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Republikens presidents förordning

74/2011

om sättande i kraft av tilläggsprotokollet mot olaglig tillverkning av och handel med
skjutvapen, deras delar och komponenter och ammunition till Förenta Nationernas
konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och om ikraftträdande av
lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i

tilläggsprotokollet

Utfärdad i Helsingfors den 27 maj 2011

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av inrikesministern,
föreskrivs:

1 §
Det i New York den 31 maj 2001 upprät-
tade tilläggsprotokollet mot olaglig tillverk-
ning av och handel med skjutvapen, deras
delar och komponenter och ammunition till
Förenta Nationernas konvention mot gränsö-
verskridande organiserad brottslighet träder i
kraft den 16 juni 2011 så som därom har
avtalats.
Tilläggsprotokollet har godkänts av riksda-
gen den 27 oktober 2010 och av republikens
president den 11 februari 2011. Godkännan-
deinstrumentet har deponerats hos Förenta
Nationernas generalsekreterare den 17 maj
2011.

2 §
Lagen av den 11 februari 2011 om sät-

tande i kraft av de bestämmelser som hör till
området för lagstiftningen i tilläggsprotokol-
let mot olaglig tillverkning av och handel
med skjutvapen, deras delar och komponen-
ter och ammunition till Förenta Nationernas
konvention mot gränsöverskridande organi-
serad brottslighet (128/2011) träder i kraft
den 16 juni 2011.

3 §
De bestämmelser i tilläggsprotokollet som

inte hör till området för lagstiftningen är i
kraft som förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 16 juni

2011.

Helsingfors den 27 maj 2011

Republikens President

TARJA HALONEN

Inrikesminister Anne Holmlund
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Fördragstext 
(svenka-engelska) 
 
 
 
TILLÄGGSPROTOKOLL MOT OLAG-
LIG TILLVERKNING AV OCH HANDEL 
MED SKJUTVAPEN, DERAS DELAR, 
KOMPONENTER OCH AMMUNITION 
TILL FÖRENTA NATIONERNAS KON-
VENTION MOT GRÄNSÖVERSKRI-
DANDE ORGANISERAD BROTTSLIG-
HET 
 
 
 
Ingress 
 

De stater som är parter i detta protokoll 
(nedan kallade parterna), 
 

som är medvetna om det angelägna beho-
vet att förebygga, bekämpa och utrota olag-
lig tillverkning av och handel med skjutva-
pen, deras delar, komponenter och ammuni-
tion, beroende på de skadliga verkningarna 
av sådan verksamhet för varje stat och regi-
on liksom för världen i sin helhet, vilket 
äventyrar folkens välstånd, sociala och eko-
nomiska utveckling samt rätt att leva i fred, 
 

som därför är övertygade om behovet av 
att alla stater vidtar vederbörliga åtgärder i 
detta syfte, däribland internationellt samar-
bete och andra åtgärder på regional och 
global nivå, 
 
 

som åberopar generalförsamlingens reso-
lution 53/111 av den 9 december 1998, i 
vilken församlingen beslutar att upprätta en 
öppen, mellanstatlig ad hoc-kommitté för 
att utarbeta en allomfattande internationell 
konvention mot gränsöverskridande organi-
serad brottslighet och att diskutera upprät-
tande av bland annat ett internationellt in-
strument för att bekämpa olaglig tillverk-

PROTOCOL AGAINST THE ILLICIT 
MANUFACTURING OF AND TRAF-
FICKING IN FIREARMS, THEIR PARTS  
AND COMPONENTS AND AMMUNI-
TION, SUPPLEMENTING THE UNITED 
NATIONS CONVENTION AGAINST 
TRANSNATIONAL ORGANIZED 
CRIME 
 
 
 
Preamble 

 
The States Parties to this Protocol, 

 
Aware of the urgent need to prevent, 

combat and eradicate the illicit manufactu-
ring of and trafficking in firearms, their 
parts and components and ammunition, 
owing to the harmful effects of those activi-
ties on the security of each State, region and 
the world as a whole, endangering the well-
being of peoples, their social and economic 
development and their right to live in peace, 
 
 

Convinced, therefore, of the necessity for 
all States to take all appropriate measures to 
this end, including international cooperation 
and other measures at the regional and glo-
bal levels, 
 
 

Recalling General Assembly resolution 
53/111 of 9 December 1998, in which the 
Assembly decided to establish an open-
ended intergovernmental ad hoc committee 
for the purpose of elaborating a comprehen-
sive international convention against trans-
national organized crime and of discussing 
the elaboration of, inter alia, an internatio-
nal instrument combating the illicit manu-
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ning av och handel med skjutvapen, deras 
delar, komponenter och ammunition, 
 

som beaktar principen om folkens lika 
rättigheter och rätt till självbestämmande i 
Förenta nationernas stadga och förklaringen 
om folkrättsliga principer för de vänskapli-
ga förbindelserna och samarbetet mellan 
stater i enlighet med Förenta nationernas 
stadga, 
 
 

som är övertygade om att ett internatio-
nellt instrument mot olaglig tillverkning av 
och handel med skjutvapen, deras delar, 
komponenter och ammunition som kom-
pletterar Förenta nationernas konvention 
mot gränsöverskridande organiserad brotts-
lighet skall vara till nytta för att förebygga 
och bekämpa denna brottslighet, 
 
 
har kommit överens om följande: 
 

facturing of and trafficking in firearms, the-
ir parts and components and ammunition, 
 

Bearing in mind the principle of equal 
rights and self-determination of peoples, as 
enshrined in the Charter of the United Na-
tions and the Declaration on Principles of 
International Law concerning Friendly Re-
lations and Cooperation among States in 
accordance with the Charter of the United 
Nations, 
 

Convinced that supplementing the United 
Nations Convention against Transnational 
Organized Crime with an international in-
strument against the illicit manufacturing of 
and trafficking in firearms, their parts and 
components and ammunition will be useful 
in preventing and combating those crimes, 
 
 
 
Have agreed as follows: 

 
 
 
 
KAPITEL I ALLMÄNNA BESTÄMMEL-

SER 
 

Artikel 1  

Förhållande till Förenta nationernas kon-
vention mot gränsöverskridande organise-

rad brottslighet 

1. Detta protokoll kompletterar Förenta 
nationernas konvention mot gränsöverskri-
dande organiserad brottslighet. Det skall 
tolkas tillsammans med den konventionen. 

