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L a g

Nr 20

om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det
fakultativa protokollet till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av

kvinnor

Given i Helsingfors den 15 december 2000

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för

lagstiftnigen i det i New York den 6 oktober
1999 ingångna fakultativa protokollet till
konventionen om avskaffande av all slags
diskriminering av kvinnor gäller som lag
sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 15 december 2000

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikesminister Erkki Tuomioja

RP 135/2000
UtUB 9/2000
RSv 153/2000

8—2001 410508H



(Finlands författningssamlings nr 279/2001)

Republikens presidents förordning

Nr 21

om ikraftträdande av det fakultativa protokollet till konventionen om avskaffande av all slags
diskriminering av kvinnor och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till

området för lagstiftningen i detta protokoll

Given i Helsingfors den 28 mars 2001

I enlighet med republikens presidents beslut, tillkommet på föredragning av utrikesministern,
föreskrivs:

1 §
Det i New York den 6 oktober 1999

ingångna fakultativa protokollet till konven-
tionen om avskaffande av all slags diskri-
minering av kvinnor, som godkänts av riks-
dagen den 21 november 2000 och ratificerats
av republikens president den 15 december
2000 och i fråga om vilket ratifikationsin-
strumentet har deponerats hos Förenta Na-
tionernas generalsekreterare den 29 december
2000, träder i kraft internationellt för Finlands
del den 29 mars 2001 så som därom har
överenskommits.

2 §
Lagen om ikraftträdande av de bestämmel-

ser som hör till området för lagstiftningen i
det fakultativa protokollet till konventionen
om avskaffande av all slags diskriminering av
kvinnor (1093/2000) träder i kraft den 29
mars 2001.

3 §
De bestämmelser i protokollet som inte hör

till området för lagstiftningen är i kraft som
förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 29 mars

2001.

Helsingfors den 28 mars 2001

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikesminister Erkki Tuomioja
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(Översättning)

FAKULTATIVT PROTOKOLL

TILL KONVENTIONEN OM
AVSKAFFANDE AV ALL SLAGS
DISKRIMINERING AV KVINNOR

De stater som är parter i detta protokoll,
som konstatetar att Förenta Nationernas

stadga bekräftar tron på de grundläggande
mänskliga rättigheterna, på den enskilda
människans värdighet och värde samt på lika
rättigheter för män och kvinnor,

som också konstaterar att den allmänna
förklaringen om de mänskliga rättigheterna
slår fast att alla människor är födda fria och
lika i värde och rättigheter samt att var och
en är berättigad till alla de friheter och
rättigheter som anges däri utan åtskillnad av
något slag, inbegripet åtskillnad på grund av
kön,

som konstaterar att de internationella för-
dragen om de mänskliga rättigheterna och
andra internationella instrument om de
mänskliga rättigheterna förbjuder diskrimine-
ring på grund av kön,

som också erinrar om att konventionen om
avskaffande av all slags diskriminering av
kvinnor (’’konventionen’’) i vilken de stater
som är parter i konventionen fördömer
diskriminering av kvinnor i alla dess former
och är överens om att med alla lämpliga
medel och ofördröjligen fortsätta en politik
syftande till att avskaffa diskriminering av
kvinnor,

som bekräftar sin beslutsamhet att trygga
kvinnornas fullständiga och rättvisa åtnjutan-
de av alla mänskliga rättigheter och grund-
läggande friheter och att vidta effektiva
åtgärder för att motverka överträdelser av
dessa rättigheter och friheter,

har enats om följande.

