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Konventsiooni ja selle lisaprotokollidega ühinemise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Ülemäärase kahjustava või purustava toimega tavarelvade kasutamise keelustamise ja piiramise konventsioon

parandatud 3. mail 1996, lisatud ülemäärase kahjustava või purustava
toimega tavarelvade kasutamise keelustamise ja piiramise konventsioonile

(II protkoll, parandatud 3. mail 1996)

 Artikkel 1
PARANDATUD PROTOKOLL

Käesolevaga on parandatud protokolli miinide, püünismiinide ja muude seadeldiste kasutamise keelustamise
või piiramise kohta (II protokoll), mis on lisatud ülemäärase kahjustava või purustava toimega tavarelvade
kasutamise keelustamise ja piiramise konventsioonile («konventsioon»). Protokolli parandatud tekst on
järgmine:

Protokoll miinide, püünismiinide ja teiste seadeldiste kasutamise
keelustamise või piiramise kohta, parandatud 3. mail 1996

(II protokoll, parandatud 3. mail 1996)

Artikkel 1. Kohaldamisvaldkond

1. Protokoll reguleerib miinide, püünismiinide ja muude siin määratletud seadeldiste, sealhulgas randade,
veeteede või jõgede ületuskohtade tõkendamiseks asetatavate miinide kasutamist maismaal, kuid ei kehti
meremiinide kasutamise kohta merel või siseveekogudel.

2. Protokolli kohaldatakse lisaks selle konventsiooni artiklis 1 viidatud olukordadele ka 12. augusti 1949. a
Genfi konventsioonide ühisartiklis 3 viidatud olukordades. Seda protokolli ei kohaldata siseriiklike rahutuste
ega pingete korral, nagu korrarikkumised, vägivallaaktid ning muu sellist laadi tegevus, mis ei ole relvakonflikt.

3. Ühe osalisriigi territooriumil toimuva mitterahvusvahelise relvakonflikti korral peab iga konfliktiosaline
rakendama selle protokolli keeldusid ja piiranguid.

4. Protokoll ei vähenda mingil määral riigi suveräänsust ega valitsuse vastutust kõigi seaduslike vahenditega
hoida jõus või taaskehtestada õiguskord riigis ning kaitsta riigi rahvuslikku ühtsust ja territoriaalset
terviklikkust.

5. Protokoll ei õigusta otsest või kaudset mis tahes põhjusel sekkumist relvakonflikti või osalisriigi sise- või
välisasjadesse territooriumil, kus see konflikt toimub.

6. Protokolli kohaldamine konfliktiosaliste suhtes, kes ei ole selle protokolliga seotud , ei muuda otseselt ega
kaudselt nende õiguslikku staatust või kõnealuse territooriumi õiguslikku staatust.

Artikkel 2. Mõisted

Selles protokollis:

1. «Miin» tähendab laengut, mis on paigutatud maa- või muu pinna alla, peale või lähedusse ning mis on
määratud lõhkema isiku või sõiduki juuresolekul, läheduses viibimisel või sellega kokkupuutel.
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2. «Eemaltpaigaldatav miin» tähendab miini, mis ei ole paigaldatud vahetult, vaid on kohale toimetatud
suurtükiväe, reaktiivmürsu, raketi, miinipilduja jms vahendusel või lennukist heidetud. Eemaltpaigaldatavaks
miiniks ei loeta miini, mis on lastud maapealsest seadeldisest vähem kui 500 meetri kauguselt, tingimusel et
seda kasutatakse kooskõlas artikliga 5 ja teiste selle protokolli artiklitega.

3. «Jalaväemiin» tähendab miini, mis on määratud lõhkema eelkõige isiku juuresolekul, läheduses viibimisel või
sellega kokkupuutel ning mis muudab teovõimetuks, vigastab või tapab ühe isiku või mitu isikut.

4. «Püünismiin» tähendab seadeldist või materjali, mis on määratud, ehitatud või kohaldatud tapma või
vigastama ning mis plahvatab ootamatult, kui isik puudutab näiliselt ohutut eset või läheneb sellele või teeb
midagi ilmselgelt ohutut.

5. «Muud seadeldised» tähendab käsitsi paigutatud laenguid ja seadeldisi, sealhulgas isetehtud lõhkeseadeldisi,
mis on määratud tapma, vigastama või kahjustama ning mida õhitakse käsitsi, eemaltjuhtimise teel või mis
lõhkevad teatud aja möödumisel automaatselt.

6. «Sõjaline sihtmärk» tähendab objekti, mis oma laadi, asukoha, otstarbe või kasutusviisi tõttu aitab tõhusalt
kaasa sõjategevusele ning mille täielik või osaline purustamine, vallutamine või kahjutustamine olukorrast
tingituna annab määrava sõjalise kasu.

7. «Tsiviilobjekt» tähendab kõiki objekte, millel ei ole selle artikli lõikes 6 defineeritud sõjalist otstarvet.

8. «Miiniväli» tähendab määratud ala, millele on paigutatud miinid ja «mineeritud ala» on ala, mis on ohtlik
miinide olemasolu tõttu. «Pettemiiniväli» tähendab miinivaba ala, mis imiteerib miinivälja. Mõiste «miiniväli»
hõlmab pettemiinivälja.

9. «Jäädvustamine» tähendab füüsilist, administratiivset ja tehnilist operatsiooni, et saada ametlikuks
talletamiseks kõikvõimalikku teavet, mis lihtsustab miiniväljade, mineeritud alade, miinide, püünismiinide ja
muude seadeldiste asukoha määramist.

10. «Isehävitusmehhanism» tähendab sisseehitatud või väliselt lisatud automaatselt käivituvat mehhanismi, mis
tagab laengu hävitamise, millesse ta on sisse ehitatud või millele ta on lisatud.

11. «Automaatkahjutustamise mehhanism» tähendab automaatselt käivituvat mehhanismi, mis kahjutustab
laengu, millesse ta on sisse ehitatud.

12. «Ise-deaktiveeruv» tähendab, et lõhkelaeng kahjutustub automaatselt selle käivitumiseks vajaliku ühe
komponendi, näiteks patarei, pöördumatu ammendumise tõttu.

13. «Eemaltjuhtimine» tähendab juhtimist eemalt antavate käskluste abil.

14. «Käsitsemisvastane seadeldis» tähendab miini kaitsmiseks mõeldud seadeldist, mis on miini osa, sellele
lisatud või selle alla paigutatud ning mis käivitub katsel miini käsitseda.

15. «Üleandmine» hõlmab lisaks miinide toimetamisele riigi territooriumile või sellelt välja, miinide
valdusõiguse üleandmist ning kontrolli nende üle, kuid ei hõlma mineeritud territooriumi üleandmist.

Artikkel 3. Miinide, püünismiinide ja muude seadeldiste kasutamise üldpiirangud

1. See artikkel käsitleb:
(a) miine;
(b) püünismiine; ja
(c) muid seadeldisi.

2. Iga osalisriik või konfliktiosaline vastutab kooskõlas selle protokolliga kõikide tema poolt kasutatud miinide,
püünismiinide ja muude seadeldiste eest ning kohustub neid kahjutustama, teisaldama, hävitama või hooldama
vastavalt selle protokolli artiklile 10.

3. Mis tahes olukorras on keelatud kasutada miine, püünismiine ja muid seadeldisi, mille ülesanne on või mis
oma laadi tõttu võivad põhjustada ülemääraseid kahjustusi või tarbetuid kannatusi.

4. Selles artiklis käsitletavad relvad peavad olema rangelt kooskõlas tehnilises lisas määratletud standardite ja
piirangutega, arvestades konkreetset kategooriat.

5. Keelatud on kasutada miine, püünismiine või muid seadeldisi, mis käivitavad üldkasutatavate miiniotsijate
juuresolekul spetsiaalselt laengu detoneerimiseks määratud mehhanismi või seadeldise nende magnetilise või
muu mittekontaktse mõju tulemusena tavalise otsimistegevuse kestel.

6. Keelatud on kasutada käsitsemisvastase seadeldisega varustatud ise- deaktiveeruvaid miine, mis on
konstrueeritud nii, et käsitsemisvastane seade võib aktiveeruda ka pärast miini kahjutustamist.
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7. Keelatud on mis tahes juhul kasutada selles artiklis käsitletavaid relvi tsiviilelanikkonna, üksikute
tsiviilisikute või -objektide vastu kas rünnakul, kaitsel või surveabinõuna.