2. Bestämmelserna i konventionen skall i 
tillämpliga delar gälla detta protokoll, såvi-
da inte annat anges häri. 

3. Brott som anges i artikel 5 i detta pro-
tokoll skall betraktas som brott enligt kon-
ventionen. 
 
 
 

 
I. GENERAL OVISIONS 

 
 

Article 1 

Relation with the United Nations Conven-
tion against Transnational Organized 

Crime 

1.This Protocol supplements the United 
Nations Convention against Transnational 
Organized Crime. It shall be interpreted to-
gether with the Convention. 

2.The provisions of the Convention shall 
apply, mutatis mutandis, to this Protocol 
unless otherwise provided herein. 

3.The offences established in accordance 
with article 5 of this Protocol shall be re-
garded as offences established in accor-
dance with the Convention. 
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Artikel 2  

Syfte 

Detta protokolls syfte är att främja, under-
lätta och förstärka samarbetet mellan par-
terna för att förebygga, bekämpa och utrota 
olaglig tillverkning av och handel med 
skjutvapen, deras delar, komponenter och 
ammunition. 

 
Artikel 3 

 Definitioner 

I detta protokoll avses med 
a) skjutvapen: ett handburet, pipförsett 

vapen, som utskjuter, är konstruerat för att 
utskjuta eller på ett enkelt sätt kan ändras 
för att utskjuta hagel, kulor eller projektiler 
med hjälp av ett explosivt ämne, utom anti-
ka skjutvapen eller repliker av sådana. An-
tika skjutvapen och repliker av sådana defi-
nieras i enlighet med nationell lag. I inget 
fall skall dock med termen antika skjutva-
pen förstås sådana som tillverkats efter 
1899. 

 
 
 
 
b) delar och komponenter: varje del eller 

utbytesdel som särskilt har utformats för ett 
skjutvapen och som är nödvändig för att 
skjutvapnet skall fungera, innefattande pipa, 
stomme eller låda, slid eller trumma, slut-
stycke eller slutstyckesblock och varje an-
ordning som är utformad eller anpassad för 
att dämpa det ljud som uppstår vid avfyran-
det av ett skjutvapen. 

 
c) ammunition: en hel patron eller dess 

beståndsdelar, innefattande patronhylsor, 
tändhattar, krut, kulor och projektiler som 
används i ett skjutvapen, om dessa delar 
själva är licensbelagda i respektive part. 

 
 

Article 2 

Statement of purpose 

The purpose of this Protocol is to pro-
mote, facilitate and strengthen cooperation 
among States Parties in order to prevent, 
combat and eradicate the illicit manufactur-
ing of and trafficking in firearms, their parts 
and components and ammunition. 
 

Article 3 

Use of terms 

For the purposes of this Protocol: 
(a) Firearm” shall mean any portable bar-

relled weapon that expels, is designed to 
expel or may be readily converted to expel 
a shot, bullet or projectile by the action of 
an explosive, excluding antique firearms or 
their replicas. Antique firearms and their 
replicas shall be defined in accordance with 
domestic law. In no case, however, shall an-
tique firearms include firearms manufac-
tured after 1899; 

 
 
 
 
 
(b)“Parts and components” shall mean 

any element or replacement element spe-
cifically designed for a firearm and essen-
tial to its operation, including a barrel, 
frame or receiver, slide or cylinder, bolt or 
breech block, and any device designed or 
adapted to diminish the sound caused by 
firing a firearm; 

 
 
(c) Ammunition” shall mean the complete 

round or its components, including car-
tridge cases, primers, propellant powder, 
bullets or projectiles, that are used in a fire-
arm, provided that those components are 
themselves subject to authorization in the 
respective State Party; 
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d) olaglig tillverkning: tillverkning eller 
sammansättning av skjutvapen, deras delar, 
komponenter och ammunition 

i) av delar och komponenter varmed olag-
lig handel bedrivits, 

ii) utan licens eller tillstånd från en behö-
rig myndighet i den part där tillverkning el-
ler sammansättning sker, eller 

 
iii) utan att märka skjutvapnen vid till-

verkningen i enlighet med artikel 8 i detta 
protokoll. Licensiering eller tillstånd till till-
verkning av delar och komponenter skall 
följa nationell lag. 

 
e) olaglig handel: import, export, förvärv, 

avyttring, leverans, transport eller överlåtel-
se av skjutvapen samt delar och komponen-
ter därav och av ammunition från eller över 
en parts territorium till en annan parts terri-
torium, om någon av de berörda parterna 
inte ger sitt tillstånd i enlighet med be-
stämmelserna i detta protokoll eller om 
skjutvapnen inte är märkta i enlighet med 
artikel 8 i denna artikel. 

 
f) spårande: systematisk efterforskning av 

skjutvapen och, där så möjligt, deras delar, 
komponenter och ammunition från tillver-
karen till köparen i syfte att biträda parter-
nas berörda myndigheter i att upptäcka, ut-
reda och analysera olaglig tillverkning och 
handel. 

(d)  “Illicit manufacturing” shall mean the 
manufacturing or assembly of firearms, 
their parts and components or ammunition: 

(i)  From parts and components illicitly 
trafficked; 

(ii) Without a licence or authorization 
from a competent authority of the State 
Party where the manufacture or assembly 
takes place; or 

(iii) Without marking the firearms at the 
time of manufacture, in accordance with ar-
ticle 8 of this Protocol; 

Licensing or authorization of the manu-
facture of parts and components shall be in 
accordance with domestic law; 

(e) “Illicit trafficking” shall mean the im-
port, export, acquisition, sale, delivery, 
movement or transfer of firearms, their 
parts and components and ammunition from 
or across the territory of one State Party to 
that of another State Party if any one of the 
States Parties concerned does not authorize 
it in accordance with the terms of this Pro-
tocol or if the firearms are not marked in 
accordance with article 8 of this Protocol; 
 

f) “Tracing” shall mean the systematic 
tracking of firearms and, where possible, 
their parts and components and ammunition 
from manufacturer to purchaser for the pur-
pose of assisting the competent authorities 
of States Parties in detecting, investigating 
and analysing illicit manufacturing and il-
licit trafficking. 

 
 

Artikel 4  

Tillämpningsområde 

1. Såvida inte annat anges, skall detta pro-
tokoll tillämpas på förebyggande av olaglig 
tillverkning av och handel med skjutvapen, 
deras delar, komponenter och ammunition 
och för utredning och lagföring av brott 
som anges i artikel 5 i detta protokoll, när 
brottet är gränsöverskridande till sin natur 
och en organiserad brottslig sammanslut-
ning är delaktig. 

 
2. Detta protokoll skall inte tillämpas på 

transaktioner mellan stater eller statliga 

Article 4 

Scope of application 

1. This Protocol shall apply, except as 
otherwise stated herein, to the prevention of 
illicit manufacturing of and trafficking in 
firearms, their parts and components and 
ammunition and to the investigation and 
prosecution of offences established in ac-
cordance with article 5 of this Protocol 
where those offences are transnational in 
nature and involve an organized criminal 
group. 

