
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS

FÖRDRAGSSERIE
Utgiven i Helsingfors den 18 februari 2014

(Finlands författningssamlings nr 103/2014)

Statsrådets förordning

17/2014

om sättande i kraft av det fakultativa protokollet till internationella konventionen om
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och om ikraftträdande av lagen om
sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet

Utfärdad i Helsingfors den 13 februari 2014

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 till internatio-
nella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (108/2014):

1 §
Det i New York den 10 december 2008
upprättade fakultativa protokollet till interna-
tionella konventionen om ekonomiska, so-
ciala och kulturella rättigheter träder i kraft
den 30 april 2014 så som därom har överens-
kommits.
Protokollet har godkänts av riksdagen den
19 februari 2013 och ratificerats av republik-
ens president den 17 maj 2013. Ratifikations-
instrumentet har deponerats hos Förenta na-
tionernas generalsekreterare den 31 januari
2014.

2 §
I samband med att ratifikationsinstrumen-
tet deponerades avgav Finland följande för-
klaring:
Finland erkänner kommitténs behörighet
enligt artikel 10 i protokollet att ta emot och
pröva mellanstatliga klagomål som anförts

mot Finland samt kommitténs behörighet en-
ligt artikel 11 i protokollet som gäller utred-
ningsförfarandet.

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 bestäm-

melser som hör till området för lagstiftningen
i det fakultativa protokollet till internationella
konventionen om ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter (108/2014) träder i kraft
den 30 april 2014. Ålands lagting har gett sitt
bifall till att lagen träder i kraft i landskapet.

5 §
Denna förordning träder i kraft den 30

april 2014.

Helsingfors den 13 februari 2014

Utrikesminister Erkki Tuomioja

Lagstiftningsråd Arto Kosonen
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Fördragstext 
 
 

Fakultativt protokoll till internationella 
konventionen om ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter  

 
Inledning  
 
Konventionsparterna till detta protokoll 

som 
anser att, i överensstämmelse med princi-

perna i Förenta nationernas stadga, erkännan-
det av det inneboende värdet hos alla dem 
som tillhör människosläktet och av deras lika 
och obestridliga rättigheter utgör grundvalen 
för frihet, rättvisa och fred i världen,  

 
  beaktar att, i överensstämmelse med den 
allmänna förklaringen om de mänskliga rät-
tigheterna, alla människor är födda fria och 
lika i värde och rättigheter, var och en är be-
rättigad till alla de rättigheter och friheter som 
uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av 
något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, 
kön, språk, religion, politisk eller annan upp-
fattning, nationellt eller socialt ursprung, 
egendom, börd eller ställning i övrigt,  

erinrar om att det i den allmänna förklar-
ingen om de mänskliga rättigheterna och i 
Förenta nationernas internationella konven-
tioner om de mänskliga rättigheterna erkänns 
att visionen om den fria människan som åt-
njuter frihet från fruktan och nöd endast kan 
uppnås om sådana villkor skapas att alla kan 
åtnjuta sina ekonomiska, sociala och kulturel-
la rättigheter såväl som sina medborgerliga 
och politiska rättigheter, 

befäster att de mänskliga rättigheterna och 
grundläggande friheterna är universella, odel-
bara, inbördes avhängiga och sammanhöran-
de,  

erinrar om att varje stat som är part i den 
internationella konventionen om ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter (nedan 
"konventionen") åtar sig att genom egna åt-
gärder och internationellt bistånd och samar-
bete, framför allt på det ekonomiska och tek-
niska området, utnyttja sina tillgängliga re-
surser för att trygga att rättigheterna som er-
känns i konventionen gradvis förverkligas i 
sin helhet med alla lämpliga medel, i synner-

Optional Protocol to the International 
Covenant on Economic, Social and Cul-
tural Rights  

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

principles proclaimed in the Charter of the 
United Nations, recognition of the inherent 
dignity and of 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 Universal Declaration of 
Human Rights proclaims that all human be-
ings 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, such as race, colour, 
sex, language, religion, political or other 
opinion, national or social origin, property, 
birth or other status,  

 
Recalling that the Universal Declaration of 

Human Rights and the International Cove-
nants on Human Rights recognize that the 
ideal of free human beings enjoying freedom 
from fear and want can only be achieved if 
conditions are created whereby everyone 
may enjoy civil, cultural, economic, political 
and social rights,  

 
 
Reaffirming the universality, indivisibility, 

interdependence and interrelatedness of all 
human rights and fundamental freedoms,  

 
Recalling that each State Party to the Inter-

national Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights (hereinafter referred to as the 
Covenant) undertakes to take steps, individu-
ally and through international assistance and 
cooperation, especially economic and techni-
cal, to the maximum of its available re-
sources, with a view to achieving progres-
sively the full realization of the rights recog-
nized in the Covenant by all appropriate 
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het genom lagstiftning, 
 
anser att det för att uppnå syftena med kon-

ventionen och för att bestämmelserna i kon-
ventionen ska genomföras effektivare bör gö-
ras möjligt för kommittén för ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter (nedan 
"kommittén") att utföra de uppgifter som an-
ges i detta protokoll, 

 
har kommit överens om följande: 
 
 

Artikel 1  
Kommitténs behörighet att ta emot och 
pröva klagomål 

 
1. En konventionsstat som blir part i detta 

protokoll erkänner att kommittén har behö-
righet att ta emot och pröva klagomål i enlig-
het med detta protokoll. 