8. Keelatud on selles artiklis käsitletavaid relvi valimatult kasutada. Relvade valimatuks kasutamiseks
nimetatakse seda, kui:
(a) need ei ole paigutatud sõjalisele sihtmärgile või ei ole suunatud selle vastu. Kahtluse korral kas objekti,
mis tavaliselt täidab tsiviileesmärke, näiteks palvela, maja või muu elamu või kool, kasutatakse sõjategevuse
toetuseks, tuleb eeldada, et objekti nii ei kasutata;
(b) nende lõhkamise meetod või kohaletoimetamisvahendid ei võimalda laengut suunata konkreetsele sõjalisele
sihtmärgile; või
(c) need võivad põhjustada tsiviilelanike juhuslikku hukku, neid vigastada või purustada tsiviilobjekte, mis oleks
soovitud konkreetset ja eeldatavat otsest sõjalist kasu arvestades ülemäärane.

9. Mitut selgelt eraldatud ning eristatavat sõjalist sihtmärki, mis asuvad kas keskuses, linnas, külas või muul
samasuguse tsiviilelanike või -objektide kontsentratsiooniga alal, ei käsitata kui üksikut sõjalist sihtmärki.

10. Tsiviilelanike kaitsmiseks selles artiklis käsitletavate relvade eest tuleb rakendada kõiki võimalikke
ettevaatusabinõusid. Võimalikud on sellised abinõud, mille rakendamine on kõiki asjaolusid, sealhulgas
humanitaarseid ja sõjalisi kaalutlusi arvestades reaalne. Sellised asjaolud on muu hulgas järgmised:
(a) miinide lühi- ja pikaajaline mõju kohalikule tsiviilelanikkonnale miinivälja olemasolu ajal;
(b) võimalikud tsiviilelanikkonna kaitseabinõud (näiteks piirdeaiad, märgid, hoiatused ning seire);
(c) alternatiivabinõude kättesaadavus ning rakendatavus; ning
(d) miiniväljale esitatavad lühi- ja pikajalised sõjalised nõuded.

11. Enne igasugust mineerimist miinide, püünismiinide või muude seadeldistega, mis võivad kahjustada
tsiviilelanikkonda, peab tõhusalt ette hoiatama, välja arvatud siis, kui tingimused seda ei võimalda.

Artikkel 4. Jalaväemiinide kasutamise piirangud

Keelatud on kasutada jalaväemiine, mida ei ole võimalik avastada vastavalt tehnilise lisa lõikele 2.

Artikkel 5. Jalaväemiinide, välja arvatud eemaltpaigaldatavad miinid, kasutamise piirangud

1. See artikkel käsitleb jalaväemiine, välja arvatud eemaltpaigaldatavad miinid.

2. Keelatud on kasutada selles artiklis käsitletavaid relvi, mis ei vasta tehnilise lisa isehävitamise ja ise-
deaktiveerumise sätetele, välja arvatud juhul, kui:
(a) sellised relvad paigaldatakse perimeetriliselt tähistatud alale, mida jälgivad sõjaväelased ning mis on kaitstud
piirdeaiaga või muul viisil, et tagada tsiviilelanike efektiivne eemalehoidmine sellelt alalt. Tähistus peab olema
eristatav, pidev ning vähemalt nähtav asjaomasele alale siseneda võivale isikule; ning
(b) sellised relvad enne ala mahajätmist kahjutustatakse, välja arvatud juhul, kui ala antakse üle teise riigi
vägedele, kes aktsepteerib selles artiklis sätestatud kaitsemeetmete võtmist ning selliste relvade hilisema
kahjutustamise kohustust.

3. Konfliktiosaline ei pea järgima selle artikli lõike 2 punkte aja bainult juhul, kui ta on kaotanud kontrolli selle
ala üle vastase sõjategevuse tõttu, sealhulgas olukorras, kus vastase otsene sõjategevus seda ei võimalda. Kui
see konfliktiosaline taastab oma kontrolli nimetatud ala üle, taastub tema kohustus järgida selle artikli lõike 2
punkte aja b.

4. Kui konfliktiosalise väed saavutavad kontrolli ala üle, millele on paigaldatud selles artiklis käsitletavad
relvad, peavad nad hooldama ning vajaduse korral rakendama võimalikus ulatuses selles artiklis kehtestatud
kaitseabinõusid kuni selliste relvade kahjutustamiseni.

5. Rakendada tuleb kõiki võimalikke abinõusid, et vältida perimeetri tähistamiseks kasutatavate mis tahes
seadeldiste, süsteemide või materjali lubamatut eemaldamist, moonutamist, lõhkumist või varjamist.

6. Selles artiklis käsitletavaid relvi, mis on paigutatud maapinnale või selle kohale ja mille killud lendavad alla
90-kraadist horisontaalnurka, võib kasutada ilma selle artikli lõike 2 punktis akehtestatud meetmeteta kõige
rohkem 72 tunni jooksul, kui
(a) relvad asuvad need paigaldanud sõjaväeüksuse vahetus läheduses; ning
(b) ala jälgivad sõjaväelased, tagamaks tsiviilisikute efektiivse eemalhoidmise.

Artikkel 6. Eemaltpaigaldatavate miinide kasutamise piirangud

1. Keelatud on kasutada eemaltpaigaldatavaid miine, kui need ei ole jäädvustatud kooskõlas tehnilise lisa lõike 1
punktiga b.
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2. Keelatud on kasutada eemaltpaigaldatavaid miine, mis ei vasta tehnilise lisa isehävitus- ja ise-deaktiveerumise
nõuetele.

3. Keelatud on kasutada eemaltpaigaldatavaid miine, välja arvatud jalaväemiinid, kui need ei ole võimaluste
piires varustatud tõhusa isehävitus- või automaatse kahjutustamismehhanismiga ega oma ise-deaktiveerumise
varuseadet, mille konstruktsioon välistab miini aktiveerumise siis, kui see ei täida enam asjaomast sõjalist
otstarvet.

4. Enne eemaltpaigaldatavate miinide paigaldamist või heitmist, mis võib kahjustada tsiviilelanikkonda, tuleb
tõhusalt ette hoiatada, välja arvatud siis, kui tingimused seda ei võimalda.

Artikkel 7. Püünismiinide ja muude seadeldiste kasutamise keeld

1. Arvestades relvakonfliktis rakendatavaid rahvusvahelise õiguse norme reetlikkuse ja sõnamurdlikkuse kohta,
on igas olukorras keelatud kasutada püünismiine ning muid seadeldisi, mis on kuidagi seotud või seonduvad :
(a) rahvusvaheliselt tunnustatud kaitseembleemide, -märkide või -signaalidega;
(b) haigete, haavatud või surnud isikutega;
(c) matmis- või krematsioonipaikade või haudadega;
(d) meditsiinirajatiste, -varustuse, -tarnete või -veoga;
(e) laste mänguasjade või muude laste toitmiseks, tervishoiuks, hügieeniks, riietamiseks või harimiseks mõeldud
kantavate esemete või toodetega;
(f) söögi või joogiga;
(g) kööginõude või muude majapidamisriistadega, välja arvatud sõjalistes rajatistes, laagripaikades või ladudes;
(h) selgelt usuotstarbeliste esemetega,
(i) ajalooliste mälestusmärkide, taieste või palvelatega, mis moodustavad rahva kultuuripärandi; või
(j) loomade või loomakeredega.

2. Keelatud on kasutada näiliselt kahjutute kantavate esemete kujuga püünismiine või muid seadeldisi, mis on
mõeldud ja valmistatud lõhkeaine sisaldamiseks.

3. Arvestades artikli 3 sätteid, on keelatud kasutada selles artiklis käsitletavaid relvi mis tahes keskuses, linnas,
külas või muul samasuguse tsiviilelanike või -objektide kontsentratsiooniga alal, kus maavägede lahingut ei
toimu ega hakka ilmselt toimuma lähiajal, välja arvatud juhul, kui:
(a) relvad on paigaldatud sõjalisele sihtmärgile või selle vahetusse lähedusse; või
(b) rakendatakse tsiviilelanike kaitse abinõusid, näiteks hoiatavate tunnimeeste paigutamine, hoiatuste
avaldamine või piirdeaedadega varustamine.

