ΕΙΣΗΓΙΙΤΙΚΙΙ ΕΚΘΕΣΗ
στο ΣχέΕ:ο Νόαου «χυσωση Πσοσ-δέτου Πρωτοκόλλου I στιε
Συμέασοις της Γενεύη; της !2η; Λυγούετ;. 10 50
αναφέρο--τα: στην Ηεοττσσ-σ Tor·1 νυχάτων ενόπλων τυy.zzj σεων.
Πηος τι; Βον/.ή τα»· Ε/.λννο>ι·
Με το Π-ρωτσχολλο αυτί ουαπ/.ηρωνοντα: οι παραχατω
τέσσαρβς Αιε-δνείς Συαόάσεισ της Γενεύης ttjt 12ης Αύγου
στου 1949 του έχουν -/χοω-δε: ατό τη Χώοα ·χα; χε το vox-,
υπ αρ·.-δ. 3481/1955 (ΦΕΚ 3/Α/1956) :'α) «Περί όελσιώσεως της τύχης των τραυματιών ν.2: ασδενών των εν εκστρα
τεία στρατευμάτων», β) «Π apt δεχτιώσεως της τύχης των
τραυματιών, ασ-δενών και ναυαγών των -/.ατά ·δάλατταν ενόπ./.ων Ευνάμεων», γ) «Π ερί μεταχειρίσεως των αιχμαλώτων
πολέμου» και 3) «Περί προστασίας αμάχου -πλη-δυσμσύ εν
-/.αιτώ πο/.έμου».
ιί. Το ατό κύρωση Π ρωσοχολλο, το οποίο υπογράφηκε ττη
Γενεύη στις 8 Ιουνίου 1977. ίιαιρείται, ιεν.τός αττό· το Προ
οίμιο, σε 5 μέρη χαι αττοτελείται ' σονολικά αττό 102 άρ-δρα.
Περιλαμβάνει επίσης χαι 2 Π αραρτήματα.
Στο Προοίμιο, γίνεται αναφορά στο -δεμελιώοη χανόνα του
άρ-ύρου 2 ταρ. 4 του Καταττατιχοΰ Χάρτη των Ηνομένοιν Εώνών. σύμφωνα με τον εποίο τα Μέλη του όιε-δνους αυτού Ορ
γανισμού πρέπει να απέχουν στις Ειε-δνεϊς τους σχέσεις ατό
την απεόλή ή τη χρήση Εί~ς χατά της κυριαρχίας. της εεασιχής αχεραιότητας ή τη; πολιτικής χ/εξαρτησίας οποιευοήποτε χρατούς ή χατά οποιοοήποτε άλλο τρόπο αντί-δετο με
τους τζοτούς των Ην. Ε-δνων.
2. Το Μέρος I του Πρωτοκόλλου αναρέρεται στις γενι
κές Βιχτάξεις χαι περιλαμίχνει 7 άρ-λρα.
Etc άρ-δρο 1 κχ-δορίζονται οι γενικές αρχές χαι η έκταση
■εφαρμογής του Πρωτο/Α/ά.οι;. σε καταστάσεις του αναοέρονται στο κοινό άρ-δρο 2 των Συμβάσεων του 1949. ΒηλαΕή
σε -περίπτωση κηρυγμενου πολέμου ή άλλης ένοπλης σύρραΡη> μ ιταμό Ευο ή τσερισσοτερων Συμβαλλόμενων Κρατών
έστω κι χ/ η εμπόλεμη κατάσταση Εεν αναγνωρίζεται από
ένα αετό αυτά.
Ετίσης, περιλαμβάνονται χαι οι ένοτλες συρράξεις στις
οτχίες λαοί μάχονται κατά της ατοιχιαχής κυριαρχίας και
ξένης κατοχής και κατά ρατσιστικών κχ-δεττώτων. ασκώντας
το Βσκχίωμα της αυτοίιά-δεσης.
Στο αρ-δρ-ο 2 του Πρωτοκόλλου σίνοντχι μαοϊκοί οσιπχοί.
