
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS

FÖRDRAGSSERIE
Utgiven i Helsingfors den 26 januari 2016

(Finlands författningssamlings nr 46/2016)

Statsrådets förordning

5/2016

om sättande i kraft av det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till
konventionen om barnets rättigheter och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft

av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de
bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fakultativa protokollet om ett
klagomålsförfarande till konventionen om barnets rättigheter (1295/2015):

1 §
Det i New York den 19 december 2011 upprättade fakultativa protokollet om ett klagomåls-

förfarande till konventionen om barnets rättigheter träder i kraft den 12 februari 2016 så som
därom har överenskommits.
Protokollet har godkänts av riksdagen den 13 oktober 2015 och ratificerats av republikens

president den 30 oktober 2015. Ratifikationsinstrumentet har deponerats hos Förenta nationer-
nas generalsekreterare den 12 november 2015.

2 §
I samband med att ratifikationsinstrumentet deponerades avgav Finland följande förklaring:
Finland erkänner kommitténs behörighet enligt artikel 12 i protokollet att ta emot och pröva

mellanstatliga klagomål som anförts mot Finland.

3 §
De bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som

förordning.

4 §
Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det

fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till konventionen om barnets rättigheter
(1295/2015) träder i kraft den 12 februari 2016. Ålands lagting har gett sitt bifall till att lagen
träder i kraft i landskapet.



5 §
Denna förordning träder i kraft den 12 februari 2016.

Helsingfors den 21 januari 2016

Utrikesminister Timo Soini

Lagstiftningsråd Arto Kosonen

2 5/2016
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Fördragstext 
 
 

Fakultativt protokoll till konventionen 
om barnets rättigheter om ett klagomåls-

förfarande 

Optional Protocol to the Convention on 
the Rights of the Child on a communica-

tions procedure 
 

De stater som är parter i detta protokoll,
 
som anser att, i enlighet med de principer 

som proklamerats i Förenta nationernas stad-
ga, erkännandet av den inneboende värdighe-
ten hos alla medlemmar av människosläktet 
och deras lika och oförytterliga rättigheter ut-
gör grundvalen för frihet, rättvisa och fred i 
världen, 

som beaktar att de stater som är parter i 
konventionen om barnets rättigheter (nedan 
”konventionen”) tillerkänner alla barn de rät-
tigheter som anges i konventionen inom deras 
jurisdiktion utan åtskillnad av något slag, 
oavsett barnets eller dess föräldrars eller 
vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, re-
ligion, politiska eller annan åskådning, natio-
nella, etniska eller sociala ursprung, egen-
dom, handikapp, börd eller ställning i övrigt, 

som befäster att alla mänskliga rättigheter 
och grundläggande friheter är universella, 
odelbara och inbördes avhängiga och sam-
manhängande,  

som också befäster barnets status som rätts-
subjekt och som människa med värdighet och 
förmågor som utvecklas,  

som erkänner att barns särskilda och bero-
ende status kan skapa betydande svårigheter 
för dem vid användning av rättsmedel mot 
kränkningar av deras rättigheter, 

som anser att detta protokoll stärker och 
kompletterar de nationella och regionala me-
kanismer som möjliggör klagomål från barn 
vid kränkningar av deras rättigheter,  

 
som erkänner att barnets bästa ska vara i 

främsta rummet när rättsmedel används mot 
kränkningar av barnets rättigheter, och att 
barnanpassade förfaranden ska iakttas i dessa 
rättsmedel på alla nivåer, 

 
som uppmuntrar protokollsstaterna att ut-

veckla lämpliga nationella mekanismer ge-
nom vilka barn vars rättigheter kränkts får 
tillgång till effektiva rättsmedel på den natio-

The States parties to the present Protocol, 
 
Considering that, in accordance with the 

principles proclaimed in the Charter of the 
United Nations, the recognition of the inher-
ent dignity and the equal and inalienable 
rights of all members of the human family is 
the foundation of freedom, justice and peace 
in the world, 

Noting that the States parties to the Con-
vention on the Rights of the Child (hereinaf-
ter referred to as “the Convention”) recog-
nize the rights set forth in it to each child 
within their jurisdiction without discrimina-
tion of any kind, irrespective of the child’s or 
his or her parent’s or legal guardian’s race, 
colour, sex, language, religion, political or 
other opinion, national, ethnic or social ori-
gin, property, disability, birth or other status, 

Reaffirming the universality, indivisibility, 
interdependence and interrelatedness of all 
human rights and fundamental freedoms, 

 
Reaffirming also the status of the child as a 

subject of rights and as a human being with 
dignity and with evolving capacities, 

Recognizing that children’s special and de-
pendent status may create real difficulties for 
them in pursuing remedies for violations of 
their rights, 

Considering that the present Protocol will 
reinforce and complement national and re-
gional mechanisms allowing children to 
submit complaints for violations of their 
rights, 

Recognizing that the best interests of the 
child should be a primary consideration to be 
respected in pursuing remedies for violations 
of the rights of the child, and that such reme-
dies should take into account the need for 
child-sensitive procedures at all levels, 

