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Bakterioloogiliste (bioloogiliste) ja toksiinrelvade
täiustamist, tootmist ja varumist keelustav

ning nende hävitamist nõudev konventsioon

Vastu võetud 10.04.1972

Bakterioloogiliste (bioloogiliste) ja toksiinrelvade täiustamist, tootmist ja varumist keelustava ning nende
hävitamist nõudva konventsiooniga ühinemise seadus 

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu Eesti suhtes jõustumise kohta

Mitteametliktõlge

Käesolevakonventsiooni osapoolteks olevad riigid,

otsustanudtegutseda eesmärgiga saavutada efektiivne progress üldiseja täieliku desarmeerimise suunas, mis
hõlmab kõigimassihävitusrelvade liikide keelustamist ja likvideerimist jaolles veendunud, et keemiarelvade
ja bakterioloogiliste(bioloogiliste) relvade täiustamise, tootmise ja varustamisekeelustamine ja nende
likvideerimine tõhusate vahenditegaaitab kaasa üldise ja täieliku desarmeerimise saavutamiselerange ja
efektiivse rahvusvahelise kontrolli all,

tunnustades«Protokolli lämmatava, mürgise või muu toimegagaaside ja bakterioloogiliste sõjapidamisvahendite
kasutamisekeelustamisest sõja ajal», mis on alla kirjutatud Genfis17. juunil 1925, märkimisväärset tähtsust
jaolles teadlikud sellest panusest, mida nimetatud protokoll on jubaandnud ja annab ka edaspidi vähendamaks
sõjakoledusi,

taaskinnitadesoma poolehoidu selle protokolli põhimõtetele jaeesmärkidele ning kutsudes kõiki riike ülesneid
rangelt järgima,

tuletadesmeelde, et ÜRO Peaassamblee on korduvalt mõistnud hukkaigasuguse tegevuse, mis on vastuolus
17. juuni 1925 Genfiprotokolli põhimõtete ja eesmärkidega,

soovidesanda oma panus usalduse tugevdamiseks rahvaste vahel ningrahvusvahelise õhkkonna üldiseks
parandamiseks,

soovideska anda oma panus ÜRO põhikirja eesmärkide japõhimõtete elluviimiseks,

ollesveendunud, kui oluline ja hädavajalik on likvideerida tõhusatevahendite abil riikide relvaarsenalidest
sellised ohtlikudmassihävitusrelvad, mis kasutavad bakterioloogilisi(bioloogilisi) toimeaineid,

tunnistades,et leping bakterioloogiliste (bioloogiliste) ja toksiinrelvadekeelustamisest on esimeseks sammuks
lepingu suunas efektiivsetestvahenditest keemiarelvade täiustamise, tootmise ja varumisekeelustamiseks, ning
olles otsustanud jätkata läbirääkimisiselle saavutamiseks,

ollesotsustanud välistada täielikult kogu inimkonna hüvangujaoks bakterioloogiliste (bioloogiliste) toimeainete
ja toksiiniderelvadena kasutamise võimaluse,

ollesveendunud, et nende kasutamine on inimkonna teadvuselevastuvõetamatu ning ei tohiks säästajõupingutusi
riski vähendamiseks,

leppisidkokku alljärgnevas:

Artikkel I

Igariik, kes on käesoleva konventsiooni osapooleks, kohustub mitteiialgi, mitte ühelgi tingimusel täiustama,
tootma, varumavõi mõnel muul viisil omandama või säilitama:
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(1) Mikroobilisivõi muid bioloogilisi toimeaineid või toksiine,selliste liikide ja kogustena nende päritolust
võitootmisviisist sõltumata, mis ei ole õigustatudprofülaktilisest, kaitse- või mõnest muustrahuotstarbelisest
vajadusest johtuvalt;

(2) Relvi,varustust või relvade kohaletoimetamise vahendeid, mispõhinevad selliste toimeainete või
toksiinidekasutamisel vaenulikel eesmärkidel või relvastatudkokkupõrke ajal.

ArtikkelII

Igakäesoleva konventsiooni osapooleks olev riik kohustub hävitamavõi muutma rahuotstarbeliseks nii kiiresti
kui võimalik,kuid mitte hiljem kui üheksa kuud pärast käesolevakonventsiooni jõustumist, kõik toimeained,
toksiinid,relvad, varustuse ja relvade kohaletoimetamise vahendid, mis on äratoodud konventsiooni artiklis I ja
mis on selle riigi valdusesvõi tema jurisdiktsiooni või kontrolli all. Käesolevaartikli tingimuste rakendamisel
tuleb järgida kõikivajalikke ettevaatusabinõusid, et elanikud ja keskkond olekskaitstud.