 
 
2. Kommittén ska avvisa klagomål som av-

ser en konventionsstat som inte är protokolls-
stat. 

 
 
 

Artikel 2 
Klagomål  

 
Klagomål får anföras av eller på vägnar av 

enskilda personer eller grupper av enskilda 
personer som står under en konventionsstats 
jurisdiktion, vilka påstår sig ha utsatts för en 
kränkning från denna stats sida av någon av 
de ekonomiska, sociala eller kulturella rättig-
heter som anges i konventionen. Klagomål får 
anföras för enskilda personer eller grupper av 
enskilda personer endast med dessa personers 
medgivande, om inte den som anför klagomå-
let kan styrka att den handlar på deras vägnar 
utan deras medgivande.  

 
Artikel 3 
Upptagande till prövning 

 
1. Kommittén ska inte pröva ett klagomål, 

om den inte har fastställt att alla tillgängliga 
nationella rättsmedel har uttömts. Denna be-
stämmelse tillämpas inte, om tillämpningen 

means, including particularly the adoption of 
legislative measures,  

Considering that, in order further to 
achieve the purposes of the Covenant and the 
implementation of its provisions, it would be 
appropriate to enable the Committee on Eco-
nomic, Social and Cultural Rights (hereinaf-
ter referred to as the Committee) to carry out 
the functions provided for in the present Pro-
tocol,  

Have agreed as follows:  
 
 

Article 1  
Competence of the Committee to receive 
and consider communications  

 
1. A State Party to the Covenant that be-

comes a Party to the present Protocol recog-
nizes the competence of the Committee to re-
ceive and consider communications as pro-
vided for by the provisions of the present 
Protocol.  

2. No communication shall be received by 
the Committee if it concerns a State Party to 
the Covenant which is not a Party to the pre-
sent Protocol.  

 
 

Article 2  
Communications  

 
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 economic, social and cultural 
rights set forth in the Covenant by that State 
Party. Where a communication is submitted 
on behalf of individuals or groups of indi-
viduals, this shall be with their consent 
unless the author can justify acting on their 
behalf without such consent.  

 
 

Article 3  
Admissibility  

 
1. The Committee shall not consider a 

communication unless it has ascertained that 
all available domestic remedies have been 
exhausted. This shall not be the rule where 
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av dessa rättsmedel dröjer oskäligt.  
 
2. Kommittén ska förklara ett klagomål av-

visat, om 
a) klagomålet inte har anförts inom ett år 

från det att alla nationella rättsmedel har ut-
tömts, om inte den som anför klagomålet kan 
visa att det inte kunde anföras inom den aktu-
ella tidsfristen, 

b) de omständigheter som klagomålet avser 
har inträffat innan detta protokoll trädde i 
kraft för den berörda protokollsstaten, såvida 
inte omständigheterna har fortsatt att råda ef-
ter den dagen, 

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

d) klagomålet är oförenligt med konventio-
nens bestämmelser, 

e) klagomålet är uppenbart ogrundat, inte 
tillräckligt styrkt eller enbart grundar sig på 
information från massmedier, 

f) klagomålet utgör ett missbruk av rätten 
att anföra klagomål, eller  

g) klagomålet har anförts anonymt eller inte 
gjorts skriftligen. 

 
 

Artikel 4 
Klagomål av vilka klar olägenhet inte 
framgår  

 
Kommittén kan i förekommande fall vägra 

att pröva klagomål, av vilka det inte framgår 
att den som anför klagomålet har orsakats 
klar olägenhet, såvida inte kommittén anser 
att klagomålet lyfter fram en allvarlig om-
ständighet av allmän betydelse. 

 
 

Artikel 5 
Provisoriska åtgärder  

 
1. När ett klagomål har mottagits och innan 

ett avgörande om dess berättigande har träf-
fats, får kommittén till den berörda proto-
kollsstaten rikta en begäran som ska behand-
las skyndsamt om att den staten ska vidta så-
dana provisoriska åtgärder som i undantags-
fall kan vara nödvändiga för att undvika att 
det uppstår skada som inte kan avhjälpas för 

the application of such remedies is unrea-
sonably prolonged.  

