็ตาม อาจเสนอต่อภาคีคู่พิพาทให้มีการประชุมระหว่างผู้แทนของตน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระหว่างเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบเกีย่ วกับเชลยศึกก็ได้ ซึง่ ถ้าอาจท�ำได้กใ็ ห้ประชุมกันในอาณาเขตทีเ่ ป็นกลาง
อันได้จัดเลือกขึ้นตามความเหมาะสม ภาคีคู่พิพาทมีข้อผูกพันที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นผลตามข้อที่ได้เสนอ
มายังตนเพื่อการนี้ ถ้าจ�ำเป็นประเทศที่คุ้มครองอาจเสนอขอความเห็นชอบจากภาคีคู่พิพาทในตัวบุคคล
แห่งประเทศทีเ่ ป็นกลาง หรือทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศซึง่ จะได้รบั เชิญ
ให้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวก็ได้
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ภาค 2

การคุ้มครองโดยทั่วไปแก่เชลยศึก
ข้อ 12
เชลยศึกย่อมอยู่ในอ�ำนาจของประเทศที่เป็นศัตรู แต่มิใช่อยู่ในอ�ำนาจของเอกชนหรือหน่วยทหารที่เป็น
ผู้จับกุมไว้ ประเทศที่กักคุมจะต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติที่จะให้แก่เชลยศึก โดยไม่ค�ำนึงถึงความรับ
ผิดชอบเฉพาะตัวซึ่งอาจจะมีอยู่
ประเทศทีก่ กั คุมจะย้ายตัวเชลยศึกได้ ก็เพือ่ ส่งไปยังประเทศทีเ่ ป็นภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาเท่านัน้ และก็ตอ่ เมือ่
ประเทศทีก่ กั คุมพอใจแล้วว่า ประเทศผูร้ บั ตัวพร้อมและสามารถทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามอนุสญ
ั ญานีไ้ ด้เมือ่ เชลยศึก
ถูกย้ายตัวไปตามพฤติการณ์เช่นว่านัน้ แล้ว ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ติ ามอนุสญ
ั ญาตกอยูก่ บั ประเทศ
ที่รับบุคคลนั้นไว้ตลอดเวลาที่บุคคลนั้นอยู่ในความควบคุมของตน
อย่างไรก็ดี ถ้าประเทศนัน้ ละเลยไม่ปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตแิ ห่งอนุสญ
ั ญานีเ้ ฉพาะทีส่ ำ� คัญประการใด เมือ่ ได้
รับแจ้งจากประเทศที่คุ้มครองแล้ว ประเทศที่ท�ำการย้ายตัวเชลยศึกไป จะต้องจัดการให้เป็นผลเพื่อแก้ไข
สถานการณ์นนั้ หรือจะต้องขอร้องให้สง่ ตัวเชลยศึกกลับคืนไป ค�ำขอร้องเช่นนีจ้ ะต้องได้รบั การปฏิบตั ติ าม
ข้อ 13
เชลยศึกจะต้องได้รับผลปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมในทุกโอกาส การกระท�ำหรือการละเว้นใดๆ อันมิชอบ
ด้วยกฎหมายของประเทศทีก่ กั คุมซึง่ ก่อให้เกิดการตายหรือเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่ออนามัยของเชลย
ศึกที่อยู่ในความควบคุมของตนนั้น เป็นอันต้องห้าม และจะถือว่าเป็นการละเมิดอนุสัญญาฉบับนี้อย่าง
ร้ายแรงด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เชลยศึกจะต้องไม่ถูกท�ำการตัดทอนอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใด หรือถูกเป็น
เครือ่ งทดลองอย่างหนึง่ อย่างใดทางการแพทย์ หรือทางวิทยาศาสตร์อนั ไม่เป็นการจ�ำเป็นในทางการแพทย์
ทางทันตแพทย์ หรือในการรักษาพยาบาล และได้กระท�ำไปเพื่อประโยชน์ของเชลยศึกนั้น
โดยนัยเดียวกัน เชลยศึกจะได้รบั ความคุม้ ครองในทุกโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิง่ จะได้รบั ความคุม้ ครองต่อ
บรรดาการประทุษร้าย หรือต่อการขู่เข็ญและต่อการถูกเหยียดหยามและความสอดรู้เห็นของประชาชน
ห้ามมิให้กระท�ำการอันเป็นการตอบแทนแก้แค้นต่อเชลยศึก
ไม่ว่าในพฤติการณ์ใดๆ เชลยศึกมีสิทธิที่จะได้รับความเคารพในตัวตนและเกียรติยศ
สตรีจะต้องได้รับการปฏิบัติอันควรแก่เพศด้วยประการทั้งปวง และจะต้องได้รับประโยชน์จากผลปฏิบัติ
อันเท่าเทียมกับที่อ�ำนวยให้แก่ชายในทุกกรณี
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ให้เชลยศึกคงมีความสามารถในทางแพ่งโดยสมบูรณ์ตามที่ตนได้รับอยู่เมื่อเวลาถูกจับ ประเทศที่กักคุม
จะต้องไม่ก�ำกัดการใช้สิทธิซึ่งได้จากความสามารถเช่นว่านี้ ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกอาณาเขต
ของตน เว้นแต่จะเป็นการจ�ำเป็นเนื่องจากการถูกจับกุมนั้น
ข้อ 15
ประกาศที่ท�ำการกักคุมเชลยศึกย่อมผูกพันที่จะต้องจัดการเลี้ยงดูและให้การรักษาพยาบาลตามควรแก่
สภาพแห่งอนามัยของเชลยศึก โดยไม่คิดมูลค่า
ข้อ 16
ภายในขอบข่ายแห่งบทบัญญัติต่างๆ แห่งอนุสัญญาฉบับนี้ที่เกี่ยวกับยศและเพศ และภายใต้การปฏิบัติ
เป็นพิเศษเนื่องจากเหตุผลแห่งสภาพทางอนามัย ทางอายุ หรือคุณวุฒิทางวิชาชีพของตน เชลยศึกทุกคน
จะต้องได้รบั การปฏิบตั จิ ากประเทศทีก่ กั คุมโดยเท่าเทียมกัน โดยไม่คำ� นึงถึงลักษณะความแตกต่างอันเป็น
ผลเสื่อมเสียเนื่องมาแต่ เชื้อชาติ สัญชาติ ความเชื่อถือทางศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมือง หรือ
ความแตกต่างอื่นๆ อันมีมูลฐานคล้ายคลึงกันนี้
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ภาค 3

การคุมขัง

หมวด 1

การเริ่มต้นแห่งการคุมขัง
ข้อ 17
ในเมื่อถูกซักถามในเรื่องนี้ เชลยศึกทุกคนจ�ำต้องให้การเฉพาะเพียงนามสกุล นามตัวและยศ วันเกิด และ
หมายเลขประจ�ำกองทัพ ประจ�ำกรม ประจ�ำตัว หรือหมายเลขล�ำดับ หรือถ้าให้การดังกล่าวนี้ให้ได้ ก็แจ้ง
ให้ทราบข้อความท�ำนองเดียวกันนี้
หากผูใ้ ดจงใจละเมิดกฎข้อนี้ ผูน้ นั้ อาจจะต้องถูกก�ำกัดเอกสิทธิซงึ่ ได้กำ� หนดให้ไว้ตามยศหรือฐานะของตนได้
ภาคีคพู่ พิ าทแต่ละฝ่ายจะต้องจัดให้บคุ คลทีอ่ ยูใ่ นเขตอ�ำนาจของตนซึง่ อาจได้รบั วินจิ ฉัยให้เป็นเชลยศึกได้นนั้
มีบตั รประจ�ำตัวทีแ่ สดงนามสกุล นามตัว ยศ หมายเลขประจ�ำกองทัพ ประจ�ำกรม ประจ�ำตัวหรือหมายเลข
ล�ำดับ หรือข้อความท�ำนองเดียวกันนี้ และวันเกิด นอกจากนัน้ บัตรประจ�ำตัว อาจจะมีลายมือชือ่ หรือลาย
พิมพ์นิ้วมือ หรือทั้งลายมือชื่อและลายพิมพ์นิ้วมือของเจ้าของบัตร และอาจมีข้อความอย่างอื่นๆ ที่ภาคีคู่
พิพาทอาจประสงค์จะเพิ่มเติมขึ้นเกี่ยวกับบุคคลในกองทัพของตนอีกด้วยก็ได้เท่าที่สามารถจะท�ำได้ บัตร
ประจ�ำตัวจะต้องมีขนาด 6.5x10 ซม. และจะต้องท�ำขึ้นเป็นสองฉบับ เมื่อได้รับค�ำขอร้อง เชลยศึกจะต้อง
น�ำบัตรประจ�ำตัวออกมาแสดงแต่ไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ห้ามมิให้ยดึ เอาบัตรประจ�ำตัวนีไ้ ปเสียจากเชลยศึก
ห้ามมิให้ใช้การทรมานทางร่างกายหรือจิตใจ หรือการบังคับในรูปใดๆ แก่เชลยศึก เพื่อจะเอาข้อความไม่
ว่าชนิดใดๆ จากเชลยศึก เชลยศึกผู้ปฏิเสธไม่ยอมตอบจะต้องไม่ถูกขู่เข็ญ ถูกเหยียดหยาม หรือถูกกระท�ำ
ให้เป็นที่เดือดร้อน ร�ำคาญ หรือถูกตัดทอนผลประโยชน์ไม่ว่าประการใดๆ
เชลยศึกซึง่ ไม่สามารถจะแสดงรูปพรรณของตนได้ เนือ่ งจากสภาพทางร่างกายหรือจิตใจ จะต้องถูกมอบตัว
ไปให้แพทย์และจะต้องจัดท�ำรูปพรรณของเชลยศึกผู้นั้นโดยทุกวิธีเท่าที่จะท�ำได้ ภายใต้บทบัญญัติแห่ง
วรรคก่อนนั้น
การซักถามเชลยศึก จะต้องใช้ภาษาที่เชลยศึกนั้นเข้าใจได้
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ข้อ 18
บรรดาสิ่งของและเครื่องใช้ส่วนตัว นอกจากอาวุธ ม้า บริภัณฑ์และเอกสารทางทหาร ให้คงอยู่ในครอบ
ครองของเชลยศึกได้ รวมทั้งหมวกเหล็กหน้ากากป้องกันไอพิษ และสิ่งของท�ำนองดังกล่าวแล้วนี้ ซึ่งได้
จ่ายให้ส�ำหรับการป้องกันตัว สิ่งของและเครื่องใช้ส�ำหรับการนุ่งห่มหรือส�ำหรับการกินอยู่ก็ให้คงอยู่ใน
ครอบครองของเชลยศึกได้เช่นเดียวกัน แม้วา่ สิง่ ของและเครือ่ งใช้เหล่านีจ้ ะเป็นบริภณ
ั ฑ์ของเชลยศึกตาม
ข้อบังคับทางทหารก็ตาม
ไม่ว่าในเวลาใด จะปล่อยให้เชลยศึกปราศจากเสียซึ่งเอกสารแสดงรูปพรรณหาได้ไม่ ประเทศที่กักคุมจะ
ต้องจัดหาเอกสารเช่นว่านี้ให้แก่เชลยศึกที่ไม่มีเอกสาร
เครื่องหมายแสดงยศ และสัญชาติ เครื่องอิสริยาภรณ์ และสิ่งของซึ่งมีค่าในทางส่วนตัว หรือมีค่าในทาง
จิตใจนั้น ห้ามมิให้ยึดเอาไปเสียจากเชลยศึก
จ�ำนวนเงินที่เชลยศึกมีติดตัวอยู่นั้นห้ามมิให้ยึดเอาไปเสียได้ นอกจากโดยค�ำสั่งของนายทหารผู้หนึ่งผู้ใด
และภายหลังทีไ่ ด้จดจ�ำนวนและรายการของเจ้าของลงในทะเบียนไว้เป็นพิเศษแล้ว และจะต้องให้ใบรับทีม่ ี
รายการอันชัดเจนเป็นข้อๆ โดยกรอก นาม ยศ และหน่วยสังกัดของบุคคลที่ออกใบรับดังกล่าวไว้ จ�ำนวน
เงินที่เป็นสกุลเงินตราของประเทศที่กักคุมหรือที่ได้เปลี่ยนเป็นเงินตราสกุลอื่นตามค�ำร้องขอของเชลยศึก
นั้น จะต้องน�ำเข้าบัญชีของเชลยศึก ดังที่บัญญัติไว้ในข้อ 64
ประเทศทีก่ กั คุมจะยึดสิง่ ของอันมีคา่ ไปจากเชลยศึกได้กแ็ ต่เพียงเพือ่ ความปลอดภัยเท่านัน้ เมือ่ ได้ยดึ สิง่ ของ
เช่นว่านี้ไปแล้วให้ใช้วิธีด�ำเนินการตามที่ได้วางไว้ส�ำหรับจ�ำนวนเงินที่ได้ยึดไปเก็บไว้
สิ่งของต่างๆ เช่นว่านี้ รวมทั้งจ�ำนวนเงินที่ยึดไปไม่ว่าจะเป็นเงินตราสกุลใดนอกจากเงินตราในสกุลของ
ประเทศที่กักคุม และซึ่งเจ้าของก็มิได้ร้องขอให้ท�ำการแลกเปลี่ยนนั้น ให้เก็บไว้ในความอารักขาของ
ประเทศที่กักคุม และให้คืนให้แก่เชลยศึกในรูปเดิมเมื่อพ้นจากการถูกจับกุมแล้ว
ข้อ 19
ภายหลังการถูกจับกุมแล้ว เชลยศึกจะต้องถูกอพยพไปยังค่ายที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อันห่างไกลจากแนวรบพอ
สมควรโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ เพื่อให้เชลยศึกอยู่นอกเขตอันตราย
เฉพาะเชลยศึกซึ่งจะต้องเสี่ยงอันตรายในการอพยพมากกว่าที่จะให้คงอยู่ ณ ที่เดิมเนื่องจากการบาดเจ็บ
หรือป่วยไข้เท่านั้นที่จะให้คงอยู่ในเขตอันตรายต่อไปได้เป็นการชั่วคราว
เชลยศึกจะต้องไม่ถูกปล่อยให้อยู่ในอันตรายโดยไม่จ�ำเป็น ในขณะที่รอการอพยพจากแนวรบ
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ข้อ 20
การอพยพเชลยศึกจะต้องกระท�ำอย่างมีมนุษยธรรมเสมอ และต้องเป็นไปในสภาพที่คล้ายคลึงกับที่
กองทหารของประเทศที่กักคุมท�ำการย้ายสถานที่
ประเทศที่กักคุมจะได้จ่ายอาหารและน�้ำดื่มอย่างเพียงพอให้แก่เชลยศึกซึ่งก�ำลังท�ำการอพยพ พร้อมทั้ง
เครือ่ งนุง่ ห่มและการรักษาพยาบาลทีจ่ ำ� เป็น ประเทศทีก่ กั คุมจะต้องใช้ความระมัดระวังทัง้ มวลตามสมควร
เพื่อประกันความปลอดภัยของเชลยศึกระหว่างการอพยพนั้น และจะต้องจัดท�ำบัญชีรายชื่อของเชลยศึก
ที่ถูกอพยพย้ายนี้ขึ้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
ในระหว่างการอพยพนั้น ถ้าจะต้องส่งเชลยศึกไปยังค่ายส�ำหรับผ่านต่อไปแล้ว การพักอยู่ในค่ายเช่นว่านี้
จะมีระยะเวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะสั้นได้

หมวด 2

การกักกันเชลยศึก
ส่วนที่ 1
ข้อสัง เกตทั่วไป
ข้อ 21
ประเทศที่กักคุมอาจท�ำการกักกันเชลยศึกได้ ทั้งอาจจะบังคับมิให้ออกไปจากค่ายที่เชลยศึกถูกกักกัน
อยู่นั้นเกินเขตที่ก�ำหนดขึ้นไว้ก็ได้ หรือถ้าค่ายนั้นมีรั้วล้อมอยู่จะห้ามมิให้ออกไปนอกเขตรั้วนั้นก็ได้
ภายใต้บทบัญญัติแห่งอนุสัญญาฉบับนี้เกี่ยวกับการลงโทษทางอาญาและทางวินัย เชลยศึกจะต้องไม่ถูก
กักอยู่ในที่คุมขัง นอกจากเมื่อจ�ำเป็นต้องพิทักษ์รักษาอนามัยของเชลยศึก และทั้งนี้ก็เฉพาะระหว่างที่ยัง
มีพฤติการณ์อันจ�ำเป็นต้องกักขังเช่นว่านี้อยู่เท่านั้น
เชลยศึกอาจได้รับปล่อยตัวเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด โดยมีทัณฑ์บนหรือโดยให้ค�ำมั่นไว้เท่าที่กฎหมาย
ของประเทศที่ตนสังกัดอยู่จะอนุญาตให้ท�ำได้ ระเบียบการเช่นว่านี้ให้น�ำมาใช้เฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่
อาจจะเป็นส่วนช่วยให้สภาพทางอนามัยของเชลยศึกดีขึ้น ห้ามมิให้บังคับให้เชลยศึกรับอิสรภาพโดยมี
ทัณฑ์บนหรือโดยให้ค�ำมั่นไว้
เมื่อเกิดการสู้รบขึ้น ภาคีคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะต้องแจ้งให้ภาคีฝ่ายปฏิปักษ์ทราบถึงบรรดากฎหมายและ
ข้อบังคับทีอ่ นุญาตหรือทีห่ า้ มมิให้คนชาติของตนรับอิสรภาพโดยมีทณ
ั ฑ์บนหรือโดยให้คำ� มัน่ เชลยศึกทีถ่ กู
ปล่อยตัวโดยมีทณ
ั ฑ์บนหรือโดยให้คำ� มัน่ ตามกฎหมายและข้อบังคับทีไ่ ด้แจ้งไว้นนั้ ย่อมผูกพันในเกียรติยศ
ของตนทีจ่ ะต้องปฏิบตั ไิ ปโดยบริสทุ ธิใ์ จทัง้ ต่อประเทศทีต่ นสังกัดอยู่ และต่อประเทศทีจ่ บั กุมตนให้เต็มตาม
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ข้อสัญญาทัณฑ์บนหรือค�ำมั่นของตน ในกรณีเช่นว่านี้ ประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยู่ย่อมไม่ผูกพันที่จะต้อง
เรียกร้องหรือรับเอาบริการใดๆ ซึ่งขัดกับทัณฑ์บนหรือค�ำมั่นที่ได้ให้ไว้นั้น
เชลยศึกอาจจะถูกกักกันได้ก็เฉพาะแต่ในสถานที่ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นดินและที่ให้หลักประกันทางสุขภาพและ
อนามัยทุกประการเท่านัน้ ห้ามมิให้กกั กันเชลยศึกไว้ในทัณฑสถานเว้นแต่ในกรณีพเิ ศษอันเป็นการสมควร
เพื่อประโยชน์ของเชลยศึกนั้นเอง
เชลยศึกซึ่งถูกกักกันอยู่ในที่ที่มีอนามัยไม่ดี หรือในที่ซึ่งมีอากาศอันเป็นอันตรายต่อเชลยศึกแล้ว จะต้อง
ให้ย้ายไปยังที่ซึ่งมีอากาศดีกว่านั้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
ประเทศที่กักคุมจะต้องรวมเชลยศึกไว้ในค่ายหรือในบริเวณค่ายไว้ตามสัญชาติ ภาษาและประเพณี
โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่แยกเชลยศึกเหล่านี้ออกจากเชลยศึกที่สังกัดในกองทัพ ซึ่งตนได้ปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในเวลาที่ถูกจับกุม เว้นแต่เชลยศึกนั้นจะยินยอม
ข้อ 23
ไม่ว่าในเวลาใดๆ ห้ามมิให้ส่งตัวเชลยศึกไปหรือกักคุมตัวไว้ในที่ที่อาจได้รับภัยในการยิงจากแนวรบ และ
ห้ามมิให้ใช้เชลยศึกเป็นเครือ่ งป้องกันเพือ่ ให้จดุ ใดจุดหนึง่ หรือเขตใดเขตหนึง่ พ้นจากการปฏิบตั ทิ างทหาร
เชลยศึกจะต้องมีทหี่ ลบภัยจากการทิง้ ระเบิดทางอากาศและจากภยันตรายต่างๆ ของสงครามให้เท่าเทียม
กันกับประชากรทีเ่ ป็นพลเรือนแห่งท้องทีน่ นั้ ได้รบั ยกเว้นแต่ผทู้ จี่ ะต้องจัดให้ความคุม้ ครองทีพ่ กั ของตนต่อ
ภยันตรายดังกล่าวแล้วเชลยศึกอาจเข้าทีห่ ลบภัยเช่นว่านีไ้ ด้โดยเร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้หลังจากมีสญ
ั ญาณ
ภัย ระเบียบการคุ้มครองอื่นใดที่ให้แก่ประชากรอย่างไร ให้น�ำมาใช้แก่เชลยศึกด้วย
บรรดาประเทศที่กักคุมจะต้องแจ้งให้ประเทศที่เกี่ยวข้องทราบข้อความที่เป็นประโยชน์ทั้งปวงเกี่ยวกับที่
ตั้งทางภูมิศาสตร์ของค่ายเชลยศึกโดยผ่านทางประเทศที่คุ้มครอง
หากไม่เป็นการขัดกับเหตุผลทางทหารแล้ว ค่ายเชลยศึกจะต้องมีตวั อักษร PW หรือ PG เป็นเครือ่ งหมายใน
เวลากลางวัน โดยติดตัง้ ไว้ให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนจากทางอากาศ อย่างไรก็ตาม ประเทศทีเ่ กีย่ วข้องอาจ
ตกลงกันใช้แบบเครือ่ งหมายอย่างอืน่ ก็ได้ เฉพาะแต่คา่ ยเชลยศึกเท่านัน้ ทีจ่ ะต้องมีเครือ่ งหมายไว้ดงั เช่นว่านี้
ข้อ 24
ค่ายส�ำหรับส่งผ่านต่อไป หรือค่ายที่เป็นเครื่องกั้นชนิดถาวร จะต้องจัดให้เป็นไปตามสภาพที่ได้ระบุไว้ใน
หมวดนี้และเชลยศึกที่อยู่ในค่ายก็จะต้องได้รับผลปฏิบัติเช่นเดียวกับเชลยศึกในค่ายอื่นๆ
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ส่วนที่ 2

ที่อยู่ อาหาร และเครื่องนุ่งห่มของเชลยศึก
ข้อ 25
เชลยศึกจะต้องมีทอี่ ยูใ่ นสภาพอันเท่าเทียมกับทีไ่ ด้ให้แก่ทหารของประเทศทีก่ กั คุมซึง่ ตัง้ อยูใ่ นเขตเดียวกัน
สภาพดังกล่าวนีจ้ ะต้องเป็นไปโดยค�ำนึงถึงนิสยั และประเพณีของเชลยศึก และต้องไม่เป็นการเสือ่ มเสียแก่
อนามัยของเชลยศึกแต่อย่างใดด้วย
บทบัญญัตขิ า้ งต้นนีใ้ ห้ใช้โดยเฉพาะอย่างยิง่ เกีย่ วกับห้องนอนของเชลยศึกในส่วนทีเ่ กีย่ วกับพืน้ ทีท่ งั้ หมดและ
จ�ำนวนเนื้อที่ลูกบาศก์อย่างน้อยที่สุดและเครื่องอุปกรณ์ที่ติดตั้งทั่วๆ ไป ที่นอนหมอนมุ้ง และผ้าห่มนอน
อาคารซึ่งจัดไว้ให้เชลยศึกใช้เฉพาะตัว หรือใช้รวมกันนั้นจะต้องป้องกันอย่างเต็มที่มิให้ชื้น ให้ได้รับความ
อบอุน่ และแสงสว่างพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระหว่างเวลาค�ำ่ ถึงสว่าง ทัง้ จะต้องจัดให้ความระมัดระวัง
ทุกประการเพื่อมิให้เกิดอัคคีภัยขึ้น
ค่ายใดที่จัดให้เชลยศึกสตรีและชายอยู่รวมกันแล้ว จะต้องจัดห้องนอนแยกจากกันไว้ด้วย
ข้อ 26
การปันส่วนอาหารธรรมดาประจ�ำวันจะต้องมีปริมาณ คุณภาพและประเภทอย่างพอเพียงในอันที่จะให้
เชลยศึกมีอนามัยดี และที่จะป้องกันมิให้น�้ำหนักตัวลดลง หรือป้องกันการขยายตัวของโรคขาดอาหาร
ทั้งจะต้องค�ำนึงถึงอาหารปกติของเชลยศึกด้วย
ประเทศที่กักคุมจะต้องจ่ายอาหารปันส่วนเพิ่มเติมแก่เชลยศึกที่ต้องท�ำงานตามแต่ความจ�ำเป็นแก่งานที่
ท�ำอยู่นั้น
เชลยศึกจะต้องได้รับน�้ำบริโภคอย่างพอเพียง จะต้องอนุญาตให้สูบยาสูบได้ด้วย
เชลยศึกจะต้องมีส่วนเข้าร่วมในการจัดท�ำอาหารของตนเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อการนี้อาจใช้เชลยศึกให้
ท�ำงานใช้อยู่ในโรงครัวได้ นอกจากนั้น เชลยศึกยังจะต้องได้รับปัจจัยเพื่อตนจะได้จัดท�ำอาหารที่ตนมีอยู่
เพิ่มเติมขึ้นเองได้
ส�ำหรับห้องรับประทานอาหารนั้นจะต้องจัดหาอาคารให้ตามสมควร
ห้ามมิให้วางระเบียบการต่างๆ ส�ำหรับลงโทษส่วนรวมในทางระเบียบวินัยเกี่ยวกับอาหารการกิน
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ข้อ 27
ประเทศที่กักคุมจะต้องจ่ายเครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าชั้นในและรองเท้าให้แก่เชลยศึกตามจ�ำนวนที่พอเพียง ซึ่ง
จะต้องเป็นไปโดยค�ำนึงสภาพของอากาศแห่งภูมิภาคที่เชลยศึกถูกกักคุมตัวอยู่ เครื่องแบบของทหารฝ่าย
ศัตรูซึ่งประเทศที่กักคุมได้จับกุมมาไว้นั้นถ้าเหมาะสมแก่อากาศก็ให้ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มของเชลยศึกได้
ประเทศทีก่ กั คุมจะต้องเป็นผูจ้ า่ ยให้ใหม่และท�ำการซ่อมแซมสิง่ ของต่างๆ ข้างต้นนัน้ โดยสม�ำ่ เสมอ นอกจาก
นี้ เชลยศึกที่ต้องท�ำงานก็จะต้องได้รับเครื่องนุ่งห่มตามสมควรแก่ลักษณะความจ�ำเป็นของงานนั้น
ข้อ 28
ในค่ายทุกค่ายจะต้องจัดให้มีร้านจ�ำหน่ายสิ่งของขึ้น ให้เป็นที่ซึ่งเชลยศึกอาจหาเครื่องอาหาร สบู่ และ
ยาสูบ และสิ่งของธรรมดาต่างๆ ที่ใช้ประจ�ำวันได้ อัตราราคาจะต้องไม่เกินกว่าราคาในตลาดท้องถิ่นนั้น
ก�ำไรที่บังเกิดขึ้นจากบรรดาร้านจ�ำหน่ายสิ่งของในค่ายนั้นจะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของเชลยศึก ให้ตั้ง
กองทุนพิเศษขึน้ เพือ่ การนี้ ผูแ้ ทนของเชลยศึกมีสทิ ธิทจี่ ะเข้าร่วมในการด�ำเนินการของร้านจ�ำหน่ายสิง่ ของ
และในกองทุนนี้
เมื่อค่ายแห่งหนึ่งปิดลง ให้โอนยอดเงินคงเหลือของกองทุนพิเศษไปยังองค์การสวัสดิการระหว่างประเทศ
เพือ่ ใช้เป็นประโยชน์แก่เชลยศึกทีม่ สี ญ
ั ชาติเดียวกันกับผูท้ ไี่ ด้มสี ว่ นบ�ำรุงอยูใ่ นทุนนี้ ในกรณีการส่งตัวกลับ
ประเทศเดิม โดยทั่วๆ ไปนั้น ให้ประเทศที่กักคุมเก็บรักษาก�ำไรดังกล่าวนี้ไว้ เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็น
อย่างอื่นระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 3

สุขภาพและการรักษาพยาบาล
ข้อ 29
ประเทศทีก่ กั คุมผูกพันทีจ่ ะต้องจัดการทัง้ ปวงตามทีจ่ ำ� เป็นในทางสุขาภิบาล เพือ่ ประกันให้มคี วามสะอาด
และอนามัยในค่ายและเพื่อป้องกันโรคระบาด
เชลยศึกจะต้องได้รบั ความสะดวกเกี่ยวกับการสุขาอันถูกต้องตามกฎเกณฑ์แห่งสุขภาพไว้ส�ำหรับใช้ทงั้ ใน
เวลากลางวันและกลางคืน และจะต้องได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่สะอาดอยู่เสมอ ค่ายใดที่จัด
ไว้ให้เชลยศึกสตรีอยู่จะต้องจัดให้มีความสะดวกเกี่ยวกับการสุขาแยกไว้ส�ำหรับเชลยศึกสตรีนั้นต่างหาก
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อนึ่ง นอกจากอ่างที่อาบน�้ำและบัวอาบน�้ำ ซึ่งจะต้องจัดให้มีขึ้นในค่ายแล้ว จะต้องจัดให้เชลยศึกมีน�้ำ
และสบู่อย่างพอเพียงส�ำหรับช�ำระร่างกาย และส�ำหรับซักฟอกเสื้อผ้าส่วนตัวอีกด้วย ทั้งจะต้องจัดสถาน
ที่อ�ำนวยความสะดวกและให้เวลาตามที่จ�ำเป็นแก่เชลยศึกเพื่อการนี้ด้วย
ข้อ 30
ค่ายทุกๆ แห่งจะต้องมีสถานที่พยาบาลอันพอเพียงเพื่อเชลยศึกจะได้รับการรักษาพยาบาลตามความ
ประสงค์ และจะได้รับอาหารที่เหมาะสมด้วย ถ้าจ�ำเป็นผู้ป่วยเป็นโรคติดต่อและโรคจิตจะต้องจัดแยกไว้
อีกแผนกหนึ่งต่างหาก
เชลยศึกที่ป่วยเนื่องจากโรคร้ายแรง หรือซึ่งมีอาการอันจ�ำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลพิเศษ ต้อง
ท�ำการผ่าตัดหรือต้องอยู่ในความดูแลรักษาในโรงพยาบาลจะต้องอนุญาตรับไว้ในหน่วยแพทย์ทหารหรือ
พลเรือนซึ่งจะให้การรักษาเช่นนั้นได้ แม้จะพิจารณาให้ส่งตัวกลับประเทศเดิมในไม่ช้าก็ตาม ทั้งจะต้อง
อ�ำนวยความสะดวกเป็นพิเศษในการดูแลรักษาผู้ที่ทุพพลภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ตาบอดและในการ
ปรับปรุงให้บุคคลเหล่านี้ได้เข้าอยู่สภาพปกติเช่นเดิมระหว่างรอการส่งตัวกลับประเทศเดิม
เชลยศึกจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพนักงานแพทย์ของประเทศที่ตนสังกัดอยู่
ถ้าสามารถท�ำได้จากพนักงานแพทย์ซึ่งมีสัญชาติเดียวกับตน
เชลยศึกจะต้องไม่ถกู ขัดขวางในการทีจ่ ะให้เจ้าหน้าทีแ่ พทย์ทำ� การตรวจเมือ่ ได้รบั ค�ำร้องขอ เจ้าหน้าทีผ่ กู้ กั
คุมจะต้องออกใบรับรองเป็นทางการแสดงลักษณะแห่งโรคหรือบาดแผลตลอดถึงระยะเวลาและลักษณะ
ของการรักษาพยาบาลให้แก่เชลยศึกทุกคนผู้ได้รับการรักษาพยาบาลมาแล้ว ส�ำเนาใบรับรองนี้จะต้องส่ง
ไปยังส�ำนักตัวแทนกลางส�ำหรับเชลยศึก
ค่ารักษาพยาบาล รวมทัง้ ค่าจัดหาเครือ่ งมือใดๆ ทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ บ�ำรุงรักษาให้เชลยศึกมีอนามัยดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งฟันเทียมและเครื่องใช้เทียมอื่นๆ และแว่นตา เหล่านี้ประเทศที่กักคุมจะต้องเป็นผู้ออก
ข้อ 31
การตรวจทางการแพทย์แก่บรรดาเชลยศึกจะต้องกระท�ำอย่างน้อยเดือนละครั้ง รวมทั้งการตรวจสอบ
และการบันทึกน�้ำหนักของเชลยศึกแต่ละคนไว้ วัตถุประสงค์ในการตรวจนี้โดยเฉพาะก็เพื่อที่จะควบคุม
สภาพทั่วไปทางอนามัย อาหาร และความสะอาดของเชลยศึก และตรวจหาโรคติดต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วัณโรค ไข้จับสั่นและกามโรค เพื่อการนี้จะต้องใช้วิธีรักษาอันมีประสิทธิภาพยิ่งเท่าที่จะท�ำได้ เช่นการใช้
รังสีวิทยาถ่ายภาพขนาดเล็กรวมไว้เป็นระยะๆ เพื่อตรวจหาเชื้อวัณโรคเสียแต่เนิ่น
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ข้อ 32
ประเทศที่กักคุมอาจให้เชลยศึกที่เป็น อายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ ทันตแพทย์ นางพยาบาล หรือพลพยาบาล
ซึง่ แม้มิได้ประจ�ำอยูใ่ นบริการทางการแพทย์แห่งกองทัพของตนก็ตามเข้าปฏิบตั หิ น้าทีท่ างการแพทย์เพื่อ
ประโยชน์แก่เชลยศึกซึ่งสังกัดอยู่กับประเทศเดียวกันนั้นก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวนั้นยัง
คงเป็นเชลยศึกอยู่ แต่จะต้องได้รับผลปฏิบัติอย่างเดียวกันกับพนักงานแพทย์ซึ่งประเทศที่กักคุมได้กักตัว
ไว้ บุคคลเหล่านี้จะต้องได้รับการยกเว้นจากการงานอย่างอื่นตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 49

ส่วนที่ 4

พนักงานแพทย์และอนุศาสนาจารย์ที่ถูกกักตัวไว้ให้อยู่ช่วยเหลือเชลยศึก
ข้อ 33
บรรดาพนักงานแพทย์และอนุศาสนาจารย์ ขณะทีถ่ กู ประเทศทีก่ กั คุมกักตัวอยูเ่ พือ่ ทีจ่ ะให้ชว่ ยเหลือเชลย
ศึกนั้น มิให้ถือว่าเป็นเชลยศึก อย่างไรก็ดีบุคคลเหล่านี้จะต้องได้รับประโยชน์และความคุ้มครองจาก
อนุสญ
ั ญาฉบับนีเ้ ป็นอย่างน้อยทีส่ ดุ และจะต้องได้รบั ความสะดวกทัง้ ปวงอันจ�ำเป็นแก่การรักษาพยาบาล
และการสั่งสอนทางศาสนาแก่เชลยศึก
บุคคลเหล่านีจ้ ะต้องปฏิบตั หิ น้าทีท่ างการแพทย์ และทางจิตใจต่อไปเพือ่ ประโยชน์ของเชลยศึก โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ของเชลยศึกซึง่ อยูใ่ นกองทัพทีต่ นสังกัดอยูภ่ ายในกรอบแห่งกฎหมาย และข้อบังคับทางทหารของ
ประเทศทีก่ กั คุม และภายใต้ความควบคุมแห่งบริการเจ้าหน้าทีข่ องประเทศนัน้ ตามมารยาทในทางวิชาชีพ
ของตน นอกจากนั้นแล้วให้บุคคลเหล่านี้ได้รับความสะดวกต่างๆ ต่อไปนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ทางการ
แพทย์และทางจิตใจของตนอีกด้วย คือ
(ก) ให้ได้รบั อนุญาตไปเยีย่ มเชลยศึกได้เป็นครัง้ คราวตามกองแรงงาน หรือในโรงพยาบาลซึง่ อยูน่ อก
ค่าย เพื่อการนี้ ประเทศที่กักคุมจะได้จัดหาพาหนะส�ำหรับขนส่งให้ตามความจ�ำเป็น
(ข) นายทหารแพทย์ผู้อาวุโสในแต่ละค่าย จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่ทหารของค่ายทุก
ประการเท่าที่เกี่ยวกับกิจการของพนักงานแพทย์ที่ถูกกักตัวอยู่ เพื่อการนี้ เมื่อเกิดการสู้รบขึ้น
ภาคีคพู่ พิ าทจะต้องตกลงกันถึงล�ำดับชัน้ ของพนักงานแพทย์ รวมทัง้ พนักงานแพทย์ของสมาคมที่
กล่าวถึงในข้อ 26 แห่งอนุสญ
ั ญาเจนีวาเพือ่ ให้ผบู้ าดเจ็บและป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบมีสภาวะ
ดีขึ้น ฉบับลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 นายทหารแพทย์ผู้อาวุโสนี้รวมทั้งอนุศาสนาจารย์จะ
ต้องมีสิทธิที่จะท�ำการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจของค่ายในปัญหาทั้งปวงอันเกี่ยวกับหน้าที่
ของตน เจ้าหน้าที่เช่นว่านี้จะต้องจัดอ�ำนวยความสะดวกทั้งปวงอันจ�ำเป็นให้แก่บุคคลเหล่านั้น
เพื่อการติดต่อทางจดหมายเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้
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(ค) แม้วา่ จะต้องอยูภ่ ายใต้วนิ ยั ภายในของค่ายทีต่ นถูกกักตัวอยูก่ ต็ าม พนักงานเช่นว่านีจ้ ะต้องไม่ถกู
บังคับให้ทำ� งานอย่างอืน่ ใดนอกเหนือไปจากงานทีเ่ กี่ยวกับหน้าทีท่ างการแพทย์หรือทางศาสนา
ของตน
		 ในระหว่างทีส่ รู้ บอยูน่ นั้ ภาคีคพู่ พิ าทจะต้องตกลงกันเกีย่ วกับการปลดเปลือ้ งภาระของพนักงาน
ที่ถูกกักตัวอยู่ และจะต้องจัดวางวิธีด�ำเนินการที่จะพึงปฏิบัติต่อไป
		 บทบัญญัติดังกล่าวมาข้างต้นนี้จะไม่ท�ำให้ประเทศที่กักคุมพ้นจากพันธกรณีที่เกี่ยวกับเชลยศึก
ในทางการแพทย์หรือทางจิตใจ

ส่วนที่ 5

กิจการที่เกี่ยวกับศาสนา สติปัญญาและร่างกาย
ข้อ 34
เชลยศึกจะต้องมีเสถียรภาพอย่างกว้างขวางเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ในทางศาสนาของตน รวมทั้งการ
เข้าร่วมประกอบพิธกี รรมตามความเลือ่ มใสของตน โดยมีเงือ่ นไขว่าเชลยศึกนัน้ จะต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบ
วินัยที่เจ้าหน้าที่ทางทหารได้วางไว้
จะต้องจัดหาสถานที่ไว้ให้เป็นที่พอเพียง เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ข้อ 35
บรรดาอนุศาสนาจารย์ซงึ่ ตกอยูใ่ นอ�ำนาจของประเทศฝ่ายศัตรูและซึง่ ยังตกค้างหรือถูกกักตัวไว้เพือ่ ท�ำการ
ช่วยเหลือเชลยศึก จะต้องได้รบั อนุญาตให้ดำ� เนินการในพิธศี าสนาแก่เชลยศึก และปฏิบตั ศิ าสนกิจของตนได้
โดยเสรีในหมูเ่ ชลยศึกทีถ่ อื ศาสนาเดียวกัน ตามความเชือ่ มัน่ ในทางศาสนาของตนให้แบ่งแยกอนุศาสนาจารย์
เหล่านีไ้ ปประจ�ำค่ายและกองแรงงานต่างๆ ที่มเี ชลยศึกทีส่ งั กัดในกองทัพเดียวกัน พูดภาษาเดียวกัน หรือ
นับถือศาสนาเดียวกัน และได้รับความสะดวกต่างๆ ที่จ�ำเป็น รวมทั้งพาหนะการขนส่งตามที่ได้บัญญัติไว้
ในข้อ 33 เพื่อไปเยี่ยมเยียนเชลยศึกนอกค่าย อนุศาสนาจารย์จะท�ำการโต้ตอบจดหมายได้โดยเสรีภาย
ใต้การตรวจตรา ควบคุม ในเรื่องต่างๆ อันเกี่ยวกับหน้าที่ในทางศาสนาของตนกับเจ้าหน้าที่ทางศาสนา
ในประเทศที่ท�ำการกักคุมและกับองค์การศาสนาระหว่างประเทศ จดหมายและไปรษณียบัตรต่างๆ ซึ่ง
อนุศาสนาจารย์อาจส่งไปเพื่อการนี้ให้นับเพิ่มเติมจากส่วนปันตามที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 71
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ข้อ 36
เชลยศึกผู้เป็นบรรพชิตทางศาสนา โดยมิได้ท�ำหน้าที่อนุศาสนาจารย์ในกองทัพของตน ไม่ว่าจะเป็นลัทธิ
ศาสนาใดย่อมท�ำการสั่งสอนศาสนาแก่บรรดาศาสนิกชนของตนได้โดยเสรี เพื่อการนี้เชลยศึกดังกล่าว
จะต้องได้รับผลปฏิบัติเช่นเดียวกับอนุศาสนาจารย์ที่ถูกประเทศที่กักคุมกักตัวไว้ และจะต้องไม่ถูกบังคับ
ให้ท�ำงานอื่นใดอีก
ข้อ 37
เมื่อเชลยศึกไม่ได้รับความช่วยเหลือจากอนุศาสนาจารย์ที่ถูกกักตัวไว้ หรือจากบรรพชิตเชลยศึกแห่งลัทธิ
ศาสนาของตนแล้ว หากมีคำ� ร้องขอของเชลยศึกทีเ่ กีย่ วข้อง จะต้องแต่งตัง้ บรรพชิตขึน้ คนหนึง่ ซึง่ เป็นผูถ้ อื
ลัทธิศาสนาเดียวกับเชลยศึก หรือลัทธิศาสนาที่คล้ายคลึงกัน หรือในกรณีที่ไม่มีบรรพชิตดังกล่าวแล้วก็ให้
แต่งตัง้ ฆราวาสทีท่ รงคุณวุฒเิ ข้าประจ�ำต�ำแหน่งนี้ หากว่าวิธเี ช่นว่านีท้ ำ� ได้โดยไม่ขดั กับหลักแห่งการสารภาพ
ผิด การแต่งตั้งนี้จะต้องกระท�ำด้วยความยินยอมของหมู่เชลยศึกที่เกี่ยวข้องภายใต้ความเห็นชอบของ
ประเทศที่กักคุม และในกรณีที่จ�ำเป็นก็จะต้องกระท�ำด้วยความเห็นชอบของเจ้าหน้าที่ทางศาสนาประจ�ำ
ท้องถิ่นที่มีความเชื่อถือลัทธิศาสนาเดียวกัน บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเช่นนี้จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับทั้งปวง
ซึ่งประเทศที่กักคุมได้บัญญัติขึ้นไว้เพื่อประโยชน์ทางวินัยและเพื่อความมั่นคงทางทหาร
ข้อ 38
ประเทศที่กักคุมจะได้ส่งเสริมการฝึกฝนในทางสติ ปัญญา การศึกษาและการพักผ่อน การกีฬา และการ
เล่นแข่งขันระหว่างเชลยศึกด้วยกันโดยเคารพต่อความพอใจเป็นส่วนตัวของเชลยศึกทุกคน และจะต้อง
จัดการทั้งปวงตามที่จ�ำเป็นเพื่อให้ได้ผลในกิจการดังกล่าวแล้วนั้น โดยจัดหาอาคารสถานที่ให้เป็นที่พอ
เพียงรวมทั้งบริภัณฑ์ที่จ�ำเป็นให้
เชลยศึกจะต้องมีโอกาสส�ำหรับกายบริหาร รวมทัง้ การกีฬา การเล่นแข่งขันต่างๆ และการทีจ่ ะได้อยูก่ ลาง
แจ้ง เพื่อการนี้จะต้องจัดหาสถานที่กลางแจ้งไว้ให้พอเพียงในค่ายทุกค่าย
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ส่วนที่ 6
วินัย

ข้อ 39
ค่ายเชลยศึกทุกค่ายจะต้องอยู่ภายใต้อ�ำนาจหน้าที่โดยตรงของนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่รับผิดชอบ
ผูห้ นึง่ ของกองทัพประจ�ำแห่งประเทศทีก่ กั คุมนายทหารผูน้ จี้ ะต้องมีสำ� เนาอนุสญ
ั ญาฉบับนีห้ นึง่ ฉบับ และ
จะต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ประจ�ำค่ายและยามรักษาการณ์ทราบถึงบทบัญญัติแห่งอนุสัญญานี้และจะต้องรับ
ผิดชอบในการปฏิบัติการตามอนุสัญญานี้ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลของตน
ยกเว้นบรรดานายทหาร เชลยศึกจะต้องท�ำความเคารพ และแสดงกิรยิ าอาการภายนอกอันเป็นการคารวะ
ต่อนายทหารของประเทศที่กักคุมดังที่ได้บัญญัติไว้ในข้อบังคับที่ใช้อยู่ในกองทัพของตนเอง
เชลยศึกซึง่ เป็นนายทหารจะต้องท�ำความเคารพเฉพาะนายทหารของประเทศทีก่ กั คุมทีม่ ยี ศสูงกว่าเท่านัน้
อย่างไรก็ดี เชลยศึกนั้นจะต้องท�ำความเคารพผู้บัญชาการค่ายไม่ว่าผู้บังคับการจะมียศชั้นใดก็ดี
ข้อ 40
ให้อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายยศ เครื่องหมายสัญชาติ และเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างๆ ได้
ข้อ 41
ในค่ายทุกค่ายจะต้องติดประกาศตัวบทและภาคผนวกของอนุสัญญาฉบับนี้ ตลอดจนข้อความของความ
ตกลงพิเศษอย่างหนึ่งอย่างใดดังที่บัญญัติอยู่ในข้อ 6 ในภาษาของพวกเชลยศึกไว้ ณ ที่ต่างๆ ซึ่งเชลยศึก
ทั้งหลายจะอ่านดูได้ และเมื่อมีค�ำร้องขอก็จะต้องแจกจ่ายส�ำเนาให้แก่เชลยศึก ซึ่งไม่สามารถเข้าไปอ่าน
ส�ำเนาที่ติดประกาศไว้ได้
ข้อบังคับ ค�ำสั่ง ค�ำแจ้งความ และประกาศทุกชนิดที่เกี่ยวกับความประพฤติของเชลยศึก จะต้องออกเป็น
ภาษาทีเ่ ชลยศึกเข้าใจได้ ข้อบังคับ ค�ำสัง่ และประกาศเช่นว่านีใ้ ห้ปดิ ประกาศไว้ในลักษณะดังกล่าวข้างต้น
นั้น และจะต้องจัดส่งส�ำเนาไปให้ผู้แทนเชลยศึกด้วย ค�ำสั่งและค�ำบัญชาทุกๆ อันที่มีถึงเชลยศึกเป็นส่วน
ตัวจะต้องท�ำเป็นภาษาซึ่งเชลยศึกจะเข้าใจได้เช่นเดียวกัน
ข้อ 42
การใช้อาวุธต่อเชลยศึก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อผูท้ กี่ ำ� ลังหลบหนีหรือก�ำลังพยายามจะหลบหนีนนั้ ให้ถอื ว่า
เป็นวิธีการอันรุนแรงที่สุดซึ่งจะต้องมีการเตือนให้ทราบก่อนเสมอตามควรแก่พฤติการณ์
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ส่วนที่ 7

ยศของเชลยศึก
ข้อ 43
เมื่อเกิดการสู้รบขึ้น ภาคีคู่พิพาทจะต้องติดต่อกันให้ทราบต�ำแหน่งและยศของบุคคลทั้งหลายที่ระบุไว้
ในข้อ 4 แห่งอนุสัญญาฉบับนี้ เพื่อที่จะประกันให้มีการปฏิบัติด้วยความเสมอภาคระหว่างเชลยศึกที่มียศ
เท่ากัน ต�ำแหน่งและยศซึ่งได้รับแต่งตั้งขึ้นภายหลังนั้น จะต้องติดต่อให้ทราบเช่นเดียวกัน
ประเทศที่กักคุมจะต้องยอมรับนับถือการเลื่อนยศที่เชลยศึกได้รับ และซึ่งประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยู่ได้
แจ้งมาให้ทราบตามระเบียบ
ข้อ 44
นายทหาร และเชลยศึกที่อยู่ในฐานะเทียบเท่ากัน จะต้องได้รับผลปฏิบัติให้สมกับยศและอายุของตน
เพื่อที่จะปฏิบัติการงานในค่ายของนายทหาร ให้จัดมอบหน้าที่ให้พลทหารที่อยู่กองทัพเดียวกัน และถ้า
สามารถท�ำได้ทพี่ ดู ภาษาเดียวกันในจ�ำนวนทีพ่ อเพียง โดยค�ำนึงถึงยศของนายทหารและเชลยศึกทีม่ ฐี านะ
เทียบเท่ากัน แต่พลทหารรับใช้เช่นว่านี้จะต้องไม่ถูกบังคับให้ท�ำงานอื่นใดอีก
การควบคุมดูแลห้องรับประทานอาหารโดยนายทหาร จะต้องได้รับความสะดวกทุกประการ
ข้อ 45
บรรดาเชลยศึกที่มิใช่เป็นนายทหาร และเชลยศึกที่มีฐานะเทียบเท่ากันนี้จะต้องได้รับการปฏิบัติให้สมกับ
ยศและอายุของตน
การควบคุมดูแลห้องรับประทานอาหารโดยเชลยศึกเองจะต้องได้รับความสะดวกทุกประการ
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ส่วนที่ 8

การย้ายเชลยศึก หลังจากได้มาถึงค่ายแล้ว
ข้อ 46
ในการพิจารณาย้ายเชลยศึกนั้น ประเทศที่กักคุมจะต้องค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของเชลยศึกเอง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเพื่อจะไม่ให้เพิ่มความยุ่งยากแก่การส่งตัวกลับประเทศเดิม
การย้ายเชลยศึกจะต้องกระท�ำอย่างมีมนุษยธรรมเสมอ และต้องเป็นไปในลักษณะที่เป็นการให้ความ
อนุเคราะห์ไม่นอ้ ยไปกว่าการย้ายของผูท้ อี่ ยูใ่ นกองทัพของประเทศทีก่ กั คุม ทัง้ จะต้องค�ำนึงถึงสภาพอากาศ
ทีเ่ ชลยศึกเคยชินอยู่ และสภาพการย้ายซึ่งจะต้องไม่เป็นอันตรายต่ออนามัยของเชลยศึกไม่วา่ ในกรณีใดๆ
ระหว่างท�ำการย้ายนั้นประเทศที่กักคุมจะต้องจัดหาอาหารและน�้ำดื่มแก่เชลยศึกให้เป็นที่พอเพียง เพื่อ
ให้เชลยศึกมีอนามัยดี พร้อมทั้งจัดหาเครื่องนุ่งห่ม ที่หลบภัย และให้การรักษาพยาบาลเท่าที่จ�ำเป็นด้วย
ประเทศทีก่ กั คุมจะต้องให้ความระมัดระวังตามสมควรทีจ่ ะจัดให้มคี วามปลอดภัยระหว่างท�ำการย้าย โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ต้องขนส่งทางทะเล หรือทางอากาศและจะต้องท�ำบัญชีรายชื่อเชลยศึกที่ถูกย้าย
โดยครบถ้วนก่อนจะออกเดินทางไป
ข้อ 47
เชลยศึกที่บาดเจ็บหรือป่วยไข้จะต้องไม่ถูกย้าย ตราบใดที่การเดินทางจะยังเป็นอันตรายต่อการฟื้นจาก
อาการป่วยไข้ของเชลยศึกนั้น นอกจากจะเป็นการจ�ำเป็นเพื่อความปลอดภัยของเชลยศึกเอง
ถ้าแนวรบเคลื่อนเข้าใกล้มายังค่ายแล้ว เชลยศึกในค่ายดังกล่าวจะต้องไม่ถูกย้าย นอกจากการย้ายจะ
กระท�ำได้ในสภาพปลอดภัยอย่างพอเพียง หรือถ้าคงอยู่ ณ ทีน่ นั้ จะเป็นการเสีย่ งภัยมากยิง่ กว่าการย้ายไป
ข้อ 48
ในกรณีที่มีการย้ายเชลยศึกจะต้องได้รับแจ้งเป็นทางการถึงการออกเดินทางและต�ำบลที่อยู่ทางไปรษณีย์
ใหม่ การแจ้งให้ทราบเช่นว่านีจ้ ะต้องบอกล่วงหน้าให้มเี วลาพอทีเ่ ชลยศึกจะรวบรวมข้าวของเดินทางและ
แจ้งให้ญาติที่สนิทของตนทราบ
เชลยศึกจะได้รับอนุญาตให้นำ� สิ่งของส่วนตัว จดหมายและหีบห่อเดินทางซึ่งส่งมาให้ตนติดตัวไปด้วย
น�้ำหนักของหีบห่อเช่นนี้จะถูกจ�ำกัดก็ได้ ถ้าเป็นการจ�ำเป็นโดยพฤติการณ์แห่งการย้ายนั้น โดยจ�ำกัดลง
เท่าที่เชลยศึกแต่ละคนจะน�ำไปได้ตามสมควรซึ่งจะต้องไม่เกินกว่าคนละ 25 กิโลกรัม
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จดหมายและพัสดุหีบห่อที่ส่งไปยังค่ายเดิมของเชลยศึกนั้นให้ส่งต่อไปให้เชลยศึกโดยมิชักช้า ผู้บังคับ
บัญชาการค่ายจะต้องด�ำเนินการอันจ�ำเป็นโดยท�ำความตกลงกับผูแ้ ทนของเชลยศึกเพือ่ จัดให้ทำ� การขนส่ง
ทรัพย์สินส่วนรวมของเชลยศึกและสิ่งของซึ่งเชลยศึกไม่สามารถจะเอาติดตัวไปด้วยเพราะเหตุมีข้อจ�ำกัด
ก�ำหนดขึ้นไว้ตามความในวรรคสองของข้อนี้
ค่าใช้จ่ายในการย้ายนั้นให้ประเทศที่กักคุมเป็นผู้ออก

หมวด 3

แรงงานของเชลยศึก
ข้อ 49
ประเทศที่กักคุมอาจใช้แรงงานของเชลยศึกซึ่งมีร่างกายสมบูรณ์ โดยค�ำนึงถึงอายุ เพศ ยศ และความ
เหมาะสมทางร่างกายและด้วยความประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะบ�ำรุงรักษาอนามัยทางร่างกายและ
จิตใจของเชลยศึกให้อยู่ในสภาพที่ดี
นายทหารชั้นประทวนที่เป็นเชลยศึกจะต้องถูกบังคับให้ท�ำหน้าที่เพียงควบคุมดูแลการงานเท่านั้น บุคคล
ทีไ่ ม่จำ� เป็นส�ำหรับงานเช่นว่านีอ้ าจขอท�ำงานอืน่ ทีเ่ หมาะสมได้ ทัง้ นีจ้ ะต้องจัดหาให้เท่าทีจ่ ะสามารถท�ำได้
ถ้านายทหารหรือบุคคลที่มีฐานะเทียบเท่ากันนั้น ขอท�ำงานที่เหมาะสมแล้วก็จัดหาให้ได้เท่าที่จะสามารถ
ท�ำได้ แต่ไม่ว่าในพฤติการณ์ใดๆ ห้ามมิให้บังคับบุคคลเหล่านี้ให้ท�ำงาน
ข้อ 50
นอกจากงานทีเ่ กีย่ วกับการปกครอง การจัดตัง้ และการบ�ำรุงรักษาค่ายแล้ว เชลยศึกยังจะถูกบังคับให้ทำ� ได้
แต่เพียงงานที่ได้ระบุไว้ดังต่อไปนี้เท่านั้น คือ
(ก) กสิกรรม
(ข) อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการประดิษฐ์หรือการขุดหาวัตถุดิบ อุตสาหกรรมหัตถกรรม ยกเว้น
อุตสาหกรรมทางท�ำโลหะ ทางเครื่องจักรและทางเคมี งานสาธารณะ และการก่อสร้างที่ไม่มี
ลักษณะหรือวัตถุประสงค์ทางทหาร
(ค) การขนส่งและจัดการเกี่ยวกับคลังพัสดุที่ไม่มีลักษณะหรือวัตถุประสงค์ทางทหาร
(ง) ธุรกิจทางการค้า งานศิลป์ และงานฝีมือ
(จ) งานการเรือน
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(ฉ) บริการสาธารณูปโภคที่ไม่มีลักษณะหรือวัตถุประสงค์ทางทหาร
หากมีการละเมิดบทบัญญัติต่างๆ ข้างต้นนี้แล้ว เชลยศึกจะต้องได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิท�ำค�ำร้องทุกข์ได้
ตามความในข้อ 78
ข้อ 51
เชลยศึกจะต้องได้รับเงื่อนไขในการท�ำงานตามสมควร โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับที่อยู่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม
และบริภัณฑ์ เงื่อนไขเช่นว่านี้จะต้องไม่อยู่ในระดับที่ต�่ำกว่าที่คนชาติของประเทศที่กักคุมซึ่งถูกใช้งานอัน
คล้ายคลึงกันนี้ได้รับอยู่และให้ค�ำนึงถึงสภาพแห่งอากาศด้วย
ในการใช้แรงงานของเชลยศึกนั้น ประเทศที่กักคุมจะต้องจัดให้ปรับใช้กฎหมายของชาติเกี่ยวกับความ
คุ้มครองแรงงานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อบังคับส�ำหรับความปลอดภัยของคนงานในเขตที่เชลยศึกเช่น
ว่านี้ท�ำงานอยู่
เชลยศึกจะได้รับการฝึกหัดและจะได้รับเครื่องป้องกันอันตรายอันเหมาะสมแก่งานที่เชลยศึกจะท�ำและ
คล้ายคลึงกับที่ให้แก่คนชาติแห่งประเทศที่กักคุม ภายใต้บทบัญญัติแห่งข้อ 52 เชลยศึกอาจต้องได้รับ
การเสี่ยงภัยธรรมดาเช่นคนงานพลเรือนเหล่านี้ได้
ไม่ว่าในกรณีใด ห้ามมิให้ดัดแปลงเงื่อนไขในการท�ำงานให้เข้มงวดขึ้นโดยใช้การลงโทษทางวินัย
ข้อ 52
ห้ามมิให้ใช้เชลยศึกท�ำงานอันมีลักษณะผิดอนามัยหรือที่มีลักษณะเป็นอันตราย นอกจากเชลยศึกจะเป็น
ผู้อาสาสมัคร
ห้ามมิให้ก�ำหนดหน้าที่การงานให้เชลยศึกอันอาจเป็นการท�ำให้เห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่อับอายขายหน้าส�ำหรับ
ผู้ที่สังกัดอยู่ในกองทัพของประเทศที่กักคุมเอง
การเคลื่อนย้ายทุ่นระเบิดหรือเครื่องกลที่คล้ายคลึงกันนี้จะต้องถือว่าเป็นงานที่มีอันตราย
ข้อ 53
ระยะเวลาท�ำงานประจ�ำวันของเชลยศึก รวมทั้งเวลาเดินทางไปและกลับจะต้องไม่นานเกินไป และไม่ว่า
กรณีใดๆ จะต้องไม่เกินกว่าเวลาที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับคนงานพลเรือนต�ำบลนั้น ซึ่งเป็นคนชาติของประเทศ
ที่กักคุมและที่ท�ำงานอย่างเดียวกัน
เชลยศึกจะต้องได้รบั อนุญาตให้หยุดพักในตอนกลางวันของวันท�ำงานไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ชัว่ โมง การหยุดพักนี้
ก็จะต้องเป็นเช่นเดียวกันกับการหยุดพักของคนงานของประเทศที่กกั คุม หากว่าคนงานของประเทศทีก่ ัก
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คุมได้รบั เวลาพักนานกว่า นอกจากนัน้ เชลยศึกจะต้องได้รบั อนุญาตให้หยุดพักเป็นเวลาติดต่อกัน 24 ชัว่ โมง
ทุกสัปดาห์ วันที่เหมาะที่สุดก็คือวันอาทิตย์หรือวันหยุดงานของประเทศเดิมของเชลยศึก ยิ่งกว่านั้นเชลย
ศึกทุกคนที่ได้ท�ำงานมาแล้วหนึ่งปีจะต้องได้รับอนุญาตให้พักได้ 8 วันติดต่อกัน ซึ่งระหว่างนั้นจะต้องจ่าย
ค่าจ้างแรงงานให้ด้วย
ถ้าใช้ท�ำงานโดยวิธีต่างๆ เช่น ท�ำงานเป็นชิ้นๆ ไปแล้ว วิธีการเช่นว่านั้นจะต้องไม่เป็นเหตุให้ระยะเวลา
ท�ำงานนานเกินไป
ข้อ 54
ค่าจ้างแรงงานทีจ่ ะต้องจ่ายให้เชลยศึกจะต้องก�ำหนดลงไว้ตามบทบัญญัตแิ ห่งข้อ 62 ของอนุสญ
ั ญาฉบับนี้
เชลยศึกทีไ่ ด้รบั อุบตั เิ หตุอนั เนือ่ งจากงาน หรือเชลยศึกซึง่ ติดโรคมาเนือ่ งจากการนัน้ หรือเพราะผลของงาน
ที่ท�ำ จะต้องได้รับการดูแลรักษาทุกประการเท่าที่จ�ำเป็นแก่อาการป่วยไข้ของตน นอกจากนั้นประเทศที่
กักคุมจะต้องให้ใบรับรองแพทย์แก่เชลยศึกเช่นว่านี้เพื่อเชลยศึกจะได้สามารถยื่นค�ำร้องเรียกค่าเสียหาย
แก่ประเทศที่ตนสังกัดอยู่ และจะต้องจัดส่งส�ำเนาไปยังส�ำนักตัวแทนกลางส�ำหรับเชลยศึกดังที่ได้บัญญัติ
ไว้ในข้อ 123
ข้อ 55
เชลยศึกจะต้องได้รับการตรวจทางแพทย์เป็นระยะๆ เพื่อรับรองว่ามีร่างกายสมบูรณ์ส�ำหรับท�ำงาน
อย่างน้อยที่สุดเดือนละครั้ง การตรวจจะต้องค�ำนึงโดยเฉพาะถึงลักษณะของงานซึ่งเชลยศึกจะต้องท�ำ
ถ้าเชลยศึกผู้ใดเห็นว่าตนไม่สามารถท�ำงานได้แล้ว เชลยศึกผู้นั้นจะได้รับอนุญาตให้ไปหาเจ้าหน้าที่แพทย์
ประจ�ำค่ายของตนได้ อายุรแพทย์หรือศัลยแพทย์อาจจะรับรองว่าเชลยศึกซึ่งมีความเห็นว่าตนมีร่างกาย
ไม่สมบูรณ์ส�ำหรับท�ำงานนั้น ควรจะได้รับยกเว้นจากการท�ำงานได้
ข้อ 56
การจัดด�ำเนินการและการปกครองของกองแรงงานทัง้ หลาย จะต้องเป็นไปเช่นเดียวกับทีใ่ ช้อยูใ่ นค่ายเชลยศึก
กองแรงงานทุกกองนัน้ ให้คงอยูภ่ ายใต้ความควบคุมและเป็นส่วนหนึง่ ในทางการปกครองของค่ายเชลยศึก
เจ้าหน้าที่ทางทหารและผู้บัญชาการของค่ายที่กล่าวแล้วจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ต่างๆ แห่งอนุสัญญาฉบับนี้ในกองแรงงานทั้งหลาย ภายใต้ความควบคุมของรัฐบาลของเจ้าหน้าที่นั้น
ผู้บัญชาการค่ายจะต้องเก็บบันทึกเกี่ยวกับกองแรงงาน ซึ่งสังกัดอยู่ในค่ายของตนอันเป็นบันทึกฉบับที่ล่า
ทีส่ ดุ และจะต้องส่งบันทึกนัน้ ไปยังผูแ้ ทนของประเทศทีค่ มุ้ ครอง ผูแ้ ทนของคณะกรรมการกาชาดระหว่าง
ประเทศหรือผู้แทนองค์การอื่นๆ ที่ให้การบรรเทาทุกข์แก่เชลยศึก ซึ่งอาจมาเยี่ยมเยียนค่ายนั้น
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ข้อ 57
การปฏิบัติต่อเชลยศึกที่ท�ำงานให้แก่บุคคลเอกชน แม้ว่าบุคคลผู้นั้นจะรับผิดชอบในความอารักขาและ
คุ้มครองเชลยศึกก็ตาม จะต้องไม่อยู่ในระดับที่ต�่ำกว่าที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญาฉบับนี้ ประเทศที่กักคุม
เจ้าหน้าทีท่ างทหาร และผูบ้ ญ
ั ชาการค่ายทีเ่ ชลยศึกเช่นว่านีส้ งั กัดอยูจ่ ะต้องรับผิดชอบด้วยประการทัง้ ปวง
ในการเลี้ยงดู การดูแลรักษา การปฏิบัติ และการจ่ายค่าจ้างแรงงานของเชลยศึกเช่นที่ว่านี้
เชลยศึกเช่นว่านี้จะต้องมีสิทธิที่จะคงติดต่อกับผู้แทนของเชลยศึกในค่ายที่ตนสังกัดอยู่ได้