ArtikkelIII

Igakäesoleva konventsiooni osapooleks olev riik kohustub mittekellelegi otseselt ega kaudselt edasi toimetama
ega ka mingil viisilkaasa aitama, ajendama või sundima teist riiki, riikide gruppivõi rahvusvahelisi organisat-
sioone tootma või muulviisil omandama konventsiooni artiklis I nimetatud toimeaineid,toksiine, relvi, varustust
või relvade kohaletoimetamisevahendeid.

ArtikkelIV

Igakäesoleva konventsiooni osapooleks olev riik peab vastavaltkehtivale konstitutsioonilisele korrale võtma
tarvitusele kõikvajalikud abinõud selleks, et keelustada ja vältidakonventsiooni artiklis I nimetatud toimeainete,
mürkainete,relvade, varustuse ja relvade kohaletoimetamise vahenditetäiustamist, tootmist, varumist,
omandamist võisäilitamist oma riigi territooriumil, kõikjal sellejurisdiktsiooni või kontrolli all.

ArtikkelV

Käesolevakonventsiooni osapoolteks olevad riigid kohustuvad konsulteerimaja tegema üksteisega koostööd
kõigi probleemidelahendamisel, mis võivad tekkida seoses konventsioonieesmärkidega või selle tingimuste
rakendamisega.Käesolevale artiklile vastavaid konsultatsioone ja koostöödvõib läbi viia ÜRO raames
järgidessellekohaseid rahvusvahelisi protseduurireegleid ning kooskõlasÜRO põhikirjaga.

ArtikkelVI

(1) Igakäesoleva konventsiooni osapooleks olev riik, kes leiab, et mõneteise konventsiooni osapooleks
oleva riigi käitumine onvastuolus konventsiooni tingimustest tulenevate kohustustega, võibesitada kaebuse
ÜRO Julgeolekunõukogule. Sellinekaebus peab sisaldama kogu võimaliku tõestusmaterjaliselle kehtivuse
kinnitamiseks, samuti taotluse selle läbivaatamisekohta Julgeolekunõukogus.

(2) Igakäesoleva konventsiooni osapooleks olev riik kohustub tegemakoostööd teostamaks juurdlust, mille
algatajaks võibolla Julgeolekunõukogu, kooskõlas ÜRO põhikirjatingimustega, nõukogule laekunud kaebuse
alusel.Julgeolekunõukogu peab informeerima konventsiooni osapoolteksolevaid riike juurdluse tulemustest.

ArtikkelVII

Igakäesoleva konventsiooni osapooleks olev riik kohustub pakkumaabi või toetust kooskõlas ÜRO
põhikirjagaükskõik millisele konventsiooni osapoolele, kes sedataotleb, juhul kui Julgeolekunõukogu otsustab,
et see osapoolon sattunud ohtu konventsiooni rikkumise tagajärjel.

ArtikkelVIII

Käesolevaskonventsioonis ei või midagi tõlgendada nii, et seemingil moel piiraks või vähendaks kohustusi,
mille onenda peale võtnud ükskõik milline «Sõjategevuseslämmatavate, mürgiste või muude gaaside
jabakterioloogiliste sõjapidamisvahendite kasutamisekeelustamise protokolliga» (alla kirjutatud Genfis
17. juunil1925) ühinenud riik.

ArtikkelIX

Igakäesoleva konventsiooni osapooleks olev riik kinnitabkeemiarelvade efektiivse keelustamise eesmärkide
tunnustamist jakohustub selleks jätkama läbirääkimisi heas usus,et jõuda peagi lepinguteni efektiivsetest
abinõudestnende relvade täiustamise, tootmise ja varumise keelustamiseksja hävitamiseks ning vajalikest
meetmetest, mis puudutavadvarustust ja relvade kohaletoimetamise vahendeid, mis onspetsiaalselt ette nähtud
keemiliste toimeainete tootmiseks võikasutamiseks relvadena.

ArtikkelX

(1) Käesolevakonventsiooni osapoolteks olevad riigid kohustuvad soodustamavõimalikult täielikku varustuse,
materjalide jateaduslik-tehnilise informtsiooni vahetust bakterioloogiliste(bioloogiliste) toimeainete ja toksiinide

Leht 2 / 6 Bakterioloogiliste (bioloogiliste) ja toksiinrelvade täiustamist, tootmist ja...



kasutamise alalrahumeelsetel eesmärkidel ning neil on õigus osaledaselles vahetuses. Konventsiooni osapooled,
kes omavad seda õigust,teevad koostööd ka aitamaks individuaalselt või koosteiste riikide või rahvusvaheliste
organisatsioonidegakaasa teaduslike avastuste edasisele täiustamisele ja nendeellurakendamisele bakterioloogia
(bioloogia) alal rahumeelseteleesmärkidel kooskõlas konventsiooni tingimustega.