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

(a) It is not submitted within one year after 
the exhaustion of domestic remedies, except 
in cases where the author can demonstrate 
that it had not been possible to submit the 
communication within that time limit;  

(b) 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;  

(c) 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;  

(d) It is incompatible with the provisions of 
the Covenant;  

(e) It is manifestly ill-founded, not suffi-
ciently substantiated or exclusively based on 
reports disseminated by mass media;  

(f) It is an abuse of the right to submit a 
communication; or when  

(g) It is anonymous or not in writing.  
 
 
 

Article 4  
Communications not revealing a clear dis-
advantage  

 
The Committee may, if necessary, decline 

to consider a communication where it does 
not reveal that the author has suffered a clear 
disadvantage, unless the Committee consid-
ers that the communication raises a serious 
issue of general importance.  

 
 

Article 5  
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-
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den eller de personer som drabbats av den på-
stådda kränkningen.  

2. Kommitténs utövande av sina befogenhe-
ter enligt punkt 1 i denna artikel ska inte in-
nebära ett ställningstagande i frågan om för-
utsättningarna för prövning av klagomålet el-
ler i frågan om dess berättigande. 
 
 
Artikel 6 
Meddelande om klagomål  

 
1. Kommittén ska konfidentiellt underrätta 

den berörda protokollsstaten om klagomål 
som har anförts till den enligt detta protokoll, 
såvida inte kommittén själv och utan hänvän-
delse till den berörda protokollsstaten finner 
att den saknar prövningsförutsättningar. 

2. Den berörda protokollsstaten ska inom 
sex månader lämna kommittén en skriftlig ut-
redning eller ett utlåtande i frågan och om 
eventuella rättsskyddsmedel denna proto-
kollsstat har erbjudit. 

 
 
 

Artikel 7 
Ömsesidigt godtagbar lösning 

 
1. Kommittén ska erbjuda de berörda par-

terna sina goda tjänster i syfte att nå en ömse-
sidigt godtagbar lösning grundad på respekten 
för förpliktelserna i konventionen.  

 
2. Godkännande av en ömsesidigt godtag-

bar lösning avslutar behandlingen av ett kla-
gomål som anförts i enlighet med detta proto-
koll. 

 
Artikel 8 
Prövning av klagomål  

 
1. Kommittén ska pröva klagomål som an-

förts i enlighet med artikel 2 i detta protokoll 
utifrån alla de underlag som har överlämnats 
till den, förutsatt att de berörda parterna del-
ges underlagen. 

2. Kommitténs möten ska hållas inom lyck-
ta dörrar när den prövar klagomål med stöd 
av detta protokoll. 

3. När kommittén prövar klagomål med 
stöd av detta protokoll får den, om det är 

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. 

 
 

Article 6  
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.  

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

 
 

Article 7  
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 the respect for the ob-
ligations set forth in the Covenant.  

2. An agreement on a friendly settlement 
closes consideration of the communication 
under the present Protocol.  

 
 

Article 8  
Examination of communications  

 
1. The Committee shall examine communi-

cations received under article 2 of the present 
Protocol in the light of all documentation 
submitted to it, provided that this documenta-
tion is transmitted to the parties concerned. 

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

3. When examining a communication un-
der the present Protocol, the Committee may 
consult, as appropriate, relevant documenta-
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nödvändigt, undersöka material som är av be-
tydelse i frågan och som härrör från Förenta 
nationernas andra organ, fackorgan, fonder, 
program eller mekanismer eller från andra in-
ternationella organisationer, däribland regio-
nala människorättsmekanismer, samt den be-
rörda protokollsstatens genmälen eller kom-
mentarer. 

4. När kommittén prövar klagomål med 
stöd av detta protokoll ska den bedöma lämp-
ligheten i de åtgärder som protokollsstaten 
har vidtagit i enlighet med del II i konventio-
nen. Härvid beaktar kommittén att protokolls-
staten kan vidta flera tänkbara åtgärder för att 
genomföra rättigheterna i konventionen. 

 
 
 

Artikel 9 
Åtgärder med anledning av kommitténs 
ställningstaganden  

 
1. När kommittén har prövat ett klagomål, 

ska den avge utlåtande och delge de berörda 
parterna sina eventuella rekommendationer. 

 
2. Protokollsstaten ska på ett lämpligt sätt 

beakta kommitténs utlåtanden och eventuella 
rekommendationer och inom sex månader ge 
kommittén ett skriftligt svar med uppgift om 
vilka åtgärder som har vidtagits med anled-
ning av kommitténs utlåtanden och rekom-
mendationer. 

3. Kommittén får uppmana protokollsstaten 
att komma in med ytterligare upplysningar 
om de eventuella åtgärder som den har vidta-
git till följd av kommitténs ställningstaganden 
och eventuella rekommendationer; om kom-
mittén anser det vara lämpligt, får den upp-
mana protokollstaten att komma in med ytter-
ligare upplysningar också i de senare rappor-
ter den ska avge till kommittén enligt artikel 
16 och 17 i konventionen. 