2. This Protocol shall not apply to state-
to-state transactions or to state transfers in 
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överlåtelser i fall där protokollets tillämp-
ning skulle inkräkta på en parts rätt att vidta 
åtgärder i den nationella säkerhetens intres-
se, som är förenliga med Förenta nationer-
nas stadga. 

 
 

Artikel 5  

Kriminalisering 

1. Varje part skall vidta de lagstiftnings-
åtgärder och andra åtgärder som erfordras 
för att straffbelägga följande gärningar när 
de begås uppsåtligen. 

 
a) Olaglig tillverkning av skjutvapen, de-

ras delar, komponenter och ammunition. 
b) Olaglig handel med skjutvapen, deras 

delar, komponenter och ammunition. 
c) Förfalskning, olaglig utplåning, av-

lägsnande eller ändring av sådana marke-
ringar på skjutvapen som fordras enligt ar-
tikel 8 i detta protokoll. 

 
2. Varje part skall också vidta de lagstift-

ningsåtgärder och andra åtgärder som er-
fordras för att straffbelägga följande gär-
ningar. 

 
a) Att försöka begå eller delta som med-

verkande i ett brott som anges i punkt 1 i 
denna artikel under de förutsättningar som 
följer av grundprinciperna i partens rätts-
ordning. 

 
b) Att organisera, förmå andra personer 

till, underlätta, uppmana till eller genom bi-
träde eller råd främja förövande av ett brott 
som anges i punkt 1 ovan. 

 
Artikel 6  

Förverkande, beslag och kvittblivning 

1. Utan att det skall inverka på artikel 12 i 
konventionen, skall parterna i den största 
utsträckning det är möjligt inom ramen för 
sin nationella rättsordning vidta de åtgärder 
som kan vara nödvändiga för att förklara 
förverkade skjutvapen, deras delar, kompo-
nenter och ammunition som har tillverkats 

cases where the application of the Protocol 
would prejudice the right of a State Party to 
take action in the interest of national secu-
rity consistent with the Charter of the 
United Nations. 
 
 

Article 5 

Criminalization 

1. Each State Party shall adopt such legis-
lative and other measures as may be neces-
sary to establish as criminal offences the 
following conduct, when committed inten-
tionally: 

(a) Illicit manufacturing of firearms, their 
parts and components and ammunition;  

(b) Illicit trafficking in firearms, their 
parts and components and ammunition;  

(c) Falsifying or illicitly obliterating, re-
moving or altering the marking(s) on fire-
arms required by article 8 of this Protocol. 

 
 
2. Each State Party shall also adopt such 

legislative and other measures as may be 
necessary to establish as criminal offences 
the following conduct: 

 
(a) Subject to the basic concepts of its le-

gal system, attempting to commit or par-
ticipating as an accomplice in an offence 
established in accordance with paragraph 1 
of this article; and 

 
(b) Organizing, directing, aiding, abetting, 

facilitating or counselling the commission 
of an offence established in accordance 
with paragraph 1 of this article. 

 
Article 6 

Confiscation, seizure and disposal 

1. Without prejudice to article 12 of the 
Convention, States Parties shall adopt, to 
the greatest extent possible within their do-
mestic legal systems, such measures as may 
be necessary to enable confiscation of fire-
arms, their parts and components and am-
munition that have been illicitly manufac-
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eller handlats med olagligen. 
 
2. Parterna skall inom ramen för sin na-

tionella rättsordning vidta de åtgärder som 
kan vara nödvändiga för att förebygga att 
olagligen tillverkade och sålda skjutvapen, 
deras delar, komponenter och ammunition 
hamnar hos obehöriga personer genom att 
ta i beslag och förstöra sådana skjutvapen, 
deras delar, komponenter och ammunition, 
såvida inte annan överlåtning officiellt har 
tillåtits, under förutsättning att vapnen har 
märkts och metoderna för överlåtning av 
dem och deras ammunition har protokoll-
förts. 

tured or trafficked. 
 
2. States Parties shall adopt, within their 

domestic legal systems, such measures as 
may be necessary to prevent illicitly manu-
factured and trafficked firearms, parts and 
components and ammunition from falling 
into the hands of unauthorized persons by 
seizing and destroying such firearms, their 
parts and components and ammunition 
unless other disposal has been officially au-
thorized, provided that the firearms have 
been marked and the methods of disposal of 
those firearms and ammunition have been 
recorded 

 
KAPITEL II FÖREBYGGANDE

 
Artikel 7  

Bevarande av uppgifter 

Varje part skall tillse att sådana uppgifter 
om skjutvapen och, där så är lämpligt och 
möjligt, deras delar, komponenter och am-
munition, bevaras i minst tio år som erford-
ras för att kunna spåra och identifiera dessa 
skjutvapen och, där så är lämpligt och möj-
ligt, deras delar, komponenter och ammuni-
tion, som är olagligen tillverkade eller med 
vilka det har drivits handel samt att före-
bygga eller upptäcka sådan verksamhet. 
Uppgifterna skall omfatta följande: 

 
a) Märkning som fordras enligt artikel 8 i 

detta protokoll.  
 
b) I fall som omfattar internationella 

transaktioner med skjutvapen, deras delar, 
komponenter och ammunition: dag för ut-
färdande och upphörande av vederbörliga 
licenser eller tillstånd, exportland, import-
land, transitländer i förekommande fall, och 
slutmottagare samt beskrivning av föremå-
len och deras mängd. 

 
 

Artikel 8 

 Märkning av skjutvapen 

1. För att kunna identifiera och spåra var-

II. PREVENTION 

Article 7 

Record-keeping 

Each State Party shall ensure the mainte-
nance, for not less than ten years, of infor-
mation in relation to firearms and, where 
appropriate and feasible, their parts and 
components and ammunition that is neces-
sary to trace and identify those firearms 
and, where appropriate and feasible, their 
parts and components and ammunition 
which are illicitly manufactured or traf-
ficked and to prevent and detect such activi-
ties. Such information shall include: 

 
(a) The appropriate markings required by 

article 8 of this Protocol; 
 
(b) In cases involving international trans-

actions in firearms, their parts and compo-
nents and ammunition, the issuance and ex-
piration dates of the appropriate licences or 
authorizations, the country of export, the 
country of import, the transit countries, 
where appropriate, and the final recipient 
and the description and quantity of the arti-
cles. 