หมวดที่ 4

รายได้ทางการเงินของเชลยศึก
ข้อ 58
เมื่อเกิดการสู้รบขึ้น และระหว่างรอความตกลงในเรื่องนี้กับประเทศที่คุ้มครองนั้น ประเทศที่กักคุมอาจ
ก�ำหนดจ�ำนวนเงินสูงสุดเป็นเงินสดหรือเป็นรูปอื่นใดที่คล้ายคลึงกันนี้ เพื่อให้เชลยศึกมีไว้ในครอบครอง
ได้ เงินจ�ำนวนที่เกินไปจากนี้ซึ่งอยู่ในความครอบครองของเชลยศึกโดยชอบธรรม และซึ่งได้ยึดไปหรือกัน
ไว้จากเชลยศึกนั้น จะต้องน�ำไปเข้าบัญชีของเชลยศึกนั้นไว้ รวมทั้งเงินใดๆ ที่เชลยศึกน�ำฝากไว้เองด้วย
และจะเปลี่ยนเป็นเงินตราสกุลอื่นโดยปราศจากความยินยอมของเชลยศึกหาได้ไม่
ถ้าเชลยศึกได้รับอนุญาตให้จัดหาบริการหรือซื้อเครื่องสินค้าต่างๆ ภายนอกค่ายโดยการจ่ายเป็นเงินสด
แล้ว การจ่ายเช่นว่านี้เชลยศึกจะต้องเป็นผู้กระท�ำด้วยตนเองหรือโดยการจัดการของค่าย และคิดเอากับ
บัญชีของเชลยศึกที่เกี่ยวข้อง ประเทศที่กักคุมจะต้องวางกฎต่างๆ ที่จ�ำเป็นไว้ในเรื่องนี้
ข้อ 59
เงินสดทีไ่ ด้ยดึ ไปจากเชลยศึกตามข้อ 18 เมือ่ เวลาทีเ่ ชลยศึกถูกจับกุมและซึง่ เป็นเงินตราในสกุลของประเทศ
ที่กักคุมนั้น จะต้องน�ำเข้าในบัญชีของเชลยศึกที่แยกไว้ต่างหากตามบทบัญญัติในข้อ 64 ของหมวดนี้
จ�ำนวนเงินตราในสกุลของประเทศทีก่ กั คุม อันได้มาจากการเปลีย่ นเงินตราสกุลอืน่ ๆ ซึง่ ได้ยดึ ไว้จากเชลย
ศึกในเวลาเดียวกันนั้นจะต้องน�ำไปเข้าบัญชีของเชลยศึกที่แยกไว้ต่างหากนั้น
ข้อ 60
ประเทศที่กักคุมจะอนุญาตให้เชลยศึกทุกคนเบิกเงินประจ�ำเดือนเป็นการล่วงหน้าได้ในจ�ำนวนที่จะได้
ก�ำหนดไว้โดยการเปลี่ยนเป็นเงินตราในสกุลของประเทศดังกล่าวแล้ว ดังต่อไปนี้
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ประเภท 1 : เชลยศึกที่มียศต�่ำกว่าสิบเอก : แปดฟรังก์สวิส
ประเภท 2 : 	สิบเอกและนายทหารชั้นประทวนอื่น หรือเชลยศึกที่มียศเทียบเท่ากันนี้ : สิบสองฟ
รังก์สวิส
ประเภท 3 : 	จ่าและนายทหารชัน้ สัญญาบัตรทีม่ ยี ศต�ำ่ กว่าพันตรี หรือเชลยศึกทีม่ ยี ศเทียบเท่ากันนี้
: ห้าสิบฟรังก์สวิส
ประเภท 4 : พันตรี พันโท พันเอก หรือเชลยศึกที่มียศเทียบเท่ากันนี้ : หกสิบฟรังก์สวิส
ประเภท 5 : นายทหารชั้นนายพล หรือเชลยศึกที่มียศเทียบเท่ากันนี้ : เจ็ดสิบห้าฟรังก์สวิส
อย่างไรก็ดี ภาคีคู่พิพาทที่เกี่ยวข้องอาจท�ำความตกลงกันเป็นพิเศษเพื่อเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนเงินที่จะจ่าย
ล่วงหน้าให้แก่เชลยศึกประเภทต่างๆ ที่กล่าวข้างต้นนั้นได้
นอกจากนั้น ถ้าจ�ำนวนที่กล่าวไว้ในวรรคแรกข้างต้น เมื่อเทียบกับเงินเดือนของกองทัพแห่งประเทศที่
กักคุมแล้วจะเป็นจ�ำนวนสูงเกินควรไป หรือด้วยเหตุใดก็ตามจะท�ำให้ประเทศทีก่ กั คุมอยูใ่ นฐานะทีล่ ำ� บาก
แล้ว ระหว่างรอการจัดท�ำความตกลงพิเศษกับประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยู่เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงจ�ำนวน
ดังกล่าวข้างต้นนั้น ประเทศที่กักคุม
(ก) จะต้องเพิ่มบัญชีเงินของเชลยศึก ตามจ�ำนวนที่กล่าวไว้ในวรรคแรกข้างต้นต่อไป
(ข) อาจจ�ำกัดจ�ำนวนทีจ่ ะพึงจ่ายจากเงินล่วงหน้าเหล่านีแ้ ก่เชลยศึกเพือ่ ใช้จา่ ยส่วนตัวตามจ�ำนวนที่
สมควร แต่ส�ำหรับประเภท 1 จะต้องได้ไม่น้อยกว่าจ�ำนวนที่ประเทศที่กักคุมจ่ายให้แก่ผู้ที่สังกัด
อยู่ในกองทัพของตน
การจ�ำกัดอย่างหนึ่งอย่างใด จะต้องแจ้งเหตุผลให้ประเทศที่คุ้มครองทราบโดยมิชักช้า
ข้อ 61
ประเทศที่กักคุมจะต้องรับจ�ำนวนเงินซึ่งประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยู่อาจจะส่งมาให้เพื่อแจกจ่ายเป็นส่วน
เพิ่มให้แก่เชลยศึก โดยมีเงื่อนไขว่าจ�ำนวนเงินที่จะน�ำมาจ่ายนั้นจะต้องจ่ายให้เท่ากันแก่เชลยศึกแต่ละ
คนในประเภทเดียวกันจะต้องจ่ายให้แก่เชลยศึกทุกคนในประเภทนั้นซึ่งสังกัดอยู่กับประเทศนั้น และจะ
ต้องจัดน�ำเข้าบัญชีของแต่ละคนโดยเร็วที่สุดตามความในบทบัญญัติแห่งข้อ 64 การจ่ายเพิ่มเติมให้เช่น
นี้จะไม่ท�ำให้ประเทศที่กักคุมพ้นจากพันธกรณีที่มีอยู่ตามอนุสัญญาฉบับนี้
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ข้อ 62
เชลยศึกจะต้องได้รับอัตราค่าจ้างแรงงานอย่างเป็นธรรมโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ที่กักคุม อัตรานี้เจ้าหน้าที่
ดังกล่าวจะเป็นผู้ก�ำหนด แต่จะต้องไม่ต�่ำกว่าหนึ่งในสี่ของหนึ่งแฟรงค์สวิสต่อวันท�ำงานเต็มวันไม่ว่าใน
กรณีใด ประเทศทีก่ กั คุมจะต้องแจ้งให้เชลยศึกและประเทศทีเ่ ชลยศึกสังกัดอยูท่ ราบอัตราการจ่ายค่าจ้าง
แรงงานรายวันซึ่งได้ก�ำหนดไว้ โดยผ่านประเทศที่คุ้มครอง
โดยนัยเดียวกันเจ้าหน้าทีท่ กี่ กั คุมจะต้องจ่ายค่าจ้างแรงงานให้เชลยศึกซึง่ ได้รบั มอบประจ�ำหน้าทีห่ รือการ
งานที่ใช้ฝีมือหรือกึ่งฝีมือที่เกี่ยวกับการปกครอง การจัดตั้งหรือการบ�ำรุงรักษาค่าย และให้แก่เชลยศึกซึ่ง
มีหน้าที่ทางศาสนาหรือทางการแพทย์ต่อเพื่อเชลยศึกของตน
ค่าจ้างแรงงานของผูแ้ ทนเชลยศึก หรือของทีป่ รึกษาถ้ามี และของผูช้ ว่ ยผูแ้ ทนนัน้ จะต้องจ่ายจากกองทุน
ที่เก็บได้เป็นก�ำไรจากร้านจ�ำหน่ายสิ่งของอัตราส่วนค่าจ้างแรงงานนี้ ผู้แทนเชลยศึกจะเป็นผู้ก�ำหนดขึ้น
และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บัญชาการค่ายด้วย ถ้าไม่มีกองทุนเช่นว่านี้แล้ว เจ้าหน้าที่ที่กักคุม
จะได้จ่ายค่าจ้างแรงงานให้แก่เชลยศึกเหล่านี้อย่างเป็นธรรม
ข้อ 63
เชลยศึกจะต้องได้รับอนุญาตให้รับเงินที่มีผู้ส่งมาถึงตนเป็นส่วนตัวหรือส่วนรวม
เชลยศึกทุกคนย่อมมีสิทธิที่จะใช้เงินที่เหลืออยู่ในบัญชีของตนดังที่บัญญัติไว้ในข้อต่อไป ภายในข้อจ�ำกัด
ต่างๆ ซึ่งประเทศที่กักคุมได้ก�ำหนดไว้การจ่ายเงินเช่นว่านี้ ประเทศที่กักคุมจะต้องเป็นผู้จ่ายเมื่อมีการ
ร้องขอเชลยศึกอาจจะท�ำการจ่ายเงินไปยังต่างประเทศได้ด้วยภายใต้ข้อก�ำกัดทางการคลังหรือทางการ
เงิน ซึ่งประเทศที่กักคุมเห็นว่าจ�ำเป็น ในกรณีนี้จะต้องจัดการจ่ายเงินที่เชลยศึกส่งไปถึงผู้ที่ต้องพึ่งพิงตน
เป็นอันดับแรก
ไม่วา่ ในพฤติการณ์เช่นไร และด้วยความยินยอมของประเทศทีต่ นสังกัดอยู่ เชลยศึกอาจท�ำการจ่ายเงินใน
ประเทศของตนเองได้ ดังต่อไปนี้ คือ ประเทศที่กักคุมจะต้องส่งใบแจ้งความที่แสดงรายการที่จ�ำเป็นเกี่ยว
กับเชลยศึก แสดงผู้รับประโยชน์ในการจ่ายเงินและจ�ำนวนรวมที่จะต้องจ่ายโดยบอกเป็นเงินตราในสกุล
ของประเทศที่กักคุม ไปยังประเทศที่กล่าวนั้นโดยผ่านประเทศที่คุ้มครอง ใบแจ้งความดังกล่าวนี้เชลยศึก
จะต้องลงนาม และผูบ้ ญ
ั ชาการค่ายจะต้องลงนามก�ำกับไว้ดว้ ย ประเทศทีก่ กั คุมจะได้หกั เงินจากบัญชีของ
เชลยศึกตามจ�ำนวนทีเ่ ท่ากัน เงินจ�ำนวนทีห่ กั ไว้เช่นนีใ้ ห้นำ� เข้าไว้ในรายรับของประเทศทีเ่ ชลยศึกสังกัดอยู่
ในการใช้บทบัญญัติต่างๆ ข้างต้นนี้ ประเทศที่กักคุมอาจจะอนุโลมใช้แบบข้อบังคับในภาคผนวกที่ 5 แห่ง
อนุสัญญาฉบับนี้ให้เป็นประโยชน์ได้
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ข้อ 64
ประเทศที่กักคุมจะได้ถือบัญชีของเชลยศึกแต่ละคนไว้ซึ่งอย่างน้อยที่สุดจะต้องแสดงถึง
(1) จ�ำนวนทีเ่ ป็นของเชลยศึก หรือทีเ่ ชลยศึกได้รบั เป็นการจ่ายล่วงหน้า หรือการจ่ายค่าจ้างแรงงานหรือ
ได้รับมาจากทางอื่น จ�ำนวนเงินในสกุลของประเทศที่กักคุมซึ่งได้ยึดมาจากเชลยศึก จ�ำนวนเงินที่ได้
ยึดมาจากเชลยศึกและได้เปลี่ยนเป็นเงินตราในสกุลของประเทศดังกล่าวตามที่เชลยศึกร้องขอ
(2) เงินที่ได้จ่ายให้แก่เชลยศึกเป็นเงินสด หรือในลักษณะอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน เงินที่ได้จ่ายในนามของ
เชลยศึกและตามค�ำร้องขอของเชลยศึกเงินที่ได้โอนไปจ่ายตามข้อ 63 วรรคสาม
ข้อ 65
รายการทุกอันในบัญชีของเชลยศึกนั้น เชลยศึกหรือผู้แทนที่ท�ำการในนามของเชลยศึก จะต้องลงนาม
ก�ำกับหรือเซ็นอักษรย่อไว้ด้วย
เชลยศึกจะได้รับความสะดวกตามสมควรไม่ว่าเวลาใดในอันที่จะขอดูและขอส�ำเนาบัญชีเงินฝากของตน
ซึ่งผู้แทนของประเทศที่คุ้มครองอาจขอตรวจได้เช่นเดียวกันในเวลาที่มาเยี่ยมค่าย
เมื่อเชลยศึกถูกย้ายจากค่ายหนึ่งไปยังอีกค่ายหนึ่ง จะต้องส่งบัญชีเฉพาะตัวของเชลยศึกตามไปด้วย ใน
กรณีการย้ายจากประเทศที่กักคุมประเทศหนึ่งไปยังประเทศที่กักคุมอีกประเทศหนึ่งนั้น จะต้องส่งเงินที่
เป็นทรัพย์สมบัติของเชลยศึกและที่มิใช่เงินตราในสกุลของประเทศที่กักคุมตามเชลยศึกไปด้วยเชลยศึก
จะต้องได้รับใบรับรองส�ำหรับจ�ำนวนเงินอื่นใดที่ยังมีเหลืออยู่ในบัญชีรายรับของตน
ภาคีคู่พพิ าทที่เกี่ยวข้องอาจตกลงกันแจ้งให้กนั และกันทราบจ�ำนวนเงินในบัญชีของเชลยศึกในระยะเวลา
ตามที่จะก�ำหนดขึ้นได้โดยผ่านทางประเทศที่คุ้มครอง
ข้อ 66
เมื่อการคุมขังได้สิ้นสุดลงแล้ว ในการปล่อยตัวเชลยศึกหรือการส่งตัวกลับประเทศเดิมนั้น ประเทศที่กัก
คุมจะต้องท�ำรายการแถลงบัญชีแสดงจ�ำนวนเงินที่เหลืออยู่ซึ่งเป็นของเชลยศึกมอบให้แก่เชลยศึก โดยมี
นายทหารผูท้ ไี่ ด้รบั มอบอ�ำนาจนายหนึง่ ของประเทศนัน้ เป็นผูล้ งนาม ประเทศทีก่ กั คุมจะต้องส่งบัญชีแสดง
รายละเอียดต่างๆ ตามสมควรของบรรดาเชลยศึกด้วยโดยผ่านประเทศที่คุ้มครองไปยังรัฐบาลที่เชลยศึก
สังกัดอยู่ เมื่อการคุมขังเชลยศึกเหล่านี้ได้สิ้นสุดลงโดยการส่งตัวกลับประเทศเดิม การปล่อยตัว การหลบ
หนี การตายหรือโดยวิธีอื่นๆ และแสดงจ�ำนวนเงินของเชลยศึกที่ยังคงเหลืออยู่ บัญชีรายชื่อเช่นว่านี้ให้
ผู้แทนที่ทรงอ�ำนาจของประเทศที่กักคุมรับรองไว้ทุกแผ่น
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บทบัญญัติข้างต้นอันหนึ่งอันใดของข้อนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยความตกลงร่วมกันระหว่างภาคีคู่พิพาท
ทั้งสองฝ่าย
ประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยู่จะต้องรับผิดชอบในการช�ำระเงินจ�ำนวนที่ยังค้างอยู่แก่เชลยศึกจากประเทศ
ที่กักคุม เมื่อการคุมขังได้สิ้นสุดลงแล้ว
ข้อ 67
การจ่ายล่วงหน้าที่ให้แก่เชลยศึกตามข้อ 60 นั้น จะต้องถือว่าได้กระท�ำไปในนามของประเทศที่เชลยศึก
สังกัดอยู่ การจ่ายล่วงหน้าเช่นนี้ และการจ่ายทุกประเภทที่ประเทศดังกล่าวได้กระท�ำไปตามข้อ 63 วรรค
สาม และข้อ 68 ให้เป็นเรือ่ งทีจ่ ะได้ตกลงกันระหว่างประเทศต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เมือ่ การสูร้ บได้สนิ้ สุดลงแล้ว
ข้อ 68
การเรียกร้องค่าทดแทนของเชลยศึกเกี่ยวกับการบาดเจ็บหรือพิการอื่นใดอันเกิดจากการท�ำงานนั้น จะ
ต้องติดต่อให้ประเทศที่เชลยศึกสังกัดทราบโดยผ่านประเทศที่คุ้มครอง ในทุกกรณี ตามข้อ 54 ประเทศ
ที่กักคุมจะได้จัดให้เชลยศึกผู้เกี่ยวข้องได้รับบันทึกแสดงลักษณะของการบาดเจ็บหรือพิการ พฤติการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นและรายละเอียดของการปฏิบัติทางการแพทย์หรือทางโรงพยาบาล บันทึกนี้นายทหาร
ผู้รับผิดชอบของประเทศที่กักคุมจะต้องลงนามไว้ และรายละเอียดในทางการแพทย์ก็จะต้องได้รับการ
รับรองจากนายทหารแพทย์
การเรียกร้องอย่างใดๆ ที่มาจากเชลยศึกเพื่อให้ชดใช้ค่าทดแทนเกี่ยวกับสิ่งของส่วนตัว เงิน หรือสิ่งมีค่า
อืน่ ๆ ซึง่ ประเทศทีก่ กั คุมได้กกั ไว้ตามข้อ 18 และยังมิได้จา่ ยให้ในเมือ่ มีการส่งตัวเชลยศึกกลับประเทศเดิม
หรือเกีย่ วกับความเสียหายทีอ่ า้ งว่าเนือ่ งมาจากความผิดของประเทศทีก่ กั คุม หรือของเจ้าหน้าทีผ่ หู้ นึง่ ผูใ้ ด
ของประเทศนั้น เหล่านี้ก็ให้ติดต่อให้ประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยู่ทราบเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม สิ่งของ
ส่วนตัวเช่นว่านี้อย่างหนึ่งอย่างใดที่เชลยศึกจ�ำเป็นจะต้องใช้ระหว่างอยู่ในการคุมขังนั้นให้ประเทศที่กัก
คุมเป็นผู้จ่ายให้ใหม่ทุกกรณี ประเทศที่กักคุมจะได้จัดท�ำบันทึกให้เชลยศึกฉบับหนึ่ง โดยมีนายทหารผู้รับ
ผิดชอบลงนาม แสดงข้อความทุกประการเท่าที่ทราบเกี่ยวกับเหตุผลที่ว่า ท�ำไมจึงไม่ส่งสิ่งของ เงิน และ
สิ่งมีค่าต่างๆ เช่นนี้คืนให้แก่เชลยศึก ส�ำเนาบันทึกนี้จะได้ส่งไปให้ประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยู่ 1 ฉบับ โดย
ผ่านทางส�ำนักตัวแทนกลางส�ำหรับเชลยศึกดังบัญญัติไว้ในข้อ 123
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หมวด 5

ความสัมพันธ์ของเชลยศึกกับภายนอก
ข้อ 69
ในทันทีที่เชลยศึกได้ตกอยู่ในอ�ำนาจของตน ประเทศที่กักคุมจะต้องแจ้งให้เชลยศึกและประเทศที่เชลย
ศึกสังกัดอยู่โดยผ่านทางประเทศที่คุ้มครองเพื่อให้ทราบระเบียบการต่างๆ ที่ได้จัดวางขึ้นเพื่อปฏิบัติตาม
บทบัญญัติต่างๆ แห่งหมวดนี้ ทั้งจะต้องแจ้งให้ภาคีที่เกี่ยวข้องทราบถึงการแก้ไขระเบียบการเช่นว่านี้ใน
ภายหลังด้วย
ข้อ 70
ในทันทีที่ถูกจับกุมหรือหลังจากการมาถึงค่ายไม่เกินกว่าหนึ่งสัปดาห์ แม้จะเป็นค่ายส�ำหรับส่งผ่านต่อไป
ก็ตาม ทั้งในกรณีการป่วยไข้หรือการย้ายไปยังโรงพยาบาลหรือไปยังค่ายแห่งอื่นนั้น จะต้องให้เชลยศึก
ทุกคนสามารถเขียนหนังสือโดยตรงถึงครอบครัวของตนทางหนึ่งและถึงส�ำนักตัวแทนกลางส�ำหรับเชลย
ศึกดังที่บญ
ั ญัตไิ ว้ในข้อ 123 อีกทางหนึง่ เพือ่ แจ้งให้บรรดาญาติพี่นอ้ งของตนทราบถึงการถูกจับกุม ต�ำบล
ที่อยู่และสภาพแห่งอนามัยของตนโดยใช้บัตร ซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็จะให้มีลักษณะเหมือนแบบที่ผนวกอยู่กับ
อนุสญ
ั ญาฉบับนีใ้ ห้สง่ บัตรดังกล่าวไปโดยเร็วทีส่ ดุ ทีจ่ ะเร็วได้และจะต้องไม่หน่วงเหนีย่ วไว้ดว้ ยประการใดๆ
ข้อ 71
เชลยศึกจะต้องได้รับอนุญาตให้ส่งและรับจดหมายและไปรษณียบัตร ถ้าประเทศที่กักคุมเห็นเป็นการ
จ�ำเป็นจะจ�ำกัดจ�ำนวนจดหมายและไปรษณียบัตรที่เชลยศึกแต่ละคนจะส่งไปแล้ว จ�ำนวนดังกล่าวนั้น
ส�ำหรับจดหมายจะต้องไม่น้อยกว่าสองฉบับและส�ำหรับไปรษณียบัตรจะต้องไม่น้อยกว่าสี่ฉบับต่อเดือน
โดยไม่รวมถึงบัตรแจ้งการจับกุมตามที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 70 และจัดท�ำให้มีข้อความตามแบบที่ได้ผนวก
ไว้ท้ายอนุสัญญาฉบับนี้อย่างใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ ส่วนข้อจ�ำกัดอื่นๆ อาจจะก�ำหนดเพิ่มเติมขึ้นได้
ก็ต่อเมื่อเป็นที่พอใจแก่ประเทศที่คุ้มครองแล้ว ว่าจะเป็นประโยชน์แก่เชลยศึกที่เกี่ยวข้องที่จะท�ำเช่นนั้น
เนื่องจากความยากล�ำบากในการแปลเพราะประเทศที่กักคุมไม่สามารถจะหานักภาษาที่ทรงคุณวุฒิพอ
เพียงเพื่อท�ำการตรวจข้อความในจดหมายตามที่จ�ำเป็นได้ ถ้าจะต้องตั้งข้อจ�ำกัดส�ำหรับจดหมายโต้ตอบ
ที่มีมาถึงเชลยศึกแล้ว ประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยู่เท่านั้นจะเป็นผู้ที่จะออกค�ำสั่งได้ ซึ่งอาจเป็นโดยค�ำร้อง
ขอของประเทศทีก่ กั คุมก็ได้ จดหมายและไปรษณียบัตรเช่นว่านีจ้ ะต้องจัดส่งไปโดยวิธที รี่ วดเร็วทีส่ ดุ เท่าที่
ประเทศที่กักคุมจะจัดได้และจะต้องไม่ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือยึดไว้โดยเหตุผลทางวินัย
เชลยศึกซึ่งไม่ได้รับข่าวคราวจากครอบครัวเป็นเวลานานหรือไม่สามารถจะรับข่าวจากญาติที่สนิทหรือ
ส่งข่าวไปยังบุคคลดังกล่าวนัน้ โดยทางไปรษณียธ์ รรมดาได้ รวมทัง้ ผูซ้ งึ่ อยูห่ า่ งไกลมากจากบ้านของตนนัน้
จะต้องได้รับอนุญาตให้ส่งโทรเลขได้ ส่วนค่าธรรมเนียมนั้นคิดจากบัญชีของเชลยศึกซึ่งมีอยู่กับประเทศที่
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กักคุม หรือจะจ่ายเป็นเงินตรานามสกุลที่เชลยศึกมีอยู่ ในกรณีที่มีเรื่องด่วนเชลยศึกจะต้องได้ประโยชน์
จากระเบียบการนี้เช่นเดียวกัน
โดยปกติ จดหมายโต้ตอบของเชลยศึกจะต้องเขียนเป็นภาษาของเชลยศึกนัน้ เอง ภาคีคพู่ พิ าทอาจยอมให้
เขียนจดหมายโต้ตอบเป็นภาษาอื่นก็ได้
ถุงที่บรรจุไปรษณีย์ของเชลยศึกจะต้องประทับตราอย่างแข็งแรงและปิดป้ายแสดงสิ่งของที่บรรจุภายใน
โดยชัดเจน และจะต้องจ่าหน้าซองถึงที่ท�ำการปลายทาง
ข้อ 72
เชลยศึกจะต้องได้รับอนุญาตให้รับหีบห่อของที่ส่งมาเป็นรายบุคคล หรือที่ส่งมาเป็นส่วนรวมโดยทาง
ไปรษณีย์หรือทางอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหีบห่อที่บรรจุเครื่องอาหาร เครื่องนุ่งห่ม เวชภัณฑ์ และวัตถุที่ใช้
ในทางศาสนา การศึกษาหรือการพักผ่อนตามที่เชลยศึกนั้นประสงค์ รวมทั้งหนังสือวัตถุส�ำหรับสักการ
บูชา บริภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ กระดาษ ข้อสอบ เครื่องดนตรี เครื่องกีฬา และสิ่งของต่างๆ ที่เป็นเครื่อง
ช่วยให้เชลยศึกได้ท�ำการศึกษาเพิ่มเติมหรือใช้ในทางวัฒนธรรมของตน
การส่งของเช่นว่านี้ไม่ท�ำให้ประเทศที่กักคุมหลุดพ้นจากพันธกรณีซึ่งมีอยู่ตามอนุสัญญาฉบับนี้
ข้อจ�ำกัดซึง่ จะพึงท�ำได้สำ� หรับการส่งของเหล่านีน้ นั้ จะต้องเป็นแต่เพียงข้อจ�ำกัดต่างๆ ซึง่ ประเทศทีค่ มุ้ ครอง
เสนอขึ้นเพื่อประโยชน์ของเชลยศึกเอง หรือที่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือองค์การอื่นๆ ที่
ให้ความช่วยเหลือแก่เชลยศึกเป็นผู้เสนอขึ้นเกี่ยวกับการส่งของในส่วนของตนเท่านั้น เนื่องจากภาวะอัน
ตึงเครียดทางการขนส่งและการคมนาคม
เงือ่ นไขในการส่งหีบห่อเป็นรายบุคคลและทีเ่ ป็นส่วนรวมนัน้ ถ้าจ�ำเป็นจะต้องเป็นไปตามความตกลงพิเศษ
ระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ ไม่วา่ ในกรณีใด จะต้องไม่หน่วงเหนีย่ วมิให้เชลยศึกได้รบั เครือ่ งอุปโภคบริโภค
ที่ส่งมาบรรเทาทุกข์นโี้ ดยล่าช้า หนังสือจะต้องไม่รวมอยูใ่ นหีบห่อบรรจุเครื่องนุง่ ห่มและอาหาร เวชภัณฑ์
นั้นโดยปกติจะต้องส่งเป็นหีบห่อที่ส่งมาเป็นส่วนรวม
ข้อ 73
ในกรณีที่ไม่มีความตกลงพิเศษระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับเงื่อนไขในการรับและการแจกจ่าย
สิ่งของบรรเทาทุกข์อันส่งมาเป็นส่วนรวมแล้วให้ใช้กฎและข้อบังคับอันเกี่ยวกับการส่งของเป็นส่วนรวม
ซึ่งผนวกไว้ท้ายอนุสัญญาฉบับนี้บังคับ
ความตกลงพิเศษทีร่ ะบุถงึ ข้างต้นนีจ้ ะต้องไม่กำ� กัดสิทธิของผูแ้ ทนเชลยศึกในอันทีจ่ ะเข้าครอบครองสิง่ ของ
ที่ส่งมาบรรเทาทุกข์เป็นส่วนรวมที่ส่งมาส�ำหรับเชลยศึก และในอันที่จะด�ำเนินการแจกจ่าย หรือจ�ำหน่าย
สิ่งของนั้นเพื่อประโยชน์ของเชลยศึก
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นอกจากนั้น ความตกลงเช่นว่านี้จะต้องไม่ก�ำกัดสิทธิของผู้แทนแห่งประเทศที่คุ้มครอง คณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศหรือองค์การอื่นใดซึ่งให้ความช่วยเหลือเชลยศึกและรับผิดชอบในการส่งสิ่งของ
อันเป็นส่วนรวมนั้นๆ ในอันที่จะควบคุมดูแลการแจกจ่ายให้แก่ผู้รับ
ข้อ 74
สิ่งของบรรเทาทุกข์ทั้งปวงที่ส่งมาให้เชลยศึกจะต้องได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีขาเข้า ศุลกากรและ
ค่าติดพันอื่นๆ
จดหมายโต้ตอบ สิง่ ของบรรเทาทุกข์ และเงินทีส่ ง่ ไปให้เชลยศึกซึง่ ได้รบั อนุญาตแล้ว หรือทีเ่ ชลยศึกส่งผ่าน
ทีท่ ำ� การไปรษณีย์ ไม่วา่ ส่งโดยทางตรง หรือส่งผ่านทางส�ำนักงานสนเทศดังบัญญัตไิ ว้ในข้อ 122 และส�ำนัก
ตัวแทนกลางส�ำหรับเชลยศึกดังบัญญัตไิ ว้ในข้อ 123 จะต้องได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียมไปรษณีย์
ทั้งในประเทศต้นทางและปลายทาง และในประเทศระหว่างทางด้วยถ้าไม่สามารถส่งของที่มุ่งหมายจะ
ส่งมาบรรเทาทุกข์เชลยศึกโดยผ่านที่ท�ำการไปรษณีย์เพราะมีน�้ำหนักมากเกินไป หรือเพราะเหตุอื่นใด
แล้ว จะต้องคิดค่าขนส่งในอาณาเขตทั้งปวงที่อยู่ภายใต้ความควบคุมของประเทศที่กักคุมเอากับประเทศ
ที่กักคุมนี้ ส่วนประเทศอื่นๆ ที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญานี้จะต้องเป็นผู้เสียค่าขนส่งในอาณาเขตของตน
เมื่อมิได้มีความตกลงไว้เป็นพิเศษระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องแล้ว ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งของเช่น
ว่านี้ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายที่การยกเว้นต่างๆ ข้างต้นคลุมถึงนั้น ให้คิดเอากับผู้ส่ง
อัครภาคีผทู้ ำ� สัญญาจะต้องพยายามลดค่าโทรเลขทีเ่ ชลยศึกส่งหรือทีส่ ง่ ไปยังเชลยศึกลงเท่าทีจ่ ะกระท�ำได้
ข้อ 75
ถ้าการปฏิบัติทางทหารขัดขวางประเทศที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามพันธกรณีที่จะจัดให้ท�ำการขนส่ง
สิ่งของตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 70, 71, 72, และ 77 แล้ว ประเทศที่คุ้มครองที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศหรือองค์การอื่นใดซึ่งได้รับความเห็นชอบจากภาคีคู่พิพาท อาจจัดให้ท�ำการขน
สิ่งของเช่นว่านี้โดยวิธีที่เหมาะสมก็ได้ (โดยรถไฟ ยวดยาน เรือ หรืออากาศยาน ฯลฯ) เพื่อการนี้อัครภาคี
ผู้ท�ำสัญญาจะต้องพยายามจัดหาพาหนะส�ำหรับการขนส่งเช่นว่านี้ให้และอนุญาตการจราจรโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโดยการออกหนังสือคุ้มครองอันจ�ำเป็นให้
การขนส่งเช่นว่านี้ อาจจะใช้ส�ำหรับขนส่งสิ่งของดังต่อไปนี้ได้ด้วยคือ
(ก)จดหมาย บัญชีรายชื่อและรายงานที่โต้ตอบกัน ระหว่างส�ำนักตัวแทนสนเทศกลางที่ระบุไว้ในข้อ 123
และส�ำนักงานแห่งชาติที่ระบุไว้ในข้อ 122
(ข)จดหมาย และรายงานเกี่ยวกับเชลยศึก ซึ่งประเทศที่คุ้มครองคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
หรือองค์การอื่นใดที่ช่วยเหลือเชลยศึกอันเป็นการโต้ตอบกับผู้แทนของตนหรือกับภาคีคู่พิพาท
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เมื่อมิได้มีความตกลงพิเศษแต่อย่างใดแล้ว ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้วิธีขนส่งเช่นว่านี้ให้ภาคีคู่พิพาท ซึ่ง
คนชาติของตนได้รับประโยชน์จากการนั้นเป็นผู้เสียตามส่วน
ข้อ 76
การตรวจจดหมายที่ส่งไปยังเชลยศึกหรือที่เชลยศึกส่งไปนั้น จะต้องกระท�ำโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
การตรวจจดหมายที่ส่งทางไปรษณีย์นั้นให้รัฐที่ส่งและรัฐที่รับเท่านั้นเป็นผู้ตรวจ และให้ฝ่ายหนึ่งตรวจ
ได้เพียงครั้งเดียว
การตรวจหีบห่อที่มีความมุ่งหมายจะส่งไปให้เชลยศึกนั้น จะต้องไม่กระท�ำในลักษณะที่จะท�ำให้สิ่งของ
ที่บรรจุอยู่นั้นเสื่อมเสีย การตรวจจะต้องกระท�ำต่อหน้าผู้รับ หรือต่อหน้าเพื่อนเชลยศึกด้วยกัน ซึ่งได้รับ
มอบอ�ำนาจจากเชลยศึกโดยเรียบร้อยแล้ว นอกจากในกรณีที่เป็นสิ่งขีดเขียนหรือตีพิมพ์การส่งมอบของ
ซึ่งส่งมาเป็นรายบุคคล หรือของอันเป็นส่วนรวมให้แก่เชลยศึกนั้นจะต้องไม่หน่วงเหนี่ยวไว้โดยการอ้าง
ถึงความยุ่งยากในการตรวจ
การห้ามส่งจดหมายใดๆ ซึ่งภาคีคู่พิพาทได้สั่งห้ามโดยเหตุผลทางการทหารหรือทางการเมืองก็ตาม
จะต้องเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้นและมีระยะเวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
ข้อ 77
ประเทศทีก่ กั คุมจะต้องอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับการส่งนิตกิ รรมกระดาษหรือเอกสารทีม่ คี วามมุง่ หมาย
จะส่งมาให้เชลยศึกหรือทีเ่ ชลยศึกส่งไปโดยผ่านประเทศทีค่ มุ้ ครองหรือส�ำนักตัวแทนกลางส�ำหรับเชลยศึก
ที่บัญญัติไว้ในข้อ 123 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใบมอบฉันทะและพินัยกรรม
ในทุกกรณี ประเทศที่กักคุมจะต้องให้ความสะดวกแก่เชลยศึกในการตระเตรียม และการจัดการเอกสาร
ต่างๆ เช่นว่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศทีก่ กั คุมจะต้องอนุญาตให้เชลยศึกได้ปรึกษาหารือกับทนายความ
และจะต้องจัดการที่จ�ำเป็นเพื่อรับรองความถูกต้องแห่งลายมือชื่อของเชลยศึก
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หมวด 6

ความสัมพันธ์ระหว่างเชลยศึกกับเจ้าหน้าที่

ส่วนที่ 1

ค�ำกล่าวหาของเชลยศึกเกี่ยวกับสภาพการคุมขัง
ข้อ 78
เชลยศึกมีสิทธิที่จะยื่นค�ำขอร้องต่อเจ้าหน้าที่ทางทหารซึ่งตนอยู่ในอ�ำนาจเกี่ยวกับสภาพการคุมขังซึ่ง
เชลยศึกได้รับอยู่
เชลยศึกยังมีสิทธิอันไม่จ�ำกัดที่จะร้องเรียนต่อผู้แทนของประเทศที่คุ้มครองโดยผ่านทางผู้แทนของเชลย
ศึกเอง หรือถ้าเชลยศึกพิจารณาเห็นว่าเป็นการจ�ำเป็นจะท�ำการร้องเรียนโดยตรงเพื่อชี้แจงให้ทราบถึง
ข้อที่ตนมีเหตุจะต้องกล่าวหาเกี่ยวกับสภาพการคุมขัง
ค�ำขอร้องและค�ำกล่าวหาเหล่านี้จะต้องไม่ถูกจ�ำกัดหรือถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแห่งส่วนจ�ำกัดของจดหมาย
โต้ตอบที่ระบุไว้ในข้อ 71 ทั้งจะต้องตัดส่งไปโดยทันทีถึงแม้จะปรากฏว่าค�ำขอร้องและค�ำกล่าวหาเหล่านี้
ไม่มีมูลก็จะยกมาเป็นเหตุเพื่อท�ำการลงโทษอย่างหนึ่งอย่างใดหาได้ไม่
ผู้แทนเชลยศึกอาจส่งรายงานเป็นระยะๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ในค่ายและความต้องการของเชลยศึกไป
ยังผู้แทนของประเทศที่คุ้มครอง

ส่วนที่ 2

ผู้แทนของเชลยศึก
ข้อ 79
ในสถานที่ทุกแห่งที่มีเชลยศึกอยู่ ยกเว้นที่ซึ่งมีนายทหาร ให้เชลยศึกมีเสรีภาพในการเลือกตั้งโดยวิธีลง
คะแนนลับทุกๆ ระยะ 6 เดือน และทุกครั้งที่มีการว่างลงเพื่อเลือกตั้งผู้แทนเชลยศึก เพื่อมอบหมายให้
ท�ำการแทนตนส�ำหรับติดต่อกับเจ้าหน้าที่ทางทหาร ประเทศที่คุ้มครอง คณะกรรมการกาชาดระหว่าง
ประเทศ และองค์การอื่นใดที่อาจจะช่วยเหลือแก่ตน ผู้แทนเชลยศึกเหล่านี้มีสิทธิที่จะได้รับเลือกใหม่ได้
ในค่ายส�ำหรับนายทหารและส�ำหรับบุคคลที่มีฐานะเทียบเท่ากับนายทหารหรือในค่ายผสมนั้น จะต้อง
ยอมรับให้นายทหารผู้มีอาวุโสในหมู่เชลยศึกเป็นผู้แทนเชลยศึกของค่าย ในกรณีที่เป็นค่ายส�ำหรับนาย

อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ.1949

101

ทหารให้นายทหารผู้นี้ได้รับความช่วยเหลือโดยมีที่ปรึกษาคนหนึ่งหรือมากกว่านั้น ซึ่งนายทหารทั้งหลาย
ได้เลือกตั้งขึ้น ส่วนในค่ายผสมจะต้องได้รับเลือกผู้ช่วยเหลือจากเชลยศึกซึ่งมิใช่นายทหาร และจะต้องได้
รับเลือกตั้งจากเชลยศึกนั้น
ในค่ายกรรมกรส�ำหรับเชลยศึกนัน้ จะต้องจัดให้มนี ายทหารซึง่ มีสญ
ั ชาติเดียวกันเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีท่ างการ
ปกครองซึ่งเชลยศึกรับผิดชอบอยู่ นายทหารเหล่านี้อาจได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนของเชลยศึกตามวรรค
แรกแห่งข้อนี้ก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้จะต้องเลือกผู้ช่วยของผู้แทนเชลยศึกจากเชลยศึกซึ่งมิใช่นายทหาร
ผู้แทนทุกคนที่ได้รับเลือกตั้งขึ้นจะต้องได้รับอนุมัติจากประเทศที่กักคุมก่อนที่จะมีสิทธิเริ่มปฏิบัติหน้าที่
ในกรณีที่ประเทศที่กักคุมไม่อนุมัติเชลยศึกที่ได้รับเลือกตั้งจากเพื่อนเชลยศึกด้วยกันแล้ว ก็จะต้องแจ้ง
เหตุผลการปฏิเสธเช่นว่านั้นไปให้ประเทศที่คุ้มครองทราบ
ในทุกกรณี ผู้แทนเชลยศึกจะต้องมีสัญชาติ ภาษา และประเพณีเดียวกับเชลยศึกที่ตนท�ำการแทน
ดังนั้น เชลยศึกซึ่งถูกส่งจ่ายไปอยู่ตามส่วนต่างๆ ของค่ายตามแต่สัญชาติ ภาษา และประเพณีของตนนั้น
จะต้องมีผู้แทนเชลยศึกของตนเองแต่ละส่วนโดยเป็นไปตามวรรคข้างต้นนั้น
ข้อ 80
ผู้แทนเชลยศึกจะต้องเพิ่มพูนความเป็นอยู่ทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาของเชลยศึก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เชลยศึกตกลงจะจัดตั้งวิธีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันขึ้นในพวกของตนแล้ว
องค์การนี้จะต้องอยู่ภายในเขตอ�ำนาจของผู้แทนเชลยศึกเพิ่มขึ้นจากหน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมายโดย
บทบัญญัติอื่นๆ แห่งอนุสัญญาฉบับนี้
ผู้แทนเชลยศึกไม่จ�ำต้องรับผิดชอบส�ำหรับความผิดใดๆ ที่เชลยศึกได้กระท�ำขึ้น เพียงแต่โดยเหตุผลแห่ง
หน้าที่ของตนเท่านั้น
ข้อ 81
ผูแ้ ทนเชลยศึกจะต้องไม่ถกู เรียกร้องให้ปฏิบตั ิงานอย่างอื่นอีก หากว่าการเรียกร้องนัน้ จะท�ำให้การปฏิบัติ
หน้าที่ของตนได้รับความล�ำบากมากขึ้น
ผู้แทนเชลยศึกอาจแต่งตั้งผู้ช่วยจากบรรดาเชลยศึกตามที่เห็นว่าจ�ำเป็นทั้งจะต้องได้รับความสะดวกใน
ทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะต้องได้รับเสรีภาพในการเคลื่อนไหวบางประการตามความจ�ำเป็นแก่
การปฏิบัติหน้าที่ของตน (การตรวจตรากองแรงงาน การรับเครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ)
ผู้แทนเชลยศึกจะต้องได้รับอนุญาตให้ไปเยี่ยมตามสถานที่ต่างๆ ที่เชลยศึกถูกกักคุมอยู่ และเชลยศึก
ทุกคนมีสิทธิที่จะปรึกษาหารือผู้แทนของตนได้อย่างเสรี
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โดยนัยเดียวกันผูแ้ ทนเชลยศึกจะต้องได้รบั ความสะดวกทัง้ ปวงในการติดต่อโดยทางไปรษณียแ์ ละโทรเลข
กับเจ้าหน้าที่ที่กักคุม ประเทศที่คุ้มครองคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ และตัวแทนของคณะ
กรรมการกาชาดระหว่างประเทศ คณะกรรมการผสมทางการแพทย์และองค์การต่างๆ ที่ให้ความช่วย
เหลือแก่เชลยศึก ผู้แทนเชลยศึกแห่งกองแรงงานจะได้รับความสะดวกอย่างเดียวกันในการติดต่อกับ
ผู้แทนเชลยศึกของค่ายใหญ่ การติดต่อเช่นว่านี้จะต้องไม่ถูกจ�ำกัดและจะต้องไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
ส่วนจ�ำกัดดังที่ระบุไว้ในข้อ 71
ผูแ้ ทนเชลยศึกซึง่ ถูกโยกย้ายจะต้องมีเวลาอันสมควร เพือ่ แจ้งให้ผทู้ จี่ ะมาแทนตนได้ทราบถึงกิจการประจ�ำ
วันของตน
หากมีการปลดจากหน้าที่ ก็จะต้องติดต่อแจ้งเหตุผลแห่งการนี้ไปให้ประเทศที่คุ้มครองทราบ

ส่วนที่ 3

การลงโทษทางอาญาและทางวินัย
1.บททั่วไป
ข้อ 82
เชลยศึกจะต้องอยู่ในบังคับแห่งกฎหมาย ข้อบังคับ และค�ำสั่งอันใช้อยู่ในกองทัพของประเทศที่กักคุม
ประเทศที่กักคุมมีอ�ำนาจที่จะใช้ระเบียบการในทางกฎหมายหรือทางวินัยแก่เชลยศึกซึ่งกระท�ำความผิด
อย่างหนึ่งอย่างใดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ หรือค�ำสั่งเช่นที่ว่านี้ อย่างไรก็ดีห้ามมิให้ด�ำเนินคดีหรือลงโทษ
ใดๆ อันขัดต่อบทบัญญัติแห่งส่วนนี้
ข้อ 83
ในการชี้ขาดว่าการด�ำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดซึ่งเชลยศึกถูกกล่าวหาว่าได้กระท�ำขึ้น จะเป็นไปตามทาง
กฎหมายหรือทางวินัยนั้น ประเทศที่กักคุมจะต้องประกันว่าเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจได้ให้ความปราณีอย่าง
มากที่สุด และเมื่อสามารถท�ำได้ก็ให้ใช้ระเบียบการทางวินัยมากกว่าทางกฎหมาย
ข้อ 84
เชลยศึกจะต้องถูกพิจารณาคดีโดยศาลทหารเท่านั้น นอกจากกฎหมายที่ใช้อยู่ของประเทศที่กักคุมจะ
อนุญาตไว้โดยชัดแจ้งให้ศาลพลเรือนพิจารณาผู้ที่สังกัดในกองทัพของประเทศที่กักคุมนั้นเกี่ยวกับความ
ผิดโดยเฉพาะที่เชลยศึกได้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท�ำขึ้น
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ไม่ว่าในพฤติการณ์ใดๆ ก็ตาม เชลยศึกจะถูกพิจารณาคดีโดยศาลชนิดหนึ่งชนิดใดที่ไม่ได้ให้หลักประกัน
อันส�ำคัญในความอิสระและความไม่ล�ำเอียงทางฝ่ายใด ดังเป็นที่รับรองกันอยู่โดยทั่วไปแล้วมิได้ และโดย
เฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ศาลนัน้ ใช้วธิ พี จิ ารณาทีไ่ ม่ให้ผตู้ อ้ งหามีสทิ ธิและวิธกี ารต่อสูค้ ดีดงั ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในข้อ 105
ข้อ 85
เชลยศึกที่ถูกฟ้องตามกฎหมายของประเทศที่กักคุมส�ำหรับการกระท�ำผิดใดๆ ที่ได้กระท�ำก่อนการจับกุม
นั้น ให้คงได้รับประโยชน์จากอนุสัญญาฉบับนี้แม้ว่าจะได้ถูกตัดสินลงโทษไปแล้วก็ตาม
ข้อ 86
ห้ามมิให้ลงโทษเชลยศึกเกินกว่าหนึ่งครั้ง ส�ำหรับการกระท�ำอันเดียวหรือข้อหาอันเดียวกัน
ข้อ 87
เชลยศึกจะต้องไม่ถูกเจ้าหน้าที่ทางทหารและศาลของประเทศที่กักคุมตัดสินลงโทษอย่างหนึ่งอย่างใด
นอกจากจะเป็นโทษทีไ่ ด้บญ
ั ญัตไิ ว้สำ� หรับผูส้ งั กัดในกองทัพของประเทศดังกล่าวทีไ่ ด้กระท�ำผิดอย่างเดียวกัน
ในการก�ำหนดโทษนั้น ศาลหรือเจ้าหน้าที่ของประเทศที่กักคุมจะต้องค�ำนึงอย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่จะ
ท�ำได้ถึงข้อที่ว่า ผู้ต้องหาซึ่งมิใช่คนชาติของประเทศที่กักคุมนั้น ย่อมไม่จ�ำต้องผูกพันในหน้าที่แห่งความ
สวามิภักดิ์ใดๆ และผู้ต้องหานั้นต้องตกอยู่ในอ�ำนาจของประเทศนั้น โดยผลแห่งพฤติการณ์ต่างๆ อันมิใช่
เป็นความประสงค์ของตน ศาลหรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าวย่อมมีเสรีภาพที่จะลดโทษที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับความ
ผิดซึ่งเชลยศึกถูกกล่าวหาและจะต้องไม่ถูกผูกพันว่าจะต้องใช้อัตราโทษขั้นต�่ำตามที่บัญญัติไว้
การลงโทษเป็นส่วนรวมส�ำหรับการกระท�ำของแต่ละคนก็ดี การเฆีย่ นตีกด็ ี การจ�ำคุกไว้ในสถานทีท่ ปี่ ราศจาก
แสงตะวันก็ดี และโดยทั่วไปห้ามมิให้กระท�ำการทรมานหรือการทารุณโหดร้ายทุกชนิด
ห้ามมิให้ประเทศที่กักคุมถอดยศเชลยศึก หรือขัดขวางมิให้เชลยศึกประดับเครื่องหมายของตน
ข้อ 88
นายทหาร นายทหารชั้นประทวน และพลทหารซึ่งเป็นเชลยศึกที่ก�ำลังได้รับโทษทางวินัยหรือตาม
ค�ำพิพากษาของศาลอยู่ จะต้องไม่ได้รับผลปฏิบัติที่ร้ายแรงกว่าที่ใช้ในบทลงโทษอย่างเดียวกันนี้ส�ำหรับ
ผู้สังกัดอยู่ในกองทัพของประเทศที่กักคุมซึ่งมียศเท่ากัน
เชลยศึกสตรีจะต้องไม่ถูกตัดสินหรือลงโทษ หรือได้รับการปฏิบัติในระหว่างรับโทษอยู่ร้ายแรงกว่าสตรีซึ่ง
สังกัดในกองทัพของประเทศที่กักคุมที่ได้กระท�ำความผิดอย่างเดียวกันนี้
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ไม่วา่ ในกรณีใดๆ ก็ตาม เชลยศึกสตรีจะต้องไม่ถกู ตัดสินหรือลงโทษหรือได้รบั การปฏิบตั ใิ นระหว่างรับโทษ
อยู่ร้ายแรงกว่าชายซึ่งสังกัดอยู่ในกองทัพของประเทศที่กักคุมที่ได้กระท�ำความผิดอย่างเดียวกัน
เชลยศึกที่ได้รับการตัดสินลงโทษทางวินัยหรือตามค�ำพิพากษาของศาลนั้นจะต้องได้รับผลปฏิบัติโดยไม่
แตกต่างไปจากเชลยศึกอื่นๆ

2.การลงโทษทางวินัย
ข้อ 89
โทษทางวินัยอันพึงปรับใช้แก่เชลยศึก มีดังต่อไปนี้คือ
(1) โทษปรับไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินจ่ายล่วงหน้าและเงินค่าจ้างแรงงานซึง่ เชลยศึกอาจได้รบั จากทาง
อื่นตามบทบัญญัติแห่งข้อ 60 และ 62 โดยมีระยะเวลาไม่เกินกว่าสามสิบวัน
(2) งดเอกสิทธิที่ให้ไว้นอกเหนือการปฏิบัติดังบัญญัติไว้ในอนุสัญญาฉบับนี้
(3) ให้ท�ำงานออกแรงไม่เกินวันละสองชั่วโมง
(4) การคุมขัง
ห้ามมิให้ใช้การลงโทษที่ระบุไว้ในข้อ (3) แก่นายทหารไม่ว่าในกรณีใดโทษทางวินัยจะต้องไม่เป็นไปอย่าง
ไร้มนุษยธรรม ทารุณ หรือเป็นอันตรายต่ออนามัยของเชลยศึก
ข้อ 90
ไม่ว่าในกรณีใด ก�ำหนดระยะเวลาการลงโทษคราวเดียวจะต้องไม่เกินกว่าสามสิบวัน ระยะเวลาการ
คุมขังขณะรอฟังการพิจารณาโทษทางวินัย หรือค�ำตัดสินลงโทษทางวินัยนั้นจะต้องหักออกจากค�ำตัดสิน
ลงโทษเชลยศึก
ก�ำหนดเวลาอย่างสูงสามสิบวันตามทีไ่ ด้บัญญัติไว้ขา้ งต้นนัน้ จะเพิ่มให้เกินขึน้ ไปอีกไม่ได้ ถึงแม้ว่าเชลยศึก
นั้นจะต้องได้รับโทษส�ำหรับความผิดหลายประการในเวลาเดียวกันในขณะที่สั่งลงโทษนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าการ
กระท�ำเช่นนี้จะเป็นการติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม
ระยะเวลาระหว่างการตัดสินลงโทษทางวินัยและการบังคับตามค�ำตัดสินนั้นจะต้องไม่เกินกว่าหนึ่งเดือน
เมือ่ เชลยศึกถูกท�ำโทษทางวินยั เป็นกรณีใหม่ จะต้องให้ระยะเวลาอย่างน้อยสามวันล่วงพ้นไประหว่างการ
บังคับโทษสองคราวใดๆ หากว่าก�ำหนดโทษรายใดรายหนึ่งมีระยะเวลาสิบวัน หรือกว่านั้นขึ้นไป
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ข้อ 91
การหลบหนีของเชลยศึกจะถือว่าได้ส�ำเร็จแล้วต่อเมื่อ
(1) เชลยศึกได้เข้าไปร่วมอยู่ในกองทัพของประเทศที่ตนสังกัดหรือในกองทัพของประเทศพันธมิตร
(2) เชลยศึกได้ออกไปพ้นอาณาเขตที่อยู่ภายใต้ความควบคุมของประเทศที่กักคุม หรือของประเทศ
พันธมิตรของประเทศดังกล่าว
(3) เชลยศึกได้ขึ้นไปอยู่บนเรือที่ติดธงของประเทศที่ตนสังกัดหรือของประเทศพันธมิตร ที่อยู่ใน
น่านน�ำ้ อาณาเขตของประเทศทีก่ กั คุม แต่เรือดังกล่าวนัน้ มิได้ตกอยูภ่ ายใต้ความควบคุมของประเทศ
ที่กักคุมนั้น
เชลยศึกซึ่งหลบหนีไปได้ตามนัยแห่งข้อนี้ และซึ่งถูกจับตัวได้ใหม่นั้นจะไม่ต้องรับโทษอย่างใดเกี่ยวกับ
การหลบหนีที่แล้วมา
ข้อ 92
เชลยศึกที่พยายามหลบหนีและถูกจับตัวได้ก่อนจะหลบหนีไปได้ส�ำเร็จตามนัยแห่งข้อ 91 จะต้องได้รับ
โทษทางวินัยเท่านั้นส�ำหรับการกระท�ำที่ว่านี้แม้ว่าจะเป็นความผิดซ�้ำก็ตาม
เชลยศึกที่ถูกจับตัวได้อีกนี้ จะต้องถูกส่งให้เจ้าหน้าที่ทางทหารผู้มีอ�ำนาจโดยมิชักช้า
โดยไม่ต้องค�ำนึงถึงบทบัญญัติแห่งข้อ 88 วรรค 4 เชลยศึกที่ต้องถูกลงโทษจากผลแห่งการหลบหนีไปไม่
ส�ำเร็จอาจต้องอยูภ่ ายใต้ความควบคุมเป็นพิเศษ ความควบคุมเช่นว่านีจ้ ะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสภาพ
แห่งอนามัยของเชลยศึกและจะต้องกระท�ำในค่ายเชลยศึก ทั้งจะต้องไม่ท�ำให้เพิกถอนความคุ้มครองใดๆ
ที่เชลยศึกได้รับอยู่ตามอนุสัญญาฉบับนี้ด้วย
ข้อ 93
การหลบหนี หรือพยายามหลบหนี แม้จะเป็นความผิดที่กระท�ำซ�้ำก็ดีจะต้องไม่ถือว่าเป็นพฤติการณ์เพื่อ
เพิ่มโทษให้หนักขึ้น หากว่าเชลยศึกจะต้องถูกฟ้องตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดที่กระท�ำขึ้นใน
ระหว่างการหลบหนีหรือพยายามหลบหนี
ตามหลักที่กล่าวไว้ในข้อ 83 นั้น ความผิดใดๆ ที่เชลยศึกกระท�ำด้วยเจตนาเพียงแต่จะยังความสะดวกแก่
การหลบหนี และมิได้ก่อให้เกิดการประทุษร้ายแก่ชีวิตและร่างกายเช่น ความผิดที่กระท�ำต่อทรัพย์สมบัติ
สาธารณะการลักทรัพย์โดยปราศจากเจตนาที่หวังความร�่ำรวย การท�ำหรือใช้เอกสารปลอม การสวม
เครื่องนุ่งห่มพลเรือนเหล่านี้ ย่อมลงโทษได้เพียงทางวินัยเท่านั้น
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เชลยศึกที่ช่วยเหลือให้มีการหลบหนีหรือพยายามหลบหนี จะต้องได้รับโทษส�ำหรับการกระท�ำนี้เพียง
ทางวินัยเท่านั้น
ข้อ 94
ถ้าเชลยศึกที่หลบหนีถูกจับตัวคืนมาได้แล้ว จะต้องแจ้งไปให้ประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยู่ทราบการนี้ใน
ลักษณะที่นิยามไว้ในข้อ 122 หากว่าได้แจ้งการหลบหนีของเชลยศึกนี้ไว้
ข้อ 95
เชลยศึกที่ต้องหาว่ากระท�ำความผิดทางวินัยจะต้องไม่ถูกคุมขังระหว่างรอการพิจารณา นอกจากว่า
ผู้สังกัดในกองทัพของประเทศที่กักคุม ซึ่งต้องหาว่ากระท�ำความผิดเช่นเดียวกันจะต้องถูกคุมขังเช่นนั้น
หรือหากว่าเป็นการจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งระเบียบและวินัยของค่าย
ระยะเวลาที่เชลยศึกถูกคุมขังระหว่างรอการตัดสินความผิดต่อวินัยนี้จะต้องลดลงให้เหลือน้อยที่สุดและ
จะต้องไม่เกินกว่าสิบสี่วัน
บทบัญญัติแห่งข้อ 97 และ 98 ของส่วนนี้ ให้ใช้กับเชลยศึกซึ่งอยู่ในที่คุมขังระหว่างรอการตัดสินความ
ผิดต่อวินัย
ข้อ 96
การกระท�ำซึ่งเป็นความผิดต่อวินัยนั้น จะต้องท�ำการสอบสวนทันที
โดยไม่เป็นการเสือ่ มเสียแก่อำ� นาจศาลและเจ้าหน้าทีช่ นั้ ผูใ้ หญ่ฝา่ ยทหารการลงโทษทางวินยั นัน้ ให้นายทหาร
ซึ่งเป็นผู้มีอ�ำนาจทางวินัย ในฐานเป็นผู้บัญชาการค่าย หรือนายทหารผู้รับผิดชอบซึ่งท�ำหน้าที่แทน หรือ
ได้รับมอบอ�ำนาจทางวินัยเท่านั้น เป็นผู้สั่ง
ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ห้ามมิให้มอบอ�ำนาจเช่นว่านี้ให้แก่เชลยศึกหรือให้เชลยศึกใช้อ�ำนาจเช่นว่านี้
ก่อนตัดสินลงโทษทางวินัยอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้ต้องหาจะต้องได้ทราบข้อความโดยละเอียดเกี่ยวกับความ
ผิดทีต่ นถูกกล่าวหา และจะต้องมีโอกาสชีแ้ จงถึงความประพฤติและต่อสูค้ ดีของตน โดยเฉพาะอย่างยิง่ จะ
ต้องได้รบั อนุญาตให้เรียกพยานและถ้าจ�ำเป็นก็ให้จดั หาล่ามผูท้ รงคุณวุฒมิ าช่วยได้คำ� ตัดสินนัน้ จะต้องอ่าน
ให้ฟังต่อหน้าเชลยศึกที่ถูกต้องหาและผู้แทนเชลยศึก
ให้ผู้บัญชาการค่ายรักษาสมุดรายการโทษทางวินัยไว้ ซึ่งผู้แทนของประเทศที่คุ้มครองจะขอตรวจดูได้

อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ.1949

107

ข้อ 97
ไม่ว่าในกรณีใดๆ เชลยศึกจะไม่ต้องถูกย้ายไปยังสถานที่เพื่อการลงทัณฑ์ (เรือนจ�ำ ทัณฑสถาน เรือนจ�ำ
มหันตโทษ ฯลฯ) เพื่อรับโทษทางวินัย
สถานที่ทั้งหลายซึ่งใช้เป็นที่ลงโทษทางวินัยนั้นจะต้องให้มีลักษณะถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลตามที่
ก�ำหนดไว้ในข้อ 25 เชลยศึกที่ก�ำลังได้รับโทษอยู่จะต้องสามารถรักษาตัวของเขาให้อยู่ในสภาพที่สะอาด
ตามความในข้อ 29
นายทหารหรือผูท้ มี่ ฐี านะเทียบเท่ากัน จะต้องไม่ถกู ให้พกั อยูใ่ นสถานทีแ่ ห่งเดียวกันกับนายทหารชัน้ ประทวน
หรือพลทหาร
เชลยศึกสตรีที่ก�ำลังรับโทษทางวินัยจะต้องถูกคุมขังไว้ในสถานที่ซึ่งแยกต่างหากจากเชลยศึกชาย และจะ
ต้องอยู่ในความปกครองของสตรีโดยตรง
ข้อ 98
เชลยศึกทีก่ ำ� ลังถูกคุมขังอันเป็นการลงโทษทางวินยั นัน้ จะยังคงได้รบั ประโยชน์จากบทบัญญัตแิ ห่งอนุสญ
ั ญา
ฉบับนีน้ อกจากเท่าทีไ่ ม่สามารถจะปรับใช้ได้เพราะเหตุทตี่ อ้ งถูกคุมขังอยูเ่ ท่านัน้ ไม่วา่ ในกรณีใด ห้ามมิให้
เชลยศึกถูกตัดประโยชน์ที่มีอยู่ตามบทบัญญัติแห่งข้อ 78 และ 126
ห้ามมิให้ตัดสิทธิของเชลยศึกที่ถูกตัดสินให้ลงโทษทางวินัย อันเป็นสิทธิซึ่งมีอยู่ตามยศของเขา
เชลยศึกที่ถูกตัดสินลงโทษทางวินัย จะต้องได้รับอนุญาตให้บริหารร่างกายและให้อยู่กลางแจ้งได้อย่าง
น้อยที่สุดวันละสองชั่วโมง
ถ้าเชลยศึกขอร้องจะต้องได้รับอนุญาตไปให้แพทย์ตรวจได้ทุกวัน เชลยศึกจะต้องได้รับการดูแลรักษา
ตามความจ�ำเป็นแห่งสภาพอนามัยของตนและถ้าจ�ำเป็นก็ให้ย้ายไปยังสถานที่พยาบาลของค่ายหรือไป
ยังโรงพยาบาล
เชลยศึกจะต้องได้รับอนุญาตให้อ่านและเขียน ตลอดจนส่งและรับจดหมายด้วย อย่างไรก็ดี หีบห่อและ
เงินที่ส่งมาให้นั้น จะเก็บรักษาไว้จนกว่าจะครบก�ำหนดโทษก็ได้ ในระหว่างนั้นให้มอบของที่ส่งไปเช่นว่า
นี้แก่ผู้แทนเชลยศึกเพื่อรักษาไว้ ซึ่งถ้ามีของสดเสียได้อยู่ในหีบห่อนั้นแล้ว ก็ให้ผู้แทนเชลยศึกมอบให้แก่
สถานที่พยาบาลต่อไป
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3.การด�ำเนินคดีทางศาล
ข้อ 99
เชลยศึกจะต้องไม่ถกู ฟ้องหรือถูกลงโทษส�ำหรับการกระท�ำซึง่ กฎหมายของประเทศทีก่ กั คุมหรือกฎหมาย
ระหว่างประเทศที่ใช้อยู่ในเวลาที่ได้กระท�ำการดังกล่าวนั้นมิได้ห้ามไว้
ห้ามมิให้ท�ำการบังคับทางจิตใจหรือร่างกายแก่เชลยศึกเพื่อที่จะชักจูงให้เชลยศึกรับสารภาพผิดใน
การกระท�ำที่ตนถูกกล่าวหา
เชลยศึกจะต้องไม่ถูกตัดสินลงโทษ โดยไม่มีโอกาสที่จะแสดงข้อต่อสู้และที่จะได้รับความช่วยเหลือจาก
ทนายความผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อ 100
ความผิดใดซึ่งตามกฎหมายของประเทศที่กักคุมอาจลงโทษถึงประหารชีวิตได้แล้ว จะต้องแจ้งให้เชลยศึก
และประเทศที่คุ้มครองทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะท�ำได้
หลังจากนั้น ห้ามมิให้ก�ำหนดโทษประหารชีวิตส�ำหรับความผิดอย่างอื่นโดยมิได้รับความยินยอมของ
ประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยู่
การลงโทษประหารชีวิตแก่เชลยศึกนั้น จะกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อศาลได้ทราบแล้วโดยเฉพาะ ตามข้อ 87
วรรค 2 ที่ว่า ผู้ต้องหามิได้เป็นคนชาติของประเทศที่กักคุม เพราะฉะนั้นจึงไม่มีหน้าที่จะต้องสวามิภักดิ์
ต่อประเทศนั้นอย่างใดเลย และการที่เชลยศึกต้องตกอยู่ในอ�ำนาจของประเทศนั้น ก็เนื่องจากผลแห่ง
พฤติการณ์อันมิใช่เป็นความปรารถนาของตน
ข้อ 101
ถ้าเชลยศึกถูกพิพากษาลงโทษประหารชีวติ แล้ว ห้ามมิให้ดำ� เนินการตามค�ำพิพากษาจนกว่าก�ำหนดระยะ
เวลาจะได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน นับแต่วันที่ประเทศที่คุ้มครองได้รับทราบการแจ้ง ณ ต�ำบล
ที่ได้แสดงไว้ ถึงรายละเอียดตามที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 107
ข้อ 102
การลงโทษเชลยศึกนั้น จะถือว่าเป็นการสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อค�ำพิพากษาลงโทษนั้นเป็นค�ำพิพากษาของ
ศาล ศาลเดียวกันซึ่งใช้วิธีพิจารณาอย่างเดียวกันกับในคดีของผู้ที่สังกัดอยู่ในกองทัพของประเทศที่กักคุม
ทั้งได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งส่วนนี้ด้วยแล้ว
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ข้อ 103
การสอบสวนของศาลเกี่ยวกับเชลยศึกจะต้องปฏิบัติไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่พฤติการณ์จะอ�ำนวยให้ และ
เพื่อที่จะให้การพิจารณาคดีของเชลยศึกนั้นได้ด�ำเนินไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ เชลยศึกจะต้องไม่ถูก
คุมขังขณะรอการพิจารณาดี นอกจากผู้สังกัดในกองทัพของประเทศที่กักคุมจะต้องถูกคุมขังเช่นนั้น หาก
ถูกกล่าวหาในความผิดอันคล้ายคลึงกันนี้ หรือหากว่ามีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องท�ำเช่นนัน้ เพือ่ ประโยชน์แห่ง
ความมั่นคงของชาติ ไม่ว่าในพฤติการณ์ใดๆ ก็ตาม ห้ามมิให้ท�ำการคุมขังเช่นนี้เกินกว่าสามเดือน
ระยะเวลาที่เชลยศึกถูกคุมขังอยู่ขณะที่รอการพิจารณาคดีนั้นจะต้องน�ำมาหักออกจากการลงโทษจ�ำคุก
และจะต้องค�ำนึงถึงด้วยในการก�ำหนดโทษใดๆ
บทบัญญัตแิ ห่งข้อ 97 และ 98 ของส่วนนี้ ให้นำ� มาใช้สำ� หรับเชลยศึกทีถ่ กู คุมขังขณะรอการพิจารณาคดีดว้ ย
ข้อ 104
ในคดีใดซึง่ ประเทศทีก่ กั คุมตกลงให้ดำ� เนินการฟ้องเชลยศึกตามกฎหมายแล้ว ประเทศทีก่ กั คุมจะต้องแจ้ง
ให้ประเทศทีค่ มุ้ ครองทราบโดยเร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ และอย่างน้อยทีส่ ดุ จะต้องก่อนเริม่ การพิจารณาคดี
สามสัปดาห์ ระยะเวลาสามสัปดาห์นี้ให้นับจากวันที่ได้แจ้งให้ประเทศที่คุ้มครองทราบตามต�ำบลที่อยู่ ซึ่ง
ประเทศที่คุ้มครองได้แสดงไว้กับประเทศที่กักคุมก่อนหน้านี้แล้ว
การแจ้งดังกล่าวจะต้องมีข้อความต่อไปนี้ คือ
(1) นามสกุล และนามตัวของเชลยศึก ยศ เลขหมายประจ�ำกองทัพประจ�ำกรม ประจ�ำตัว หรือหมายเลข
ล�ำดับ วันเกิดและวิชาชีพ หรือการค้า ถ้ามี
(2) สถานที่กักกันหรือที่ถูกคุมขัง
(3) รายละเอียดแห่งหัวข้อที่กล่าวหาเพื่อฟ้องร้อง โดยระบุบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะน�ำมาปรับใช้ได้
ด้วย
(4) ชื่อศาลที่จะท�ำการพิจารณาคดี รวมทั้งวันและสถานที่ที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับการเริ่มพิจารณาคดี
ประเทศที่กักคุมจะต้องติดต่อแจ้งข้อความท�ำนองเดียวกันนี้ไปให้ผู้แทนเชลยศึกทราบด้วย
เมื่อเปิดการพิจารณาคดี ถ้าไม่มีหลักฐานมาแสดงว่าประเทศที่คุ้มครองหรือเชลยศึกและผู้แทนเชลยศึก
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบการแจ้งดังกล่าวมาข้างต้นนั้นอย่างน้อยที่สุดสามสัปดาห์ก่อนเปิดการพิจารณาคดี
แล้ว ห้ามมิให้ด�ำเนินการพิจารณาคดี และให้เลื่อนการพิจารณาคดีไป
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ข้อ 105
เชลยศึกมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั ความช่วยเหลือจากเพือ่ นเชลยศึกของตนทีจ่ ะหาทนายความผูท้ รงคุณวุฒมิ าท�ำการ
ต่อสูค้ ดีให้ ทีจ่ ะเรียกพยาน และถ้าเชลยศึกเห็นว่าจ�ำเป็นก็มสี ทิ ธิใช้ลา่ มทีส่ ามารถ ประเทศทีก่ กั คุมจะต้อง
แจ้งให้เชลยศึกทราบในเวลาอันควรก่อนการพิจารณาคดีว่าตนมีสิทธิเหล่านี้
เมือ่ เชลยศึกไม่เลือกหาทนายความ ประเทศทีค่ มุ้ ครองจะต้องจัดหาทนายความให้ และให้มเี วลาอย่างน้อย
ที่สุดหนึ่งสัปดาห์เพื่อการนี้ เมื่อได้รับค�ำร้องขอประเทศที่คุ้มครองจะต้องส่งรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิเป็น
ทนายความให้แก่ประเทศที่คุ้มครอง แต่ถ้าเชลยศึกหรือประเทศที่คุ้มครองไม่เลือกทนายความ ประเทศ
ที่กักคุมจะต้องตั้งทนายความที่สามารถเข้าท�ำการต่อสู้คดีให้
ทนายความทีท่ ำ� การต่อสูค้ ดีแทนเชลยศึกนัน้ จะต้องมีเวลาจัดการอย่างน้อยทีส่ ดุ สองสัปดาห์กอ่ นเปิดการ
พิจารณาคดี ทั้งจะต้องได้รับความสะดวกต่างๆ อันจ�ำเป็นเพื่อตระเตรียมการต่อสู้คดีของผู้ต้องหา โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ให้เข้าเยีย่ มผูต้ อ้ งหาได้โดยเสรี และท�ำการสัมภาษณ์เป็นการส่วนตัวได้ และให้ปรึกษาหารือ
กับพยานฝ่ายจ�ำเลยตลอดจนตัวจ�ำเลยได้ดว้ ย ทนายความหรือทีป่ รึกษานีจ้ ะได้รบั ความสะดวกต่างๆ เหล่า
นี้จนกว่าจะสิ้นระยะเวลาส�ำหรับอุทธรณ์ หรือส�ำหรับการยื่นค�ำร้องทุกข์
รายละเอียดข้อกล่าวหาในการฟ้องเชลยศึกและเอกสารต่างๆ โดยทัว่ ไปซึง่ ได้สง่ ให้แก่ผตู้ อ้ งหาตามกฎหมาย
ซึง่ ใช้อยูใ่ นกองทัพของประเทศทีก่ กั คุมนัน้ จะต้องส่งให้เชลยศึกผูต้ อ้ งหาในภาษาซึง่ เชลยศึกผูน้ นั้ เข้าใจได้
และภายในเวลาอันควรก่อนเปิดการพิจารณาคดี ให้มกี ารติดต่อส่งเอกสารอย่างเดียวกันในพฤติการณ์เช่น
เดียวกันนี้ แก่ทนายความซึ่งท�ำการต่อสู้คดีในนามของเชลยศึกด้วย
ผู้แทนของประเทศที่คุ้มครองจะต้องมีสิทธิเข้าฟังการพิจารณาคดี นอกจากว่าการพิจารณาคดีนั้นต้อง
พิจารณาลับเป็นพิเศษเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของรัฐ ในกรณีเช่นนี้ ประเทศที่กักคุมจะต้องแจ้งให้
ประเทศที่คุ้มครองทราบ
ข้อ 106
เชลยศึกทุกคนจะต้องมีสิทธิอุทธรณ์ หรือยื่นค�ำร้องทุกข์ ค�ำพิพากษาอย่างหนึ่งอย่างใดที่ตนได้รับ เช่น
เดียวกับผู้ที่สังกัดอยู่ในกองทัพของประเทศที่กักคุมนั้น เพื่อที่จะให้ลบล้างหรือแก้ไขค�ำพิพากษา หรือที่
จะให้เปิดการพิจารณาคดีใหม่ได้เชลยศึกจะต้องได้รับทราบการแจ้งโดยชัดแจ้งว่าคนมีสิทธิอุทธรณ์หรือ
ร้องทุกข์ รวมทั้งก�ำหนดเวลาที่จะพึงปฏิบัติการดังกล่าวนี้
ข้อ 107
ค�ำพิพากษาและการตัดสินลงโทษใดๆ ที่มีต่อเชลยศึกจะต้องแจ้งให้ประเทศที่คุ้มครองทราบทันทีตาม
แบบที่มีข้อความโดยย่อ ซึ่งจะต้องชี้แจงให้ทราบด้วยว่าเชลยศึกนั้นมีสิทธิหรือไม่ที่จะอุทธรณ์เพื่อท�ำการ
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ลบล้างค�ำตัดสินหรือเพื่อการเปิดพิจารณาคดีใหม่ ข้อความทั้งนี้จะต้องส่งไปให้ผู้แทนเชลยศึกที่เกี่ยวข้อง
ทราบด้วยเช่นเดียวกัน และหากว่าการอ่านค�ำตัดสินลงโทษมิได้ท�ำต่อหน้าเชลยศึกผู้ต้องหาแล้ว ก็จะต้อง
ส่งไปให้เชลยศึกที่ต้องหาในภาษาที่เชลยศึกนั้นเข้าใจได้ด้วย นอกจากนั้นประเทศที่กักคุม จะต้องแจ้งให้
ประเทศทีค่ มุ้ ครองทราบโดยทันที ถึงการตัดสินใจของเชลยศึกทีจ่ ะใช้หรือจะสละสิทธิแห่งการอุทธรณ์ทวี่ า่ นี้
อนึ่ง ถ้าในที่สุดเชลยศึกถูกพิพากษาลงโทษหรือถ้าการตัดสินลงโทษเชลยศึกในขั้นต้นเป็นโทษประหาร
ชีวิตแล้ว ประเทศที่กักคุมจะต้องแจ้งให้ประเทศที่คุ้มครองทราบข้อความละเอียดโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะ
ท�ำได้โดยกล่าวถึง
(1) ส�ำนวนความโดยละเอียดของค�ำวินิจฉัยและค�ำตัดสิน
(2) รายงานโดยย่อของการสอบสวนอย่างหนึ่งอย่างใดในขั้นแรกและในขั้นพิจารณาคดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ที่เน้นถึงประเด็นส�ำคัญของข้อกล่าวหาและข้อต่อสู้
(3) แจ้งให้ทราบสถานที่ซึ่งจะใช้ลงโทษ หากมีการลงโทษ
การติดต่อดังที่ได้ระบุในอนุวรรคข้างต้นนี้จะต้องส่งไปให้ประเทศที่คุ้มครอง ตามต�ำบลที่อยู่ซ่ึงได้แจ้งให้
ประเทศที่กักคุมทราบล่วงหน้าไว้แล้ว
ข้อ 108
การลงโทษใดๆ แก่เชลยศึกหลังจากที่ค�ำพิพากษามีผลเป็นอันใช้บังคับได้แล้วนั้น จะต้องกระท�ำในสถาน
ทีแ่ ละภายใต้เงือ่ นไข เช่นเดียวกันกับในกรณีของผูท้ สี่ งั กัดอยูใ่ นกองทัพของประเทศทีก่ กั คุม เงือ่ นไขต่างๆ
เหล่านี้จะต้องเป็นไปตามควรแก่อนามัยและมนุษยธรรมในทุกกรณี
เชลยศึกสตรีที่ถูกพิพากษาลงโทษเช่นนี้จะต้องถูกคุมขังไว้ในสถานที่ซึ่งแยกไว้ต่างหาก และจะต้องอยู่ใน
ความควบคุมของสตรีด้วยกัน
ในกรณีใดก็ตาม เชลยศึกทีถ่ กู พิพากษาลงโทษตัดทอนเสรีภาพนัน้ ให้คงได้รบั ประโยชน์แห่งบทบัญญัตขิ องข้อ
78 และ 126 ของอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ นอกจากนัน้ เชลยศึกยังมีสทิ ธิทจี่ ะรับและส่งจดหมายโต้ตอบ ทีจ่ ะได้รบั
หีบห่อสิ่งของบรรเทาทุกข์อย่างน้อยที่สดุ เดือนละ 1 ห่อ ทีจ่ ะออกก�ำลังกายในกลางแจ้งได้อย่างสม�่ำเสมอ
ทีจ่ ะได้รบั การรักษาพยาบาลตามความจ�ำเป็นแห่งสภาพอนามัยของตน และความช่วยเหลือทางจิตใจตาม
ที่เชลยศึกจะพึงประสงค์ โดยที่เชลยศึกจะได้รับนั้นจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งข้อ 87 วรรคสาม
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ภาค 4

ความสิ้นสุดแห่งการคุมขัง

หมวด 1

การส่งตัวกลับประเทศเดิมโดยตรงและการพักอาศัย
ในประเทศที่เป็นกลาง
ข้อ 109
ภายใต้บทบัญญัตแิ ห่งวรรคสามของข้อนี้ ภาคีคพู่ พิ าทย่อมมีความผูกพันทีจ่ ะต้องจัดส่งตัวเชลยศึกทีไ่ ด้รบั
บาดเจ็บและป่วยไข้อย่างสาหัส กลับคืนประเทศของเชลยศึกนัน้ โดยไม่คำ� นึงถึงจ�ำนวนหรือยศ หลังจากได้
ดูแลรักษาจนอยู่ในลักษณะที่สมควรเดินทางได้แล้ว ทั้งนี้ตามความในวรรคแรกแห่งข้อต่อไป
ตลอดระยะเวลาแห่งการสู้รบ ภาคีคู่พิพาทจะต้องพยายามด้วยความร่วมมือของประเทศที่เป็นกลางที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ ด�ำเนินการวางระเบียบเกีย่ วกับการทีจ่ ะให้เชลยศึกทีบ่ าดเจ็บและป่วยไข้ซงึ่ ระบุไว้ในวรรค 2
แห่งข้อต่อไปนี้ได้พักอาศัยในประเทศที่เป็นกลาง นอกจากนั้นยังอาจท�ำความตกลงต่างๆ เพื่อการส่งตัว
เชลยศึกทีร่ า่ งกายสมบูรณ์และซึง่ ได้ถกู คุมขังอยูเ่ ป็นระยะเวลานานแล้วกลับประเทศเดิมโดยตรงหรือเพือ่
กักกันไว้ในประเทศที่เป็นกลาง
เชลยศึกที่ป่วยไข้หรือได้รับบาดเจ็บ ซึ่งมีสิทธิจะได้รับเลือกเพื่อส่งตัวกลับประเทศเดิม ตามวรรคแรก
แห่งข้อนี้นั้นห้ามมิให้ส่งตัวกลับประเทศเดิมโดยขัดกับความประสงค์ของเชลยศึกในระหว่างที่มีการสู้รบ
ข้อ 110
บุคคลต่อไปนี้ จะต้องถูกส่งตัวกลับประเทศเดิมโดยตรง คือ
(1) ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ที่จะรักษาให้หายไม่ได้ ซึ่งปรากฏว่าความสมบูรณ์ทางจิตใจหรือทางร่างกาย
ได้เสื่อมโทรมลงอย่างร้ายแรง
(2) ผูบ้ าดเจ็บและป่วยไข้ ซึง่ แพทย์มคี วามเห็นว่าคงจะรักษาให้หายภายในหนึง่ ปีมไิ ด้ ซึง่ มีอาการทีจ่ ำ� เป็น
ต้องได้รับการรักษาพยาบาล ทั้งปรากฏว่าความสมบูรณ์ทางจิตใจหรือทางร่างกายได้เสื่อมทรามลง
อย่างร้ายแรง
(3) ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ซึ่งรักษาหายแล้ว แต่ปรากฏว่าความสมบูรณ์ทางจิตใจหรือทางร่างกายได้
เสื่อมทรามลงอย่างร้ายแรงเป็นการประจ�ำ

อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ.1949

113

บุคคลต่อไปนี้อาจได้รับให้พักอาศัย อยู่ในประเทศที่เป็นกลาง คือ
(1) ผูบ้ าดเจ็บและป่วยไข้ซงึ่ อาจมีหวังทีจ่ ะรักษาให้หายได้ภายในหนึง่ ปีจากวันทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บ หรือจาก
วันทีเ่ ริม่ ป่วยไข้ หากว่าการรักษาว่าการพยาบาลในประเทศทีเ่ ป็นกลางจะเพือ่ ความหวังว่า จะรักษา
ให้หายได้แน่นอนและรวดเร็วยิ่งขึ้น
(2) เชลยศึกซึ่งแพทย์มีความเห็นว่าถ้าหากถูกคุมขังต่อไปจะเป็นการกระทบกระเทือนต่ออนามัยทาง
จิตใจหรือทางร่างกายอย่างร้ายแรง แต่ถ้าได้ไปพักอาศัยอยู่ในประเทศที่เป็นกลางแล้ว การกระทบ
กระเทือนเช่นว่านั้นจะเป็นอันสิ้นไป
เงื่อนไขต่างๆ ซึ่งเชลยศึกจะต้องปฏิบัติตามในการเข้าไปพักอาศัยอยู่ในประเทศที่เป็นกลางเพื่อเป็นทาง
ส�ำหรับส่งตัวกลับประเทศเดิม รวมทัง้ ฐานะของเชลยศึกด้วยนัน้ จะได้กำ� หนดขึน้ ไว้โดยความตกลงระหว่าง
ประเทศต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยปกติ เชลยศึกทีไ่ ด้พกั อาศัยอยูใ่ นประเทศทีเ่ ป็นกลางและเข้าอยูใ่ นประเภท
ต่อไปนี้ ควรจะได้รับการส่งตัวกลับประเทศเดิม คือ
(1) ผู้ซึ่งมีสภาพอนามัยทรุดโทรมในลักษณะที่พอจะเข้าเงื่อนไขแห่งการส่งตัวกลับประเทศเดิมโดยตรง
ได้
(2) ผู้ซึ่งยังคงมีก�ำลังทางจิตใจหรือทางร่างกายเสื่อมโทรมอย่างมากมายแม้ภายหลังการรักษาพยาบาล
แล้วก็ดี
ถ้าภาคีคู่พิพาทที่เกี่ยวข้องมิได้ท�ำความตกลงกันเป็นพิเศษขึ้นเพื่อก�ำหนดกรณีต่างๆ เกี่ยวกับการพิการ
หรือความป่วยไข้อันจะเป็นเหตุให้จ�ำต้องจัดการส่งตัวกลับประเทศเดิมโดยตรงหรือให้ไปพักอาศัยอยู่ใน
ประเทศที่เป็นกลางแล้ว กรณีต่างๆ เช่นว่านี้จะต้องเป็นไปตามหลักซึ่งได้วางไว้ในแบบความตกลงเกี่ยว
กับการส่งตัวกลับประเทศเดิมโดยตรงและการพักอาศัยในประเทศทีเ่ ป็นกลางของเชลยศึกทีบ่ าดเจ็บ และ
ป่วยไข้และตามข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการแพทย์ผสมซึ่งได้ผนวกไว้ท้ายอนุสัญญาฉบับนี้
ข้อ 111
ประเทศที่กักคุม ประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยู่ และประเทศที่เป็นกลางซึ่งประเทศทั้งสองดังกล่าวแล้วได้
ตกลงเลือกขึ้นนั้น จะต้องพยายามจัดท�ำความตกลงต่างๆ เพื่อจัดการกักกันเชลยศึกไว้ในอาณาเขตของ
ประเทศที่เป็นกลางดังกล่าวนั้น จนกระทั่งการสู้รบได้สิ้นสุดลง
ข้อ 112
เมื่อเกิดการสู้รบ จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการแพทย์ผสมขึ้นเพื่อท�ำการตรวจเชลยศึกที่บาดเจ็บและ
ป่วยไข้ และด�ำเนินการตามสมควรแก่เชลยศึกเหล่านัน้ การแต่งตัง้ หน้าทีแ่ ละการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
เหล่านี้จะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งข้อบังคับที่ได้ผนวกไว้ท้ายอนุสัญญาฉบับนี้
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อย่างไรก็ดี เชลยศึกซึ่งเจ้าหน้าที่แพทย์ของประเทศที่กักคุม เห็นว่าเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บหรือป่วยไข้อย่าง
สาหัสจนเห็นได้ชดั นัน้ อาจถูกส่งตัวกลับประเทศเดิมโดยคณะกรรมการแพทย์ผสมไม่จำ� ต้องท�ำการตรวจก็ได้
ข้อ 113
นอกจากบุคคลที่เจ้าหน้าที่แพทย์แห่งประเทศที่กักคุมได้ก�ำหนดตัวไว้แล้ว เชลยศึกที่บาดเจ็บและ
ป่วยไข้ซึ่งอยู่ในประเภทที่ก�ำหนดไว้ต่อไปนี้มีสิทธิที่จะขอให้คณะกรรมการแพทย์ผสมได้บัญญัติไว้ในข้อ
ก่อนนั้น ท�ำการตรวจร่างกายได้คือ
(1) ผูบ้ าดเจ็บ และป่วยไข้ซงึ่ อายุรแพทย์หรือศัลยแพทย์ซงึ่ มีสญ
ั ชาติเดียวกันหรือซึง่ เป็นคนชาติของภาคี
คูพ่ พิ าททีเ่ ป็นพันธมิตรกับประเทศทีเ่ ชลยศึกดังกล่าวสังกัดอยู่ และเป็นผูท้ ปี่ ฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูใ่ นค่ายนัน้
เป็นผู้เสนอ
(2) ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ซึ่งผู้แทนเชลยศึกของตนเสนอ
(3) ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ซึ่งประเทศซึ่งตนสังกัดอยู่ หรือองค์การที่ประเทศดังกล่าวได้รับรองแล้ว และ
ที่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่เชลยศึกเป็นผู้เสนอ
อย่างไรก็ตาม เชลยศึกซึ่งมิได้อยู่ในประเภทหนึ่งประเภทใดใน 3 ประเภทที่กล่าวมาแล้วนั้น อาจขอให้
คณะกรรมการแพทย์ผสมท�ำการตรวจร่างกายได้แต่ให้ท�ำการตรวจภายหลังจากผู้ที่อยู่ในประเภทต่างๆ
ดังกล่าวแล้ว
อายุรแพทย์หรือศัลยแพทย์ซึ่งมีสัญชาติเดียวกันกับเชลยศึกซึ่งขอให้คณะกรรมการแพทย์ผสมท�ำการ
ตรวจร่างกาย รวมทั้งผู้แทนของเชลยศึกที่กล่าวนั้น จะต้องได้รับอนุญาตให้อยู่ในเวลาท�ำการตรวจด้วย
ข้อ 114
เชลยศึกทีป่ ระสบอุบตั เิ หตุ นอกจากการบาดเจ็บนัน้ ตนจะเป็นผูก้ ระท�ำขึน้ เอง จะต้องได้รบั ประโยชน์จาก
บทบัญญัติแห่งอนุสัญญานี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งตัวกลับประเทศเดิม หรือไปพักอาศัยอยู่ในประเทศที่
เป็นกลาง
ข้อ 115
เชลยศึกที่จ�ำต้องรับโทษทางวินัย และมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้ส่งตัวกลับประเทศเดิมหรือไปพักอาศัยอยู่
ในประเทศที่เป็นกลางนั้น ห้ามมิให้กันไว้โดยเหตุที่ว่าเชลยศึกนั้นยังมิได้รับโทษ
เชลยศึกทีไ่ ด้ถกู กักคุมเกีย่ วกับการด�ำเนินคดีหรือการตัดสินลงโทษและทีไ่ ด้กำ� หนดตัวส�ำหรับส่งกลับประเทศ
เดิม หรือไปพักอาศัยอยู่ในประเทศที่เป็นกลางนั้นอาจได้รับประโยชน์จากระเบียบการเช่นว่านี้ก่อนเสร็จ
สิ้นการด�ำเนินคดี หรือก่อนการสิ้นสุดแห่งการลงโทษ ถ้าประเทศที่กักคุมเห็นชอบด้วยแล้ว
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ภาคีคู่พิพาทจะต้องติดต่อกันให้ทราบชื่อของผู้ที่จะต้องถูกกักคุมอยู่จนกว่าจะเสร็จสิ้นการด�ำเนินคดีหรือ
สิ้นสุดแห่งการลงโทษ
ข้อ 116
ค่าใช้จา่ ยในการส่งตัวเชลยศึกกลับประเทศเดิมหรือในการขนส่งเชลยศึกไปยังประเทศทีเ่ ป็นกลางนับจาก
เขตแดนของประเทศที่กักคุมนั้น ประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยู่จะต้องเป็นผู้ออก
ข้อ 117
ห้ามมิให้จัดบุคคลที่จะส่งตัวกลับประเทศเดิมเข้าปฏิบัติกิจการทหารประจ�ำการ

หมวด 2

การปล่อยตัวและการส่งตัวเชลยศึกกลับประเทศเดิม
เมื่อยุติการสู้รบแล้ว
ข้อ 118
ภายหลังการสูร้ บโดยทางก�ำลังได้สนิ้ สุดลงแล้ว จะต้องปล่อยตัวเชลยศึกและส่งตัวกลับประเทศเดิมโดยมิชกั ช้า
ถ้าในความตกลงใดๆ ที่ได้กระท�ำกันระหว่างภาคีคู่พิพาทเพื่อหยุดการสู้รบไม่มีข้อก�ำหนดตามที่กล่าว
ข้างต้น หรือถ้าไม่มคี วามตกลงอย่างหนึง่ อย่างใดเช่นว่านีแ้ ล้ว ประเทศทีก่ กั คุมแต่ละฝ่ายจะได้จดั วางแผน
การเพื่อส่งตัวเชลยศึกกลับประเทศเดิม และปฏิบัติการตามแผนการนั้นโดยมิชักช้าตามหลักที่ได้ก�ำหนด
ไว้ในวรรคก่อน
ไม่วา่ ในกรณีใดในสองกรณีดงั กล่าวแล้ว จะต้องแจ้งให้เชลยศึกทราบถึงระเบียบการต่างๆ ทีน่ ำ� มาใช้นดี้ ว้ ย
ในทุกกรณี ค่าใช้จา่ ยในการส่งตัวเชลยศึกกลับประเทศเดิมจะต้องเฉลีย่ เป็นส่วนตามความเป็นธรรมระหว่าง
ประเทศที่กักคุมและประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยู่ การแบ่งส่วนนี้จะต้องกระท�ำตามหลักดังต่อไปนี้ คือ
(ก) ถ้าประเทศทัง้ สองอยูต่ ดิ กัน ประเทศทีเ่ ชลยศึกสังกัดอยูจ่ ะต้องเป็นผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยในการส่งตัวกลับ
ประเทศเดิม ตั้งแต่ชายแดนของประเทศที่กักคุม
(ข) ถ้าประเทศทั้งสองไม่อยู่ติดกัน ประเทศที่กักคุมจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งเชลยศึกใน
อาณาเขตของตนจนถึงชายแดนของตน หรือถึงท่าลงเรือทีใ่ กล้ทสี่ ดุ กับอาณาเขตของประเทศทีเ่ ชลย
ศึกสังกัดอยู่ ภาคีทเี่ กีย่ วข้องจะต้องตกลงระหว่างกันเกีย่ วกับส่วนค่าใช้จา่ ยอย่างอืน่ ในการส่งตัวเชลย
ศึกกลับประเทศเดิม เพือ่ แบ่งส่วนค่าใช้จา่ ยนีร้ ะหว่างกันโดยเป็นธรรม การกระท�ำความตกลงนีไ้ ม่วา่
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ในพฤติการณ์ใดๆ จะถือเป็นข้ออ้างเพื่อหน่วงเหนี่ยวการส่งตัวเชลยศึกกลับประเทศเดิม ด้วยประ
การใดๆ มิได้
ข้อ 119
การส่งตัวกลับประเทศเดิมจะต้องจัดท�ำโดยมีเงื่อนไขต่างๆ เช่นเดียวกับที่ได้วางไว้ในข้อ 46 ถึง 48 แห่ง
อนุสัญญาฉบับนี้ เกี่ยวกับการย้ายเชลยศึกโดยค�ำนึงถึงบทบัญญัติแห่งข้อ 118 และบทบัญญัติของวรรค
ต่อๆ ไปนี้ด้วย
ในการส่งตัวกลับประเทศเดิมนัน้ จะต้องคืนสิง่ ของอันมีคา่ อย่างหนึง่ อย่างใดทีไ่ ด้ยดึ ไว้จากเชลยศึกตามข้อ
18 และเงินตราต่างประเทศซึง่ ยังมิได้เปลีย่ นเป็นเงินตราในสกุลของประเทศทีก่ กั คุมให้แก่เชลยศึก สิง่ ของ
อันมีค่าและเงินตราต่างประเทศซึ่งจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตาม มิได้คืนให้แก่เชลยศึกในเวลาส่งตัวกลับนั้นจะ
ต้องส่งไปยังส�ำนักงานสนเทศที่ได้ตั้งขึ้นตามข้อ 122
เชลยศึกจะต้องได้รบั อนุญาตให้นำ� สิง่ ของส่วนตัว จดหมายและหีบห่อทีม่ มี าถึงเชลยศึกติดตัวไปได้ น�ำ้ หนัก
ของหีบห่อเดินทางเช่นว่านี้ อาจถูกจ�ำกัดเท่าทีเ่ ชลยศึกแต่ละคนจะน�ำไปได้ตามสมควร เป็นการจ�ำเป็นโดย
พฤติการณ์แห่งการส่งตัวกลับประเทศเดิมนั้น อย่างไรก็ดีเชลยศึกแต่ละคนจะต้องได้รับอนุญาตให้น�ำของ
ไปได้อย่างน้อยที่สุด 25 กิโลกรัม
สิง่ ของส่วนตัวอืน่ ๆ ของเชลยศึกทีถ่ กู ส่งตัวกลับประเทศเดิมนัน้ จะต้องอยูใ่ นความรับผิดชอบของประเทศที่
กักคุม ทีจ่ ะจัดส่งไปให้เชลยศึกโดยทันทีหลังจากได้ทำ� ความตกลงเกีย่ วกับการนี้ โดยจัดระเบียบการขนส่ง
และการออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยู่
เชลยศึกซึง่ ยังรอการด�ำเนินคดีสำ� หรับความผิดทางอาญานัน้ อาจจะต้องถูกกักคุมอยูจ่ นกระทัง่ สิน้ สุดการ
ด�ำเนินคดีเช่นที่กล่าวนี้แล้ว และถ้าจ�ำเป็นก็อาจต้องถูกกักคุมอยู่จนกว่าได้รับโทษเสร็จสิ้นแล้ว ระเบียบ
ปฏิบัติเช่นเดียวกันนี้ให้เป็นอันใช้แก่เชลยศึกที่ถูกตัดสินลงโทษส�ำหรับความผิดทางอาญาแล้วด้วย
ภาคีคพู่ พิ าทจะต้องติดต่อซึง่ กันและกันให้ทราบชือ่ ของเชลยศึกซึง่ จะต้องถูกกักคุมอยูจ่ นกระทัง่ สิน้ สุดการ
ด�ำเนินคดีหรือที่จนกว่าจะได้รับโทษเสร็จสิ้นแล้ว
ให้จดั ตัง้ คณะกรรมการขึน้ โดยความตกลงระหว่างภาคีคพู่ พิ าท เพือ่ ท�ำการค้นหาเชลยศึกทีก่ ระจัดกระจาย
อยู่ และเพื่อประกันให้การส่งตัวเชลยศึกกลับประเทศเดิมได้เป็นไปโดยล่าช้าน้อยที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
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หมวด 3

มรณกรรมของเชลยศึก
ข้อ 120
พินยั กรรมของเชลยศึกจะต้องจัดท�ำขึน้ ให้ถกู ต้องตามเงือ่ นไขแห่งความสมบูรณ์ตามกฎหมายแห่งประเทศ
เดิมของเชลยศึก ซึง่ จะต้องแจ้งให้ประเทศทีก่ กั คุมทราบถึงเงือ่ นไขตามกฎหมายของตนในเรือ่ งนี้ เมือ่ เชลย
ศึกร้องขอและในทุกกรณีหลังจากมรณกรรม จะต้องส่งพินัยกรรมไปยังประเทศที่คุ้มครองโดยไม่ชักช้า
และส่งส�ำเนาที่รับรองว่าถูกต้องไปยังส�ำนักตัวแทนกลางด้วย
ให้จดั ส่งมรณบัตรตามแบบซึง่ ผนวกไว้ทา้ ยอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ หรือบัญชีรายชือ่ ของบุคคลทุกคนทีถ่ งึ มรณกรรม
ในขณะทีเ่ ป็นเชลยศึก ซึง่ นายทหารผูร้ บั ผิดชอบได้รบั รองแล้ว ไปยังส�ำนักงานสนเทศส�ำหรับเชลยศึกซึง่ ได้
จัดตั้งขึ้นตามข้อ 122 โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ มรณบัตรหรือบัญชีรายชื่อที่รับรองแล้วนี้ จะต้องแสดง
รายการรูปพรรณดังที่ได้กล่าวไว้ในวรรคสามแห่งข้อ 17 และต้องแสดงวันที่และสถานที่ที่ถึงแก่กรรม
เหตุแห่งมรณกรรม วันทีแ่ ละสถานทีฝ่ งั ศพ และรายการทัง้ หลายทีจ่ ำ� เป็นแก่การแสดงให้รถู้ งึ หลุมฝังศพด้วย
การฝังหรือเผาศพเชลยศึกนัน้ จะต้องได้ทำ� การชันสูตรร่างกายทางแพทย์เสียก่อน เพือ่ ยืนยันการตายและ
เพื่อสามารถท�ำรายงานขึ้นได้และเพื่อจัดท�ำรูปพรรณขึ้นไว้ในกรณีที่จ�ำเป็น
เจ้าหน้าที่ที่กักคุมจะต้องจัดให้เชลยศึกซึ่งถึงแก่กรรมในขณะที่กำ� ลังถูกคุมขังได้รับการฝังอย่างมีเกียรติ
และถ้าเป็นไปได้ให้เป็นไปตามพิธีศาสนาของเชลยศึกนั้น และจัดให้ที่ฝังศพนั้นๆ ได้รับความเคารพ ได้รับ
การบ�ำรุงรักษาตามสมควร กับให้มเี ครือ่ งหมายไว้เพือ่ ให้คน้ หาได้ทกุ เวลา และถ้าสามารถจัดท�ำได้แล้ว ให้
ฝังศพเชลยศึกซึ่งสังกัดอยู่ในประเทศเดียวกันไว้ ณ ที่แห่งเดียวกัน
เชลยศึกที่ถึงมรณกรรมนั้นจะต้องฝังไว้คนละที่ นอกจากจะมีพฤติการณ์ที่จะหลีกเลี่ยงมิได้บังคับให้ต้อง
ฝังรวมกัน ศพนั้นจะเผาได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุผลทางสุขภาพบังคับ หรือโดยเหตุผลทางศาสนาของผู้ตายหรือ
ตามความประสงค์อันชัดแจ้งของผู้มรณะที่จะให้กระท�ำเช่นนั้น ในกรณีที่มีการเผาศพ ให้ระบุข้อความนี้
พร้อมด้วยเหตุผลไว้ในมรณบัตรของผู้ตาย
เพื่อที่จะให้ค้นหาหลุมฝังศพได้เสมอ ให้จัดท�ำบันทึกรายการของการฝังศพและหลุมฝังศพต่างๆ ไว้กับ
บริการทะเบียนหลุมฝังศพซึ่งประเทศที่กักคุมได้จัดตั้งขึ้น บัญชีรายชื่อหลุมฝังศพและรายการของเชลย
ศึกที่ถูกฝังไว้ในสุสานและที่อื่นๆ นั้น ให้ส่งไปให้ประเทศที่เชลยศึกดังกล่าวสังกัดอยู่ความรับผิดชอบใน
การดูแลรักษาหลุมฝังศพเหล่านี้ และความรับผิดชอบส�ำหรับบันทึกการเคลือ่ นย้ายศพในภายหลังใดๆ นัน้
ให้ตกอยู่กับประเทศที่ควบคุมอาณาเขตนั้น หากว่าประเทศนั้นเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาฉบับนี้บทบัญญัติ
เหล่านี้ให้ใช้กับกรณีอัฐิซึ่งบริการทะเบียนหลุมฝังศพจะต้องเก็บไว้จนกว่าจะได้จัดการไปตามสมควร ตาม
ความประสงค์ของประเทศเจ้าของศพ
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ข้อ 121
ทุกๆ ครั้งที่มีการมรณะหรือบาดเจ็บอันรายแรงเกิดขึ้นแก่เชลยศึก หรือสงสัยว่าได้เกิดขึ้นโดยการกระท�ำ
ของทหารยาม หรือเชลยศึกอื่น หรือบุคคลอื่นใด รวมทั้งการมรณะที่ไม่ปรากฏสาเหตุอีกด้วยนั้น ประเทศ
ที่กักคุมจะต้องจัดให้มีการสอบสวนเป็นทางการโดยทันที
ให้สง่ ค�ำบอกกล่าวในเรือ่ งนีไ้ ปยังประเทศทีค่ มุ้ ครองทันที ให้จดั ท�ำค�ำให้การของพยานไว้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผู้ซึ่งเป็นเชลยศึกอยู่ และให้จัดส่งรายงานรวมทั้งค�ำให้การเช่นว่านี้ไปให้ประเทศที่คุ้มครองทราบ
ถ้าการสอบสวนแสดงให้เห็นความผิดของบุคคลคนหนึ่งหรือหลายคน ประเทศที่กักคุมจะต้องจัดการเท่า
ที่จ�ำเป็นทั้งปวง เพื่อให้มีการฟ้องร้องบุคคลผู้ต้องรับผิดดังกล่าว

ภาค 5

ส�ำนักงานสนเทศ และสมาคมบรรเทาทุกข์เชลยศึก
ข้อ 122
เมือ่ ได้มกี ารพิพาทขึน้ และในทุกกรณีทมี่ กี ารยึดครอง ภาคีคพู่ พิ าทแต่ละฝ่ายจะต้องจัดตัง้ ส�ำนักงานสนเทศ
ขึ้นเป็นทางการส�ำหรับเชลยศึกซึ่งอยู่ในอ�ำนาจของตน ประเทศที่เป็นกลางหรือประเทศที่มิได้เป็นฝ่ายใน
สงคราม ซึ่งอาจได้รับบุคคลในประเภทหนึ่งประเภทใดตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 เข้าไว้ในอาณาเขตของตนนั้น
จะต้องด�ำเนินการอย่างเดียวกันนี้แก่บุคคลเช่นว่านี้ ประเทศที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดให้ส�ำนักงานสนเทศ
ส�ำหรับเชลยศึก มีสถานที่บริภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ตามที่จ�ำเป็นเพื่อปฏิบัติงานได้โดยมีประสิทธิภาพให้
ส�ำนักงานที่ว่านี้มีเสรีภาพที่จะใช้เชลยศึกท�ำงานในส�ำนักงานได้ภายใต้เงื่อนไขที่ได้วางไว้ในอนุสัญญา
ฉบับนี้ ในหมวดที่ว่าด้วยการท�ำงานของเชลยศึก
ภายในระยะเวลาอันเร็วที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ ภาคีคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะต้องแจ้งให้ส�ำนักงานของตนทราบ
ข้อความ ตามที่ระบุอยู่ในวรรคสี่, ห้า และหก แห่งข้อนี้เกี่ยวกับบุคคลที่เป็นศัตรูที่อยู่ในประเภทหนึ่ง
ประเภทใดที่ระบุไว้ในข้อ 4 ซึ่งได้ตกมาอยู่ในอ�ำนาจของตน ประเทศที่เป็นกลางหรือประเทศที่มิได้เป็น
ฝ่ายในสงครามจะได้ด�ำเนินการอย่างเดียวกันนี้แก่บุคคลที่อยู่ในประเภทเช่นว่านี้ ซึ่งตนได้รับเข้าไว้ใน
อาณาเขตของตน
ส�ำนักงานจะได้ส่งข่าวเช่นว่านี้โดยวิธีที่เร็วที่สุดไปยังประเทศที่เกี่ยวข้องทันที โดยผ่านประเทศที่คุ้มครอง
และโดยผ่านส�ำนักตัวแทนกลางที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 123 ด้วย
ข้อความนี้จะได้แจ้งให้ญาติสนิทที่เกี่ยวข้องทราบได้โดยรวดเร็วภายใต้บทบัญญัติแห่งข้อ 17 ข้อความ
เท่าทีส่ ำ� นักงานสนเทศจะหาได้สำ� หรับเชลยศึกแต่ละคนนัน้ จะต้องรวมถึงนามสกุล นามตัว ยศ หมายเลข
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ประจ�ำกองทัพ ประจ�ำกรม ประจ�ำตัว หรือหมายเลขล�ำดับสถานที่ และวันเกิด โดยละเอียด ชื่อประเทศ
ที่ตนสังกัด นามตัวของบิดา และนามเดิมของมารดา ชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่จะต้องแจ้งข่าวไปให้ทราบ
และต�ำบลที่อยู่ซึ่งจะได้ส่งจดหมายถึงเชลยศึกไปให้
ส�ำนักงานสนเทศจะต้องได้รับข่าวจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการโยกย้าย การปล่อยตัว การส่งตัว
กลับประเทศเดิม การหลบหนี การส่งตัวเข้าโรงพยาบาลและมรณกรรม และจะต้องส่งข่าวเช่นว่านี้ต่อไป
ตามวิธีที่ได้ระบุไว้ในวรรคสามข้างต้นนั้น
โดยนัยเดียวกัน ข่าวที่เกี่ยวกับสภาพอนามัยของเชลยศึกซึ่งป่วยหนัก หรือบาดเจ็บสาหัสก็จะต้องแจ้งให้
ทราบโดยสม�่ำเสมอ และถ้าท�ำได้ให้แจ้งให้ทราบทุกสัปดาห์
นอกจากนั้นส�ำนักงานสนเทศจะต้องรับผิดชอบในการตอบค�ำถามทั้งปวงที่ส่งมาอันเกี่ยวกับเชลยศึก
รวมทั้งที่เกี่ยวกับเชลยศึกซึ่งได้ถึงแก่กรรมในที่คุมขัง ให้ส�ำนักงานสนเทศสืบหาข้อความเพื่อตอบค�ำถาม
ที่ส่งมานั้น ถ้าส�ำนักงานไม่มีข้อความเช่นว่านั้นอยู่
การติดต่อเป็นลายลักษณ์อกั ษรของส�ำนักงานนีน้ นั้ จะต้องมีลายมือชือ่ หรือตราประทับรับรองเป็นหลักฐาน
นอกจากนี้ ให้สำ� นักงานสนเทศมีหน้าทีร่ วบรวมสิง่ ของส่วนตัวอันมีคา่ รวมทัง้ จ�ำนวนเงินตรานอกเหนือจาก
เงินตราในสกุลของประเทศที่กักคุม และบรรดาเอกสารที่มีความส�ำคัญส�ำหรับญาติสนิท ซึ่งเชลยศึกที่ถูก
ส่งตัวกลับประเทศเดิมหรือได้รบั การปล่อยตัว หรือทีไ่ ด้หลบหนีไป หรือทีไ่ ด้ถงึ แก่กรรมได้ทงิ้ ไว้ และจะต้อง
จัดส่งสิง่ ของอันมีคา่ ดังกล่าวแล้วไปยังประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง ส�ำนักงานจะได้สง่ สิง่ ของเหล่านีไ้ ปในหีบห่อทีป่ ดิ
ผนึกประทับตรา พร้อมด้วยบันทึกรายการให้ขอ้ ความอันชัดแจ้งและโดยละเอียดเกีย่ วกับรูปพรรณของผูท้ ี่
เป็นเจ้าของสิ่งของเหล่านั้น รวมทั้งบัญชีแสดงสิ่งของที่บรรจุไว้ในหีบห่อนั้นโดยครบถ้วนด้วย สิ่งของส่วน
ตัวอื่นๆ ของเชลยศึกเช่นว่านี้จะต้องส่งไปตามข้อตกลง ซึ่งได้กระท�ำขึ้นระหว่างภาคีคู่พิพาทที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 123
ให้จัดตั้งส�ำนักตัวแทนสนเทศกลางส�ำหรับเชลยศึกขึ้นในประเทศที่เป็นกลาง หากคณะกรรมการกาชาด
ระหว่างประเทศเห็นเป็นการจ�ำเป็นจะเสนอให้ประเทศที่เกี่ยวข้องจัดตั้งส�ำนักตัวแทนเช่นว่านี้ขึ้นก็ได้
ให้เป็นหน้าที่ของส�ำนักตัวแทนนี้ที่จะรวบรวมข่าวทั้งปวงอันเกี่ยวแก่เชลยศึกซึ่งอาจได้รับมาโดยทางการ
หรือทางเอกชน และให้จัดส่งข่าวนั้นไปยังประเทศเดิมของเชลยศึกหรือไปยังประเทศที่เชลยศึกสังกัดอยู่
โดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถท�ำได้
อัครภาคีผทู้ ำ� สัญญาและโดยเฉพาะอย่างยิง่ อัครภาคีทคี่ นชาติได้รบั ประโยชน์จากบริการของส�ำนักตัวแทน
กลาง พึงให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สำ� นักตัวแทนดังกล่าวแล้ว ตามความต้องการของส�ำนักตัวแทน
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บทบัญญัตขิ า้ งต้นนี้ ห้ามมิให้ตคี วามโดยเป็นการก�ำกัดกิจการในด้านมนุษยธรรมของคณะกรรมการกาชาด
ระหว่างประเทศหรือของสมาคมบรรเทาทุกข์ต่างๆ ที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 125
ข้อ 124
ส�ำนักงานสนเทศแห่งชาติและส�ำนักตัวแทนสนเทศกลางจะต้องได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมไปรษณีย์
ตลอดจนการยกเว้นทั้งหลายที่บัญญัติไว้ในข้อ 74 รวมทั้งการยกเว้นค่าโทรเลขเท่าที่จะพึงท�ำได้ หรือ
อย่างน้อยที่สุดก็ให้เสียในอัตราอย่างต�่ำมาก
ข้อ 125
ภายใต้บังคับแห่งระเบียบการซึ่งประเทศที่กักคุมอาจเห็นจ�ำเป็นที่จะต้องจัดวางขึ้นเพื่อความมั่นคงของ
ตน หรือเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการอย่างอื่นตามสมควร ผู้แทนขององค์การทางศาสนา สมาคม
บรรเทาทุกข์ หรือองค์การอืน่ ใดทีใ่ ห้ความช่วยเหลือแก่เชลยศึก จะต้องได้รบั ความสะดวกทีจ่ ำ� เป็นทัง้ ปวง
จากประเทศที่กล่าวนี้ เพื่อตนเองหรือผู้แทนที่ได้รับแต่งตั้งโดยถูกต้องแล้ว ในอันที่จะเยี่ยมเยียนเชลยศึก
แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคส�ำหรับบรรเทาทุกข์ และวัสดุที่ส่งมาจากที่ใดๆ เพื่อใช้ในการศาสนา การ
ศึกษาหรือการพักผ่อน และเพื่อช่วยเหลือเชลยศึกในการจัดวางระเบียบส�ำหรับเวลาว่างของตนภายใน
ค่าย สมาคมหรือองค์การเช่นว่านี้อาจตั้งขึ้นในอาณาเขตของประเทศที่กักคุม หรือในประเทศอื่นใดก็ได้
หรืออาจมีลักษณะเป็นการระหว่างประเทศก็ได้
ประเทศทีก่ กั คุมอาจจ�ำกัดจ�ำนวนสมาคมและองค์การซึง่ ได้รบั อนุญาตให้ผแู้ ทนไปด�ำเนินกิจการในอาณาเขต
และภายใต้การควบคุมของตนได้แต่ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปภายใต้เงื่อนไขว่า การจ�ำกัดเช่นว่านี้ จะต้องไม่
เป็นการขัดขวางแก่การปฏิบัติเพื่อยังผลได้ด�ำเนินการบรรเทาทุกข์ได้อย่างเพียงพอแก่เชลยศึกทั้งมวล
ฐานะพิเศษของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศในเรือ่ งนีจ้ ะต้องเป็นทีร่ บั รองและได้รบั ความเคารพ
ทุกเมื่อ
เมื่อได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกข์หรือวัสดุที่มุ่งหมาย เพื่อความมุ่งประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้น
นั้น หรือหลังจากนั้นเล็กน้อยแล้ว จะต้องจัดส่งใบรับของแต่ละครั้ง ซึ่งผู้แทนเชลยศึกได้ลงนามไว้ ไปยัง
สมาคมบรรเทาทุกข์หรือองค์ การผู้ส่ง ในขณะเดียวกันให้เจ้าหน้าที่ปกครองซึ่งรับผิดชอบในการควบคุม
เชลยศึกออกใบรับของเหล่านี้ให้ด้วย
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ภาค 6