αταραίτητο: για τη; κατανόηση και την ορ-δή εφαρμογή του.
Το άρδ-ρο 3 καδορίζε: την έναρξη και τη λήξη εφαρμογής του Πιρωτοκόλλου. Σίτο άρδ-ρο 4 προβλέπετχι ότι η εφπρμογή της Συμβάσεως του 1949 και του Πρωτοκόλλου, καδως και η σύναψη των συμσωνιών σου προβλέσοντα: ατό τα
τιο τάνω κείμενα ϊε -δίγουν τη νομική κατάσταση των Μερών
της σύρραξης. Επίσης σεν επηρεάζεσαι και η νομική κατά
σταση εόάφους του βρίσκεται υπό κατοχή.
Κατά το άρδ-ρο 5. αποτελεί κα-δήκον των Μερών μιας
σύρραξης να εξασφαλίσουν ατό ττν αρχή της σύρραξης αυ
τή;, την ε,.χ. ,εία και στη εσαρμογή των Συμβάσεων του
1949 και του Π ρωσοκόλλου, μέσω της εφαρμογής του Συ
στήματος των Προστάτιοων Α-υνάμεων. Οι Δυνάμεις αυτές
-δα έχουν το κ*-δήκον της σροστασίας των συμσερόντων των
Μερών της σύρραξης. Σε τεριττωση του Εεν είναι Ευνατό να
σισρισδει Προστάτιοα Δύναμη -χαι μέχρι να ετιτευχδεί1 αυτό,
η Διεδνής Επιτροπή του Ερυδρού Σταχιού οφείλει με επιφύ
λαξη του όσχαιώματος one ιοχοήποσε άλλου αμερόληττου αν-δρωοΓΓστικού οργανισμού να τσάξει το ίσιο, να τ;οσεέρει- τις
καλές της υτηρ-εσίες στα Μέρη τη; σύρραξης, τα 'οποία
ο-σε ίλουν να τις ατοΕεχ-δούν.
Το άσδρο 6 τροίλέτει τη/ υτοχρέωση των συμόίλλομένων
Μερών για την εκταίοευση ειΕικευαένων τροσώτοιν σχετικ,ά
με τη Ειευκόλονση της Εραρμογής των Συμβάσεων του 1949
και του Πρωτοκόλλου.

3.
Το Μέρος Π του Πρωτοκόλλου τραγματεύετί: τ/ δέ
ματα των τραυματιών, ασ-ύε·«υν και ναυαγών. Διαιρείται σε
τρία σχήματα και αέριλαμδάνε: τα άρδρα 8 έως 34.
Το άρ-δρο 8 αερ-ιέχει εαεξηγήσεις όρων σου είναι δασικοί
για την εο-αρμογή ταυ Πρωτοκόλλου, όαως οι όροι «τσαυματιες». «ασύενεις». «ναυαγοί», «ιατρικό αροσωσπκό». «δρησ/.ευτικό αρόσωσο». «ιατρικές μετασορες». «ιατρικά αλοία και
σκαρη» χ,λα.
Το αρδρο 9 καδορίζε: το αεοίο εφαρμογής ταυ -Μέρους II
του Πρωτοκόλλου, οιευχρινίζε: Εε ότι ο: ειατάξεις του ααοόλέοουν να Βελτιώσουν τη κατάσταση των τραυματιών, ασ-δενων και ναυαγών χωρίς να γίνει καμιά οιακριση λόγω
ουλής, χρά/χατος, ούλου ν_σ/..
Το άρδρο 10 αεριλαμόά/ει την αροστασια και αερίδαλψη
των τραυματιών, των ασδενών κα: των τραυματιών, ενω το
.άρδρο !! λεπτό ιερείς Ειατάξεις σχετικό, με την προστασία
των προσώπων που Βρίσκονται στην εξουσία του αντιπάλου
,Μεοου; τ είναι έ--/..·.ε:στα σε στρατόπεοα συγκέντρωσης ή ε,χο.ν καδ άλλο τρότο στερη-δεί της ελευ-δεριας τους, ως οποτέλεσμα ;χια; ν.αταστασησ ααό εκείνες που ανασέροντα: στο
αρδρο 1 του Πρωτοκόλλου.