Artikkel 8. Üleandmine

1. Toetamaks selle protokolli eesmärke, kohustuvad kõik osalisriigid:
(a) mitte üle andma miine, mille kasutamine on selle protokolliga keelatud;
(b) andma miine üle ainult riigile või vastuvõtmise luba omavale riigiasutusele;
(c) tõkestama miini üleandmist, mille kasutamist see protokoll piirab. Eriti kohustuvad osalisriigid mitte üle
andma jalaväemiine riikidele, kes ei ole seotud selle protokolliga, välja arvatud juhul, kui vastuvõttev riik on
nõustunud kohaldama seda protokolli; ning
(d) tagama, et selle artikli kohase üleandmise korral järgivad nii üleandev riik kui ka vastuvõttev riik selle
protokolli asjaomaseid sätteid ning rahvusvahelise humanitaarõiguse norme.

2. Juhul kui osalisriik on teatanud, et tehnilises lisas ära toodud miinide kasutamise erisätete kohaldamine viibib,
kohaldatakse selliste miinide suhtes siiski selle artikli lõike 1 punkti a.

3. Selle protokolli jõustumiseni hoiduvad osalisriigid mis tahes tegevusest, mis võib olla vastuolus selle artikli
lõike 1 punktiga a.

Artikkel 9. Miinivälju, mineeritud alasid, miine, püünismiine ning muid seadeldisi käsitleva teabe
jäädvustamine ja kasutamine

1. Kogu teave miiniväljade, mineeritud alade, miinide, püünismiinide ja muude seadeldiste kohta tuleb
jäädvustada vastavalt tehnilisele lisale.

2. Konfliktiosaline säilitab kõik sellised jäädvustused ning võtab pärast sõjategevuse lakkamist viivitamata kõik
vajalikud ja asjakohased meetmed, sealhulgas sellise teabe kasutamine, kaitsmaks tsiviilisikuid konfliktiosalise
kontrolli all olevatel aladel asuvate miiniväljade, mineeritud alade, miinide, püünismiinide ja muude seadeldiste
mõju eest.

Samal ajal teeb ta teis(t)ele konfliktiosalis(t)ele ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile
kättesaadavaks kogu tema valduses oleva teabe tema rajatud miiniväljade, mineeritud alade, paigutatud miinide,
püünismiinide ja muude seadeldiste kohta; juhul kui konfliktiosalise väed viibivad vastase territooriumil,
võivad konfliktiosalised vastastikusel kokkuleppel salastada sellise teabe peasekretäri ja teise konfliktiosalise
eest määral, mida eeldavad kaitsehuvid, seni, kuni kumbki konfliktiosaline ei viibi enam teise territooriumil.
Viimasel juhul tuleb salastatud teave avaldada niipea, kui nimetatud kaitsehuvid seda võimaldavad.
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Konfliktiosalised püüavad vastastikusel kokkuleppel avaldada sellist teavet esimesel võimalusel konfliktiosaliste
kaitsehuvidele vastaval viisil.

3. Artikkel ei mõjuta selle protokolli artikleid 10 ja 12.

Artikkel 10. Miiniväljade, mineeritud alade, miinide, püünismiinide ja muude seadeldiste
kahjutustamine ja rahvusvaheline koostöö

1. Sõjategevuse lakkamise järel tuleb vastavalt selle protokolli artiklile 3 ning artikli 5 lõikele 2 kahjutustada,
teisaldada, hävitada või korrastada kõik miiniväljad, mineeritud alad, miinid, püünismiinid ja muud seadeldised.

2. Osalisriigid ning konfliktiosalised vastutavad nende kontrolli all olevatel aladel paiknevate miiniväljade,
mineeritud alade, miinide, püünismiinide ja muude seadeldiste eest.

3. Konfliktiosaline, kes enam ei kontrolli ala, kuhu ta on paigutanud miinivälju, miine, püünismiine ja muid
seadeldisi, võimaldab seda ala haldavale konfliktiosalisele vastavalt selle artikli lõikele 2 eespool nimetatud
kohustuste täitmiseks vajalikku tehnilist ja materiaalset abi selle konfliktiosalise lubatud määral.

4. Osalisriigid püüavad vajaduse korral alati jõuda kokkuleppele nii omavahel kui ka teiste riikide ja
rahvusvaheliste organisatsioonidega tehnilise ja materiaalse abi osutamises, sealhulgas võimaluse korral eespool
mainitud kohustuste täitmiseks vajalike ühisoperatsioonide läbiviimises.

Artikkel 11. Tehniline koostöö ja abi

1. Osalisriik kohustub kaasa aitama selle protokolli rakendamisele ja demineerimisvarustuse, materjali
ning sellekohase teaduslik-tehnilise informatsiooni vahetamisele ning tal on õigus selles osaleda täiel
määral. Osalisriigid ei kehtesta liigseid piiranguid demineerimisvarustuse soetamisele ning sellega seotud
humanitaareesmärgilise tehnilise informatsiooni vahetamisele.

2. Osalisriik kohustub edastama Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni raames loodud andmebaasi teavet
demineerimise kohta, eriti teavet, mis käsitleb eri vahendeid ja tehnloogiat ning demineerimisega tegelevate
ekspertide, ekspertasutuste ja riigi kontaktpunktide nimekirju.

3. Iga selleks suuteline osalisriik osutab demineerimisabi Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni raames, teiste
rahvusvaheliste organite kaudu või kahepoolsetel alustel; või aitab kaasa Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni
Demineerimisabi Vabatahtliku Sihtfondi tööle.

4. Osalisriigi asjaomast informatsiooni sisaldavad põhjendatud abitaotlused võib edastada Ühinenud Rahvaste
Organisatsioonile, teistele asjakohastele organitele või teistele riikidele. Sellised taotlused võib edastada
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni peasekretärile, kes edastab need kõikidele osalisriikidele ning asjaomastele
rahvusvahelistele organisatsioonidele

5. Ühinenud Rahvaste Organisatsioonile esitatud taotluste korral võib Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni
peasekretär tema käsutuses olevate vahendite piires rakendada abinõusid olukorra hindamiseks ning koostöös
taotluse esitanud osalisriigiga määrata asjakohast abi demineerimiseks või protokolli täitmiseks. Peasekretär
võib osalisriikidele ka ette kanda mis tahes sellisest tegevusest ning soovitud abi liigist ja ulatusest.

6. Arvestades asjaomaseid põhiseaduslikke ja muid õiguslikke sätteid, kohustuvad osalisriigid tegema koostööd
ning pakkuma tehnikat, lihtsustamaks selles protokollis kehtestatud keeldude ning piirangute täitmist.

7. Osalisriigil on vajadusel õigus teiselt osalisriigilt taotleda ning vastu võtta tehnilist abi vastava
eritehnoloogiana, välja arvatud relvatehnoloogiat, et lühendada tehnilises lisas võimaldatud ühinemisega
viivitamise perioode.

Artikkel 12. Kaitse miiniväljade, mineeritud alade, miinide, püünismiinide ja muude seadeldiste mõju
eest

1.Kohaldamine

(a) Seda artiklit kohaldatakse ainult missioonide suhtes, kes tegutsevad osalisriikide territooriumil viimase
nõusolekul, välja arvatud selle artikli lõike 2 punkti aalapunktis inimetatud väed ja missioonid;

(b) selle artikli kohaldamine konfliktiosaliste suhtes, kes ei ole osalisriigid, ei muuda otseselt ega kaudselt nende
ega vaidlusaluse territooriumi õiguslikku staatust;

(c) see artikkel ei mõjuta kehtivat rahvusvahelist humanitaarõigust ega Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni
Julgeolekunõukogu otsuseid, mis sätestavad selle artikliga kooskõlas tegutsevale personalile kõrgematasemelise
kaitse.
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2.Rahuvalve- ja muud väed ning missioonid

(a) Seda lõiget kohaldatakse:
(i) Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja kohaselt mis tahes piirkonnas rahuvalvet või sarnast ülesannet
teostava Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni vägede või missiooni suhtes; ning
(ii) Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja VIII peatüki alusel moodustatud missiooni suhtes, kes
tegutseb konfliktipiirkonnas.

(b) Kõik osalisriigid või konfliktiosalised kohustuvad selles lõikes viidatud vägede või missiooni juhi
nõudmisel:
(i) võimaluste piires võtma vajalikke meetmeid, kaitsmaks neid vägesid või missiooni miinide, püünismiinide
või muude seadeldiste mõju eest oma kontrolli all oleval alal;
(ii) vajaduse korral eemaldama või kahjutustama selles piirkonnas võimaluste piires kõik miinid, püünismiinid
ja muud seadeldised, kaitsmaks selliseid isikuid; ning
(iii) informeerima vägede või missiooni juhti kõikide teadaolevate miiniväljade, mineeritud alade, miinide,
püünismiinide ja teiste seadeldiste paiknemisest vägede või missiooni tegutsemispiirkonnas ning vastavalt
võimalustele tegema vägede või missiooni juhile kättesaadavaks kogu tema valduses oleva teabe miiniväljade,
mineeritud alade, miinide, püünismiinide ja muude seadeldiste kohta.