Encouraging States parties to develop ap-
propriate national mechanisms to enable a 
child whose rights have been violated to have 
access to effective remedies at the domestic 
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nella nivån, 
som erinrar om den viktiga roll som de na-

tionella människorättsinstitutionerna och 
andra relevanta specialiserade institutioner 
som fått i uppgift att främja och skydda bar-
nets rättigheter kan ha i detta syfte, 

som anser att, för att stärka och komplettera 
sådana nationella mekanismer och för att yt-
terligare främja genomförandet av konventio-
nen och, i förekommande fall, de fakultativa 
protokollen om försäljning av barn, barnpro-
stitution och barnpornografi och om indrag-
ning av barn i väpnade konflikter, det är 
lämpligt att ge kommittén för barnets rättig-
heter (nedan "kommittén") möjligheten att ut-
föra de uppgifter som fastställs i detta proto-
koll,  

 
 
har kommit överens om följande. 

level, 
Recalling the important role that national 

human rights institutions and other relevant 
specialized institutions, mandated to promote 
and protect the rights of the child, can play in 
this regard, 

Considering that, in order to reinforce and 
complement such national mechanisms and 
to further enhance the implementation of the 
Convention and, where applicable, the Op-
tional Protocols thereto on the sale of chil-
dren, child prostitution and child pornogra-
phy and on the involvement of children in 
armed conflict, it would be appropriate to en-
able the Committee on the Rights of the 
Child (hereinafter referred to as “the Com-
mittee”) to carry out the functions provided 
for in the present Protocol, 

 
Have agreed as follows: 

 
DEL I 

Allmänna bestämmelser 

Artikel 1 

Behörigheten hos kommittén för barnets rät-
tigheter 

1. Protokollsstaterna tillerkänner kommittén 
behörighet enligt detta protokoll. 

 
2. Kommittén ska inte använda sin behörig-

het enligt detta protokoll mot en protokolls-
stat i frågor som gäller kränkningar av rättig-
heter som anges i instrument som den staten 
inte är part i. 

3. Kommittén ska inte ta emot klagomål 
som gäller stater som inte är parter i detta 
protokoll.  

PART I 

General provisions 

Article 1 

Competence of the Committee on the Rights 
of the Child 

1. A State party to the present Protocol rec-
ognizes the competence of the Committee as 
provided for by the present Protocol. 

2. The Committee shall not exercise its 
competence regarding a State party to the 
present Protocol on matters concerning viola-
tions of rights set forth in an instrument to 
which that State is not a party. 

3. No communication shall be received by 
the Committee if it concerns a State that is 
not a party to the present Protocol. 

 
Artikel 2 

Allmänna principer som styr kommitténs 
verksamhet 

När kommittén utför sina uppgifter enligt 
detta protokoll ska den styras av principen om 
barnets bästa. Den ska också beakta barnets 
rättigheter och synpunkter och ska ge barnets 
synpunkter lämplig tyngd i enlighet med bar-

Article 2 

General principles guiding the functions of 
the Committee 

In fulfilling the functions conferred on it by 
the present Protocol, the Committee shall be 
guided by the principle of the best interests 
of the child. It shall also have regard for the 
rights and views of the child, the views of the 
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nets ålder och mognad. child being given due weight in accordance 
with the age and maturity of the child. 

 
Artikel 3 

Arbetsordning 

1. Kommittén ska anta en arbetsordning, 
som den ska iaktta vid utförandet av sina 
uppgifter enligt detta protokoll. Då ska den 
särskilt beakta artikel 2 i detta protokoll för 
att garantera barnanpassade förfaranden.  

 
2. Kommittén ska i sin arbetsordning införa 

garantier genom vilka de personer som före-
träder barn hindras från att manipulera dem, 
och den får vägra pröva klagomål som den 
inte anser vara förenliga med barnets bästa.  

Article 3 

Rules of procedure 

1. The Committee shall adopt rules of pro-
cedure to be followed when exercising the 
functions conferred on it by the present Pro-
tocol. In doing so, it shall have regard, in par-
ticular, for article 2 of the present Protocol in 
order to guarantee child-sensitive procedures. 

2. The Committee shall include in its rules 
of procedure safeguards to prevent the ma-
nipulation of the child by those acting on his 
or her behalf and may decline to examine any 
communication that it considers not to be in 
the child’s best interests. 

 
Artikel 4 

Skyddsåtgärder 

1. En protokollsstat ska vidta alla lämpliga 
åtgärder för att säkerställa att personer som 
lyder under dess jurisdiktion inte utsätts för 
kränkningar av mänskliga rättigheter, behand-
las illa eller utsätts för hot till följd av att de 
har anfört klagomål till eller samarbetat med 
kommittén i enlighet med detta protokoll. 

2. Identiteten av berörda enskilda personer 
eller grupper av enskilda personer ska inte rö-
jas offentligt utan deras uttryckliga samtycke. 

Article 4 

Protection measures 

1. A State party shall take all appropriate 
steps to ensure that individuals under its ju-
risdiction are not subjected to any human 
rights violation, ill-treatment or intimidation 
as a consequence of communications or co-
operation with the Committee pursuant to the 
present Protocol. 

2. The identity of any individual or group 
of individuals concerned shall not be re-
vealed publicly without their express con-
sent. 

 
DEL II 

Klagomålsförfarandet 

Artikel 5 

Enskilda klagomål 

1. Klagomål får anföras av eller för enskil-
da personer eller grupper av enskilda perso-
ner som lyder under jurisdiktionen av en pro-
tokollsstat, om dessa hävdar att de har blivit 
utsatta för en kränkning från den protokolls-
statens sida av rättigheter som fastställts i nå-
got av följande instrument som den staten är 
part i: 

Part II 

Communications procedure 

Article 5 

Individual communications 

1. Communications may be submitted by or 
on behalf of an individual or group of indi-
viduals, within the jurisdiction of a State par-
ty, claiming to be victims of a violation by 
that State party of any of the rights set forth 
in any of the following instruments to which 
that State is a party: 
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a) konventionen,  
b) det fakultativa protokollet till konventio-

nen om försäljning av barn, barnprostitution 
och barnpornografi, 

c) det fakultativa protokollet till konventio-
nen om indragning av barn i väpnade konflik-
ter. 