Τα άρδρα 12. 13.. 14, 15 και 16 αναοέρονται στη προ
στασία των ιατρικών μονάίων. στη Ειακοπή της προστασίας
αυτής, στην επίταξη των πολιτικών ιατρικών μονάοων, στη/
προστασία του πολιτικού ιατρικού και δρησκευτικ.ού προσωπι
κού κ.ά.
Το άρδρο 17 προόλέπε: την υποχρέωση σεόασμού του αμά
χου πληδυσμού ένα/τ: των τραυματιών, ασδενών και ναυα
γών έστω και αν αυτοί ανήκουν στο αντίπαλο Μέρος. Το
αρ-δρο 18 κ.α-δορίζει τη Ειατικασία αναγνώρισης από τα α
ντίπαλα Μέρη των ιατρικών και δρητκευτικών μονάοων -/.α-δώς και των σχετικών μεταφορικών μέσων, εμδλημάτων και
διακριτικών σηχάτων.
Ο: υποχρεώσεις των ουσετέρων κρατών σε σχέση α: την
εφαρμογή των πιο πάνω άρ-δρων. προβλέπονται στο αρδρο
19 του Πρωτοκόλλου.
Το άρδρο 20 καδιερώνει τον σπουΕαίο κανά/α στ: απα
γορεύονται τα αντίποινα κατά προσώπων και πραγμάτων που
προστατεύονται από το Μέρος αυτό του Πρωτοκόλλου.
Με τα άρδρα 21 έως 31 ρυδμίζοντα: δέμα τα που αφο
ρούν στην προστασία και λειτουργία των ιατρικών οχημάτων,
των νοσοκομειακών πλοίων και ακτοπλοϊκών σκαφών Ειάσωσης ναυαγών κα-δώς και των νοσοκομειακών αεροσκαφώνΤα πιο πάνω άρ-δρα είναι τεχνικού κυρίως περιεχομένου.
Επισημαίνετα: η λεπτομερής ,ρύδαιση σχετικά με την πτή
ση των νοσοκομειακών αεροσκαφών στις «ζώνες επαφής» - πε
ριοχή της ξηρά; όπου τα προκεχωσημένα τμήματα των α
ντιπάλων Ευνάμεων βρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους) στις
περιοχές που ελέγχονται από το α/τίπα/.ο Μέρος. κ.λπ.
Τα άρ-δρα 32. 33 και 34 ειαλαμεάνουν -δέματα των αγ/οουμενων και των νεκρών. Σημαντική κα νοτομια εν προκειμένω είναι η αναγ/ώριτη από το άρδρο 32 του Εικαιώματο;
των οικογενειών να γνωρίζουν την τύχη των πυγγενών τους.
Η ρύδμιση αυτή είναι καινοφανής και Εεν προόλέπεται απο
τα προηγούμενα Ειεδνή αν-δρωπιστικά κείμενα π.χ. τις Συμ-όάο::; της Γενεύης του 1949. Το άρδρο 33 όμιλε: για τους
αγ τουμενου; ενώ ττ άρ-δρσ 34 για τα λείψανα των νεκρών.
4.
Το Μέρος ΙΓΙ Β:αλαμϊά/ε: τις μεδόοους και τα μεαα
του πολέμου κα-δώς και τη νομική κατάσταση των μαχομενε·>7 και των αιχμαλώτων πολέμου. Αια'ρείται τε 2 τμήματα
και περιλαμόά/:: τα άρ-δρα 35 έως 47. Πρέπει να σημειω
θεί ότι όσον αφορά στις μεδόοους και τα μέσα του πολέμου,
το παρόν Πρωτόχολλο είναι το πρώτο Ειεδνές συμβατικό
κείμενο που ασχολείται μεταπολεμικά με ένα τέτοιο δέμα.