3.Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni humanitaar- ja uurimismissioonid

(a) Seda lõiget kohaldatakse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mis tahes humanitaar- või uurmismissiooni
suhtes.

(b) Kõik osalisriigid või konfliktiosalised kohustuvad selles lõikes viidatud missiooni juhi nõudmisel:
(i) osutama missiooni personalile lõike 2 punkti balapunktis isätestatud kaitset; ning
(ii) kui missiooni ülesannete täitmiseks on vaja tema kontrollitavale alale või sellest läbi pääseda ja selleks, et
tagada esinduse personali turvalist läbipääsu:
(aa)  asjaomase informatsiooni olemasolu korral juhatama missiooni juhile turvalise läbipääsutee, kui kestev
sõjategevus seda ei takista või,
(bb)  kui informatsioon turvalise läbipääsutee kohta vastavalt alapunktile aapuudub, puhastama tee läbi
miinivälja võimalikul ja vajalikul määral.

4.Punase Risti Rahvusvahelise Komitee missioonid

(a) Seda lõiget kohaldatakse Punase Risti Rahvusvahelise Komitee missiooni suhtes, kes tegutseb vastuvõtva
riigi või vastuvõtvate riikide nõusolekul vastavalt 12. augusti 1949. a Genfi konventsioonidele ning nende
lisaprotokollidele.

(b) Kõik osalisriigid või konfliktiosalised kohustuvad selles lõikes viidatud missiooni juhi nõudmisel:
(i) osutama missiooni personalile selle artikli lõike 2 punkti balapunktis isätestatud kaitset; ning
(ii) rakendama selle artikli lõike 3 punkti balapunktis iisätestatud abinõusid.

5.Muud humanitaar- ja uurimismissioonid

(a) Niivõrd kui nende suhtes ei kohaldata selle artikli lõikeid 2, 3 ja 4, kohaldatakse seda lõiget järgmiste
missioonide suhtes, kui need tegutsevad konfliktipiirkonnas või abistavad konflikti ohvreid:
(i) riigi Punase Risti või Punase Poolkuu organisatsiooni või nende rahvusvahelise föderatsiooni mis tahes
humanitaarmissioon;
(ii) erapooletu humanitaarorganisatsiooni mis tahes missioon, sealhulgas erapooletu demineerimismissioon; ning
(iii) kooskõlas 12. augusti 1949. a Genfi konventsioonide ning nende lisaprotokollidega moodustatud
uurimismissioon.

(b) Kõik osalisriigid või konfliktiosalised kohustuvad selles lõikes viidatud missiooni juhi nõudmise korral
võimaluste piires:
(i) osutama missiooni personalile selle artikli lõike 2 punkti balapunktis isätestatud kaitset; ning
(ii) rakendama selle artikli lõike 3 punkti balapunktis iisätestatud abinõusid.

6.Konfidentsiaalsus

Vastuvõtja käsitleb kogu selle artikliga kooskõlas edastatud informatsiooni konfidentsiaalsena ning välistab selle
sattumise väljaspoole asjaomaseid vägesid või missiooni ilma informtasiooni edastaja eriloata.

7.Seaduste ja määruste järgimine

Arvestades vägede või missioonide personali privileege ja puutumatust ning nende kohustusi, kohustub selles
artiklis viidatud personal:
(a) järgima vastuvõtva riigi seadusi ja määrusi; ning
(b) hoiduma tegevusest, mis ei vasta nende kohustuste erapooletule ja rahvusvahelisele iseloomule.

Artikkel 13. Osalisriikide konsultatsioonid
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1. Osalisriigid kohustuvad üksteist konsulteerima ning tegema koostööd kõikides selle protokolliga seotud
küsimustes. Sellel eesmärgil toimub igal aastal osalisriikide nõupidamine.

2. Iga-aastastel nõupidamistel osalemine määratakse nende poolt heaks kiidetud protseduurireeglitega.

3. Konverentsil:
(a) vaadatakse läbi selle protokolli toimimine ja staatus;
(b) arutatakse vastavalt selle artikli lõikele 4 koostatud osalisriikide raportitega seotud küsimusi;
(c) valmistatakse ette ülevaatekonverentse; ning
(d) arutatakse tehnoloogia arendamist tsiviilisikute kaitsmiseks miinide valimatu mõju eest.

4. Osalisriigid esitavad iga-aastased aruanded depositaarile, kes edastab need enne konverentsi algust kõikidele
osalisriikidele. Aruannetes käsitletavad küsimused on järgmised:
(a) selle protokolli kohta informatsiooni levitamine relvajõududele ja tsiviilelanikkonnale;
(b) demineerimis- ning taastusprogrammid;
(c) selle protokolli tehniliste nõuete täitmiseks võetud meetmed ning muu asjakohane teave;
(d) protokolliga seotud seadusandlus;
(e) rahvusvahelise tehnilise teabe vahetamiseks, rahvusvaheliseks demineerimiskoostööks ning tehnilise abi
osutamiseks ja koostööks võetud meetmed; ning
(f) muud asjasse puutuvad küsimused.

5. Osalisriikide konverentsi kulud kannavad osalisriigid ning konverentsist osa võtvad riigid, kes ei ole selle
konventsiooniga ühinenud, vastavalt Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni vastavalt täpsustatud maksuskaalale.

Artikkel 14. Nõusolek

1. Osalisriik võtab asjakohaseid seadusandlikke ja muid meetmeid, et ennetada selle protokolli rikkumist isikute
poolt või osalisriigi kontrolli või jurisdiktsiooni all oleval territooriumil ning võidelda sellise tegevuse vastu.

2. Selle artikli lõikes 1 ette nähtud meetmete hulka kuuluvad asjakohased meetmed, et tagada
kriminaalsanktsioonide rakendamine isikute suhtes, kes seoses relvakonfliktiga ja seda protokolli rikkudes
tapavad tahtlikult või vigastavad raskelt tsiviilisikuid, ning anda sellised isikud kohtu alla.

3. Osalisriik nõuab oma relvajõududelt, et väljastataks asjaomased sõjalised instruktsioonid ja
tegevusmäärustikud ning et relvajõudude isikkoosseis saaks oma ülesannetele vastava väljaõppe ning et
järgitaks seda protokolli.

4. Osalisriigid konsulteerivad üksteist ning teevad kahepoolset koostööd Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni
peasekretäri või muu asjakohase rahvusvahelise organi kaudu, lahendamaks selle protokolli tõlgendamisest ja
kohaldamisest tulenevaid mis tahes probleeme.

TEHNILINE LISA

1. Andmete jäädvustamine

(a) Miinide, välja arvatud eemaltpaigaldatavate miinide, miiniväljade, mineeritud alade, püünismiinide ja muud
seadeldiste asukoht jäädvustatakse kooskõlas järgmiste sätetega:
(i) miiniväljade, mineeritud alade ning püünismiine ja muid seadeldisi sisaldavate alade täpne asukoht
koordinaatide suhtes määratakse vähemalt kahe referentspunktiga ja selliseid relvi sisaldava ala hinnanguliste
mõõtmetega nende referentspunktide suhtes;
(ii) kaardid, graafikud ja muud jäädvustused koostatakse nii, et need näitaksid ära miiniväljade, mineeritud
alade, püünismiinide ja muude seadeldiste asukoha referentspunktide suhtes. Nimetatud jäädvustused peavad ära
näitama selliste alade ümbermõõdu ja ulatuse; ning
(iii) miinide, püünismiinide ja muude seadeldiste avastamiseks ja kahjutustamiseks peavad kaardid, graafikud
ja muud jäädvustused sisaldama kogu informatsiooni paigaldatud relvade tüübi, arvu, lõhkevalmis seadmise
viisi, sütiku tüübi ja selle kestvuse, paigaldamise kuupäeva ja kellaaja ning käsitsemisvastastaste seadeldiste
(nende olemasolu korral) kohta, samuti muud olulist teavet kõigi paigaldatud relvade kohta. Võimaluse korral
peab jäädvustus miinivälja kohta ära näitama iga üksiku miini täpse asukoha, välja arvatud ridamiiniväli, mille
puhul piisab rea asukoha tähistamisest. Eraldi tuleb tähistada iga paigutatud püünismiini täpne asukoht ning ära
näidata püünismiini käivitusmehhanism.