 
Article 8 

Marking of firearms 

1. For the purpose of identifying and trac-
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je skjutvapen, skall parterna 
a) vid tiden för tillverkningen av varje så-

dant vapen antingen fordra en unik märk-
ning som anger tillverkarens namn, land el-
ler ort för tillverkningen och serienummer 
eller en alternativ användarvänlig märkning 
med enkla geometriska symboler i kombi-
nation med siffror och/eller alfanumeriska 
koder, som tillåter alla stater att identifiera 
tillverkningslandet, 

 
b) fordra en lämplig enkel märkning på 

varje importerat skjutvapen, som medger 
identifiering av importlandet och, när så är 
möjligt, importåret, och som gör det möjligt 
för de behöriga myndigheterna i landet i 
fråga att spåra skjutvapnet, och en unik 
märkning om skjutvapnet inte har en sådan 
märkning; dessa krav behöver inte tillämpas 
vid tillfällig import av skjutvapen för kon-
trollerbara lovliga syften, 

 
c) tillse att, vid tiden för överlåtelse av ett 

skjutvapen från ett statligt lager till varaktig 
civil användning, lämplig unik märkning 
finns som tillåter att alla parter kan identifi-
era det överlåtande landet. 

 
2. Parterna skall främja att industrin för 

tillverkning av skjutvapen utvecklar meto-
der för att förebygga avlägsnande eller änd-
ring av märkning. 

ing each firearm, States Parties shall: 
(a) At the time of manufacture of each 

firearm, either require unique marking pro-
viding the name of the manufacturer, the 
country or place of manufacture and the se-
rial number, or maintain any alternative 
unique user-friendly marking with simple 
geometric symbols in combination with a 
numeric and/or alphanumeric code, permit-
ting ready identification by all States of the 
country of manufacture; 

(b) Require appropriate simple marking 
on each imported firearm, permitting identi-
fication of the country of import and, where 
possible, the year of import and enabling 
the competent authorities of that country to 
trace the firearm, and a unique marking, if 
the firearm does not bear such a marking. 
The requirements of this subparagraph need 
not be applied to temporary imports of fire-
arms for verifiable lawful purposes; 
 

(c) Ensure, at the time of transfer of a 
firearm from government stocks to perma-
nent civilian use, the appropriate unique 
marking permitting identification by all 
States Parties of the transferring country. 
 
2. States Parties shall encourage the fire-
arms manufacturing industry to develop 
measures against the removal or alteration 
of markings  

 
 
 
 
 
 

Artikel 9  

Obrukbargörande av skjutvapen 

En part som inte erkänner ett skjutvapen 
som gjorts obrukbart som ett skjutvapen i 
enlighet med sin nationella lag skall vidta 
de åtgärder som är nödvändiga, däribland 
straffbeläggande av särskilda brott om så 
behövs, för att förebygga olaglig återställ-
ning av skjutvapen som gjorts obrukbara 
enligt följande allmänna principer för 
obrukbargörande. 

 

Article 9 

Deactivation of firearms 

A State Party that does not recognize a 
deactivated firearm as a firearm in accor-
dance with its domestic law shall take the 
necessary measures, including the estab-
lishment of specific offences if appropriate, 
to prevent the illicit reactivation of deacti-
vated firearms, consistent with the follow-
ing general principles of deactivation: 
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a) Alla väsentliga delar av ett skjutvapen 
som gjorts obrukbart skall göras varaktigt 
obrukbara och sättas ur stånd att avlägsnas, 
ersättas eller modifieras på ett sätt som möj-
liggör att vapnet återställs på något som 
helst sätt. 

 
b) Åtgärder skall vidtas för att kontrollera 

att ett vapen gjorts obrukbart, där så är 
lämpligt av en behörig myndighet, som 
skall se till att de gjorda modifieringarna på 
ett skjutvapen gör detta varaktigt obrukbart. 

 
c) I den behöriga myndighetens kontroll 

skall ingå ett intyg eller en anteckning som 
styrker att skjutvapnet gjorts obrukbart eller 
en klart synlig märkning av denna innebörd 
inpräglad i vapnet. 

 
Artikel 10  

Allmänna krav på system för licensiering 
eller tillståndsgivning av export, import och 

transit 

1. Varje part skall upprätta eller behålla 
ett effektivt system för licensiering eller till-
ståndsgivning av export och import samt för 
åtgärder beträffande internationell transit 
avseende överlåtelse av skjutvapen, deras 
delar, komponenter och ammunition. 
 

 
2. Innan en part utfärdar exportlicenser el-

ler tillstånd för sändningar av skjutvapen, 
deras delar, komponenter och ammunition 
skall den kontrollera 

 
a) att importstaterna har utfärdat importli-

censer eller importtillstånd, 
 
b) att transitstaterna, utan att det skall in-

verka på bilaterala eller multilaterala över-
enskommelser eller uppgörelser som främ-
jar kustlösa stater, åtminstone har lämnat 
skriftligt meddelande före avsändandet om 
att de inte har någon invändning mot transi-
teringen. 

 
3. I export- eller importlicensen eller -

tillståndet med bifogade handlingar skall 
åtminstone ingå uppgifter om ort och dag 

(a) All essential parts of a deactivated 
firearm are to be rendered permanently in-
operable and incapable of removal, re-
placement or modification in a manner that 
would permit the firearm to be reactivated 
in any way; 

 
(b) Arrangements are to be made for de-

activation measures to be verified, where 
appropriate, by a competent authority to en-
sure that the modifications made to a fire-
arm render it permanently inoperable;  

 
(c) Verification by a competent authority 

is to include a certificate or record attesting 
to the deactivation of the firearm or a 
clearly visible mark to that effect stamped 
on the firearm. 

 
Article 10 

General requirements for export, import 
and transit licensing or authorization sys-

tems 

1. Each State Party shall establish or 
maintain an effective system of export and 
import licensing or authorization, as well as 
of measures on international transit, for the 
transfer of firearms, their parts and compo-
nents and ammunition.  

 
 
2. Before issuing export licences or au-

thorizations for shipments of firearms, their 
parts and components and ammunition, 
each State Party shall verify: 

 
(a) That the importing States have issued 

import licences or authorizations; and 
 
(b) That, without prejudice to bilateral or 

multilateral agreements or arrangements fa-
vouring landlocked States, the transit States 
have, at a minimum, given notice in writ-
ing, prior to shipment, that they have no ob-
jection to the transit. 

 
 
3. The export and import licence or au-

thorization and accompanying documenta-
tion together shall contain information that, 
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för utfärdandet och upphörandet av licensen 
eller tillståndet, exportland, importland, 
slutmottagare samt en beskrivning av skjut-
vapnen och deras antal samt deras delar, 
komponenter och ammunition och, när det 
gäller transit, namnen på transitländerna. 
De uppgifter som ingår i importlicensen 
skall i förväg meddelas transitländerna. 