Σύμφί,>·/α με το άρ-δρο 35. το Βικαίωμα των Μερών σε
μία σύρραξη να επιλέξουν τα μέσα ή τις με-δόοοτς του πο
λέμου Εεν είναι απεριόριστη.
Το άρ-δρο 36 με τίτλο «Νέα όπλα» εισάγει μία Βιάτα-ξη
της οποίας προηγούμενο Εεν υπάρχει σε προγενέστερα Ειεδνή
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κείμενα ταρόμοιου χαρακτήρα. Με το άρόρο χυτό. ρυόμίζεται το όέμα των τριών όχλων και όεσχίζετο: τ, υχεχρεωση
των συμί αλλοφώνων Μερών να βκετίστώνουν εν. των τροτέρων
κ~-ψ τίην τ χρήσιμε:τοίηση των όχλων θυτών είναι σύμφωνη
με τον; χανρνε; τον Διεόνευ; Δικαίου.
Με το άρόρο 37 αχαγορεύεται η χρησιμοτοίηση τη; δω
λιότητος (τ.χ. τροσχοίηση τροό-ετης διχχραγμχτεύσεων, ταρατλχνητιχή χρήση σηααιας ανακωχή; ή ταράοοσης. εεροατοίηση ιδιότητα; αμχ/ου ή μη ααχομένου κ.λτ.). δεν αταγοαεύοντα: όμω; τα τολεμικ.ά τεχνάσματα οτω; η παραλλα
γή (καμουφλάζ), ο: ταγίδες. ο; ψευδείς τληροφορίε; χ.ά.
Με τα άρόρα 38 χαι 39 αναγορεύεται η μη κανονική χρή
ση των διακριτικών νημάτων {τε.χ. τον Έσοόρού Σταυρού·,
κ.αόώ; χα·. η χρήαη μεταξύ άλλων σημαιών ή στρατιωτικών
εμβλημάτων, διακριτικών ή στολών ουδέτερων κρατών.
Το άρόρο 40 αταγορεύει να δίνεται διαταγή να μην υτάρξουν ετιζώντες. να απειλείται ο αντι-αλο; με τέτοια διατα
γή ή να διεξάγονται εχόροτρζξίε; χάνω σε τέτοια βάση.
Ετόσης. τα άρόρα 41 και 42 μεριμνούν αντίστοιχα για
την τροστασία του εκ.τό; μάχη; εχόρού και των τροσωτων
κου τέφτουν με αλεξίκτωτο ατό αεροσκάφη του βρίσκ.ονται σε
κίνδυνο.
Τα αρόρα 43 έω; 47, ρυόμίζοον τη νομική κ.αταιτταση
των μαχομένων και των αιχμαλώτων τολέμου. Ττάρχει ειΒική ρύόμιση για του; ικατασκόκου;. ο: οκϋίο: δ·εν όεωροό
ντα σαν αιχμάλωτοι τολέμου (άρόρο 46). κ.αόώ; και για
του; μ·σόοφόρου; (άρόρ. 47).
Το Μόρο; ΙΑ του Πρωτοκόλλου, το οκοίο κραγματεύετα: τα όέματα του αμάχου τληόασμού. διαιρείται . σε τρία
τμήματα. Το τρώτο τμήμα του αφορά τη γενική τροστασία
κατά των ατοτελεσμάτων των εχόροτραξιών ατοτελείται
ατό τα κεφάλαια 1 έω; ΑΤ. Το κρώτο κεφάλαιο ατοτελείται ατό τα άρόρα 48 έω; 49.
Με το άρόρο 48 εισάγεται ο βασικό; κανόνα; σύμφωνα
με τ:ν οτοίο τα Μέρη τη; σύρραξη; οφείλουν τάντετε να
κάνουν διάκριση μεταξύ μαχομένων κ.α: αμάχου τληόυσμού
και μεταξύ στρζτιωτικ.ών και τολιτικών. στόχων. Το άρόρο
49 τεριέχε: τον ορισμό των ετιόέσεων. κ.αόώ; και το τείίο
εφαρμογή; του Πρωτοκόλλου.