OPTIONAL PROTOCOL

TO THE CONVENTION ON THE ALL
FORMS OF DISCRIMINATION

AGAINST WOMEN

The States Parties to the present Protocol,
Noting that the Charter of the United

Nations reaffirms faith in fundamental human
rights, in the dignity and worth of the human
person and in the equal rights of men and
women,

Also noting that the Universal Declaration
of Human Rights proclaims that all human
beings are born free and equal in dignity and
rights and that everyone is entitled to all the
rights and freedoms set forth therein, without
distinction of any kind, including distinction
based on sex,

Recalling that the International Covenants
on Human Rights and other international
human rights instruments prohibit discrimi-
nation on the basis of sex,

Also recalling the Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination
against Women (’’the Convention’’), in
which the States Parties thereto condemn
discrimination against women in all its forms
and agree to pursue by all appropriate means
and without delay a policy of eliminating
discrimination against women,

Reaffirming their determination to ensure
the full and equal enjoyment by women of all
human rights and fundamental freedoms and
to take effective action to prevent violations
of these rights and freedoms,

Have agreed as follows:
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Artikel 1
En stat som är part i detta protokoll

(’’protokollsstat’’) erkänner att kommittén för
avskaffande av diskriminering av kvinnor
(’’kommittén’’) har behörighet att ta emot och
pröva anmälningar som har gjorts i enlighet
med artikel 2.

Artikel 2
En anmälan får göras av eller på vägnar av

enskilda personer eller grupper av personer
som står under en protokollsstats jurisdiktion,
vilka påstår sig ha utsatts för en kränkning
från denna stats sida av någon av de
rättigheter som anges i konventionen. En
anmälan får göras för enskilda personer eller
grupper av personer endast med dessa per-
soners medgivande, om inte den som gör
anmälan kan styrka att han eller hon handlar
på deras vägnar utan deras medgivande.

Artikel 3
En anmälan skall göras i skriftlig form och

får inte vara anonym. Kommittén skall avvisa
anmälningar som avser en konventionsstat
som inte är protokollsstat.

Artikel 4
1. Kommittén skall inte pröva en anmälan

om den inte har fastställt att alla tillgängliga
nationella rättsliga medel har uttömts, om inte
tillämpningen av dessa rättsliga medel dröjer
oskäligt eller detta inte kan förväntas ge
faktisk lindring.

2. Kommittén skall förklara en anmälan
avvisad om

a) saken redan har prövats av kommittén
eller har prövats eller håller på att prövas med
ett annat förfarande för internationell pröv-
ning eller avgörande,

b) anmälan är oförenlig med konventionens
bestämmelser,

c) anmälan är uppenbart ogrundad eller inte
tillräckligt styrkt,

d) anmälan utgör ett missbruk av rätten att
göra anmälningar,

e) de omständigheter som anmälan avser
har inträffat innan detta protokoll trädde i
kraft för den berörda protokollsstaten, såvida

Article 1
A State Party to the present Protocol

(’’State Party’’) recognizes the competence of
the Committee on the Elimination of Dis-
crimination against Women (’’the Commit-
tee’’) to receive and consider communications
submitted in accordance with article 2.

Article 2
Communications may be submitted by or

on behalf of individuals or groups of indi-
viduals, under the jurisdiction of a State Party,
claiming to be victims of a violation of any
of the rights set forth in the Convention by
that State Party. Where a communication is
submitted on behalf of individuals or groups
of individuals, this shall be with their consent
unless the author can justify acting on their
behalf without such consent.

Article 3
Communications shall be in writing and

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

Article 4
1. The Committee shall not consider a

communication unless it has ascertained that
all available domestic remedies have been
exhausted unless the application of such
remedies is unreasonably prolonged or un-
likely to bring effective relief.

2. The Committee shall declare a commu-
nication inadmissible where:

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

(b) It is incompatible with the provisions of
the Convention;

(c) It is manifestly ill-founded or not
sufficiently substantiated;

(d) It is an abuse of the right to submit a
communication;

(e) The facts that are the subject of the
communication occurred prior to the entry
into force of the present Protocol for the State
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inte omständigheterna har fortsatt att råda
efter den dagen.

Artikel 5
1. När en anmälan har mottagits och innan

ett avgörande om dess berättigande har
träffats, får kommittén till den berörda pro-
tokollsstaten för prövning i brådskande ord-
ning rikta en begäran om att den staten skall
vidta sådana provisoriska åtgärder som kan
vara nödvändiga för att undvika att det
uppstår skada som inte kan avhjälpas för den
eller de personer som drabbats av den
påstådda kränkningen.