 
Artikel 10  
Mellanstatliga klagomål  

 
1. En protokollsstat får när som helst i en-

lighet med denna artikel avge en förklaring, 
enligt vilken den erkänner kommitténs behö-
righet att ta emot och pröva klagomål där en 
protokollsstat påstår att en annan protokolls-

tion emanating from other United Nations 
bodies, specialized agencies, funds, pro-
grammes and mechanisms, and other interna-
tional organizations, including from regional 
human rights systems, and any observations 
or comments by the State Party concerned.  

 
4. When examining communications under 

the present Protocol, the Committee shall 
consider the reasonableness of the steps tak-
en by the State Party in accordance with part 
II of the Covenant. In doing so, the Commit-
tee shall bear in mind that the State Party 
may adopt a range of possible policy meas-
ures for the implementation of the rights set 
forth in the Covenant.  

 
Article 9  
Follow-up to the views of the Committee  

 
 
1. After examining a communication, the 

Committee shall transmit its views on the 
communication, together with its recommen-
dations, if any, to the parties concerned.  

2. 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, within six months, 
a written response, including information on 
any action taken in the light of the views and 
recommendations of the Committee.  

3. 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, if 
any, including as deemed appropriate by the 
Committee, in the State Party’s subsequent 
reports under articles 16 and 17 of the Cove-
nant.  

 
 
 

Article 10  
Inter-State communications  

 
1. A State Party to the present Protocol 

may at any time declare under the present ar-
ticle that it recognizes the competence of the 
Committee to receive and consider commu-
nications to the effect that a State Party 
claims that another State Party is not fulfill-
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stat inte fullgör sina förpliktelser enligt kon-
ventionen. Klagomål med stöd av denna arti-
kel kan tas emot och behandlas endast om de 
anförs av en protokollsstat som för sin del har 
avgett en förklaring där den erkänner kom-
mitténs behörighet. Kommittén ska avvisa 
klagomål som hänför sig till en protokollsstat 
som inte har avgett en sådan förklaring. Kla-
gomål som tagits emot med stöd av denna ar-
tikel behandlas enligt följande förfarande: 

 
 
a) Om en protokollsstat anser att en annan 

protokollsstat inte fullgör sina förpliktelser 
enligt konventionen, får den med ett skriftligt 
klagomål delge den berörda protokollsstaten 
detta. Protokollsstaten får också underrätta 
kommittén om ärendet. Inom tre månader 
från det att klagomålet har mottagits ska den 
berörda staten lämna den stat som har sänt 
klagomålet en skriftlig förklaring eller något 
annat utlåtande där det om möjligt och efter 
behov hänvisas till nationella förfaranden och 
rättsskyddsmedel som har tillämpats, tilläm-
pas eller står till förfogande i ärendet. 

 
 
b) Om frågan inte kan redas ut på ett för 

bägge berörda protokollsstater godtagbart sätt 
inom sex månader från det att den stat som 
klagomålet gäller mottog det ursprungliga 
klagomålet, har bägge stater rätt att föra ären-
det till kommittén för behandling genom en 
anmälan som riktas både till kommittén och 
den andra staten. 

c) Kommittén ska behandla ett ärende som 
har framförts till den först när den har fast-
ställt att alla tillgängliga nationella rättsmedel 
har uttömts. Denna bestämmelse tillämpas 
inte, om kommittén anser att tillämpningen av 
dessa rättsmedel dröjer oskäligt. 

d) Med förbehåll för bestämmelserna i led c 
i denna punkt erbjuder kommittén de berörda 
protokollsstaterna sina goda tjänster i syfte att 
nå en ömsesidigt godtagbar lösning som är 
grundad på respekten för förpliktelserna i 
konventionen. 

 
 
e) Kommitténs möten ska hållas inom lyck-

ta dörrar när den prövar klagomål med stöd 
av denna artikel. 

ing its obligations under the Covenant. 
Communications under the present article 
may be received and considered only if sub-
mitted by a State Party that has made a decla-
ration recognizing in regard to itself the 
competence of the Committee. No communi-
cation shall be received by the Committee if 
it concerns a State Party which has not made 
such a declaration. Communications received 
under the present article shall be dealt with in 
accordance with the following procedure:  

(a) If a State Party to the present Protocol 
considers that another State Party is not ful-
filling its obligations under the Covenant, it 
may, by written communication, bring the 
matter to the attention of that State Party. The 
State Party may also inform the Committee 
of the matter. Within three months after the 
receipt of the communication the receiving 
State shall afford the State that sent the 
communication an explanation, or any other 
statement in writing clarifying the matter, 
which should include, to the extent possible 
and pertinent, reference to domestic proce-
dures and remedies taken, pending or avail-
able in the matter;  