2. Om ett klagomål anförs för en enskild 
person eller en grupp av enskilda personer 
ska detta ske med de berördas samtycke, om 
inte den som anför klagomålet kan motivera 
sin verksamhet för dessa personer utan sådant 
samtycke.  

(a) The Convention; 
(b) The Optional Protocol to the Conven-

tion on the sale of children, child prostitution 
and child pornography; 

(c) The Optional Protocol to the Conven-
tion on the involvement of children in armed 
conflict. 

2. Where a communication is submitted on 
behalf of an individual or group of individu-
als, this shall be with their consent unless the 
author can justify acting on their behalf with-
out such consent. 

 
Artikel 6 

Provisoriska åtgärder  

1. När som helst efter mottagandet av ett 
klagomål och före beslut i sakfrågan, får 
kommittén till den berörda protokollsstaten 
rikta en begäran, som ska behandlas skynd-
samt, om att den staten ska vidta sådana pro-
visoriska åtgärder som i undantagsfall kan 
vara nödvändiga för att undvika att det upp-
står skada som inte kan avhjälpas för den el-
ler dem som har drabbats av den påstådda 
kränkningen.  

2. Kommitténs utövande av sina prövnings-
rätt enligt punkt 1 innebär inte att den beslutat 
uppta klagomålet till prövning eller att den 
avgjort klagomålet i sak.  

Article 6 

Interim measures 

1. At any time after the receipt of a com-
munication and before a determination on the 
merits has been reached, the Committee may 
transmit to the State party concerned for its 
urgent consideration a request that the State 
party take such interim measures as may be 
necessary in exceptional circumstances to 
avoid possible irreparable damage to the vic-
tim or victims of the alleged violations. 

 
2. Where the Committee exercises its dis-

cretion under paragraph 1 of the present arti-
cle, this does not imply a determination on 
admissibility or on the merits of the commu-
nication. 

 
Artikel 7 

Upptagande till prövning  

Kommittén ska avvisa ett klagomål om 
 
a) klagomålet är anonymt, 
b) klagomålet inte har anförts skriftligen, 
c) klagomålet utgör ett missbruk av rätten 

att anföra sådana klagomål eller är oförenligt 
med bestämmelserna i konventionen och/eller 
dess fakultativa protokoll, 

 
d) saken redan har prövats av kommittén el-

ler har prövats eller håller på att prövas enligt 
ett annat förfarande för internationell under-
sökning eller avgörande,  

e) alla tillgängliga nationella rättsmedel inte 

Article 7 

Admissibility 

The Committee shall consider a communi-
cation inadmissible when: 

(a) The communication is anonymous; 
(b) The communication is not in writing; 
(c) The communication constitutes an 

abuse of the right of submission of such 
communications or is incompatible with the 
provisions of the Convention and/or the Op-
tional Protocols thereto; 

(d) The same matter has already been ex-
amined by the Committee or has been or is 
being examined under another procedure of 
international investigation or settlement; 

(e) All available domestic remedies have 
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har uttömts. Denna bestämmelse ska inte till-
lämpas om tillämpningen av rättsmedlen drö-
jer oskäligt eller inte förväntas erbjuda till-
räckligt rättsskydd, 

f) klagomålet är uppenbart ogrundat eller 
inte tillräckligt styrkt, 

g) de omständigheter som klagomålet avser 
har inträffat före detta protokoll trädde i kraft 
för den berörda protokollsstaten, om inte des-
sa omständigheter har fortsatt att råda efter 
det datumet, 

h) klagomålet inte har anförts inom ett år 
från det att alla nationell rättsmedel har ut-
tömts, om inte den som anför klagomålet kan 
påvisa att klagomålet inte har kunnat anföras 
inom tidsfristen i fråga. 

not been exhausted. This shall not be the rule 
where the application of the remedies is un-
reasonably prolonged or unlikely to bring ef-
fective relief; 

(f) The communication is manifestly ill-
founded or not sufficiently substantiated; 

(g) The facts that are the subject of the 
communication occurred prior to the entry 
into force of the present Protocol for the 
State party concerned, unless those facts con-
tinued after that date; 

(h) The communication is not submitted 
within one year after the exhaustion of do-
mestic remedies, except in cases where the 
author can demonstrate that it had not been 
possible to submit the communication within 
that time limit. 

 
Artikel 8 

Meddelande om klagomål  

1. Kommittén ska så snart som möjligt kon-
fidentiellt underrätta den berörda protokolls-
staten om alla klagomål som den har mottagit 
enligt detta protokoll, om inte kommittén utan 
att underrätta denna stat konstaterar att kla-
gomålet inte kan tas upp till prövning. 

 
2. Den berörda protokollsstaten ska sända 

kommittén sina skriftliga förklaringar eller ut-
talanden som klargör saken samt uppgift om 
eventuella rättsmedel som den har erbjudit. 
Protokollsstaten ska avge sitt svar så snart 
som möjligt inom sex månader.  

Article 8 

Transmission of the communication 

1. Unless the Committee considers a com-
munication inadmissible without reference to 
the State party concerned, the Committee 
shall bring any communication submitted to 
it under the present Protocol confidentially to 
the attention of the State party concerned as 
soon as possible. 