การปฏิบัติตามอนุสัญญา

หมวด 1
บททั่วไป

ข้อ 126
ผูแ้ ทนหรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบอ�ำนาจของประเทศทีค่ มุ้ ครองจะต้องได้รบั อนุญาตให้เข้าไปในทีท่ กุ ๆ แห่งทีม่ เี ชลย
ศึกอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่กักกัน สถานที่คุมขัง และสถานที่ท�ำงาน และจะต้องได้รับอนุมัติให้
เข้าไปในอาคารทุกแห่งซึ่งเชลยศึกอยู่ และให้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในที่ซึ่งเชลยศึกจะเดินทางจากไป ที่
จะผ่านและที่จะไปถึงเมื่อมีการย้ายเชลยศึกอีกด้วย ผู้แทนนี้อาจสัมภาษณ์เชลยศึก และโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเข้าสัมภาษณ์ผู้แทนของเชลยศึกโดยไม่ต้องมีผู้รู้เห็นเป็นพยานซึ่งจะท�ำด้วยตนเองหรือโดยใช้ล่ามก็ได้
ผู้แทนหรือผู้ที่ได้รับมอบอ�ำนาจของประเทศที่คุ้มครองจะต้องมีเสรีภาพเต็มที่ที่จะเลือกสถานที่ซึ่งตน
ประสงค์จะไปเยี่ยมเยียน ห้ามมิให้ก�ำกัดเวลาและก�ำหนดครั้งคราวแห่งการเยี่ยม การเยี่ยมจะถูกห้าม
เสียมิได้นอกจากเพื่อเหตุผลแห่งความจ�ำเป็นทางทหารบังคับ แต่ถึงกระนั้นจะห้ามได้ก็แต่เพียงเป็นการ
พิเศษและชั่วคราวเท่านั้น
ประเทศที่กักคุมและประเทศที่เชลยศึกดังกล่าวสังกัดอยู่ อาจยินยอมในกรณีที่เป็นการจ�ำเป็น ให้เพื่อน
ร่วมชาติของเชลยศึกเหล่านั้นมีส่วนในการเยี่ยมเยียนด้วยก็ได้
ผู้แทนของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ จะต้องได้รับสิทธิดังกล่าวข้างบนนั้นด้วย การแต่งตั้ง
ผูแ้ ทนเช่นว่านีจ้ ะต้องเสนอให้ได้รบั ความเห็นชอบของประเทศทีก่ กั คุมเชลยศึกทีจ่ ะได้รบั การเยีย่ มเยียนนัน้
ข้อ 127
อัครภาคีผทู้ ำ� สัญญารับทีจ่ ะเผยแพร่ตวั บทแห่งอนุสญ
ั ญาฉบับนีใ้ นประเทศของตนให้กว้างขวางทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะ
ท�ำได้ ทัง้ ในยามสงบและยามสงคราม และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ให้รวมการศึกษาอนุสญ
ั ญานีเ้ ข้าในโครงการ
ศึกษาของทหาร และถ้าเป็นได้ในโครงการศึกษาของพลเรือนด้วย เพือ่ ให้กองทัพของตนและประชากรโดย
ทั่วไปได้ทราบหลักการแห่งอนุสัญญานี้
เจ้าหน้าทีท่ หาร หรือเจ้าหน้าทีอ่ นื่ ใด ซึง่ ในยามสงครามมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับเชลยศึกจะต้องมีตวั บท
แห่งอนุสัญญานี้ และจะต้องได้รับการสอนเป็นพิเศษเกี่ยวกับบทบัญญัติต่างๆ แห่งอนุสัญญา
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ข้อ 128
อัครภาคีผทู้ ำ� สัญญาจะได้สง่ ค�ำแปลทางการของอนุสญ
ั ญาฉบับนีใ้ ห้กนั และกัน โดยผ่านทางคณะมนตรีสห
พันธ์สวิส และในระหว่างการสูร้ บให้สง่ ผ่านทางประเทศทีค่ มุ้ ครอง รวมทัง้ กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ซึง่
ตนอาจบัญญัติขึ้นเพื่อประกันการปฏิบัติตามอนุสัญญานี้
ข้อ 129
อัครภาคีผทู้ ำ� สัญญารับทีจ่ ะตรากฎหมายตามทีจ่ ำ� เป็นขึน้ ไว้ให้มบี ทลงโทษทางอาญาอันจะปรับใช้ได้อย่าง
มีผลแก่บุคคลที่กระท�ำ หรือสั่งให้กระท�ำการละเมิดอันร้ายแรงใดๆ ต่ออนุสัญญาฉบับนี้ ดังได้นิยามไว้ใน
ข้อต่อไป
อัครภาคีผทู้ ำ� สัญญาแต่ละฝ่ายมีพนั ธกรณีทจี่ ะต้องค้นหาตัวผูท้ ตี่ อ้ งหาว่าได้กระท�ำ หรือได้สงั่ ให้กระท�ำการ
ละเมิดอันร้ายแรงนั้นๆ และจะต้องน�ำตัวบุคคลเหล่านี้ ไม่ว่าจะมีสัญชาติใด ขึ้นศาลของตน หากประสงค์
และเป็นไปตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายของตนแล้ว อัครภาคีฝา่ ยนัน้ อาจส่งตัวบุคคลดังกล่าวไปให้อคั รภาคี
อีกฝ่ายหนึง่ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ พิจารณาคดีกไ็ ด้ แต่อคั รภาคีฝา่ ยนัน้ จะต้องแสดงว่ามีขอ้ กล่าวหาอันมีมลู เพียงพอ
อัครภาคีผู้ท�ำสัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องจัดการตามที่จ�ำเป็นเพื่อระงับบรรดาการกระท�ำใดๆ อันขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ นอกจากการละเมิดอันร้ายแรงที่ได้นิยมไว้ในข้อต่อไป
ในทุกพฤติการณ์ บุคคลผู้ต้องหาจะต้องได้รับประโยชน์แห่งความคุ้มครองในการพิจารณาและการต่อสู้
คดีโดยเป็นธรรมซึ่งเป็นการให้ความอนุเคราะห์ไม่น้อยไปว่าที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 105 และข้อต่อๆ ไป
แห่งอนุสัญญาฉบับนี้
ข้อ 130
การละเมิดอันร้ายแรงทีไ่ ด้กล่าวถึงในข้อก่อนนัน้ ได้แก่การกระท�ำอย่างหนึง่ อย่างใดต่อไปนี้ หากได้กระท�ำ
ต่อบุคคล หรือทรัพย์สินซึ่งอนุสัญญานี้ให้ความคุ้มครอง คือการฆ่าโดยเจตนา การทรมาน หรือการปฏิบัติ
อย่างไร้มนุษยธรรม รวมทัง้ การทดลองทางชีววิทยา การกระท�ำให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่างสาหัส หรือท�ำ
อันตรายแก่รา่ งกายหรืออนามัยอย่างร้ายแรงโดยเจตนา การบังคับให้เชลยศึกเข้าประจ�ำการในกองทหาร
ของประเทศที่เป็นศัตรู หรือการกระท�ำโดยเจตนาให้เชลยศึกเสียสิทธิทจี่ ะได้รับการพิจารณาคดีโดยเที่ยง
ธรรมและตามระเบียบ ดังที่ได้ก�ำหนดไว้ในอนุสัญญานี้
ข้อ 131
อัครภาคีผู้ท�ำสัญญาจะปลดเปลื้องตนเองหรืออัครภาคีอื่นใดจากความรับผิดชอบที่ตนเองหรืออัครภาคี
อื่นมีอยู่เนื่องจากการละเมิดซึ่งได้กล่าวถึงในข้อก่อนนั้นมิได้
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ข้อ 132
เมือ่ มีคำ� ร้องขอของภาคีคพู่ พิ าทฝ่ายหนึง่ จะต้องจัดให้มกี ารสอบสวนเกีย่ วกับข้อกล่าวหาว่าได้มกี ารละเมิด
อนุสัญญาขึ้นด้วยประการใดๆ โดยวิธีการตามที่ภาคีที่เกี่ยวข้องจะได้ตกลงกัน
หากไม่อาจตกลงกันได้ในวิธีการส�ำหรับการสอบสวนแล้วภาคีควรตกลงกันเลือกผู้ชี้ขาดขึ้นคนหนึ่ง ซึ่งจะ
ตัดสินว่าจะต้องด�ำเนินการตามวิธีใด
เมื่อปรากฏชัดว่าได้มีการละเมิดแล้ว ภาคีคู่พิพาทจะต้องจัดการให้การละเมิดนั้นสิ้นสุดลง และก�ำจัดการ
ละเมิดนั้นภายในเวลาสั้นที่สุดที่จะท�ำได้

หมวด 2

บทสุดท้าย
ข้อ 133
อนุสัญญาฉบับนี้ได้จัดท�ำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ตัวบททั้งสองเป็นอันถูกต้องเท่ากัน
คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะต้องจัดให้ค�ำแปลของอนุสัญญานี้เป็นทางการเป็นภาษารัสเซียและภาษาสเปน
ข้อ 134
อนุสัญญาฉบับนี้ให้เป็นอันใช้แทนอนุสัญญาฉบับลงวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1929 ในความสัมพันธ์
ระหว่างอัครภาคีผู้ท�ำสัญญา
ข้อ 135
ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งต้องผูกพันตามอนุสัญญากรุงเฮก ว่าด้วยกฎและประเพณี
การสงครามทางบกไม่ว่าจะเป็นฉบับลงวันที่ 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
ได้มผี แู้ ทนไปในการประชุม ซึง่ ได้เปิดขึน้ ณ เมืองเจนีวา เมือ่ วันที่ 21 เมษายน ค.ศ. 1949 กับทัง้ ประเทศที่
มิได้มผี แู้ ทนเข้าร่วมในการประชุมครัง้ นี้ แต่เป็นภาคีแห่งอนุสญ
ั ญา ฉบับลงวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1929
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ข้อ 137
อนุสัญญาฉบับนี้จะต้องได้รับสัตยาบันโดยเร็วที่สุดที่จะท�ำได้ และจะต้องเก็บรักษาสัตยาบันสาส์นไว้ที่
กรุงเบอร์น
ให้จดั ท�ำบันทึกการส่งมอบสัตยาบันสาส์นแต่ละฉบับไว้ และให้คณะมนตรีสหพันธ์สวิสส่งส�ำเนาอันรับรอง
ว่าถูกต้องไปให้ประเทศต่างๆ ที่ได้ลงนามไว้ หรือที่ได้แจ้งการภาคยานุวัติอนุสัญญาแล้ว
ข้อ 138
อนุสญ
ั ญาฉบับนีจ้ ะเป็นอันมีผลบังคับใช้หกเดือนหลังจากทีไ่ ด้มกี ารมอบสัตยาบันสาส์นไว้แล้วไม่นอ้ ยกว่า
สองฉบับ
แต่นั้นไปอนุสัญญาจะเป็นอันมีผลบังคับใช้แก่อัครภาคีผู้ท�ำสัญญาแต่ละฝ่ายหกเดือนหลังจากที่ได้มอบ
สัตยาบันสาส์นแล้ว
ข้อ 139
ตัง้ แต่วนั ทีม่ ผี ลบังคับใช้เป็นต้นไป จะได้เปิดให้ประเทศใดๆ ทีม่ ไิ ด้ลงนามไว้ ท�ำการภาคยานุวตั อิ นุสญ
ั ญานีไ้ ด้
ข้อ 140
การภาคยานุวัติจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคณะมนตรีสหพันธ์สวิส และจะมีผลบังคับหกเดือน
หลังจากวันที่ได้รับทราบการแจ้งนั้น
คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะต้องแจ้งการภาคยานุวัติไปยังประเทศต่างๆ ที่ได้ลงนามไว้ หรือที่ได้แจ้งการ
ภาคยานุวัติอนุสัญญาแล้ว
ข้อ 141
สถานการณ์ดงั ทีไ่ ด้บญั ญัตไิ ว้ในข้อ 2 และ 3 จะเกิดผลทันทีแค่สตั ยาบันสาส์นทีไ่ ด้มอบไว้ และการภาคยานุวตั ิ
ที่ได้แจ้งแล้วโดยภาคีคู่พิพาทก่อนหรือภายหลังการเริ่มสู้รบ หรือการยึดครอง คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะ
ต้องแจ้งการสัตยาบันหรือการภาคยานุวัติใดๆ ที่ได้รับจากภาคีคู่พิพาทโดยวิธีที่เร็วที่สุด
ข้อ 142
อัครภาคีผู้ท�ำสัญญาแต่ละฝ่ายย่อมมีเสรีภาพที่จะบอกเลิกอนุสัญญาฉบับนี้
การบอกเลิกนี้จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคณะมนตรีสหพันธ์สวิส ซึ่งจะได้ส่งต่อไปยังรัฐบาล
ของอัครภาคีผู้ท�ำสัญญาทั้งปวง
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การบอกเลิกจะมีผลหนึง่ ปีภายหลังทีไ่ ด้แจ้งไปให้คณะมนตรีสหพันธ์สวิสทราบ อย่างไรก็ดี การบอกเลิกซึง่
ได้แจ้งไปในขณะทีป่ ระเทศทีบ่ อกเลิกนัน้ ยังพัวพันอยูใ่ นการพิพาทใดๆ จะไม่มผี ลจนกว่าจะได้ทำ� สันติภาพ
กันแล้ว และภายหลังทีก่ ารด�ำเนินการเกีย่ วกับการปล่อยตัวและการส่งตัวกลับประเทศเดิมของบุคคลทีไ่ ด้
รับความคุ้มครองจากอนุสัญญาฉบับนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว
การบอกเลิก จะมีผลแต่เฉพาะทีเ่ กีย่ วกับประเทศทีบ่ อกเลิกเท่านัน้ การบอกเลิกนีจ้ ะไม่บั่นทอนพันธกรณี
ซึ่งภาคีคู่พิพาทยังจะต้องปฏิบัติตามโดยอาศัยหลักแห่งกฎหมายนานาชาติ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
ขนบธรรมเนียมซึ่งเป็นที่รับรู้กันในระหว่างอารยชนจากกฎแห่งมนุษยธรรมและจากความรู้สึกผิดชอบ
ของมหาชน
ข้อ 143
คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะต้องจัดการจดทะเบียนอนุสัญญาฉบับนี้ไว้ ณ ส�ำนักงานเลขาธิการแห่ง
สหประชาชาติ คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะต้องแจ้งบรรดาการให้สัตยาบัน การภาคยานุวัติ และการบอก
เลิก ที่ตนได้รับเกี่ยวกับอนุสัญญาฉบับนี้ให้ส�ำนักงานเลขาธิการแห่งสหประชาชาติทราบด้วย
เพื่อเป็นพยานแก่การนี้ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ซึ่งได้ส่งมอบสาส์นมอบอ�ำนาจเต็มของตนไว้แล้ว ได้ลงนาม
ในอนุสัญญาฉบับนี้
ท�ำ ณ เมืองเจนีวา เมื่อวันที่ 12 เดือนสิงหาคม ค.ศ. 1949 เป็นภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ต้นฉบับ
จะได้เก็บรักษาไว้ ณ ส�ำนักงานบรรณสารของสหพันธรัฐสวิส คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะได้ส่งส�ำเนา
อนุสัญญาอันรับรองว่าถูกต้องแล้วไปยังแต่ละรัฐ ที่ได้ลงนามและรัฐที่ได้ท�ำการภาคยานุวัติอนุสัญญานี้
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ภาคผนวกที่ 1

แบบความตกลงเกี่ยวกับการส่งตัวกลับประเทศเดิมโดยตรง
และการพักอาศัยในประเทศที่เป็นกลางของเชลยศึก
ที่บาดเจ็บและป่วยไข้
(ดูข้อ 110)

1.หลักการเพือ่ การส่งตัวกลับประเทศเดิมโดยตรงและการพักอาศัยในประเทศทีเ่ ป็นกลาง
ก. การส่งตัวกลับประเทศเดิมโดยตรง
บุคคลต่อไปนี้จะได้รับการส่งตัวกลับประเทศเดิมโดยตรง คือ
(1) เชลยศึกทุกคนที่ โดยผลแห่งตรอมา ได้ป่วยเป็นโรคที่ท�ำให้พิการต่างๆ ดังนี้ คือ การสูญเสียแขนขา
อัมพาต โรคข้อ หรือความพิการอย่างอื่น ๆ ซึ่งโดยความพิการนี้อย่างน้อยที่สุดได้แก่การสูญเสียมือ
ข้างหนึ่ง หรือเท้าข้างหนึ่งหรือกรณีที่เทียบเท่ากับการสูญเสียมือข้างหนึ่งหรือเท้าข้างหนึ่ง
โดยไม่เป็นการเสื่อมเสียแก่การตีความที่เป็นคุณยิ่งไปกว่านี้ กรณีต่อไปนี้ให้ถือว่าเทียบเท่ากับการ
สูญเสียมือข้างหนึ่งหรือเท้าข้างหนึ่ง คือ
ก)		 การสูญเสียมือข้างหนึ่งหรือสูญเสียนิ้วทั้งหมด หรือสูญเสียนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างหนึ่ง
การสูญเสียเท้าหรือนิ้วเท้าทั้งหมดและส่วนเมตาตาร์ซาลส์ของเท้าข้างหนึ่ง
ข)		 อันกิโลซิส การสูญเสียเนื้อเยื่อกระดูก การหดตัวหรือเสียรูปเนื่องจากแผลเป็นท�ำให้ข้อใหญ่ๆ
ข้อหนึ่งเคลื่อนไหวมิได้หรือท�ำให้ข้อนิ้วทั้งหมดของมือข้างหนึ่งเคลื่อนไหวมิได้
ค)		 ข้อเทียมแฝงของกระดูกยาว
ง)		 การผิดรูปอันเนื่องมาจากกระดูกหักหรือการบาดเจ็บอย่างอื่นซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างร้ายแรงต่อ
การหน้าที่และความสามารถรับน�้ำหนัก
(2) เชลยศึกที่บาดเจ็บทุกคน ซึ่งการบาดเจ็บนั้นเรื้อรังมาถึงขั้นที่การพยากรณ์โรคบ่งว่าจะไม่หายได้
ภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้ถึงแม้ว่าจะได้มีการปฏิบัติรักษาแล้วก็ตาม เป็นต้นว่า
ในกรณีเหล่านี้คือ
ก)		 กระสุนค้างในหัวใจ ถึงแม้วา่ คณะกรรมการแพทย์ผสมจะมิได้จบั เค้าความผิดปรกติอย่างร้ายแรง
อย่างหนึ่งอย่างใดในขณะที่ท�ำการตรวจก็ตาม
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ข)		 เศษโลหะค้างในสมองหรือปอด ถึงแม้วา่ คณะกรรมการแพทย์ผสมไม่อาจจับเค้าปฏิกริ ยิ าเฉพาะ
ที่หรือทั่วไปในขณะที่ท�ำการตรวจก็ตาม
ค)		 ไขกระดูกอักเสบ ในเมื่อไม่อาจคาดหมายได้ว่าจะหายในระยะเวลาหนึ่งปี นับจากวันที่ได้รับ
บาดเจ็บ และซึ่งอาจเกิดผลเป็นอันกิโลซิสแห่งข้อหรือความเสียหายอย่างอื่น อันเทียบเท่ากับ
การสูญเสียมือข้างหนึ่งหรือเท้าข้างหนึ่ง
ง)		 ข้อใหญ่ต่างๆ ถูกยิงหรือแทงทะลุและเป็นหนอง
จ)		 การบาดเจ็บที่กะโหลกศีรษะซึ่งเนื้อเยื่อกระดูกสูญเสียหรือเคลื่อนไป
ฉ)		 การบาดเจ็บหรือแผลไหม้ที่หน้าซึ่งเนื้อเยื่อสูญเสียและมีวิการทางการหน้าที่
ช)		 การบาดเจ็บที่ไขสันหลัง
ซ)		 วิการแห่งเส้นประสาทรอบนอกซึ่งลักษณะอาการที่ต่อเนื่องมาเทียบเท่ากับการสูญเสียมือ
ข้างหนึ่งหรือเท้าข้างหนึ่ง และซึ่งในการรักษาให้หาย จะต้องใช้เวลาเกินกว่าหนึ่งปี นับจากวันที่
ได้รบั บาดเจ็บ เป็นต้นว่า บราเคียลหรือลัมโบซาคราลเพล็กซุส เส้นประสาทเมเดียนหรือซาติดได้
รับบาดเจ็บ รวมทั้งเส้นประสาทเรเดียลและคุบิตาล หรือเส้นประสาทแลตเตอราล โปปลิเตียล
(N. Peroneous communis) และเส้นประสาทแลตเตอราล โปปลิเตียล (N. tibialis) ได้รับ
บาดเจ็บรวมกัน ฯลฯ อย่างไรก็ดกี ารบาดเจ็บแห่งเส้นประสาทเรเดียล (มัสคิวโลสบิราล) คิวบิตาล
แลตเตอราลหรือเมเดียลโปปลิเตียล จะไม่เป็นเหตุให้มกี ารส่งตัวกลับประเทศเดิม เว้นแต่ในกรณี
ที่มีอาการหดตัวหรือเสียรูปหรืออาการรบกวนประเภทนิวโรโทรฟิคอย่างร้ายแรง
ฌ) ระบบปัสสาวะได้รับบาดเจ็บอันเป็นผลท�ำให้ไร้ความสามารถ
(3) เชลยศึกที่ป่วยไข้ทุกคนซึ่งมีอาการเรื้อรังมาถึงขั้นที่การพยากรณ์โรคบ่งว่าจะไม่หายได้ภายใน
หนึ่งปีนับจากวันที่เกิดโรค แม้ว่าจะได้รับการปฏิบัติรักษาก็ตาม เป็นต้นว่าในกรณีดังนี้ คือ
ก)		 วัณโรคแห่งอวัยวะใด ในระยะก�ำเริบซึ่งตามการพยากรณ์ทางการแพทย์ ไม่อาจที่จะรักษาให้
หายได้ หรืออย่างน้อยทีส่ ดุ ก็ไม่อาจได้รบั การปฏิบตั ริ กั ษาให้มผี ลดีขนึ้ เป็นอย่างมากได้ในประเทศ
ที่เป็นกลาง
ข)		 เยื่อหุ้มปอดอักเสบชนิดเอกซูเดต
ค)		 โรคร้ายแรงแห่งอวัยวะหายใจทีม่ ีสมุฏฐานทีไ่ ม่ใช่วณ
ั โรค ซึง่ สันนิษฐานว่าไม่อาจรักษาให้หายได้
เป็นต้นว่าเอฟิเซมาแห่งปอดอย่างร้ายแรงโดยหลอดลมอักเสบด้วยหรือไม่ก็ตาม โรคหืดเรื้อรัง
หลอดลมอักเสบเรื้อรัง* นานกว่าหนึ่งปีในระหว่างถูกคุมขัง บรอนเคียคแทซิส* ฯลฯ
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ง)		 โรคเรือ้ รังร้ายแรงแห่งระบบเลือดหมุนเวียน เป็นต้นว่าวิการทีล่ นิ้ และกล้ามเนือ้ หัวใจอักเสบ* ซึง่
แสดงลักษณะอาการว่าการหมุนเวียนของเลือดวายลง ในระหว่างถูกคุมขังแม้ว่าคณะกรรมการ
แพทย์ผสมไม่อาจจับเค้าอาการเช่นนั้นในขณะท�ำการตรวจก็ตาม โรคเกี่ยวกับเยื่อหุ้มหัวใจและ
หลอดเลือด (โรคบังเกอร์ อนิวริซึมแห่งหลอดเลือดใหญ่) ฯลฯ
จ)		 โรคเรื้อรังร้ายแรงแห่งอวัยวะย่อยอาหาร เป็นต้นว่า แผลกระเพาะอาหารหรือแผลดูโอดีนาล
โรคตามอันสืบเนื่องมาจากการผ่าตัดกระเพาะอาหารที่ได้กระท�ำในระหว่างถูกคุมขัง กระเพาะ
อาหารอักเสบเรือ้ รัง ล�ำไส้เล็กอักเสบหรือล�ำไส้ใหญ่อกั เสบ ซึง่ เป็นมานานกว่าหนึง่ ปี และเป็นผล
ถึงอาการทั่วๆ ไปอย่างร้ายแรง โรคตับแข็ง ถุงน�้ำดีเรื้อรัง* ฯลฯ
ฉ)		 โรคเรือ้ รังร้ายแรงแห่งอวัยวะสืบพันธุ-์ ปัสสาวะ เป็นต้นว่าโรคเรือ้ รังแห่งไตกับบรรดาโรคทีเ่ กิดขึน้
ภายหลัง การตัดไตออกเพราะเหตุที่ไตเป็นวัณโรค กรวยไตอักเสบเรื้อรังหรือกระเพาะปัสสาวะ
อักเสบเรื้อรังไฮโดรเนโฟรซิส หรือกรวยไตเป็นหนอง โรคเฉพาะสตรีอย่างร้ายแรงเรื้อรังการมี
ครรภ์ปกติและความไม่ปกติทางสูตกิ รรม ซึง่ ผูป้ ว่ ยไม่อาจทีจ่ ะไปพักอาศัยในประเทศทีเ่ ป็นกลาง
ได้ ฯลฯ
ช)		 โรคเรื้อรังร้ายแรงแห่งระบบประสาทส่วนกลางและรอบนอก เป็นต้นว่า โรคจิตและโรคจิต
ประสาทที่เด่นชัดทั้งปวงเช่นฮิสเตเรียอย่างร้ายแรง โรคจิตประสาทอย่างร้ายแรงเนื่องจากถูก
คุมขัง ฯลฯ ซึ่งผู้ช�ำนาญพิเศษ ได้รับรองแล้ว โรคลมบ้าหมูใด ๆ ที่อายุรแพทย์แห่งค่ายได้รับรอง
แล้ว อาร์เตริโอสเกลโรซิสแห่งสมอง เส้นประสาทอักเสบเรื้อรังนานเกินกว่าหนึ่งปี ฯลฯ
ซ)		 โรคเรื้อรังร้ายแรงแห่งระบบนิวโร-เวเจเตติฟ ซึ่งท�ำให้ความสมบูรณ์ทางจิตหรือทางกายลดน้อย
ลงเป็นอย่างมากน�้ำหนักตัวลดลงและอาการอ่อนเพลียโดยทั่วไปอย่างสังเกตได้
ฌ) ตาบอดทั้งสองข้าง หรือตาบอดข้างเดียวในเมื่อทัศนาภาพแห่งตาอีกข้างหนึ่งอยู่ในระดับน้อย
กว่า 1 ถึงแม้ว่าจะได้ใช้แว่นตาแก้ไขแล้วก็ตาม ความเฉียบแหลมทัศนาภาพลดน้อยลงในกรณีที่
ไม่อาจท�ำให้สมบูรณ์ดว้ ยการแก้ไขให้ตาอย่างน้อยทีส่ ดุ ข้างหนึง่ มีความเฉียบแหลมในระดับ ½ *
โรคตาที่ร้ายแรงอื่น ๆ เป็นต้นว่า เกลาโคมา ม่านตาอักเสบ คอรอยไดติส ริดสีดวงตา ฯลฯ
ญ) ความไม่ปกติทางโสต เช่น หูหนวกข้างหนึ่งโดยสิ้นเชิง ถ้าหูอีกข้างหนึ่งไม่ได้ยินค�ำพูดธรรมดาใน
ระยะหนึ่งเมตร ฯลฯ
ฎ) โรคร้ายแรงแห่งเมตะโบลิซึม เช่น โรคเบาหวานซึ่งต้องปฏิบัติรักษาด้วยอินซุลิน ฯลฯ

* ค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการแพทย์ผสมจะได้ยึดถือเป็นส่วนใหญ่ตามบันทึกที่ได้เก็บรักษาไว้โดยอายุรแพทย์และศัลยแพทย์แห่ง
ค่ายที่มีสัญชาติเดียวกันกับเชลยศึกหรือตามการตรวจของผู้ช�ำนาญพิเศษทางการแพทย์ของประเทศที่กักคุม
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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.การพักอาศัยในประเทศที่เป็นกลาง
บุคคลต่อไปนี้จะได้รับการพักอาศัยในประเทศที่เป็นกลาง คือ
(1) เชลยศึกที่บาดเจ็บทุกคนซึ่งไม่อาจรักษาให้หายได้ในระหว่างถูกคุมขัง แต่อาจที่จะรักษาให้หายได้
หรือช่วยให้อาการดีขึ้นเป็นอย่างมากได้โดยการพักอาศัยในประเทศที่เป็นกลาง
(2) เชลยศึกทีป่ ว่ ยเป็นวัณโรคในรูปใด ๆ แห่งอวัยวะใด ๆ ก็ตามซึง่ การปฏิบตั ริ กั ษาในประเทศทีเ่ ป็นกลาง
ย่อมท�ำให้หายโรคได้ หรืออย่างน้อยทีส่ ดุ ก็ทำ� ให้อาการดีขนึ้ เป็นอย่างมาก ทัง้ นีเ้ ว้นแต่วณ
ั โรคปฐมภูมิ
ที่ได้รักษาให้หายแล้วก่อนการถูกคุมขัง
(3) เชลยศึกทีป่ ว่ ยเป็นโรคซึง่ ต้องการการปฏิบตั ริ กั ษาเกีย่ วกับอวัยวะหายใจ อวัยวะระบบเลือดหมุนเวียน
อวัยวะย่อยอาหาร อวัยวะระบบประสาท อวัยวะการรู้สึก อวัยวะสืบพันธุ์-ปัสสาวะ ผิวหนัง อวัยวะ
เคลือ่ นไหว ฯลฯ ถ้าหากว่าการปฏิบตั ริ กั ษาจะเป็นผลดีขนึ้ อย่างชัดแจ้งในประเทศทีเ่ ป็นกลางยิง่ กว่า
ในที่คุมขัง
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(4) เชลยศึกทีไ่ ด้รบั การผ่าตัดเอาไตออกเนือ่ งจากเป็นโรคใด ๆ ทีม่ ใิ ช่วณ
ั โรคในทีค่ มุ ขัง เชลยศึกทีเ่ ป็นโรค
ไขกระดูกอักเสบ ซึ่งก�ำลังจะหายหรือสงบอยู่ โรคเบาหวานที่ไม่ต้องปฏิบัติรักษาด้วยอินซุลิน ฯลฯ
(5) เชลยศึกที่ป่วยเป็นโรคนิวโรซิสเนื่องจากสงครามหรือถูกคุมขัง
ผูเ้ ป็นโรคนิวโรซิสเนือ่ งจากถูกคุมขังซึง่ ไม่อาจรักษาให้หายได้ภายหลังทีพ่ กั อาศัยในประเทศทีเ่ ป็นกลาง
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) บรรดาเงื่อนไขที่ได้ให้ไว้นั้น โดยทั่วไปให้ตีความและให้ใช้ด้วยเจตนารมณ์ที่กว้างที่สุดโรคประสาท
และโรคจิตต่างๆ อันเนื่องจากสงครามหรือถูกคุมขัง รวมทั้งรายป่วยด้วยวัณโรคทุกระยะ ย่อมจะ
ได้รบั ประโยชน์จากการตีความอย่างกว้างขวาง เชลยศึกทีไ่ ด้รบั บาดแผลหลายแห่งซึง่ แต่ละแผลโดย
ล�ำพังยังไม่เป็นเหตุให้สง่ ตัวกลับประเทศเดิมนัน้ จะต้องได้รบั การตรวจด้วยเจตนารมณ์อย่างเดียวกัน
โดยค�ำนึงถึงอันตรายทางจิตอันเนื่องจากบาดแผลหลายแห่งของเชลยศึกนั้น ๆ
(2) รายป่วยทัง้ ปวงทีไ่ ม่เป็นปัญหาและมีสทิ ธิรบั การส่งตัวกลับประเทศเดิมโดยตรง (แขนขาขาด ตาบอด
หรือหูหนวกโดยสิน้ เชิง วัณโรคแห่งปอดชนิดมีเชือ้ ออก จิตฟัน่ เฟือน เนือ้ งอกร้าย ฯลฯ) จะได้รบั การ
ตรวจและส่งตัวกลับประเทศเดิมโดยเร็วทีส่ ดุ โดยอายุรแพทย์แห่งค่ายหรือโดยคณะกรรมการแพทย์
ทหารที่ประเทศที่กักคุมได้แต่งตั้งขึ้น
(3) การบาดเจ็บและโรคต่างๆ ซึง่ มีอยูก่ อ่ นสงครามและมิได้มอี าการทรุดโทรมลงไปอีกรวมทัง้ การบาดเจ็บ
จากสงครามซึง่ มิได้ขดั ขวางต่อการปฏิบตั หิ น้าทีท่ างทหารต่อไป จะมิได้รบั การส่งตัวกลับประเทศเดิม
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(4) ให้ตคี วามและให้ใช้บทบัญญัตแิ ห่งภาคผนวกนีใ้ นท�ำนองทีค่ ล้ายกันในประเทศคูพ่ พิ าททัง้ ปวง ประเทศ
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะได้ให้ความสะดวกที่จ�ำเป็นทั้งปวงแก่คณะกรรมการแพทย์ผสมในการ
ปฏิบัติภารกิจให้ส�ำเร็จลุล่วงไป
(5) แบบตัวอย่างที่ได้กล่าวอ้างไว้ในข้อ 1 ข้างต้นนั้น เป็นแต่เพียงกรณีแบบอย่างเท่านั้น กรณีที่มิได้ต้อง
กันกับบทบัญญัตเิ หล่านีโ้ ดยตรงจะได้รบั การพิจารณาตามเจตนารมณ์แห่งบทบัญญัตใิ นข้อ 110 ของ
อนุสัญญาฉบับนี้และตามเจตนารมณ์แห่งหลักการที่ได้วางไว้ในอนุสัญญาฉบับนี้
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ภาคผนวกที่ 2

ข้อบังคับเกี่ยวกับคณะกรรมการแพทย์ผสม
(ดูข้อ 112)
ข้อ 1
คณะกรรมการแพทย์ผสมตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในข้อ 112 แห่งอนุสญ
ั ญาฉบับนีใ้ ห้ประกอบด้วยกรรมการสามคน
สองคนในจ�ำนวนนัน้ จะต้องเป็นคนของประเทศทีเ่ ป็นกลาง คนทีส่ ามเป็นผูท้ ไี่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากประเทศ
ที่กักคุมให้กรรมการที่เป็นกลางคนหนึ่งเป็นประธาน
ข้อ 2
กรรมการทีเ่ ป็นกลางทัง้ สองคนจะต้องได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศด้วยความ
ยินยอมของประเทศทีค่ มุ้ ครอง โดยการร้องขอของประเทศทีก่ กั คุม บุคคลทัง้ สองนีอ้ าจมีภมู ลิ ำ� เนาภายใน
ประเทศเดิมของตนในประเทศที่เป็นกลางอื่นใด หรือในอาณาเขตของประเทศที่กักคุมก็ได้
ข้อ 3
กรรมการที่เป็นกลางจะต้องได้รับความเห็นชอบของภาคีคู่พิพาทที่เกี่ยวข้องซึ่งจะแจ้งความเห็นชอบของ
ตนไปยังคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศและประเทศที่คุ้มครอง เมื่อได้แจ้งให้ทราบดังนี้แล้วให้ถือ
ได้ว่ากรรมการที่เป็นกลางนั้นได้รับการแต่งตั้งแล้วโดยสมบูรณ์
ข้อ 4
ให้แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยขึ้นตามจ�ำนวนพอเพียงที่จะท�ำการแทนกรรมการประจ�ำปีได้เมื่อมีกรณีจ�ำเป็น
กรรมการผู้ช่วยนี้ให้แต่งตั้งขึ้นพร้อมกับกรรมการประจ�ำหรืออย่างน้อยโดยเร็วที่สุดที่จะท�ำได้
ข้อ 5
หากว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศไม่สามารถด�ำเนินการแต่งตัง้ กรรมการ
ที่เป็นกลางได้ ให้ประเทศที่เป็นผู้รักษาผลประโยชน์ของเชลยศึกเป็นผู้พิจารณาด�ำเนินการแต่งตั้งขึ้น
ข้อ 6
กรรมการที่เป็นกลางนั้นเท่าที่จะพึงกระท�ำได้ จะต้องเป็นศัลยแพทย์คนหนึ่ง และอีกคนหนึ่งจะต้องเป็น
อายุรแพทย์
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ข้อ 7
กรรมการที่เป็นกลางจะต้องเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์จากภาคีคู่พิพาทซึ่งจะได้อ�ำนวยความสะดวกทั้งปวง
ให้แก่กรรมการเหล่านี้ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
ข้อ 8
โดยความตกลงกับประเทศที่กักคุม คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศในขณะที่ท�ำการแต่งตั้งตามที่
บัญญัติไว้ในข้อ 2 และ 4 แห่งข้อบังคับฉบับนี้จะได้ก�ำหนดหน้าที่ของผู้ได้รับแต่งตั้งไว้
ข้อ 9
ให้คณะกรรมการแพทย์ผสมเริม่ ปฏิบตั งิ านโดยเร็วทีส่ ดุ ทีจ่ ะท�ำได้หลังจากทีก่ รรมการทีเ่ ป็นกลางได้รบั ความ
เห็นชอบแล้ว และไม่วา่ ในกรณีใดๆ ให้เริม่ ภายในระยะเวลาสามเดือนนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบเช่นว่านี้
ข้อ 10
คณะกรรมการแพทย์ผสมจะได้ท�ำการตรวจบรรดาเชลยศึกที่ระบุไว้ในข้อ 113 แห่งอนุสัญญา คณะ
กรรมการจะได้เสนอให้ส่งตัวกลับประเทศเดิมไม่ยอมให้ส่งตัวกลับประเทศเดิม หรือเลื่อนการตรวจไป
ภายหลัง มติของคณะกรรมการนั้นให้ถือเสียงข้างมาก
ข้อ 11
มติของคณะกรรมการแพทย์ผสมในแต่ละกรณีนั้น ให้แจ้งให้ประเทศที่กักคุมทราบระหว่างเดือนต่อจาก
ที่คณะกรรมการได้ไปท�ำการเยี่ยมเยียนประเทศที่คุ้มครอง และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
คณะกรรมการแพทย์ผสมจะต้องแจ้งให้เชลยศึกแต่ละคนทีไ่ ด้ผา่ นการตรวจแล้วทราบมติดว้ ยและให้ออก
หนังสือส�ำคัญตามแบบตัวอย่างซึ่งผนวกไว้ท้ายอนุสัญญาฉบับนี้แก่ผู้ที่ได้เสนอให้ส่งตัวกลับประเทศเดิม
ข้อ 12
ประเทศที่กักคุมจะต้องปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการแพทย์ผสมภายในระยะเวลาสามเดือนนับแต่ที่
ได้รับทราบการแจ้งมติเช่นว่านั้น
ข้อ 13
หากไม่มอี ายุรแพทย์ทเี่ ป็นกลางในประเทศซึง่ จะต้องมีคณะกรรมการแพทย์ผสม และถ้าเป็นด้วยเหตุใดก็ดี
ไม่อาจท�ำการแต่งตัง้ แพทย์ทเี่ ป็นกลางซึง่ มีภมู ลิ ำ� เนาอยูใ่ นประเทศอืน่ ประเทศทีก่ กั คุม ด้วยความเห็นชอบ
ของประเทศทีค่ มุ้ ครอง จะต้องจัดตัง้ คณะกรรมการแพทย์ขนึ้ เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเดียวกับคณะกรรมการ
แพทย์ผสม ภายใต้บทบัญญัติแห่งข้อ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 แห่งข้อบังคับฉบับนี้
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ข้อ 14
คณะกรรมการแพทย์ผสมจะต้องปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นการประจ�ำและจะต้องเยีย่ มค่ายหนึง่ ๆ โดยมีระยะเวลา
ห่างกันคราวละไม่เกินหกเดือน
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ภาคผนวกที่ 3

ข้อบังคับเกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์เป็นส่วนรวม
(ดูข้อ 73)
ข้อ 1
ผู้แทนเชลยศึกจะต้องได้รับอนุญาตให้แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เป็นส่วนรวมที่ส่งมาอันอยู่ในความ
รับผิดชอบของตน ให้แก่เชลยศึกทุกคนที่อยู่ภายใต้การปกครองแห่งค่ายของผู้แทนนั้นๆ รวมทั้งผู้ที่อยู่
ในโรงพยาบาลหรือในเรือนจ�ำ หรือในสถานที่เพื่อการลงทัณฑ์อื่นๆ
ข้อ 2
การแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เป็นส่วนรวมที่ส่งมานั้น ให้จัดการไปตามค�ำสั่งของผู้ให้และตามแผนการ
ที่ผู้แทนเชลยศึกได้ก�ำหนดไว้ อย่างไรก็ดีการจ่ายพัสดุทางการแพทย์นั้นชอบที่จะต้องจัดท�ำไปโดยความ
ตกลงกับนายทหารแพทย์อาวุโส ซึ่งอาจให้งดเว้นการปฏิบัติตามค�ำสั่งดังกล่าวนั้นได้ ทั้งในโรงพยาบาล
และในสถานพยาบาล หากเป็นการจ�ำเป็นแก่คนไข้ของตน การแจกจ่ายจะต้องจัดท�ำไปด้วยความเป็น
ธรรมเสมอไป ภายในขอบเขตดังได้ก�ำหนดไว้นี้
ข้อ 3
ผู้แทนเชลยศึกดังกล่าวหรือผู้ช่วยจะต้องได้รับอนุญาตให้ไปยังสถานที่ซึ่งเครื่องอุปโภคบรรเทาทุกข์มาถึง
อันตั้งอยู่ใกล้ค่ายของบุคคลเหล่านั้นเพื่อที่ผู้แทนเชลยศึกหรือผู้ช่วยจะได้สามารถตรวจตราคุณภาพและ
ปริมาณสิ่งของที่ไดรับและเพื่อจัดท�ำรายงานละเอียดในเรื่องนี้ส�ำหรับผู้ให้
ข้อ 4
ผู้แทนเชลยศึกจะต้องได้รับความสะดวกที่จ�ำเป็นเพื่อตรวจตราว่า การแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เป็น
ส่วนรวมในหน่วยย่อยและหน่วยผนวกต่างๆ แห่งค่ายของตนนั้นได้ท�ำไปตามค�ำสั่งของตนหรือไม่
ข้อ 5
ผูแ้ ทนเชลยศึกจะต้องได้รบั อนุญาตให้กรอก และจัดให้ผแู้ ทนเชลยศึกในกองแรงงานต่างๆ หรือนายทหาร
แพทย์อาวุโสแห่งสถานที่พยาบาลและโรงพยาบาลกรอกแบบหรือข้อถามต่างๆ ที่จะส่งให้ผู้ให้ เกี่ยวกับ
เครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกข์เป็นส่วนรวม (การแจกจ่าย ความต้องการ ประมาณ ฯลฯ) แบบและ
ข้อถามเช่นว่านี้เมื่อได้กรอกเสร็จแล้ว ให้จัดส่งไปให้ผู้ให้โดยมิชักช้า
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ข้อ 6
เพือ่ จัดให้การแจกจ่ายสิง่ ของบรรเทาทุกข์สว่ นรวมแก่เชลยศึกในค่ายเป็นไปด้วยความสม�ำ่ เสมอ และเพือ่
เผชิญกับความจ�ำเป็นซึ่งอาจเกิดขึ้นเพราะมีเชลยศึกชุดใหม่มาถึง ผู้แทนเชลยศึกจะต้องได้รับอนุญาตให้
จัดเพิ่มพูนและรักษาสิ่งของบรรเทาทุกข์ส่วนรวมเป็นส่วนส�ำรองไว้ให้เพียงพอก็ได้ เพื่อการนี้ผู้แทนจะ
ต้องมีโรงเก็บของไว้ใช้ตามสมควร โรงเก็บของแต่ละแห่งจะต้องมีกุญแจสองชุด ผู้แทนเชลยศึกเก็บรักษา
ลูกกุญแจไว้ชุดหนึ่ง และผู้บัญชาการค่ายเก็บรักษาลูกกุญแจอีกชุดหนึ่งไว้
ข้อ 7
เมือ่ มีการส่งเครือ่ งนุง่ ห่มส่วนรวมมาให้ เชลยศึกแต่ละคนคงเก็บเครือ่ งนุง่ ห่มไว้ในครอบครองได้อย่างน้อย
คนละหนึ่งชุด หากเชลยศึกผู้หนึ่งมีเครื่องนุ่งห่มมากกว่าหนึ่งชุด ผู้แทนเชลยศึกจะได้รับอนุญาตให้เรียก
เครื่องนุ่งห่มส่วนที่เกินจากผู้ที่มีเครื่องนุ่งห่มจ�ำนวนมากชุดที่สุดหรือเฉพาะบางสิ่งที่มีเกินกว่าหนึ่งชิ้น
หากการกระท�ำเช่นนี้เป็นการจ�ำเป็นเพื่อน�ำมาจ่ายให้แก่เชลยที่มีน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม ห้ามมิให้ผู้แทน
เชลยศึกเรียกเครื่องนุ่งห่มชั้นใน ถุงเท้าหรือรองเท้า อันเป็นชุดที่สอง เว้นแต่การกระท�ำเช่นนี้เป็นวิธีเดียว
ที่จะจัดหาให้แก่เชลยศึกที่ไม่มีของเหล่านี้เลย
ข้อ 8
อัครภาคีผทู้ ำ� สัญญาและโดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศทีก่ กั คุมจะต้องอนุญาตเท่าทีจ่ ะกระท�ำได้และภายใต้ขอ้
บังคับเกี่ยวกับการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชากร ในอันที่จะจัดซื้อสิ่งของต่างๆ ที่จะต้องผลิต
ขึ้นในอาณาเขตของตน เพื่อแจกจ่ายบรรเทาทุกข์เป็นส่วนรวมของเชลยศึก ประเทศต่างๆ เหล่านี้จะต้อง
อ�ำนวยความสะดวกในการโอนเงินและในการด�ำเนินการตามวิธีการคลัง ซึ่งมีลักษณะในทางเทคนิคหรือ
ในทางปกครองที่ใช้เกี่ยวกับการจัดซื้อดังกล่าวนั้น
ข้อ 9
บทบัญญัติดังกล่าวมาข้างต้นนั้นจะไม่เป็นอุปสรรคต่อสิทธิของเชลยศึกที่จะรับสิ่งของบรรเทาทุกข์เป็น
ส่วนรวมก่อนทีต่ นได้มาถึงค่ายหรือในระหว่างโยกย้าย หรือจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการทีผ่ แู้ ทนของประเทศ
ทีค่ มุ้ ครอง ผูแ้ ทนของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือผูแ้ ทนขององค์การอืน่ ใดซึง่ ให้ความช่วย
เหลือแก่เชลยศึก ซึง่ อาจรับผิดชอบในการจัดส่งเครือ่ งอุปโภคบริโภคเช่นว่านัน้ ในอันทีจ่ ะท�ำการแจกจ่าย
สิ่งของดังกล่าวแก่ผู้รับด้วยวิธีการอื่นใดซึ่งตนเห็นสมควร
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เครื่องหมายรูปพรรณอยางอื่น (ไมบังคับ)

หมายเหตุ

(นิ้วชี้ซาย)

ลายพิมพนิ้วมือ

บั ต รประจำตั ว ฉบั บ นี ้ อ อกให แ ก บ ุ ค คลที ่ ต ิ ด ตาม
กองทัพแหง........................โดยมิไดเปนสวนหนึ่งของ
กองทัพนัน้ ผูถ อื บัตรจะตองถือบัตรนีไ้ วเสมอ หากผูถ อื
ตองตกเปนเชลยศึก จะตองมอบบัตรนี้ใหแกเจาหนาที่
ผูก กั คุมตัวทันที เพือ่ ชวยเหลือในเรือ่ งรูปพรรณของตน

ความสูง

ศาสนา
(ตราประจำของ
เจาหนาที่ผูออกบัตร)

ชนิดของโลหิต

ผม

ตา

น้ำหนัก

(รูปถายผูถือ)

(นิ้วชี้ขวา)

ก.บัตรประจ�ำตัว (ดูข้อ 4)

(ชื่อประเทศและเจาหนาที่ทหารผูออกบัตรฉบับนี้)

บัตรประจำตัว
สำหรับบุคคลที่ติดตามกองทัพ
นามสกุล .................................................................................
นามตัว .....................................................................................
วันที่และสถานที่เกิด.................................................................
ติดตามกองทัพในฐานะเปน......................................................
วันที่ออกบัตร

ลายมือชื่อผูถือบัตร

หมายเหตุ. — บัตรนี้ควรทำเปนสองหรือสามภาษา ซึ่งภาษาหนึ่งใหใชเปนการระหวางประเทศ
ขนาดจริงของบัตรคือ 13x10 ซม. ใหพับตามรอยจุด
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ภาคผนวกที่ 4
1.ดานหนา

ข.บัตรจับกุม
(ดูข้อ 70)

ไปรษณียสำหรับเชลยศึก

ยกเวนคาไปรษณียากร

บัตรจับกุมสำหรับเชลยศึก
สำคัญ

บัตรนีจ้ ะตองใหเชลยแตละคนกรอกขอความ
ในทันทีที่ผูนั้นถูกจับเปนเชลย และทุก ๆ
ครัง้ ทีผ่ นู น้ั มีการเปลีย่ นตำบลทีอ่ ยู (โดยถูกยาย
ไปเขาอยูในโรงพยาบาลหรือในคายแหงอื่น)

2.ดานหลัง

บัตรนี้ไมเกี่ยวกับบัตรพิเศษซึ่งเชลยแตละคน
ไดรับอนุญาตใหสงไปยังญาติพี่นองของตน
สำนักตัวแทนกลางสำหรับเชลยศึก

คณะกรรมการกาชาด
ระหวางประเทศ
เจนีวา
สวิสเซอรแลนด

เขียนใหชัดเจนและ
1. ประเทศซึ่งเชลย
ใชอักษรใหญ
สังกัดอยู. .............................................................................
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
หมายเหตุ แบบเอกสารนี้ควรทำเปนสองหรือสามภาษา โดยเฉพาะอยางยิ่งทำเปนภาษาของเชลยเอง
และเปนภาษาของประเทศที่กักคุม ขนาดจริง : 15x10.5 ซม.
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ภาคผนวกที่ 4
1.ดานหนา

		

ค.บัตรและจดหมายติดต่อ
(ดูข้อ 71)

ไปรษณียสำหรับเชลยศึก
ยกเวนคาไปรษณียากร
ไปรษณียบัตร ถึง ..................................................................................................................................................
ผูสง :
นามสกุลและนามตัว
............................................................................................

วันที่และสถานที่เกิด

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

หมายเลขประจำตัวเชลย

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

ชื่อคาย

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

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

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

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

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

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

ชื่อประเทศที่สงไป
2.ดานหลัง

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

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

เขียนเฉพาะบนเสนจุดและเขียนใหชัดเจนที่สุด
หมายเหตุ :- แบบนี้ควรทำเปนสองหรือสามภาษา โดยเฉพาะอยางยิ่งทำเปนภาษาของเชลยเอง
และเปนภาษาของประเทศผูกักคุม ขนาดจริงของแบบ 15x10 ซม.

1.บัตร
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ภาคผนวกที่ 4
ค.บัตรและจดหมายติดต่อ (ดูข้อ 17)

2.จดหมาย

ไปรษณียสำหรับเชลยศึก
ยกเวนคาไปรษณียากร
ถึง ........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
สถานที่สงถึง ...............................................................................................................
ถนน ...............................................................................................................
ประเทศ ...............................................................................................................
จังหวัด
............................................................................................................................................................

หมายเหตุ :- แบบนี้ควรทำเปนสองหรือสามภาษา โดยเฉพาะอยางยิ่งทำเปนภาษาของเชลยเอง และภาษาของประเทศที่กักคุมใหพับตามรอยจุด สวนบนสุด
สอดเขาไปในชอง (ตรงเครื่องหมาย) และมีลักษณะเปนซองจดหมาย ดานหลัง มีเสนเชนเดียวกันกับดานหลังของไปรษณียบัตร ดังขางบนนี้ (ดูภาคผนวกที่ 4 ค.1)
มีที่จุได 250 คำ ซึ่งเชลยจะเขียนไดตามความพอใจ ขนาดจริงของแบบเมื่อแผออก : 29x15 ซม.

		

ชื่อประเทศที่สงไป...............................................................................................................................
ชื่อคาย.................................................................................................................................................
เลขหมายประจำตัวเชลย......................................................................................................................
วันที่และสถานที่เกิด ............................................................................................................................
นามสกุลและนามตัว ............................................................................................................................
ผูสง :
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ภาคผนวกที่ 4
ง.แจ้งความมรณกรรม
(ดูข้อ 120)
(ตำแหนงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ)

แจงความมรณกรรม

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

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
ของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ)
.......................................................................

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

..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
ลายมือชื่อและตำบลที่อยูของพยานสองคน :
..................................................................................

หมายเหตุ :- แบบนี้ควรทำเปนสองหรือสามภาษา โดยเฉพาะอยางยิ่งทำเปนภาษาของเชลยเอง
และภาษาของประเทศที่กักคุม ขนาดจริงของแบบ : 21x30 ซม.

141

อนุสัญญาฉบับที่สาม

142

ภาคผนวกที่ 4
จ.หนังสือส�ำคัญในการส่งตัวกลับประเทศเดิม
(ดูภาคผนวกที่ 2 ข้อ 11)

หนังสือสำคัญในการสงตัวกลับประเทศเดิม

วันที่ :
คาย :
โรงพยาบาล :
นามสกุล :
นามตัว :
วันเกิด :
ยศ :
เลขหมายประจำตัวในกองทัพ :
เลขหมายประจำตัวเชลย :
บาดแผล – โรค :
มติของคณะกรรมการ :
ประธาน
คณะกรรมาธิการแพทยผสม :

A = ใหสงตัวกลับประเทศเดิมโดยตรง
B = ใหพักอาศัยในประเทศที่เปนกลาง
NC = ทำการตรวจใหมโดยคณะกรรมการในคราวตอไป

อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ.1949
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ภาคผนวกที่ 5

ตัวอย่าง : ข้อบังคับเกี่ยวกับการส่งเงินโดยเชลยศึก
ไปยังประเทศของเชลยเอง
(ดูข้อ 63)
1) ใบแจ้งความที่กล่าวไว้ในข้อ 63 วรรค 3 นั้น ให้แสดงรายการดังต่อไปนี้ คือ
ก)		 เลขหมายตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 17 ยศ นามสกุล และนามตัวของเชลยศึกผู้ท�ำการส่งเงิน
ข)		 นามสกุลและต�ำบลที่อยู่ของผู้รับเงินในประเทศเดิม
ค)		 จ�ำนวนเงินซึ่งจะต้องจ่ายในสกุลเงินตราของประเทศที่กักคุม
2) เชลยศึกจะต้องลงลายมือชือ่ ในใบแจ้งความนีห้ ากเขียนหนังสือไม่เป็นให้เชลยศึกผูน้ นั้ ลงแกงได โดย
มีพยานรับรอง และให้ผู้แทนเชลยลงนามก�ำกับ
3) ผูบ้ ญ
ั ชาการค่ายจะได้ออกหนังสือส�ำคัญควบไปกับใบแจ้งความนี้ รับรองว่าเชลยศึกผูน้ นั้ มีบญ
ั ชีเป็น
เจ้าหนี้ไม่ต�่ำกว่าจ�ำนวนเงินที่เชลยผู้นั้นจะต้องจ่าย
4) ใบแจ้งความนีอ้ าจท�ำในรูปรายการได้ รายการดังกล่าวแต่ละแผ่นจะต้องได้รบั การรับรองว่าจริงโดย
ผู้แทนเชลยศึก และให้ผู้บัญชาการค่ายรับรองว่าถูกต้องด้วย
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อนุสัญญาเจนีวา

เกี่ยวกับการคุ้มครองบุคคลพลเรือนในเวลาสงคราม
ลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ซึ่งเป็นผู้มีอ�ำนาจเต็มของรัฐบาลที่ได้มีผู้แทนไปในการประชุมทางการทูต ที่ได้จัดให้มี
ขึ้น ณ เมืองเจนีวา ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน ถึงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 เพื่อจัดท�ำอนุสัญญาเกี่ยวกับ
การคุ้มครองบุคคลพลเรือนในเวลาสงคราม ได้ตกลงกัน ดังต่อไปนี้