2. Kommitténs utövande av sina befogen-
heter enligt punkt 1 i denna artikel skall inte
innebära ett ställningstagande i frågan om
förutsättningarna för prövning av en anmälan
eller i frågan om dess berättigande.

Artikel 6
1. Kommittén skall konfidentiellt under-

rätta den berörda protokollsstaten om en
anmälan som har framförts till den enligt detta
protokoll, såvida inte kommittén själv och
utan hänvändelse till den berörda protokolls-
staten finner att den saknar prövningsförut-
sättningar och under förutsättning att den eller
de berörda personerna samtycker till att deras
identitet röjs för den berörda protokollsstaten.

2. Inom sex månader skall den berörda
protokollsstaten skriftligen lämna kommittén
förklaringar eller uttalanden som klargör
saken samt uppgift om de eventuella korri-
geringar som den har gjort.

Artikel 7
1. Kommittén skall pröva en anmälan som

mottagits med stöd av detta protokoll i ljuset
av alla upplyssningar som har tillställts den av
enskilda personer, eller av grupper av per-
soner, eller på deras vägnar samt av den
berörda protokollsstaten, under föruttsättning
att dessa upplysningar meddelas de berörda
parterna.

2. Kommitténs möten skall hållas inom
lyckta dörrar när den prövar en anmälan med
stöd av detta protokoll.

3. När kommittén har prövat en anmälan,
skall den avge ett utlåtande om den och lämna

Party concerned unless those facts continued
after that date.

Article 5
1. At any time after the receipt of a

communication 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 to avoid possible irreparable
damage to the victim or victims of the alleged
violation.

2. Where the Committee exercises its
discretion under paragraph 1 of the present
article, this does not imply a determination on
admissibility or on the merits of the com-
munication.

Article 6
1. Unless the Committee considers a

communication inadmissible without refer-
ence to the State Party concerned, and
provided that the individual or individuals
consent to the disclosure of their identity to
that State Party, the Committee shall bring
any communication submitted to it under the
present Protocol confidentially to the atten-
tion of the State Party concerned.

2. Within six months, the receiving State
Party shall submit to the Committee written
explanations or statements clarifying the
matter and the remedy, if any, that may have
been provided by that State Party.

Article 7
1. The Committee shall consider commu-

nications received under the present Protocol
in the light of all information made available
to it by or on behalf of individuals or groups
of individuals and by the State Party con-
cerned, provided that this information is
transmitted to the parties concerned.

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

3. After examining a communication, the
Committee shall transmit its views on the
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sina eventuella rekommendationer till de
berörda parterna.

4. Protokollsstaten skall på vederbörligt
sätt ta hänsyn till kommitténs utlåtande och
dess eventuella rekommendationer och skall
inom sex månader lämna kommittén ett
skriftlig svar med uppgift om vilka åtgärder
som har vidtagits i ljuset därav.

5. Kommittén får anmoda protokollsstaten
att inkomma med ytterligare upplysningar om
de eventuella åtgärder som den har vidtagit
till följd av kommitténs utlåtande och dess
eventuella rekommendationer, däribland, om
kommittén anser det vara lämpligt, i de senare
rapporter som protokollsstaten skall avge till
kommittén enligt artikel 18 i konventionen.

Artikel 8
1. Om kommittén mottar trovärdiga upp-

lysningar som tyder på en allvarlig eller
systematisk kränkning från en protokollsstats
sida av de rättigheter som anges i konven-
tionen, skall den anmoda den staten att
samarbeta i fråga om att pröva dessa upp-
lysningar och att i detta syfte framföra sina
kommentarer om upplysningarna i fråga.

2. Med beaktande av eventuella kommen-
tarer från den berörda protokollsstaten och
andra trovärdiga upplysningar som den har
tillgång till, får kommittén utse en eller flera
av sina ledamöter att inleda en utredning och
att i brådskande ordning rapportera till kom-
mittén. Utredningen får omfatta besök inom
protokollsstatens territorium när detta är
befogat och protokollsstaten samtyckt därtill.

