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International Convention on the Elimi-
nation of All Forms of Racial Discrimi-
nation

The States Parties to this Convention,
Considering that the Charter of the United

Nations is based on the principles of the digni-
ty and equality inherent in all human beings,
and that all Member States have pledged them-
selves to take joint and separate action, in co-
operation with the Organization, for the achie-
vement of one of the purposes of the United
Nations which is to promote and encourage
universal respect for and observance of human
rights and fundamental freedoms for all, 
without distinction as to race, sex, language or
religion,

Considering 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 out therein, without
distinction of any kind, in particular as to race,
colour or national origin,

Considering that all human beings are equal
before the law and are entitled to equal pro-
tection of the law against any discrimination
and against any incitement to discrimination,

Considering that the United Nations has
condemned colonialism and all practices of
segregation and discrimination associated 
therewith, in whatever form and wherever they
exist, and that the Declaration on the Granting
of Independence to Colonial Countries and 
Peoples of 14 December 1960 (General As-
sembly resolution 1514 (XV)) has affirmed and
solemnly proclaimed the necessity of bringing
them to a speedy and unconditional end,

Considering that the United Nations Decla-
ration on the Elimination of All Forms of Ra-
cial Discrimination of 20 November 1963 (Ge-
neral Assembly resolution 1904 (XVIII))
solemnly affirms the necessity of speedily eli-
minating racial discrimination throughout the

Internationell konvention om avskaf-
fande av alla former av rasdiskriminer-
ing1

Konventionsstaterna,
som beaktar att Förenta nationernas stadga

grundas på principerna om alla människors
värdighet och jämlikhet och att alla med-
lemsstaterna har åtagit sig att vidta gemensam-
ma och enskilda åtgärder i samarbete med
Förenta nationerna för att uppnå ett av Förenta
nationernas syften, nämligen att främja och
uppmuntra att allas mänskliga rättigheter och
grundläggande friheter allmänt respekteras och
iakttas utan åtskillnad på grund av ras, kön,
språk eller religion,

som beaktar att det i den allmänna förklar-
ingen om de mänskliga rättigheterna förklaras
att alla människor är födda fria och lika i värde
och rättigheter och att var och en är berättigad
till alla de rättigheter och friheter som uttalas
där utan åtskillnad av något slag, särskilt inte
på grund av ras, hudfärg eller nationellt ur-
sprung, 

som anser att alla människor är lika inför la-
gen och berättigade till samma rättsliga skydd
mot varje diskriminering och mot varje fram-
kallande av diskriminering,

som beaktar att Förenta nationerna har för-
dömt kolonialism och allt utövande av därmed
sammanhängande segregation och diskriminer-
ing, i vilken form och var de än förekommer,
samt att förklaringen om beviljande av själv-
ständighet åt koloniala länder och folk av den
14 december 1960 (generalförsamlingens reso-
lution 1514(XV)) har bekräftat och högtidligt
förklarat nödvändigheten av att snabbt och för-
behållslöst avskaffa kolonialismen,

som beaktar att Förenta nationernas deklara-
tion om avskaffande av alla former av rasdis-
kriminering av den 20 november 1963 (gener-
alförsamlingens resolution 1904 (XVIII))
högtidligt bekräftar nödvändigheten av att
snabbt avskaffa rasdiskriminering i hela värl-

Översättning1

1 Översättningen är en bearbetning av den i prop 1970:87 intagna texten.
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world in all its forms and manifestations and of
securing understanding of and respect for the
dignity of the human person,

Convinced that any doctrine of superiority
based on racial differentiation is scientifically
false, morally condemnable, socially unjust
and dangerous, and that there is no justification
for racial discrimination, in theory or in pract-
ice, anywhere,

Reaffirming that discrimination between hu-
man beings on the grounds of race, colour or
ethnic origin is an obstacle to friendly and 
peaceful relations among nations and is capab-
le of disturbing peace and security among 
peoples and the harmony of persons living side
by side even within one and the same State,

Convinced that the existence of racial bar-
riers is repugnant to the ideals of any human
society,

Alarmed by manifestations of racial discri-
mination still in evidence in some areas of the
world and by governmental policies based on
racial superiority or hatred, such as policies of
apartheid, segregation or separation,

Resolved to adopt all necessary measures for
speedily eliminating racial discrimination in all
its forms and manifestations, and to prevent
and combat racist doctrines and practices in or-
der to promote understanding between races
and to build an international community free
from all forms of racial segregation and racial
discrimination,