(b) If the matter is not settled to the satis-
faction of both States Parties concerned with-
in six months after the receipt by the receiv-
ing State of the initial communication, either 
State shall have the right to refer the matter 
to the Committee, by notice given to the 
Committee and to the other State; 

 
(c) The Committee shall deal with a matter 

referred to it only after it has ascertained that 
all available domestic remedies have been 
invoked and exhausted in the matter. This 
shall not be the rule where the application of 
the remedies is unreasonably prolonged;  

(d) Subject to the provisions of subpara-
graph (c) of the present paragraph the Com-
mittee shall make available its good offices 
to the States Parties concerned with a view to 
a friendly solution of the matter on the basis 
of the respect for the obligations set forth in 
the Covenant;  

(e) The Committee shall hold closed meet-
ings when examining communications under 
the present article;  

(f) In any matter referred to it in accor-
dance with subparagraph (b) of the present 
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f) I ärenden som i enlighet med led b i den-
na punkt har framförts till kommittén för be-
handling får kommittén uppmana de berörda 
protokollsstater som avses i led b att lämna 
alla relevanta upplysningar. 

g) De berörda protokollsstater som avses i 
led b i denna punkt har rätt att vara företrädda 
när kommittén behandlar ärendet och att 
framföra kommentarer muntligen och skrift-
ligen. 

 
h) Efter att ha mottagit en anmälan i enlig-

het med led b i denna punkt avger kommittén 
utan dröjsmål rapport enligt följande: 

 
 i) Om en lösning nås i enlighet med led 

d i denna punkt, inskränker kommittén 
sin redogörelse till ett kort utlåtande 
där omständigheterna och den uppnåd-
da lösningen fastställs. 

 ii) Om en lösning i enlighet med led d i 
denna punkt inte nås, fastställer kom-
mittén i sin rapport de väsentliga om-
ständigheterna i ärendet mellan de be-
rörda protokollsstaterna. Till rapporten 
bifogas de berörda protokollsstaternas 
skriftliga kommentarer och ett proto-
koll över deras muntliga kommentarer. 
Kommittén kan också enbart till de be-
rörda protokollsstaterna lämna ställ-
ningstaganden som den anser vara av 
betydelse för ärendet i fråga.  

 
 
Under alla omständigheter lämnas rappor-

ten till de berörda protokollsstaterna.  
2. Protokollsstaterna ska deponera sin för-

klaring i enlighet med punkt 1 i denna artikel 
hos Förenta nationernas generalsekreterare, 
och generalsekreteraren ska lämna avskrifter 
av förklaringen till de övriga protokollsstater-
na. En förklaring får när som helst återtas ge-
nom ett meddelande till generalsekreteraren. 
Ett återtagande ska inte påverka behandlingen 
av ett ärende i vilket det har anförts klagomål 
i enlighet med denna artikel; nya klagomål i 
enlighet med denna artikel tas inte emot av 
protokollsstaten efter att generalsekreteraren 
har mottagit meddelandet om återtagande av 
förklaringen, såvida inte protokollsstaten har 
avgett en ny förklaring.  

 

paragraph, the Committee may call upon the 
States Parties concerned, referred to in sub-
paragraph (b), to supply any relevant infor-
mation;  

(g) The States Parties concerned, referred 
to in subparagraph (b) of the present para-
graph, shall have the right to be represented 
when the matter is being considered by the 
Committee and to make submissions orally 
and/or in writing;  

(h) The Committee shall, with all due ex-
pediency after the date of receipt of notice 
under subparagraph (b) of the present para-
graph, submit a report, as follows: 

(i) If a solution within the terms of 
subparagraph (d) of the present para-
graph is reached, the Committee shall 
confine its report to a brief statement 
of the facts and of the solution 
reached;  
(ii) If a solution within the terms of 
subparagraph (d) is not reached, the 
Committee shall, in its report, set forth 
the relevant facts concerning the issue 
between the States Parties concerned. 
The written submissions and record of 
the oral submissions made by the 
States Parties concerned shall be at-
tached to the report. The Committee 
may also communicate only to the 
States Parties concerned any views 
that it may consider relevant to the is-
sue between them.  

In every matter, the report shall be com-
municated to the States Parties concerned.  

2. A declaration under paragraph 1 of the 
present article shall be deposited by the 
States 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 with-
drawal shall not prejudice the consideration 
of any matter that is the subject of a commu-
nication already transmitted under the present 
article; no further communication by any 
State Party shall be received under the pre-
sent article after the notification of with-
drawal of the declaration has been received 
by the Secretary-General, unless the State 
Party concerned has made a new declaration.  
Article 11  
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Artikel 11 
Utredningsförfarandet  

 
1. En protokollsstat får när som helst avge 

en förklaring där den erkänner kommitténs 
behörighet enligt denna artikel.  