2. The State party shall submit to the 
Committee written explanations or state-
ments clarifying the matter and the remedy, 
if any, that it may have provided. The State 
party shall submit its response as soon as 
possible and within six months. 

 
Artikel 9 

Ömsesidigt godtagbar lösning 

1. Kommitténs goda tjänster ska ställas till 
de berörda parternas förfogande i syfte att 
uppnå en ömsesidigt godtagbar lösning i sa-
ken, grundad på respekt för de skyldigheter 
som fastställs i konventionen och/eller i dess 
fakultativa protokoll.  

2. En ömsesidigt godtagbar lösning som 
uppnåtts i kommitténs regi avslutar behand-
lingen av ett klagomål som anförts i enlighet 
med detta protokoll. 

Article 9 

Friendly settlement 

1. The Committee shall make available its 
good offices to the parties concerned with a 
view to reaching a friendly settlement of the 
matter on the basis of respect for the obliga-
tions set forth in the Convention and/or the 
Optional Protocols thereto. 

2. An agreement on a friendly settlement 
reached under the auspices of the Committee 
closes consideration of the communication 
under the present Protocol. 
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Artikel 10 

Prövning av klagomål 

1. Kommittén ska pröva klagomål som den 
tagit emot i enlighet med detta protokoll så 
snart som möjligt utifrån alla de underlag som 
överlämnats till den, förutsatt att berörda par-
terna delges underlagen. 

 
2. Kommittén ska sammanträda inom slutna 

dörrar när den prövar klagomål enligt detta 
protokoll. 

3. I situationer där kommittén har begärt 
provisoriska åtgärder, ska detta påskynda 
prövningen av klagomålet.  

4. När kommittén prövar klagomål som gäl-
ler påstådda kränkningar av ekonomiska, so-
ciala och kulturella rättigheter ska den bedö-
ma lämpligheten av de åtgärder som proto-
kollsstaten har vidtagit i enlighet med artikel 
4 i konventionen. Härvid beaktar kommittén 
att protokollsstaten kan vidta flera tänkbara 
åtgärder för att genomföra de ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter som fast-
ställs i konventionen. 

5. När kommittén har prövat ett klagomål 
ska den utan dröjsmål avge utlåtande och del-
ge de berörda parterna sina eventuella re-
kommendationer. 

Article 10 

Consideration of communications 

1. The Committee shall consider communi-
cations received under the present Protocol 
as quickly as possible, in the light of all doc-
umentation submitted to it, provided that this 
documentation is transmitted to the parties 
concerned. 

2. The Committee shall hold closed meet-
ings when examining communications re-
ceived under the present Protocol. 

3. Where the Committee has requested in-
terim measures, it shall expedite the consid-
eration of the communication. 

4. When examining communications alleg-
ing violations of economic, social or cultural 
rights, the Committee shall consider the rea-
sonableness of the steps taken by the State 
party in accordance with article 4 of the 
Convention. In doing so, the Committee shall 
bear in mind that the State party may adopt a 
range of possible policy measures for the im-
plementation of the economic, social and cul-
tural rights in the Convention. 

5. After examining a communication, the 
Committee shall, without delay, transmit its 
views on the communication, together with 
its recommendations, if any, to the parties 
concerned. 

 
Artikel 11 

Åtgärder med anledning av kommitténs utlå-
tanden 

1. Protokollsstaten ska på ett lämpligt sätt 
beakta kommitténs utlåtanden och eventuella 
rekommendationer och lämna kommittén ett 
skriftligt svar med uppgift om de åtgärder 
som har vidtagits eller som kommer att vidtas 
med anledning av utlåtandena och rekom-
mendationerna. Protokollsstaten ska skicka 
sitt svar så snart som möjligt inom sex måna-
der. 

2. Kommittén får begära att protokollssta-
ten kommer in med ytterligare upplysningar 
om de eventuella åtgärder som protokollssta-
ten har vidtagit till följd av kommitténs utlå-
tanden eller rekommendationer eller genom-
förandet av en eventuell överenskommelse 

Article 11 

Follow-up 

1. The State party shall give due considera-
tion to the views of the Committee, together 
with its recommendations, if any, and shall 
submit to the Committee a written response, 
including information on any action taken 
and envisaged in the light of the views and 
recommendations of the Committee. The 
State party shall submit its response as soon 
as possible and within six months. 

 
2. The Committee may invite the State par-

ty to submit further information about any 
measures the State party has taken in re-
sponse to its views or recommendations or 
implementation of a friendly settlement 
agreement, if any, including as deemed ap-
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om en ömsesidigt godtagbar lösning; om 
kommittén anser det vara lämpligt, får den 
begära att protokollsstaten kommer in med 
ytterligare upplysningar också i de senare 
rapporter den ska avge, i förekommande fall, 
i enlighet med artikel 44 i konventionen, arti-
kel 12 i det fakultativa protokollet om försälj-
ning av barn, barnprostitution och barnporno-
grafi eller artikel 8 i det fakultativa protokol-
let om indragning av barn i väpnade konflik-
ter. 

propriate by the Committee, in the State par-
ty’s subsequent reports under article 44 of the 
Convention, article 12 of the Optional Proto-
col to the Convention on the sale of children, 
child prostitution and child pornography or 
article 8 of the Optional Protocol to the Con-
vention on the involvement of children in 
armed conflict, where applicable. 