(b) Eemaltpaigaldatavaid miine sisaldava ala asukoht määratakse referentspunktide (tavaliselt nurgapunktide)
koordinaatidega ning määratletakse ja võimaluse korral tähistatakse maapinnal esimesel võimalusel. Samuti
tuleb jäädvustada paigaldatud miinide arv ja tüüp ning nende paigaldamise kuupäev ja kellaeg, samuti
isehävitamise tähtajad.

(c) Jäädvustuste koopiaid tuleb säilitada juhtimistasandil, mis on piisav nende võimalikult pikaajalise ohutuse
tagamiseks.
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(d) Keelatud on kasutada miine, mis on toodetud pärast selle protokolli jõustumist, kui need ei ole tähistatud kas
inglise või vastavas kohalikus keeles või kui tähistus ei sisalda järgmist informatsiooni:
(i) päritolumaa nimi;
(ii) valmistamise kuu ja aasta; ning
(iii) seeria või partii number.

Tähistus peab olema võimalikult nähtav, loetav, kulumiskindel ja keskkonnamõjudele vastupidav.

2. Avastamistingimused

(a) Pärast 1. jaanuari 1997 toodetud jalaväemiinide konstruktsioon peab sisaldama materjali või seadeldist, mis
võimaldab miini avastada üldkasutatava miiniotsimistehnikaga ning mis annab signaali, mis võrdub 8 või enama
grammi raua signaaliga üksikus koherentses massis.

(b) Enne 1. jaanuari 1997 toodetud jalaväemiini konstruktsioon peab sisaldama sellist raskestieemaldatavat
materjali või sellele peab olema enne lõhkevalmis seadmist lisatud raskestieemaldatav seadeldis, mis võimaldab
miini avastada üldkasutatava miiniotsimistehnikaga ning annab signaali, mis võrdub 8 või enama grammi raua
signaaliga üksikus koherentses massis.

(c) Juhul kui osalisriik leiab, et ta ei saa kohe järgida punkti b, võib ta teatada koos otsusega end siduda selle
protokolliga teatada, et ta ei lükkab edasi ühinemise punktiga bperioodiks, mis ei kesta protokolli jõustumisest
kauem kui 9 aastat. Sellel perioodil vähendab see osalisriik nõuetele mittevastavate jalaväemiinide kasutamist.

3. Isehävitus-ja ise-deaktiveerimismehhanismid

(a) Kõik eemaltpaigaldatavad jalaväemiinid peavad olema kavandatud ja valmistatud nii, et vähem kui
10% lõhkevalmis miinidest ei suuda end ise hävitada 30 päeva jooksul pärast lõhkevalmis seadmist ja
igal miinil peab olema ise-deaktiviseerimise varuseadeldis, mis on kavandatud ja valmistatud nii, et koos
isehävitusmehhanismiga on tagatud, et paigaldamisest 120 päeva möödumisel ei funktsioneeri miinina rohkem
kui üks tuhandest aktiveeritud miinist.

(b) Kõik eemaltpaigaldatavad jalaväemiinid, mida kasutatakse väljaspool selle protokolli artikli 5 kohaselt
tähistatud ala, peavad vastama punkti aisehävitus- ja isedeaktiveerimisnõuetele.

(c) Juhul kui osalisriik leiab, et ta ei saa kohe järgida punkte aja/või b, võib ta teatada koos otsusega end siduda
selle protokolliga, et ta lükkab edasi ühinemise punktidega aja/või bperioodiks, mis ei kesta kauem kui 9 aastat
selle protokolli jõustumisest.

Selle perioodi jooksul kohustub osalisriik:
(i) võimaluste piires vähendama nõuetele mittevastavate jalaväemiinide kasutamist; ning
(ii) järgima eemaltpaigaldavate jalaväemiinide kohta kehtestatud isehävitus-ja ise-deaktiveerimise nõudeid ja
muude jalaväemiinide puhul järgima vähemalt ise-deaktiveerimise nõudeid.

4. Miiniväljade ja mineeritud alade rahvusvahelised tähised

Miiniväljade ja mineeritud alate tähistamiseks, et need oleksid tsiviilelanikkonnale nähtavad ja äratuntavad,
kasutatakse näitena lisatud tähisega sarnaseid ning allpool kirjeldatud tähiseid:
(a) tähise suurus ja kuju: kolmnurk või ruut; kolmnurga mõõtmed vähemalt 28 cm (11 tolli) x 20 cm (7,9 tolli)
ning ruudu külje pikkus vähemalt 15 cm (6 tolli);
(b) värv: punane või oranž kollase reflekteeriva äärisega;
(c) sümbol: lisas kujutatud sümbol või muu hõlpsasti äratuntav tähis, mis tähistab asjaomast ala kui ohtlikku
piirkonda;
(d) keel: tähis peab sisaldama sõna «miinid» ühes konventsiooni kuuest ametlikust keelest (araabia, hiina,
inglise, prantsuse, vene ja hispaania) ning asjaomase piirkonna valdava(te)s keel(t)es; ning
(e) paigutus: märgid peavad olema paigutatud miinivälja või mineeritud ala ümber piisavale kaugusele nende
nähtavuse tagamiseks mis tahes punktis piirkonnale lähenevale tsiviilisikule.

Artikkel 2
JÕUSTUMINE

Parandatud protokoll jõustub vastavalt konventsiooni artikli 8 lõike 1 punktile b.

PROTOCOL ON PROHIBITIONS OR RESTRICTIONS ON
THE USE OF MINES, BOOBY-TRAPS AND OTHER DEVICES

(Protocol II as Amended on 3 May 1996)
Annexed to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons

Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects

Article 1:
AMENDED PROTOCOL
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The Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices (Protocol II),
annexed to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which
May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects (“the Convention”) is hereby
amended. The text of the Protocol as amended shall read as follows:

“Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines,
Booby-Traps and Other Devices as Amended on 3 May 1996

(Protocol II as amended on 3 May 1996)

Article 1. Scope of application

1. This Protocol relates to the use on land of the mines, booby-traps and other devices, defined herein, including
mines laid to interdict beaches, waterway crossings or river crossings, but does not apply to the use of anti-ship
mines at sea or in inland waterways.

2. This Protocol shall apply, in addition to situations referred to in Article 1 of this Convention, to situations
referred to in Article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949. This Protocol shall not apply
to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence and other
acts of a similar nature, as not being armed conflicts.

3. In case of armed conflicts not of an international character occurring in the territory of one of the High
Contracting Parties, each party to the conflict shall be bound to apply the prohibitions and restrictions of this
Protocol.

4. Nothing in this Protocol shall be invoked for the purpose of affecting the sovereignty of a State or the
responsibility of the Government, by all legitimate means, to maintain or re-establish law and order in the State
or to defend the national unity and territorial integrity of the State.

5. Nothing in this Protocol shall be invoked as a justification for intervening, directly or indirectly, for any
reason whatever, in the armed conflict or in the internal or external affairs of the High Contracting Party in the
territory of which that conflict occurs.

6. The application of the provisions of this Protocol to parties to a conflict, which are not High Contracting
Parties that have accepted this Protocol, shall not change their legal status or the legal status of a disputed
territory, either explicitly or implicitly.

Article 2
DEFINITIONS

For the purpose of this Protocol:

1. “Mine” means a munition placed under, on or near the ground or other surface area and designed to be
exploded by the presence, proximity or contact of a person or vehicle.

2. “Remotely-delivered mine” means a mine not directly emplaced but delivered by artillery, missile, rocket,
mortar, or similar means, or dropped from an aircraft. Mines delivered from a land-based system from less
than 500 metres are not considered to be “remotely delivered”, provided that they are used in accordance with
Article 5 and other relevant Articles of this Protocol.

3. “Anti-personnel mine” means a mine primarily designed to be exploded by the presence, proximity or contact
of a person and that will incapacitate, injure or kill one or more persons.

4. “Booby-trap” means any device or material which is designed, constructed, or adapted to kill or injure, and
which functions unexpectedly when a person disturbs or approaches an apparently harmless object or performs
an apparently safe act.

5. “Other devices” means manually-emplaced munitions and devices including improvised explosive devices
designed to kill, injure or damage and which are actuated manually, by remote control or automatically after a
lapse of time.