 
2. Om kommittén mottar trovärdiga upp-

lysningar om allvarliga eller systematiska 
kränkningar från en protokollsstats sida av de 
ekonomiska, sociala eller kulturella rättighe-
terna i konventionen, ska den uppmana den 
staten att samarbeta i fråga om att pröva dessa 
upplysningar och att i detta syfte framföra 
sina kommentarer om upplysningarna i fråga. 

 
3. 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 inleda en utredning och 
att skyndsamt rapportera till kommittén. Ut-
redningen får omfatta besök inom protokolls-
statens territorium när detta är befogat och 
protokollsstaten har samtyckt till det. 

4. Utredningen ska utföras konfidentiellt 
och protokollsstatens medverkan ska begäras 
i alla skeden av förfarandet. 

 
5. Efter att ha granskat utredningens resultat 

ska kommittén överlämna det till den berörda 
protokollsstaten tillsammans med eventuella 
kommentarer och rekommendationer. 

6. Den berörda protokollsstaten ska senast 
inom sex månader efter det att den av kom-
mittén har mottagit utredningens resultat samt 
kommentarerna och rekommendationerna 
framföra sina kommentarer till kommittén. 

7. När detta förfarande har tillämpats på en 
utredning enligt punkt 2 i denna artikel får 
kommittén efter samråd med den berörda pro-
tokollsstaten inkludera en sammanfattning av 
förfarandets resultat i årsberättelsen som av-
ses i artikel 15 i detta protokoll. 

 
 
8. En protokollsstat som har avgett en för-

klaring i enlighet med punkt 1 i denna artikel 
får när som helst återta denna genom ett 
meddelande till generalsekreteraren.  

 

Inquiry procedure  
 
1. A State Party to the present Protocol 

may at any time declare that it recognizes the 
competence of the Committee provided for 
under the present article.  

2. If the Committee receives reliable in-
formation indicating grave or systematic vio-
lations by a State Party of any of the eco-
nomic, social and cultural rights set forth in 
the Covenant, the Committee shall invite that 
State Party to cooperate in the examination of 
the information and to this end to submit ob-
servations with regard to the information 
concerned.  

3. 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.  

4. 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.  

5. 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.  

6. 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.  

7. 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 consultations 
with the State Party concerned, decide to in-
clude a summary account of the results of the 
proceedings in its annual report provided for 
in article 15 of the present Protocol.  

8. Any State Party having made a declara-
tion in accordance with paragraph 1 of the 
present article may, at any time, withdraw 
this declaration by notification to the Secre-
tary-General.  

 
Article 12  
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Artikel 12 
Åtgärder med anledning av utredningsför-
farandet 

 
1. Kommittén ska ha rätt att uppmana den 

berörda protokollsstaten att i sin rapport en-
ligt artikel 16 och 17 i konventionen lämna 
närmare uppgifter om vilka åtgärder den har 
vidtagit med anledning av en utredning som 
gjorts med stöd av artikel 11 i detta protokoll. 

2. Om det är nödvändigt, får kommittén ef-
ter utgången av den sexmånadersperiod som 
avses i artikel 11.6 uppmana den berörda pro-
tokollsstaten att underrätta den om vilka åt-
gärder som har vidtagits till följd av en sådan 
prövning. 

 
Artikel 13 
Skyddsåtgärder  
 

En protokollsstat ska vidta alla lämpliga åt-
gärder för att säkerställa att personer som ly-
der under dess jurisdiktion inte behandlas illa 
eller utsätts för hot till följd av att de har an-
fört klagomål till kommittén med stöd av det-
ta protokoll. 

 
Artikel 14 
Internationellt bistånd och samarbete  

 
1. Om kommittén anser det vara nödvän-

digt, ska den med samtycke av den berörda 
protokollsstaten delge Förenta nationernas 
fackorgan, fonder och program samt andra 
behöriga organ sitt ställningstagande eller 
sina rekommendationer med anledning av 
klagomål och förfrågningar som uttrycker be-
hov av teknisk rådgivning eller tekniskt bi-
stånd och bifoga eventuella kommentarer och 
förslag från protokollsstaten som gäller dessa 
ställningstaganden eller rekommendationer. 

2. Med samtycke av den berörda proto-
kollsstaten får kommittén också delge dessa 
organ ett ärende som sammanhänger med 
klagomål som behandlas med stöd av detta 
protokoll och som kan underlätta dessa or-
gans beslut inom ramen för sin respektive be-
hörighet om huruvida det är skäl att vidta in-
ternationella åtgärder för att för sin del bidra 
till att protokollsstaten framskrider i genom-
förandet av rättigheterna som erkänns i kon-

Follow-up to the inquiry procedure  
 
 
1. The Committee may invite the State Par-

ty concerned to include in its report under ar-
ticles 16 and 17 of the Covenant details of 
any measures taken in response to an inquiry 
conducted under article 11 of the present Pro-
tocol.  