3. Efter att ha granskat utredningens
resultat skall kommittén överlämna det till
den berörda protokollsstaten tillsammans med
eventuella kommentarer och rekommendatio-
ner.

4. Den berörda protokollsstaten skall senast
inom sex månader efter det att den av
kommittén har mottagit utredningens resultat
samt kommentarerna och rekommendationer-
na framföra sina kommentarer till kommittén.

5. Utredningen skall utföras konfidentiellt
och protokollsstatens medverkan skall begä-
ras i alla dess skeden.

communication, together with its recommen-
dations, if any, to the parties concerned.

4. The State Party shall give due consid-
eration to the views of the Committee,
together with its recommendations, if any,
and shall submit to the Committee, within six
months, a written response, including infor-
mation on any action taken in the light of the
views and recommendations of the Commit-
tee.

5. The Committee may invite the State
Party to submit further information about any
measures the State Party has taken in response
to its views or recommendations, if any,
including as deemed appropriate by the
Committee, in the State Party’s subsequent
reports under article 18 of the Convention.

Article 8
1. If the Committee receives reliable

information indicating grave or systematic
violations by a State Party of rights set forth
in the Convention, the Committee shall invite
that State Party to cooperate in the exami-
nation of the information and to this end to
submit observations with regard to the infor-
mation concerned.

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. After examining the findings of such an
inquiry, the Committee shall transmit these
findings to the State Party concerned together
with any comments and recommendations.

4. The State Party concerned shall, within
six months of receiving the findings, com-
ments and recommendations transmitted by
the Committee, submit its observations to the
Committee.

5. Such an inquiry shall be conducted
confidentially and the cooperation of the State
Party shall be sought at all stages of the
proceedings.
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Artikel 9
1. Kommittén skall ha rätt att anmoda den

berörda protokollsstaten att i sin rapport enligt
artikel 18 i konventionen lämna närmare
uppgifter om vilka åtgärder som har vidtagits
med anledning av en utredning som gjorts
med stöd av artikel 8 i detta protokoll.

2. Om det är nödvändigt får kommittén
efter utgången av den sexmånadersperiod som
avses i artikel 8.4 anmoda den berörda
protokollsstaten att underrätta den om vilka
åtgärder som har vidtagits till följd av en
sådan utredning.

Artikel 10
1. En protokollsstat får vid undertecknan-

det eller ratifikationen av detta protokoll eller
vid anslutningen till det förklara att den inte
erkänner kommitténs behörighet enligt artik-
larna 8 och 9.

2. En protokollsstat som har gjort en
förklaring i enlighet med punkt 1 i denna
artikel får när som helst återta denna genom
ett meddelande till generalsekreteraren.

Artikel 11
En protokollsstat skall vidta alla lämpliga

åtgärder för att säkerställa att personer som
lyder under dess jurisdiktion inte behandlas
illa eller utsätts för hot till följd av att de har
gjort en anmälan till kommittén med stöd av
detta protokoll.

Artikel 12
Kommittén skall i sin årsrapport enligt

artikel 21 i konventionen införa en samman-
fattning av den verksamhet som den har utfört
med stöd av detta protokoll.

Artikel 13
Varje protokollsstat åtar sig att sprida

allmän kännedom om konventionen och detta
protokoll och att underlätta tillgång till
information om kommitténs utlåtanden och
rekommendationer, särskilt i frågor som berör
staten själv.

Article 9
1. The Committee may invite the State

Party concerned to include in its report under
article 18 of the Convention details of any
measures taken in response to an inquiry
conducted under article 8 of the present
Protocol.

2. The Committee may, if necessary, after
the end of the period of six months referred
to in article 8.4, invite the State Party
concerned to inform it of the measures taken
in response to such an inquiry.

Article 10
1. Each State Party may, at the time of

signature or ratification of the present Pro-
tocol or accession thereto, declare that it does
not recognize the competence of the Com-
mittee provided for in articles 8 and 9.