Το δεύτερο κε·φά/ναιο αφορά του; κολίτε; και τον άμαχο
τληόυσμό κα· ατοτελείται ατό τα άράρα 50 χαι 51. Με το
άρόρο 50 δίνεται ο ορισμό; των κολιτών και του άμαχου
τληόυσμού. -Ενώ το άρόρο 51 ρυόμίζε: τα όέματα τροστασια; του άμαχου τληόυσμού. Σύμφωνα με τη δεύτερη τζράγραφο του άρόρου αυτού, ο αμαχο; τληόοσμός. σαν τέτοιο;
αλλα χα; ατομικά οι τολίτες. δεν τρέτει να υφιστχ/τχ: ετιόέσεις. Αναγορεύονται ετίση; κράξει; ή ατειλέ; βία;, τρωταρχικο; σκ.οτό; των οτοιων είναι η τρεμοκ.ράτηση του άμα
χου τληόυσμού.
Με ττν ταοάγραοο 6 του τιο τάνω άρόρου εισαγεται ένα;
νέο; κανόνα; στο χώρο του δικ.αιου του τολεμου σύμφωνα με
τον οτοίον : Ετιόέσει; ενα/τίον άμαχου τληόυσμού ή τολιτών με τη μορφή αντιτοίνων αταγορευσντσι. Η διάταξη αυ
τή τσοχωεε: τολύ τέρα ατό το ανάλογο άρόρο 33 τη; ΙΑ
Σύμβαση; τη; Γενεύη; του 1949.
Το κεφάλα’ο ΠΙ χ/αφέρεται στα τολιτιχά αντικείμενα κ.αι
τεριλαμβάνε: τα άρόρα 52 κ,α: 56 του Πρωτοκόλλου.
Κατά το άρόρο 52 τα τολιτικά αντισ.είμενα δεν μτορούν
να ατοτελέσουν στόχου; ετίόεση; ή αντιτοίνων. Π ολιτικά
αντικείμενα είναι εκ.ε:να του δεν είναι στρατιωτικοί στόχο:
κατά την ταράγραφε 2 του άρόρου. Δηλαδή τα αντικείμενα
του ατο τη φύση, την τοτοόετιο. το σκοτό ή τη χρήση το.»;
:ε συμβάλλουν ουσιαστικά στη στρατιωτική Ερασκ και του
η ολική ή μερική καταστροφή του;, σύλληψη ή εξο.-δετέρωή του; δον εξασφαλίζει συγκεκριμένο στρατιωτικά αιτοτελέσματα.
Το άρόρο 53 τροβλέτε: για την τροστασία των τολιτιστικων αντικείμενων και των τόκων λατρεία;, ενώ τε άρ

όρο 54 για την τροστασία των αραγμάτων του είναι ακόλυτα αταραίτητα για την ετιβίωση του αμαχου -τληόυσμού.; "
Το άρόρο 55 αφορά στην τροστασία του φυσικού τε.ριβάλ
λον το;. Με την ταράγραφο 2 του άρόρου. αταγορεύονται οι
ετιόέσει; με τη μορφή αντιτοίνων εναντίον του φυσικ-ού τερ ιβάλλοντο;.
Το άρόσο 56 ρυόμίζε: την τροστασία των έργων και των
εγκαταστάσεων του τερικλείουν «τικάνουνε; δυνάμει; (τ.χ.
φράγματα, αντιτλημμυρικά αναχώματα, τυρηνικ.οί σταόαοι
ταραγωγή; ηλεκτρικεκύ ρε-υματο; *.
Το κεφάλαιο ΙΑ του Π ρωτοκόλλευ ατοτελείται ατό τα
άρόρα 57 και 58 του τροβλέτουν για τη λήψη τρεληττικών
μέτρων σχετικά με τι; στρατιωτικέ; ετιόέσει; και τα ατοτελέσματά του;.
Το κ.εφάλαιο λ' είναι σχετικό με τις τοτοόεσίε; κ.αι τις
ζώνε; κ.άτω ατό ειδική τροστασία κ.αι ατοτελείται . ατό τα
άρόρα 59 και 60. Η τρώτη ταράγραφο; του άρόρου 59 δια
λαμβάνει τον γενικό κ.ανόνα τη; ατ αγόρευση; ετίόεση; ενα
ντίον ανυτεράστιστων τοτοόεσίών.
