Declaraţie având ca efect interzicerea
utilizării anumitor proiectile în timp de război

Sankt Petersburg, 29 noiembrie / 11 decembrie 1868

La propunerea Cabinetului Imperial al Rusiei, o Comisie Militară
Internaţională, reunită la Sankt Petersburg pentru a examina modalitatea
interzicerii folosirii anumitor proiectile în timp de război între naţiunile civilizate
a fixat, de comun acord, limitele tehnice unde necesităţile războiului trebuie să se
oprească în faţa exigenţelor umanităţii. Subsemnaţii fiind autorizaţi, prin ordinele
guvernelor lor să declare ceea ce urmează :
Considerând :
Că progresele civilizaţiei trebuie să aibă ca efect atenuarea pe cât posibil a
calamităţilor războiului ;
Că singurul scop legitim pe care statele trebuie să şi-l opună în timpul
războiului este slăbirea forţelor militare ale inamicului ;
Că, în acest scop, este suficient să se scoată în afara luptei cel mai mare număr
de oameni ;
Că acest scop ar fi depăşit prin folosirea de arme care ar agrava în mod inutil
suferinţele oamenilor scoşi în afara luptei sau ar face moartea lor inevitabilă ;
Că folosirea unor asemenea arme ar fi contrară legilor umanităţii ;
Părţile contractante se angajează să renunţe reciproc, în caz de război între ele,
la utilizarea de către trupele lor terestre sau navale a oricărui proiectil cu o
greutate mai mică de 400 de grame, care ar fi sau explozibil sau încărcat cu
materii fulminante sau inflamabile.
Ele vor indica toate statele care n-au participat prin trimiterea de delegaţii la
deliberările Comisiei Militare Internaţionale, reunite la Sankt Petersburg, să adere
la prezentul angajament.
Acest angajament nu este obligatoriu decât pentru părţile contractante sau
aderante, în caz de război între două sau mai multe dintre ele ; el nu este aplicabil
faţă de părţile necontractante sau care n-ar fi aderat la el.
El va înceta, de asmenenea, de a fi obligatoriu din momentul în care, într-un
război între părţile contractante sau aderante, o parte necontractantă sau care nu
ar fi accedat se va alătura unui dintre beligeranţi.
Părţile Contractante sau Aderante îşi rezervă dreptul de a se înţelege ulterior,
de fiecare dacă când o propunere precisă va fi formulată în vederea perfecţionării,
pe care ştiinţa ar putea-o aduce în armamentul trupelor, pentru a menţine
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principiile pe care ele le-au enunţat şi a concilia necesităţile războiului cu legile
umanităţii.
Făcut la Sankt Petersburg, la 29 noiembrie – 11 decembrie 1868.
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