2. Any State Party having made a decla-
ration in accordance with paragraph 1 of the
present article may, at any time, withdraw this
declaration by notification to the Secretary-
General.

Article 11
A State Party shall take all appropriate

steps to ensure that individuals under its
jurisdiction are not subjected to ill treatment
or intimidation as a consequence of commu-
nicating with the Committee pursuant to the
present Protocol.

Article 12
The Committee shall include in its annual

report under article 21 of the Convention a
summary of its activities under the present
Protocol.

Article 13
Each State Party undertakes to make

widely known and to give publicity to the
Convention and the present Protocol and to
facilitate access to information about the
views and recommendations of the Commit-
tee, in particular, on matters involving that
State Party.
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Artikel 14
Kommittén skall upprätta sin egen arbet-

sordning som skall följas när den fullgör de
uppgifter den tillerkänns genom detta proto-
koll.

Artikel 15
1. Detta protokoll skall stå öppet för

undertecknande av alla stater som har under-
tecknat, ratificerat eller anslutit sig till kon-
ventionen.

2. Detta protokoll förutsätter ratifikation av
de stater som har ratificerat eller anslutit sig
till konventionen. Ratifikationsintrumenten
skall deponeras hos Förenta Nationernas
generalsekreterare.

3. Detta protokoll skall stå öppet för
anslutning av stater som har ratificerat eller
anslutit sig till konventionen.

4. Anslutning skall ske genom deponering
av anslutningsintrument hos Förenta Natio-
nernas generalsekreterare.

Artikel 16
1. Detta protokoll träder i kraft tre månader

efter den dag då det tionde ratifikations- eller
anslutningsinstrumentet deponerades hos Fö-
renta Nationernas generalsekreterare.

2. För varje stat som ratificerar detta
protokoll eller ansluter sig till det efter dess
ikraftträdande träder det i kraft tre månader
efter den dag då statens ratifikations- eller
anslutningsinstrument deponerades.

Artikel 17
Ingen reservation får göras mot detta

protokoll.

Artikel 18
1. Varje stat får till Förenta Nationernas

generalsekreterare framföra förslag till änd-
ring av detta protokoll. Generalsekreteraren
skall delge ändringsförslagen till protokolls-
staterna med begäran att de skall meddela om
de önskar en konferens med protokollsstater-
na för att pröva förslaget och rösta om det.
Om minst en tredjedel av protokollsstaterna är

Article 14
The Committee shall develop its own rules

of procedure to be followed when exercising
the functions conferred on it by the present
Protocol.

Article 15
1. The present Protocol shall be open for

signature by any State that has signed, ratified
or acceded to the Convention.

2. The present Protocol shall be subject to
ratification by any State that has ratified or
acceded to the Convention. Instruments of
ratification shall be deposited with the Sec-
retary-General of the United Nations.

3. The present Protocol shall be open to
accession by any State that has ratified or
acceded to the Convention.

4. Accession shall be effected by the
deposit of an instrument of accession with the
Secretary-General of the United Nations.

Article 16
1. The present Protocol shall enter into

force three months after the date of the
deposit with the Secretary-General of the
United Nations of the tenth instrument of
ratification or accession.

2. For each State ratifying the present
Protocol or acceding to it after its entry into
force, the present Protocol shall enter into
force three months after the date of the
deposit of its own instrument of ratification
or accession.

Article 17
No reservations to the present Protocol

shall be permitted.

Article 18
1. Any State Party may propose an

amendment to the present Protocol and file it
with the Secretary-General of the United
Nations. The Secretary-General shall there-
upon communicate any proposed amend-
ments to the States Parties with a request that
they notify her or him whether they favour a
conference of States Parties for the purpose
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för en sådan konferens, skall den samman-
kallas av generalsekreteraren på Förenta
Nationernas vägnar. En ändring som antas av
en majoritet av vid konferensen närvarande
och röstande protokollsstater skall undersstäl-
las Förenta Nationernas generalförsamling för
godkännande.