ภาค 1

บททั่วไป
ข้อ 1
บรรดาอัครภาคีผู้ท�ำสัญญารับที่จะเคารพและจะจัดประกันให้เคารพอนุสัญญาฉบับนี้ในทุกพฤติการณ์
ข้อ 2
นอกจากบทบัญญัติที่จะต้องใช้บังคับในยามสงบแล้ว ให้ใช้อนุสัญญาฉบับนี้บังคับแก่บรรดากรณีสงคราม
ที่ได้มีการประกาศ หรือกรณีพิพาทกันด้วยอาวุธอย่างอื่นใดซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างอัครภาคีผู้ท�ำสัญญา
สองฝ่ายหรือกว่านั้นขึ้นไป แม้ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะมิได้รับรองว่ามีสถานสงครามก็ตาม
อนุสญ
ั ญานีใ้ ห้ใช้บงั คับแก่บรรดากรณีการยึดครองอาณาเขตบางส่วน หรือทัง้ หมดของอัครภาคีผทู้ ำ� สัญญา
ด้วย แม้ว่าการยึดครองดังกล่าวจะมิได้ประสบการต่อต้านด้วยอาวุธก็ตาม
แม้ว่าประเทศที่พิพาทกันประเทศหนึ่งจะมิได้เป็นภาคีอนุสัญญาฉบับนี้ก็ตาม ประเทศที่เป็นภาคียังคงมี
ความผูกพันตามอนุสัญญานี้ในความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน ยิ่งกว่านั้นบรรดาประเทศดังกล่าวแล้ว
ยังต้องมีความผูกพันตามอนุสัญญานี้ในความสัมพันธ์กับประเทศที่มิได้เป็นภาคีนั้นด้วย หากว่าประเทศ
นั้นยอมรับและใช้บทบัญญัติแห่งอนุสัญญานี้
ข้อ 3
ในกรณีที่การพิพาทกันด้วยอาวุธอันมิได้มีลักษณะเป็นกรณีระหว่างประเทศเกิดขึ้นในอาณาเขตของอัคร
ภาคีผู้ท�ำสัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ภาคีคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะต้องมีความผูกพันที่จะใช้บทบัญญัติต่อไปนี้
เป็นอย่างน้อย คือ
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(1) บุคคลซึ่งมิได้เข้าร่วมในการสู้รบโดยตรงรวมทั้งผู้สังกัดในกองทัพซึ่งได้วางอาวุธแล้ว และผู้ซึ่งถูกกัน
ออกจากการต่อสู้เพราะป่วยไข้ บาดเจ็บ ถูกกักคุม หรือเพราะเหตุอื่นใดก็ดี ไม่ว่าพฤติการณ์ใดๆ
จะต้องได้รับการปฏิบัติด้วยมนุษยธรรม โดยไม่ค�ำนึงถึงลักษณะความแตกต่างอันเป็นผลเสื่อมเสีย
เนื่องมาแต่เชื้อชาติ ผิว ศาสนา หรือลัทธิ ความเชื่อถือ เพศ ก�ำเนิด หรือความมั่งมี หรือเหตุอื่นใดที่
คล้ายคลึงกัน
เพื่อการนี้ บรรดาการกระท�ำต่อไปนี้แก่บุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นอันห้ามและคงห้ามต่อไปไม่ว่าใน
กาละและเทศะใด คือ
ก.		 การประทุษร้ายต่อชีวิต และร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฆาตกรรมทุกชนิด การตัดทอน
อวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใด การท�ำทารุณกรรมและการทรมาน
ข.		 การจับตัวไปเป็นประกัน
ค.		 การท�ำลายเกียรติยศแห่งบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติให้เป็นที่อับอายขายหน้าและ
เสื่อมทรามต�่ำช้า
ง.		 การตัดสินลงโทษและการปฏิบัติการตามค�ำตัดสินโดยไม่มีค�ำพิพากษาของศาลที่ได้ตั้งขึ้นตาม
ระเบียบอันเป็นการให้หลักประกันความยุติธรรมซึ่งอารยชนทั้งหลายยอมรับนับถือว่าเป็นสิ่ง
ซึ่งไม่อาจจะละเว้นเสียได้
(2) ให้รวบรวมและดูแลรักษาผู้บาดเจ็บและป่วยไข้
องค์การมนุษยธรรมซึ่งไม่ล�ำเอียงทางฝ่ายใด เช่น คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศอาจเสนอ
บริการของตนให้แก่ภาคีคู่พิพาทก็ได้
ภาคีคู่พิพาทควรพยายามน�ำบทบัญญัติอื่นๆ แห่งอนุสัญญาฉบับนี้ทั้งหมด หรือบางส่วนมาใช้บังคับ
อีกด้วย โดยท�ำความตกลงกันเป็นพิเศษ
การใช้บทบัญญัติข้างต้นนี้จะไม่กระทบกระเทือนฐานะทางกฎหมายของภาคีคู่พิพาท
ข้อ 4
บุคคลที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญานี้ ได้แก่บรรดาผู้ซึ่งขณะหนึ่งและในลักษณะอย่างใดก็ตาม ใน
กรณีพพิ าทหรือยึดครอง ได้ตกอยูใ่ นอ�ำนาจของภาคีคพู่ พิ าทฝ่ายหนึง่ หรือของประเทศทีย่ ดึ ครองอันบุคคล
เหล่านั้นมิใช่เป็นคนชาติ
คนชาติของรัฐซึ่งไม่มีความผูกพันตามอนุสัญญาฉบับนี้ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาฉบับนี้
คนชาติของรัฐที่เป็นกลางซึ่งตกอยู่ในอาณาเขตของรัฐที่เป็นฝ่ายในสงครามและคนชาติของรัฐที่เป็นฝ่าย
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ร่วมในสงคราม ไม่นับว่าเป็นบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองในขณะที่รัฐอันบุคคลดังกล่าวเป็นคนชาติ มี
ผู้แทนทางทูตตามปกติ อยู่ในรัฐซึ่งบุคคลเหล่านั้นตกอยู่ในมือ
แต่บทบัญญัติแห่งภาค 2 นั้น ย่อมใช้บังคับได้กว้างกว่าดังที่ได้นิยามไว้ในข้อ 13
บรรดาบุคคลทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองตามอนุสญ
ั ญาเจนีวาเพือ่ ให้ผบู้ าดเจ็บและป่วยไข้ในสนามรบ มีสภาวะ
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
หากว่าภายในอาณาเขตของภาคีคพู่ พิ าทฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ภาคีคพู่ พิ าทฝ่ายนัน้ มีเหตุอนั เป็นทีพ่ อใจว่าบุคคล
ผู้ได้รับความคุ้มครองผู้ใดเป็นผู้ที่ต้องสงสัยอย่างแน่นอนว่าได้กระท�ำหรือเกี่ยวข้องในการกระท�ำกิจการ
ต่างๆ อันเป็นปฏิปักษ์ต่อความมั่นคงของรัฐนั้นแล้ว ผู้นั้นเป็นอันไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องบรรดาสิทธิและ
เอกสิทธิตามอนุสัญญาฉบับนี้ ซึ่งถ้าได้ใช้ในทางที่เป็นคุณแก่บุคคลเอกชนผู้นั้นแล้ว จะท�ำให้ความมั่นคง
แห่งรัฐดังกล่าวเสื่อมเสียไป
หากว่าภายในอาณาเขตยึดครอง บุคคลที่ได้รับความคุ้มครองผู้ใดต้องถูกกักคุมในฐานที่เป็นจารบุรุษหรือ
ผู้ก่อวินาศกรรม หรือในฐานะที่เป็นบุคคลต้องสงสัยอย่างแน่นอนว่าได้กระท�ำกิจการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อ
ความมัน่ คงแห่งประเทศทีย่ ดึ ครองแล้ว ในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นอย่างยิง่ เพือ่ ความมัน่ คงทางทหาร ให้ถอื ว่า
บุคคลนั้นได้สละสิทธิในการติดต่อตามอนุสัญญาฉบับนี้
อย่างไรก็ตาม ในแต่ละกรณี ให้บคุ คลเช่นว่านีไ้ ด้รบั ผลปฏิบตั ดิ ว้ ยมนุษยธรรม และในกรณีทมี่ กี ารฟ้องร้อง
ห้ามมิให้ตดั สิทธิของบุคคลดังกล่าวในอันทีจ่ ะได้รบั การพิจารณาโดยเทีย่ งธรรมตามระเบียบดังทีไ่ ด้บญ
ั ญัติ
ไว้ในอนุสัญญาฉบับนี้กับทั้งต้องให้บุคคลดังกล่าวได้รับสิทธิและเอกสิทธิของผู้ที่ได้รับความคุ้มครองตาม
อนุสญ
ั ญาฉบับนีอ้ ย่างเต็มทีใ่ นเร็วทีส่ ดุ โดยไม่ขดั กับความมัน่ คงของรัฐหรือประเทศทีย่ ดึ ครองแล้วแต่กรณี
ข้อ 6
อนุสัญญาฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วาระเริ่มแรกที่เกิดมีกรณีพิพาท หรือยึดครองอย่างหนึ่งอย่างใด ดังระบุ
ไว้ในข้อ 2
ในอาณาเขตของภาคีคู่พิพาท อนุสัญญาฉบับนี้เป็นอันเลิกใช้บังคับเมื่อการปฏิบัติต่างๆ ของทหารได้ยุติ
ลงโดยทั่วไปแล้ว
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ในกรณีอาณาเขตที่ถูกยึดครอง อนุสัญญาฉบับนี้เป็นอันเลิกใช้บังคับเมื่อพันหนึ่งปี นับแต่การปฏิบัติต่างๆ
ของทหารได้ยตุ ลิ งโดยทัว่ ไปแล้ว อย่างไรก็ดี ตลอดเวลาทีย่ ดึ ครองนัน้ ประเทศทีย่ ดึ ครองมีขอ้ ผูกพันตราบ
เท่าทีป่ ระเทศนัน้ พึงใช้อำ� นาจและหน้าทีใ่ นการปกครองในอาณาเขตดังกล่าวแล้วนัน้ ตามบทบัญญัตใิ นข้อ
ต่างๆ แห่งอนุสัญญานี้คือข้อ 1 ถึง 12, 27, 29 ถึง 34, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 ถึง 77, 143 บรรดา
ผูท้ ไี่ ด้รบั ความคุม้ ครองนัน้ หากจะมีการปล่อยตัว การส่งตัวกลับประเทศเดิม หรือการกลับตัง้ ถิน่ ฐาน ภาย
หลังวันเช่นว่านั้นแล้วก็คงให้ได้รับประโยชน์ตามอนุสัญญาฉบับนี้ ในระหว่างระยะเวลานั้นต่อไป
ข้อ 7
นอกจากความตกลงที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในข้อ 11, 14, 15, 17, 36, 108, 109, 132, 133, และ 149
แล้ว บรรดาอัครภาคีผทู้ ำ� สัญญาอาจท�ำความตกลงพิเศษอืน่ ๆ ส�ำหรับเรือ่ งทัง้ ปวงซึง่ ตนเห็นสมควรท�ำเป็น
บทบัญญัติไว้ต่างหากก็ได้ ห้ามมิให้ท�ำความตกลงพิเศษใดๆ อันจะเป็นผลเสื่อมเสียแก่ฐานะของผู้ที่ได้รับ
ความคุม้ ครองตามทีไ่ ด้นามไว้ในอนุสญ
ั ญาฉบับนีห้ รือก�ำกัดสิทธิตา่ งๆ ทีอ่ นุสญ
ั ญานีใ้ ห้ไว้แก่บคุ คลเหล่านัน้
บรรดาผู้ที่ได้รับความคุ้มครองจะคงได้รับประโยชน์จากความตกลงต่างๆ เช่นว่านี้ตราบเท่าที่อนุสัญญา
นี้จะพึงปรับใช้แก่บุคคลเหล่านั้น เว้นแต่เมื่อมีบทบัญญัติที่ขัดกันอย่างชัดแจ้งปรากฏอยู่ในความตกลงที่
กล่าวแล้ว หรือในความตกลงที่จะได้ท�ำขึ้นภายหลัง หรือเมื่อภาคีคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้น�ำระเบียบ
การต่างๆ ที่ดีกว่ามาใช้แก่บุคคลเหล่านี้
ข้อ 8
บรรดาผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง ไม่ว่าในพฤติการณ์เช่นไร จะยอมสละสิทธิบางส่วนหรือทั้งหมดที่ตนได้
รับตามอนุสัญญาฉบับนี้ และตามความตกลงพิเศษต่างๆ ซึ่งได้กล่าวไว้ในข้อก่อน ในกรณีที่มีความตกลง
พิเศษเช่นว่านั้นหาได้ไม่
ข้อ 9
อนุสัญญาฉบับนี้ให้ใช้บังคับด้วยความร่วมมือและภายใต้ความควบคุมของประเทศที่คุ้มครอง ซึ่งมีหน้าที่
พิทกั ษ์รกั ษาผลประโยชน์ของภาคีคพู่ พิ าทเพือ่ การนีน้ อกจากพนักงานทูตหรือกงสุลของตนแล้ว ประเทศที่
คุม้ ครองจะแต่งตัง้ ผูแ้ ทนจากคนชาติของตนหรือคนชาติของประเทศทีเ่ ป็นกลางอืน่ อีกก็ได้ ผูแ้ ทนดังกล่าว
นี้จะต้องได้รับความเห็นชอบของประเทศที่ตนจะไปปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ภาคีคพู่ พิ าทจะต้องอ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบตั ภิ ารกิจของผูแ้ ทน หรือผูไ้ ด้รบั มอบอ�ำนาจของประเทศ
ที่คุ้มครองอย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
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ผู้แทนหรือผู้ที่ได้รับมอบอ�ำนาจของประเทศที่คุ้มครองไม่ว่ากรณีใดจะกระท�ำการเกินหน้าที่ของตนตาม
อนุสัญญาฉบับนี้หาได้ไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นอันบังคับเกี่ยวกับความมั่นคง
ของรัฐที่ตนไปปฏิบัติหน้าที่
ข้อ 10
บทบัญญัติต่างๆ แห่งอนุสัญญาฉบับนี้ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติทางมนุษยธรรม ซึ่งคณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศหรือองค์การมนุษยธรรมอืน่ ใดทีไ่ ม่ลำ� เอียงทางฝ่ายใด ทีร่ บั จะกระท�ำเพือ่ คุม้ ครอง
บุคคลพลเรือนและเพื่อบรรเทาทุกข์แก่บุคคลเหล่านั้นโดยได้รับความยินยอมของภาคีคู่พิพาททีเ่ กี่ยวข้อง
ข้อ 11
บรรดาอัครภาคีผทู้ ำ� สัญญาอาจจะตกลงกันไม่วา่ เวลาใดทีจ่ ะมอบหมายหน้าทีท่ งั้ ปวง อันตกอยูก่ บั ประเทศ
ที่คุ้มครองตามอนุสัญญาฉบับนี้ให้แก่องค์การระหว่างประเทศใดๆ ซึ่งให้หลักประกันทั้งปวงในความไม่
ล�ำเอียง และในทางประสิทธิภาพก็ได้
เมือ่ ผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครองตามอนุสญ
ั ญาฉบับนีม้ ไิ ด้รบั ประโยชน์ หรือมิได้รบั ประโยชน์อกี ต่อไปไม่วา่ เพราะ
เหตุใดจากการปฏิบัติการของประเทศที่คุ้มครอง หรือขององค์การหนึ่งองค์การใดที่ระบุไว้ในวรรคแรก
ข้างต้นนั้นแล้วให้ประเทศที่กักคุมร้องขอรัฐที่เป็นกลางรัฐหนึ่งรัฐใด หรือองค์การหนึ่งองค์การใดเช่นว่า
นัน้ เข้ารับหน้าทีท่ งั้ หลายอันประเทศทีค่ มุ้ ครอง ซึง่ แต่งตัง้ โดยภาคีคพู่ พิ าทปฏิบตั อิ ยูต่ ามอนุสญ
ั ญาฉบับนี้
ถ้าไม่อาจจัดความคุ้มครองได้ตามนัยดังกล่าวแล้ว ให้ประเทศที่กักคุมร้องขอ หรือรับสนองบริการของ
องค์การมนุษยธรรม เช่นคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเป็นต้น ภายในบังคับบทบัญญัติแห่ง
ข้อนี้ที่จะเข้ารับหน้าที่ในทางมนุษยธรรม ซึ่งประเทศที่คุ้มครองเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ตามอนุสัญญาฉบับนี้
ประเทศทีเ่ ป็นกลางประเทศใด หรือองค์การใด ซึง่ ได้รบั เชิญจากประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง หรือเสนอตนเองเพือ่
การนีจ้ ะต้องปฏิบตั กิ ารด้วยความส�ำนึกในความรับผิดชอบต่อภาคีคพู่ พิ าท ซึง่ ผูท้ ไี่ ด้รบั ความคุม้ ครองตาม
อนุสญ
ั ญาฉบับนีส้ งั กัดอยู่ และจะต้องให้คำ� รับรองอันพอเพียงว่าตนอยูใ่ นฐานทีจ่ ะเข้ารับหน้าทีต่ ามสมควร
และจะปฏิบัติหน้าที่นั้นโดยไม่ล�ำเอียง
ประเทศต่างๆ จะท�ำความตกลงพิเศษใดๆ อันขัดต่อบทบัญญัติข้างต้นนี้หาได้ไม่ ในเมื่อประเทศหนึ่งใน
บรรดาประเทศเหล่านัน้ ถูกก�ำกัดเสรีภาพแม้เพียงชัว่ คราวก็ดี ในการทีจ่ ะเจรจากับประเทศอืน่ หรือพันธมิตร
ของตนโดยผลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางทหาร เฉพาะอย่างยิ่งในเมื่ออาณาเขตทั้งหมด หรืออาณาเขต
ส่วนใหญ่ของประเทศดังกล่าวถูกยึดครอง
เมื่อใดอนุสัญญาฉบับนี้ มีข้อความกล่าวถึงประเทศที่คุ้มครอง ข้อความนั้นให้ใช้บังคับแก่องค์การต่างๆ ที่
เข้ามาแทนตามนัยแห่งข้อนี้ด้วย
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บทบัญญัตแิ ห่งข้อนีใ้ ห้ขยายและปรับใช้แก่กรณีทคี่ นชาติของรัฐทีเ่ ป็นกลางซึง่ อยูใ่ นอาณาเขตทีถ่ กู ยึดครอง
หรือซึง่ ตกอยูใ่ นอาณาเขตของรัฐทีเ่ ป็นฝ่ายในสงคราม ซึง่ รัฐทีบ่ คุ คลเหล่านัน้ สังกัดอยูไ่ ม่มผี แู้ ทนทางการทูต
ตามปกติประจ�ำอยู่
ข้อ 12
ในกรณีทเี่ ห็นว่าเป็นการสมควรเพือ่ ประโยชน์แก่ผทู้ ไี่ ด้รบั ความคุม้ ครองโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีทมี่ กี าร
ขัดแย้งกันในระหว่างภาคีคู่พิพาทเกี่ยวกับการใช้หรือการตีความบทบัญญัติต่างๆ แห่งอนุสัญญาฉบับนี้
ประเทศที่คุ้มครองจะได้อ�ำนวยความช่วยเหลือเพื่อท�ำความตกลงในข้อที่เกิดขัดแย้งกันนั้น
เพือ่ การนี้ ประเทศทีค่ มุ้ ครองแต่ละประเทศจะเป็นโดยการเชือ้ เชิญของภาคีฝา่ ยหนึง่ หรือโดยการริเริม่ ของ
ตนเองก็ตาม อาจเสนอต่อภาคีคพู่ พิ าทให้มกี ารประชุมระหว่างผูแ้ ทนของตน และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับความคุ้มครองก็ได้ ซึ่งถ้าอาจท�ำได้ก็ให้ประชุมกันในอาณาเขตที่
เป็นกลางอันได้จัดเลือกขึ้นตามความเหมาะสม ภาคีคู่พิพาทมีข้อผูกพันที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นผลตามข้อ
ที่ได้เสนอมายังตนเพื่อการนี้ ถ้าจ�ำเป็นประเทศที่คุ้มครองอาจเสนอขอความเห็นชอบจากภาคีคู่พิพาทใน
ตัวบุคคลแห่งประเทศที่เป็นกลาง หรือที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ซึ่งจะได้
รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวก็ได้

ภาค 2

ความคุ้มครองโดยทั่วไปแก่ประชากรต่อผลแห่งสงครามบางประการ
ข้อ 13
บทบัญญัติในภาค 2 ย่อมคลุมถึงประชากรทั้งปวงของประเทศที่พิพาทกัน โดยไม่ค�ำนึงถึงลักษณะความ
แตกต่างอันเป็นผลเสื่อมเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งซึ่งเนื่องมาแต่เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือความคิดเห็น
ในทางการเมือง และย่อมมุ่งหมายที่จะบรรเทาความทุกข์ทรมานอันเกิดแต่สงคราม
ข้อ 14
ในยามสงบ บรรดาอัครภาคีผู้ท�ำสัญญา และภายหลังเมื่อได้เกิดการสู้รบขึ้นแล้ว บรรดาผู้เป็นฝ่ายในการ
สู้รบนั้นอาจจัดตั้งขึ้นในอาณาเขตของตน และถ้าหากมีความจ�ำเป็นเกิดขึ้นอาจจัดตั้งขึ้นในเขตที่ยึดครอง
ซึ่งเขตและท้องที่ส�ำหรับโรงพยาบาลและส�ำหรับความปลอดภัยซึ่งได้จัดวางระเบียบขึ้น เพื่อคุ้มครอง
ผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วยไข้และผู้ชรา เด็กที่มีอายุต�่ำกว่า 15 ปี สตรีมีครรภ์และมารดาที่มีบุตรอายุต�่ำกว่า 7 ปี
ให้พ้นจากภัยสงคราม
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เมือ่ มีการสูร้ บเกิดขึน้ และระหว่างทีท่ ำ� การสูร้ บกันอยูน่ นั้ ภาคีทเี่ กีย่ วข้องอาจท�ำความตกลงกันเพือ่ รับรอง
เขตและท้องทีท่ ไี่ ด้จดั ตัง้ ขึน้ นัน้ เพือ่ การนี้ ภาคีดงั กล่าวแล้วอาจเพิม่ เติมบทบัญญัตขิ องร่างความตกลงทีไ่ ด้
ผนวกไว้ท้ายอนุสัญญาฉบับนี้โดยการแก้ไขตามที่เห็นว่าจ�ำเป็นก็ได้
ประเทศที่คุ้มครองและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศจะได้รับเชิญเพื่อให้ความช่วยเหลือในการ
จัดตั้งและการรับรองเขตและท้องที่ส�ำหรับโรงพยาบาล และส�ำหรับความปลอดภัยเหล่านี้
ข้อ 15
ภาคีคพู่ พิ าทฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรือโดยผ่านรัฐทีเ่ ป็นกลาง หรือองค์การมนุษยธรรมแห่ง
ใดก็ตามอาจเสนอต่อภาคีฝา่ ยปฏิปกั ษ์ให้จดั ตัง้ ขึน้ ในภูมภิ าคทีม่ กี ารต่อสูก้ นั ซึง่ เขตทีเ่ ป็นกลางเพือ่ ให้บคุ คล
ดังต่อไปนี้หลบภัยจากผลของสงครามก็ได้ โดยไม่ค�ำนึงถึงความแตกต่างใดๆ คือ
(ก) พลรบหรือผู้ที่มิใช่พลรบ ซึ่งบาดเจ็บ และป่วยไข้
(ข) บุคคลพลเรือน ซึ่งมิได้มีส่วนในการสู้รบ และซึ่งขณะที่มีถ่ินที่อยู่อยู่ในเขตนั้น มิได้กระท�ำการ
ใดๆ ที่มีลักษณะเกี่ยวกับการทหาร
เมื่อภาคีท่ีเกี่ยวข้องตกลงเห็นพ้องกันในที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ การบริหาร การส่งอาหาร และการควบคุม
ดูแลเขตที่เป็นกลางตามที่ได้เสนอขึ้นนั้นแล้ว ให้ผู้แทนของภาคีคู่พิพาทจัดท�ำความตกลงและลงนาม
กันเป็นลายลักษณ์อักษรความตกลงนั้นให้ก�ำหนดเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาที่จะให้ด�ำรงไว้ซึ่งความ
เป็นกลางแห่งเขตนั้นด้วย
ข้อ 16
ให้ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ตลอดจนผู้ทุพพลภาพ และสตรีมีครรภ์ได้รับการพิจารณาเพื่อความคุ้มครองและ
เคารพเป็นพิเศษ
ตราบเท่าที่ความจ�ำเป็นในทางการทหารเปิดช่องให้ ภาคีคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะต้องอ�ำนวยความสะดวก
แก่การที่จะค้นหาผู้ที่ถูกฆ่าตาย หรือบาดเจ็บกับให้ความเหลือผู้ที่ประสบภัยจากเรืออับปาง และบุคคล
อื่นที่ตกอยู่ในอันตรายอย่างร้ายแรง และต้องให้ความคุ้มครองแก่บุคคลเหล่านั้น ต่อการถูกปล้นสะดม
และการปฏิบัติอันเลวทราม
ข้อ 17
ภาคีคพู่ พิ าทจะต้องพยายามจัดท�ำความตกลงเฉพาะท้องถิน่ เพือ่ การขนย้ายผูบ้ าดเจ็บ ป่วยไข้ ผูท้ พุ พลภาพ
ผู้ชรา เด็ก และสตรีที่คลอดบุตรออกจากเขตที่ถูกปิดหรือถูกล้อมไว้ และเพื่อจัดให้บรรพชิตแห่งศาสนา
ต่างๆ พนักงานแพทย์และบริภัณฑ์ทางการแพทย์ได้ผ่านไปสู่เขตนั้นๆ ได้
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ข้อ 18
โรงพยาบาลฝ่ายพลเรือนทีไ่ ด้จดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ ดูแลรักษาผูบ้ าดเจ็บ และป่วยไข้ ผูท้ พุ พลภาพ และสตรีทคี่ ลอด
บุตรนัน้ ห้ามมิให้ใช้เป็นจุดแห่งการโจมตีไม่วา่ ในพฤติการณ์ใดๆ แต่จะต้องได้รบั ความเคารพและคุม้ ครอง
จากภาคีคู่พิพาทตลอดไป
รัฐทีเ่ ป็นภาคีคพู่ พิ าท จะต้องจัดให้บรรดาโรงพยาบาลฝ่ายพลเรือนมีหนังสือส�ำคัญ แสดงว่าเป็นโรงพยาบาล
ฝ่ายพลเรือนและแสดงว่าสิ่งก่อสร้างที่ครอบครองอยู่นั้น มิได้ใช้เพื่อประโยชน์อื่นใด ซึ่งท�ำให้โรงพยาบาล
เหล่านี้เสียสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามความในข้อ 19
โรงพยาบาลฝ่ายพลเรือนจะต้องจัดให้มีเครื่องหมายติดไว้ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 38 แห่งอนุสัญญาเจนีวา
เพื่อให้ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีขึ้น ฉบับลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 แต่
ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐแล้วเท่านั้น
ตราบเท่าทีค่ วามจ�ำเป็นในทางการทหารเปิดช่องให้ ภาคีคพู่ พิ าทจะต้องจัดการเท่าทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ให้เครือ่ งหมาย
พิเศษอันเด่นชัด แสดงว่าเป็นสถานพยาบาลฝ่ายพลเรือนนั้นเห็นได้โดยชัดเจน แก่กองทัพบก กองทัพ
อากาศ และกองทัพเรือ ของฝ่ายศัตรูเพื่อป้องกันการกระท�ำของฝ่ายศัตรูอันอาจเกิดขึ้นได้
โดยเหตุที่อันตรายอาจเกิดขึ้นแก่โรงพยาบาลซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับจุดทางทหารได้ จึงเป็นการสมควรที่จะให้
โรงพยาบาลเช่นว่านั้น ไปตั้งอยู่ ณ สถานที่ที่ไกลที่สุดที่จะไกลได้จากจุดที่ว่านั้น
ข้อ 19
ความคุ้มครองที่โรงพยาบาลฝ่ายพลเรือนมีสิทธิที่จะได้รับนั้น จะไม่ระงับไปเว้นแต่จะใช้สถานที่นั้นนอก
หน้าที่ในทางมนุษยธรรม เพื่อกระท�ำการอันเป็นภยันตรายแก่ฝ่ายศัตรู อย่างไรก็ตาม ความคุ้มครอง
จะระงับได้ก็ต่อเมื่อได้รับค�ำเตือนตามสมควร โดยก�ำหนดระยะเวลาอันเหมาะสมตามควรแก่กรณี และ
ค�ำเตือนเช่นว่านั้นได้ถูกทอดทิ้งละเลยเสีย
ผู้ป่วยไข้และบาดเจ็บที่เป็นผู้สังกัดในกองทัพ ได้รับการรักษาพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลเหล่านี้ก็ดี หรือ
การที่มีอาวุธเล็กและกระสุนอันได้มาจากพลรบเช่นว่านั้น ซึ่งยังมิได้มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ก็ดี มิให้ถือว่า
เป็นการกระท�ำอันเป็นภยันตรายต่อฝ่ายศัตรู
ข้อ 20
บุคคลซึ่งโดยปกติท�ำงานโดยเฉพาะในหน้าที่ด�ำเนินการและบริหารกิจการของโรงพยาบาลฝ่ายพลเรือน
รวมตลอดถึงเจ้าหน้าที่ที่ท�ำการค้นหา ขนย้าย ขนส่ง และดูแลรักษาบุคคลพลเรือนที่บาดเจ็บและป่วยไข้
ผู้ทุพพลภาพ และสตรีที่คลอดบุตรนั้น จะต้องได้รับความเคารพและคุ้มครอง
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ภายในอาณาเขตทีย่ ดึ ครองและในเขตทีม่ กี ารปฏิบตั กิ ารทางทหาร พนักงานดังกล่าวข้างต้นจะต้องมีหลักฐาน
โดยใช้บตั รประจ�ำตัวรับรองฐานะของตน มีรปู ถ่ายของผูถ้ อื บัตรและประทับตราของเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ
และจะต้องมีผ้าพันแขนป้องกันน�้ำได้ ซึ่งได้ประทับตราแล้ว สวมไว้ที่แขนซ้ายในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ผ้าพันแขนนี้ให้รับเป็นผู้ออกให้และต้องมีเครื่องหมายตามที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 38 แห่งอนุสัญญาเจนีวา
เพื่อให้ผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีขึ้น ฉบับลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949
พนักงานอืน่ ๆ ทีท่ �ำงานในหน้าทีด่ ำ� เนินการ และบริหารกิจการของโรงพยาบาลฝ่ายพลเรือน จะต้องได้รบั
ความเคารพและคุ้มครอง และมีสิทธิที่จะสวมผ้าพันแขนตามที่บัญญัติไว้ และภายใต้เงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้
ในข้อนี้ซงึ่ ตนจะต้องปฏิบัตใิ นขณะกระท�ำการตามหน้าทีน่ ั้นๆ ได้ บัตรประจ�ำตัวนั้นจะต้องแสดงถึงหน้าที่
ซึ่งตนจะต้องปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่ผู้ด�ำเนินกิจการของโรงพยาบาลแต่ละแห่งจะต้องพร้อมอยู่เสมอในอันที่จะแสดงบัญชีรายนาม
ของพนักงานดังกล่าว อันครบถ้วนแก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจของชาติหรือของผู้ยึดครอง
ข้อ 21
ขบวนพาหนะหรือรถไฟพยาบาลทางบก หรือเรือที่จัดไว้โดยเฉพาะทางทะเลเพื่อบรรทุกบุคคลพลเรือนที่
บาดเจ็บและป่วยไข้ ผู้ทุพพลภาพ และสตรีที่คลอดบุตร จะต้องได้รับความเคารพและคุ้มครองเช่นเดียว
กับโรงพยาบาลตามที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 18 และจะต้องจัดท�ำเครื่องหมาย ด้วยความเห็นชอบของรัฐโดย
แสดงเครื่องหมายพิเศษอันเด่นชัด ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 38 ของอนุสัญญาเจนีวา เพื่อให้ผู้บาดเจ็บและ
ป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีขึ้น ลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949
ข้อ 22
อากาศยานทีใ่ ช้เฉพาะในการขนย้ายบุคคลพลเรือนทีบ่ าดเจ็บและป่วยไข้ ผูท้ พุ พลภาพ และสตรีทคี่ ลอดบุตร
หรือในการขนส่งพนักงานแพทย์ และบริภัณฑ์ทางการแพทย์นั้นจะต้องไม่ถูกโจมตี แต่จะต้องได้รับความ
เคารพในขณะทีท่ ำ� การบินในระดับความสูง ในเวลาและตามสายการบินทีไ่ ด้ตกลงกันไว้โดยเฉพาะระหว่าง
ภาคีคู่พิพาทที่เกี่ยวข้องทั้งปวง
อากาศยานเหล่านั้นอาจมีเครื่องหมายอันเด่นชัด แสดงไว้ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 38 ของอนุสัญญาเจนีวา
เพื่อผู้บาดเจ็บและป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีขึ้น ฉบับลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949
เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอืน่ ห้ามมิให้ทำ� การบินเหนืออาณาเขตของฝ่ายศัตรูหรือทีฝ่ า่ ยศัตรูยดึ ครอง
อากาศยานเช่นว่านั้นจะต้องเชื่อฟังค�ำสั่งให้ร่อนลงสู่พื้นดิน เมื่อได้มีการร่อนลงตามค�ำสั่งดังกล่าวนี้
อากาศยานพร้อมด้วยผู้ที่อยู่ในอากาศยานนั้น อาจท�ำการบินต่อไปได้หลังจากได้มีการตรวจสอบแล้ว
หากมีการตรวจสอบเช่นว่านั้น
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ข้อ 23
อัครภาคีผู้ท�ำสัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องยอมให้บรรดาการส่งพัสดุทางการแพทย์และส�ำหรับโรงพยาบาล
ตลอดจนวัตถุที่จ�ำเป็นแก่พิธีกรรมทางศาสนาเพื่อใช้โดยเฉพาะส�ำหรับบุคคลพลเรือนของอัครภาคีผู้ท�ำ
สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ผ่านไปได้โดยเสรี แม้ว่าอัครภาคีอีกฝ่ายหนึ่งนี้จะเป็นปฏิปักษ์กับตนก็ตามกับทั้งจะ
ต้องอนุญาตให้การส่งอาหารที่จ�ำเป็น เครื่องนุ่งห่ม และยาบ�ำรุงส�ำหรับเด็กที่อายุต�่ำกว่า 15 ปี สตรีมี
ครรภ์และสตรีที่คลอดบุตร ผ่านไปได้โดยเสรีเช่นเดียวกัน
พันธกรณีของอัครภาคีผู้ท�ำสัญญาฝ่ายหนึ่งที่จะต้องยอมให้มีการส่งสิ่งของดังกล่าวในวรรคก่อนผ่านไป
ได้โดยเสรีนั้น ให้อยู่ในบังคับแห่งเงื่อนไขว่าอัครภาคีฝ่ายนี้ มีความพอใจว่าจะไม่มีเหตุผลอันร้ายแรงที่จะ
ท�ำให้เกรงว่า
(ก) สิ่งของที่ส่งนั้นอาจถูกบ่ายเบี่ยงไปจากจุดปลายทาง หรือ
(ข) การควบคุมจะไม่ได้ผล หรือ
(ค) ประโยชน์อันแน่นอนจะตกเป็นก�ำลังทหารหรือทางเศรษฐกิจของฝ่ายศัตรู โดยการสับเปลี่ยน
การส่งสินค้าดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมิฉะนั้นฝ่ายศัตรูจะต้องเป็นผู้จัดส่งหรือต้องผลิต หรือโดยการ
ปล่อยวัสดุ บริการ หรือความสะดวกเช่นว่านั้น ซึ่งมิฉะนั้นฝ่ายศัตรูจะต้องเป็นผู้จัดหามาเพื่อ
ท�ำการผลิตสินค้าเช่นว่านั้น
ประเทศที่ยอมให้มีการส่งสิ่งของผ่านไปได้ดังกล่าวในวรรคแรกของข้อนี้อาจให้อนุญาตเช่นว่านั้นโดยมี
เงื่อนไขว่า การแจกจ่ายแก่บุคคลที่จะได้รับประโยชน์จากการนั้นจะต้องกระท�ำภายใต้ความควบคุม ณ
ท้องที่โดยประเทศที่คุ้มครองก็ได้
สิ่งของเช่นว่านั้นจะต้องจัดส่งไปโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้และประเทศที่อนุญาตให้ส่งผ่านโดยเสรีนนั้ มีสทิ ธิ
ที่จะก�ำหนดระเบียบการทางเทคนิค เพื่อใช้ในการอนุญาตให้ส่งผ่านก็ได้
ข้อ 24
ภาคีคพู่ พิ าทจะต้องจัดการตามทีจ่ ำ� เป็น เพือ่ จัดประกันให้เด็กทีม่ อี ายุตำ�่ กว่า 15 ปีซงึ่ เป็นก�ำพร้า หรือต้อง
แยกจากครอบครัวเพราะผลแห่งสงครามจะไม่ถกู ละทิง้ ให้พงึ่ ตัวเองและการเลีย้ งดู การประกอบพิธกี รรม
ในทางศาสนาและการศึกษาของเด็กนัน้ จะต้องได้รบั ความสะดวกในทุกพฤติการณ์ การศึกษาจะต้องอยูใ่ น
ความมอบหมายของบุคคลที่มีประเพณีวัฒนธรรมอย่างเดียวกันเท่าที่สามารถจะท�ำได้
ภาคีคพู่ พิ าทจะต้องอ�ำนวยความสะดวก ในอันทีจ่ ะให้รบั เด็กเช่นว่านัน้ ไว้ในประเทศทีเ่ ป็นกลางตลอดระยะ
เวลาที่พิพาทกัน ด้วยความยินยอมของประเทศที่คุ้มครองถ้ามี และภายใต้ความควบคุมตามสมควร เพื่อ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามหลักที่ได้กล่าวไว้ในวรรคแรก
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นอกจากนัน้ ภาคีคพู่ พิ าทจะต้องพยายามจัดให้บรรดาเด็กทีอ่ ายุตำ�่ กว่า 12 ปี มีเครือ่ งหมายโดยแขวนแผ่น
โลหะประจ�ำตัวหรือด้วยวิธีอื่น
ข้อ 25
บรรดาบุคคลผู้อยู่ในอาณาเขตของภาคีคู่พิพาท หรือในอาณาเขตที่ถูกยึดครองโดยฝ่ายนั้น จะได้รับความ
ช่วยเหลือในการส่งข่าวคราวที่มีสภาพเป็นการส่วนตัวอย่างแท้จริงไปยังสมาชิกแห่งครอบครัวของตนได้
ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใดก็ตามและที่จะรับข่าวคราวจากบุคคลเหล่านั้น จดหมายโต้ตอบนี้จะต้องจัดส่งไปโดย
เร็วและปราศจากการหน่วงเหนี่ยวอันไม่จ�ำเป็น
ถ้าเนื่องจากผลแห่งพฤติการณ์เป็นการยากล�ำบาก หรือพ้นวิสัยที่จะแลกเปลี่ยนจดหมายโต้ตอบระหว่าง
ครอบครัวโดยวิธกี ารไปรษณียธ์ รรมดาได้ ให้ภาคีคพู่ พิ าททีเ่ กีย่ วข้องขอร้องไปยังผูเ้ ป็นสือ่ ทีเ่ ป็นกลาง อาทิ
เช่น ส�ำนักตัวแทนกลาง ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 140 และจะต้องปรึกษากับผู้เป็นสื่อนั้นก�ำหนดวิธีที่จะจัด
ประกันให้ปฏิบตั ติ ามพันธกรณีของตนได้ดที สี่ ดุ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้วยความร่วมมือของสภากาชาด (หรือ
สภาเสี้ยววงเดือนแดง หรือสภาสิงโตแดงและดวงอาทิตย์)
ถ้าหากว่าภาคีคู่พิพาทเห็นเป็นการจ�ำเป็นที่จะให้มีการก�ำกัดการส่งจดหมายโต้ตอบระหว่างครอบครัว
ข้อจ�ำกัดเช่นว่านั้นจะมีได้แต่เพียงบังคับให้ใช้แบบข้อความมาตรฐาน อันมีถ้อยค�ำที่เลือกใช้ได้โดยเสรี 25
ค�ำและจ�ำกัดให้ส่งแบบข้อความเหล่านี้ได้เดือนละหนึ่งครั้ง
ข้อ 26
ภาคีคู่พิพาทแต่ละฝ่าย จะต้องอ�ำนวยความสะดวกแก่การสอบถามซึ่งได้รับจากสมาชิกแห่งครอบครัว
ที่ต้องแยกย้ายกัน เนื่องจากการสงครามเพื่อจัดให้มีการติดต่อระหว่างกันและกันได้อีก และเพื่อจัดให้
พบปะกัน ถ้าหากกระท�ำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคีคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะต้องส่งเสริมกิจการขององค์การ
ที่ท�ำหน้าที่เกี่ยวกับการนี้ หากว่าตนยอมรับและองค์การเหล่านั้นยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยว
กับความมั่นคงของตน
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ภาค 3

ฐานะและผลปฏิบัติของบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง

หมวด 1

บทบัญญัตอิ นั พึงใช้รว่ มกันส�ำหรับอาณาเขตของภาคีคพู่ พิ าทและอาณาเขตทีถ่ กู ยึดครอง
ข้อ 27
ไม่วา่ ในพฤติการณ์ใดๆ บุคคลผูท้ ไี่ ด้รบั ความคุม้ ครองมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั ความเคารพในตัวตน เกียรติยศ สิทธิ
ในทางครอบครัว การเชือ่ ถือและปฏิบตั ทิ างศาสนา และจรรยามารยาทกับประเพณี จะต้องได้รบั ผลปฏิบตั ิ
อย่างมีมนุษยธรรมในทุกโอกาส และโดยเฉพาะอย่างยิง่ จะต้องได้รบั ความคุม้ ครองต่อบรรดาการประทุษร้าย
ใดๆ หรือการขูเ่ ข็ญว่าจะประทุษร้าย และต่อการถูกเหยียดหยามและความอยากสอดรูเ้ ห็นของประชาชน
สตรีจะต้องได้รบั ความคุม้ ครองเป็นพิเศษต่อการท�ำลายเกียรติยศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อการข่มขืนกระท�ำ
ช�ำเรา การบังคับให้เป็นโสเภณี หรือการอนาจารใดๆ
โดยไม่เป็นการเสียสิทธิตามบทบัญญัตเิ กีย่ วด้วยสภาพแห่งอนามัย อายุและเพศ บุคคลทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครอง
ทั้งปวงจะต้องได้รับผลปฏิบัติจากภาคีคู่พิพาทซึ่งตนตกอยู่ในอ�ำนาจโดยลักษณะอย่างเดียวกัน โดยมิต้อง
ค�ำนึงถึงความแตกต่างอันเป็นผลเสื่อมเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนาหรือความคิดเห็น
ในทางการเมือง
อย่างไรก็ตาม ภาคีคู่พิพาทอาจจัดวางระเบียบการ เพื่อการควบคุมและเพื่อความปลอดภัยอันเกี่ยวกับ
บุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง เท่าที่จ�ำเป็นเพราะผลแห่งสงคราม
ข้อ 28
ห้ามมิให้ใช้ตัวบุคคลผู้ท่ีได้รับความคุ้มครองเป็นเครื่องป้องกัน เพื่อให้สถานที่จุดใดจุดหนึ่ง หรือเขตใด
เขตหนึ่งพ้นจากการปฏิบัติการทางทหาร
ข้อ 29
ภาคีคพู่ พิ าททีอ่ าจมีบคุ คลผูท้ ไี่ ด้รบั ความคุม้ ครองอยูใ่ นอ�ำนาจของตนต้องรับผิดชอบส�ำหรับผลปฏิบตั ขิ อง
ตัวแทนของตนแก่บุคคลเหล่านั้นโดยไม่ต้องค�ำนึงถึงความรับผิดชอบเฉพาะตัวซึ่งอาจมีได้
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ข้อ 30
บุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง จะต้องได้รับความสะดวกทุกประการในอันที่จะร้องเรียนต่อประเทศที่
คุ้มครอง คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สภากาชาด (สภาเสี้ยววงเดือนแดง, สภาสิงโตแดงและ
ดวงอาทิตย์) ประจ�ำชาติของประเทศทีบ่ คุ คลเหล่านัน้ อยูต่ ลอดจนต่อองค์การใดๆ ทีอ่ าจให้ความช่วยเหลือ
แก่บุคคลเหล่านั้นได้
บรรดาองค์การทั้งหลายที่กล่าวนี้จะต้องได้รับความสะดวกทั้งปวง เพื่อการนั้นจากเจ้าหน้าที่ ภายใน
ขอบเขตแห่งความจ�ำเป็นทางทหารหรือเพื่อความมั่นคง
นอกจากการเยี่ยมเยียนของผู้แทนของประเทศที่คุ้มครองและของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
ตามที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 143 แล้ว ประเทศที่กักคุมหรือยึดครองจะต้องอ�ำนวยความสะดวกให้มากที่สุดที่
จะกระท�ำได้แก่การเยีย่ มเยียนบุคคลทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครอง โดยผูแ้ ทนขององค์การอืน่ อันมีวตั ถุประสงค์ที่
จะให้ความช่วยเหลือทางจิตใจ หรือให้การบรรเทาทุกข์ทางวัตถุแก่บุคคลเช่นว่านั้น
ข้อ 31
ห้ามมิให้ปฏิบัติการข่มขี่บีบคั้นด้วยก�ำลังกายหรือทางจิตใจต่อบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเพื่อสืบทราบข้อความจากบุคคลเหล่านั้นหรือจากบุคคลอื่น
ข้อ 32
อัครภาคีผู้ท�ำสัญญาตกลงกันโดยเฉพาะเจาะจงว่า แต่ละฝ่ายจ�ำต้องห้ามมิให้การด�ำเนินการใดๆ อันมี
ลักษณะที่จะก่อให้เกิดความทรมานทางร่างกาย หรือก�ำจัดพันธุ์แห่งบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งอยู่
ในอ�ำนาจของตน ข้อห้ามนี้มิใช่จะใช้บังคับแก่การฆาตกรรม การทรมาน การท�ำโทษทางร่างกาย การ
ตัดทอนอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใด และการทดลองทางแพทย์ หรือทางวิทยาศาสตร์ อันไม่เป็นการจ�ำเป็น
แก่การรักษาพยาบาลแก่บุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองเท่านั้น แต่ใช้บังคับตลอดถึงการกระท�ำอื่นใด
อันเป็นการทารุณเหี้ยมโหดไม่ว่าจะได้กระท�ำลงโดยตัวแทนฝ่ายพลเรือนหรือทหารก็ตาม
ข้อ 33
ห้ามมิให้ลงโทษบุคคลผูท้ ไี่ ด้รบั ความคุม้ ครอง ส�ำหรับความผิดทีบ่ คุ คลนัน้ มิได้กระท�ำด้วยตนเอง การลงอาญา
แก่บุคคลเป็นหมู่ๆ รวมกันตลอดจนบรรดาการกระท�ำที่เป็นการขู่เข็ญ หรือที่เป็นที่น่าหวาดกลัวนั้นเป็น
อันห้ามมิให้กระท�ำ
ห้ามมิให้ท�ำการปล้นสะดม
ห้ามมิให้ทำ� การอันเป็นการตอบแทนแก้แค้นต่อบุคคลผูท้ ไี่ ด้รบั ความคุม้ ครองและทรัพย์สนิ ของบุคคลเหล่านี้
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ข้อ 34
ห้ามมิให้ท�ำการจับตัวไปเป็นประกัน

หมวด 2

คนต่างด้าวในอาณาเขตของภาคีคู่พิพาทฝ่ายหนึ่ง
ข้อ 35
บรรดาบุคคลผูท้ ไี่ ด้รบั ความคุม้ ครองซึง่ ประสงค์จะออกไปเสียจากอาณาเขตเมือ่ เริม่ เกิดการพิพาทหรือใน
ระหว่างการพิพาทนั้น มีสิทธิที่ออกไปได้ เว้นแต่การที่จะออกไปนั้นเป็นการขัดกับประโยชน์ของชาติแห่ง
รัฐนัน้ การร้องเรียนเพือ่ ขอออกไปจากอาณาเขตดังกล่าวแล้วของบุคคลเหล่านัน้ จะต้องได้รบั การพิจารณา
ตามวิธีการที่มีอยู่ตามระเบียบและจะต้องวินิจฉัยโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้ บุคคลผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ออก
ไปเช่นนี้อาจน�ำเงินติดไปกับตนเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อเดินทางและอาจน�ำสิ่งของและวัตถุส�ำหรับใช้ส่วนตัวไป
โดยปริมาณพอสมควร
ถ้าหากว่าบุคคลเช่นว่านัน้ ไม่ได้รบั อนุญาตให้ออกไปจากอาณาเขต บุคคลผูน้ นั้ มีสทิ ธิขอให้ศาลทีม่ อี ำ� นาจ
หรือคณะกรรมการฝ่ายปกครองที่ประเทศกักคุมได้ตั้งขึ้นเพื่อการนั้นพิจาณาการปฏิเสธนั้นใหม่อีกครั้ง
หนึ่งโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้
เมือ่ มีการร้องขอ เว้นแต่จะมีเหตุผลขัดข้องเกีย่ วกับความมัน่ คงหรือมีบคุ คลทีเ่ กีย่ วข้องคัดค้าน จะต้องแจ้ง
ให้ผแู้ ทนของประเทศทีค่ มุ้ ครองทราบเหตุผลในการปฏิเสธค�ำขอเพือ่ อกไปจากอาณาเขต และแจ้งให้ทราบ
นามของบรรดาบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปจากอาณาเขตโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้
ข้อ 36
การอนุญาตให้ออกไปจากอาณาเขตตามความในข้อก่อน จะต้องกระท�ำโดยมีเงื่อนไขอันพึงพอใจ
เกี่ยวกับความปลอดภัย สุขภาพ การสุขาภิบาลและอาหาร บรรดาค่าใช้จ่ายในการนี้นับแต่จุดแรกที่ออก
จากอาณาเขตของประเทศที่กักคุม ให้ตกเป็นของประเทศปลายทาง หรือในกรณีที่เกี่ยวกับการพักอยู่ใน
ประเทศทีเ่ ป็นกลาง ให้ตกเป็นของประเทศทีค่ นชาติของตนได้รบั ประโยชน์ในเมือ่ มีความจ�ำเป็นอาจก�ำหนด
รายละเอียดในทางปฏิบตั เิ พือ่ การย้ายสถานทีน่ นั้ ไว้ โดยความตกลงกันเป็นพิเศษระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
บทบัญญัตดิ งั กล่าวแล้ว ไม่เป็นการตัดสิทธิสำ� หรับความตกลงพิเศษเช่นว่านัน้ ซึง่ อาจกระท�ำขึน้ ระหว่างภาคี
คูพ่ พิ าทเกีย่ วกับการแลกเปลีย่ น และการส่งตัวกลับประเทศเดิม ซึง่ คนชาติของตนทีต่ กอยูใ่ นมือของฝ่ายศัตรู
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ข้อ 37
บุคคลผูท้ ไี่ ด้รบั ความคุม้ ครองซึง่ ถูกกักตัวอยูใ่ นระหว่างด�ำเนินการ หรือต้องได้รบั โทษอันเป็นการตัดเสรีภาพ
จะต้องได้รับผลปฏิบัติอย่างมนุษยธรรมในระหว่างที่ถูกกักตัวอยู่นั้น
เมื่อถูกปล่อยตัวแล้ว บุคคลเหล่านั้นอาจร้องขอเพื่อออกไปจากอาณาเขตตามที่บัญญัติไว้ในข้อก่อนๆ ได้
ข้อ 38
ภายในข้อยกเว้นแห่งระเบียบการพิเศษที่อนุญาตไว้ตามอนุสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามข้อ 27
และ 41 สภาวะแห่งบุคคลผูท้ ไี่ ด้รบั ความคุม้ ครองจะคงเป็นไปตามหลักการทีก่ ำ� หนดไว้โดยบทบัญญัตเิ กีย่ ว
กับคนต่างด้าวในยามสงบ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามบุคคลเหล่านั้นจะต้องได้รับสิทธิดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ
(1) จะต้องได้รับความช่วยเหลือในอันที่จะได้รับการบรรเทาทุกข์เป็นรายตัวหรือเป็นหมู่คณะตามแต่ที่
จะมีผู้ส่งไปยังบุคคลเหล่านั้น
(2) หากมีความจ�ำเป็นเกีย่ วกับสภาพแห่งอนามัยของตน บุคคลเหล่านัน้ จะต้องได้รบั การรักษาพยาบาล
และได้รับผลปฏิบัติในโรงพยาบาลเท่าเทียมกับคนชาติของรัฐที่เกี่ยวข้อง
(3) จะต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและได้รับความอนุเคราะห์ในทางจิตใจจาก
บรรพชิตตามความเชื่อถือของตน
(4) ถ้าหากว่าอยู่ ณ เขตใดเฉพาะที่อาจได้รับอันตรายจากสงครามบุคคลเหล่านั้นจะต้องได้รับอนุญาต
ให้โยกย้ายไปจากเขตนั้นเท่าเทียมกับคนชาติของรัฐที่เกี่ยวข้อง
(5) เด็กที่มีอายุต�่ำกว่า 15 ปี สตรีมีครรภ์ และมารดาของเด็กที่มีอายุต�่ำกว่า 7 ปี จะต้องได้รับประโยชน์
จากผลปฏิบัติบุริมสิทธิเท่าเทียมกับคนชาติของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 39
บุคคลผู้ท่ีได้รับความคุ้มครองผู้ซึ่งต้องสูญเสียการงานที่ได้ประโยชน์เพราะผลแห่งสงคราม จะต้องได้
รับโอกาสที่จะต้องแสวงหาการงานเพื่อค่าจ้างได้ ภายในบังคับแห่งเหตุผลในทางความมั่นคง และตาม
บทบัญญัติแห่งข้อ 40 โอกาสเช่นว่านั้นจะต้องเป็นไปโดยเท่าเทียมกัน กับที่ได้ให้แก่คนชาติของประเทศ
ที่บุคคลเล่านั้นเข้าไปอยู่ในอาณาเขต
เมื่อภาคีคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งใช้วิธีการ เพื่อควบคุมบุคคลผู้ได้รับความคุ้มครองคนใดคนหนึ่ง อันเป็นผลให้
ผู้นั้นไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบุคคลเช่นว่านั้นถูกขัดขวางโดยอ้างเหตุผลแห่ง
ความมั่นคงมิให้แสวงหาการงานเพื่อรับค่าจ้างในสภาพอันสมควร ภาคีฝ่ายนั้นจะต้องจัดประกันในอันที่
จะเลี้ยงดูบุคคลนั้นตลอดจนผู้ที่ต้องพึ่งพิงผู้นั้นด้วย
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ไม่วา่ ในกรณีใดๆ บุคคลผูท้ ไี่ ด้รบั ความคุม้ ครอง อาจจะได้รบั เงินเบีย้ เลีย้ งจากประเทศของตน จากประเทศ
ที่คุ้มครองหรือจากสมาคมบรรเทาทุกข์ที่กล่าวไว้ในข้อ 30 ได้
ข้อ 40
บุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองอาจถูกบังคับให้ท�ำงานได้ก็แต่เพียงเท่าเทียมกับคนชาติแห่งภาคีคู่พิพาทที่
ตนเข้าไปอยู่ในอาณาเขตเท่านั้น
ถ้าหากว่าบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองมีสัญชาติศัตรู บุคคลเหล่านั้นอาจถูกบังคับให้ท�ำงานก็แต่เฉพาะ
เท่าที่จ�ำเป็นตามปกติ เพื่อด�ำเนินการเกี่ยวกับการเลี้ยงดู ที่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม การขนส่งและอนามัยของ
มนุษย์เท่านั้น ซึ่งไม่เป็นงานอันเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติการในทางทหาร
ในกรณีดงั กล่าวใน 2 วรรคก่อน บุคคลผูท้ ไี่ ด้รบั ความคุม้ ครองทีถ่ กู บังคับให้ทำ� งาน จะต้องได้รบั ประโยชน์
ในเงื่อนไขในการท�ำงานและการคุ้มครองอันตรายเช่นเดียวกับคนงานแห่งชาตินั้นๆ เฉพาะอย่างยิ่งที่
เกี่ยวกับค่าจ้างเวลาท�ำงาน เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องมือ การฝึกหัดงานที่ได้เคยรับมาและค่าทดแทนความ
เสียหายส�ำหรับกรณีอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บอันเกิดจากอาชีพการงาน
ถ้าหากว่ามีการฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น บุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองจะต้องได้รับอนุญาตที่จะ
ใช้สิทธิท�ำค�ำร้องตามข้อ 30 ได้
ข้อ 41
ถ้าหากว่าประเทศทีม่ บี คุ คลผูท้ ไี่ ด้รบั ความคุม้ ครองอยูเ่ ห็นว่าระเบียบการควบคุมตามทีก่ ล่าวไว้ในอนุสญ
ั ญา
ฉบับนี้ยังไม่เพียงพอ จะอาศัยระเบียบการควบคุมอื่นๆ ที่ร้ายแรงนอกเหนือกว่าการก�ำหนดสถานที่ให้
บุคคลเหล่านั้นอยู่หรือการกักกันตามที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 42 และ 43 หาได้ไม่
การน�ำบทบัญญัตใิ นข้อ 39 วรรคสองมาใช้บงั คับแก่กรณีทบ่ี คุ คลทีถ่ กู บังคับให้ออกไปจากถิน่ ทีอ่ ยูต่ ามปกติ
โดยอาศัยค�ำสัง่ โดยใกล้เคียงทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ ก�ำหนดสถานทีใ่ ห้ไปอยู่ ณ ทีอ่ นื่ ใดนัน้ ประเทศทีก่ กั คุมจะ
ต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกีย่ วกับมาตรฐานแห่งสวัสดิภาพตามทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ในภาค 3 หมวด 4 ของอนุสญ
ั ญานี้
ข้อ 42
การกักกันหรือการก�ำหนดสถานที่อยู่แก่บุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองนั้น จะสั่งให้กระท�ำได้ก็ต่อเมื่อมี
ความจ�ำเป็นอย่างแท้จริงเพื่อความมั่นคงของประเทศที่กักคุมเท่านั้น
ถ้าบุคคลใดร้องของโดยสมัครใจ โดยผ่านผู้แทนของประเทศที่คุ้มครองให้กักกันตน และถ้าหากว่าตาม
สถานะของบุคคลผู้นั้น เกิดมีความจ�ำเป็นต้องกระท�ำเช่นนี้ ก็ให้ประเทศที่บุคคลดั่งกล่าวตกอยู่ในอ�ำนาจ
ท�ำการกักกันไว้
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ข้อ 43
บุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองผู้ใดถูกกักกันหรือก�ำหนดสถานที่ให้อยู่มีสิทธิที่จะขอให้ศาลที่มีอ�ำนาจ หรือ
คณะกรรมการฝ่ายปกครองที่ประเทศที่กักคุมได้ตั้งขึ้นเพื่อการนั้นพิจารณาใหม่โดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้
ถ้าการกักกัน หรือการก�ำหนดสถานที่ให้อยู่ยังคงมีอยู่ต่อไป ศาลหรือคณะกรรมการฝ่ายปกครองจะต้อง
พิจารณากรณีของบุคคลเช่นว่านั้นเป็นระยะๆ และอย่างน้อยที่สุดปีละ 2 ครั้ง เพื่อแก้ไขให้ค�ำวินิจฉัยเดิม
ให้เป็นผลดีขึ้น ถ้าหากว่าพฤติการณ์เปิดช่องให้
เว้นไว้แต่บุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองจะคัดค้าน ประเทศที่กักคุมจะต้องแจ้งให้ประเทศที่คุ้มครองทราบ
นามของบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งถูกกักกันหรือก�ำหนดสถานที่ให้อยู่ หรือซึ่งถูกปล่อยตัวจากการ
กักกันหรือสถานที่ที่ก�ำหนดให้อยู่โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ ภายใต้บังคับแห่งเงื่อนไขเช่นเดียวกัน จะ
ต้องแจ้งค�ำวินิจฉัยของศาลหรือคณะกรรมการดังกล่าวในวรรคแรกของข้อนี้ให้ประเทศที่คุ้มครองทราบ
โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เช่นเดียวกัน
ข้อ 44
ในการใช้ระเบียบการควบคุมดังกล่าวไว้ในอนุสัญญาฉบับนี้ ประเทศที่กักคุมจะถือว่า ผู้หลบภัยซึ่งตาม
ข้อเท็จจริงมิได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาลใดๆ เป็นคนต่างด้าวที่เป็นศัตรู โดยมูลฐานแต่เพียงว่าเป็น
ผู้มีสัญชาติโดยนิตินัยของรัฐที่เป็นศัตรูเท่านั้นหาได้ไม่
ข้อ 45
ห้ามมิให้ย้ายตัวบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองไปยังประเทศที่มิได้เป็นภาคีแห่งอนุสัญญา
บทบัญญัตนิ ไี้ ม่ขดั ขวางแก่การทีจ่ ะส่งตัวบุคคลผูท้ ไี่ ด้รบั ความคุม้ ครองกลับประเทศเดิม หรือกลับสูป่ ระเทศ
ที่บุคคลนั้นมีถิ่นที่อยู่หลังจากการสู้รบได้ยุติลงแล้ว
ประเทศทีก่ กั คุมจะย้ายตัวบุคคลผูท้ ไี่ ด้รบั ความคุม้ ครองได้ ก็เพือ่ ส่งไปยังประเทศทีเ่ ป็นภาคีแห่งอนุสญ
ั ญา
ฉบับนีเ้ ท่านัน้ และก็ตอ่ เมือ่ ประเทศทีก่ กั คุมพอใจแล้วว่าประเทศผูร้ บั ตัวพร้อมและสามารถทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม
อนุสัญญาฉบับนี้ ถ้าหากว่าบุคคลผู้ได้รับความคุ้มครองถูกย้ายตัวไปตามพฤติการณ์เช่นว่านั้นแล้ว ความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับนี้ตกอยู่แก่ประเทศที่รับตัวบุคคลนั้นไว้ตลอดเวลาที่บุคคลนั้น
อยู่ในความควบคุมของตน อย่างไรก็ดีถ้าประเทศนั้นละเลยไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาฉบับนี้
เฉพาะทีส่ ำ� คัญประการใด เมือ่ ได้รบั แจ้งจากประเทศทีใ่ ห้ความคุม้ ครองแล้วประเทศทีท่ ำ� การย้ายตัวบุคคล
ผูท้ ไี่ ด้รบั ความคุม้ ครองไปจะต้องจัดการให้เป็นผลเพือ่ แก้ไขสถานการณ์นนั้ หรือจะต้องขอร้องให้สง่ ตัวบุคคล
ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองนั้นกลับคืนไป ค�ำขอร้องเช่นว่านี้จะต้องได้รับการปฏิบัติตาม
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ไม่วา่ ในพฤติการณ์เช่นไร บุคคลผูท้ ไี่ ด้รบั ความคุม้ ครองจะต้องไม่ถกู ย้ายตัวไปยังประเทศทีต่ นมีเหตุผลทีจ่ ะ
เกรงกลัวต่อการถูกประหัตประหารเพราะความคิดเห็นในทางการเมืองหรือความเลือ่ มใสในทางศาสนาของตน
บทบัญญัติข้อนี้ไม่เป็นการขัดขวางแก่การส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
ซึ่งได้กระท�ำกันไว้ก่อนที่การสู้รบได้เกิดขึ้น
ข้อ 46
ตราบเท่าทีย่ งั มิได้เพิกถอนไปก่อนแล้ว ระเบียบการก�ำกัดทีไ่ ด้นำ� มาใช้เกีย่ วกับบุคคลผูท้ ไี่ ด้รบั ความคุม้ ครอง
จะต้องยกเลิกไปโดยเร็วที่สุดหลังจากการสู้รบได้ยุติลงแล้ว
ระเบียบการก�ำกัดที่กระทบถึงทรัพย์สินของบุคคลเหล่านี้จะต้องยกเลิกไปตามกฎหมายของประเทศที่
กักคุมโดยเร็วที่สุดหลังจากการสู้รบได้ยุติลงแล้ว