(2) Käesolevakonventsiooni rakendamisel tuleb vältida konventsiooniosapoolteks olevate riikide majandusliku
võitehnoloogilise arengu või rahvusvahelise koostöötõkestamist rahumeelses bakterioloogia- (bioloogia-)
alasestegevuses, sealhulgas ka bakterioloogiliste (bioloogiliste)toimeainete ja toksiinide ning nende
rahumeelsetel eesmärkidelteostatava töötlemise, kasutamise või tootmisevahendite rahvusvahelise vahetuse alal
kooskõlas konventsioonitingimustega.

Artikkel XI

Igaosalisriik võib teha ettepaneku viia käesolevassekonventsiooni sisse parandused. Parandused jõustuvad
iganendega nõustuva riigi suhtes siis, kui enamus konventsiooniosapoolteks olevatest riikidest on parandustega
nõustunud ningseejärel jõustuvad need iga ülejäänudosapooleks oleva riigi suhtes sellel kuupäeval, mil see riik
onparandustega nõustunud.

ArtikkelXII

Viisaastat pärast käesoleva konventsiooni jõustumist võijuhul, kui enamus konventsiooni osapooltest on seda
taotlenud varem,tehes sellekohase ettepaneku depositaarvalitsustele, peetakseGenfis, Šveitsis konventsiooni
osapoolteks olevate riikidevahel konverents, et kontrollida, kuidas on konventsioon rakendunud,eesmärgiga
kindlustada, et konventsiooni preambula eesmärgidja tingimused, sealhulgas tingimused, mis puudutavad
läbirääkimisikeemiarelvade alal, oleks täidetud. Sellise kontrolli puhulvõetakse arvesse kõik uued
käesolevassekonventsiooni puutuvad teaduslik-tehnilised edusammud.

ArtikkelXIII

(1) Käesolevalkonventsioonil on piiramatu kehtivusaeg.

(2) Igalkäesoleva konventsiooni osapooleks oleval riigil on oma riiklikusuveräänsuse kasutamisel õigus
loobudakonventsioonist, kui ta leiab, et konventsiooni põhisisugaseotud eriasjaolud ohustavad tema maa
peamisi huve. Ta teatab sellestloobumisest kõigile teistele konventsiooni osapoolteksolevatele riikidele ja ÜRO
Julgeolekunõukogule kolm kuudette. Selline teade sisaldab informatsiooni selle kohta, millisederiasjaolud selle
riigi arvates ohustavad tema peamisi huve.

ArtikkelXIV

(1) Käesolevkonventsioon on avatud allakirjutamiseks kõigile riikidele.Iga riik, kes ei ole konventsioonile alla
kirjutanud enne sellejõustumisi kooskõlas käesoleva artiklilõiguga (3), võib ühineda sellega igal ajal.

(2) Käesolevkonventsioon kuulub ratifitseerimisele sellele alla kirjutanudriikide poolt. Ratifitseerimis- ja
ühinemiskirjad deponeeritakseAmeerika Ühendriikide, Suur-Britannia ja Põhja-IirimaaÜhendatud Kuningriigi ja
Nõukogude SotsialistlikeVabariikide Liidu valitsustes, mis on konventsioonis nimetatuddepositaarvalitsusteks.

(3) Käesolevkonventsioon jõustub pärast ratifitseerimiseeskirjadedeponeerimist kahekümne kahe valitsuse
poolt, sealhulgas nendevalitsuste poolt, keda konventsioonis on nimetatuddepositaarvalitsusteks.

(4) Nenderiikide suhtes, kes deponeerivad oma ratifitseerimis- võiühinemiskirjad pärast käesoleva
konventsioonijõustumist, jõustub konventsioon nende ratifitseerimis-või ühinemiskirjade deponeerimise
kuupäeval.

(5) Depositaarvalitsusedinformeerivad viivitamatult allakirjutavaid ja ühinevaid riikeigast allakirjutamise
kuupäevast, iga ratifitseerimis- võiühinemiskirja deponeerimise ja käesoleva konventsioonijõustumise
kuupäevast ning teiste teadete laekumisest.

(6) Käesolevkonventsioon registreeritakse depositaarvalitsuste poolt vastavaltÜRO põhikirja artiklile 102.