2. Ändringar träder i kraft när de har
godkänts av Förenta Nationernas generalför-
samling och antagits med två tredjedels
majoritet av de stater som är parter i detta
protokoll i enlighet med deras konstitutionella
bestämmelser.

3. När en ändring träder i kraft skall den
vara bindande för de protokollsstater som har
antagit den, under det att andra protokolls-
stater fortfarande skall vara bundna av be-
stämmelserna i detta protokoll och av tidigare
ändringar som de har antagit.

Artikel 19
1. En protokollsstat får när som helst säga

upp detta protokoll genom skriftligt medde-
lande till Förenta Nationernas generalsekre-
terare. Uppsägningen träder i kraft sex må-
nader efter den dag då generalsekreteraren
mottog meddelandet.

2. Bestämmelserna i detta protokoll skall
fortsätta att till lämpas med avseende på
anmälningar som har framförts i enlighet med
artikel 2 och på utredningar som har inletts i
enlighet med artikel 8 före den dag då
uppsägningen trädde i kraft.

Artikel 20
Förenta Nationernas generalsekreterare

skall meddela alla stater om
a) alla undertecknanden, ratifikationer och

anslutningar med avseende på detta protokoll,
b) dag för detta protokolls ikraftträdande

och för ikraftträdande av ändringar enligt
artikel 18,

c) uppsägningar enligt artikel 19.

Artikel 21
1. Detta protokoll, vars arabiska, engelska,

franska, kinesiska, ryska och spanska texter är

of considering and voting on the proposal. In
the event that at least one third of the States
Parties favour such a conference, the Secre-
tary-General shall convene the conference
under the auspices of the United Nations. Any
amendment adopted by a majority of the
States Parties present and voting at the
conference shall be submitted to the General
Assembly of the United Nations for approval.

2. Amendments shall come into force when
they have been approved by the General
Assembly of the United Nations and accepted
by a two-thirds majority of the States Parties
to the present Protocol in accordance with
their respective constitutional processes.

3. When amendments come into force, they
shall be binding on those States Parties that
have accepted them, other States Parties still
being bound by the provisions of the present
Protocol and any earlier amendments that
they have accepted.

Article 19
1. Any State Party may denounce the

present Protocol at any time by written
notification addressed to the Secretary-Gen-
eral of the United Nations. Denunciation shall
take effect six months after the date of receipt
of the notification 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 article 2 or any inquiry
initiated under article 8 before the effective
date of denunciation.

Article 20
The Secretary-General of the United Na-

tions shall inform all States of:
(a) Signatures, ratifications and accessions

under the present Protocol;
(b) The date of entry into force of the

present Protocol and of any amendment under
article 18;

(c) Any denunciation under article 19.

Article 21
1. The present Protocol, of which the

Arabic, Chinese, English, French, Russian

253Nr 21

2 410508H/8



lika giltiga, skall deponeras i Förenta Natio-
nernas arkiv.

2. Förenta Nationernas generalsekretetare
skall överlämna styrkta avskrifter av detta
protokoll till alla de stater som avses i artikel
25 i konventionen.

and Spanish texts are equally authentic, shall
be deposited in the archives of the United
Nations.

2. The Secretary-General of the United
Nations shall transmit certified copies of the
present Protocol to all States referred to in
article 25 of the Convention.
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Utrikesministeriets meddelande

Nr 22

om ikraftträdande i landskapet Åland av ändringar i bilaga IV till konventionen om skydd
av Östersjöområdets marina miljö

Givet i Helsingfors den 22 mars 2001

Utrikesministeriet meddelar att sedan
Ålands lagting för sin del antagit republikens
presidents förordning den 19 maj 2000 om
ikraftträdande av ändringar i bilaga IV till
konventionen om skydd av Östersjöområdets

marina miljö (FördrS 31/2000) är ändringarna
i bilaga IV till den nämnda konventionen i
kraft också i landskapet Åland från den 27
september 2000.

Helsingfors den 22 mars 2001

Utrikesminister Erkki Tuomioja

Lagstiftningsråd Päivi Kaukoranta
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