 
Artikel 12 

Mellanstatliga klagomål 

1. En protokollsstat får när som helst avge 
en förklaring enligt vilken den erkänner 
kommitténs behörighet att ta emot och pröva 
klagomål där en protokollsstat påstår att en 
annan protokollsstat inte fullgör sina förplik-
telser enligt något av följande instrument som 
staten i fråga är part i: 

 
a) konventionen,  
b) det fakultativa protokollet till konventio-

nen om försäljning av barn, barnprostitution 
och barnpornografi, 

c) det fakultativa protokollet till konventio-
nen om indragning av barn i väpnade konflik-
ter. 

2. Kommittén kan inte ta emot klagomål 
som gäller eller som kommer från en proto-
kollsstat som inte har avgett en sådan förklar-
ing.  

 
3. Kommitténs goda tjänster ska ställas till 

de berörda protokollsstaternas förfogande i 
syfte att uppnå en ömsesidigt godtagbar lös-
ning i saken, grundad på respekt för de skyl-
digheter som fastställs i konventionen och i 
dess fakultativa protokoll. 

4. Protokollsstaterna ska deponera förklar-
ingen enligt punkt 1 hos Förenta nationernas 
generalsekreterare och generalsekreteraren 
ska översända kopior av förklaringen till de 
andra protokollsstaterna. Förklaringen kan 
när som helst återtas genom ett meddelande 
om detta till generalsekreteraren. Återtagan-
det ska inte påverka behandlingen av ett så-
dant ärende i vilket klagomål redan anförts i 
enlighet med denna artikel; inga ytterligare 

Article 12 

Inter-State communications 

1. A State party to the present Protocol 
may, at any time, declare that it recognizes 
the competence of the Committee to receive 
and consider communications in which a 
State party claims that another State party is 
not fulfilling its obligations under any of the 
following instruments to which the State is a 
party: 

(a) The Convention; 
(b) The Optional Protocol to the Conven-

tion on the sale of children, child prostitution 
and child pornography; 

(c) The Optional Protocol to the Conven-
tion on the involvement of children in armed 
conflict. 

2. The Committee shall not receive com-
munications concerning a State party that has 
not made such a declaration or communica-
tions from a State party that has not made 
such a declaration. 

3. The Committee shall make available its 
good offices to the States parties concerned 
with a view to a friendly solution of the mat-
ter on the basis of the respect for the obliga-
tions set forth in the Convention and the Op-
tional Protocols thereto. 

4. A declaration under paragraph 1 of the 
present article shall be deposited by the Sta-
tes parties with the Secretary-General of the 
United Nations, who shall transmit copies 
thereof to the other States parties. A declara-
tion may be withdrawn at any time by notifi-
cation to the Secretary-General. Such a 
withdrawal shall not prejudice the considera-
tion of any matter that is the subject of a 
communication already transmitted under the 
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klagomål av protokollsstater ska tas emot en-
ligt denna artikel efter att generalsekreteraren 
har tagit emot meddelandet om återtagandet 
av förklaringen, såvida inte den berörda pro-
tokollsstaten har avgett en ny förklaring. 

present article; no further communications by 
any State party shall be received under the 
present article after the notification of 
withdrawal of the declaration has been recei-
ved by the Secretary-General, unless the Sta-
te party concerned has made a new declara-
tion. 

 
 

DEL III 

Utredningsförfarandet 

Artikel 13 

Utredningsförfarandet vid allvarliga eller 
systematiska kränkningar 

1. Om kommittén tar emot trovärdiga upp-
lysningar om allvarliga eller systematiska 
kränkningar från en protokollsstats sida av de 
rättigheter som anges i konventionen eller i 
dess fakultativa protokoll om försäljning av 
barn, barnprostitution och barnpornografi el-
ler i dess fakultativa protokoll om indragning 
av barn i väpnade konflikter ska kommittén 
uppmana protokollsstaten att samarbeta vid 
prövningen av dessa upplysningar och att i 
detta syfte utan dröjsmål framföra sina kom-
mentarer om upplysningarna i fråga. 

2. Med beaktande av eventuella kommenta-
rer från den berörda protokollsstaten och 
andra trovärdiga upplysningar som den har 
tillgång till, får kommittén utse en eller flera 
av sina ledamöter att utföra en utredning och 
att skyndsamt rapportera till kommittén. Ut-
redningen får omfatta besök i protokollssta-
tens territorium när det är befogat och proto-
kollsstaten har samtyckt till det.  

3. Utredningen ska genomföras konfidenti-
ellt och protokollsstatens medverkan ska be-
gäras i alla skeden av förfarandet. 

 
4. Efter att ha granskat utredningens resultat 

ska kommittén utan dröjsmål överlämna det 
till den berörda protokollsstaten tillsammans 
med eventuella kommentarer och rekommen-
dationer. 

5. Den berörda protokollsstaten ska så snart 
som möjligt inom sex månader efter det att 
den av kommittén har mottagit utredningens 
resultat samt kommentarerna och rekommen-

PART III 

Inquiry procedure 

Article 13 

Inquiry procedure for grave or systematic vi-
olations 

1. If the Committee receives reliable in-
formation indicating grave or systematic vio-
lations by a State party of rights set forth in 
the Convention or in the Optional Protocols 
thereto on the sale of children, child prostitu-
tion and child pornography or on the in-
volvement of children in armed conflict, the 
Committee shall invite the State party to co-
operate in the examination of the information 
and, to this end, to submit observations with-
out delay with regard to the information con-
cerned. 