Για να χαρακ.τηρισόεί μία τοτοόεσία σαν ανυτεράστιστη
όα τρέτει . να τληρεί τι; εξή; τροϋτοόέσει; : . · > .·
α) όλο: οι μαχόμενο: ν.αόώ; κα: τα κινητά ότλα κ.α: το
κ.ινητό στρατιωτικό ολικ-ό τρίτε··, να έχουν εκ.κενωόεί, β) δεν
τρέτει να γίνεται εχόρικ-ή χρήση οτοιωνδήτοτε κ.αόορισμενων
στρατιωτικών εγκ.αταστάσεων ή καταυλισμών, γλ κ.αμιά εχό'ροτραξία δεν όα τρέτε·, να ενεργείτα: ατό τις Αρχές ή
τον τληόυσμό και ϊ) δεν τρέτει· να αναλαμβάνεται κ.αμιά
δραστηριότητα σε υτοστήριξη στρατιωτικών ετιχειρήσεων.
Το άρόρο 60 αναφέρεται στι; ατοστρατικοτοιημένε; ζώ
νες. Συγκεκριμένα, αταγορευετα: στα ΑΙέρη τη; σύρραξη;
να. ετεχτείνουν τις στρατιωτ;κ.έ; του; ετιχειρήσε:;-σε ζώνε;
στες οτοίε; έχουν ατονείμει, με συμφωνία, το νομικό. καόεστώς τη; ατοστρατιχοτοιημένη; ζώνης, αν η ετέχταση αυτή
είναι χντίόετη με του; όρου; τη; συμφωνία; αυτή;. ■ ■
Το' κεφάλαιο VI διαιρείται σε' ' τρία τμήματα. Το τρώτο
τμήμα αφορά στην οργάνωση κ.αι τροστασία τη; τολιτικ.ή;
άμυνα; (άρόρο 61 έω; 67). στο δεύτερο τμήμα υτάρχουν
τροβλέψει; για την τρόνοια του άμαχου τληόυσμού (άρόρα
68 — 71). το τρίτο τμήμα αναφέρεται στη μεταχείριση τροσώτων του βρίσκονται κ.άτω ατό την εξουσία του ενός ατο
τα Μέρη τη; σύρραξη;. Το τμήμα αυτό διαιρείται σε τρία
κεφάλαια. Στο τρώτο κεφάλαιο (άρόρα 72 — 75) τροβλέτοντα: ο: όεμελιώδει; εγγυήσεις για την τροστασία των τιο
τάνω τροσώτων. Αταγορευεται συγκεκριμένα : α) η άσκηση
βία; κατά της ζωή;, τη; υγεία; ή τη; σωματική; ακ.εραιότητα; των τροαώτων αυτών, β) η τροσβολη τη; τροσωτική;
του; αξιοτρέτειας. ιδιαίτερα η τατεινωτική και -εξευτελιστι
κή μεταχείριση, η αναγκαστική εκτόρνευση κ.αι κ.άόε μου
φή; ετίόεση. γ) η λήψη ομήρων, δ' ο: συλλογ:κ.έ; τιμωρίες
κα: ε,ί ο: ατειλέ; για τη ίιττραξη οτοιαδήτοτε ατό τι; ταρατά-^ω τρίξεις ;άρόρο Το’;.
Ετίση;. στην κ.ατττγορία των τροστατευομένων το:ποτών
εμτίττουν ο: ατάτριδε; και c: τρόσφυγε;.
Τα άρόρα 76—7S του δεύτερου -κεφαλαίου τεριλαμόάνουν
ειδικέ; ρυόμισει; για την τροστασία των γυναικών και των
ταιδιών. Το τρίτο κεφάλαιο αφιερώνεται στο όέμα τη; τροστασία; τοο- δημοσιογράφων του αναλα;; δάνουν ετικ-νδυ-.ο;
εταγγελματικέ; ατοστολε; σε τεριοχέ; ενότλων συρράξεων.