6. “Military objective” means, so far as objects are concerned, any object which by its nature, location, purpose
or use makes an effective contribution to military action and whose total or partial destruction, capture or
neutralization, in the circumstances ruling at the time, offers a definite military advantage.

7. “Civilian objects” are all objects which are not military objectives as defined in paragraph 6 of this Article.
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8. “Minefield” is a defined area in which mines have been emplaced and “mined area” is an area which is
dangerous due to the presence of mines. “Phoney minefield” means an area free of mines that simulates a
minefield. The term “minefield” includes phoney minefields.

9. “Recording” means a physical, administrative and technical operation designed to obtain, for the purpose
of registration in official records, all available information facilitating the location of minefields, mined areas,
mines, booby-traps and other devices.

10. “Self-destruction mechanism” means an incorporated or externally attached automatically-functioning
mechanism which secures the destruction of the munition into which it is incorporated or to which it is attached.

11. “Self-neutralization mechanism” means an incorporated automatically-functioning mechanism which
renders inoperable the munition into which it is incorporated.

12. “Self-deactivating” means automatically rendering a munition inoperable by means of the irreversible
exhaustion of a component, for example, a battery, that is essential to the operation of the munition.

13. “Remote control” means control by commands from a distance.

14. “Anti-handling device” means a device intended to protect a mine and which is part of, linked to, attached to
or placed under the mine and which activates when an attempt is made to tamper with the mine.

15. “Transfer” involves, in addition to the physical movement of mines into or from national territory, the
transfer of title to and control over the mines, but does not involve the transfer of territory containing emplaced
mines.

Article 3. General restrictions on the use of mines, booby-traps and other devices

1. This Article applies to:
(a) mines;
(b) booby-traps; and
(c) other devices.

2. Each High Contracting Party or party to a conflict is, in accordance with the provisions of this Protocol,
responsible for all mines, booby-traps, and other devices employed by it and undertakes to clear, remove,
destroy or maintain them as specified in Article 10 of this Protocol.

3. It is prohibited in all circumstances to use any mine, booby-trap or other device which is designed or of a
nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering.

4. Weapons to which this Article applies shall strictly comply with the standards and limitations specified in the
Technical Annex with respect to each particular category.

5. It is prohibited to use mines, booby-traps or other devices which employ a mechanism or device specifically
designed to detonate the munition by the presence of commonly available mine detectors as a result of their
magnetic or other non-contact influence during normal use in detection operations.

6. It is prohibited to use a self-deactivating mine equipped with an anti-handling device that is designed in
such a manner that the anti-handling device is capable of functioning after the mine has ceased to be capable of
functioning.

7. It is prohibited in all circumstances to direct weapons to which this Article applies, either in offence, defence
or by way of reprisals, against the civilian population as such or against individual civilians or civilian objects.

8. The indiscriminate use of weapons to which this Article applies is prohibited. Indiscriminate use is any
placement of such weapons:
(a) which is not on, or directed against, a military objective. In case of doubt as to whether an object which is
normally dedicated to civilian purposes, such as a place of worship, a house or other dwelling or a school, is
being used to make an effective contribution to military action, it shall be presumed not to be so used;
(b) which employs a method or means of delivery which cannot be directed at a specific military objective; or
(c) which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects,
or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage
anticipated.

9. Several clearly separated and distinct military objectives located in a city, town, village or other area
containing a similar concentration of civilians or civilian objects are not to be treated as a single military
objective.

10. All feasible precautions shall be taken to protect civilians from the effects of weapons to which this
Article applies. Feasible precautions are those precautions which are practicable or practically possible taking
into account all circumstances ruling at the time, including humanitarian and military considerations. These
circumstances include, but are not limited to:
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(a) the short- and long-term effect of mines upon the local civilian population for the duration of the minefield;
(b) possible measures to protect civilians (for example, fencing, signs, warning and monitoring);
(c) the availability and feasibility of using alternatives; and
(d) the short- and long-term military requirements for a minefield.

11. Effective advance warning shall be given of any emplacement of mines, booby-traps and other devices
which may affect the civilian population, unless circumstances do not permit.

Article 4. Restrictions on the use of anti-personnel mines

It is prohibited to use anti-personnel mines which are not detectable, as specified in paragraph 2 of the Technical
Annex.

Article 5. Restrictions on the use of anti-personnel mines other than remotely-delivered mines

1. This Article applies to anti-personnel mines other than remotely-delivered mines.

2. It is prohibited to use weapons to which this Article applies which are not in compliance with the provisions
on self-destruction and self-deactivation in the Technical Annex, unless:
(a) such weapons are placed within a perimeter-marked area which is monitored by military personnel and
protected by fencing or other means, to ensure the effective exclusion of civilians from the area. The marking
must be of a distinct and durable character and must at least be visible to a person who is about to enter the
perimeter-marked area; and
(b) such weapons are cleared before the area is abandoned, unless the area is turned over to the forces of
another State which accept responsibility for the maintenance of the protections required by this Article and the
subsequent clearance of those weapons.

3. A party to a conflict is relieved from further compliance with the provisions of sub-paragraphs 2(a) and 2(b)
of this Article only if such compliance is not feasible due to forcible loss of control of the area as a result of
enemy military action, including situations where direct enemy military action makes it impossible to comply.
If that party regains control of the area, it shall resume compliance with the provisions of sub-paragraphs 2(a)
and 2(b) of this Article.

4. If the forces of a party to a conflict gain control of an area in which weapons to which this Article applies
have been laid, such forces shall, to the maximum extent feasible, maintain and, if necessary, establish the
protections required by this Article until such weapons have been cleared.

5. All feasible measures shall be taken to prevent the unauthorized removal, defacement, destruction or
concealment of any device, system or material used to establish the perimeter of a perimeter-marked area.

6. Weapons to which this Article applies which propel fragments in a horizontal arc of less than 90 degrees and
which are placed on or above the ground may be used without the measures provided for in sub-paragraph 2(a)
of this Article for a maximum period of 72 hours, if:
(a) they are located in immediate proximity to the military unit that emplaced them; and
(b) the area is monitored by military personnel to ensure the effective exclusion of civilians.

Article 6. Restrictions on the use of remotely-delivered mines

1. It is prohibited to use remotely-delivered mines unless they are recorded in accordance with sub-
paragraph 1(b) of the Technical Annex.

2. It is prohibited to use remotely-delivered anti-personnel mines which are not in compliance with the
provisions on self-destruction and self- deactivation in the Technical Annex.

3. It is prohibited to use remotely-delivered mines other than anti-personnel mines, unless, to the extent feasible,
they are equipped with an effective self-destruction or self-neutralization mechanism and have a back-up self-
deactivation feature, which is designed so that the mine will no longer function as a mine when the mine no
longer serves the military purpose for which it was placed in position.

4. Effective advance warning shall be given of any delivery or dropping of remotely-delivered mines which may
affect the civilian population, unless circumstances do not permit.

Article 7. Prohibitions on the use of booby-traps and other devices

1. Without prejudice to the rules of international law applicable in armed conflict relating to treachery and
perfidy, it is prohibited in all circumstances to use booby-traps and other devices which are in any way attached
to or associated with:
(a) internationally recognized protective emblems, signs or signals;
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(b) sick, wounded or dead persons;
(c) burial or cremation sites or graves;
(d) medical facilities, medical equipment, medical supplies or medical transportation;
(e) children’s toys or other portable objects or products specially designed for the feeding, health, hygiene,
clothing or education of children;
(f) food or drink;
(g)  kitchen utensils or appliances except in military establishments, military locations or military supply depots;
(h) objects clearly of a religious nature;
(i) historic monuments, works of art or places of worship which constitute the cultural or spiritual heritage of
peoples; or
(j) animals or their carcasses.

2. It is prohibited to use booby-traps or other devices in the form of apparently harmless portable objects which
are specifically designed and constructed to contain explosive material.

3. Without prejudice to the provisions of Article 3, it is prohibited to use weapons to which this Article applies
in any city, town, village or other area containing a similar concentration of civilians in which combat between
ground forces is not taking place or does not appear to be imminent, unless either:
(a) they are placed on or in the close vicinity of a military objective; or
(b) measures are taken to protect civilians from their effects, for example, the posting of warning sentries, the
issuing of warnings or the provision of fences.