 
 
4. Den importerande parten skall på begä-

ran underrätta den exporterande parten om 
mottagandet av det avsända partiet skjutva-
pen, deras delar, komponenter och ammuni-
tion. 

 
5. Varje part skall inom ramen för till-

gängliga medel vidta de nödvändiga åtgär-
derna för att säkerställa att förfarandena för 
licensiering eller tillståndsgivning är säkra 
och att äktheten av licenser och tillstånd 
kan kontrolleras eller bekräftas. 

 
6. Parterna kan anta förenklade förfaran-

den för tillfällig export, import och transit 
av skjutvapen, deras delar, komponenter 
och ammunition för kontrollerbara lagliga 
syften såsom jakt, sportskytte, provning, ut-
ställningar eller reparation. 

at a minimum, shall include the place and 
the date of issuance, the date of expiration, 
the country of export, the country of import, 
the final recipient, a description and the 
quantity of the firearms, their parts and 
components and ammunition and, whenever 
there is transit, the countries of transit. The 
information contained in the import licence 
must be provided in advance to the transit 
States. 

4. The importing State Party shall, upon 
request, inform the exporting State Party of 
the receipt of the dispatched shipment of 
firearms, their parts and components or 
ammunition. 

 
5. Each State Party shall, within available 

means, take such measures as may be nec-
essary to ensure that licensing or authoriza-
tion procedures are secure and that the au-
thenticity of licensing or authorization 
documents can be verified or validated. 

 
6. States Parties may adopt simplified 

procedures for the temporary import and 
export and the transit of firearms, their parts 
and components and ammunition for verifi-
able lawful purposes such as hunting, sport 
shooting, evaluation, exhibitions or repairs. 
 

 
 
 
 

Artikel 11  

Säkerhetsåtgärder och förebyggande åt-
gärder 

För att upptäcka, förebygga och förhindra 
stöld, förlust eller avledande av skjutvapen, 
liksom olaglig tillverkning av och handel 
med dem, deras delar, komponenter och 
ammunition, skall varje part vidta lämpliga 
åtgärder 

a) för att kräva säkerhet för skjutvapen, 
deras delar, komponenter och ammunition 
vid tiden för tillverkning, export, import 
och transit genom sitt territorium och 

 
 
b) för att höja effektiviteten på import-, 

Article 11 

Security and preventive measures 

 
In an effort to detect, prevent and elimi-

nate the theft, loss or diversion of, as well 
as the illicit manufacturing of and traffick-
ing in, firearms, their parts and components 
and ammunition, each State Party shall take 
appropriate measures: 

(a) To require the security of firearms, 
their parts and components and ammunition 
at the time of manufacture, import, export 
and transit through its territory; and 
 
 

(b) To increase the effectiveness of im-
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export- och transitkontrollen, i lämpliga fall 
innefattande gränskontroll, samt på samar-
betet på det polisiära området och på tul-
lområdet. 

 
Artikel 12  

Information 

1. Utan att det påverkar artiklarna 27 och 
28 i konventionen skall parterna, på ett sätt 
som är förenligt med deras respektive rätts-
ordning och förvaltningssystem, utbyta in-
formation om relevanta sakförhållanden så-
som auktoriserade tillverkare, handlare, im-
portörer, exportörer och, där så är möjligt, 
transportörer av skjutvapen, deras delar, 
komponenter och ammunition. 

 
2. Utan att det påverkar artiklarna 27 och 

28 i konventionen skall parterna, på ett sätt 
som är förenligt med deras respektive rätts-
ordning och förvaltningssystem, utbyta re-
levant information om frågor såsom 

 
a) organiserade brottsliga sammanslut-

ningar som är kända för att eller misstänks 
för att delta i olaglig tillverkning av och 
handel med skjutvapen, deras delar, kom-
ponenter och ammunition, 

 
b) metoder för att dölja olaglig tillverk-

ning av och handel med skjutvapen, deras 
delar, komponenter och ammunition och 
sätt att upptäcka dem, 

 
 
c) metoder och hjälpmedel, avsändnings-

orter, destinationer och leder som vanligen 
används av organiserade brottsliga sam-
manslutningar som ägnar sig åt olaglig han-
del med skjutvapen, deras delar, komponen-
ter och ammunition, och 

d) erfarenheter i fråga om lagstiftning, 
praxis och åtgärder för att förebygga, be-
kämpa och utrota olaglig tillverkning av 
och handel med skjutvapen, deras delar, 
komponenter och ammunition. 

 
3. Parterna skall meddela varandra eller 

utväxla, vilketdera som är lämpligt, hänför-
lig vetenskaplig och teknologisk informa-

port, export and transit controls, including, 
where appropriate, border controls, and of 
police and customs transborder cooperation   
 
 

Article 12 

Information 

1. Without prejudice to articles 27 and 28 
of the Convention, States Parties shall ex-
change among themselves, consistent with 
their respective domestic legal and adminis-
trative systems, relevant case-specific in-
formation on matters such as authorized 
producers, dealers, importers, exporters 
and, whenever possible, carriers of fire-
arms, their parts and components and am-
munition. 

2. Without prejudice to articles 27 and 28 
of the Convention, States Parties shall ex-
change among themselves, consistent with 
their respective domestic legal and adminis-
trative systems, relevant information on 
matters such as: 

(a) Organized criminal groups known to 
take part or suspected of taking part in the 
illicit manufacturing of or trafficking in 
firearms, their parts and components and 
ammunition; 

 
(b) The means of concealment used in the 

illicit manufacturing of or trafficking in 
firearms, their parts and components and 
ammunition and ways of detecting them; 

 
 
(c) Methods and means, points of dis-

patch and destination and routes customar-
ily used by organized criminal groups en-
gaged in illicit trafficking in firearms, their 
parts and components and ammunition; and 

 
(d) Legislative experiences and practices 

and measures to prevent, combat and eradi-
cate the illicit manufacturing of and traf-
ficking in firearms, their parts and compo-
nents and ammunition. 
 

3. States Parties shall provide to or share 
with each other, as appropriate, relevant 
scientific and technological information 
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tion som är användbar för de rättstilläm-
pande myndigheterna i syfte att förbättra 
varandras förmåga att förebygga, upptäcka 
och utreda olaglig tillverkning av och han-
del med skjutvapen, deras delar, komponen-
ter och ammunition samt att åtala de perso-
ner som är inblandade i dessa olagliga verk-
samheter. 