2. The Committee may, if necessary, after 
the end of the period of six months referred 
to in article 11, paragraph 6, invite the State 
Party concerned to inform it of the measures 
taken in response to such an inquiry.  

 
 

Article 13  
Protection measures  

 
A State Party shall take all appropriate 

measures to ensure that individuals under its 
jurisdiction are not subjected to any form of 
ill-treatment or intimidation as a consequence 
of communicating with the Committee pur-
suant to the present Protocol.  

 
Article 14  
International assistance and cooperation  

 
1. The Committee shall transmit, as it may 

consider appropriate, and with the consent of 
the State Party concerned, to United Nations 
specialized agencies, funds and programmes 
and other competent bodies, its views or rec-
ommendations concerning communications 
and inquiries that indicate a need for techni-
cal advice or assistance, along with the State 
Party’s observations and suggestions, if any, 
on these views or recommendations. 

 
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 which may assist them in 
deciding, each within its field of competence, 
on the advisability of international measures 
likely to contribute to assisting States Parties 
in achieving progress in implementation of 
the rights recognized in the Covenant.  

 
3. A trust fund shall be established in ac-
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ventionen.  
3. Iakttagande generalförsamlingens lämp-

liga förfaranden inrättas en fond som ska ad-
ministreras i enlighet med Förenta nationer-
nas bestämmelser och regler om förvaltning 
av tillgångar i syfte att bidra med sakkunnig-
hjälp och tekniskt bistånd till protokollssta-
terna med samtycke av respektive protokolls-
stat, för att de bättre ska kunna genomföra 
rättigheterna som stipuleras i konventionen 
och därigenom stärka sin nationella funk-
tionsförmåga inom området för de ekonomis-
ka, sociala och kulturella rättigheter som hör 
till tillämpningsområdet för detta protokoll. 

4. Ingenting i denna artikel får tolkas så att 
det påverkar respektive protokollsstats skyl-
dighet att fullgöra sina förpliktelser enligt 
konventionen.  

 
Artikel 15 
Årsberättelse  

 
Kommittén ska i sin årsberättelse inkludera 

en sammanfattning av sin verksamhet enligt 
detta protokoll.  

 
Artikel 16 
Spridning av och tillgång till information  

 
Varje protokollsstat åtar sig att sprida all-

män kännedom om konventionen och detta 
protokoll och att underlätta tillgången till in-
formation om kommitténs utlåtanden och re-
kommendationer, särskilt i frågor som berör 
den staten själv, och att göra detta i tillgänglig 
form för personer med funktionsnedsättning. 

 
 

Artikel 17 
Undertecknande, ratificering och anslut-
ning  

 
1. Detta protokoll ska stå öppet för under-

tecknande av alla stater som har undertecknat, 
ratificerat eller anslutit sig till konventionen. 

2. Detta protokoll förutsätter ratifikation av 
de stater som har ratificerat eller anslutit sig 
till konventionen. Ratifikationsinstrumenten 
ska deponeras hos Förenta nationernas gene-
ralsekreterare. 

3. Detta protokoll ska stå öppet för anslut-
ning av stater som har ratificerat eller anslutit 

cordance with the relevant procedures of the 
General Assembly, to be administered in ac-
cordance with the financial regulations and 
rules of the United Nations, with a view to 
providing expert and technical assistance to 
States Parties, with the consent of the State 
Party concerned, for the enhanced implemen-
tation of the rights contained in the Cove-
nant, thus contributing to building national 
capacities in the area of economic, social and 
cultural rights in the context of the present 
Protocol.  

4. The provisions of the present article are 
without prejudice to the obligations of each 
State Party to fulfil its obligations under the 
Covenant.  

 
Article 15  
Annual report  

 
The Committee shall include in its annual 

report a summary of its activities under the 
present Protocol.  

 
Article 16  
Dissemination and information  

 
Each State Party undertakes to make wide-

ly known and to disseminate the Covenant 
and the present Protocol and to facilitate ac-
cess to information about the views and rec-
ommendations of the Committee, in particu-
lar, on matters involving that State Party, and 
to do so in accessible formats for persons 
with disabilities.  

 
Article 17  
Signature, ratification and accession  

 
 
1. The present Protocol is open for signa-

ture by any State that has signed, ratified or 
acceded to the Covenant.  

2. The present Protocol is subject to ratifi-
cation by any State that has ratified or ac-
ceded to the Covenant. Instruments of ratifi-
cation 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 Covenant.  

4. Accession shall be effected by the de-
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sig till konventionen.
4. Anslutning ska ske genom deponering av 

anslutningsinstrumentet hos Förenta natio-
nernas generalsekreterare. 