6.
Το Μέροφ Ν’ τεριεχει ρυόμισει; σχετικ.ά με την εφαρ
μογή κ.αι εκ.τελεση του Π ρωτοκό/.λ&υ κ.α: των Συμβάσεων
του 1949 και διαιρείται σε δυο τμήματα. Το τρώτο τμήμα
τεριλαμβάνε: το άρόρο 80 ιμετρα για την εκτέλεση!, το
άρόρο 81 (δραστηριότητες του Ερυόρού Σταυρού και άλλων
ανόρωταστικ-ών οργανώσεων,, σο άσόοο 82 διορισμό; ντμ:ν.ώ··* συμβουλών στ:; ένοτ'/κ; δυνάμει; ·, το αρόρο 83 ; διά
δοση σων διατάξεων των Συμβάσεων του 1949 κ.αι του Π ρω-

__ η ___
To ίε-ύτερο ri^w tea Μέρους V (·άρθβ* 85—911 θεσπιζε: τπουϊαίους κανόνες για τη*' καταστολή οων Παοαόιάσεω·· των Συμίάσεω·/ του 1949 και του υπό κύρωση Πρωτο
κόλλου.
Σημε:ωνετζ.. ότι το αρθρ-ο 91 ϊιαλαμέάνε: ρτ,τζ. ότι κάθε
μέρος στη σύρρζςη του παραίιάζει τις ίιατάιρεις των Συμόάσεων του 1949 κα: του Πρωτοκόλλου, οφείλει ανάλογα με
την περίπτωση. αποζημίωση. Θα ευθύνετσ: επίσης για όλες
τις τρίζεις του ϊιέπραΐςαν τρόοωτζ του ανήκουν στις ενολες συν υμείς του.
Τ. Το Μέρος YJ περιέχει τις τελικες οιατάρεις σηλαίή τα θέματα της υπογραφής του Πρωτοκόλλου (άρθρο
91). της επικυσωσής του .(άρθρο 93). της προσχώρησης τ
αυτό (άρθρο 94). της θέσης του σε :σ/υ (άρθρο 93). των
ειεθνών συμίατικών σχεσεων κζτα τη νέτη σι ισχύ του Πρω
τοκόλλου . άρθρ. 98'·. της τροποποίησής του (άρθρ. 97 1.
της αναθεώρησης του Παραρτήματος I του Πρωτοκόλλου
(άρθρ. 98) και της καταγγελίας του (άρθρ. 99). Τα άρ
θρα 100. 10! κα: 102 αφορούν αντίστc:ya σε -δέματα κοινο
ποιήσεων. πρωτοκόλλησης κα: αυθεντικών κειμένων.
Σημαντική είναι η ϊιάταση της παραγράφου 2 του πιο
πάνω άρθρου 96. η. οποία προόλέπε: ότ: ·α/ ένα ατό τα Μέ
ρη της συροaαης ίε όεαμευετα: ατό το παρόν Πρωτόκολ
λο. τα άλλα Μέρη του Πρωτοκόλλου ϊηλαοή τα συμβαλλό
μενα Μέρη θα επακολουθούν να ίεσμεύοντα: ατό αυτό όσον
αφορά τις αμοιόαίες σχέσεις τους. Παρέχεται ϊε η ευχέρεια
στα Μέρη της σύρρααης του ϊεν είνα: συμβαλλόμενα Μέρη
να ίηλωσουν ότ: ϊεχοντα: να ε ο αρμόζουν τ:ς οιατάςεις του
Π ρωτοκόλλου.
Το Πρωτόκολλο έχε: όόο Παραρτήματα. Στο πρώτο
Παράρτημα. που όιαιρείτα: σε 5 κεφάλαια. ρυθμίζονται θέματα ότως τα ϊελτία ταυτότητας για το μόνιμο πολιτικό
ιατρικό κα: -θρησκευτικό τροσωτικό (άρθρο 1). τα ϊελτία
ταυτότητας γ:α το τροσωρινέ ιατρικό κα: θρησκευτικό τολιτικο τροσωτικό (άρθρο 2). η μορφή και φύση των ctaκριτικών εμόλημάτων (άοθρο 3). τα οιακριτικά σημεία (άρ•3ρα 3 και 61.
