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Declaraţie privitoare la interzicerea utilizării gloanţelor care explodează

Haga, 29 iulie 1899

Subsemnaţii, Plenipotenţiari ai Puterilor reprezentate la Conferinţa
Internaţională de Pace de la Haga, autorizaţi în mod regulat de Guvernele lor în
acest scop. Inspirându-se de simţămintele care şi-au aflat expresia în Declaraţia
de la Sankt Petersburg din 29 noiembrie - 11 decembrie 1868,

Declară :
Puterile Contractante îşi interzic folosirea de gloanţe care explodează sau se

turtesc cu uşurinţă în corpul omenesc, aşa cum sunt gloanţele cu înveliş tare, care
nu ar acoperi în întregime miezul glonţului sau ar fi preăzut cu tăieturi.

Prezenta Declaraţie nu este obligatorie decât pentru Puterile Contractante în
caz de război între două sau mai multe dintre ele. Ea va înceta să mai fie
obligatorie din clipa în care, într-un război dintre Puterile Contractante, o Putere
necontractantă s-a unit cu unul dintre beligeranţi.

Prezenta Declaraţie va fi ratificată în cel mai scurt termen cu putinţă.
Ratificările vor fi depuse la Haga.

Se va întocmi câte un proces-verbal despre depunerea fiecăreia dintre
ratificări, a cărei copie, certificată conform, va fi remisă pe cale diplomatică
tuturor Puterilor Contractante.

Puterile nesemnatare vor putea adera la Declaraţia prezentă. Ele vor trebui, în
acest scop, să aducă aderarea lor la cunoştinţa puterilor contractante printr-o
notificare scrisă, adresată Guvernului Olandei şi comunicată de către acesta
tuturor celorlalte Puteri Contractante.

Dacă s-ar întâmpla ca vreuna dintre înaltele Părţi Contractante să denunţe
prezenta Declaraţie, această denunţare nu-şi va produce efectul decât la un an
după notificarea făcută în scris Guvernului Olandei şi comunicată de îndată de
acesta tuturor celorlalte Puteri Contractante. Această denunţare nu-şi va produce
efectul decât faţă de Puterea care o va fi notificat.

Drept pentru care Plenipotenţiarii au semnat prezenta Declaraţie şi au investit-
o cu sigiliile lor.

Făcută la Haga, la 29 iulie 1899, într-un singur exemplar, care va rămâne
depus în arhivele Guvernului Olandei şi ale cărui copii, certificate conform, vor fi
remise pe cale diplomatică Puterilor Contractante.