หมวด 3

อาณาเขตที่ถูกยึดครอง
ข้อ 47
บุคคลผูท้ ไี่ ด้รบั ความคุม้ ครองซึง่ อยูใ่ นอาณาเขตทีถ่ กู ยึดครองจะไม่เสียไปซึง่ ประโยชน์ตามอนุสญ
ั ญาฉบับ
นี้ ไม่วา่ ในกรณีหรือโดยวิธใี ดๆ เนือ่ งจากได้มกี ารเปลีย่ นแปลงในสถาบันหรือในการปกครองของอาณาเขต
ดังกล่าวอันเป็นผลของการยึดครองอาณาเขต หรือเนื่องจากข้อตกลงอันได้ท�ำขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่แห่ง
อาณาเขตที่ถูกยึดครองและประเทศที่ยึดครอง หรือเนื่องจากประเทศที่ยึดครองนั่นได้รวมอาณาเขตที่ยึด
ครองนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนเข้าในประเทศของตน
ข้อ 48
บุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งมิใช่คนชาติของประเทศซึ่งต้องถูกยึดครองอาณาเขต อาจอ้างสิทธิในอัน
ที่จะออกจากอาณาเขตนั้นได้ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งข้อ 35 และค�ำสั่งวินิจฉัยในการนี้จะต้องเป็นไป
ตามวิธีการซึ่งประเทศที่ยึดครองจะได้ก�ำหนดขึ้นตามข้อที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น
ข้อ 49
การบังคับย้ายเอกชนหรือหมูค่ ณะรวมตลอดทัง้ การเนรเทศบุคคลผูท้ ไี่ ด้รบั ความคุม้ ครองออกจากอาณาเขต
ทีถ่ กู ยึดครองไปยังอาณาเขตของประเทศทีย่ ดึ ครอง หรือไปยังประเทศอืน่ ใดไม่วา่ จะเป็นอาณาเขตทีถ่ กู ยึด
ครองหรือไม่ก็ตาม เป็นอันห้ามมิให้กระท�ำ ไม่ว่าด้วยเจตนาใดๆ
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อย่างไรก็ดี ประเทศที่ยึดครองอาจจัดการอพยพทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของเขตหนึ่งเขตใดก็ได้ ถ้าหาก
มีความจ�ำเป็นเพื่อความปลอดภัยของประชากรหรือมีเหตุผลอันจ�ำเป็นทางทหาร การอพยพเช่นว่านี้ จะ
กระท�ำโดยพรากบุคคลผูท้ ไี่ ด้รบั ความคุม้ ครองออกไปนอกอาณาเขตทีย่ ดึ ครองหาได้ไม่ เว้นแต่จะมีเหตุผล
ในทางปฏิบัติซึ่งจะท�ำให้เป็นการพ้นวิสัยที่จะหลีกเลี่ยงการพรากเช่นนี้เสียได้ บุคคลที่ต้องอพยพเช่นว่านี้
จะต้องถูกย้ายกลับสู่บ้านเดิมของตน เมื่อการสู้รบในเขตนั้นได้สิ้นสุดลงแล้ว
ประเทศที่ยึดครองที่ท�ำการย้าย หรืออพยพ จะต้องจัดการเท่าที่สามารถจะท�ำได้ในทางปฏิบัติ เพื่อจัดหา
ที่พักอาศัยอันเหมาะสมเพื่อรับบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองเพื่อให้การย้ายได้กระท�ำไปในลักษณะอันเป็น
ที่พึงพอใจ เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และอาหาร และจะมิให้บุคคลในครอบครัวเดียวต้อง
แยกจากกัน
ประเทศที่คุ้มครองจะต้องได้รับทราบการแจ้งถึงการย้ายและอพยพในทันทีที่ได้มีการย้าย หรืออพยพขึ้น
ประเทศทีย่ ดึ ครองจะไม่กกั คุมบุคคล ทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองไว้ในอาณาเขตทีอ่ าจได้รบั อันตรายแห่งสงคราม
โดยเฉพาะ เว้นแต่จะเป็นการจ�ำเป็นเพื่อความปลอดภัยของประชากรหรือมีเหตุผลอันจ�ำเป็นทางทหาร
ประเทศที่ยึดครองจะต้องไม่ท�ำการเนรเทศ หรือย้ายส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งประชากรที่เป็นพลเรือนของตน
เข้าไปในอาณาเขตที่ตนยึดครอง
ข้อ 50
ประเทศทีย่ ดึ ครองด้วยความร่วมมือของเจ้าหน้าทีแ่ ห่งประเทศและแห่งท้องถิน่ จะต้องอ�ำนวยความสะดวก
เพื่อให้กิจการของสถาบันทั้งหลายอันจัดไว้เพื่อการบริบาลและการศึกษาของเด็ก ได้ด�ำเนินการไปด้วยดี
ประเทศที่ยึดครองจะต้องจัดการเท่าที่จ�ำเป็นทั้งมวล เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการจัดท�ำรูปพรรณของ
เด็ก และจดทะเบียนผู้ที่เป็นบิดามารดาเด็กไม่ว่าในกรณีใดๆ จะต้องไม่ท�ำการเปลี่ยนแปลงฐานะส่วนตัว
ของบุคคลเหล่านั้น และจะต้องไม่ลงทะเบียนเอาบุคคลเหล่านี้เข้าในคณะหรือองค์การใดซึ่งขึ้นอยู่แก่ตน
ถ้าหากว่าสถาบันแห่งท้องถิ่นมีอยู่ไม่เป็นการเพียงพอกับการนี้ ประเทศที่ยึดครองจะต้องจัดการให้การ
เลี้ยงดู และการศึกษาแก่เด็กผู้เป็นก�ำพร้าหรือต้องแยกจากบิดมารดาของตนเนื่องจากการสงครามและ
เป็นผู้ที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างเพียงพอจากญาติสนิทหรือเพื่อน ทั้งนี้หากเป็นไปได้ให้จัดท�ำโดยบุคคล
อันมีสัญชาติ ภาษาและศาสนาเดียวกับบุคคลเหล่านั้น
แผนกพิเศษแผนกหนึง่ ของส�ำนักงานทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามข้อ 136 จะต้องมีหน้าทีด่ ำ� เนินการทีจ่ ำ� เป็นทัง้ มวล ใน
อันที่จะจัดท�ำรูปพรรณของเด็กผู้ซึ่งรูปพรรณยังเป็นที่สงสัยอยู่ รายละเอียดเกี่ยวกับบิดามารดาหรือญาติ
สนิทอื่นๆ ถ้าสามารถรู้ได้จะต้องจดบันทึกไว้
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ประเทศทีย่ ดึ ครองจะไม่ขดั ขวางต่อการใช้ระเบียบการบุรมิ สิทธิใดๆ อันเกีย่ วกับอาหาร การรักษาพยาบาล
หรือการป้องกันต่อผลของสงคราม ซึ่งอาจมีใช้อยู่ก่อนการยึดครองเพื่อประโยชน์ของเด็กที่มีอายุต�่ำกว่า
สิบห้าปี สตรีมีครรภ์และมารดาของเด็กที่มีอายุต�่ำกว่าเจ็ดปี
ข้อ 51
ประเทศที่ยึดครองจะต้องไม่บังคับบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง ให้ต้องเข้าประจ�ำในกองทัพ หรือหน่วย
ช่วยรบของตน ห้ามมิให้ท�ำการบังคับหรือโฆษณาโดยหวังจะให้มีการอาสาโดยสมัครใจ
ประเทศที่ยึดครองจะต้องไม่บังคับบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองให้ท�ำงานเว้นแต่บุคคลเหล่านั้นมีอายุเกิน
สิบแปดปี และให้ท�ำเฉพาะงานซึ่งมีความจ�ำเป็นเพื่อความต้องการของกองทัพที่เข้าท�ำการยึดครอง หรือ
เพื่อบริการอันเป็นสาธารณูปโภค หรือเพื่อการเลี้ยงดู ที่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม การขนส่งหรืออนามัยของ
ประชาการแห่งประเทศที่ถูกยึดครองนั้น บุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองจะต้องไม่ถูกบังคับให้มีหน้าที่ต้อง
ท�ำงานใดๆ ซึง่ ท�ำให้เกิดพันธกรณีแก่ตนทีจ่ ะต้องมีสว่ นในการรบพุง่ ทางทหาร ห้ามมิให้ประเทศทีย่ ดึ ครอง
บังคับบุคคลทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองให้ใช้วธิ กี ารบังคับเพือ่ ยังความปลอดภัยแก่สถานทีท่ บี่ คุ คลเหล่านัน้ ต้อง
ท�ำงานตามที่ถูกเกณฑ์นั้น
งานนี้จะต้องกระท�ำก็แต่เฉพาะในอาณาเขตที่ถูกยึดครองซึ่งบุคคลที่ถูกเกณฑ์ให้ท�ำงานนั้นอยู่ บุคคลเช่น
ว่านี้แต่ละคนจะต้องได้อยู่ในที่ท�ำงานอันเป็นประจ�ำโดยปกติเท่าที่สามารถจะท�ำได้ คนงานจะต้องได้รับ
ค่าจ้างอันสมควรและงานนั้นจะต้องได้ส่วนสัมพันธ์กับก�ำลังแรง และสติปัญญาความสามารถของบุคคล
เหล่านั้น กฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศที่ถูกยึดครองอันว่าด้วยเงื่อนไขการท�ำงานและการคุ้มครอง โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับค่าจ้าง เวลาท�ำงาน เครื่องมือการฝึกงานในชั้นแรก และค่าทดแทนความเสียหาย
ส�ำหรับกรณีอบุ ตั เิ หตุ และโรคภัยอันเกิดจากอาชีพการงานจะต้องใช้บงั คับแก่บคุ คลผูไ้ ด้รบั ความคุม้ ครอง
ซึ่งได้รับมอบให้ท�ำงานตามหน้าที่ได้กล่าวไว้ในข้อนี้
ห้ามมิให้ใช้การเรียกเกณฑ์แรงงาน เป็นสาเหตุเพื่อระดมคนงาน เข้าในองค์การอันมีลักษณะในทางการ
ทหาร หรือกึ่งการทหาร
ข้อ 52
สัญญา ความตกลง หรือข้อบังคับใดๆ จะต้องไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิของคนงาน ไม่ว่าโดย
สมัครใจหรือไม่ และไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใดในอันที่จะร้องเรียนต่อผู้แทนของประเทศที่คุ้มครอง เพื่อที่จะขอ
ให้ประเทศดังกล่าวนั้นยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้อง
ห้ามมิให้ก�ำหนดระเบียบการใดๆ อันมุ่งหมายจะก่อให้เกิดการว่างงานหรือจ�ำกัดโอกาสของคนงานใน
อาณาเขตที่ถูกยึดครอง เพื่อจะเป็นการจูงใจให้ท�ำงานให้แก่ประเทศที่ยึดครอง
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ข้อ 53
ห้ามมิให้ประเทศที่ยึดครอง ท�ำลายทรัพย์สินอันเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นของส่วน
ตัวหรือส่วนรวมของเอกชน หรือของรัฐ หรือขององค์การสาธารณะ หรือขององค์การสังคม หรือสหกรณ์
เว้นแต่การท�ำลายนั้นเป็นการจ�ำเป็นโดยแท้เพื่อการปฏิบัติทางการทหาร
ข้อ 54
ห้ามมิให้ประเทศทีย่ ดึ ครองเปลีย่ นฐานะของข้าราชการหรือผูพ้ พิ ากษาในอาณาเขตทีถ่ กู ยึดครองนัน้ หรือ
ลงโทษหรือกระท�ำการใดอันเป็นการใช้อำ� นาจบังคับ หรือเลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลดังกล่าวแล้ว เพราะบุคคล
เหล่านั้นไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการฝืนใจตนเอง
การห้ามนี้ไม่เป็นการขัดต่อการที่จะใช้ข้อ 51 วรรคสอง และไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของประเทศที่
ยึดครองในอันที่จะปลดข้าราชการออกจากต�ำแหน่งเสียได้
ข้อ 55
ประเทศทีย่ ดึ ครองมีหน้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถทีจ่ ะท�ำได้ในอันทีจ่ ะจัดให้มอี าหารและเวชภัณฑ์สำ� หรับ
ประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องน�ำเข้ามาซึ่งเสบียงอาหาร พัสดุทางการแพทย์ และสิ่งของอื่นๆ อัน
จ�ำเป็น ในเมื่อไม่มีสิ่งของเหล่านี้เพียงพอในอาณาเขตที่ถูกยึดครองนั้น
ห้ามมิให้ประเทศที่ยึดครองเรียกเกณฑ์เสบียงอาหาร สิ่งของต่างๆ หรือเวชภัณฑ์ อันมีอยู่ในอาณาเขตที่
ถูกยึดครอง เว้นแต่เพื่อใช้ส�ำหรับกองทหารที่ท�ำการยึดครอง และส�ำหรับพนักงานฝ่ายปกครองและทั้งนี้
จะต้องค�ำนึงถึงความต้องการของประชากรที่เป็นพลเรือนด้วย ภายในบังคับบทบัญญัติของอนุสัญญา
ระหว่างประเทศอื่นๆ ประเทศที่ยึดครองจะต้องด�ำเนินการหารือให้มีการทดแทนอันเป็นธรรมส�ำหรับ
สิ่งของที่เรียกเกณฑ์ไปนั้น
ประเทศที่คุ้มครองมีเสรีภาพที่จะตรวจสอบสถานะของอาหารและเวชภัณฑ์ในอาณาเขตที่ถูกยึดครองได้
ไม่ว่าเวลาใดเว้นแต่จะมีการห้ามไว้ชั่วคราวเพราะความจ�ำเป็นเกี่ยวกับการทหาร
ข้อ 56
ประเทศที่ยึดครองมีหน้าที่อย่างเต็มความสามารถจะท�ำได้ ที่จะจัดให้มีและบ�ำรุงรักษาไว้ซึ่งสถานที่และ
บริการทางการแพทย์ และทางการพยาบาลตลอดจนการอนามัยและสุขภาพของประชาชนในอาณาเขต
ที่ถูกยึดครองด้วยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ของประเทศและของท้องถิ่นนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
ใช้และปฏิบัติตามวิธีการบ�ำบัดและป้องกันเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อต่อสู้กับการลุกลามของเชื้อโรคติดต่อและ
โรคระบาด พนักงานแพทย์ทุกประเภทจะต้องได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติการตามหน้าที่ของตน
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ถ้าได้จดั ให้มโี รงพยาบาลขึน้ ใหม่ในอาณาเขตทีถ่ กู ยึดครองและถ้าองค์การเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีถ่ กู ยึดครองมิได้
ท�ำการอยู่ ณ ที่นั้น หากเป็นการจ�ำเป็นเจ้าหน้าที่ที่ยึดครองจะต้องให้ความรับรองแก่โรงพยาบาลนั้นตาม
ทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในข้อ 18 ในพฤติการณ์อย่างเดียวกันนี้ เจ้าหน้าทีท่ ยี่ ดึ ครองจะต้องให้ความรับรองแก่พนักงาน
และยวดยานส�ำหรับการขนส่งของโรงพยาบาลตามความในข้อ 20 และ 21 ด้วย
ในการน�ำระเบียบการอนามัยและสุขภาพมาใช้ และการปฏิบัติตามระเบียบการนี้ ประเทศที่ยึดครองจะ
ต้องค�ำนึงถึงความรู้สึกในทางศีลธรรมและจรรยาของพลเมืองแห่งอาณาเขตที่ถูกยึดครองนั้นด้วย
ข้อ 57
ประเทศที่ยึดครองอาจเรียกเกณฑ์โรงพยาบาลพลเรือนได้เป็นการชั่วคราวและเฉพาะในกรณีที่จ�ำเป็นอัน
รีบด่วน เพื่อท�ำการรักษาพยาบาลทหารที่ต้องบาดเจ็บและป่วยไข้ และโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องด�ำเนินการ
เท่าที่จ�ำเป็นในระยะเวลาอันสมควรเพื่อการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยและเพื่อจัดหาสถานที่ส�ำหรับการ
พยาบาลไว้ตามความต้องการของประชากรที่เป็นพลเรือน
วัสดุและพัสดุของโรงพยาบาลพลเรือนนั้น จะเรียกเกณฑ์เอาไปไม่ได้ ถ้าหากว่าเป็นสิ่งจ�ำเป็นเพื่อความ
ต้องการของประชากรที่เป็นพลเรือน
ข้อ 58
ประเทศที่ยึดครองจะต้องอนุญาตให้บรรพชิตทางศาสนาได้ไปให้ความช่วยเหลือในทางจิตใจแก่บรรดา
ศาสนิกชนของตนได้
ประเทศทีย่ ดึ ครองจะต้องรับจัดส่งหนังสือและสิง่ ของอันจ�ำเป็นในทางศาสนาให้ และจะต้องอ�ำนวยความ
สะดวกในการแจกจ่ายสิ่งของเหล่านี้ในอาณาเขตที่ถูกยึดครอง
ข้อ 59
ถ้าหากว่าประชากรทั้งหมดหรือบางส่วนในอาณาเขตที่ถูกยึดครองไม่ได้รับเครื่องอุปโภคบริโภคพอเพียง
ประเทศที่ยึดครองจะต้องยอมให้จัดโครงการบรรเทาทุกข์ขึ้นส�ำหรับประชากรดังกล่าวนั้น และจะต้อง
อ�ำนวยความสะดวกแก่บุคคลเหล่านั้นทุกวิถีทางที่สามารถจะท�ำได้
โครงการเช่นว่านี้ ซึ่งอาจจัดท�ำขึ้นโดยรัฐหรือองค์การมนุษยธรรมอันไม่ล�ำเอียงทางฝ่ายใด เช่น คณะ
กรรมการกาชาดระหว่างประเทศเป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องจัดให้มีการส่งเสบียงอาหารเวชภัณฑ์
และเครื่องนุ่งห่ม
ภาคีผู้ท�ำสัญญาทุกฝ่ายจะต้องยอมให้การส่งสิ่งของเหล่านี้ผ่านไปได้โดยเสรีและจะต้องให้ความคุ้มครอง
แก่สิ่งของเหล่านี้ด้วย
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อย่างไรก็ดปี ระเทศทีอ่ นุญาตให้สง่ สิง่ ของผ่านไปยังอาณาเขตทีถ่ กู ยึดครองโดยภาคีคพู่ พิ าทฝ่ายปฏิปกั ษ์ได้
โดยเสรีนั้นมีสิทธิที่จะตรวจค้นสิ่งของนั้น และที่จะก�ำหนดเวลาและทางที่จะให้ผ่าน รวมทั้งจะต้องได้รับ
เหตุผลอันเป็นที่พอใจโดยผ่านทางประเทศทีค่ ุ้มครอง ว่าสิ่งของเหล่านี้จะได้ใช้เพื่อบรรเทาทุกข์ประชากร
ผู้ขัดสนและจะไม่ใช้เพื่อประโยชน์ของประเทศที่ยึดครองนั้น
ข้อ 60
สิ่งของบรรเทาทุกข์ที่ส่งไปนั้น จะไม่เป็นการปลดเปลื้องประเทศที่ยึดครองจากความรับผิดชอบอย่างใด
อย่างหนึ่งตามข้อ 55, 58 และข้อ 59 ประเทศที่ยึดครองจะน�ำเอาสิ่งของที่ส่งมาบรรเทาทุกข์ไปใช้ใน
ประการอย่างอืน่ ผิดความประสงค์ทไี่ ด้มงุ่ หมายไว้ไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีจำ� เป็นอันรีบด่วนเพือ่ ประโยชน์ของ
ประชากรในอาณาเขตที่ถูกยึดครอง และด้วยความเห็นชอบของประเทศที่คุ้มครอง
ข้อ 61
การจ่ายแจกสิง่ ของทีส่ ง่ มาบรรเทาทุกข์ตามทีก่ ล่าวไว้ในข้อก่อนๆ นัน้ จะต้องกระท�ำด้วยความร่วมมือและ
อยูใ่ นความควบคุมดูแลของประเทศทีค่ มุ้ ครอง หน้าทีน่ จี้ ะเป็นอันตกลงกันระหว่างประเทศทีย่ ดึ ครองและ
ประเทศที่คุ้มครอง มอบหมายให้แก่ประเทศที่เป็นกลางประเทศหนึ่งหรือคณะกรรมการกาชาดระหว่าง
ประเทศ หรือองค์การมนุษยธรรมซึ่งไม่ล�ำเอียงทางฝ่ายใดก็ได้
สิ่งของที่ส่งไปให้นี้ จะต้องได้รับยกเว้นจากค่าภาระ ภาษี หรือศุลกากรทั้งปวงในอาณาเขตที่ถูกยึดครอง
เว้นแต่จะเป็นการจ�ำเป็นเพือ่ ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของอาณาเขตนัน้ ประเทศทีย่ ดึ ครองจะต้องอ�ำนวย
ความสะดวกในอันที่จะจ่ายแจกสิ่งของที่ส่งมานี้โดยเร็ว
ภาคีผู้ท�ำสัญญาทุกฝ่ายจะต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะอนุญาตให้สิ่งของที่ส่งมาบรรเทาทุกข์ที่ว่านี้ ได้ผ่าน
และขนส่งโดยไม่คิดมูลค่าไปยังอาณาเขตที่ถูกยึดครอง
ข้อ 62
เว้นแต่เป็นความจ�ำเป็นยิ่งเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงบุคคลผู้ได้รับความคุ้มครองในอาณาเขตที่ถูกยึด
ครองจะต้องได้รับอนุญาตให้รับสิ่งของที่เอกชนส่งมาบรรเทาทุกข์แก่บุคคลเหล่านั้นได้
ข้อ 63
ภายในบังคับแห่งระเบียบการชั่วคราวซึ่งได้ก�ำหนดเป็นกรณีพิเศษเพื่อความมั่นคงของประเทศที่ยึดครอง
ก)		 สภากาชาด (สภาเสี้ยววงเดือนแดง สภาสิงโตแดงและดวงอาทิตย์) ประจ�ำชาติที่ได้มีการรับรอง
แล้ว สามารถจะปฏิบัติกิจการตามหลักของกาชาดดังที่ได้นิยามไว้โดยที่ประชุมกาชาดระหว่าง
ประเทศ สมาคมบรรเทาทุกข์อื่นๆ ก็จะได้รับอนุญาตให้ด�ำเนินกิจการอันเกี่ยวกับมนุษยธรรม
ได้ภายใต้เงื่อนไขอย่างเดียวกัน
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ข)		 ห้ามมิให้ประเทศที่ยึดครองเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงในตัวพนักงานหรือองค์ประกอบของ
สภาและสมาคมเหล่านี้ ซึ่งเป็นการเสียหายแก่กิจการดังกล่าวแล้วก็ได้
หลักการอย่างเดียวกันนี้ ให้น�ำมาใช้กับกิจการและพนักงานขององค์การพิเศษอันไม่มีลักษณะในทางการ
ทหาร ซึ่งได้มีอยู่แล้ว หรือจะได้ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ที่จะยังความเป็นอยู่ของประชากรที่เป็นพลเรือน โดย
รักษาไว้ซึ่งบริการอันจ�ำเป็นเกี่ยวกับสาธารณูปโภคโดยการแจกจ่ายเครื่องบรรเทาทุกข์และโดยจัดตั้งการ
ช่วยเหลือจากภยันตราย
ข้อ 64
กฎหมายอาญาของอาณาเขตที่ถูกยึดครองจะต้องคงใช้บังคับอยู่เว้นแต่เท่าที่จะถูกยกเลิกหรือพักใช้โดย
ประเทศที่ยึดครองในกรณีท่ีเป็นภัยต่อความมั่นคงของตน หรือเป็นการขัดต่อการใช้อนุสัญญาฉบับนี้
ภายในบังคับแห่งข้อพิจารณาข้อหลังนี้ และเพื่อความจ�ำเป็นให้การด�ำเนินการพิจารณาพิพากษาคดีได้
เป็นไปโดยเที่ยงธรรม ศาลในอาณาเขตที่ถูกยึดครองยังคงมีอ�ำนาจหน้าที่พิจารณาพิพากษาความผิดตาม
ที่กฎหมายดังกล่าวบัญญัติไว้
อย่างไรก็ดี ประเทศที่ยึดครองอาจให้พลเมืองของอาณาเขตที่ถูกยึดครองปฏิบัติตามบทบัญญัติอันเป็น
หลักสาระส�ำคัญในอันที่จะช่วยให้ประเทศที่ยึดครองได้ปฏิบัติตามพันธกรณีแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ เพื่อที่
จะรักษาการปกครองของอาณาเขตนั้นให้ด�ำเนินไปโดยมีระเบียบ และเพื่อความมั่นคงของประเทศยึด
ครอง รวมทั้งผู้สังกัดและทรัพย์สินของกองทัพหรือเจ้าหน้าที่ทางปกครองของฝ่ายที่ยึดครอง กับทั้งสถาน
ที่และเส้นทางคมนาคมซึ่งใช้อยู่ด้วย
ข้อ 65
บทบัญญัติแห่งกฎหมายอาญาที่ได้ตราขึ้นโดยประเทศที่ยึดครองนั้นห้ามมิให้ใช้บังคับก่อนที่ได้ประกาศ
และได้โฆษณาให้พลเมืองทราบแล้วในภาษาของบุคคลเหล่านั้น บทบัญญัติแห่งกฎหมายอาญาเหล่านี้จะ
ใช้บังคับให้มีเหตุผลย้อนหลังไม่ได้
ข้อ 66
ในกรณีทไี่ ด้มกี ารละเมิดบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายอาญาซึง่ ประเทศทีย่ ดึ ครองได้ประกาศใช้ตามความในข้อ
64 วรรคสอง ประเทศที่ยึดครองอาจส่งตัวผู้ต้องหาไปพิจารณายังศาลทหารอันไม่มีลักษณะเป็นการเมือง
ที่ตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามระเบียบ โดยมีเงื่อนไขว่าศาลนั้นจะต้องนั่งพิจารณาในประเทศที่ถูกยึดครอง ศาล
อุทธรณ์ก็ควรจะต้องนั่งพิจารณาในประเทศที่ถูกยึดครองด้วย
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ข้อ 67
ศาลจะต้องใช้บงั คับแต่เพียงบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับอยูก่ อ่ นการกระท�ำผิดได้เกิดขึน้ และจะต้อง
เป็นไปตามหลักทั่วไปของกฎหมายโดยเฉพาะในหลักที่ว่าโทษนั้นจะต้องได้ส่วนสัมพันธ์กับความผิด ศาล
จะต้องค�ำนึงถึงข้อที่ว่า ผู้ต้องหานั้นมิใช่เป็นบุคคลในสัญชาติของประเทศที่ยึดครองนั้นด้วย
ข้อ 68
บุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งกระท�ำผิดโดยเจตนาเฉพาะที่จะให้เสียหายแก่ประเทศที่ยึดครองนั้น แต่
ความผิดนั้นยังไม่ถึงกับเป็นการมุ่งร้ายต่อชีวิตหรือร่างกายของบุคคลผู้สังกัดในกองทัพ หรือเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครองของฝ่ายที่ยึดครอง หรือไม่เป็นอันตรายต่อหมู่ชนอย่างร้ายแรง หรือไม่เป็นการเสียหายอัน
ร้ายแรงแก่ทรัพย์สินของกองทัพ หรือองค์การปกครองของฝ่ายที่ยึดครอง หรือแก่สิ่งปลูกสร้างซึ่งฝ่าย
ยึดครองใช้อยู่จะต้องรับโทษโดยถูกกักกันหรือจ�ำคุกอย่างธรรมดา แต่ก�ำหนดระยะในการให้กักกันหรือ
จ�ำคุกจะต้องใช้ส่วนสัมพันธ์กับความผิดที่ได้กระท�ำขึ้นนั้น อนึ่ง การกักกันหรือการจ�ำคุกส�ำหรับความ
ผิดเช่นว่านี้ จะต้องเป็นระเบียบ การตัดเสรีภาพอย่างเดียวที่ใช้แก่บุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง ศาลตาม
ที่ระบุไว้ตามข้อ 66 ของอนุสัญญาฉบับนี้ อาจใช้ดุลยพินิจที่จะสั่งเปลี่ยนโทษจ�ำคุกให้เป็นการกักกันโดย
มีก�ำหนดระยะเวลาเท่ากันก็ได้
บทบัญญัติแห่งกฎหมายอาญาที่ได้ประกาศใช้โดยประเทศที่ยึดครองตามข้อ 64 และข้อ 65 อาจวางโทษ
ประหารชีวติ แก่บคุ คลผูท้ ไี่ ด้รบั ความคุม้ ครองได้เฉพาะแต่ในกรณีผนู้ นั้ มีความผิดฐานกระท�ำจารกรรมหรือ
วินาศกรรมอย่างร้ายแรงต่อสิ่งปลูกสร้างทางทหารของประเทศที่ยึดครองหรือความผิดฐานฆาตกรรมต่อ
บุคคลคนเดียวหรือหลายคนโดยเจตนา แต่ความผิดเช่นว่านั้นจะต้องมีโทษถึงประหารชีวิตตามกฎหมาย
ของอาณาเขตที่ถูกยึดครองซึ่งเป็นอันใช้อยู่แล้วก่อนที่ได้เริ่มการยึดครอง
การลงโทษประหารชีวติ แก่บคุ คลผูท้ ไี่ ด้รบั ความคุม้ ครองจะกระท�ำได้กต็ อ่ เมือ่ ศาลได้ทราบแล้วโดยเฉพาะ
ในข้อที่ว่าผู้ต้องหามิได้เป็นคนชาติของประเทศที่ยึดครอง และเพราะฉะนั้นผู้นั้นจึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้อง
สวามิภักดิ์ต่อประเทศนั้นแต่อย่างใดเลย
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ห้ามมิให้ท�ำการลงโทษประหารชีวิตแก่บุคคลที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งมีอายุต�่ำกว่า
18 ปี ในขณะที่กระท�ำความผิด
ข้อ 69
ไม่วา่ ในกรณีใดๆ ระยะเวลาระหว่างทีผ่ ทู้ ไี่ ด้รบั ความคุม้ ครองซึง่ เป็นผูต้ อ้ งหา ต้องถูกจับกุมระหว่างรอการ
พิจารณาหรือการลงโทษนั้นจะต้องคิดหักจากก�ำหนดโทษจ�ำคุกตามค�ำพิพากษา
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ข้อ 70
ห้ามมิให้ประเทศที่ยึดครองท�ำการจับกุม ฟ้อง และลงโทษบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองเพราะการใดๆ
ที่ได้กระท�ำไป หรือ เพราะความคิดเห็นอันได้แสดงออกก่อนการเข้ายึดครอง หรือระหว่างที่มีการหยุด
ชั่วคราวในการเข้ายึดครองนั้น เว้นแต่เป็นการละเมิดกฎและประเพณีการสงคราม
คนชาติของประเทศที่ยึดครอง ผู้ซึ่งหลบพ�ำนักอยู่ในอาณาเขตของรัฐที่ถูกยึดครองก่อนที่การสู้รบได้เกิด
ขึ้นนั้น จะต้องไม่ถูกจับกุม ฟ้องลงโทษหรือเนรเทศจากอาณาเขตที่ถูกยึดครอง เว้นแต่ส�ำหรับความผิด
ซึ่งได้กระท�ำขึ้นหลังจากได้เกิดการสู้รบขึ้นแล้วหรือส�ำหรับความผิดตามกฎหมายสามัญอันได้กระท�ำขึ้น
ก่อนทีก่ ารสูร้ บได้เกิดขึน้ ซึง่ ตามกฎหมายของรัฐทีถ่ กู ยึดครองยอมให้มกี ารส่งผูร้ า้ ยข้ามแดนได้ในยามสงบ
ข้อ 71
ห้ามมิให้ศาลที่มีอ�ำนาจของประเทศที่ยึดครองท�ำการพิพากษาลงโทษใดๆ เว้นแต่จะได้มีการพิจารณา
ตามระเบียบแล้ว
บุคคลผูต้ อ้ งหาซึง่ ถูกฟ้องโดยประเทศทีย่ ดึ ครองนัน้ จะต้องได้รบั แจ้งเป็นลายลักษณ์อกั ษรโดยมิชกั ช้าด้วย
ภาษาที่ตนเข้าใจถึงรายละเอียดแห่งข้อที่ตนถูกกล่าวหานั้น และจะต้องน�ำตัวไปด�ำเนินการพิจารณาโดย
เร็วเท่าที่จะท�ำได้ ประเทศที่คุ้มครองจะต้องได้รับทราบการแจ้งถึงการด�ำเนินคดีซึ่งประเทศที่ยึดครองได้
กล่าวหาบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองในกรณีที่เกี่ยวกับข้อกล่าวหาอันเป็นความผิดที่มีโทษประหารชีวิต
หรือจ�ำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป ประเทศที่คุ้มครองอาจขอทราบไม่ว่าเวลาใดถึงสถานะแห่งการพิจารณาเช่น
ว่านั้น อนึ่ง ประเทศที่คุ้มครองมีสิทธิที่จะขอให้เสนอรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการด�ำเนินคดีดังกล่าว
และการด�ำเนินคดีอื่นๆ ซึ่งประเทศที่ยึดครองได้กล่าวหาต่อบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง
การแจ้งให้ประเทศทีค่ มุ้ ครองทราบตามทีบ่ ญ
ั ญัตใิ นวรรคสองข้างต้นจะต้องจัดส่งไปทันที และไม่วา่ ในกรณี
ใดก็ตามจะต้องส่งให้ถึงประเทศที่คุ้มครองภายในสามสัปดาห์ก่อนวันนั่งพิจารณาครั้งแรก ถ้าหากว่าเมื่อ
เริ่มการพิจารณาไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติในข้อนี้ครบถ้วนแล้ว ห้ามมิให้ด�ำเนินการ
พิจารณาต่อไป การแจ้งดังกล่าวจะต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(ก) ลักษณะรูปพรรณของผู้ต้องหา
(ข) ที่พักอาศัยหรือที่คุมขัง
(ค) รายละเอียดแห่งหัวข้อที่กล่าวหา (โดยระบุบทบัญญัติแห่งกฎหมายอาญาซึ่งยกขึ้นอ้าง)
(ง) ชื่อศาลที่จะต้องนั่งพิจารณาคดี
(จ) สถานที่และวันที่จะนั่งพิจารณาครั้งแรก

อนุสัญญาฉบับที่สี่

170

ข้อ 72
บุคคลผู้ตอ้ งหามีสิทธิที่จะเสนอหลักฐานอันจ�ำเป็นแก่การต่อสู้คดีของตน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีจ่ ะอ้าง
พยานบุคคลและทั้งมีสิทธิที่จะเลือกหาทนายความผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยเหลือ ซึ่งมีสิทธิที่จะเข้าเยี่ยมตนได้
โดยเสรีและต้องได้รับความสะดวกเท่าที่จ�ำเป็นแก่การเตรียมการต่อสู้คดี
ถ้าผู้ต้องหาไม่เลือกหาทนายความ ประเทศที่คุ้มครองอาจหาทนายความให้ ถ้าผู้ต้องหาถูกฟ้องในคดี
ร้ายแรงและไม่มีประเทศที่คุ้มครองด�ำเนินการ ประเทศที่ยึดครองจะเป็นผู้หาทนายความให้โดยได้รับ
ความยินยอมของผู้ต้องหา
เว้นแต่คนจะสละสิทธิโดยเสรี ผู้ต้องหาจะต้องมีล่ามช่วยหนึ่งนายทั้งในชั้นการไต่สวน และในระหว่างการ
พิจารณาในศาล ผู้ต้องหามีสิทธิไม่ว่าเวลาใดที่จะคัดค้านล่ามและขอให้เปลี่ยนตัวได้
ข้อ 73
บุคคลผูต้ อ้ งค�ำพิพากษาให้ลงโทษมีสทิ ธิทจี่ ะอุทธรณ์ได้ตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีศ่ าลใช้ ผูน้ นั้ จะต้องได้
รับแจ้งให้ทราบโดยชัดแจ้งว่าตนมีสทิ ธิอทุ ธรณ์หรือร้องทุกข์ รวมทัง้ ก�ำหนดเวลาซึง่ จะพึงปฏิบตั กิ ารดังกล่าวนี้
ให้น�ำวิธีพิจารณาความอาญาตามที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่การอุทธรณ์ในกรณีที่
กฎหมายซึง่ ศาลใช้นนั้ ไม่มบี ทบัญญัตใิ นเรือ่ งอุทธรณ์ บุคคลผูต้ อ้ งค�ำพิพากษาให้ลงโทษมีสทิ ธิทจี่ ะยืน่ ค�ำร้อง
ทุกข์คัดค้านค�ำวินิจฉัยและการลงโทษไปยังเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจของประเทศที่ยึดครอง
ข้อ 74
ผูแ้ ทนของประเทศทีค่ มุ้ ครองมีสทิ ธิทจี่ ะเข้าไปนัง่ ฟังการพิจารณาคดีของบุคคลผูท้ ไี่ ด้รบั ความคุม้ ครองใดๆ
นอกจากจะมีเหตุผลพิเศษอันจะต้องพิจารณาเป็นการลับเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของประเทศที่ยึด
ครองซึ่งในกรณีเช่นนี้จะต้องแจ้งไปให้ประเทศที่คุ้มครองทราบ ให้ส่งค�ำแจ้งเกี่ยวกับวันและสถานที่ซึ่งจะ
ท�ำการพิจารณาไปให้ประเทศที่คุ้มครองทราบ
ค�ำพิพากษาใดซึ่งมีการลงโทษประหารชีวิตหรือโทษจ�ำคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไป จะต้องส่งไปยังประเทศที่
คุ้มครองโดยเร็วเท่าที่จะท�ำได้พร้อมด้วยเหตุผลประกอบค�ำพิพากษานั้น การแจ้งนั้นจะต้องอ้างถึงการ
แจ้งซึ่งท�ำขึ้นตามข้อ 71 และในกรณีค�ำพิพากษาให้ลงโทษจ�ำคุก ให้แจ้งชื่อของสถานที่ซึ่งจะใช้ลงโทษ
ตามค�ำพิพากษานั้น ให้ศาลเก็บบันทึกหลักฐานแห่งค�ำพิพากษานอกจากที่กล่าวข้างบนนี้ไว้ เพื่อผู้แทน
ของประเทศที่คุ้มครองตรวจดูได้ในกรณีที่ค�ำพิพากษามีโทษถึงประหารชีวิต หรือโทษจ�ำคุกตั้งแต่สองปี
หรือกว่านั้นขึ้นไป ระยะเวลาส�ำหรับการอุทธรณ์จะต้องไม่เริ่มนับจนกว่าประเทศที่คุ้มครองจะได้รับแจ้ง
ค�ำพิพากษานั้นแล้ว
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ข้อ 75
ไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ห้ามมิให้ตดั สิทธิของบุคคลซึง่ ถูกพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวติ ในอันทีจ่ ะยืน่ ค�ำร้อง
ขออภัยโทษหรือบรรเทาโทษ
ห้ามมิให้ดำ� เนินการบังคับตามค�ำพิพากษาให้ประหารชีวติ จนกว่าก�ำหนดระยะจะได้ลว่ งพ้นไปแล้วไม่นอ้ ย
กว่าหกเดือนนับแต่วนั ทีป่ ระเทศทีค่ มุ้ ครองได้รบั แจ้งค�ำพิพากษาอันถึงทีส่ ดุ ยืนยันการลงโทษประหารชีวติ
หรือค�ำสั่งให้ยกเรื่องราวขออภัยโทษหรือบรรเทาโทษนั้น
ก�ำหนดระยะเวลาหกเดือนที่รอการบังคับตามค�ำพิพากษาให้ประหารชีวิตนั้น อาจลดลงมาได้เฉพาะกรณี
ที่มีเหตุผลเกี่ยวกับการฉุกเฉินอันส�ำคัญท�ำให้เกิดการรวมก�ำลังอันเป็นการคุกคามต่อความมั่นคงของ
ประเทศทีย่ ดึ ครองหรือของก�ำลังทหารแห่งประเทศนัน้ โดยมีเงือ่ นไขในทุกกรณีวา่ ประเทศทีค่ มุ้ ครองจะได้
รับแจ้งการย่นระยะเวลาดังกล่าว และจะต้องมีเวลาและโอกาสพอสมควรเพือ่ ท�ำการคัดค้านต่อเจ้าหน้าที่
ที่ยึดครองผู้มีอ�ำนาจเกี่ยวกับค�ำพิพากษาโทษประหารชีวิตเช่นว่านั้น
ข้อ 76
บุคคลทีไ่ ด้รบั ความคุม้ ครองซึง่ ต้องหาว่ากระท�ำความผิดจะต้องถูกกักคุมอยูใ่ นประเทศทีถ่ กู ยึดครอง และ
ถ้าต้องค�ำพิพากษาให้ลงโทษจะต้องได้รับโทษตามค�ำพิพากษาในประเทศนั้น ถ้าสามารถจะท�ำได้ให้แยก
บุคคลดังกล่าวจากผูถ้ กู กักคุมอืน่ ๆ และให้ได้รบั การดูแลในทางอาหารและทางสุขภาพเพียงพอในอันทีจ่ ะ
ให้มีอนามัยดี และซึ่งอย่างน้อยที่สุดให้เท่ากับที่จะพึงได้รับในเรือนจ�ำในประเทศที่ถูกยึดครอง
บุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลตามความจ�ำเป็นเกี่ยวกับสภาพแห่งอนามัยของตน
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือในทางจิตใจตามที่ตนพึงต้องการด้วย
สตรีจะต้องแยกให้อยู่ต่างหาก และให้อยู่ในความดูแลของสตรีโดยตรง
ผู้เยาว์จะต้องได้รับการพิจารณาให้ได้รับการปฏิบัติพิเศษตามสมควรส�ำหรับผู้เยาว์
บุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งถูกกักคุมจะต้องมีสิทธิที่จะได้รับการเยี่ยมเยียนจากผู้แทนของประเทศที่
คุ้มครองและของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ตามที่บัญญัติไว้ในข้อ 143
บุคคลเช่นว่านี้จะต้องมีสิทธิที่จะได้รับพัสดุหีบห่อเพื่อบรรเทาทุกข์เดือนละหีบหนึ่งเป็นอย่างน้อย
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ข้อ 77
บุคคลผูท้ ไี่ ด้รบั ความคุม้ ครองซึง่ ตกเป็นผูต้ อ้ งหาว่าได้กระท�ำความผิด หรือถูกศาลตัดสินลงโทษในอาณาเขต
ที่ถูกยึดครองนั้น เมื่อการยึดครองได้สิ้นลงแล้วจะต้องส่งตัวให้แก่เจ้าหน้าที่ในอาณาเขตที่ได้รับการปลด
ปล่อยเป็นเสรีแล้วนั้น พร้อมด้วยบันทึกส�ำนวนความที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 78
ถ้าประเทศที่ยึดครองพิจารณาเห็นเป็นการจ�ำเป็นเนื่องจากเหตุผลอันส�ำคัญยิ่งเกี่ยวกับความมั่นคงใน
อันที่จะจัดการเพื่อความปลอดภัยของบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง ประเทศนั้นจะท�ำได้อย่างมากที่สุด
ก็แต่เพียงก�ำหนดสถานที่ให้อยู่หรือท�ำการกักกันเท่านั้น
ค�ำวินิจฉัยเกี่ยวกับการก�ำหนดสถานที่ให้อยู่หรือการกักกันนั้น จะต้องกระท�ำตามวิธีการตามระเบียบซึ่ง
ประเทศทีย่ ดึ ครองจะได้กำ� หนดขึน้ ตามบทบัญญัตแิ ห่งอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ วิธกี ารนีใ้ ห้กำ� หนดสิทธิทจี่ ะอุทธรณ์
ส�ำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยการอุทธรณ์จะต้องได้รับความวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่ค�ำวินิจฉัยยืนตาม
ค�ำวินิจฉัยเดิม จะต้องได้รับการตรวจพิจารณาใหม่เป็นระยะๆ หากเป็นไปได้ทุกหกเดือน โดยองค์การผู้
มีอ�ำนาจซึ่งแต่งตั้งขึ้นโดยประเทศดังกล่าวนั้น
บุคคลผู้ได้รับความคุ้มครองที่ต้องอยู่ภายในสถานที่ก�ำหนดและโดยผลแห่งการนี้จ�ำต้องออกจากบ้าน
ของตน จะต้องได้รับประโยชน์โดยสมบูรณ์ตามข้อ 39 แห่งอนุสัญญาฉบับนี้

หมวด 4

ข้อบังคับส�ำหรับปฏิบัติแก่ผู้กักกัน

ส่วนที่ 1
บททั่วไป

ข้อ 79
ภาคีคพู่ พิ าทจะต้องไม่กกั กันบุคคลผูท้ ไี่ ด้รบั ความคุม้ ครองนอกจากตามบทบัญญัตขิ อ้ 41, 42, 43, 68 และ 78
ข้อ 80
ให้ผู้ถูกกักกันคงมีความสามารถในทางแพ่งโดยสมบูรณ์และสามารถใช้สิทธิเกี่ยวกับการนั้นตามควรแก่
ฐานะของตน
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ข้อ 81
ภาคีคพู่ พิ าทซึง่ กักกันบุคคลผูท้ ไี่ ด้รบั ความคุม้ ครอง จะต้องผูกพันทีจ่ ะเลีย้ งดูบคุ คลดังกล่าวโดยไม่คดิ มูลค่า
และต้องให้การรักษาพยาบาลตามความจ�ำเป็นเกี่ยวกับสภาพแห่งอนามัยของบุคคลเหล่านั้น
ห้ามมิให้หักเบี้ยเลี้ยง เงินเดือน หรือสิทธิเรียกร้องของผู้กักกันไว้เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการดังกล่าวนี้
ประเทศทีก่ กั คุมจะต้องให้ความช่วยเหลือแก่ผ้ซู งึ่ ต้องพึง่ พิงผูถ้ กู กักกัน ถ้าหากบุคคลเหล่านีเ้ ช่นว่านัน้ ไม่มี
รายได้พอเพียงหรือไม่สามารถหาเลี้ยงชีพได้
ข้อ 82
ประเทศที่กักคุมจะต้องจัดให้ผู้ถูกกักกันอยู่ด้วยกันโดยอนุโลมตามสัญชาติ ภาษาและขนบธรรมเนียม
ประเพณีของเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ ผู้ถูกกักกันซึ่งเป็นคนชาติของประเทศเดียวกันจะต้องไม่ถูก
แยกกันเพียงแต่เพราะเหตุที่มีภาษาต่างกันเท่านั้น
ตลอดระยะเวลาแห่งการกักกัน สมาชิกแห่งครอบครัวเดียวกันและโดยเฉพาะบิดามารดากับบุตร จะต้อง
จัดให้อยู่ในสถานที่กักกันเดียวกัน เว้นแต่เป็นการจ�ำเป็นที่จะต้องแยกกันเป็นการชั่วคราวโดยเหตุผลใน
ทางการงานอนามัย หรือเพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติในส่วนที่ 9 ของหมวดนี้ ผู้ถูกกักกันอาจร้องขอให้น�ำ
บุตรซึ่งถูกปล่อยให้อยู่โดยมีเสรีภาพโดยไม่ได้รับความดูแลของบิดามารดามากักกันรวมกับตนได้
หากเป็นไปได้ผู้ถูกกักกันซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน จะต้องจัดให้อยู่ในบ้านเดียวกัน และต้อง
จัดให้อยู่แยกจากผู้ถูกกักกันอื่นๆ ตลอดทั้งให้ความสะดวกตามที่จ�ำเป็นแก่การครองชีพของครอบครัว

ส่วนที่ 2

สถานที่กักกัน
ข้อ 83
ประเทศที่กักคุมจะต้องไปจัดตั้งสถานที่กักกันขึ้นในเขตที่อาจได้รับอันตรายจากสงครามโดยเฉพาะ
ประเทศที่กักกันจะต้องให้ข้อความอันเป็นประโยชน์ทั้งปวงเกี่ยวกับสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของสถานที่
กักกันแก่ประเทศที่เป็นศัตรูโดยผ่านทางประเทศที่คุ้มครอง
หากไม่เป็นการขัดกับเหตุผลทางทหารแล้ว ค่ายกักกันจะต้องมีอักษร IC เป็นเครื่องหมาย โดยติดตั้งไว้
ให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนจากทางอากาศในเวลากลางวัน อย่างไรก็ตาม ประเทศที่เกี่ยวข้องอาจตกลง
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กันใช้แบบเครื่องหมายอย่างอื่นก็ได้ ห้ามมิให้ใช้เครื่องหมายอย่างเดียวกับที่กล่าวนี้ส�ำหรับสถานที่อื่น
นอกจากค่ายกักกัน
ข้อ 84
ผูถ้ กู กักกันจะต้องได้อยูอ่ าศัยและได้รบั การปกครองแยกจากเชลยศึกและแยกจากบุคคลซึง่ ถูกตัดอิสรภาพ
ด้วยประการอื่น
ข้อ 85
ประเทศที่กักคุมจะต้องผูกพันในอันที่จะจัดการทั้งปวงตามที่จ�ำเป็นและที่พึงท�ำได้นับแต่เริ่มการกักกัน
เป็นต้นไป เพื่อให้บุคคลที่ได้รับความคุ้มครองได้อยู่ในอาคารหรือที่พักอันให้ประกันทุกทางเท่าที่จะท�ำได้
เกี่ยวกับสุขภาพและอนามัย และจัดหาเครื่องป้องกันอันพอเพียงจากความร้ายแรงแห่งอากาศและผล
ของการสงคราม ไม่ว่าในกรณีใดห้ามมิให้ต้ังสถานที่กักกันถาวรในเขตที่มีอนามัยไม่ดี หรือในต�ำบลซึ่งมี
อากาศเป็นอันตรายต่อผู้ถูกกักกัน ในทุกกรณีหากที่ซึ่งบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองได้ถูกกักกันเป็นการ
ชั่วคราวอยู่ในเขตที่มีอนามัยไม่ดี หรือมีอากาศเป็นอันตรายต่ออนามัยของตน จะต้องย้ายบุคคลผู้นั้นไป
อยู่ ณ สถานที่กักกันอันเหมาะสมกว่านั้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่พฤติการณ์จะพึงอ�ำนวยให้
อาคารที่กล่าวแล้วนั้น จะต้องป้องกันอย่างเต็มที่มิให้ชื้น ให้ได้รับความอบอุ่นและแสงสว่างพอเพียง โดย
เฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่เวลาค�่ำถึงสว่าง สถานที่ซึ่งจัดให้เป็นที่หลับนอนจะต้องให้กว้างขวางพอเพียงและให้
อากาศถ่ายเทได้อย่างดี และผูถ้ กู กักกันจะต้องมีทนี่ อนอันเหมาะสมและผ้าห่มนอนอย่างพอเพียงโดยค�ำนึง
ถึงอากาศและอายุ เพศ และสภาพแห่งอนามัยของผู้ถูกกักกัน
ผู้ถูกกักกันจะต้องได้รับความสะดวกเกี่ยวกับการสุขาอันถูกต้องตามกฎเกณฑ์แห่งสุขภาพไว้ส�ำหรับใช้
ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน และจะต้องได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่สะอาดอยู่เสมอ จะต้อง
จัดให้ผู้ถูกกักกันมีน�้ำและสบู่อย่างพอเพียงส�ำหรับช�ำระร่างกายเป็นประจ�ำวัน และส�ำหรับซักเสื้อผ้าส่วน
ตัว ทัง้ จะต้องจัดสถานทีแ่ ละอ�ำนวยความสะดวกทีจ่ ำ� เป็น เพือ่ การนีบ้ วั อาบน�ำ้ หรืออ่างทีอ่ าบน�ำ้ จะต้องจัด
ไว้ให้ด้วย จะต้องมีก�ำหนดเวลาตามที่จ�ำเป็นไว้ส�ำหรับการซักฟอกและท�ำความสะอาด
ในเมื่อจ�ำเป็น โดยถือเป็นระเบียบการพิเศษและชั่วคราว ในอันที่จะจัดให้สตรีผู้ถูกกักกันซึ่งมิใช่สมาชิก
ในครอบครัวเดียวกันอยู่ในสถานที่กักกันเดียวกับชาย จะต้องจัดให้มีสถานที่หลับนอน และความสะดวก
เกี่ยวกับการสุขาแยกไว้ส�ำหรับสตรีผู้ถูกกักกันนั้นต่างหาก
ข้อ 86
ประเทศทีก่ กั คุมจะต้องจัดหาอาหารอันเหมาะสมเพือ่ ให้ผถู้ กู กักกันได้ใช้ในการปฏิบตั พิ ธิ กี รรมทางศาสนา
ของตน ไม่ว่าจะเป็นลัทธิศาสนาใดก็ตาม
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ข้อ 87
จะต้องจัดให้มีร้านจ�ำหน่ายสิ่งของขึ้นในสถานที่กักกันทุกแห่ง เว้นแต่ในกรณีที่อาจจัดหาความสะดวก
อย่างอื่นให้ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในอันที่จะให้ผู้ถูกกักกันได้สามารถหาซื้อเครื่องอาหารและสิ่งของซึ่งใช้
ประจ�ำวัน รวมทั้งสบู่และยาสูบในราคาที่ไม่สูงกว่าราคาตลาดแห่งท้องถิ่นเพื่อที่จะให้ความเป็นอยู่และ
ความสุขสบายส่วนตัวดียิ่งขึ้น
ก�ำไรซึง่ บังเกิดขึน้ จากร้านจ�ำหน่ายสิง่ ของนีใ้ ห้นำ� เข้าบัญชีกองทุนสวัสดิการซึง่ จะจัดตัง้ ขึน้ ส�ำหรับแต่ละสถาน
ทีก่ กั กันและจัดการเพือ่ ประโยชน์ของผูถ้ กู กักกันซึง่ ประจ�ำอยูใ่ นสถานทีก่ กั กันเช่นว่านัน้ ให้คณะกรรมการ
ผู้ถูกกักกันซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามข้อ 102 มีสิทธิที่จะตรวจสอบการด�ำเนินการของร้านจ�ำหน่ายสิ่งของและ
ของกองทุนดังกล่าวนี้ได้
เมื่อสถานที่กักกันต้องปิดลง ให้โอนยอดเงินคงเหลือของกองทุนสวัสดิการไปยังกองทุนสวัสดิการของ
สถานทีก่ กั กันอืน่ ส�ำหรับผูถ้ กู กักกันซึง่ มีสญ
ั ชาติเดียวกัน หรือถ้าไม่มสี ถานทีเ่ ช่นว่านี้ ก็ให้โอนไปยังกองทุน
สวัสดิการกลางซึ่งจะต้องจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถูกกักกันทั้งปวงที่ยังคงเหลืออยู่ในความควบคุมของ
ประเทศที่กักคุม ในกรณีการปล่อยโดยทั่วไป ให้ประเทศที่กักคุมเก็บรักษาก�ำไรดังกล่าวไว้ เว้นแต่จะได้
ตกลงกันเป็นอย่างอื่นระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 88
ในสถานที่กักกันทุกแห่งอันอาจถูกโจมตีทางอากาศ และอาจได้รับอันตรายอื่นเนื่องในการสงคราม จะ
ต้องจัดให้มีที่หลบภัยโดยจ�ำนวนและลักษณะอันพอเพียงที่จะป้องกันได้เท่าที่จ�ำเป็น ในกรณีที่มีสัญญาณ
ภัยจะต้องปล่อยให้ผู้ถูกกักกันเข้าไปในที่หลบภัยโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ เว้นแต่ผู้ซึ่งยังคงเหลืออยู่เพื่อ
ป้องกันสถานทีข่ องตนให้พน้ จากอันตรายดัง่ กล่าวแล้ว ระเบียบการป้องกันใดซึง่ ได้จดั ให้มขี นึ้ เพือ่ สงเคราะห์
ประชากรให้น�ำมาใช้แก่ผู้ถูกกักกันด้วย
ในสถานที่กักกันจะต้องจัดการให้มีวิธีการป้องกันตามสมควรจากอันตรายเพลิงไหม้
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ส่วนที่ 3

อาหารและเครื่องนุ่งห่ม
ข้อ 89
การปันส่วนอาหารประจ�ำวันส�ำหรับผู้ถูกกักกันจะต้องมีปริมาณ คุณภาพและประเภท อย่างพอเพียงใน
อันที่จะบ�ำรุงผู้ถูกกักกันให้มีสภาพอนามัยดี และเพื่อป้องกันการขยายตัวของโรคขาดอาหาร ทั้งให้ค�ำนึง
ถึงอาหารพิเศษตามประเพณีของผู้ถูกกักกันด้วย
ผู้ถูกกักกันจะต้องได้รับปัจจัยซึ่งอาจจะปรุงอาหารเพิ่มเติมที่มีอยู่ได้
ผู้ถูกกักกันจะต้องได้รับน�้ำบริโภคอย่างพอเพียง จะต้องอนุญาตให้สูบยาสูบได้
ผู้ถูกกักกันซึ่งท�ำงานจะต้องได้รับการปันส่วนเพิ่มเติมโดยให้ได้ส่วนสัมพันธ์กับชนิดของงานที่ท�ำ
สตรีมีครรภ์และมารดาให้นมบุตร และเด็กอายุต�่ำกว่าสิบห้าปีจะต้องได้รับอาหารเพิ่มเติมโดยให้ได้ส่วน
สัมพันธ์กับความต้องการของร่างกายของบุคคลดังกล่าวนั้น
ข้อ 90
ขณะเมื่อน�ำเข้าไปควบคุม ผู้ถูกกักกันจะต้องได้รับความสะดวกทั้งปวงในการจัดหาเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า
และเสื้อผ้าชั้นในส�ำหรับผลัดเปลี่ยนที่จ�ำเป็นและต่อจากนั้นจะต้องได้รับความสะดวกในการจัดหาสิ่งของ
เพิ่มเติมตามต้องการ หากผู้ถูกกักกันผู้ใดไม่มีเครื่องนุ่งห่มพอเพียง โดยค�ำนึงถึงสภาพของอากาศและไม่
สามารถจัดหาได้ ประเทศที่กักคุมจะต้องจัดหาให้โดยไม่คิดมูลค่า
เครือ่ งนุง่ ห่มซึง่ ประเทศทีก่ กั คุมจัดหาให้แก่ผถู้ กู กักกันนัน้ จะต้องไม่เป็นทีน่ า่ อับอายหรือท�ำให้ตอ้ งถูกเยาะเย้ย
คนงานจะต้องได้รบั เครือ่ งมือทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการท�ำงานรวมทัง้ เครือ่ งนุง่ ห่มซึง่ ใช้เพือ่ ป้องกันตามความ
จ�ำเป็นแห่งลักษณะของงานนั้นด้วย
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ส่วนที่ 4

สุขภาพและการรักษาพยาบาล
ข้อ 91
สถานที่กักกันทุกแห่งจะต้องมีสถานที่พยาบาลอันพอเพียงภายใต้การอ�ำนวยการของนายแพทย์ผู้ทรง
คุณวุฒิ ซึ่งผู้ถูกกักกันจะได้รับการรักษาได้ตามความจ�ำเป็น กับทั้งจะต้องมีอาหารตามความเหมาะสม
ด้วย ผู้ป่วยเป็นโรคติดต่อและโรคจิตจะต้องจัดแยกไว้แผนกหนึ่งต่างหาก
สตรีซึ่งคลอดบุตร และผู้ถูกกักกันซึ่งเจ็บป่วยเนื่องจากโรคร้ายแรง หรือซึ่งมีอาการอันจ�ำเป็นต้องได้รับ
การรักษาพยาบาลเป็นพิเศษ ต้องท�ำการผ่าตัด หรือต้องอยู่ในความดูแลรักษาในโรงพยาบาล จะต้อง
อนุญาตให้อยู่ในสถานที่ซึ่งจะให้การรักษาพยาบาลอันพอเพียงได้ และต้องได้รับการดูแลรักษาไม่เลวกว่า
ที่ได้ให้แก่พลเมืองทั่วไป
ผู้ถูกกักกันจะขอให้พนักงานแพทย์ซึ่งมีสัญชาติเดียวกันท�ำการรักษาก็ได้ตามความพอใจ
ผูถ้ กู กักกันจะต้องไม่ถกู ขัดขวางในการทีจ่ ะให้เจ้าหน้าทีแ่ พทย์ทำ� การตรวจเมือ่ ได้รบั ค�ำขอ เจ้าหน้าทีแ่ พทย์
ของประเทศทีก่ กั คุมจะต้องออกใบรับรองเป็นทางการแสดงลักษณะแห่งโรคหรือบาดแผล ตลอดถึงระยะ
เวลาและลักษณะของการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ถกู กักกันทุกคนซึ่งได้รับการรักษาพยาบาลมาแล้ว ส�ำเนา
ใบรับรองนี้จะต้องส่งไปยังส�ำนักตัวแทนกลางตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในข้อ 140
การรักษาพยาบาล รวมทั้งการจัดหาเครื่องมือใดๆ ซึ่งจ�ำเป็นเพื่อบ�ำรุงรักษาให้ผู้ถูกกักกันมีอนามัยดี โดย
เฉพาะอย่างยิ่งฟันเทียมและเครื่องใช้เทียมอื่นๆ และแว่นตา จะต้องไม่คิดมูลค่ากับผู้ถูกกักกัน
ข้อ 92
การตรวจทางการแพทย์แก่ผู้ถูกกักกัน จะต้องกระท�ำอย่างน้อยเดือนละครั้ง วัตถุประสงค์ในการตรวจนี้
โดยเฉพาะก็เพื่อจะควบคุมสภาพทั่วไปทางอนามัย อาหาร และความสะอาดของผู้ถูกกักกัน และตรวจ
หาโรคติดต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัณโรค ไข้จับสั่นและกามโรค การตรวจเช่นว่านี้โดยเฉพาะให้รวมถึงการ
ชั่งน�้ำหนักตัวของผู้ถูกกักกันแต่ละคนและการตรวจโดยทางรังสีวิทยาอย่างน้อยปีละครั้ง
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ส่วนที่ 5