ArtikkelXV

Käesolevkonventsioon, mille inglis-, vene-, prantsus-, hispaania- jahiinakeelsed tekstid on võrdselt autentsed,
deponeeritaksedepositaarvalitsuste arhiivides. Konventsiooni kinnitatud koopiadsaadetakse depositaarvalitsuste
poolt allakirjutavate ja ühinevateriikide valitsustele.
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Conventionon the prohibition of the development, production and stockpiling ofbacteriological
(biological) and toxin weapons and on theirdestruction

TheStates Parties to this Convention,

Determinedto act with a view to achieving effective progress towards generaland complete disarmament,
including the prohibition and eliminationof all types of weapons of mass destruction, and convinced that
theprohibition of the development, production and stockpiling ofchemical and bacteriological (biological)
weapons and theirelimination, through effective measures, will facilitate theachievement of general and
complete disarmament under strict andeffective international control,

Recognizingthe important significance of the Protocol for the Prohibition of theUse in War of Asphyxiating,
Poisonous or Other Gases, and ofBacteriological Methods of Warfare, signed at Geneva on June 17,1925,
and conscious also of the contribution which the said Protocolhas already made, and continues to make, to
mitigating the horrors ofwar,

Reaffirmingtheir adherence to the principles and objectives of that Protocol andcalling upon all States to comply
strictly with them,

Recallingthat the General Assembly of the United Nations has repeatedlycondemned all actions contrary to the
principles and objectives ofthe Geneva Protocol of June 17, 1925,

Desiringto contribute to the strengthening of confidence between peoples andthe general improvement of the
international atmosphere,

Desiringalso to contribute to the realization of the purposes and principlesof the Charter of the United Nations,

Convincedof the importance and urgency of eliminating from the arsenals ofStates, through effective measures,
such dangerous weapons of massdestruction as those using chemical or bacteriological (biological)agents,

Recognizingthat an agreement on the prohibition of bacteriological (biological)and toxin weapons represents
a first possible step towards theachievement of agreement on effective measures also for theprohibition of the
development, production and stockpiling ofchemical weapons, and determined to continue negotiations to
thatend,

Determined,for the sake of all mankind, to exclude completely the possibility ofbacteriological (biological)
agents and toxins being used as weapons,

Convincedthat such use would be repugnant to the conscience of mankind andthat no effort should be spared to
minimize this risk,

Haveagreed as follows:

ArticleI

EachState Party to this Convention undertakes never in any circumstancesto develop, produce, stockpile or
otherwise acquire or retain:

(1) Microbialor other biological agents, or toxins whatever their origin or methodof production, of types and in
quantities that have no justificationfor prophylactic, protective or other peaceful purposes;

(2) Weapons,equipment or means of delivery designed to use such agents or toxinsfor hostile purposes or in
armed conflict.

ArticleII

EachState Party to this Convention undertakes to destroy, or to divert topeaceful purposes, as soon as possible
but not later than nine monthsafter the entry into force of the Convention, all agents, toxins,weapons, equipment
and means of delivery specified in Article Iof the Convention, which are in its possession or under itsjurisdiction
or control. In implementing the provisions of thisarticle all necessary safety precautions shall be observed to
protectpopulations and the environment.

ArticleIII

EachState Party to this Convention undertakes not to transfer to anyrecipient whatsoever, directly or indirectly,
and not in any way toassist, encourage, or induce any State, group of States orinternational organizations to
manufacture or otherwise acquire anyof the agents, toxins, weapons, equipment or means of deliveryspecified in
Article I of the Convention.

Article IV
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EachState Party to this Convention shall, in accordance with itsconstitutional processes, take any necessary
measures toprohibit and prevent the development, production, stockpiling,acquisition or retention of the agents,
toxins, weapons, equipmentand means of delivery specified in article I of the Convention,within the territory of
such State, under its jurisdiction or underits control anywhere.

Article V

TheStates Parties to this Convention undertake to consult one anotherand to cooperate in solving any problems
which may arise in relationto the objective of, or in the application of the provisions of, theConvention.
Consultation and cooperation pursuant to this article mayalso be undertaken through appropriate international
procedureswithin the framework of the United Nations and in accordance with itsCharter.

ArticleVI

(1) AnyState Party to this Convention which finds that any other State Partyis acting in breach of obligations
deriving from the provisions ofthe Convention may lodge a complaint with the Security Council of theUnited
Nations. Such a complaint should include all possible evidenceconfirming its validity, as well as a request for its
considerationby the Security Council.

(2) EachState Party to this Convention undertakes to cooperate in carryingout any investigation which the
Security Council may initiate, inaccordance with the provisions of the Charter of the United Nations,on the basis
of the complaint received by the Council. The SecurityCouncil shall inform the States Parties to the Convention
of theresults of the investigation.