 
Artikel 18 
Ikraftträdande  

 
1. Detta protokoll träder i kraft tre månader 

efter den dag då det tionde ratifikations- eller 
anslutningsinstrumentet deponerades hos 
Förenta nationernas generalsekreterare. 

 
2. För varje stat som ratificerar detta proto-

koll eller ansluter sig till det efter depone-
ringen av det tionde ratifikations- eller an-
slutningsinstrumentet träder protokollet i 
kraft tre månader från den dag då dess eget 
ratifikations- eller anslutningsinstrument de-
ponerades.  

 
 

Artikel 19 
Ändring av protokollet  

 
1. Varje protokollsstat får framföra förslag 

till ändring av detta protokoll och lämna sitt 
ändringsförslag till Förenta nationernas gene-
ralsekreterare. Generalsekreteraren ska delge 
protokollsstaterna ändringsförslagen med be-
gäran att de ska meddela om de önskar en 
konferens med protokollsstaterna för att prö-
va förslagen och besluta om dem. Om minst 
en tredjedel av protokollsstaterna inom fyra 
månader efter delgivandet av förslaget till-
styrker en sådan konferens, ska generalsekre-
teraren sammankalla konferensen i Förenta 
nationernas regi. Generalsekreteraren lämnar 
förslag som antagits med två tredjedelars ma-
joritet av de konventionsstater som varit när-
varande och röstat vid konferensen till Fören-
ta nationernas generalförsamling för godkän-
nande och därefter till alla protokollsstater för 
godkännande. 

2. En ändring som antagits enligt punkt 1 i 
denna artikel träder i kraft den trettionde da-
gen efter det att antalet deponerade godkän-
nandeinstrument har stigit till två tredjedelar 
av protokollstaternas antal vid tidpunkten för 
godkännandet av ändringen. Därefter träder 
ändringen för den berörda protokollsstatens 
del i kraft den trettionde dagen efter depone-

posit of an instrument of accession with the 
Secretary-General of the United Nations. 

 
Article 18  
Entry into force  

 
1. The present Protocol shall enter into 

force three months after the date of the de-
posit with the Secretary-General of the Unit-
ed Nations of the tenth instrument of ratifica-
tion or accession.  

2. For each State ratifying or acceding to 
the present Protocol, after the deposit of the 
tenth instrument of ratification or accession, 
the Protocol shall enter into force three 
months after the date of the deposit of its in-
strument of ratification or accession.  

 
 
 

Article 19  
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 from the date of such communica-
tion, 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 Parties present and voting shall be 
submitted by the Secretary-General to the 
General Assembly for approval and thereaf-
ter 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. 
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ringen av godkännandeinstrumentet. Änd-
ringarna ska vara bindande endast för de kon-
ventionsstater som har accepterat dem.  

 
 

Artikel 20 
Uppsägning  

 
1. En protokollsstat får när som helst säga 

upp detta protokoll genom skriftligt medde-
lande till Förenta nationernas generalsekrete-
rare. Uppsägningen träder i kraft sex månader 
från den dag då generalsekreteraren mottog 
notifikationen. 

2. Bestämmelserna i detta protokoll ska 
fortsätta att tillämpas med avseende på kla-
gomål som har framförts i enlighet med arti-
kel 2 och 10 eller på förfaranden som har in-
letts i enlighet med artikel 11 före den dag då 
uppsägningen trädde i kraft. 

 
Artikel 21 
Generalsekreterarens meddelanden  

 
Förenta nationernas generalsekreterare ska 

meddela alla stater som avses i artikel 26.1 i 
konventionen följande: 

 
a) alla undertecknanden, ratifikationer och 

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

och för ikraftträdande av ändringar enligt ar-
tikel 19, 

c) uppsägningar enligt artikel 20.  
 

Artikel 22 
Officiella språk  

 
1. Detta protokoll, där de arabiska, engels-

ka, franska, kinesiska, ryska och spanska tex-
terna är lika giltiga, ska deponeras i Förenta 
nationernas arkiv. 

 
2. Förenta nationernas generalsekreterare 

ska överlämna styrkta avskrifter av detta pro-
tokoll till alla de stater som avses i artikel 26 i 
konventionen. 
 

An amendment shall be binding only on 
those States Parties which have accepted it.  

 
Article 20  
Denunciation  

 
1. Any State Party may denounce the pre-

sent Protocol at any time by written notifica-
tion addressed to the Secretary-General 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 articles 2 and 10 or to any 
procedure initiated under article 11 before 
the effective date of denunciation.  

 
Article 21  
Notification by the Secretary-General  

 
The Secretary-General of the United Na-

tions shall notify all States referred to in arti-
cle 26, paragraph 1, of the Covenant of the 
following particulars:  

(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 under 
article 19;  

(c) Any denunciation under article 20.  
 

Article 22  
Official 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 referred to in ar-
ticle 26 of the Covenant. 
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