กิจการที่เกี่ยวกับศาสนา สติปัญญา และร่างกาย
ข้อ 93
ผูถ้ กู กักกันจะต้องมีเสรีภาพอย่างกว้างขวางเต็มทีใ่ นการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นทางศาสนาของตน รวมทัง้ การเข้า
ร่วมประกอบพิธีกรรมตามความเลื่อมใสในทางศาสนาของตน โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ถูกกักกันจะต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบวินัยที่เจ้าหน้าที่กักคุมได้วางไว้
บรรพชิตทางศาสนาที่ถูกกักกันจะต้องได้รับอนุญาตให้ด�ำเนินการในพิธีศาสนาแก่บรรดาศาสนิกชนของ
ตนได้โดยเสรี เพือ่ การนีป้ ระเทศทีก่ กั คุมจะต้องจัดการด้วยความเป็นธรรมในการแบ่งแยกให้บรรพชิตเหล่า
นี้ไปประจ�ำสถานที่กักกัน ซึ่งมีผู้ถูกกักกันที่พูดภาษาเดียวกันและนับถือศาสนาเดียวกันอยู่ ถ้าบรรพชิต
ดังกล่าวแล้วมีจ�ำนวนน้อยเกินไป ประเทศที่กักคุมจะต้องจัดอ�ำนวยความสะดวกเท่าที่จ�ำเป็น ตลอดจน
พาหนะส�ำหรับขนส่งเพื่อให้บรรพชิตเหล่านี้ได้ย้ายจากสถานที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง และบรรพชิต
เหล่านี้จะต้องได้รับอนุญาตให้เข้าไปเยี่ยมผู้ถูกกักกันซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลได้ด้วย บรรพชิตทางศาสนาจะ
ต้องได้รับเสรีภาพในการติดต่อทางจดหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับการศาสนาของตนกับเจ้าหน้าที่ทางศาสนา
ของประเทศทีก่ กั คุมและเท่าทีจ่ ะกระท�ำได้ กับองค์การศาสนาระหว่างประเทศอันมีความเลือ่ มใสในศาสนา
เดียวกับตน การติดต่อทางจดหมายดังกล่าวนี้จะต้องไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของส่วนจ�ำกัดดังได้ระบุไว้ใน
ข้อ 107 แต่อย่างไรก็ดี จะต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของข้อ 112
เมื่อผู้ถูกกักกันไม่ได้มีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือจากบรรพชิตตามลัทธิศาสนาของตน หรือจ�ำนวน
บรรพชิตมีจำ� นวนน้อยเกินไป เจ้าหน้าทีท่ างศาสนาของท้องถิน่ ทีน่ บั ถือศาสนาเดียวกันอาจตกลงกับประเทศ
ที่ถูกกักคุมแต่งตั้งบรรพชิตแห่งศาสนาเดียวกันกับผู้ถูกกักกันขึ้น หรือถ้าเป็นวิธีการอันอาจท�ำได้ในทาง
หลักศาสนา ก็อาจแต่งตั้งบรรพชิตในศาสนาคล้ายคลึงกันหรืออาจแต่งตั้งบุคคลธรรมดาซึ่งมีคุณสมบัติ
ในทางนั้นได้ บุคคลดังกล่าวนี้จะต้องได้รับความสะดวกทั้งปวงในการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ตนได้รับมอบ
หมาย บุคคลที่ถูกแต่งตั้งนั้นๆ จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับซึ่งประเทศที่กักคุมได้วางไว้เพื่อประโยชน์ใน
ทางวินัยและความมั่นคง
ข้อ 94
ประเทศทีก่ กั คุมจะต้องส่งเสริมกิจการทีเ่ กีย่ วกับสติปญ
ั ญาการศึกษาและการพักผ่อน การกีฬาและการเล่น
เข่งขันระหว่างผู้ถูกกักกัน โดยปล่อยให้ผู้ถูกกักกันได้มีเสรีภาพในอันที่จะเข้าร่วมในกิจการเหล่านี้หรือไม่
ก็ตามประเทศที่กักคุมจะต้องจัดการเท่าที่จะปฏิบัติได้ทั้งปวงเพื่อให้ได้ผลในกิจการดังกล่าวแล้วนั้น โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง การจัดหาอาคารสถานที่อันเหมาะสมให้
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ผูถ้ กู กักกันจะต้องได้รบั ความสะดวกทัง้ ปวงเท่าทีจ่ ะกระท�ำได้เพือ่ ทีจ่ ะได้ดำ� เนินการศึกษาต่อหรือได้เลือก
ศึกษาในวิชาแขนงใหม่ เด็กและเยาวชนจะต้องได้รบั การศึกษา และจะต้องอนุญาตให้ได้เข้าโรงเรียนไม่วา่
จะอยู่ภายในหรือภายนอกสถานที่กักกันก็ตาม
ผู้ถูกกักกันจะต้องมีโอกาสส�ำหรับกายบริหาร การกีฬาและการเล่นแข่งขันกลางแจ้ง เพื่อการนี้ จะต้อง
จัดหาสถานที่กลางแจ้งไว้ให้เพียงพอในสถานที่กักกันทุกแห่งส�ำหรับเด็กและเยาวชนนั้น จะต้องจัดสงวน
สนามเล่นไว้เป็นพิเศษ
ข้อ 95
ประเทศทีก่ กั คุมจะต้องไม่ใช้ผถู้ กู กักกันให้ทำ� งานเหมือนหนึง่ คนงาน เว้นแต่ผถู้ กู กักกันประสงค์เช่นนัน้ ไม่
ว่าในกรณีใด ห้ามมิให้ใช้งานซึง่ เป็นการกระท�ำโดยบังคับแก่บคุ คลผูท้ ไี่ ด้รบั ความคุม้ ครองซึง่ มิได้ถกู กักกัน
อันเป็นการละเมิดข้อ 40 หรือข้อ 51 แห่งอนุสัญญาฉบับนี้ และห้ามมิให้ใช้งานซึ่งมีลักษณะอันเป็นการ
เสื่อมทรามต�่ำช้า และเป็นที่อับอายขายหน้า
ภายหลังที่ได้ท�ำงานเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์แล้ว ผู้ถูกกักกันอาจที่จะหยุดการท�ำงานได้ไม่ว่าในขณะใด
แต่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน 8 วัน
บทบัญญัตดิ งั กล่าวนีจ้ ะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของประเทศทีก่ กั คุมทีจ่ ะใช้แพทย์ ทันตแพทย์ และพนักงาน
แพทย์ ที่ถูกกักกัน เท่าที่เกี่ยวกับความสามารถในวิชาชีพของบุคคลเหล่านั้น เพื่อประโยชน์แก่ผู้ถูกกักกัน
ร่วมกันหรือในอันที่จะใช้ผู้ถูกกักกันท�ำงานในทางปกครอง และในทางบ�ำรุงรักษาสถานที่กักกัน และจัด
บุคคลเหล่านั้นท�ำหน้าที่เกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ถูกกักกันจากภัยทางอากาศหรือภัยอื่นๆ อัน
เกิดจากการสงครามก็ได้ แต่อย่างไรก็ดี ผู้ถูกกักกันจะต้องไม่ถูกเรียกร้องให้ท�ำงานซึ่งตามความเห็นของ
เจ้าหน้าที่แพทย์ บุคคลผู้นั้นมีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะกระท�ำ
ประเทศทีก่ กั คุมจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มทีใ่ นบรรดาเงือ่ นไขของการท�ำงาน การรักษาพยาบาล การจ่าย
ค่าจ้าง และจัดให้ผู้ถูกกักกันได้รับค่าทดแทนความเสียหายส�ำหรับกรณีอุบัติเหตุและโรคภัยอันเกิดจาก
อาชีพการงานมาตรฐานซึ่งได้ก�ำหนดไว้ส�ำหรับเงื่อนไขในการท�ำงานดังกล่าวแล้วและส�ำหรับค่าทดแทน
จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศและการปฏิบตั ติ ามทีค่ งมีใช้อยู่ และไม่วา่ ในกรณีใด
จะต้องไม่อยูใ่ นระดับต�ำ่ กว่าทีใ่ ช้อยูส่ ำ� หรับงานชนิดเดียวกันและอยูใ่ นต�ำบลเดียวกัน ค่าจ้างแรงงานจะต้อง
ก�ำหนดให้ตามมูลฐานแห่งความเป็นธรรมตามความตกลงพิเศษระหว่างผู้ถูกกักกันประเทศที่กักคุม และ
บรรดานายจ้างที่มิใช่ประเทศที่กักคุม ถ้ามีนายจ้างเช่นว่านี้ โดยค�ำนึงถึงพันธกรณีของประเทศที่กักคุม ที่
จะต้องจัดการเลี้ยงดูผู้ถูกกักกันโดยไม่คิดมูลค่า และให้การรักษาพยาบาลอันจ�ำเป็นแก่สภาพแห่งอนามัย
ของบุคคลเหล่านั้น ผู้ถูกกักกันที่ถูกใช้ให้ท�ำงานเป็นประจ�ำดังที่ระบุไว้ในวรรค 3 ของข้อนี้ จะต้องได้รับ
ค่าจ้างที่เป็นธรรมจากประเทศที่กักคุม เงื่อนไขของงาน มาตราส่วนค่าทดแทนความเสียหายส�ำหรับกรณี
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อุบัติเหตุและโรคภัย อันเกิดจากอาชีพการงานตามที่ได้จัดให้ท�ำดังกล่าวแล้วนั้น จะต้องไม่อยู่ในระดับต�่ำ
กว่าที่ใช้อยู่ส�ำหรับงานชนิดเดียวกันและอยู่ในต�ำบลเดียวกัน
ข้อ 96
กองแรงงานทัง้ ปวงจะต้องเป็นส่วนหนึง่ และขึน้ กับสถานทีก่ ักกันเจ้าหน้าทีผ่ ้มู อี ำ� นาจของประเทศทีก่ กั คุม
และผูบ้ ญ
ั ชาการของสถานทีก่ กั กันจะต้องรับผิดชอบในการดูแลในกองแรงงานให้ปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตขิ อง
อนุสญ
ั ญาฉบับนี้ ผูบ้ ญ
ั ชาการจะต้องมีบญ
ั ชีกองแรงงาน ซึง่ สังกัดอยูก่ บั ตนอันเป็นบัญชีฉบับล่าสุด และจะ
ต้องส่งบัญชีนั้นไปยังผู้แทนของประเทศที่คุ้มครอง ผู้แทนของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศและ
ผู้แทนขององค์การมนุษยธรรมอื่นซึ่งอาจจะมาเยี่ยมสถานที่กักกันนั้นๆ

ส่วนที่ 6

ทรัพย์สินส่วนตัวและรายได้ทางการเงิน
ข้อ 97
ผู้ถูกกักกันจะต้องได้รับอนุญาตให้เก็บรักษาเครื่องใช้ประจ�ำตัวของตนไว้ได้ บรรดาเงินตรา เช็ค พันธบัตร
ฯลฯ และสิ่งมีค่าซึ่งอยู่ในความครอบครองของผู้ถูกกักกันนั้น ห้ามมิให้ยึดเอาไปเสียจากบุคคลเหล่านั้น
เว้นแต่จะกระท�ำตามวิธีการที่ได้ก�ำหนดไว้ และในกรณีเช่นนี้จะต้องออกไปรับที่แสดงรายการละเอียดให้
จ�ำนวนเงินจะต้องน�ำไปเข้าบัญชีของผู้ถูกกักกันแต่ละคน ดังที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 98 เงินจ�ำนวนนั้นจะน�ำ
มาแปลงเป็นเงินตราสกุลอืน่ มิได้ เว้นแต่กฎหมายแห่งอาณาเขตทีเ่ จ้าของเงินถูกกักกันอยูน่ นั้ บังคับไว้หรือ
ผู้ถูกกักกันได้ให้ความยินยอมแล้ว
บรรดาสิ่งของซึ่งมีค่าในทางส่วนตัวหรือมีค่าในทางจิตใจนั้น ห้ามมิให้ยึดเอาไปเสีย
ห้ามมิให้ค้นสตรีผู้ถูกกักกัน เว้นแต่ผู้ค้นจะเป็นสตรี
เมื่อมีการปล่อยตัวหรือส่งตัวกลับประเทศเดิม ผู้ถูกกักกันจะต้องได้รับคือสิ่งของ เงินตรา หรือของมีค่า
อื่นๆ ซึ่งได้เอาไปจากตนในระหว่างถูกกักกัน และจะต้องได้รับคืนเงินตราที่เหลือตามบัญชีเงินฝากซึ่งได้
รักษาไว้ตามข้อ 98 เว้นแต่สิ่งของบางอย่าง หรือจ�ำนวนเงินซึ่งประเทศที่กักคุมได้เก็บไว้ตามกฎหมายที่
ใช้อยู่ ในกรณีที่ทรัพย์สินของผู้ถูกกักกัน ถูกเก็บไว้ตามกฎหมายดังกล่าวแล้วนั้น ผู้เป็นเจ้าของจะต้องได้
รับใบรับที่แสดงรายการละเอียดไว้
บรรดาเอกสารแสดงรูปพรรณประจ�ำตัวหรือครอบครัวซึ่งอยู่ในความครอบครองของผู้ถูกกักกันโดยมิได้
ออกใบรับให้ไม่ว่าในเวลาใด จะปล่อยให้ผู้ถูกกักกันปราศจากเสียซึ่งเอกสารแสดงรูปพรรณหาได้ไม่ ถ้า
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ผู้ถูกกักกันไม่มีเอกสารเช่นว่านั้นเจ้าหน้าที่ที่กักคุมจะต้องออกเอกสารพิเศษให้แก่ผู้ถูกกักกันเพื่อจะได้ใช้
แทนเอกสาร แสดงรูปพรรณประจ�ำตัวตลอดเวลาที่ถูกกักกัน
ผู้ถูกกักกันอาจจะเก็บเงินไว้กับตัวได้จ�ำนวนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นเงินสดหรือบัตรซื้อของเพื่อจะได้สามารถ
ซื้อของได้
ข้อ 98
บรรดาผู้ถูกกักกันจะต้องได้รับเบี้ยเลี้ยงตามระยะเวลาเป็นประจ�ำ เป็นจ�ำนวนพอเพียง เพื่อสามารถซื้อ
สินค้าและสิง่ ของ เช่นยาสูบ เครือ่ งส�ำอาง ฯลฯ เบีย้ เลีย้ งดังกล่าวนีอ้ าจจ่ายให้ในรูปสินเชือ่ หรือบัตรซือ้ ของ
นอกจากนี้ ผู้ถูกกักกันอาจจะได้รับเบี้ยเลี้ยงจากประเทศที่ตนสวามิภักดิ์อยู่ จากประเทศที่คุ้มครอง จาก
องค์การที่อาจให้ความช่วยเหลือแก่ตน หรือจากครอบครัวของตน หรือจากรายได้แห่งทรัพย์สินของตน
ตามกฎหมายของประเทศทีก่ กั คุม เงินเบีย้ เลีย้ งซึง่ จ่ายโดยประเทศทีต่ นสวามิภกั ดิอ์ ยู่ จะต้องมีจำ� นวนเท่า
กันส�ำหรับผูถ้ กู กักกันแต่ละประเภท (ผูท้ พุ พลภาพ คนป่วย สตรีมคี รรภ์ ฯลฯ) แต่การแบ่งเงินโดยประเทศ
ดังกล่าวแล้ว และการแจกจ่ายเงินโดยประเทศที่กักคุมนั้น ห้ามมิให้ท�ำโดยการเลือกปฏิบัติระหว่างผู้ถูก
กักกันอันเป็นการต้องห้ามตามข้อ 27 แห่งอนุสัญญาฉบับนี้
ประเทศทีก่ กั คุมจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากขึน้ ตามระเบียบส�ำหรับผูถ้ กู กักกันทุกๆ คน เพือ่ ทีจ่ ะได้นำ� เงินเบีย้
เลีย้ งดังกล่าวในอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ ค่าจ้างทีไ่ ด้รบั และเงินทีม่ ผี สู้ ง่ มาให้ไปเข้าบัญชี ตลอดจนจ�ำนวนเงินทีไ่ ด้
เอามาจากผู้ถูกกักกันนั้นซึ่งอาจมีได้ตามกฎหมายแห่งอาณาเขตที่กักกันนั้น ผู้ถูกกักกันจะต้องได้รับความ
สะดวกเท่าทีไ่ ม่ขดั ต่อกฎหมายทีใ่ ช้อยูใ่ นอาณาเขตเช่นว่านัน้ ในอันทีจ่ ะส่งเงินไปยังครอบครัวของตน หรือ
ยังบุคคลอื่นซึ่งต้องพึ่งพิงตนด้วย ผู้ถูกกักกันอาจจะเบิกเงินตามความจ�ำเป็นจากบัญชีเงินฝากเพื่อใช้สอย
ส่วนตัวภายในวงเงินทีป่ ระเทศทีก่ กั คุมได้กำ� หนดไว้ และจะต้องได้รบั ความสะดวกตามสมควรไม่วา่ เวลาใด
ในอันที่จะขอดูและขอส�ำเนาบัญชีเงินฝากของตน รายการแถลงบัญชีนี้จะต้องส่งให้ประเทศที่คุ้มครองใน
เมื่อร้องขอ และจะต้องติดตามผู้ถูกกักกันไปในเมื่อมีการย้าย

ส่วนที่ 7

การปกครองและวินัย
ข้อ 99
สถานทีก่ กั กันทุกๆ แห่งจะต้องอยูภ่ ายใต้อำ� นาจหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ ซึง่ ได้คดั เลือกมาจากกอง
ทหารประจ�ำการ หรือพนักงานประจ�ำฝ่ายปกครองพลเรือนของประเทศที่กักคุม เจ้าหน้าที่แห่งสถานที่
กักกันจะต้องมีสำ� เนาอนุสญ
ั ญาฉบับนีเ้ ป็นภาษาทางการหรือภาษาทางการภาษาใดภาษาหนึง่ ของประเทศ
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ของตน และจะต้องรับผิดชอบในการที่จะปฏิบัติตามอนุสัญญานี้ พนักงานผู้ควบคุมผู้ถูกกักกันจะต้องได้
รับการศึกษาบทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับนี้ และบรรดาระเบียบการในทางปกครองซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเพื่อ
ปฏิบัติการตามอนุสัญญานี้
ตัวบทของอนุสญ
ั ญาฉบับนีแ้ ละตัวบทความตกลงพิเศษซึง่ ได้ทำ� ขึน้ ตามอนุสญ
ั ญานีจ้ ะต้องน�ำไปปิดประกาศ
ไว้ภายในสถานที่กักกันในภาษาที่ผู้ถูกกักกันเข้าใจ หรือต้องอยู่ในความครอบครองของคณะกรรมการ
ผู้ถูกกักกัน
ข้อบังคับ ค�ำสั่ง ค�ำแจ้งความ และประกาศทุกชนิดจะต้องแจ้งให้ผู้ถูกกักกันทราบ และปิดประกาศไว้
ภายในสถานที่กักกันในภาษาที่ผู้ถูกกักกันเข้าใจ
ค�ำสัง่ และค�ำบังคับทุกฉบับทีแ่ จ้งแก่ผทู้ ถี่ กู กักกันเป็นรายตัว จะต้องเป็นภาษาทีผ่ ถู้ กู กักกันเข้าใจเช่นเดียวกัน
ข้อ 100
ระเบียบวินัยในสถานที่กักกันจะต้องไม่ขัดกับหลักมนุษยธรรม และไม่ว่าในพฤติการณ์ใดๆ จะต้องไม่มี
ข้อบังคับที่ก�ำหนดให้ผู้ถูกกักกันได้รับความเหน็ดเหนื่อยแก่ร่างกายอันเป็นอันตรายแก่อนามัยหรือต้อง
รับเคราะห์ในทางร่างกายหรือจิตใจ ห้ามมิให้กระท�ำเครื่องหมายรูปพรรณโดยการสักหรือพิมพ์รอย หรือ
ท�ำเครื่องหมายบนร่างกาย
โดยเฉพาะห้ามมิให้มีการยืนยามและการเรียกชื่อโดยใช้ระยะเวลานาน การลงโทษใดการบริหารร่างกาย
การบริหารและการซ้อมทางทหาร หรือการลดจ�ำนวนอาหารที่ปันส่วน
ข้อ 101
ผู้ถูกกักกันย่อมมีสิทธิที่จะยื่นค�ำร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งตนอยู่ใต้อ�ำนาจเกี่ยวกับเงื่อนไขของการกักกัน
ซึ่งตนต้องปฏิบัติ
ผู้ถูกกักกันจะต้องมีสิทธิที่จะร้องเรียนโดยปราศจากข้อจ�ำกัดโดยผ่านทางคณะกรรมการผู้ถูกกักกันได้อีก
ด้วย หรือถ้าหากตนพิจารณาเห็นว่าเป็นการจ�ำเป็นจะร้องเรียนโดยตรงต่อผู้แทนของประเทศที่คุ้มครอง
เพื่อชี้แจงให้ผู้แทนนั้นได้ทราบถึงข้อที่ตนมีเหตุจะต้องกล่าวหาเกี่ยวกับสภาพแห่งการกักกันนั้นๆ
ค�ำร้องทุกข์และค�ำกล่าวหาเหล่านีจ้ ะต้องจัดส่งไปโดยพลัน และปราศจากการแก้ไข และถึงแม้วา่ ค�ำกล่าวหานี้
ปรากฏว่าไม่มีมูล ก็จะไม่เป็นเหตุให้ลงโทษได้
คณะกรรมการผู้ถูกกักกันอาจส่งรายงานเป็นระยะๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ในสถานที่กักกัน และความ
ต้องการของผู้ถูกกักกันไปยังผู้แทนของประเทศที่คุ้มครอง
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ข้อ 102
ในสถานที่กักกันทุกแห่ง ให้ผู้ถูกกักกันมีเสรีภาพในการเลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนลับทุกๆ ระยะ 6 เดือน
เพือ่ เลือกตัง้ กรรมการขึน้ คณะหนึง่ เพือ่ เป็นผูแ้ ทนของตนในการติดต่อกับประเทศทีท่ ำ� การกักคุม ประเทศที่
คุม้ ครอง คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ และองค์การอืน่ ซึง่ อาจให้ความช่วยเหลือแก่ตน กรรมการ
ในคณะนั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
ผูถ้ กู กักกันซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ แล้วจะเข้าปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้กต็ อ่ เมือ่ การเลือกตัง้ นัน้ ได้รบั อนุมตั จิ ากเจ้าหน้าทีข่ อง
ประเทศที่ท�ำการกักคุมแล้ว ถ้าไม่อนุมัติหรือมีการถอดถอนกรรมการก็จะต้องแจ้งเหตุผลไปยังประเทศที่
คุ้มครองที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 103
คณะกรรมการผู้ถูกกักกันจะต้องเพิ่มพูนความเป็นอยู่ในทางร่างกายจิตใจ และสติปัญญาของผู้ถูกกักกัน
โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ถูกกักกันตกลงกันจะตั้งวิธีการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้คณะกรรมการ
ผู้ถูกกักกันมีอ�ำนาจหน้าที่เกี่ยวกับองค์การนี้เพิ่มขึ้นจากหน้าที่พิเศษที่ได้รับมอบหมายตามบทบัญญัติ
อื่นๆ ของอนุสัญญาฉบับนี้
ข้อ 104
กรรมการแห่งคณะกรรมการผูถ้ กู กักกันจะต้องไม่ถกู เรียกร้องให้กระท�ำงานอืน่ อีก ถ้าหากว่าการเรียกร้อง
นั้นจะท�ำให้การปฏิบัติหน้าที่ของตนได้รับความล�ำบากมากขึ้น
กรรมการแห่งคณะกรรมการผู้ถูกกักกันอาจแต่งตั้งผู้ช่วยจากบรรดาผู้กักกันตามที่เห็นว่าเป็นการจ�ำเป็น
คณะกรรมการจะต้องได้รับความสะดวกทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องได้รับเสรีภาพในการ
เคลื่อนไหวบางประการตามความจ�ำเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตน (การเยี่ยมเยียนกองแรงงาน การ
รับเครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ)
โดยนัยเดียวกัน กรรมการแห่งคณะกรรมการผู้ถูกกักกันจะต้องได้รับความสะดวกทั้งปวงในการติดต่อ
ทางไปรษณีย์และโทรเลขกับเจ้าหน้าที่ที่กักคุมประเทศที่คุ้มครอง คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
ผู้แทนของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ และจากองค์การที่อาจให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกกักกัน
กรรมการซึ่งอยู่ในกองแรงงานจะต้องได้รับความสะดวกเช่นเดียวกันในการติดต่อกับคณะกรรมการผู้ถูก
กักกันของตนในสถานที่ตั้งแห่งใหญ่ของการกักกัน การติดต่อดังกล่าวมานั้นจะต้องไม่ถูกจ�ำกัด และไม่
ถือเป็นส่วนหนึ่งของส่วนจ�ำกัดดังได้ระบุไว้ในข้อ 107
กรรมการแห่งคณะกรรมการผู้ถูกกักกันซึ่งถูกโยกกย้ายจะต้องได้มีเวลาอันสมควร เพื่อแจ้งให้ผู้ที่จะมา
แทนตนได้ทราบถึงกิจการประจ�ำวันของตน
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ส่วนที่ 8

ความสัมพันธ์กับภายนอก
ข้อ 105
ในทันทีที่ได้กักกันบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง ประเทศที่กักคุมจะต้องแจ้งไปยังประเทศซึ่งผู้ถูกกักกัน
สวามิภักดิ์อยู่ และประเทศที่คุ้มครองเพื่อให้ทราบถึงระเบียบการต่างๆ ที่ได้จัดวางขึ้นเพื่อปฏิบัติตาม
บทบัญญัติในส่วนนี้ ประเทศที่กักคุมจะต้องแจ้งไปยังภาคีที่เกี่ยวข้องถึงการแก้ไขระเบียบการนั้นใน
ภายหลังด้วย
ข้อ 106
นับแต่เมือ่ ถูกกักกัน หรืออย่างช้าทีส่ ดุ ต้องไม่เกินหนึง่ สัปดาห์นบั แต่วนั ทีม่ าถึงสถานทีก่ กั กัน และเช่นเดียว
กับกรณีที่มีการป่วยไข้หรือโยกย้ายไปยังสถานที่กักกันแห่งอื่น หรือไปยังโรงพยาบาล จะต้องให้ผู้ถูกกัก
กันทุกๆ คนสามารถส่งบัตรการกักกันโดยตรงไปยังครอบครัวของตนทางหนึ่งและอีกทางหนึ่งส่งโดยตรง
ไปยังส�ำนักตัวแทนกลางตามที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 140 ถ้าหากกระท�ำได้ให้ท�ำตามแบบที่ได้ผนวกไว้ท้าย
อนุสัญญาฉบับนี้เพื่อแจ้งให้ญาติพี่น้องทราบถึงการที่ถูกกักคุม ต�ำบลที่อยู่ และสภาพแห่งอนามัยของตน
ให้ส่งบัตรกักกันดังกล่าวแล้วไปโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้ และจะต้องไม่หน่วงเหนี่ยวไว้ด้วยประการใดๆ
ข้อ 107
ผู้ถูกกักกันจะต้องได้รับอนุญาตให้ส่งและรับจดหมายและไปรษณียบัตร ถ้าประเทศที่กักคุมเห็นเป็นการ
จ�ำเป็นจะจ�ำกัดจ�ำนวนจดหมายและไปรษณียบัตรที่ผู้ถูกกักกันแต่ละคนจะส่งไปแล้ว จ�ำนวนดังกล่าว
นั้น ส�ำหรับจดหมายจะต้องไม่น้อยกว่าสองฉบับ และส�ำหรับไปรษณียบัตร จะต้องไม่น้อยกว่าสี่ฉบับต่อ
เดือน จดหมายและไปรษณียบัตรที่จะส่งนั้นให้มีข้อความตามแบบที่ได้ผนวกไว้ท้ายอนุสัญญาฉบับนี้ให้
ใกล้เคียงที่สุดที่จะท�ำได้ ถ้าจะต้องการจ�ำกัดจ�ำนวนจดหมายซึ่งส่งมายังผู้ถูกกักกัน ประเทศที่ผู้ถูกกักกัน
สวามิภักดิ์อยู่เท่านั้นเป็นผู้ที่จะออกค�ำสั่งจ�ำกัดจ�ำนวนนั้นๆ ได้ ทั้งนี้อาจเป็นโดยค�ำร้องขอของประเทศที่
กักคุม จดหมายและไปรษณียบัตรเหล่านั้นจะต้องจัดส่งไปภายในระยะเวลาอันสมควร และจะต้องไม่ถูก
หน่วงเหนี่ยวหรือยึดไว้โดยเหตุผลทางวินัย
ผู้ถูกกักกันซึ่งไม่ได้รับข่าวคราวจากครอบครัวเป็นเวลานาน หรือเห็นว่าเป็นการพ้นวิสัยที่จะได้รับข่าว
คราวจากญาติพี่น้อง หรือที่จะส่งข่าวไปยังบุคคลดังกล่าวนั้นโดยทางไปรษณีย์ธรรมดารวมทั้งบุคคลที่
อยู่ห่างไกลมาจากบ้านของตน จะต้องได้รับอนุญาตให้ส่งโทรเลขได้ โดยตนเองเป็นผู้เสียค่าส่งโดยใช้เงิน
ตราตามสกุลที่ตนมีอยู่ ส�ำหรับกรณีอันเป็นที่รับรองว่าเป็นการด่วนผู้ถูกกักกันจะต้องได้ประโยชน์จาก
บทบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน
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โดยปกติการโต้ตอบจดหมายของผู้ถูกกักกันจะต้องกระท�ำเป็นภาษาของผู้ถูกกักกันเองภาคีคู่พิพาทจะ
อนุญาตให้ท�ำการโต้ตอบจดหมายเป็นภาษาอื่นก็ได้
ข้อ 108
ผู้ถูกกักกันจะต้องได้รับอนุญาตให้ได้รับหีบห่ออันส่งมาเป็นรายบุคคล หรือส่งมาเป็นส่วนรวม โดยทาง
ไปรษณีย์หรือทางอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหีบห่อที่บรรจุอาหาร เครื่องนุ่งห่ม เวชภัณฑ์ รวมทั้งหนังสือและ
วัตถุที่ใช้ในการสักการบูชา การศึกษาและการพักผ่อนตามที่บุคคลนั้นประสงค์ การส่งสิ่งของเช่นว่านี้ไม่
ท�ำให้ประเทศที่กักคุมหลุดพ้นจากพันธกรณีซึ่งตนมีอยู่ตามอนุสัญญาฉบับนี้
ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นทางการทหารที่จะต้องจ�ำกัดจ�ำนวนสิ่งของเช่นว่านั้น จะต้องแจ้งให้ประเทศที่
คุ้มครองและคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือองค์การที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกกักกันและ
รับผิดชอบในการส่งสิ่งของนั้นๆ ทราบภายในเวลาอันสมควร
เงื่อนไขในการส่งหีบห่อเป็นรายบุคคลและเป็นส่วนรวมนั้น ถ้าหากจ�ำเป็นจะต้องเป็นไปตามความตกลง
พิเศษระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ว่าในกรณีใดๆ จะต้องไม่หน่วงเหนี่ยวมิให้ผู้ถูกกักกันได้รับเครื่อง
อุปโภคบริโภคที่ส่งมาบรรเทาทุกข์นี้โดยล่าช้า หีบห่อที่บรรจุเครื่องนุ่งห่มและอาหารจะต้องไม่มีหนังสือ
บรรจุรวมอยู่ด้วย เวชภัณฑ์ส�ำหรับบรรเทาทุกข์นั้นโดยปกติจะต้องส่งเป็นหีบห่อที่ส่งมาเป็นส่วนรวม
ข้อ 109
ในกรณีที่ไม่มีความตกลงพิเศษระหว่างภาคีคู่พิพาทเกี่ยวกับเงื่อนไขในการรับและการแจกจ่ายสิ่งของ
บรรเทาทุกข์อันส่งมาเป็นส่วนรวมแล้ว ให้ใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์ส่วนรวมที่ได้ผนวกไว้ท้าย
อนุสัญญานี้บังคับ
ความตกลงพิเศษดังบัญญัติไว้ข้างต้น จะต้องไม่ก�ำกัดสิทธิของคณะกรรมการผู้ถูกกักกันในอันที่จะเข้า
ครอบครองสิ่งของบรรเทาทุกข์เป็นส่วนรวมที่ส่งมาส�ำหรับผู้ถูกกักกัน และในอันที่จะรับแจกจ่ายและ
จ�ำหน่ายสิ่งของนั้นเพื่อประโยชน์ของผู้รับ
นอกจากนั้น ความตกลงเช่นว่านี้จะต้องไม่ก�ำกัดสิทธิของผู้แทนแห่งประเทศที่คุ้มครอง คณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศ หรือองค์การอืน่ ใดทีใ่ ห้ความช่วยเหลือแก่ผถู้ กู กักกันซึง่ รับผิดชอบในการส่งสิง่ ของ
อันเป็นส่วนรวมนั้นๆ ในอันที่จะควบคุมดูแลการแจกจ่ายให้แก่ผู้รับ
ข้อ 110
สิ่งของบรรเทาทุกข์ทั้งปวงที่ส่งมาให้ผู้ถูกกักกันนั้น จะต้องได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีขาเข้า ศุลกากร
และค่าติดพันอื่นๆ
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วัตถุทั้งปวงที่ส่งทางไปรษณีย์รวมทั้งหีบห่อสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่ส่งเป็นไปรษณียภัณฑ์ และเงินที่ส่งไป
ให้ผู้ถูกกักกันจากประเทศอื่นๆ หรือที่ผู้ถูกกักกันส่งผ่านที่ท�ำการไปรษณีย์ ไม่ว่าส่งโดยตรงหรือส่งผ่าน
ส�ำนักงานสนเทศดังบัญญัติไว้ในข้อ 136 และส�ำนักตัวแทนสนเทศกลางดังบัญญัติไว้ในข้อ 140 จะต้อง
ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ ทั้งในประเทศต้นทางและปลายทาง และในประเทศที่อยู่
ระหว่างทางเพื่อการนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกเว้นที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญาสากลไปรษณีย์ ค.ศ. 1947
และความตกลงต่างๆ ของสหภาพไปรษณีย์แห่งโลก เพื่อประโยชน์ของบุคคลพลเรือนที่มีสัญชาติศัตรูที่
ถูกกักคุมอยูใ่ นค่ายหรือเรือนจ�ำพลเรือนนัน้ ให้ขยายไปถึงบุคคลผูถ้ กู กักกันอืน่ ซึง่ ได้รบั ความคุม้ ครองตาม
อนุสัญญาฉบับนี้ ประเทศที่มิได้ลงนามในความตกลงต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น จะต้องผูกพันที่จะต้องยกเว้น
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้ในพฤติการณ์อย่างเดียวกัน
ค่าขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่มุ่งหมายจะส่งให้แก่ผู้ถูกกักกันซึ่งส่งผ่านที่ท�ำการไปรษณีย์ไม่ได้ เพราะมี
น�ำ้ หนักมากเกินไปหรือสาเหตุอนื่ ให้ตกอยูแ่ ก่ประเทศทีก่ กั คุมส�ำหรับอาณาเขตทัง้ ปวงทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุม
ของประเทศนัน้ ประเทศอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ จะต้องเป็นผูเ้ สียค่าขนส่งในอาณาเขตของตน
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งเช่นว่านี้ ซึ่งความในวรรคก่อนๆ คลุมไม่ถึง ให้คิดเอากับผู้ส่ง
อัครภาคีผู้ท�ำสัญญา จะต้องพยายามลดค่าโทรเลขที่ผู้ถูกกักกันส่งหรือที่ส่งไปยังผู้ถูกกักกันลงเท่าที่จะ
กระท�ำได้
ข้อ 111
ถ้าการปฏิบัติการทางทหารขัดขวางประเทศที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามพันธกรณีที่จะจัดให้มีการส่ง
ถุงไปรษณีย์ และสิ่งของบรรเทาทุกข์ดังบัญญัติไว้ในข้อ 106, 107, 108, และข้อ 113 แล้ว ประเทศที่
คุ้มครองที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือองค์การอื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ภาคีคู่พิพาท อาจจัดให้ท�ำาการขนสิ่งของเช่นว่านี้โดยวิธีที่เหมาะสมก็ได้ (โดยรถไฟ ยวดยานเรือ หรือ
อากาศยาน ฯลฯ) เพื่อการนี้ อัครภาคีผู้ท�ำสัญญาจะต้องพยายามจัดหาพาหนะส�ำหรับการขนส่งเช่นว่า
นี้ให้ และอนุญาตการจราจรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โดยการออกหนังสือคุ้มครองอันจ�ำเป็นให้
การขนส่งเช่นว่านี้อาจใช้ส�ำหรับขนสิ่งของดังต่อไปนี้ได้ด้วย คือ
(ก) จดหมาย บัญชีรายชื่อ และรายงานที่โต้ตอบกันระหว่างส�ำนักตัวแทนสนเทศกลางดังกล่าวใน
ข้อ 140 และส�ำนักงานสนเทศแห่งชาติดังกล่าวในข้อ 136
(ข) จดหมายและรายงานเกี่ยวกับผู้ถูกกักกัน ซึ่งประเทศที่คุ้มครองคณะกรรมการกาชาดระหว่าง
ประเทศ หรือองค์การช่วยเหลือผูถ้ กู ักกันอืน่ ใดอันเป็นการโต้ตอบกับผูแ้ ทนของตน หรือกับภาคี
คู่พิพาท
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บทบัญญัติดังกล่าวมานี้ไม่เป็นการจ�ำกัดสิทธิของภาคีคู่พิพาทที่จะจัดหาวิธีการขนส่งอย่างอื่นตามที่ตน
เห็นว่าดีกว่าหรือยกเลิกวิธีการออกหนังสือคุ้มครองให้ส�ำหรับวิธีการขนส่งดังกล่าวแล้ว ภายใต้เงื่อนไขที่
จะได้เป็นที่ตกลงซึ่งกันและกัน
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดจากการใช้จา่ ยวิธกี ารขนส่งเช่นว่านี้ ให้ภาคีคพู่ พิ าทซึง่ คนชาติของตนได้ประโยชน์จากการ
นั้นเป็นผู้เสียโดยถือเฉลี่ยตามส่วนแห่งความส�ำคัญแห่งสิ่งของที่ส่ง
ข้อ 112
การตรวจจดหมายที่ส่งไปยังผู้ถูกกักกัน หรือที่ผู้ถูกกักกันส่งไปจะต้องกระท�ำโดยเร็วที่สุดที่จะท�ำได้
การตรวจหีบห่อที่มีความมุ่งหมายจะส่งไปให้ผู้ถูกกักกันนั้น จะต้องไม่กระท�ำในลักษณะที่จะท�ำให้สิ่งของ
ที่บรรจุเสื่อมเสียไป การตรวจให้กระท�ำต่อหน้าผู้รับหรือต่อหน้าเพื่อนผู้ถูกกักกันด้วยกัน ซึ่งได้รับมอบ
อ�ำนาจจากผู้รับโดยเรียบร้อยแล้ว การส่งมอบของซึ่งส่งมาเป็นรายบุคคลหรือของอันเป็นส่วนรวมให้ผู้ถูก
กักกันนั้น จะต้องไม่หน่วงเหนี่ยวไว้โดยอ้างถึงความยุ่งยากในการตรวจ
การห้ามส่งจดหมายใดๆ ซึ่งภาคีคู่พิพาทได้สั่งห้าม โดยเหตุผลทางทหารหรือทางการเมืองก็ตาม จะต้อง
เป็นเพียงชั่วคราว และมีระยะเวลาสั้นที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
ข้อ 113
ประเทศที่กักคุมจะต้องอ�ำนวยความสะดวกตามสมควรส�ำหรับการส่งพินัยกรรม ใบมอบฉันทะ หนังสือ
มอบอ�ำนาจ หรือเอกสารอื่นใดที่มุ่งหมายจะส่งมายังผู้ถูกกักกันหรือที่ผู้ถูกกักกันส่งไป โดยผ่านประเทศ
ที่คุ้มครองหรือส�ำนักตัวแทนกลาง ดังบัญญัติไว้ในข้อ 140 หรือโดยวิธีอื่นตามความต้องการ
ในทุกกรณี ประเทศที่กักคุมจะต้องให้ความสะดวกแก่ผู้ถูกกักกันในการท�ำและการรับรองความถูกต้อง
ตามกฎหมายแห่งเอกสารเช่นว่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยอมให้ผู้ถูกกักกันปรึกษาหารือกับทนายความได้
ข้อ 114
ประเทศที่กักคุม จะต้องอ�ำนวยความสะดวกทั้งปวงแก่ผู้ถูกกักกันเพื่อให้สามารถจัดการทรัพย์สินของตน
แต่การกระท�ำทัง้ นี้ จะต้องไม่ขัดกับสภาพแห่งการกักกันและกฎหมายที่ใช้อยู่ เพือ่ การนี้ ประเทศดังกล่าว
อาจยอมให้ผถู้ กู กักกันออกจากสถานกักกันไปได้ในกรณีรบี ด่วนและหากเป็นการกระท�ำได้ตามพฤติการณ์
ข้อ 115
ในทุกกรณี ซึง่ ผูถ้ กู กักกันเป็นคูค่ วามในคดีในศาลใดๆ ถ้าผูถ้ กู กักกันนัน้ ร้องขอประเทศทีก่ กั คุมจะต้องจัดการ
ให้ศาลได้ทราบถึงการกักคุมบุคคลผู้นั้น และจะต้องจัดประกันตามที่จ�ำเป็นภายในขอบเขตแห่งกฎหมาย
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เพือ่ ทีจ่ ะป้องกันมิให้บคุ คลผูน้ นั้ ต้องเสียเปรียบในทางใดๆ เนือ่ งจากเหตุทตี่ นถูกกักกันในข้อทีเ่ กีย่ วกับการ
ตระเตรียม และด�ำเนินคดีของตนหรือที่เกี่ยวกับการบังคับตามค�ำพิพากษาใดๆ ของศาล
ข้อ 116
ผู้ถูกกักกันทุกคน จะต้องได้รับอนุญาตให้พบปะผู้มาเยี่ยมเยียนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติพี่น้องที่สนิท
โดยมีก�ำหนดระยะเวลาอันเป็นประจ�ำและบ่อยครั้งที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
ผู้ถูกกักกันจะต้องได้รับอนุญาตให้ไปเยี่ยมบ้านของตนเท่าที่จะจัดท�ำได้ในกรณีรีบด่วน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในกรณีมรณกรรมหรือเจ็บป่วยอย่างหนักของญาติพี่น้อง

ส่วนที่ 9

การลงโทษทางอาญาและทางวินัย
ข้อ 117
ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในส่วนนี้ กฎหมายทีใ่ ช้อยูใ่ นอาณาเขตที่กักคุมจะคงเป็นอันใช้บังคับต่อไปแก่
ผู้ถูกกักกันซึ่งกระท�ำความผิดในระหว่างถูกกักกัน
ถ้ามีกฎหมายทัว่ ไป ข้อบังคับหรือค�ำสัง่ ก�ำหนดให้การใดๆ ทีผ่ ถู้ กู กักกันกระท�ำมีโทษอาญา ซึง่ การกระท�ำเช่นเดียวกัน
นี้หากกระท�ำโดยบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้ถูกกักกันเป็นอันไม่มีโทษอาญาแล้ว การกระท�ำเช่นว่านี้จะต้องได้รับ
แต่เพียงโทษทางวินัยเท่านั้น
ห้ามมิให้ลงโทษผู้ถูกกักกันเกินกว่าหนึ่งครั้ง ส�ำหรับการกระท�ำอันเดียวกันหรือข้อหาอันเดียวกัน
ข้อ 118
ในการลงอาญา ศาลหรือเจ้าหน้าที่จะต้องค�ำนึงให้มากที่สุดถึงข้อที่ว่าจ�ำเลยมิได้เป็นคนชาติของประเทศ
ที่กักคุม ศาลหรือเจ้าหน้าที่มีเสรีภาพที่จะลดหย่อนผ่อนอาญาดังระบุไว้ส�ำหรับความผิดซึ่งผู้ถูกกักกัน
ตกเป็นจ�ำเลย และเพื่อการนี้ศาลหรือเจ้าหน้าที่ไม่จ�ำต้องใช้อัตราโทษขั้นต�่ำตามที่บัญญัติไว้
ห้ามมิให้ทำ� การจ�ำคุกในสถานทีซ่ งึ่ ไม่มแี สงอาทิตย์ และโดยทัว่ ไปห้ามมิให้กระท�ำการทารุณโหดร้ายทุกชนิด
ผู้ถูกกักกันที่ได้รับโทษทางวินัย หรือตามค�ำพิพากษาของศาลแล้วจะต้องได้รับการปฏิบัติโดยไม่แตกต่าง
จากผู้ถูกกักกันอื่นๆ
ก�ำหนดระยะเวลากักคุมระหว่างพิจารณาซึง่ ผูถ้ กู กักกันได้รบั นัน้ จะต้องคิดหักจากโทษคุมขังใดๆ ไม่วา่ จะ
เป็นโทษทางวินัย หรือโทษตามค�ำพิพากษาของศาลซึ่งตนจะต้องรับ
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คณะกรรมการผู้ถูกกักกัน จะต้องได้รับแจ้งให้ทราบถึงการด�ำเนินพิจารณาคดีอันกระท�ำต่อผู้ถูกกักกันซึ่ง
ตนเป็นผู้แทนตลอดจนผลแห่งการพิจารณานั้น
ข้อ 119
โทษทางวินัยอันพึงปรับใช้แก่ผู้ถูกกักกันมีดังต่อไปนี้ คือ
(1) โทษปรับไม่เกินกว่าร้อยละห้าสิบของค่าจ้างซึ่งผูถ้ กู กักกันจะพึงได้รบั ตามบทบัญญัตแิ ห่งข้อ 95 โดย
มีระยะเวลาไม่เกินกว่าสามสิบวัน
(2) งดเอกสิทธิที่ให้ไว้นอกเหนือการปฏิบัติดังบัญญัติไว้ในอนุสัญญาฉบับนี้
(3) ให้ท�ำงานออกแรงไม่เกินกว่าวันละสองชั่วโมงเกี่ยวกับการบ�ำรุงรักษาสถานที่กักกัน
(4) การคุมขัง
ไม่วา่ กรณีใด โทษทางวินยั จะต้องไม่เป็นไปอย่างไร้มนุษยธรรมหรือทารุณ หรือเป็นอันตรายต่ออนามัยของ
ผู้ถูกกักกัน การลงโทษทางวินัยให้ค�ำนึงถึงอายุ เพศ และสภาพแห่งอนามัยของผู้ถูกกักกันด้วย
ก�ำหนดระยะเวลาการลงโทษคราวเดียวอย่างมากที่สุดไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่เกินกว่าสามสิบวันต่อเนื่อง
กัน แม้ว่าผู้ถูกกักกันจะต้องได้รับโทษส�ำหรับการละเมิดทางวินัยหลายประการในขณะที่สั่งลงโทษนั้น ไม่
ว่าการละเมิดเช่นว่านั้นจะเป็นการติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม
ข้อ 120
ผู้ถูกกักกันซึ่งถูกจับได้หลังจากที่หลบหนี หรือพยายามหลบหนีจะต้องได้รับโทษทางวินัยเท่านั้น ส�ำหรับ
การกระท�ำที่ว่านี้ถึงแม้ว่าจะเป็นความผิดซ�้ำก็ดี
โดยไม่ตอ้ งค�ำนึงถึงบทบัญญัตแิ ห่งข้อ 118 วรรค 3 ผูถ้ กู กักกันทีถ่ กู ลงโทษเพราะเหตุหลบหนี หรือพยายาม
หลบหนีอาจต้องอยู่ภายใต้ความควบคุมเป็นพิเศษ โดยมีเงื่อนไขว่าความควบคุมเช่นว่านี้จะไม่กระทบ
กระเทือนต่อสภาพแห่งอนามัยของบุคคลเหล่านั้น และเป็นการกระท�ำในสถานกักกันแห่งใดแห่งหนึ่ง ทั้ง
จะไม่ท�ำให้ต้องยกเลิกความคุ้มครองอันหนึ่งอันใดที่อนุสัญญาฉบับนี้ได้ให้ไว้
ผู้ถูกกักกันซึ่งช่วยเหลือให้มีการหลบหนี หรือพยายามหลบหนีจะต้องได้รับโทษส�ำหรับการกระท�ำนี้เพียง
ทางวินัยเท่านั้น
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ข้อ 121
การหลบหนี หรือพยายามหลบหนี ถึงแม้เป็นความผิดที่กระท�ำซ�้ำก็ดี จะต้องไม่ถือว่าเป็นพฤติการณ์เพื่อ
เพิ่มโทษให้หนักขึ้นในคดีที่ผู้ถูกกักกันถูกฟ้องหาว่ากระท�ำความผิดในระหว่างหลบหนี
ภาคีคู่พิพาท จะต้องจัดประกันให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจใช้ความปราณีในการวินิจฉัยว่า จะสมควรลงโทษ
ทางวินัย หรือตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการกระท�ำผิดต่อเนื่องกับการหลบหนี ไม่ว่าจะ
ส�ำเร็จหรือไม่ก็ตาม
ข้อ 122
การกระท�ำซึ่งเป็นความผิดต่อวินัยนั้นจะต้องท�ำการสอบสวนทันที ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับโดยเฉพาะแก่
กรณีหลบหนี หรือพยายามหลบหนี ผู้ถูกกักกันที่ถูกจับได้หลังจากการหลบหนีนั้น ให้ส่งไปให้เจ้าหน้าที่
ผู้มีอ�ำนาจโดยเร็วที่สุดที่จะท�ำได้
ในกรณีความผิดต่อวินัย การคุมขังผู้ถูกกักกันทั้งปวงระหว่างรอการพิจารณานั้นจะต้องลดให้เหลือน้อย
ทีส่ ุด และจะต้องไม่เกินกว่าสิบสีว่ นั ไม่วา่ ในกรณีใด ก�ำหนดระยะเวลาแห่งการคุมขังนี้ จะต้องหักออกจาก
โทษคุมขังตามค�ำพิพากษาของศาล
บทบัญญัติแห่งข้อ 124 และ125 ให้ใช้บังคับแก่ผู้ถูกกักกันซึ่งถูกคุมขังระหว่างรอการพิจารณาส�ำหรับ
ความผิดต่อวินัย
ข้อ 123
โดยไม่เป็นการเสื่อมเสียแก่อ�ำนาจศาล และเจ้าหน้าที่ชั้นสูง ผู้บัญชาการสถานที่กักกันหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับ
ผิดชอบหรือเจ้าพนักงานซึ่งเข้ารับหน้าที่แทนหรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ�ำนาจทางวินัยเท่านั้น จะเป็นผู้ที่จะสั่ง
ลงโทษทางวินัยได้
ก่อนตัดสินลงโทษทางวินัยใดๆ ผู้ถูกกักกันที่ต้องหาจะต้องได้ทราบข้อความโดยละเอียดเกี่ยวกับความผิด
ที่ท�ำให้ตนถูกกล่าวหา และจะต้องได้มีโอกาสชี้แจงความประพฤติและต่อสู้คดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้อง
ได้รับอนุญาตให้เรียกพยาน และถ้าจ�ำเป็นก็ให้จัดหาล่ามผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยได้ ค�ำตัดสินนั้น จะต้องอ่าน
ให้ฟังต่อหน้าผู้ต้องหาและกรรมการคนใดคนหนึ่งของคณะกรรมการผู้ถูกกักกัน
ระยะเวลาระหว่างเวลาตัดสินลงโทษทางวินยั และการบังคับตามค�ำตัดสินนัน้ จะต้องไม่เกินกว่าหนึง่ เดือน
เมื่อผู้ถูกกักกันถูกตัดสินลงโทษทางวินัยเป็นกรณีใหม่ จะต้องให้ระยะเวลาอย่างน้อยสามวันล่วงพ้นไป
ระหว่างการบังคับโทษสองคราวใดๆ หากว่าก�ำหนดโทษรายใดรายหนึง่ มีระยะเวลาสิบวัน หรือกว่านัน้ ขึน้ ไป
ให้ผบู้ ญ
ั ชาการสถานทีก่ กั กันรักษาสมุดรายการโทษทางวินยั ไว้ ซึง่ ผูแ้ ทนของประเทศทีค่ มุ้ ครองจะตรวจดูได้
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ข้อ 124
ไม่ว่าในกรณีใด ผู้ถูกกักกันจะต้องไม่ถูกย้ายไปยังสถานที่เพื่อการลงทัณฑ์ (เรือนจ�ำ ทัณฑสถาน เรือนจ�ำ
มหันตโทษ ฯลฯ) เพื่อรับโทษทางวินัย
สถานทีท่ ใี่ ช้ในการลงโทษทางวินยั จะต้องมีลกั ษณะถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิง่ จะต้อง
มีเครื่องนอนอย่างเพียงพอ ผู้ถูกกักกันที่ต้องโทษจะต้องสามารถรักษาตัวของเขาให้อยู่ในสภาพที่สะอาด
สตรีผู้ถูกกักกันซึ่งต้องโทษทางวินัย จะต้องคุมขังไว้ในสถานที่ที่แยกต่างหากไม่ปะปนกับชายผู้ถูกกักกัน
และจะต้องอยู่ในความปกครองดูแลของสตรีโดยตรง
ข้อ 125
ผูถ้ กู กักกันทีถ่ กู ตัดสินลงโทษทางวินยั จะต้องได้รบั อนุญาตให้บริหารร่างกายและอยูก่ ลางแจ้งได้อย่างน้อย
วันละสองชั่วโมง
ถ้าผู้ถูกกักกันของร้อง จะต้องยอมให้ได้รับการตรวจของแพทย์ทุกวัน ผู้ถูกกักกันจะต้องได้รับการดูแล
รักษาตามความจ�ำเป็นแห่งสภาพอนามัยของตน และถ้าจ�ำเป็นก็ให้ย้ายไปสู่สถานที่พยาบาลของสถาน
ที่กักกัน หรือโรงพยาบาล
ผู้ถูกกักกันจะต้องได้รับอนุญาตให้อ่าน เขียน ตลอดจนส่งและรับจดหมายด้วย อย่างไรก็ดี หีบห่อ และ
เงินซึ่งส่งไปจะเก็บรักษาไว้จนกว่าจะครบก�ำหนดโทษก็ได้ ในระหว่างนั้นให้มอบของที่ส่งไปเช่นว่านี้แก่
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

การย้ายผู้ถูกกักกัน
ข้อ 127
การย้ายผูถ้ กู กักกัน จะต้องกระท�ำอย่างมีมนุษยธรรมเสมอ ตามหลักทัว่ ไปให้กระท�ำการย้ายโดยทางรถไฟ
หรือพาหนะส�ำหรับขนส่งอย่างอืน่ และอย่างน้อยทีส่ ดุ ให้อยูใ่ นลักษณะเหมือนกับทีข่ นส่งทหารของประเทศ
ที่กักคุมในการย้ายสถานที่ ถ้าโดยกรณีพิเศษการย้ายเช่นว่านี้จะต้องเดินไป จะพึงกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อผู้ถูก
กักกันมีสภาพอนามัยสมบูรณ์ดีและจะต้องไม่ให้เป็นการเหน็ดเหนื่อยมากเกินไป
ในระหว่างท�ำการย้ายนั้น ประเทศที่กักคุมจะต้องจัดหาน�้ำดื่ม และอาหารที่มีปริมาณ คุณภาพ และ
ประเภทให้เป็นที่พอเพียงแก่ผู้ถูกกักกันที่จะอยู่ในอนามัยที่ดีได้ กับทั้งเครื่องนุ่งห่มอันจ�ำเป็น ที่หลบภัย
อันสมควร การรักษาพยาบาลเท่าที่จ�ำเป็นอีกด้วย ประเทศที่กักคุมจะต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควร
ที่จะจัดให้มีความปลอดภัยระหว่างท�ำการย้าย และจะต้องท�ำบัญชีรายชื่อผู้ถูกกักกันที่ถูกย้ายทั้งปวงโดย
ครบถ้วนก่อนจะออกเดินทางไป
ผู้ถูกกักกันที่ป่วยไข้ บาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ และสตรีที่คลอดบุตรจะต้องไม่ถูกย้าย ถ้าการเดินทางอาจ
เป็นอันตรายแก่สุขภาพ เว้นแต่จะเป็นการจ�ำเป็นเพื่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
ถ้าแนวรบเคลือ่ นเข้าใกล้สถานทีก่ กั กัน ผูถ้ กู กักกันในสถานทีด่ งั กล่าวนัน้ จะต้องไม่ถกู ย้าย นอกจากการย้าย
จะกระท�ำได้ในสภาพปลอดภัยเพียงพอ หรือถ้าคงอยู่ ณ ที่นั้นจะเป็นการเสี่ยงภัยมากยิ่งกว่าการย้ายไป
เมือ่ ท�ำการวินจิ ฉัยเกีย่ วกับการย้ายผูถ้ กู กักกัน ประเทศทีก่ กั คุมจะต้องค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ กู กักกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไม่ท�ำอะไรให้เพิ่มความยุ่งยากให้แก่การส่งกลับไปสู่ประเทศเดิมหรือส่งกลับไปยัง
บ้านของบุคคลเหล่านั้น
ข้อ 128
ในกรณีที่มีการย้าย ผู้ถูกกักกันจะต้องได้รับทราบการแจ้งเป็นทางการถึงการออกเดินทางและต�ำบลที่อยู่
ทางไปรษณีย์ใหม่ การแจ้งให้ทราบเช่นว่านี้นั้นจะต้องบอกล่วงหน้าให้มีเวลาพอที่จะรวบรวมข้าวของเดิน
ทาง และแจ้งให้ญาติที่สนิททราบ
ผู้ถูกกักกันต้องได้รับอนุญาตให้น�ำสิ่งของส่วนตัว จดหมายและหีบห่อซึ่งส่งมาให้ตนติดตัวไปด้วย น�้ำหนัก
หีบห่อเดินทางเช่นว่านีจ้ ะถูกจ�ำกัดก็ได้ ถ้าเป็นการจ�ำเป็นโดยพฤติการณ์แห่งการย้ายนัน้ แต่จะต้องไม่นอ้ ย
กว่าคนละยี่สิบห้ากิโลกรัมไม่ว่าในกรณีใด
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จดหมายและหีบห่อ ซึ่งส่งไปยังสถานที่กักกันเดิมนั้น ให้ส่งต่อไปให้ผู้ถูกกักกันโดยไม่ชักช้า
ผู้บัญชาการสถานที่กักกัน จะต้องด�ำเนินการอันจ�ำเป็นโดยท�ำความตกลงกับคณะกรรมการผู้ถูกกักกัน
เพื่อจัดให้ท�ำการขนส่งทรัพย์สินส่วนรวมของผู้ถูกกักกันและสิ่งของซึ่งผู้ถูกกักกันไม่สามารถเอาติดตัวไป
ด้วย เพราะเหตุที่มีข้อจ�ำกัดก�ำหนดขึ้นไว้ตามความในวรรคสอง

ส่วนที่ 11
มรณกรรม

ข้อ 129
พินัยกรรมของผู้ถูกกักกันนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นผู้เก็บรักษาไว้เพื่อให้ปลอดภัย และในเมื่อผู้ถูก
กักกันถึงมรณกรรมลง ให้ส่งพินัยกรรมไปให้บุคคลที่ผู้ถูกกักกันได้ระบุไว้ก่อนแล้วนั้นโดยไม่ชักช้า
การมรณะของผูถ้ กู กักกันทุกๆ ราย จะต้องมีแพทย์รบั รองและให้ออกมรณบัตรแสดงเหตุผลและเหตุการณ์
ซึ่งท�ำให้เกิดการมรณะนั้น
การมรณะนั้น จะต้องจัดท�ำบันทึกขึ้นเป็นทางการและให้จดทะเบียนไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการนั้นซึ่งใช้
บังคับในอาณาเขตซึง่ สถานทีก่ กั กันตัง้ อยู่ และให้สง่ ส�ำเนาอันรับรองว่าถูกต้องของบันทึกนีโ้ ดยไม่ชกั ช้าไป
ให้ประเทศที่คุ้มครอง และส�ำนักตัวแทนกลางที่ได้ระบุไว้ในข้อ 140 นั้นด้วย
ข้อ 130
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกักคุมจะต้องจัดให้ผู้ถูกกักกันซึ่งถึงมรณกรรมลงระหว่างที่ถูกกักกันนั้นได้รับการฝังอย่างมี
เกียรติ ถ้าเป็นไปได้ ตามพิธีศาสนาของผู้ถูกกักกันนั้นๆ และจัดให้ที่ฝังศพนั้นๆ ได้รับความเคารพและได้
รับการบ�ำรุงรักษาตามสมควร กับมีเครื่องหมายในลักษณะจะให้จ�ำได้เสมอ
ผู้ถูกกักกันที่ถึงมรณกรรมนั้น จะต้องไว้คนละที่ นอกจากจะมีพฤติการณ์ที่จะหลีกเลี่ยงมิได้บังคับให้ต้อง
ฝังรวมกัน ศพนัน้ จะเผาได้กต็ อ่ เมือ่ มีเหตุผลทางสุขภาพบังคับหรือโดยเหตุผลทางศาสนาของผูม้ รณะหรือ
ตามความประสงค์อันชัดแจ้งของผู้มรณะที่จะให้กระท�ำเช่นนั้น ในกรณีที่มีการเผาศพให้ระบุข้อความนี้
พร้อมด้วยเหตุผลไว้ในมรณบัตรของผู้มรณะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกักคุมจะต้องรักษาอัฐิไว้ให้ปลอดภัย และเมื่อ
ญาติสนิทของผู้มรณะร้องขอก็ให้ส่งไปให้โดยเร็วที่สุดที่จะท�ำได้
ในทันทีที่จะท�ำได้ตามพฤติการณ์ และต้องไม่ช้ากว่าเมื่อการสู้รบได้สิ้นสุดลงแล้ว ประเทศที่กักคุมจะ
ต้องส่งบัญชีที่ฝังศพของผู้ถูกกักกันที่ถึงมรณกรรมไปให้ประเทศที่ผู้ถูกกักกันนี้มรณะสังกัดอยู่โดยผ่าน
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ทางส�ำนักงานสนเทศซึ่งได้ระบุไว้ในข้อ 136 บัญชีเหล่านี้จะต้องมีรายการทั้งหมดเท่าที่จ�ำเป็นเพื่อแสดง
รูปพรรณของผู้ถูกกักกันที่ถึงมรณกรรมรวมทั้งแหล่งที่อันชัดเจนของที่ฝังศพนั้นๆ ด้วย
ข้อ 131
ทุกๆ ครัง้ ทีม่ กี ารมรณะหรือบาดเจ็บอันร้ายแรงเกิดขึน้ แก่ผถู้ กู กักกัน หรือสงสัยว่าได้เกิดขึน้ โดยการกระท�ำของ
ทหารยามหรือผู้ถูกกักกันอื่น หรือบุคคลอื่นใดรวมทั้งการมรณะซึ่งไม่ปรากฏสาเหตุอีกด้วยนั้น ประเทศที่
กักคุมจะต้องจัดให้มีการสอบสวนเป็นทางการโดยทันที
ให้สง่ ค�ำบอกกล่าวในเรือ่ งนีไ้ ปยังประเทศทีค่ มุ้ ครองทันที ให้จดค�ำให้การของพยานไว้ และให้จดั ท�ำรายงาน
และส่งรายงานรวมทั้งค�ำพยานนั้นไปให้ประเทศที่คุ้มครองที่กล่าวแล้วนั้น
ถ้าการสอบสวนแสดงให้เห็นความผิดของบุคคลคนหนึ่งหรือหลายคน ประเทศที่กักคุมจะต้องจัดการ
เท่าที่จ�ำเป็นทั้งปวงเพื่อให้มีการฟ้องร้องบุคคลผู้ต้องรับผิดดังกล่าว