Article 8. Transfers

1. In order to promote the purposes of this Protocol, each High Contracting Party:
(a) undertakes not to transfer any mine the use of which is prohibited by this Protocol;
(b) undertakes not to transfer any mine to any recipient other than a State or a State agency authorized to receive
such transfers;
(c) undertakes to exercise restraint in the transfer of any mine the use of which is restricted by this Protocol. In
particular, each High Contracting Party undertakes not to transfer any anti-personnel mines to States which are
not bound by this Protocol, unless the recipient State agrees to apply this Protocol; and
(d) undertakes to ensure that any transfer in accordance with this Article takes place in full compliance, by both
the transferring and the recipient State, with the relevant provisions of this Protocol and the applicable norms of
international humanitarian law.

2. In the event that a High Contracting Party declares that it will defer compliance with specific provisions
on the use of certain mines, as provided for in the Technical Annex, sub-paragraph 1(a) of this Article shall
however apply to such mines.

3. All High Contracting Parties, pending the entry into force of this Protocol, will refrain from any actions which
would be inconsistent with sub-paragraph 1(a) of this Article.

Article 9. Recording and use of information on minefields, mined areas, mines, booby-traps and other
devices

1. All information concerning minefields, mined areas, mines, booby- traps and other devices shall be recorded
in accordance with the provisions of the Technical Annex.

2. All such records shall be retained by the parties to a conflict, who shall, without delay after the cessation of
active hostilities, take all necessary and appropriate measures, including the use of such information, to protect
civilians from the effects of minefields, mined areas, mines, booby-traps and other devices in areas under their
control.

At the same time, they shall also make available to the other party or parties to the conflict and to the Secretary-
General of the United Nations all such information in their possession concerning minefields, mined areas,
mines, booby-traps and other devices laid by them in areas no longer under their control; provided, however,
subject to reciprocity, where the forces of a party to a conflict are in the territory of an adverse party, either
party may withhold such information from the Secretary-General and the other party, to the extent that security
interests require such withholding, until neither party is in the territory of the other. In the latter case, the
information withheld shall be disclosed as soon as those security interests permit. Wherever possible, the parties
to the conflict shall seek, by mutual agreement, to provide for the release of such information at the earliest
possible time in a manner consistent with the security interests of each party.

3. This Article is without prejudice to the provisions of Articles 10 and 12 of this Protocol.

Article 10. Removal of minefields, mined areas, mines, booby-traps and other devices and international
cooperation

1. Without delay after the cessation of active hostilities, all minefields, mined areas, mines, booby-traps and
other devices shall be cleared, removed, destroyed or maintained in accordance with Article 3 and paragraph 2
of Article 5 of this Protocol.

Leht 12 / 16 Protokoll miinide, püünismiinide ja muude seadeldiste kasutamise keelustamise...



2. High Contracting Parties and parties to a conflict bear such responsibility with respect to minefields, mined
areas, mines, booby-traps and other devices in areas under their control.

3. With respect to minefields, mined areas, mines, booby-traps and other devices laid by a party in areas over
which it no longer exercises control, such party shall provide to the party in control of the area pursuant to
paragraph 2 of this Article, to the extent permitted by such party, technical and material assistance necessary to
fulfil such responsibility.

4. At all times necessary, the parties shall endeavour to reach agreement, both among themselves and, where
appropriate, with other States and with international organizations, on the provision of technical and material
assistance, including, in appropriate circumstances, the undertaking of joint operations necessary to fulfil such
responsibilities.

Article 11. Technological cooperation and assistance

1. Each High Contracting Party undertakes to facilitate and shall have the right to participate in the fullest
possible exchange of equipment, material and scientific and technological information concerning the
implementation of this Protocol and means of mine clearance. In particular, High Contracting Parties shall not
impose undue restrictions on the provision of mine clearance equipment and related technological information
for humanitarian purposes.

2. Each High Contracting Party undertakes to provide information to the database on mine clearance established
within the United Nations System, especially information concerning various means and technologies of mine
clearance, and lists of experts, expert agencies or national points of contact on mine clearance.

3. Each High Contracting Party in a position to do so shall provide assistance for mine clearance through the
United Nations System, other international bodies or on a bilateral basis, or contribute to the United Nations
Voluntary Trust Fund for Assistance in Mine Clearance.

4. Requests by High Contracting Parties for assistance, substantiated by relevant information, may be submitted
to the United Nations, to other appropriate bodies or to other States. These requests may be submitted to the
Secretary-General of the United Nations, who shall transmit them to all High Contracting Parties and to relevant
international organizations.

5. In the case of requests to the United Nations, the Secretary-General of the United Nations, within the
resources available to the Secretary-General of the United Nations, may take appropriate steps to assess the
situation and, in cooperation with the requesting High Contracting Party, determine the appropriate provision of
assistance in mine clearance or implementation of the Protocol. The Secretary-General may also report to High
Contracting Parties on any such assessment as well as on the type and scope of assistance required.

6. Without prejudice to their constitutional and other legal provisions, the High Contracting Parties undertake to
cooperate and transfer technology to facilitate the implementation of the relevant prohibitions and restrictions
set out in this Protocol.

7. Each High Contracting Party has the right to seek and receive technical assistance, where appropriate, from
another High Contracting Party on specific relevant technology, other than weapons technology, as necessary
and feasible, with a view to reducing any period of deferral for which provision is made in the Technical Annex.

Article 12. Protection from the effects of minefields, mined areas, mines, booby-traps and other devices

1. Application

(a) With the exception of the forces and missions referred to in sub-paragraph 2(a)(i) of this Article, this Article
applies only to missions which are performing functions in an area with the consent of the High Contracting
Party on whose territory the functions are performed.

(b) The application of the provisions of this Article to parties to a conflict which are not High Contracting
Parties shall not change their legal status or the legal status of a disputed territory, either explicitly or implicitly.

(c) The provisions of this Article are without prejudice to existing international humanitarian law, or other
international instruments as applicable, or decisions by the Security Council of the United Nations, which
provide for a higher level of protection to personnel functioning in accordance with this Article.

2. Peace-keeping and certain other forces and missions

(a) This paragraph applies to:
(i)  any United Nations force or mission performing peace-keeping, observation or similar functions in any area
in accordance with the Charter of the United Nations; and
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(ii) any mission established pursuant to Chapter VIII of the Charter of the United Nations and performing its
functions in the area of a conflict.

(b) Each High Contracting Party or party to a conflict, if so requested by the head of a force or mission to which
this paragraph applies, shall:
(i) so far as it is able, take such measures as are necessary to protect the force or mission from the effects of
mines, booby-traps and other devices in any area under its control;
(ii) if necessary in order effectively to protect such personnel, remove or render harmless, so far as it is able, all
mines, booby-traps and other devices in that area; and
(iii) inform the head of the force or mission of the location of all known minefields, mined areas, mines, booby-
traps and other devices in the area in which the force or mission is performing its functions and, so far as is
feasible, make available to the head of the force or mission all information in its possession concerning such
minefields, mined areas, mines, booby-traps and other devices.

3. Humanitarian and fact-finding missions of the United Nations System

(a) This paragraph applies to any humanitarian or fact-finding mission of the United Nations System.

(b) Each High Contracting Party or party to a conflict, if so requested by the head of a mission to which this
paragraph applies, shall:
(i) provide the personnel of the mission with the protections set out in sub-paragraph 2(b)(i) of this Article; and
(ii) if access to or through any place under its control is necessary for the performance of the mission’s functions
and in order to provide the personnel of the mission with safe passage to or through that place:
(aa) unless on-going hostilities prevent, inform the head of the mission of a safe route to that place if such
information is available; or
(bb) if information identifying a safe route is not provided in accordance with sub-paragraph (aa), so far as is
necessary and feasible, clear a lane through minefields.

4. Missions of the International Committee of the Red Cross

(a)  This paragraph applies to any mission of the International Committee of the Red Cross performing functions
with the consent of the host State or States as provided for by the Geneva Conventions of 12 August 1949 and,
where applicable, their Additional Protocols.

(b) Each High Contracting Party or party to a conflict, if so requested by the head of a mission to which this
paragraph applies, shall:
(i) provide the personnel of the mission with the protections set out in sub-paragraph 2(b)(i) of this Article; and
(ii) take the measures set out in sub-paragraph 3(b)(ii) of this Article.