 
4. Parterna skall samarbeta i att spåra 

skjutvapen, deras delar, komponenter och 
ammunition som har tillverkats olagligen 
eller varit föremål för handel. I detta samar-
bete skall ingå att ofördröjligen besvara 
framställningar om hjälp i att spåra sådana 
skjutvapen, deras delar, komponenter och 
ammunition inom ramen för tillgängliga 
medel. 

 
5. Under de förutsättningar som följer av 

grundprinciperna i en parts rättsordning och 
eventuella internationella avtal, skall varje 
part garantera sekretessen av och rätta sig 
efter inskränkningarna i rätten att utnyttja 
information som den mottar från en annan 
part med stöd av denna artikel, däribland 
upphovsrättslig information som gäller 
kommersiella transaktioner, om den om-
beds därom av den part som lämnar infor-
mationen. Om sådan sekretess inte kan till-
godoses, skall den part som har lämnat in-
formationen underrättas före informatio-
nens röjande. 

useful to law enforcement authorities in or-
der to enhance each other’s abilities to pre-
vent, detect and investigate the illicit manu-
facturing of and trafficking in firearms, the-
ir parts and components and ammunition 
and to prosecute the persons involved in 
those illicit activities. 
 
 

4. States Parties shall cooperate in the 
tracing of firearms, their parts and compo-
nents and ammunition that may have been 
illicitly manufactured or trafficked. Such 
cooperation shall include the provision of 
prompt responses to requests for assistance 
in tracing such firearms, their parts and 
components and ammunition, within avail-
able means. 

 
5. Subject to the basic concepts of its le-

gal system or any international agreements, 
each State Party shall guarantee the confi-
dentiality of and comply with any restric-
tions on the use of information that it re-
ceives from another State Party pursuant to 
this article, including proprietary informa-
tion pertaining to commercial transactions, 
if requested to do so by the State Party pro-
viding the information. If such confidential-
ity cannot be maintained, the State Party 
that provided the information shall be noti-
fied prior to its disclosure. 
 

 
 

Artikel 13  

Samarbete 

1. Parterna skall samarbeta på bilateral, 
regional och internationell nivå för att före-
bygga, bekämpa och utrota olaglig tillverk-
ning av och handel med skjutvapen, deras 
delar, komponenter och ammunition. 

 
2. Utan att det skall inverka på artikel 

18.13 i konventionen, skall varje part utse 
ett nationellt organ eller en kontaktpunkt 
som skall tjäna som förbindelselänk mellan 
den parten och andra parter i frågor som rör 
detta protokoll. 

 

Article 13 

Cooperation 

1.States Parties shall cooperate at the bi-
lateral, regional and international levels to 
prevent, combat and eradicate the illicit 
manufacturing of and trafficking in fire-
arms, their parts and components and am-
munition. 

2. Without prejudice to article 18, para-
graph 13, of the Convention, each State 
Party shall identify a national body or a sin-
gle point of contact to act as liaison be-
tween it and other States Parties on matters 
relating to this Protocol. 
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3. Parterna skall söka stöd och samarbete 

med tillverkare, handlare, importörer, ex-
portörer, mäklare och affärsidkande trans-
portörer av skjutvapen, deras delar, kompo-
nenter och ammunition för att förebygga 
och upptäcka sådan olaglig verksamhet som 
avses i punkt 1 i denna artikel. 

 
 
 
 

Artikel 14  

Utbildning och tekniskt bistånd 

Parterna skall samarbeta med varandra 
och med berörda internationella organisa-
tioner, som befinns lämpligt, så att parterna 
på begäran kan tillägna sig den utbildning 
och det tekniska bistånd som erfordras för 
att förbättra deras förmåga att förebygga, 
bekämpa och utrota olaglig tillverkning av 
och handel med skjutvapen, deras delar, 
komponenter och ammunition, däribland 
tekniskt, ekonomiskt och materiellt bistånd 
i de frågor som avses i artiklarna 29 och 30 
i konventionen. 

 
3.States Parties shall seek the support and 
cooperation of manufacturers, dealers, im-
porters, exporters, brokers and commercial 
carriers of firearms, their parts and compo-
nents and ammunition to prevent and detect 
the illicit activities referred to in paragraph 
1 of this article. 
 
 
 
 

Article 14 

Training and technical assistance 

States Parties shall cooperate with each 
other and with relevant international or-
ganizations, as appropriate, so that States 
Parties may receive, upon request, the train-
ing and technical assistance necessary to 
enhance their ability to prevent, combat and 
eradicate the illicit manufacturing of and 
trafficking in firearms, their parts and com-
ponents and ammunition, including techni-
cal, financial and material assistance in 
those matters identified in articles 29 and 
30 of the Convention. 

 
 

Artikel 15  

Mäklare och mäklarverksamhet 

1. I syfte att förebygga och bekämpa olag-
lig tillverkning av och handel med skjutva-
pen, deras delar, komponenter och ammuni-
tion skall de parter som inte redan har gjort 
det överväga att upprätta ett system för re-
glering av de personers verksamhet som 
ägnar sig åt mäklarverksamhet. I ett sådant 
system kunde ingå en eller flera åtgärder, 
såsom följande: 

 
a) Införande av krav på registrering av 

mäklare som är verksamma inom deras ter-
ritorium. 

b) Införande av krav på licensiering eller 
tillstånd för mäklarverksamhet. 

c) Införande av krav på att det i import- 
och exportlicenser eller -tillåtelser eller till-
hörande handlingar anges de mäklares 

Article 15 

Brokers and brokering 

1. With a view to preventing and combat-
ing illicit manufacturing of and trafficking 
in firearms, their parts and components and 
ammunition, States Parties that have not yet 
done so shall consider establishing a system 
for regulating the activities of those who 
engage in brokering. Such a system could 
include one or more measures such as: 
 

 
(a) Requiring registration of brokers oper-

ating within their territory; 
(b) Requiring licensing or authorization of 

brokering; or 
(c) Requiring disclosure on import and 

export licences or authorizations, or accom-
panying documents, of the names and loca-
tions of brokers involved in the transaction. 
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namn och ort som medverkar i transaktio-
nen. 

2. De parter som har infört system för 
auktorisering av mäklarverksamhet enligt 
punkt 1 ovan uppmanas att inkludera upp-
gifter om mäklare och mäklarverksamhet i 
sitt informationsutbyte enligt artikel 12 i 
detta protokoll och att bevara anteckningar 
om mäklare och mäklarverksamhet i enlig-
het med artikel 7 i protokollet. 

 
 
2. States Parties that have established a 

system of authorization regarding brokering 
as set forth in paragraph 1 of this article are 
encouraged to include information on bro-
kers and brokering in their exchanges of in-
formation under article 12 of this Protocol 
and to retain records regarding brokers and 
brokering in accordance with article 7 of 
this Protocol. 

