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Protocol asupra interzicerii sau limitării folosirii de arme incendiare
(Protocolul III)

Art. 1. : Definiţii

În sensul prezentului Protocol :
1. Prin armă incendiară se înţelege orice armă sau muniţie special concepută

pentru a da foc obiectelor sau pentru a produce arsuri persoanelor prin acţiunea
flăcărilor, a căldurii sau printr-o combinaţie de flăcări şi căldură, care degajă o
reacţie chimică a unei substanţe lansate spre ţintă.

a) armele incendiare pot lua, spre exemplu, forma de lansatoare de flăcări,
fugase, obuze, rachete, grenade, mine, bombe şi alţi purtători de substanţe
incendiare.

b) armele incendiare nu cuprind :
(i) muniţii care pot să aibă efecte incendiare întâmplătoare, spre exemplu

muniţiile iluminante, trasvarele, fumigenele sau sistemele de semnalizare;
(ii) muniţiile care sunt concepute pentru a combina efecte de penetraţie, de

suflu sau de fragmentare cu un efect incendiar, spre exemplu proiectilele
perforante, obuzele cu fragmentare, bombele explozive şi muniţiile similare cu
efecte combinate sau efect incendiar ce nu vizează în mod expres producerea de
arsuri persoanelor, însă trebuie utilizate contra obiectivelor militare, spre exemplu
contra vehiculelor blindate, aeronavelor şi instalaţiilor sau a mijloacelor de
susţinere logistică.

2. Prin “concentrare de civili” se înţelege o concentrare de oameni, fie
permanentă sau temporară, aşa cum aceasta există în părţile locuite ale oraşelor
sau în târguri şi în satele locuite sau ca cele pe care le constituie taberele şi
coloanele de refugiaţi şi evacuaţi sau grupurile de nomazi.

3. Prin “obiectiv militar” se înţelege, în măsura în care sunt vizate bunuri,
orice bun care prin natura, amplasamentul, destinaţia sau utilizarea sa aduce
contribuţie efectivă la acţiunea militară şi a cărui distrugere totală sau parţială,
captură sau neutralizare oferă în condiţiile date un avantaj militar precis.

4. Prin “bun cu caracter civil” se înţeleg toate bunurile care nu sunt obiective
militare în sensul paragrafului 3.

5. Prin “precauţii posibile” se înţeleg precauţiile care sunt practicabile sau care
sunt practic posibil de luat faţă de toate condiţiile momentului, mai ales faţă de
consideraţiile de ordin umanitar şi de ordin militar.

Art. 2. : Protecţia civililor şi a bunurilor cu caracter civil
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1. Este interzis în toate împrejurările să se facă din populaţia civilă ca atare,
din civili izolaţi sau din bunuri cu caracter civil obiectul unui atac cu arme
incendiare.

2. Este interzis în toate împrejurările să se facă dintr-un obiectiv situat în
interiorul unei concentrări de civili obiectivul unui atac cu arme incendiare
lansate din aeronave.

(Restricţii privind utilizarea armelor incendiare, altele decât armele
incendiare lansate din aeronave)

3. Este interzis, între altele, de a face dintr-un obiectiv militar situat în
interiorul unei concentrări de civili obiectul unui atac cu arme incendiare, altele
decât armele incendiare lansate din aeronave, în afară de cazul că un astfel de
obiectiv militar este net separat de concentrarea de civili şi când toate
precauţiunile posibile au fost luate pentru a limita efectele incendiare la obiectivul
militar şi pentru a evita şi, în orice situaţie, a minimiza pierderile accidentale de
vieţi omeneşti în rândul populaţiei civile, rănile ce ar putea fi cauzate civililor şi
stricăciunile ocazionate bunurilor cu caracter civil.

(Restricţii privind utilizarea armelor incendiare lansate din aeronave)

4. Este interzis să se supună pădurile şi alte tipuri de înveliş vegetal atacurilor
cu arme incendiare, în afară de situaţia că aceste elemente naturale sunt utilizate
pentru a acoperi, ascunde sau camufla combatanţi sau alte obiective militare, ori
constituie ele însele obiective militare.