Τα άρθρα 7 έως 13 αναφέροντα: αντίστοιχα στα ραίιοςωνικά σήματα, στην ηλεκτρονική αναγνώριση, στις ραίιοετικοινωνιες, στη χρήση ϊιεθνών κωοίκων. στα άλλα μέσα
επικοινωνία; ότως αυτί του τροόλέτοντα: στο Διεθνή Κώϊικα Σημάτων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΕΜΟ)
ή στο αντίστοιχο Παράρτημα της Σύμόασης του Σικάγου
της 7 Δεκεμίρίου 1944 για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπο

ρία. στα σχέοια ττήσης κα: ττα σήματα κα: ϊιαϊικασίες για
την τασεμτόοιση ιατρικών αεροσκαρών.

Το άρθρο 14 τροόλέτε: για τις ταυτότητες του τροσωτικού πολίτικης άμυνας, το άρθρο 13 για το ϊιεθνές ϊ:ακρι
τικό σημείο της πολιτικής άμυνας, ενώ το άρθρο 16 ρύθμι
ζε: θέματα αναρορικά με το ϊιεθνές ειϊικέ σημείο των έρ
γων και εγκαταστάσεων του περικλείουν επιχίνϊυνες ϊυναΤέλος, το Δεύτερο Παράρτημα αναφέρεται στα ϊελτία ταυ
τότητας του χορηγούνται σε ϊημοσιογράφου; σε ετικίνευνες
επαγγελματικές αποστολές σε περιοχές ένοπλης σύρρατης.
Γίνεται σαρέ; ατό τη/ παρούσα Εισηγητική Έκθεση, ότι
το υπό κύρωση Πρωτόκολλο ρύθμιζε: ευρύτατο ράσμα θεμά
των του αρορούν στις ϊιεθνεις συρράίςεις.
Ατό γενικότερη άποψη, συμόάλλε: στην ανάπτυξη του Αν
θρωπιστικόν Δικαίου και συμπληρώνει κατά τρόπο ικανοπο'ητικό τα προϋπάρχοντα ϊιεθνή α/θρωπ:στικά κείμενα στα ο
ποία η χώρα μας είναι κατά παράοοση συμβαλλόμενο Μέρος.
Στη "νομοθετική κύρωση του Π ρωτοκόλλου αυτού αποσκο
πεί το προτεινόμενο νομεσχέοιο που εχουμε την τομή να θέ
σουμε υπόψη σας για να το ψηφίσετε.
Αθήνα. 10 Κοεμόριου 19S7
Ο Αντιπρόεϊρος της Κυόέρνησης
και Τπου:·ός Εθνικής Άμυνας
I. ΧίΑΡΑΛΑΜΠ Ο Π ΟΓΛΟΣ
Ο: Γπουργο:
Εσωτερικών
Κ. ΠΑΠΟΤΛΙΑΣ

Δημόσιας Τάΐςης
Α. ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝ-ΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ Ν'ΟΜΟΤ
Κύρωση προσθέτου Πρωτοκόλλου 1 στ·ς Συμβάσεις της Γε
νεύης της 12ης Αυγούστου 1949 που αναφέροντα; στην
προστασία των θυμάτων ενόπλων συγκρούσεων.
Άρθρο πρώτο.
Κυρώνεται κα: έχε: την ισχύ που ορίζει το άσθρο 28 παρ.
1 του Συντάγματος το πρόσθετο Πρωτόκολλο I στις Συμόά«ις της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949. που υπογράφηκε στη Γενεύη στις 8 Ιουνίου 1977 και του οποίου το κεί
μενο σε πρωτότυπο στη·/ Αγγλική γλώσσα κα: σε μετάφραση
στην Ελληνική έχε: ως επής :

