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Protokoll süüterelvade kasutamise
keelustamise ja piiramise kohta

Vastu võetud 10.10.1980

Konventsiooni ja selle lisaprotokollidega ühinemise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Ülemäärase kahjustava või purustava toimega tavarelvade kasutamise keelustamise ja piiramise konventsioon

(III protokoll)

Artikkel 1. Mõisted

Selles protokollis:

1. «Süüterelv» tähendab relva või laskemoona, mille esmaülesandeks on süüdata objekte või tekitada isikutele
põletushaavu sihtmärgile suunatud aine keemilise reaktsiooni tulemusena tekkiva leegi või kuumusega või
nende mõlemaga.
(a) Süüterelvadeks võivad olla näiteks leegiheitjad, fugassid, mürsud, raketid, granaadid, miinid, pommid ja
muud süüteaineid sisaldavad mahutid.
(b) Süüterelvade hulka ei kuulu:
(i) laskemoon, mis võib süttida juhuslikult, nagu valgusallikad, trasseermürsud, suitsu- või signaalsüsteemid;
(ii) laskemoon, milles on ühendatud läbistav, plahvatuse ja kildude kahjustav toime täiendava süütetoimega,
nagu soomustläbistavad mürsud, kildmürsud, lõhkepommid ja muu selline kombineeritud mõjuga laskemoon,
mille süütetoime ei ole spetsiaalselt ette nähtud vigastama isikuid, vaid kahjustama sõjalisi sihtmärke, nagu
soomukid, lennukid ning sõjaväebaasid ja rajatised.

2. «Tsiviilisikute kogum» tähendab nii alalist kui ka ajutist tsiviilelanike kogumit, nagu linnade asustatud osad,
asustatud linnad, külad, laagrid või põgenike- ja evakueeritute kolonnid või nomaadide grupid.

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

4. «Tsiviilobjekt» tähendab kõiki objekte, millel ei ole lõikes 3 defineeritud sõjalist otstarvet.

5. «Võimalikud ettevaatusabinõud» on sellised ettevaatusabinõud, mis on olukorda ning humanitaar- ja sõjalisi
kaalutlusi arvestades rakendatavad.

Artikkel 2. Tsiviilelanike ja -objektide kaitse

1. Mis tahes olukorras on keelatud süüterelvaga rünnata tsiviilasustusi, -elanikke ning -objekte.

2. Mis tahes olukorras on keelatud õhust suunatud süüterelvaga rünnata tsiviilelanike kogumis asuvat sõjalist
sihtmärki.

3. Lisaks õhust suunatud süüterelva kasutamise keelule on keelatud ka muul moel süüterelvaga rünnata
tsiviilisikute kogumis asuvat mis tahes sõjalist sihtmärki, välja arvatud juhul, kui selline sõjaline sihtmärk
on tsiviilisikute kogumist selgelt eraldatud ning rakendatakse kõiki võimalikke ettevaatusabinõusid, et
piirata tulekahjustuse mõju sellele sõjalisele sihtmärgile, ning et vältida ja igal juhul võimalikult vähendada
tsiviilisikute juhuslikku hukkumist, vigastamist ja tsiviilobjektide kahjustamist.

4. Keelatud on süüterelvaga rünnata metsa või teisi taimekooslusi, välja arvatud juhul, kui sellist loodusmaterjali
kasutatakse sõdijate või sõjaliste sihtmärkide katmiseks, varjamiseks või maskeerimiseks või kui need on ise
sõjalised sihtmärgid.
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PROTOCOL ON PROHIBITIONS OR RESTRICTIONS ON THE USE OF INCENDIARY WEAPONS

(Protocol III)

Article 1. Definitions

For the purpose of this Protocol:

1. “Incendiary weapon” means any weapon or munition which is primarily designed to set fire to objects or to
cause burn injury to persons through the action of flame, heat, or a combination thereof, produced by a chemical
reaction of a substance delivered on the target.
(a) Incendiary weapons can take the form of, for example, flame throwers, fougasses, shells, rockets, grenades,
mines, bombs and other containers of incendiary substances.
(b)  Incendiary weapons do not include:
(i) Munitions which may have incidental incendiary effects, such as illuminants, tracers, smoke or signalling
systems;
(ii) Munitions designed to combine penetration, blast or fragmentation effects with an additional incendiary
effect, such as armour-piercing projectiles, fragmentation shells, explosive bombs and similar combined- effects
munitions in which the incendiary effect is not specifically designed to cause burn injury to persons, but to be
used against military objectives, such as armoured vehicles, aircraft and installations or facilities.

2. “Concentration of civilians” means any concentration of civilians, be it permanent or temporary, such as in
inhabited parts of cities, or inhabited towns or villages, or as in camps or columns of refugees or evacuees, or
groups of nomads.

3. “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.

4. “Civilian objects” are all objects which are not military objectives as defined in paragraph 3.

5. “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.

Article 2. Protection of civilians and civilian objects

1. It is prohibited in all circumstances to make the civilian population as such, individual civilians or civilian
objects the object of attack by incendiary weapons.

2. It is prohibited in all circumstances to make any military objective located within a concentration of civilians
the object of attack by air-delivered incendiary weapons.

3. It is further prohibited to make any military objective located within a concentration of civilians the object of
attack by means of incendiary weapons other than air-delivered incendiary weapons, except when such military
objective is clearly separated from the concentration of civilians and all feasible precautions are taken with a
view to limiting the incendiary effects to the military objective and to avoiding, and in any event to minimizing,
incidental loss of civilian life, injury to civilians and damage to civilian objects.

4. It is prohibited to make forests or other kinds of plant cover the object of attack by incendiary weapons except
when such natural elements are used to cover, conceal or camouflage combatants or other military objectives, or
are themselves military objectives.
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