ส่วนที่ 12

การปล่อยตัว การส่งตัวกลับประเทศเดิม และการพักอาศัยในประเทศที่เป็นกลาง
ข้อ 132
ผูถ้ กู กักกันทุกคนจะต้องถูกปล่อยตัวโดยประเทศทีก่ กั คุมในทันทีทไี่ ม่มเี หตุอนั จ�ำเป็นทีจ่ ะกักกันตัวไว้ตอ่ ไป
นอกจากนี้ ภาคีค่พู ิพาทจะต้องพยายามในระหว่างทีม่ กี ารสูร้ บอยูน่ นั้ ทีจ่ ะท�ำความตกลงเพือ่ การปล่อยตัว
การส่งตัวกลับไปประเทศเดิม การส่งตัวกลับไปถิ่นที่อยู่ หรือการพักอาศัยในประเทศที่เป็นกลาง ส�ำหรับ
ผู้ถูกกักกันบางประเภทโดยเฉพาะเด็ก สตรีที่มีครรภ์ และมารดาซึ่งมีการทารกและเด็กผู้บาดเจ็บและ
ป่วยไข้ และผู้ถูกกักกันซึ่งได้รับการกักคุมมาเป็นเวลานานแล้ว
ข้อ 133
การกักกันจะต้องสิ้นสุดลงโดยเร็วที่สุดที่จะท�ำได้ภายหลังที่การสู้รบได้ยุติลงแล้ว
ผู้ถูกกักกันในอาณาเขตของภาคีคู่พิพาทซึ่งได้ถูกด�ำเนินคดีฟ้องร้องทางอาญาส�ำหรับความผิดอันมิใช่
ความผิดที่ต้องรับโทษฐานผิดวินัยโดยเฉพาะนัน้ อาจถูกกักคุมไว้จนกว่าการพิจารณานั้นจะสิน้ สุดลง และ
ถ้ามีพฤติการณ์บงั คับก็อาจถูกกักคุมไว้จนกว่าจะได้รบั โทษครบถ้วนแล้วได้ บทบัญญัตเิ ช่นว่านีใ้ ห้ใช้บงั คับ
แก่ผู้ถูกกักกันซึ่งได้เคยถูกพิพากษาลงโทษตัดอิสรภาพมาก่อนแล้ว
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โดยความตกลงระหว่างประเทศที่กักคุมและประเทศที่เกี่ยวข้องอาจมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นหลังจากที่
การสู้รบหรือการยึดครองอาณาเขตได้สิ้นสุดลงแล้ว เพื่อค้นหาผู้ถูกกักกันที่กระจัดกระจายอยู่
ข้อ 134
เมื่อการสู้รบได้ยุติลงแล้ว อัครภาคีผู้ท�ำสัญญาจะต้องพยายามที่จะจัดการให้ผู้ถูกกักกันได้กลับไปอยู่ถิ่นที่
อยู่ครั้งสุดท้ายของตน หรืออ�ำนวยความสะดวกในการส่งตัวกลับไปประเทศเดิมของตน
ข้อ 135
ประเทศทีก่ กั คุมจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทีส่ ง่ ตัวผูถ้ กู กักกันทีถ่ กู ปล่อยตัวแล้วกลับไปยังถิน่ ทีอ่ ยูใ่ นขณะ
ทีถ่ กู กักกันนัน้ หรือถ้าถูกควบคุมตัวระหว่างเดินทางหรืออยูใ่ นระหว่างทะเลหลวง ก็ให้เสียค่าใช้จา่ ยในการ
เดินทางต่อไป หรือในการส่งตัวกลับไปยังที่ที่เริ่มออกเดินทาง
ในกรณีทปี่ ระเทศกักคุมไม่ยอมอนุญาตให้ผถู้ กู กักกันทีถ่ กู ปล่อยตัวแล้ว ซึง่ เป็นผูท้ ไี่ ด้เคยมีภมู ลิ ำ� เนาประจ�ำ
อยู่ในอาณาเขตของตนก่อนได้อยู่ต่อไป ประเทศที่กักคุมนั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อส่งตัวผู้ถูกกักกันนั้น
กลับประเทศเดิมแต่อย่างไรก็ดี ถ้าผู้ถูกกักกันเลือกที่จะกลับไปประเทศของตนในความรับผิดชอบของ
ตนเอง หรือตามค�ำสัง่ ของรัฐบาลของประเทศซึง่ ตนสวามิภกั ดิอ์ ยูแ่ ล้ว ประเทศทีก่ กั คุมจะไม่ตอ้ งเสียค่าใช้
จ่ายในการเดินทางหลังจากทีอ่ อกไปจากอาณาเขตของตนแล้ว ประเทศทีก่ กั คุมไม่จำ� ต้องเสียค่าใช้จา่ ยใน
การส่งตัวกลับไปประเทศเดิม ส�ำหรับผู้ถูกกักกันผู้ซึ่งถูกกักกันตามค�ำขอร้องของตนเอง
ถ้าผู้ถูกกักกันได้ถูกย้ายตามความในข้อ 45 ประเทศที่ย้ายและที่รับตัวไว้จะต้องตกลงก�ำหนดส่วนของ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นซึ่งแต่ละประเทศจะต้องเสีย
ข้อความที่กล่าวแล้วนั้น ไม่กระทบกระเทือนถึงข้อตกลงพิเศษซึ่งอาจจะได้ท�ำระหว่างภาคีคู่พิพาท
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและการส่งตัวกลับประเทศเดิมส�ำหรับคนชาติของตนซึ่งอยู่ในอ�ำนาจของศัตรู

หมวด 5

ส�ำนักงานสนเทศและส�ำนักงานตัวแทนกลาง
ข้อ 136
เมื่อได้มีการพิพาทขึ้น และในทุกกรณีที่มีการยึดครอง ภาคีคู่พิพาทแต่ละฝ่ายจะต้องจัดตั้งส�ำนักงาน
สนเทศขึ้นเป็นทางการ เพื่อรับผิดชอบในการรับและส่งข่าวเกี่ยวกับบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งอยู่
ในอ�ำนาจของตน
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ภายในระยะเวลาอันสัน้ ทีส่ ดุ ภาคีคพู่ พิ าทแต่ละฝ่ายจะต้องแจ้งให้สำ� นักงานสนเทศของตนทราบถึงระเบียบ
การซึ่งตนได้ก�ำหนดขึ้นเกี่ยวกับบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งอยู่ในความควบคุมเกินกว่าสองสัปดาห์
ผู้ซึ่งถูกก�ำหนดสถานที่ให้อยู่หรือซึ่งถูกกักกัน อนึ่งภาคีที่กล่าวนี้จะต้องให้กระทรวงทบวงกรมของตนซึ่ง
เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้นแจ้งให้ส�ำนักงานที่กล่าวแล้วทราบทันทีถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกี่ยวกับบุคคล
ผู้ได้รับความคุ้มครองเหล่านี้ เช่น การย้าย การปล่อยตัว การส่งตัวกลับประเทศเดิม การหลบหนี การ
รับเข้าโรงพยาบาล การเกิด และการมรณะ
ข้อ 137
ส�ำนักงานแห่งชาติแต่ละแห่งจะต้องส่งข่าวเกีย่ วกับบุคคลผูท้ ไี่ ด้รบั ความคุม้ ครองไปให้ประเทศซึง่ บุคคลที่
กล่าวแล้วนั้นเป็นคนชาติ หรือประเทศที่บุคคลเหล่านั้นมีถิ่นที่อยู่โดยทันที โดยทางที่เร็วที่สุดโดยผ่านทาง
ประเทศทีค่ มุ้ ครองและทางส�ำนักตัวแทนกลาง ตามทีไ่ ด้บญ
ั ญัตไิ ว้ในข้อ 140 ด้วย ส�ำนักงานเหล่านีจ้ ะต้อง
ตอบบรรดาข้อสอบถามทั้งปวงที่พึงได้รับมาเกี่ยวกับบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองนั้น
ส�ำนักงานสนเทศเหล่านี้จะต้องส่งข่าวเกี่ยวกับบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง เว้นไว้แต่ว่าการส่งข่าวนั้น
จะเป็นการเสียหายแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติพี่น้องของบุคคลดังกล่าวนั้น แม้ในกรณีเช่นนั้นก็ดี จะไม่แจ้ง
ข่าวนั้นแก่ส�ำนักตัวแทนกลางไม่ได้ ซึ่งเมื่อได้รับแจ้งให้ทราบถึงพฤติการณ์แล้ว ส�ำนักตัวแทนกลางจะได้
ใช้ความระมัดระวังตามที่จ�ำเป็นดังที่ระบุไว้ในข้อ 140 การติดต่อเป็นลายลักษณ์อักษรของส�ำนักงานใดๆ
จะต้องมีลายมือชื่อหรือประทับตรารับรองเป็นหลักฐาน
ข้อ 138
ข่าวซึง่ ส�ำนักงานแห่งชาติได้รบั และส่งไปนัน้ จะต้องมีลกั ษณะทีจ่ ะชีใ้ ห้ทราบรูปพรรณของบุคคลผูท้ ไี่ ด้รบั
ความคุ้มครองได้โดยถูกต้อง และที่จะแจ้งให้ญาติสนิททราบได้โดยเร็ว ข่าวเกี่ยวกับบุคคลแต่ละคนนั้น
อย่างน้อยจะต้องมีนามสกุล นามตัว ต�ำบลและวันเกิด สัญชาติ ถิ่นที่อยู่สุดท้าย และต�ำหนิ นามตัวของ
บิดาและนามเดิมของมารดา และได้ดำ� เนินการปฏิบัติแก่ผู้นั้นในวันใด สถานที่ใด และในสภาพอย่างไร
พร้อมทั้งต�ำบลที่จะส่งหนังสือไปให้ผู้นั้นได้ กับนามและต�ำบลของผู้ที่จะต้องแจ้งไปให้ทราบด้วย
โดยนัยเดียวกัน ข่าวเกี่ยวกับสภาพอนามัยของผู้ถูกกักกันซึ่งป่วยหนัก หรือถูกบาดเจ็บอย่างสาหัส ก็จะ
ต้องแจ้งให้ทราบโดยสม�่ำเสมอ และถ้าท�ำได้ให้แจ้งให้ทราบทุกสัปดาห์
ข้อ 139
อนึ่งส�ำหรับงานสนเทศแห่งชาติแต่ละแห่งจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมสิ่งของส่วนตัวอัน
มีค่าซึ่งผู้ที่ได้รับความคุ้มครองที่ได้ระบุไว้ในข้อ 136 ได้ทิ้งไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ซึ่งได้ถูกส่งตัวกลับ
ประเทศเดิม หรือถูกปล่อยตัว หรือผู้ที่ได้หลบหนีหรือถึงมรณกรรม ส�ำนักงานสนเทศจะต้องส่งของที่มีค่า
ดังกล่าวแล้วไปให้ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง หรือถ้าจ�ำเป็นก็ให้ส่งผ่านทางส�ำนักตัวแทนกลาง สิ่งของเช่นว่านั้น
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ให้ส�ำนักงานจัดส่งไปเป็นห่อปิดผนึกประทับตราพร้อมด้วยบันทึกรายการให้ข้อความอันชัดแจ้งและโดย
ละเอียดเกี่ยวกับรูปพรรณของผู้ที่เป็นเจ้าของสิ่งของเหล่านั้นรวมทั้งบัญชีแสดงสิ่งของที่บรรจุไว้ในหีบห่อ
นั้นโดยครบถ้วนด้วย การรับและส่งสิ่งของที่มีค่าเช่นว่านั้นให้จัดท�ำเป็นบันทึกรายละเอียดเก็บรักษาไว้
ข้อ 140
ให้จัดตั้งส�ำนักตัวแทนสนเทศกลางส�ำหรับบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับผู้ที่ถูก
กักกันขึ้นในประเทศที่เป็นกลาง หากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเห็นเป็นการจ�ำเป็น จะเสนอ
ให้ประเทศที่เกี่ยวข้องจัดตั้งส�ำนักตัวแทนเช่นว่านั้นขึ้นก็ได้ ซึ่งอาจเป็นส�ำนักงานเดียวกันกับที่จัดให้มีขึ้น
ตามข้อ 123 แห่งอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึกฉบับลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949
ให้เป็นหน้าที่ของส�ำนักตัวแทนนี้จะรวบรวมบรรดาข่าวชนิดที่กล่าวไว้ในข้อ 136 ซึ่งอาจได้รับมาโดย
ทางการหรือทางเอกชน และให้จัดส่งไปให้ประเทศเดิมหรือประเทศที่เป็นที่อยู่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้น
โดยเร็วทีส่ ดุ ทีจ่ ะท�ำได้ เว้นไว้แต่ในกรณีทมี่ กี ารส่งข่าวไปนัน้ จะเป็นทีเ่ สียหายแก่บคุ คลทีเ่ กีย่ วข้องกับข่าวที่
กล่าวแล้วนัน้ หรือแก่ญาติพนี่ อ้ งของบุคคลเหล่านัน้ ส�ำนักงานทีว่ า่ นีจ้ ะต้องได้รบั ความสะดวกทัง้ ปวง ตาม
สมควรจากภาคีคู่พิพาทในการส่งข่าวนั้นๆ
อัครภาคีผทู้ ำ� สัญญา และโดยเฉพาะอย่างยิง่ อัครภาคีทคี่ นชาติได้รบั ประโยชน์จากบริการของส�ำนักตัวแทน
กลางพึงให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ส�ำนักตัวแทนที่กล่าวแล้วตามความต้องการของส�ำนักตัวแทน
บทบัญญัติข้างต้นนี้ห้ามมิให้ตีความโดยเป็นการก�ำกัดกิจการด้านมนุษยธรรมของคณะกรรมการกาชาด
ระหว่างประเทศหรือของสมาคมบรรเทาทุกข์ต่างๆ ที่ได้บัญญัติไว้ใน ข้อ 142
ข้อ 141
ส�ำนักงานสนเทศแห่งชาติ และส�ำนักตัวแทนสนเทศกลาง จะต้องได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมไปรษณีย์
ทั้งหมดตลอดจนการยกเว้นทั้งหลายที่บัญญัติไว้ในข้อ 110 รวมทั้งการยกเว้นค่าโทรเลขเท่าที่จะพึงท�ำได้
หรืออย่างน้อยก็ให้เสียในอัตราอย่างต�่ำมาก
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ภาค 4

การปฏิบัติตามอนุสัญญา

หมวด 1
บททั่วไป

ข้อ 142
ภายใต้บงั คับแห่งระเบียบการซึง่ ประเทศทีก่ กั คุมเห็นจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องจัดวางขึน้ เพือ่ ความมัน่ คงของตนหรือ
เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการอย่างอื่นตามสมควร ผู้แทนขององค์การทางศาสนา สมาคมบรรเทาทุกข์
หรือองค์การอื่นใดที่ให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครอง จะต้องได้รับจากประเทศเหล่านี้
ซึ่งบรรดาความสะดวกต่างๆ ส�ำหรับตนเองหรือผู้แทนที่ได้รับแต่งตัง้ โดยถูกต้องแล้วในอันทีจ่ ะเยี่ยมเยียน
บุคคลผูท้ ไี่ ด้รบั ความคุม้ ครอง แจกจ่ายเครือ่ งอุปโภคบริโภคส�ำหรับบรรเทาทุกข์ และวัสดุทสี่ ง่ มาจากทีใ่ ดๆ
เพื่อใช้ในการศึกษา การพักผ่อน หรือการศาสนา หรือเพื่อช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ ในการจัดวางระเบียบ
ส�ำหรับเวลาว่างของตนภายในทีก่ กั กันนัน้ สมาคมหรือองค์การเช่นว่านีอ้ าจตัง้ ขึน้ ในอาณาเขตของประเทศ
ที่กักคุม หรือในประเทศอื่นใดก็ได้ หรืออาจมีลักษณะเป็นองค์การระหว่างประเทศก็ได้
ประเทศที่กักคุมอาจจ�ำกัดจ�ำนวนสมาคมและองค์การซึ่งได้รับอนุญาตให้มีผู้แทนไปด�ำเนินกิจการใน
อาณาเขตและภายใต้ความควบคุมของตนได้ แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปภายใต้เงื่อนไขว่าการจ�ำกัดเช่นว่านี้
จะต้องไม่เป็นการขัดขวางแก่การปฏิบัติ เพื่อยังผลให้ด�ำเนินการบรรเทาทุกข์ได้อย่างเพียงพอแก่บุคคล
ที่ได้รับความคุ้มครองทั้งปวง
ฐานะพิเศษของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศในเรือ่ งนีจ้ ะต้องเป็นทีร่ บั รองและได้รบั ความเคารพ
ทุกเมื่อ
ข้อ 143
ผู้แทนหรือผู้ที่ได้รับมอบอ�ำนาจของประเทศที่คุ้มครองจะต้องได้รับอนุญาตให้ไปในสถานที่ทุกๆ แห่งที่มี
บุคคลที่ได้รับความคุ้มครองอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่กักกัน สถานที่กักคุม และสถานที่ท�ำงาน
บุคคลเหล่านี้จะต้องได้รับอนุมัติให้เข้าไปในอาคารทุกแห่งที่มีบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองอยู่ และอาจ
สัมภาษณ์ผู้ได้รับความคุ้มครองโดยปราศจากผู้รู้เห็นเป็นพยานซึ่งจะท�ำโดยตนเองหรือโดยใช้ล่ามก็ได้
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การเยี่ยมเยียนเหล่านี้จะห้ามเสียมิได้ เว้นไว้แต่ว่าจะมีเหตุผลจ�ำเป็นในทางทหารบังคับ แต่ถึงกระนั้น
ก็ดีจะห้ามได้ก็แต่เพียงเป็นการพิเศษและชั่วคราวเท่านั้น ห้ามมิให้ก�ำกัดเวลาเยี่ยมและก�ำหนดครั้งคราว
แห่งการเยี่ยม
ผู้แทนเช่นว่านั้นจะต้องมีเสรีภาพเต็มที่ที่จะเลือกสถานที่ท่ีตนประสงค์จะไปเยี่ยมเยียน ประเทศที่กักคุม
หรือที่ยึดครอง ประเทศที่คุ้มครองและเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น ประเทศอันเป็นแหล่งเดิมของผู้ที่จะได้รับ
การเยี่ยมเยียนอาจยินยอมให้ผู้ร่วมชาติของผู้ที่ถูกกักกันมีส่วนในการเยี่ยมเยียนนั้นด้วยก็ได้
ผูแ้ ทนของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศจะต้องได้รบั สิทธิดงั กล่าวข้างบนนัน้ ด้วยการแต่งตัง้ ผูแ้ ทน
เช่นว่านี้ จะต้องเสนอให้ได้รับความเห็นชอบของประเทศที่ปกครองอาณาเขตที่ผู้แทนจะไปท�ำหน้าที่นั้น
ข้อ 144
อัครภาคีผู้ท�ำสัญญารับที่จะเผยแพร่ตัวบทแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ในประเทศของตนให้กว้างขวางที่สุดเท่า
ที่จะท�ำได้ ทั้งในยามสงบและยามสงคราม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้รวมการศึกษาอนุสัญญานี้ไว้ใน
โครงการศึกษาของทหารและถ้าเป็นได้ในโครงการศึกษาของพลเรือนด้วย เพื่อให้ประชากรโดยทั่วไปได้
ทราบหลักการแห่งอนุสัญญานี้
เจ้าหน้าที่พลเรือน ทหาร ต�ำรวจ หรือเจ้าหน้าที่อื่นๆ ซึ่งในยามสงครามมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้ที่ได้
รับความคุ้มครอง จะต้องมีตัวบทแห่งอนุสัญญานี้และจะต้องได้รับการสอนเป็นพิเศษเกี่ยวกับบทบัญญัติ
ต่างๆ แห่งอนุสัญญา
ข้อ 145
อัครภาคีผู้ท�ำสัญญาจะได้ส่งค�ำแปลทางการของอนุสัญญาฉบับนี้ให้กันและกัน โดยผ่านทางคณะมนตรี
สหพันธ์สวิสและในระหว่างการสู้รบให้ส่งผ่านทางประเทศที่คุ้มครอง รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ
ซึ่งตนอาจบัญญัติขึ้นเพื่อประกันการปฏิบัติตามอนุสัญญานี้
ข้อ 146
อัครภาคีผทู้ ำ� สัญญาทีจ่ ะตรากฎหมายตามทีจ่ ำ� เป็นขึน้ ไว้ให้มบี ทลงโทษทางอาญาอันจะปรับใช้ได้อย่างมีผล
แก่บคุ คลทีก่ ระท�ำหรือสัง่ ให้กระท�ำการละเมิดอันร้ายแรงใดๆ ต่ออนุสญ
ั ญาฉบับนีด้ งั ได้นยิ ามไว้ในข้อต่อไป
อัครภาคีผทู้ ำ� สัญญาแต่ละฝ่ายมีพนั ธกรณีทจี่ ะต้องค้นหาตัวผูท้ ตี่ อ้ งหาว่าได้กระท�ำหรือได้สงั่ ให้กระท�ำการ
ละเมิดอันร้ายแรงนัน้ ๆ และจะต้องน�ำตัวบุคคลเหล่านีไ้ ม่วา่ จะมีสญ
ั ชาติใดขึน้ ศาลของตน หากประสงค์และ
เป็นไปตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายของตนแล้ว อัครภาคีฝา่ ยนัน้ อาจส่งตัวบุคคลดังกล่าวไปให้อคั รภาคีอกี
ฝ่ายหนึง่ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ พิจารณาคดีกไ็ ด้ แต่อคั รภาคีฝา่ ยนัน้ จะต้องแสดงว่ามีขอ้ กล่าวหาอันมีมลู เพียงพอ
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อัครภาคีผู้ท�ำสัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องจัดการตามที่จ�ำเป็นเพื่อระงับบรรดาการกระท�ำใดๆ อันขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งอนุสัญญาฉบับนี้ นอกจากการละเมิดอันร้ายแรงที่ได้นิยามไว้ในข้อต่อไป
ในทุกพฤติการณ์ บุคคลผู้ต้องหาจะต้องได้รับประโยชน์แห่งการคุ้มครองในการพิจารณาและการต่อสู้คดี
โดยเป็นธรรม ซึ่งเป็นการให้ความอนุเคราะห์ไม่น้อยไปกว่าที่ได้บัญญัติไว้ในข้อ 105 และข้อต่อๆ ไปแห่ง
อนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก ฉบับลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949
ข้อ 147
การละเมิดอันร้ายแรงทีไ่ ด้กล่าวถึงในข้อก่อนนัน้ ได้แก่การกระท�ำอย่างหนึง่ อย่างใดต่อไปนี้ หากได้กระท�ำ
ต่อบุคคลหรือทรัพย์สินซึ่งอนุสัญญาฉบับนี้ให้ความคุ้มครองคือ การฆ่าโดยเจตนา การทรมานหรือการ
ปฏิบตั อิ ย่างไร้มนุษยธรรมรวมทัง้ การทดลองทางชีววิทยา การกระท�ำให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่างสาหัส
หรือท�ำอันตรายแก่ร่างกายหรืออนามัยอย่างร้ายแรงโดยเจตนา การเนรเทศหรือการย้ายผู้ได้รับความ
คุ้มครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือการกักขังบุคคลเช่นว่านั้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การบังคับให้
ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองเข้าประจ�ำการในกองทหารของประเทศที่เป็นศัตรูหรือการกระท�ำโดยเจตนาให้
ผูท้ ไี่ ด้รบั ความคุม้ ครองเสียสิทธิทจี่ ะได้รบั การพิจารณาโดยเทีย่ งธรรมและตามระเบียบดังทีไ่ ด้บญ
ั ญัตไิ ว้ใน
อนุสัญญาฉบับนี้ การจับตัวไปเป็นประกันและการท�ำลายและริบทรัพย์สินอย่างกว้างขวางโดยไม่มีความ
จ�ำเป็นทางทหารและซึ่งได้กระท�ำไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายและโดยพลการ
ข้อ 148
อัครภาคีผู้ท�ำสัญญาจะปลดเปลื้องตนเอง หรืออัครภาคีอื่นใดจากความรับผิดชอบที่ตนเองหรืออัครภาคี
อื่นมีอยู่ เนื่องจากการละเมิดซึ่งได้กล่าวถึงในข้อก่อนนั้นหาได้ไม่
ข้อ 149
เมือ่ มีคำ� ร้องขอของภาคีคพู่ พิ าทฝ่ายหนึง่ จะต้องจัดให้มกี ารสอบสวนเกีย่ วกับข้อกล่าวหาว่าได้มกี ารละเมิด
อนุสัญญาขึ้นด้วยประการใดๆ โดยวิธีการตามที่ภาคีที่เกี่ยวข้องจะได้ตกลงกัน
หากไม่อาจตกลงกันได้ในวิธีการส�ำหรับการสอบสวนแล้ว ภาคีควรตกลงกันเลือกผู้ชี้ขาดขึ้นคนหนึ่งซึ่งจะ
ตัดสินว่าจะต้องด�ำเนินการตามวิธีใด
เมื่อปรากฏชัดว่าได้มีการละเมิดแล้ว ภาคีคู่พิพาทจะต้องจัดการให้การละเมิดนั้นสิ้นสุดลง และก�ำจัดการ
ละเมิดนั้นภายในเวลาสั้นที่สุดที่จะท�ำได้

อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ.1949

201

หมวด 2

บทสุดท้าย
ข้อ 150
อนุสัญญาฉบับนี้ได้จัดท�ำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ตัวบททั้งสองเป็นอันถูกต้องเท่ากัน
คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะต้องจัดให้มคี ำ� แปลของอนุสญ
ั ญานีเ้ ป็นทางการเป็นภาษารัสเซียและภาษาสเปน
ข้อ 151
อนุสัญญาฉบับนี้ซึ่งลงวันที่วันนี้ เปิดให้ลงนามจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1950 ในนามของประเทศ
ที่ได้มีผู้แทนไปในการประชุมซึ่งได้เปิดขึ้น ณ เมืองเจนีวา เมื่อวันที่ 21 เมษายน ค.ศ. 1949
ข้อ 152
อนุสัญญาฉบับนี้จะต้องได้รับสัตยาบันโดยเร็วที่สุดที่จะท�ำได้ และจะต้องเก็บรักษาสัตยาบันสาส์นไว้ที่
กรุงเบิร์น
ให้จดั ท�ำบันทึกการส่งมอบสัตยาบันสาส์นแต่ละฉบับไว้ และให้คณะมนตรีสหพันธ์สวิสส่งส�ำเนาอันรับรอง
ว่าถูกต้องไปให้ประเทศต่างๆ ที่ได้ลงนามไว้ หรือที่ได้แจ้งการภาคยานุวัติอนุสัญญาแล้ว
ข้อ 153
อนุสญ
ั ญาฉบับนีจ้ ะเป็นอันมีผลบังคับใช้หกเดือนหลังจากทีไ่ ด้มกี ารมอบสัตยาบันสาส์นไว้แล้วไม่นอ้ ยกว่า
สองฉบับ
แต่นั้นไป อนุสัญญาจะเป็นอันมีผลบังคับใช้แก่อัครภาคีผู้ท�ำสัญญาแต่ละฝ่ายหกเดือนหลังจากได้มอบ
สัตยาบันสาส์นแล้ว
ข้อ 154
ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งต้องผูกพันตามอนุสัญญากรุงเฮกว่าด้วยกฎและประเพณีการสงคราม
ทางบกไม่ว่าจะเป็นฉบับลงวันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1899 หรือฉบับลงวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 1907 ก็ตาม
และซึง่ เป็นภาคีแห่งอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ อนุสญ
ั ญาฉบับสุดท้ายนีจ้ ะเป็นข้อความเพิม่ เติมหมวด 2 และ 3 ของ
ข้อบังคับที่ได้ผนวกไว้ท้ายอนุสัญญากรุงเฮกที่ได้กล่าวข้างต้นนั้น
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ข้อ 155
ตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้เป็นต้นไป จะได้เปิดให้ประเทศใดๆ ที่มิได้ลงนามไว้ท�ำการภาคยานุวัติอนุสัญญา
ฉบับนี้ได้
ข้อ 156
การภาคยานุวัติจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคณะมนตรีสหพันธ์สวิส และมีผลบังคับหกเดือน
หลังจากวันที่ได้ทราบการแจ้งนั้น
คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะต้องแจ้งการภาคยานุวัติไปยังประเทศต่างๆ ที่ได้ลงนามไว้หรือที่ได้แจ้งการ
ภาคยานุวัติอนุสัญญาแล้ว
ข้อ 157
สถานการณ์ดงั ทีไ่ ด้บญั ญัตไิ ว้ในข้อ 2 และ 3 จะเกิดผลทันทีแก่สตั ยาบันสาส์นทีไ่ ด้มอบไว้ และการภาคยานุวตั ิ
ที่ได้แจ้งแล้ว โดยภาคีคู่พิพาทก่อนหรือภายหลังการเริ่มสู้รบหรือการยึดครอง คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะ
ต้องแจ้งการสัตยาบันหรือการภาคยานุวัติใดๆ ที่ได้รับจากภาคีคู่พิพาทโดยวิธีที่เร็วที่สุด
ข้อ 158
อัครภาคีผู้ท�ำสัญญาแต่ละฝ่ายย่อมมีเสรีภาพที่จะบอกเลิกอนุสัญญาฉบับนี้
การบอกเลิกนี้จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคณะมนตรีสหพันธ์สวิส ซึ่งจะได้ส่งต่อไปยังรัฐบาล
ของอัครภาคีผู้ท�ำสัญญาทั้งปวง
การบอกเลิกจะมีผลหนึง่ ปีภายหลังทีไ่ ด้แจ้งไปให้คณะมนตรีสหพันธ์สวิสทราบ อย่างไรก็ดี การบอกเลิกซึง่
ได้แจ้งไปในขณะประเทศที่บอกเลิกนั้นยังพัวพันอยู่ในการพิพาทใดๆ จะไม่มีผลจนกว่าจะได้ท�ำสันติภาพ
กันแล้ว และภายหลังที่การด�ำเนินการเกี่ยวกับการปล่อยตัว การส่งตัวกลับประเทศเดิม และการกลับตั้ง
ถิ่นฐานของบุคคลผู้ที่ได้รับความคุ้มครองจากอนุสัญญาฉบับนี้ได้สุดสิ้นลงแล้ว
การบอกเลิกจะมีผลแต่เฉพาะที่เกี่ยวกับประเทศที่บอกเลิกเท่านั้น การบอกเลิกนี้จะไม่บั่นทอนพันธกรณี
ซึ่งภาคีคู่พิพาทยังจะต้องปฏิบัติตามโดยอาศัยหลักแห่งกฎหมายนานาชาติ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
ขนบธรรมเนียมซึ่งเป็นที่รับรู้กันในระหว่างอารยชน จากกฎแห่งมนุษยธรรมและจากความรู้สึกผิดชอบ
ของมหาชน
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ข้อ 159
คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะต้องจัดการจดทะเบียนอนุสัญญาฉบับนี้ไว้ ณ ส�ำนักงานเลขาธิการแห่ง
สหประชาชาติ คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะต้องแจ้งบรรดาการให้สัตยาบัน การภาคยานุวัติ และการบอก
เลิกที่ตนได้รับเกี่ยวกับอนุสัญญาฉบับนี้ให้ส�ำนักงานเลขาธิการแห่งสหประชาชาติทราบด้วย
เพื่อเป็นพยานแก่การนี้ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ซึ่งได้ส่งมอบสาส์นมอบอ�ำนาจเต็มของตนไว้แล้ว ได้ลงนาม
ในอนุสัญญาฉบับนี้
ท�ำ ณ เมืองเจนีวา เมือ่ วันทีส่ บิ สอง เดือนสิงหาคม ค.ศ. 1949 เป็นภาษาอังกฤษและภาษาฝรัง่ เศส ต้นฉบับ
จะได้เก็บรักษาไว้ในส�ำนักงานบรรณสารของสหพันธ์รฐั สวิส คณะมนตรีสหพันธ์สวิสจะได้สง่ ส�ำเนาอนุสญ
ั ญา
อันรับรองว่าถูกต้องแล้ว ไปยังแต่ละรัฐที่ได้ลงนามและรัฐที่ได้ท�ำการภาคยานุวัติอนุสัญญาฉบับนี้

ภาคผนวกที่ 1

ร่างความตกลงเกี่ยวกับเขตและท้องที่ส�ำหรับโรงพยาบาลและความปลอดภัย
ข้อ 1
เขตโรงพยาบาลและเขตปลอดภัยจะต้องสงวนไว้โดยเฉพาะส�ำหรับบุคคลทีร่ ะบุไว้ในข้อ 23 แห่งอนุสญ
ั ญา
เจนีวาเพือ่ ให้ผบู้ าดเจ็บและป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบมีสภาวะดีขนึ้ ฉบับลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949
และในข้อ 14 แห่งอนุสัญญาเจนีวา เกี่ยวกับการคุ้มครองบุคคลพลเรือนในเวลาสงคราม ฉบับลงวันที่ 12
สิงหาคม ค.ศ. 1949 และส�ำหรับพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้จัดการและท�ำหน้าที่ในทางปกครองเขต
และท้องที่เหล่านี้ และดูแลรักษาบุคคลที่รวมอยู่ในที่นั้น
อย่างไรก็ดีบุคคลที่มีเคหะสถานอยู่ประจ�ำภายในเขตเช่นว่านี้ให้มีสิทธิที่จะอยู่ในที่นั้นได้
ข้อ 2
ห้ามมิให้บุคคลใดที่พักอาศัยอยู่ในเขตโรงพยาบาลและเขตปลอดภัยไม่ว่าในฐานะใดๆ ก็ตามท�ำงาน
อย่างใดไม่วา่ ภายในหรือภายนอกเขตนัน้ อันเกีย่ วกับการปฏิบตั ทิ างทหารหรือการผลิตวัสดุสงครามโดยตรง
ข้อ 3
ประเทศทีจ่ ัดตั้งเขตโรงพยาบาลและเขตปลอดภัยขึน้ นั้นจะต้องจัดการตามที่จำ� เป็นเพือ่ ห้ามบุคคลทุกคน
ที่ไม่มีสิทธิพักอาศัยหรือเข้าไปในเขตนั้นมิให้ล่วงล�้ำเข้าไป
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ข้อ 4
เขตโรงพยาบาลและเขตปลอดภัยนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้คือ
(ก) จะต้องมีอาณาเขตแต่เพียงส่วนน้อยซึ่งอยู่ในปกครองของประเทศที่ได้จัดตั้งเขตนั้น
(ข) จะต้องมีประชากรน้อยเมื่อเทียบส่วนกับที่พักอาศัยที่จะพึงจัดให้ได้
(ค) จะต้องตัง้ อยูห่ า่ งและปราศจากเป้าหมายทางทหารหรือโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานทีต่ งั้ ทาง
ฝ่ายปกครองแห่งใหญ่
(ง) จะต้องไม่ตั้งอยู่ในเขตซึ่งเป็นที่คาดหมายได้แน่ชัดว่าจะมีความส�ำคัญในการด�ำเนินการสงคราม
ข้อ 5
เขตโรงพยาบาลและเขตปลอดภัยนั้นจะต้องอยู่ภายใต้พันธกรณีดังต่อไปนี้ คือ
(ก) บรรดาเส้นทางคมนาคมและยานพาหนะขนส่งที่อยู่ในครอบครองนั้นจะต้องไม่น�ำไปใช้ในการ
ขนส่งพนักงานหรือวัสดุทางทหาร แม้จะเป็นแต่เพียงการส่งผ่านก็ตาม
(ข) ไม่ว่าในกรณีใดเขตที่ว่านั้นจะต้องไม่มีการป้องกันทางทหาร
ข้อ 6
เขตโรงพยาบาลและเขตปลอดภัยทั้งปวงต้องท�ำเครื่องหมายโดยมีแถบสีแดงลาดอยู่บนพื้นสีขาว ตั้งอยู่
บนอาคารและบริเวณภายนอก
เขตทีส่ งวนไว้โดยเฉพาะส�ำหรับผูบ้ าดเจ็บ และป่วยไข้นนั้ อาจมีเครือ่ งหมายเป็นรูปกาชาด (เสีย้ ววงเดือนแดง
สิงโตแดงและดวงอาทิตย์) บนพื้นสีขาวก็ได้
เขตเหล่านี้ในเวลากลางคืนอาจมีเครื่องหมายเช่นเดียวกันโดยใช้แสงไฟเป็นเครื่องหมายแสดงตามความ
เหมาะสมก็ได้
ข้อ 7
ประเทศต่างๆ จะต้องส่งบัญชีเขตโรงพยาบาลและเขตปลอดภัยทัง้ ปวงในอาณาเขตทีต่ นปกครองอยูไ่ ปให้
อัครภาคีผู้ท�ำสัญญาทุกฝ่ายในยามสงบหรือเมื่อเกิดสู้รบขึ้น ทั้งจะต้องแจ้งเพิ่มเติมให้ทราบถึงเขตที่จัดตั้ง
ขึ้นใหม่ในเมื่อก�ำลังท�ำการสู้รบอยู่ด้วย
ในทันใดที่ภาคีฝ่ายปฏิปักษ์ได้รับค�ำบอกกล่าวดังกล่าวข้างต้นแล้วให้ถือว่าเขตที่ว่านั้นได้จัดตั้งขึ้นโดย
ถูกต้องแล้ว
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อย่างไรก็ดีถ้าภาคีฝ่ายปฏิปักษ์พิจารณาเห็นว่ามิได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามความตกลง
ฉบับนี้ ตนอาจจะปฏิเสธไม่ยอมรับรองเขตดังกล่าวได้ โดยส่งค�ำบอกกล่าวเช่นนั้นไปยังภาคีที่รับผิดชอบ
ต่อเขตทีว่ า่ นัน้ โดยทันที หรือจะยอมรับรองเขตเช่นว่านัน้ โดยใช้วธิ กี ารควบคุมตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในข้อ 8 ก็ได้
ข้อ 8
ประเทศใดก็ตามเมื่อได้ยอมรับรองเขตโรงพยาบาลและเขตปลอดภัยเขตหนึ่งหรือหลายเขตที่ได้จัดขึ้น
โดยภาคีฝ่ายปฏิปักษ์แล้ว มีสิทธิที่จะร้องขอให้มีการควบคุมโดยคณะกรรมการพิเศษคณะหนึ่งหรือหลาย
คณะเพื่อความมุ่งประสงค์ที่จะให้ทราบแน่ว่าเขตเหล่านั้นได้เป็นไปตามเงื่อนไขและพันธกรณีต่างๆ ที่ได้
ก�ำหนดไว้ในความตกลงฉบับนี้
เพื่อการนี้บรรดากรรมการแห่งคณะกรรมการพิเศษจะมีสิทธิเข้าไปในเขตต่างๆ ได้ทุกเมื่อโดยเสรี และ
อาจเข้าไปพักอาศัยอยู่เป็นการประจ�ำก็ได้ กรรมการจะต้องได้รับความสะดวกทุกประการในการปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการตรวจตราของตน
ข้อ 9
หากคณะกรรมการพิเศษสังเกตเห็นข้อเท็จจริงใดซึง่ พิจารณาเห็นว่าขัดต่อบทบัญญัตแิ ห่งความตกลงฉบับนี้
คณะกรรมการนัน้ จะต้องแจ้งข้อเท็จจริงเหล่านัน้ แก่ประเทศทีป่ กครองเขตทีว่ า่ นัน้ ทันที และจะได้กำ� หนด
ระยะเวลาห้าวันเพือ่ ให้จดั การแก้ไขเรือ่ งนัน้ เสีย คณะกรรมการจะต้องแจ้งความทัง้ นีใ้ ห้ประเทศทีย่ อมรับ
รองเขตนั้นทราบด้วย
เมือ่ พ้นก�ำหนดเวลานัน้ แล้ว หากประเทศทีป่ กครองเขตนัน้ ยังมิได้ปฏิบตั ติ ามข้อตักเตือน ภาคีฝา่ ยปฏิปกั ษ์
อาจประกาศว่าตนเป็นอันหมดความผูกพันตามความตกลงฉบับนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับเขตที่ว่านั้น
ข้อ 10
ประเทศใดๆ ที่ได้จัดตั้งเขตโรงพยาบาลและเขตปลอดภัยขึ้นแห่งหนึ่งหรือหลายแห่งก็ตาม และภาคีฝ่าย
ปฏิปักษ์ทั้งหลายซึ่งได้รับทราบการแจ้งถึงการมีอยู่แห่งเขตโรงพยาบาลและเขตปลอดภัยดังกล่าวนั้น จะ
ได้แต่งตั้งหรือให้ประเทศที่คุ้มครองหรือประเทศอื่นที่เป็นกลางแต่งตั้งบุคคลที่สมควรจะได้รับเลือกเป็น
กรรมการในคณะกรรมการพิเศษต่างๆ ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 8 และ 9
ข้อ 11
ไม่ว่าในพฤติการณ์ใดๆ ก็ตาม ห้ามมิให้ใช้เขตโรงพยาบาลและเขตปลอดภัยเป็นจุดส�ำหรับการโจมตีเข
ตนั้นๆ จะต้องได้รับความคุ้มครองและเคารพจากภาคีคู่พิพาททุกเมื่อ
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ข้อ 12
ในกรณีท่ีมีการยึดครองอาณาเขตนั้น เขตโรงพยาบาลและเขตปลอดภัยที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตนั้นๆ จะคง
ได้รับความเคารพและคงใช้เช่นนั้นต่อไป
อย่างไรก็ดี ประเทศทีย่ ดึ ครองอาจแก้ไขเปลีย่ นแปลงความมุง่ ประสงค์ของเขตเช่นว่านีไ้ ด้ โดยมีเงือ่ นไขว่า
ได้จัดการด้วยประการทั้งปวงแล้วเพื่อประกันความปลอดภัยของบุคคลที่อยู่ในเขตนั้น
ข้อ 13
ความตกลงฉบับนี้ให้ใช้บังคับแก่บรรดาท้องที่ซึ่งประเทศต่างๆ อาจใช้เพื่อความมุ่งประสงค์อย่างเดียวกัน
กับเขตโรงพยาบาลและเขตปลอดภัยด้วย
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ภาคผนวกที่ 2

ข้อบังคับเกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์เป็นส่วนรวม
ข้อ 1
คณะกรรมการผู้ถูกกักกันจะต้องได้รับอนุญาตให้แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เป็นส่วนรวมที่ส่งมาอันอยู่
ในความรับผิดชอบของตน ให้แก่ผู้ถูกกักกันทุกคน ซึ่งในทางปกครองอยู่ในอุปกระของสถานกักกันของ
คณะกรรมการดังกล่าว รวมทั้งบรรดาผู้ถูกกักกันที่อยู่ในโรงพยาบาลหรือในเรือนจ�ำหรือสถานที่เพื่อการ
ลงทัณฑ์อื่นๆ ก็ได้
ข้อ 2
การแจกจ่ายสิง่ ของบรรเทาทุกข์เป็นส่วนรวมทีส่ ง่ มานัน้ ให้จดั การตามค�ำสัง่ ของผูใ้ ห้ และตามแผนกการซึง่
คณะกรรมการผู้ถูกกักกันได้ก�ำหนดไว้ อย่างไรก็ดี การจ่ายเวชภัณฑ์นั้น ชอบที่จะต้องท�ำไปโดยการตกลง
กับนายแพทย์อาวุโสและนายแพทย์นั้นทั้งในโรงพยาบาลและสถานที่พยาบาลอาจงดเว้นการปฏิบัติตาม
ค�ำสั่งดังกล่าวนั้นได้ หากเป็นการจ�ำเป็นแก่คนไข้ของตน ภายในขอบเขตดังได้ก�ำหนดไว้นี้ การแจกจ่าย
จะต้องจัดท�ำไปด้วยความเป็นธรรมเสมอไป
ข้อ 3
กรรมการแห่งคณะกรรมการผู้ถูกกักกัน จะต้องได้รับอนุญาตให้ไปยังสถานีรถไฟ หรือสถานที่อื่นๆ ซึ่ง
สิ่งของบรรเทาทุกข์มาถึงอันตั้งอยู่ใกล้สถานที่กักกันของตนเพื่อสามารถตรวจตราปริมาณและคุณภาพ
ของสิ่งของที่ได้รับและเพื่อจัดท�ำรายงานละเอียดในเรื่องนี้ส�ำหรับผู้ให้
ข้อ 4
คณะกรรมการผูถ้ กู กักกันจะต้องได้รบั ความสะดวกทีจ่ ำ� เป็น เพือ่ ตรวจตราว่าการแจกจ่ายสิง่ ของบรรเทาทุกข์
เป็นส่วนรวมในหน่วยย่อยและหน่วยผนวกต่างๆ แห่งสถานทีก่ กั กันของตนนัน้ ได้ทำ� ไปตามค�ำสัง่ ของตนหรือไม่
ข้อ 5
คณะกรรมการผู้ถูกกักกันจะต้องได้รับอนุญาตให้กรอกและจัดให้กรรมการของคณะกรรมการผู้ถูกกักกัน
ในกองแรงงานหรือนายแพทย์อาวุโสแห่งสถานทีพ่ ยาบาล และโรงพยาบาลกรอกแบบหรือข้อถามต่างๆ ที่
จะส่งให้ผู้ให้เกี่ยวกับสิ่งของบรรเทาทุกข์เป็นส่วนรวม (การแจกจ่าย ความต้องการ ปริมาณ ฯลฯ) แบบ
และข้อถามเช่นว่านี้ เมื่อได้กรอกเสร็จแล้วให้จัดส่งไปให้ผู้ให้โดยมิชักช้า
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ข้อ 6
เพื่อจัดให้การแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์เป็นส่วนรวมแก่บรรดาผู้ถูกกักกันในสถานที่กักกันของตน
เป็นไปด้วยความสม�่ำเสมอ และเพื่อเผชิญกับความจ�ำเป็นซึ่งอาจเกิดขึ้นเพราะมีผู้ถูกกักกันรุ่นใหม่มาถึง
คณะกรรมการผูถ้ กู กักกันจะต้องได้รบั อนุญาตให้จดั ตัง้ และรักษาสิง่ ของบรรเทาทุกข์สว่ นรวมเป็นส่วนส�ำรอง
ไว้ให้เพียงพอก็ได้ เพื่อการนี้คณะกรรมการผู้ถูกกักกันจะต้องมีโรงเก็บของไว้ใช้ตามสมควร โรงเก็บของ
แต่ละแห่งจะต้องมีกญ
ุ แจสองชุด คณะกรรมการผูถ้ กู กักกันเก็บรักษาลูกกุญแจไว้ชดุ หนึง่ และผูบ้ ญ
ั ชาการ
สถานที่กักกันเก็บรักษาลูกกุญแจไว้อีกชุดหนึ่ง
ข้อ 7
อัครภาคีผทู้ ำ� สัญญา และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศทีก่ กั คุมจะต้องอนุญาตเท่าทีจ่ ะพึงกระท�ำได้และภายใต้
ข้อบังคับเกีย่ วกับการจัดหาเครือ่ งอุปโภคและบริโภคให้แก่ประชากรในอันทีจ่ ะจัดซือ้ สิง่ ของต่างๆ ทีจ่ ะต้อง
ผลิตขึ้นในอาณาเขตของตน เพื่อแจกจ่ายบรรเทาทุกข์เป็นส่วนรวมของผู้ถูกกักกัน ประเทศต่างๆ เหล่านี้
ต้องอ�ำนวยความสะดวกในการโอนเงินและในการด�ำเนินการตามวิธีการคลัง ซึ่งมีลักษณะในทางเทคนิค
หรือในทางปกครองที่ใช้เกี่ยวกับการจัดซื้อดังกล่าวนั้น
ข้อ 8
บทบัญญัติดังกล่าวมาข้างต้นนั้นจะไม่เป็นอุปสรรคต่อสิทธิของผู้ถูกกักกันที่จะรับสิ่งของบรรเทาทุกข์เป็น
ส่วนรวมก่อนที่ตนได้มาถึงสถานที่กักกันหรือในระหว่างโยกย้าย หรือจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการที่ผู้แทน
ของประเทศที่คุ้มครอง หรือคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือองค์การทางมนุษยธรรมอื่นใด
ซึ่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกกักกันและเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดส่งสิ่งของเช่นว่านั้น ในอันที่จะท�ำการ
แจกจ่ายสิ่งของดังกล่าวแก่ผู้รับด้วยวิธีการอื่นใดซึ่งตนเห็นว่าเหมาะสม
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ภาคผนวกที่ 3
1.ดานหนา

1.บัตรกักกัน

ไปรษณียสำหรับผูถูกกักกันพลเรือน

ยกเวนไปรษณียากร

ไปรษณียบัตร
สำคัญ

2.ดานหลัง

บัตรนี้จะตองใหผูถูกกักกันแตละคน
กรอกขอความในทันใดที่ถูกกักกัน
และทุกๆ ครั้งที่ผูนั้นมีการเปลี่ยน
ตำบลที่อยูของตนโดยถูกยายไปยัง
สถานที ่ ก ั ก กั น แห ง อื ่ น หรื อ ไปยั ง
โรงพยาบาล
บั ต รนี ้ ไ ม เ หมื อ นกั บ บั ต รพิ เ ศษ
ซึ่งผูถูกกักกันแตละคนไดรับอนุญาต
สงไปยังญาติของตน

สำนักตัวแทนสนเทศกลาง
สำหรับบุคคลที่ไดรับความคุมครอง
คณะกรรมการกาชาดระหวางประเทศ
เจนีวา
สวิสเซอรแลนด

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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ภาคผนวกที่ 3
2.จดหมาย

ในบริการของผูถูกกักกันพลเรือน
ยกเวนไปรษณียากร
ถึง
ถนน และ เลขที่
สถานที่สงถึง (เขียนตัวอักษรใหญ)
จังหวัด หรือ กรมกอง
ประเทศ (เขียนตัวอักษรใหญ)

ตำบลของสถานที่กักกัน
วันที่และสถานที่เกิด
นามสกุลและนามตัว
ผูสง

(ขนาดของจดหมาย – 29x15ซม.)
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ภาคผนวกที่ 3
1.ดานหนา

3.บัตรโต้ตอบ

ไปรษณียสำหรับผูถูกกักกันพลเรือน

ยกเวนไปรษณียากร

ไปรษณียบัตร
ถึง
ถนน และ เลขที่

2.ดานหลัง

ตำบลของสถานกักกัน

สถานที่และวันที่เกิด

นามสกุล และ นามตัว

ผูสง

สถานที่สงถึง (เขียนตัวอักษรใหญ)
จังหวัด หรือกรมกอง
ประเทศ (เขียนตัวอักษรใหญ)

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

ใหเขียนบนบรรทัดที่จุดไวเทานั้น และเขียนใหชัดเจนเทาที่จะเปนได

(ขนาดของบัตรโตตอบ – 10x15 ซม.)
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ข้อมติ

ข้อมติของที่ประชุมทางการทูต ณ นครเจนีวา 1949
ข้อมติที่ 1
ที่ประชุมแนะน�ำว่าในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการตีความหรือการใช้บรรดาอนุสัญญานี้ โดยไม่สามารถ
ที่จะระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอื่นใด บรรดาอัครภาคีผู้ท�ำสัญญาที่เกี่ยวข้องจะพยายามที่จะตกลงระหว่างกัน
ให้น�ำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
ข้อมติที่ 2
เนือ่ งจากอาจจะมีสถานการณ์วา่ ไม่มปี ระเทศทีค่ มุ้ ครองในกรณีทมี่ กี ารเกิดขึน้ ของข้อพิพาทระหว่างประเทศ
ในอนาคต ทัง้ นีโ้ ดยจะใช้ความร่วมมือของประเทศทีค่ มุ้ ครองนัน้ ซึง่ เป็นฝ่ายควบคุมอนุสญ
ั ญาต่างๆส�ำหรับ
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�ำหนดว่าบรรดา
อัครภาคีผู้ท�ำสัญญาย่อมตกลงเมื่อใดก็ได้ที่จะมอบหน้าที่ของประเทศผู้คุ้มครองตามอนุสัญญาในข้างต้น
ให้หน่วยงานซึ่งให้หลักประกันในความไม่ล�ำเอียงและความมีประสิทธิภาพทุกประการ
ที่ประชุมแนะน�ำให้มีการพิจารณาโดยเร็วที่สุดว่าควรจัดตั้งหน่วยงานระหว่างประเทศหรือไม่ ซึ่งบทบาท
ของหน่วยงานดังกล่าวต้องท�ำหน้าที่ของประเทศผู้คุ้มครองในการใช้อนุสัญญาเพื่อการคุ้มครองเหยื่อ
สงครามในกรณีที่ไม่มีประเทศที่คุ้มครอง
ข้อมติที่ 3
เนื่องจากข้อตกลงอาจยุติได้โดยยากในกรณีระหว่างที่มีการสู้รบ
เนื่องจากข้อ 28 ของอนุสัญญาเจนีวาเพื่อให้ผู้ที่บาดเจ็บและป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบ มีสภาวะดีขึ้น
ลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 ก�ำหนดว่า ในระหว่างที่มีการสู้รบให้ภาคีคู่พิพาทต้องจัดหาการบรรเทา
เท่าที่เป็นไปได้แก่พนักงานที่ถูกกักตัวและจะต้องตกลงในกระบวนการบรรเทาดังกล่าว
ในกรณีทขี่ อ้ 31 ของอนุสญ
ั ญาเดียวกัน ก�ำหนดว่าหลังจากทีไ่ ด้มกี ารสูร้ บเกิดขึน้ ภาคีคพู่ พิ าทอาจท�ำความ
ตกลงเป็นพิเศษเพือ่ ก�ำหนดส่วนร้อยของพนักงานทีจ่ ะให้กกั ตัวไว้ตามส่วนสัมพันธ์กบั จ�ำนวนเชลยศึก และ
การแบ่งแยกพนักงานไปยังค่ายต่างๆ
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ที่ประชุมขอให้คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศจัดเตรียมข้อตกลงต้นแบบในประเด็นทั้งสองที่
เกี่ยวข้องกับทั้งสองข้อที่ได้กล่าวมาในข้างต้นและเสนอต่อบรรดาอัครภาคีผู้ท�ำสัญญาให้ความเห็นชอบ
ข้อมติที่ 4
เนื่องจากมีการใช้ข้อ 33 ของอนุสัญญาเจนีวา ลงวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1929 เพื่อการบรรเทาผู้ที่ได้รับ
บาดเจ็บและป่วยไข้ในกองทัพในสนามรบ ซึง่ เกีย่ วข้องกับเอกสารระบุตวั ตนทีเ่ จ้าหน้าทีท่ างการแพทย์ถอื
โดยได้ปฏิบัติตามเพียงบางส่วนเท่านั้นในช่วงของสงครามที่เพิ่งเกิดขึ้น ทั้งนี้เป็นการสร้างความยุ่งยากให้
แก่สมาชิกหลายคนของบุคลากรดังกล่าวอย่างยิ่ง
ทีป่ ระชุมแนะน�ำให้บรรดารัฐและสภากาชาดแห่งชาติจะต้องด�ำเนินการทีจ่ ำ� เป็นทุกประการในยามสันติใน
การให้บุคลากรทางการแพทย์มีตราและบัตรประจ�ำตัวตามข้อ 40 ของอนุสัญญาดังกล่าวอย่างเหมาะสม
ข้อมติที่ 5
เนื่องจากมีการใช้ตราเครื่องหมายการชาดอย่างไม่ถูกต้องอยู่บ่อยครั้ง
ที่ประชุมแนะน�ำให้บรรดารัฐด�ำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดเพื่อประกันว่าตราเครื่องหมายที่อ้างถึงและ
ตราเครื่องหมายอื่นตามที่อ้างในข้อ 38 ของอนุสัญญาเจนีวาเพื่อให้ผู้ที่บาดเจ็บและป่วยไข้ในกองทัพใน
สนามรบ มีสภาวะดีขึ้น ลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 จะถูกใช้ภายในข้อจ�ำกัดที่ก�ำหนดไว้โดยบรรดา
อนุสัญญาเจนีวา เพื่อที่จะคุ้มครองอ�ำนาจและปกป้องความส�ำคัญยิ่งของตราเครื่องหมายดังกล่าว
ข้อมติที่ 6
เนื่องจากในที่ประชุมนี้ไม่สามารถที่จะยกประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาทางด้านเทคนิคของวิธีการสื่อสาร
ระหว่างเรือพยาบาลฝ่ายหนึ่งกับเรือรบและอากาศยานของกองทัพอีกฝ่ายหนึ่ง เนื่องจากการศึกษานั้น
เกินขอบอ�ำนาจหน้าที่ของการศึกษา
เนื่องจากปัญหานี้มีความส�ำคัญอย่างยิ่งเพื่อความปลอดภัยและการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพของ
เรือพยาบาล
ที่ประชุมแนะน�ำให้ในอนาคตอันใกล้นี้ บรรดาอัครภาคีผู้ทำ� สัญญาสั่งการให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบการพัฒนาทางด้านเทคนิคของวิธกี ารสมัยใหม่ในการติดต่อสือ่ สารระหว่างเรือพยาบาลฝ่ายหนึง่
กับเรือรบและอากาศยานของกองทัพอีกฝ่ายหนึ่ง และศึกษาความเป็นไปได้ในการร่างกฎหมายระหว่าง
ประเทศซึ่งก�ำหนดกฎระเบียบที่แน่ชัดในการใช้วิธีการนั้นด้วย เพื่อที่เรือพยาบาลได้รับการประกันว่าจะ
ได้รับการปกป้องอย่างสูงสุดและสามารถที่จะปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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ข้อมติที่ 7
ทีป่ ระชุมปรารถนาทีจ่ ะคุม้ ครองการปกป้องขัน้ สูงสุดส�ำหรับเรือพยาบาล และหวังว่าบรรดาอัครภาคีผทู้ ำ�
สัญญาในอนุสญ
ั ญาเจนีวาเพือ่ ให้ผสู้ งั กัดในกองทัพขณะอยูใ่ นทะเลซึง่ บาดเจ็บ ป่วยไข้ และเรือต้องอับปาง
มีสภาวะดีขึ้น ลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949 จะจัดการว่าเรือดังกล่าวจะต้องแสดงต�ำแหน่งของเรือ
เส้นทางการเดินเรือ และความเร็วของเรือโดยบ่อยครัง้ และอย่างสม�ำ่ เสมอ ทัง้ นีเ้ ท่าทีส่ ะดวกทีจ่ ะปฏิบตั ไิ ด้
ข้อมติที่ 8
ที่ประชุมปรารถนาที่จะรับรองต่อทุกชาติว่า:
ภารกิจของที่ประชุมได้แรงบันดาลใจเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านมนุษยธรรมเท่านั้น และมีความหวังอย่าง
จริงจังว่าในอนาคตรัฐบาลอาจจะไม่ต้องใช้อนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึกเลย
ความปรารถนาสูงสุดของที่ประชุมคือประเทศที่มีอ�ำนาจไม่ว่าจะเป็นประเทศใหญ่หรือเล็กย่อมระงับ
ข้อแตกต่างฉันท์มิตรเสมอผ่านทางความร่วมมือและความเข้าใจระหว่างบรรดาชาติ เพื่อที่สันติภาพ
จะคงอยู่ในโลกตลอดกาล
ข้อมติที่ 9
เนื่องจากข้อ 71 ของอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก ลงวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 1949
ก�ำหนดว่าเชลยศึกที่ไม่ได้รับข่าวสารมาเป็นเวลานานหรือไม่สามารถได้รับข่าวสารจากทางญาติหรือให้
ข่าวสารกับทางญาติโดยผ่านการส่งจดหมายได้ตามปกติ เช่นเดียวกับผู้ที่อยู่ห่างไกลจากบ้านของตน
อย่างมาก ต้องได้รับอนุญาตให้ส่งโทรเลข โดยค่าธรรมเนียมในการส่งจะตกอยู่กับบัญชีของเชลยศึกผู้นั้น
ในประเทศที่กักคุมหรือจ่ายโดยสกุลเงินซึ่งเชลยศึกผู้นั้นมีอยู่ และเชลยศึกผู้นั้นต้องได้รับสิทธิประโยชน์
จากการอ�ำนวยความสะดวกในยามฉุกเฉินเช่นกัน และ
เนื่องจากการลดค่าใช้จ่ายการใช้โทรเลขหรือสายเคเบิลซึ่งอาจจะมีราคาสูงมากในบางครั้ง จึงอาจมีความ
จ�ำเป็นที่จะน�ำเสนอวิธีการบางวิธีในการรวบรวมข้อความต่างๆ ด้วยวิธีการร่างและให้รหัสชุดข้อความตัว
อย่างสั้นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของตัวบุคคล สุขภาพของเครือญาติที่บ้าน การศึกษา การเงิน และอื่นๆ
เพื่อให้เชลยศึกได้ใช้ในสถานการณ์ดังกล่าว
ดังนั้น ที่ประชุมขอให้คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเตรียมการชุดข้อความตัวอย่างที่ครอบคลุม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวและเสนอต่อบรรดาอัครภาคีผู้ท�ำสัญญาให้ความเห็นชอบ
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ข้อมติที่ 10
ที่ประชุมพิจารณาว่าเงื่อนไขที่ประเทศผู้มีอ�ำนาจซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในข้อพิพาทนี้รับรองภาคีที่พิพาทเป็น
ผู้เข้าร่วมท�ำสงคราม ให้เป็นไปตามหลักทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้โดยบรรดาอนุสัญญาเจนีวาแต่อย่างใด
ข้อมติที่ 11
เนือ่ งจากบรรดาอนุสญั ญาเจนีวาก�ำหนดให้คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเตรียมพร้อมในทุกเวลาและ
ทุกสถานการณ์ที่จะปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมที่ได้รับมอบหมายตามบรรดาอนุสัญญานั้น
ที่ประชุมรับรองถึงความจ�ำเป็นของการให้เงินสนับสนุนแก่คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศอย่าง
สม�่ำเสมอ

แนะน�ำองค์กร
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC )เป็นองค์กรอิสระและไม่กา้ วก่าย
ทางการเมือง ปฏิบัติภารกิจอย่างครอบคลุมในเกือบทุกภูมิภาคของโลก
โดยมีหลักธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นการตอบสนองต่อความจ�ำเป็นของผู้ ได้รบั ผลกระ
ทบจากสถานการณ์อนั สุม่ เสีย่ งต่อปัญหาด้านมนุษยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
ภาวะสูร้ บและความรุนแรง
ICRC ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
ในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน ปฏิบัติการ
ด้านมนุษยธรรมในสถานที่คุมขัง กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
งานสานสัมพันธ์ครอบครัวที่พลัดพราก การฟื้นฟูทางกายภาพแก่ผู้ที่ต้อง
ตัดอวัยวะแขนขา ตลอดจนความช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภคเรื่องน�้ำและ
ทีอ่ ยูอ่ าศัย ซึง่ ล้วนเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล ICRC มุง่ ให้ความช่วยเหลือกับทุก
ฝ่ายโดยเน้นให้ความส�ำคัญโดยเฉพาะกับบุคคลทีต่ กอยูใ่ นภาวะเสีย่ ง
ตามปกติ ICRC ท�ำงานร่วมกับสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดง
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