2. Taking into account any observations 
that may have been submitted by the State 
party concerned, as well as any other reliable 
information available to it, the Committee 
may designate one or more of its members to 
conduct an inquiry and to report urgently to 
the Committee. Where warranted and with 
the consent of the State party, the inquiry 
may include a visit to its territory. 

3. Such an inquiry shall be conducted con-
fidentially, and the cooperation of the State 
party shall be sought at all stages of the pro-
ceedings. 

4. After examining the findings of such an 
inquiry, the Committee shall transmit without 
delay these findings to the State party con-
cerned, together with any comments and rec-
ommendations. 

5. The State party concerned shall, as soon 
as possible and within six months of receiv-
ing the findings, comments and recommen-
dations transmitted by the Committee, submit 
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dationerna framföra sina kommentarer till 
kommittén. 

6. När detta förfarande har tillämpats på en 
utredning enligt punkt 2, får kommittén efter 
samråd med den berörda protokollsstaten in-
kludera en sammanfattning av förfarandets 
resultat i den årsberättelse som avses i artikel 
16 i detta protokoll. 

 
 
7. Varje protokollsstat får vid underteck-

nandet, ratificeringen eller anslutningen till 
detta protokoll förklara att den inte erkänner 
kommitténs behörighet enligt denna artikel i 
fråga om sådana rättigheter om vilka det be-
stäms i något av eller alla de instrument som 
anges i punkt 1. 

8. En protokollsstat som avgett en förklar-
ing enligt punkt 7 får när som helst återta 
denna förklaring genom ett meddelande till 
Förenta nationernas generalsekreterare.  

its observations to the Committee. 
 
6. After such proceedings have been com-

pleted with regard to an inquiry made in ac-
cordance with paragraph 2 of the present ar-
ticle, the Committee may, after consultation 
with the State party concerned, decide to in-
clude a summary account of the results of the 
proceedings in its report provided for in arti-
cle 16 of the present Protocol. 

7. Each State party may, at the time of sig-
nature or ratification of the present Protocol 
or accession thereto, declare that it does not 
recognize the competence of the Committee 
provided for in the present article in respect 
of the rights set forth in some or all of the in-
struments listed in paragraph 1. 

8. Any State party having made a declara-
tion in accordance with paragraph 7 of the 
present article may, at any time, withdraw 
this declaration by notification to the Secre-
tary-General of the United Nations. 

 
Artikel 14 

Åtgärder med anledning av utredningsförfa-
randet 

1. Kommittén får vid behov efter utgången 
av den tidsfrist på sex månader som avses i 
artikel 13.5 begära att den berörda protokolls-
staten informerar kommittén om de åtgärder 
som har vidtagits eller som kommer att vidtas 
med anledning av den utredning som utförts i 
enlighet med artikel 13 i detta protokoll. 

2. Kommittén får begära att protokollssta-
ten avger ytterligare information om åtgärder 
som protokollsstaten har vidtagit med anled-
ning av en utredning som utförts i enlighet 
med artikel 13; om kommittén anser det vara 
lämpligt får kommittén begära att protokolls-
staten lämnar ytterligare information också i 
de senare rapporter den ska avge, i förekom-
mande fall, i enlighet med artikel 44 i kon-
ventionen, artikel 12 i det fakultativa proto-
kollet om försäljning av barn, barnprostitu-
tion och barnpornografi eller artikel 8 i det 
fakultativa protokollet om indragning av barn 
i väpnade konflikter. 

Article 14 

Follow-up to the inquiry procedure 
 

1. The Committee may, if necessary, after 
the end of the period of six months referred 
to in article 13, paragraph 5, invite the State 
party concerned to inform it of the measures 
taken and envisaged in response to an inquiry 
conducted under article 13 of the present Pro-
tocol. 

2. The Committee may invite the State par-
ty to submit further information about any 
measures that the State party has taken in re-
sponse to an inquiry conducted under article 
13, including as deemed appropriate by the 
Committee, in the State party’s subsequent 
reports under article 44 of the Convention, 
article 12 of the Optional Protocol to the 
Convention on the sale of children, child 
prostitution and child pornography or article 
8 of the Optional Protocol to the Convention 
on the involvement of children in armed con-
flict, where applicable. 
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DEL IV 

Slutbestämmelser 

Artikel 15 

Internationellt bistånd och samarbete  

1. Kommittén får med den berörda proto-
kollsstatens samtycke delge Förenta nationer-
nas fackorgan, fonder och program samt 
andra behöriga organ sitt utlåtande eller sina 
rekommendationer gällande klagomål och ut-
redningar som uttrycker behov av teknisk 
rådgivning eller tekniskt bistånd, tillsammans 
med den protokollsstatens eventuella an-
märkningar och förslag gällande dessa utlå-
tanden eller rekommendationer. 

2. Kommittén får med den berörda proto-
kollsstatens samtycke också delge dessa or-
gan för kännedom ärenden som samman-
hänger med klagomål som behandlas med 
stöd av detta protokoll, och som kan underlät-
ta dessa organs beslut inom ramen för sin re-
spektive behörighet om huruvida det är skäl 
att vidta internationella åtgärder för att för sin 
del bidra till att protokollsstaten framskrider i 
genomförandet av de rättigheter som erkänns 
i konventionen och/eller i dess fakultativa 
protokoll. 

PART IV 

Final provisions 

Article 15 

International assistance and cooperation 

1. The Committee may transmit, with the 
consent of the State party concerned, to Unit-
ed Nations specialized agencies, funds and 
programmes and other competent bodies its 
views or recommendations concerning com-
munications and inquiries that indicate a 
need for technical advice or assistance, to-
gether with the State party’s observations and 
suggestions, if any, on these views or rec-
ommendations. 