 
 

KAPITEL III SLUTBESTÄMMELSER 
 

Artikel 16  

Tvistlösning 

1. Parterna skall sträva efter att lösa tvis-
ter om tolkningen och tillämpningen av det-
ta protokoll genom förhandlingar. 

 
2. Tvister mellan två eller flera parter om 

tolkningen eller tillämpningen av detta pro-
tokoll som inte kan lösas genom förhand-
lingar inom skälig tid skall, på begäran av 
någon av dem, hänskjutas till skiljeförfa-
rande. Om dessa parter sex månader efter 
dagen för hänskjutandet till skiljeförfarande 
inte kan komma överens om hur skiljeförfa-
randet skall ske, får en av dem hänskjuta 
tvisten till Internationella domstolen i en-
lighet med dennas stadga. 

 
 
 
 
3. Varje part får, när den undertecknar, ra-

tificerar, godtar, godkänner eller ansluter 
sig till detta protokoll, förklara att den inte 
anser sig vara bunden av punkt 2 i denna ar-
tikel. De övriga parterna skall inte vara 
bundna av punkt 2 i denna artikel gentemot 
en part som har gjort ett sådant förbehåll. 

 
 
4. En part som har gjort ett förbehåll i en-

lighet med punkt 3 i denna artikel kan när 
som helst häva detta genom ett meddelande 
till Förenta nationernas generalsekreterare. 

 

III.FINAL PROVISIONS 

Article 16 

Settlement of disputes 

l. States Parties shall endeavour to settle 
disputes concerning the interpretation or 
application of this Protocol through nego-
tiation. 

2. Any dispute between two or more 
States Parties concerning the interpretation 
or application of this Protocol that cannot 
be settled through negotiation within a rea-
sonable time shall, at the request of one of 
those States Parties, be submitted to arbitra-
tion. If, six months after the date of the re-
quest for arbitration, those States Parties are 
unable to agree on the organization of the 
arbitration, any one of those States Parties 
may refer the dispute to the International 
Court of Justice by request in accordance 
with the Statute of the Court. 

 
 
3. Each State Party may, at the time of 

signature, ratification, acceptance or ap-
proval of or accession to this Protocol, de-
clare that it does not consider itself bound 
by paragraph 2 of this article. The other 
States Parties shall not be bound by para-
graph 2 of this article with respect to any 
State Party that has made such a reserva-
tion.  

4. Any State Party that has made a reser-
vation in accordance with paragraph 3 of 
this article may at any time withdraw that 
reservation by notification to the Secretary-
General of the United Nations. 



 74/2011  
  

 

15

 
Artikel 17  

Undertecknande, ratifikation, godtagande, 
godkännande och anslutning 

1. Detta protokoll skall stå öppet för un-
dertecknande av alla stater i Förenta natio-
nernas högkvarter i New York från den tret-
tionde dagen efter dagen för dess antagande 
av generalförsamlingen fram till den 12 de-
cember 2002. 

 
2. Detta protokoll skall också stå öppet 

för undertecknande av regionala organisa-
tioner för ekonomisk integration, om minst 
en medlemsstat i en sådan organisation har 
undertecknat detta protokoll i enlighet med 
punkt 1 i denna artikel. 

 
3. Detta protokoll skall ratificeras, godtas 

eller godkännas. Instrument avseende rati-
fikation, godkännande eller godtagande 
skall deponeras hos Förenta nationernas ge-
neralsekreterare. En regional organisation 
för ekonomisk integration får deponera sitt 
instrument avseende ratifikation, godkän-
nande eller godtagande om minst en av dess 
medlemsstater har gjort detsamma. I sitt in-
strument avseende ratifikation, godkännan-
de eller godtagande skall en sådan organisa-
tion förklara omfattningen av sin behörighet 
med avseende på frågor som täcks av detta 
protokoll. En sådan organisation skall också 
meddela depositarien om varje ändring av 
betydelse inom sitt behörighetsområde. 

 
4. Detta protokoll skall stå öppet för an-

slutning av stater eller regionala organisa-
tioner för ekonomisk integration i vilka 
minst en medlemsstat är part i protokollet. 
Anslutningsinstrument skall deponeras hos 
Förenta nationernas generalsekreterare. Vid 
sin anslutning skall en regional organisation 
för ekonomisk integration förklara omfatt-
ningen av sin behörighet med avseende på 
frågor som täcks av protokollet. En sådan 
organisation skall också meddela deposita-
rien om varje ändring av betydelse inom sitt 
behörighetsområde. 

 

 
Article 17 

Signature, ratification, acceptance, approva  
and accession 

1. This Protocol shall be open to all States 
for signature at United Nations Headquar-
ters in New York from the thirtieth day af-
ter its adoption by the General Assembly 
until 12 December 2002. 

 
 
2. This Protocol shall also be open for 

signature by regional economic integration 
organizations provided that at least one 
member State of such organization has 
signed this Protocol in accordance with 
paragraph 1 of this article. 

 
3. This Protocol is subject to ratification, 

acceptance or approval. Instruments of rati-
fication, acceptance or approval shall be 
deposited with the Secretary-General of the 
United Nations. A regional economic inte-
gration organization may deposit its instru-
ment of ratification, acceptance or approval 
if at least one of its member States has done 
likewise. In that instrument of ratification, 
acceptance or approval, such organization 
shall declare the extent of its competence 
with respect to the matters governed by this 
Protocol. Such organization shall also in-
form the depositary of any relevant modifi-
cation in the extent of its competence. 

 
 
4. This Protocol is open for accession by 

any State or any regional economic integra-
tion organization of which at least one 
member State is a Party to this Protocol. In-
struments of accession shall be deposited 
with the Secretary-General of the United 
Nations. At the time of its accession, a re-
gional economic integration organization 
shall declare the extent of its competence 
with respect to matters governed by this 
Protocol. Such organization shall also in-
form the depositary of any relevant modifi-
cation in the extent of its competence. 
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Artikel 18 

 Ikraftträdande 

1. Detta protokoll träder i kraft den nitti-
onde dagen efter dagen för deponering av 
det fyrtionde instrumentet avseende ratifi-
kation, godtagande, godkännande eller an-
slutning, men det skall inte träda i kraft före 
konventionen. För det syfte som avses i 
denna punkt skall ett instrument som depo-
nerats av en regional organisation för eko-
nomisk integration inte räknas utöver de in-
strument som deponerats av medlemsstater-
na i en sådan organisation. 