ArticleVII

EachState Party to this Convention undertakes to provide or supportassistance, in accordance with the United
Nations Charter, to anyParty to the Convention which so requests, if the Security Councildecides that such Party
has been exposed to danger as a result ofviolation of the Convention.

ArticleVIII

Nothingin this Convention shall be interpreted as in any way limiting ordetracting from the obligations assumed
by any State under theProtocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating,Poisonous or Other Gases,
and of Bacteriological Methods of Warfare,signed at Geneva on June 17, 1925.

ArticleIX

EachState Party to this Convention affirms the recognized objective ofeffective prohibition of chemical weapons
and, to this end,undertakes to continue negotiations in good faith with a view toreaching early agreement on
effective measures for the prohibition oftheir development, production and stockpiling and for theirdestruction,
and on appropriate measures concerning equipment andmeans of delivery specifically designed for the
production or use ofchemical agents for weapons purposes.

ArticleX

(1) TheStates Parties to this Convention undertake to facilitate, and havethe right to participate in, the
fullest possible exchange ofequipment, materials and scientific and technological information forthe use of
bacteriological (biological) agents and toxins forpeaceful purposes. Parties to the Convention in a position to
do soshall also cooperate in contributing individually or together withother States or international organizations
to the furtherdevelopment and application of scientific discoveries in the field ofbacteriology (biology) for
prevention of disease, or for otherpeaceful purposes.

(2) ThisConvention shall be implemented in a manner designed to avoidhampering the economic or
technological development of States Partiesto the Convention or international cooperation in the field ofpeaceful
bacteriological (biological) activities, including theinternational exchange of bacteriological (biological) agents
andtoxins and equipment for the processing, use or production ofbacteriological (biological) agents and toxins
for peaceful purposesin accordance with the provisions of the Convention.

ArticleXI

AnyState Party may propose amendments to this Convention. Amendmentsshall enter into force for each State
Party accepting the amendmentsupon their acceptance by a majority of the States Parties to theConvention and
thereafter for each remaining State Party on the dateof acceptance by it.

ArticleXII
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Fiveyears after the entry into force of this Convention, or earlier if itis requested by a majority of Parties to the
Convention by submittinga proposal to this effect to the Depositary Governments, a conferenceof States Parties
to the Convention shall be held at Geneva,Switzerland to review the operation of the Convention, with a view
toassuring that the purposes of the preamble and the provisions of theConvention, including the provisions
concerning negotiations onchemical weapons, are being realized. Such review shall take intoaccount any new
scientific and technological developments relevant tothe Convention.

ArticleXIII

(1) ThisConvention shall be of unlimited duration.

(2) EachState Party to this Convention shall in exercising its nationalsovereignty have the right to withdraw
from the Convention if itdecides that extraordinary events, related to the subject matter ofthe Convention, have
jeopardized the supreme interests of itscountry. It shall give notice of such withdrawal to all other StatesParties
to the Convention and to the United Nations Security Councilthree months in advance. Such notice shall include
a statement of theextraordinary events it regards as having jeopardized its supremeinterests.

ArticleXIV

(1) ThisConvention shall be open to all States for signature. Any State whichdoes not sign the Convention
before its entry into force inaccordance with paragraph (3) of this Article may accede to itat any time.

(2) ThisConvention shall be subject to ratification by Signatory States.Instruments of ratification and
instruments of accession shall bedeposited with the Governments of the United States of America, theUnited
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Union ofSoviet Socialist Republics, which are hereby
designated theDepositary Governments.

(3) ThisConvention shall enter into force after the deposit of instruments ofratification by twenty-two
Governments, including the Governmentsdesignated as Depositaries of the Convention.

(4) For States whose instruments of ratification or accession aredeposited subsequent to the entry force of this
Convention, it shallenter into force on the date of the deposit of their instruments ofratification or accession.

(5) TheDepositary Governments shall promptly inform all signatory andacceding States of the date of each
signature, the date of deposit ofeach instrument of ratification or of accession and the date of theentry into force
of this Convention, and of the receipt of othernotices.

(6) ThisConvention shall be registered by the Depositary Governments pursuantto Article 102 of the Charter of
the United Nations.

ArticleXV

ThisConvention, the English, Russian, French, Spanish and Chinese textsof which are equally authentic, shall
be deposited in the archives ofthe Depositary Governments. Duly certified copies of the Conventionshall be
transmitted by the Depositary Governments to the Governmentsof the signatory and acceding States.
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