5. Other humanitarian missions and missions of enquiry

(a) Insofar as paragraphs 2, 3 and 4 of this Article do not apply to them, this paragraph applies to the following
missions when they are performing functions in the area of a conflict or to assist the victims of a conflict:
(i) any humanitarian mission of a national Red Cross or Red Crescent society or of their International
Federation;
(ii) any mission of an impartial humanitarian organization, including any impartial humanitarian demining
mission; and
(iii) any mission of enquiry established pursuant to the provisions of the Geneva Conventions of 12 August 1949
and, where applicable, their Additional Protocols.

(b) Each High Contracting Party or party to a conflict, if so requested by the head of a mission to which this
paragraph applies, shall, so far as is feasible:
(i) provide the personnel of the mission with the protections set out in sub-paragraph 2(b)(i) of this Article; and
(ii) take the measures set out in sub-paragraph 3(b)(ii) of this Article.

6. Confidentiality

All information provided in confidence pursuant to this Article shall be treated by the recipient in strict
confidence and shall not be released outside the force or mission concerned without the express authorization of
the provider of the information.

7. Respect for laws and regulations

Without prejudice to such privileges and immunities as they may enjoy or to the requirements of their duties,
personnel participating in the forces and missions referred to in this Article shall:
(a) respect the laws and regulations of the host State; and
(b) refrain from any action or activity incompatible with the impartial and international nature of their duties.

Article 13. Consultations of High Contracting Parties

1. The High Contracting Parties undertake to consult and cooperate with each other on all issues related to the
operation of this Protocol. For this purpose, a conference of High Contracting Parties shall be held annually.
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2. Participation in the annual conferences shall be determined by their agreed Rules of Procedure.

3. The work of the conference shall include:
(a) review of the operation and status of this Protocol;
(b) consideration of matters arising from reports by High Contracting Parties according to paragraph 4 of this
Article;
(c) preparation for review conferences; and
(d) consideration of the development of technologies to protect civilians against indiscriminate effects of mines.

4. The High Contracting Parties shall provide annual reports to the Depositary, who shall circulate them to all
High Contracting Parties in advance of the conference, on any of the following matters:
(a) dissemination of information on this Protocol to their armed forces and to the civilian population;
(b) mine clearance and rehabilitation programmes;
(c) steps taken to meet technical requirements of this Protocol and any other relevant information pertaining
thereto;
(d) legislation related to this Protocol;
(e) measures taken on international technical information exchange, on international cooperation on mine
clearance, and on technical cooperation and assistance; and
(f) other relevant matters.

5. The cost of the Conference of High Contracting Parties shall be borne by the High Contracting Parties and
States not parties participating in the work of the conference, in accordance with the United Nations scale of
assessment adjusted appropriately.

Article 14. Compliance

1. Each High Contracting Party shall take all appropriate steps, including legislative and other measures, to
prevent and suppress violations of this Protocol by persons or on territory under its jurisdiction or control.

2. The measures envisaged in paragraph 1 of this Article include appropriate measures to ensure the imposition
of penal sanctions against persons who, in relation to an armed conflict and contrary to the provisions of this
Protocol, wilfully kill or cause serious injury to civilians and to bring such persons to justice.

3. Each High Contracting Party shall also require that its armed forces issue relevant military instructions and
operating procedures and that armed forces personnel receive training commensurate with their duties and
responsibilities to comply with the provisions of this Protocol.

4. The High Contracting Parties undertake to consult each other and to cooperate with each other bilaterally,
through the Secretary-General of the United Nations or through other appropriate international procedures, to
resolve any problems that may arise with regard to the interpretation and application of the provisions of this
Protocol.

TECHNICAL ANNEX

1. Recording

(a) Recording of the location of mines other than remotely-delivered mines, minefields, mined areas, booby-
traps and other devices shall be carried out in accordance with the following provisions:
(i) the location of the minefields, mined areas and areas of booby-traps and other devices shall be specified
accurately by relation to the coordinates of at least two reference points and the estimated dimensions of the area
containing these weapons in relation to those reference points;
(ii) maps, diagrams or other records shall be made in such a way as to indicate the location of minefields, mined
areas, booby-traps and other devices in relation to reference points, and these records shall also indicate their
perimeters and extent; and
(iii) for purposes of detection and clearance of mines, booby-traps and other devices, maps, diagrams or other
records shall contain complete information on the type, number, emplacing method, type of fuse and life time,
date and time of laying, anti-handling devices (if any) and other relevant information on all these weapons laid.
Whenever feasible the minefield record shall show the exact location of every mine, except in row minefields
where the row location is sufficient. The precise location and operating mechanism of each booby-trap laid shall
be individually recorded.

(b) The estimated location and area of remotely-delivered mines shall be specified by coordinates of reference
points (normally corner points) and shall be ascertained and when feasible marked on the ground at the earliest
opportunity. The total number and type of mines laid, the date and time of laying and the self-destruction time
periods shall also be recorded.

(c) Copies of records shall be held at a level of command sufficient to guarantee their safety as far as possible.
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(d) The use of mines produced after the entry into force of this Protocol is prohibited unless they are marked in
English or in the respective national language or languages with the following information:
(i) name of the country of origin;
(ii) month and year of production; and
(iii) serial number or lot number.

The marking should be visible, legible, durable and resistant to environmental effects, as far as possible.

2. Specifications on detectability

(a) With respect to anti-personnel mines produced after 1 January 1997, such mines shall incorporate in their
construction a material or device that enables the mine to be detected by commonly-available technical mine
detection equipment and provides a response signal equivalent to a signal from 8 grammes or more of iron in a
single coherent mass.

(b) With respect to anti-personnel mines produced before 1 January 1997, such mines shall either incorporate
in their construction, or have attached prior to their emplacement, in a manner not easily removable, a material
or device that enables the mine to be detected by commonly-available technical mine detection equipment and
provides a response signal equivalent to a signal from 8 grammes or more of iron in a single coherent mass.

(c) In the event that a High Contracting Party determines that it cannot immediately comply with sub-
paragraph (b), it may declare at the time of its notification of consent to be bound by this Protocol that it will
defer compliance with sub-paragraph (b) for a period not to exceed 9 years from the entry into force of this
Protocol. In the meantime it shall, to the extent feasible, minimize the use of anti-personnel mines that do not so
comply.

3. Specifications on self-destruction and self-deactivation

(a) All remotely-delivered anti-personnel mines shall be designed and constructed so that no more than 10% of
activated mines will fail to self- destruct within 30 days after emplacement, and each mine shall have a back-up
self-deactivation feature designed and constructed so that, in combination with the self-destruction mechanism,
no more than one in one thousand activated mines will function as a mine 120 days after emplacement.

(b) All non-remotely delivered anti-personnel mines, used outside marked areas, as defined in Article 5 of
this Protocol, shall comply with the requirements for self-destruction and self-deactivation stated in sub-
paragraph (a).

(c) In the event that a High Contracting Party determines that it cannot immediately comply with sub-
paragraphs (a) and/or (b), it may declare at the time of its notification of consent to be bound by this Protocol,
that it will, with respect to mines produced prior to the entry into force of this Protocol, defer compliance with
sub-paragraphs (a) and/or (b) for a period not to exceed 9 years from the entry into force of this Protocol.

During this period of deferral, the High Contracting Party shall:
(i) undertake to minimize, to the extent feasible, the use of anti-personnel mines that do not so comply; and
(ii) with respect to remotely-delivered anti-personnel mines, comply with either the requirements for self-
destruction or the requirements for self-deactivation and, with respect to other anti-personnel mines comply with
at least the requirements for self-deactivation.

4. International signs for minefields and mined areas

Signs similar to the example attached and as specified below shall be utilized in the marking of minefields and
mined areas to ensure their visibility and recognition by the civilian population:
(a) size and shape: a triangle or square no smaller than 28 centimetres (11 inches) by 20 centimetres (7.9 inches)
for a triangle, and 15 centimetres (6 inches) per side for a square;
(b) colour: red or orange with a yellow reflecting border;
(c) symbol: the symbol illustrated in the Attachment, or an alternative readily recognizable in the area in which
the sign is to be displayed as identifying a dangerous area;
(d) language: the sign should contain the word “mines” in one of the six official languages of the Convention
(Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish) and the language or languages prevalent in that area;
and
(e) spacing: signs should be placed around the minefield or mined area at a distance sufficient to ensure their
visibility at any point by a civilian approaching the area.”

Article 2:
ENTRY INTO FORCE

This amended Protocol shall enter into force as provided for in paragraph 1(b) of Article 8 of the Convention.

Leht 16 / 16 Protokoll miinide, püünismiinide ja muude seadeldiste kasutamise keelustamise...