 
2. För varje stat eller regional organisa-

tion för ekonomisk integration som ratifice-
rar, godtar, godkänner eller ansluter sig till 
detta protokoll efter det att det fyrtionde in-
strumentet har deponerats skall protokollet 
träda i kraft den trettionde dagen efter da-
gen för ifrågavarande stats eller organisa-
tions deponering av motsvarande instru-
ment eller den dag detta protokoll träder i 
kraft enligt punkt 1 i denna artikel, beroen-
de på vilken händelse som inträffar senast. 

 
 

Artikel 19  

Ändringar 

1. Fem år efter detta protokolls ikraftträ-
dande får en part i protokollet inkomma 
med ändringsförslag till Förenta nationernas 
generalsekreterare, som skall delge det till 
parterna och konventionsstatskonferensen 
för prövning och antagande. När parterna i 
detta protokoll möts vid konventionsstats-
konferensen, skall de göra alla ansträng-
ningar för att uppnå enhällighet om änd-
ringar. Om alla ansträngningar att uppnå 
enhällighet har varit förgäves och ingen 
enighet uppnåtts, skall, som en sista utväg 
för att ändringen skall antas, krävas att den 
godtagits av en majoritet av två tredjedelar 
av de närvarande och röstande parterna i 

Article 18 

Entry into force 

1. This Protocol shall enter into force on 
the ninetieth day after the date of deposit of 
the fortieth instrument of ratification, ac-
ceptance, approval or accession, except that 
it shall not enter into force before the entry 
into force of the Convention. For the pur-
pose of this paragraph, any instrument de-
posited by a regional economic integration 
organization shall not be counted as addi-
tional to those deposited by member States 
of such organization. 

 
2. For each State or regional economic in-

tegration organization ratifying, accepting, 
approving or acceding to this Protocol after 
the deposit of the fortieth instrument of 
such action, this Protocol shall enter into 
force on the thirtieth day after the date of 
deposit by such State or organization of the 
relevant instrument or on the date this Pro-
tocol enters into force pursuant to paragraph 
1 of this article, whichever is the later. 
 
 
 

Article 19 

Amendment 

1. After the expiry of five years from the 
entry into force of this Protocol, a State 
Party to the Protocol may propose an 
amendment and file it with the Secretary-
General of the United Nations, who shall 
thereupon communicate the proposed 
amendment to the States Parties and to the 
Conference of the Parties to the Convention 
for the purpose of considering and deciding 
on the proposal. The States Parties to this 
Protocol meeting at the Conference of the 
Parties shall make every effort to achieve 
consensus on each amendment. If all efforts 
at consensus have been exhausted and no 
agreement has been reached, the amend-
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detta protokoll vid partskonferensen. 
 
 
 
 
 
2. Regionala organisationer för ekono-

misk integration får i frågor som faller inom 
deras behörighet utöva sin rösträtt enligt 
denna artikel med det antal röster som är 
lika med antalet av dess medlemsstater som 
är parter i detta protokoll. Sådana organisa-
tioner får inte utöva sin rösträtt när dess 
medlemsstater utövar sin rösträtt och om-
vänt. 

3. En ändring som antagits i enlighet med 
punkt 1 i denna artikel skall ratificeras, god-
tas eller godkännas av parterna. 

 
4. En ändring som antagits i enlighet med 

punkt 1 i denna artikel träder i kraft för en 
part 90 dagar efter dagen för deponering 
hos Förenta nationernas generalsekreterare 
av ett instrument avseende ratifikation, god-
tagande eller godkännande av ändringen. 
 

 
5. När en ändring träder i kraft, skall den 

vara bindande för de parter som har uttryckt 
sitt medgivande till att vara bundna av den. 
De övriga parterna skall fortsätta att vara 
bundna av bestämmelserna i detta protokoll 
och av tidigare ändringar som de har ratifi-
cerat, godtagit eller godkänt. 

ment shall, as a last resort, require for its 
adoption a two-thirds majority vote of the 
States Parties to this Protocol present and 
voting at the meeting of the Conference of 
the Parties. 

 
2. Regional economic integration organi-

zations, in matters within their competence, 
shall exercise their right to vote under this 
article with a number of votes equal to the 
number of their member States that are Par-
ties to this Protocol. Such organizations 
shall not exercise their right to vote if their 
member States exercise theirs and vice 
versa. 

3. An amendment adopted in accordance 
with paragraph 1 of this article is subject to 
ratification, acceptance or approval by 
States Parties.  

4. An amendment adopted in accordance 
with paragraph 1 of this article shall enter 
into force in respect of a State Party ninety 
days after the date of the deposit with the 
Secretary-General of the United Nations of 
an instrument of ratification, acceptance or 
approval of such amendment. 

 
5. When an amendment enters into force, 

it shall be binding on those States Parties 
which have expressed their consent to be 
bound by it. Other States Parties shall still 
be bound by the provisions of this Protocol 
and any earlier amendments that they have 
ratified, accepted or approved. 

 
 

Artikel 20  

Uppsägning 

1. En part kan säga upp detta protokoll 
genom ett skriftligt meddelande till Förenta 
nationernas generalsekreterare. Uppsäg-
ningen träder i kraft ett år efter den dag då 
generalsekreteraren mottog meddelandet. 

 
2. En regional organisation för ekonomisk 

integration skall upphöra att vara part i det-
ta protokoll när alla dess medlemsstater har 
upphört att vara parter i detsamma. 

 
 

Article 20 

Denunciation 

1. A State Party may denounce this Proto-
col by written notification to the Secretary-
General of the United Nations. Such denun-
ciation shall become effective one year after 
the date of receipt of the notification by the 
Secretary-General. 

2. A regional economic integration or-
ganization shall cease to be a Party to this 
Protocol when all of its member States have 
denounced it. 
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Artikel 21  

Depositarie och språk 

1. Förenta nationernas generalsekreterare 
är depositarie för detta protokoll. 

 
2. Originalet till detta protokoll, vars ara-

biska, engelska, franska, kinesiska, ryska 
och spanska texter är lika giltiga, skall de-
poneras hos Förenta nationernas general-
sekreterare. 

 
Till bekräftelse härav har undertecknade 

befullmäktigade, därtill vederbörligen be-
myndigade av sina respektive regeringar, 
undertecknat detta protokoll. 

Article 21 

Depositary and languages 

1. The Secretary-General of the United 
Nations is designated depositary of this Pro-
tocol. 

2. The original of this Protocol, of which 
the Arabic, Chinese, English, French, Rus-
sian and Spanish texts are equally authentic, 
shall be deposited with the Secretary-
General of the United Nations. 

 
IN WITNESS WHEREOF, the under-

signed plenipotentiaries, being duly author-
ized thereto by their respective Govern-
ments, have signed this Protocol. 
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