2. The Committee may also bring to the at-
tention of such bodies, with the consent of 
the State party concerned, any matter arising 
out of communications considered under the 
present Protocol that may assist them in de-
ciding, each within its field of competence, 
on the advisability of international measures 
likely to contribute to assisting States parties 
in achieving progress in the implementation 
of the rights recognized in the Convention 
and/or the Optional Protocols thereto. 

 
Artikel 16 

Rapporten till generalförsamlingen 

Kommittén ska i den rapport som den avger 
vartannat år till generalförsamlingen i enlig-
het med artikel 44.5 i konventionen inkludera 
ett sammandrag av sin verksamhet i enlighet 
med detta protokoll.  

Article 16 

Report to the General Assembly 

The Committee shall include in its report 
submitted every two years to the General As-
sembly in accordance with article 44, para-
graph 5, of the Convention a summary of its 
activities under the present Protocol. 

 
Artikel 17 

Spridning av och information om det fakulta-
tiva protokollet  

Varje protokollsstat åtar sig att sprida all-
män kännedom om protokollet och att under-
lätta tillgången till information om kommit-
téns utlåtanden och rekommendationer, sär-
skilt i frågor som berör den staten själv, med 
lämpliga och aktiva medel samt i tillgänglig 

Article 17 

Dissemination of and information on the  
Optional Protocol 

Each State party undertakes to make wide-
ly known and to disseminate the present Pro-
tocol and to facilitate access to information 
about the views and recommendations of the 
Committee, in particular with regard to mat-
ters involving the State party, by appropriate 
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form både för vuxna och för barn, inklusive 
personer med funktionsnedsättning. 

and active means and in accessible formats to 
adults and children alike, including those 
with disabilities. 

 
Artikel 18 

Undertecknande, ratificering och anslutning  

1. Detta protokoll är öppet för underteck-
nande av varje stat som undertecknat, ratifice-
rat eller anslutit sig till konventionen eller nå-
gotdera av dess två första fakultativa proto-
koll. 

2. En stat som har ratificerat konventionen 
eller någotdera av dess två första fakultativa 
protokoll eller som anslutit sig till något av 
dem får ratificera detta protokoll. Ratifice-
ringsinstrumenten ska deponeras hos Förenta 
nationernas generalsekreterare. 

3. Detta protokoll ska vara öppet för anslut-
ning av varje stat som ratificerat eller anslutit 
sig till konventionen eller någotdera av dess 
två första fakultativa protokoll. 

4. Anslutningen ska utföras genom att de-
ponera ett anslutningsinstrument hos general-
sekreteraren. 

Article 18 

Signature, ratification and accession 

1. The present Protocol is open for signa-
ture to any State that has signed, ratified or 
acceded to the Convention or either of the 
first two Optional Protocols thereto. 

 
2. The present Protocol is subject to ratifi-

cation by any State that has ratified or ac-
ceded to the Convention or either of the first 
two Optional Protocols thereto. Instruments 
of ratification shall be deposited with the 
Secretary-General of the United Nations. 

3. The present Protocol shall be open to ac-
cession by any State that has ratified or ac-
ceded to the Convention or either of the first 
two Optional Protocols thereto. 

4. Accession shall be effected by the de-
posit of an instrument of accession with the 
Secretary-General. 

 
Artikel 19 

Ikraftträdande  

1. Detta protokoll ska träda i kraft tre må-
nader efter den dag då det tionde ratifice-
rings- eller anslutningsinstrumentet har depo-
nerats. 

2. I fråga om varje sådan stat som ratificerar 
eller ansluter sig till detta protokoll efter det 
att det tionde ratificerings- eller anslutnings-
instrumentet har deponerats, träder protokol-
let i kraft tre månader efter den dag då denna 
stat deponerat sitt ratificerings- eller anslut-
ningsinstrument.  

Article 19 

Entry into force 

1. The present Protocol shall enter into 
force three months after the deposit of the 
tenth instrument of ratification or accession. 

 
2. For each State ratifying the present Pro-

tocol or acceding to it after the deposit of the 
tenth instrument of ratification or instrument 
of accession, the present Protocol shall enter 
into force three months after the date of the 
deposit of its own instrument of ratification 
or accession. 

 
Artikel 20 

Kränkningar som inträffat efter ikraftträdan-
det av protokollet 

1. Kommittén ska vara behörig att behandla 
endast sådana kränkningar av rättigheter som 
erkänns i konventionen och/eller i dess två 
första fakultativa protokoll som inträffat efter 

Article 20 

Violations occurring after the entry into 
force 

1. The Committee shall have competence 
solely in respect of violations by the State 
party of any of the rights set forth in the 
Convention and/or the first two Optional Pro-
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ikraftträdandet av detta protokoll. 
 
2. Om en stat blir part i detta protokoll efter 

dess ikraftträdande, ska denna stats skyldig-
heter gentemot kommittén endast hänföra sig 
till sådana kränkningar av rättigheter som be-
stäms i konventionen och/eller i dess två för-
sta fakultativa protokoll, som inträffat efter 
att detta protokoll trätt i kraft i fråga om den 
staten. 

tocols thereto occurring after the entry into 
force of the present Protocol. 

2. If a State becomes a party to the present 
Protocol after its entry into force, the obliga-
tions of that State vis-à-vis the Committee 
shall relate only to violations of the rights set 
forth in the Convention and/or the first two 
Optional Protocols thereto occurring after the 
entry into force of the present Protocol for 
the State concerned. 

 
Artikel 21 

Ändring av protokollet  

1. Protokollsstaterna får föreslå ändringar i 
detta protokoll och skicka sina ändringsför-
slag till Förenta nationernas generalsekretera-
re. Generalsekreteraren ska översända änd-
ringsförslagen till protokollsstaterna med en 
begäran om att bli underrättad om de tillstyr-
ker att ett möte av protokollsstater samman-
kallas för att ta ställning till och fatta beslut 
om förslagen. Om minst en tredjedel av pro-
tokollsstaterna inom fyra månader från dagen 
för ett sådant meddelande tillstyrker ett så-
dant möte, ska generalsekreteraren samman-
kalla mötet i Förenta nationernas regi. De 
ändringsförslag som har antagits av en majo-
ritet av två tredjedelar av närvarande och rös-
tande protokollsstater ska av generalsekrete-
raren underställas Förenta nationernas gene-
ralförsamling för godkännande och därefter 
alla protokollsstater för antagande.  

2. En ändring som har antagits och god-
känts i enlighet med punkt 1 i denna artikel 
ska träda i kraft den trettionde dagen efter det 
att antalet godtagandeinstrument som depone-
rats uppgår till två tredjedelar av antalet pro-
tokollsstater dagen för antagandet av ändring-
en. Därefter ska ändringen träda i kraft för en 
protokollsstat den trettionde dagen efter de-
poneringen av dess godtagandeinstrument. En 
ändring ska endast vara bindande för de pro-
tokollsstater som har godtagit den.  
 

Article 21 

Amendments 

1. Any State party may propose an 
amendment to the present Protocol and sub-
mit it to the Secretary-General of the United 
Nations. The Secretary-General shall com-
municate any proposed amendments to States 
parties with a request to be notified whether 
they favour a meeting of States parties for the 
purpose of considering and deciding upon the 
proposals. In the event that, within four 
months of the date of such communication, at 
least one third of the States parties favour 
such a meeting, the Secretary-General shall 
convene the meeting under the auspices of 
the United Nations. Any amendment adopted 
by a majority of two thirds of the States par-
ties present and voting shall be submitted by 
the Secretary-General to the General Assem-
bly for approval and, thereafter, to all States 
parties for acceptance. 

2. An amendment adopted and approved in 
accordance with paragraph 1 of the present 
article shall enter into force on the thirtieth 
day after the number of instruments of accep-
tance deposited reaches two thirds of the 
number of States parties at the date of adop-
tion of the amendment. Thereafter, the 
amendment shall enter into force for any 
State party on the thirtieth day following the 
deposit of its own instrument of acceptance. 
An amendment shall be binding only on 
those States parties that have accepted it. 

 
Artikel 22 

Uppsägning 

1. En protokollsstat får säga upp detta pro-

Article 22 

Denunciation 

1. Any State party may denounce the pre-
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tokoll genom en skriftlig underrättelse till 
Förenta nationernas generalsekreterare. Upp-
sägningen ska träda i kraft ett år efter den dag 
då generalsekreteraren tagit emot underrättel-
sen. 

2. Uppsägning ska inte begränsa en fortsatt 
tillämpning av bestämmelserna i detta proto-
koll på klagomål som anförts i enlighet med 
artikel 5 och 12 eller på utredningar som in-
letts i enlighet med artikel 13 före ikraftträ-
dandet av uppsägningen. 

sent Protocol at any time by written notifica-
tion to the Secretary-General of the United 
Nations. The denunciation shall take effect 
one year after the date of receipt of the noti-
fication by the Secretary-General. 

2. Denunciation shall be without prejudice 
to the continued application of the provisions 
of the present Protocol to any communication 
submitted under articles 5 or 12 or any in-
quiry initiated under article 13 before the ef-
fective date of denunciation. 

 
Artikel 23 

Depositarie och generalsekreterarens medde-
landen 

1. Förenta nationernas generalsekreterare 
ska vara depositarie för detta protokoll. 

 
2. Generalsekreteraren ska meddela alla sta-

ter följande uppgifter: 
a) undertecknanden, ratificeringar och an-

slutningar i enlighet med detta protokoll, 
b) datumet för ikraftträdande av detta pro-

tokoll och datumet för ikraftträdande av änd-
ringar enligt artikel 21. 

c) uppsägningar enligt artikel 22 i detta pro-
tokoll.  

Article 23 

Depositary and notification by the  
Secretary-General 

1. The Secretary-General of the United Na-
tions shall be the depositary of the present 
Protocol. 

2. The Secretary-General shall inform all 
States of: 

(a) Signatures, ratifications and accessions 
under the present Protocol; 

(b) The date of entry into force of the pre-
sent Protocol and of any amendment thereto 
under article 21; 

(c) Any denunciation under article 22 of 
the present Protocol. 

 
Artikel 24 

Språk 

1. Detta protokoll, vars arabiska, engelska, 
franska, kinesiska, ryska och spanska texter 
är lika giltiga, ska deponeras i Förenta natio-
nernas arkiv. 

 
2. Förenta nationernas generalsekreterare 

ska översända bestyrkta kopior av detta pro-
tokoll till alla stater. 

Article 24 

Languages 

1. The present Protocol, of which the Ara-
bic, Chinese, English, French, Russian and 
Spanish texts are equally authentic, shall be 
deposited in the archives of the United Na-
tions. 

2. The Secretary-General of the United Na-
tions shall transmit certified copies of the 
present Protocol to all States. 
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