Bearing in mind the Convention concerning
Discrimination in respect of Employment and
Occupation adopted by the International La-
bour Organisation in 1958, and the Convention
against Discrimination in Education adopted
by the United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization in 1960,

Desiring to implement the principles em-
bodied in the United Nations Declaration on
the Elimination of All Forms of Racial Discri-
mination and to secure the earliest adoption of
practical measures to that end,

Have agreed as follows:

den i alla dess former och yttringar och att 
säkerställa förståelse och respekt för männi-
skovärdet,

som är övertygade om att varje lära om över-
lägsenhet på grund av olikheter mellan raser är
vetenskapligt falsk, moraliskt fördömlig, soci-
alt orättvis och farlig samt att rasdiskriminering
aldrig kan rättfärdigas någonstans, vare sig i 
teori eller i praktik,

som åter bekräftar att diskriminering mellan
människor på grund av ras, hudfärg eller et-
niskt ursprung är ett hinder för vänskapliga och
fredliga förbindelser mellan nationer och kan
störa fred och säkerhet mellan folken liksom
samförstånd mellan människor som lever sida
vid sida även inom en och samma stat,

som är övertygade om att förekomsten av
barriärer mellan raser strider mot varje mänsk-
ligt samhälles ideal,

som är oroade över de yttringar av rasdiskri-
minering som bevisligen fortfarande förekom-
mer i vissa delar av världen och över den poli-
tik, grundad på rasöverlägsenhet eller på hat,
såsom apartheid-, segregations- eller separa-
tionspolitik, som förs av vissa regeringar,

som är fast beslutna att vidta alla nödvändiga
åtgärder för att snabbt avskaffa rasdiskriminer-
ing i alla dess former och yttringar och att för-
hindra och bekämpa rasläror och alla yttringar
av sådana läror för att främja förståelse mellan
raser och för att bygga ett internationellt sam-
hälle fritt från alla former av segregation eller
diskriminering på grund av ras,

som beaktar konventionen angående diskri-
minering i fråga om anställning och yrkesutöv-
ning, antagen av Internationella arbetsorganisa-
tionen år 1958, och konventionen mot
diskriminering inom undervisningen, antagen
av Förenta nationernas organisation för utbild-
ning, vetenskap och kultur år 1960,

som önskar förverkliga de principer som ut-
trycks i Förenta nationernas förklaring om av-
skaffande av alla former av rasdiskriminering
och trygga att praktiska åtgärder för att för-
verkliga detta mål vidtas så snart som möjligt, 

har kommit överens om följande.
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PART I
Article 1

1. In this Convention, the term "racial dis-
crimination" shall mean any distinction, exclu-
sion, restriction or preference based on race,
colour, descent, or national or ethnic origin
which has the purpose or effect of nullifying or
impairing the recognition, enjoyment or exerci-
se, on an equal footing, of human rights and
fundamental freedoms in the political, econo-
mic, social, cultural or any other field of public
life.

2. This Convention shall not apply to
distinc-tions, exclusions, restrictions or prefe-
rences made by a State Party to this Conven-
tion between citizens and non-citizens.

3. Nothing in this Convention may be inter-
preted as affecting in any way the legal provi-
sions of States Parties concerning nationality,
citizenship or naturalization, provided that such
provisions do not discriminate against any par-
ticular nationality.

4. Special measures taken for the sole pur-
pose of securing adequate advancement of 
certain racial or ethnic groups or individuals 
requiring such protection as may be necessary
in order to ensure such groups or individuals
equal enjoyment or exercise of human rights
and fundamental freedoms shall not be deemed
racial discrimination, provided, however, that
such measures do not, as a consequence, lead
to the maintenance of separate rights for 
different racial groups and that they shall not
be continued after the objectives for which they
were taken have been achieved.

Article 2
1. States Parties condemn racial discrimi-

nation and undertake to pursue by all appro-
priate means and without delay a policy of 
eliminating racial discrimination in all its
forms and promoting understanding among all
races, and, to this end: 

(a) Each State Party undertakes to engage in
no act or practice of racial discrimination
against persons, groups of persons or institu-
tions and to en sure that all public authorities
and public institutions, national and local, shall
act in conformity with this obligation; 

Del I
Artikel 1

1. I denna konvention avses med uttrycket
rasdiskriminering varje skillnad, undantag, in-
skränkning eller företräde på grund av ras, hud-
färg, härkomst eller nationellt eller etniskt ur-
sprung som har till syfte eller verkan att
omintetgöra eller inskränka erkännande, åtnju-
tande eller utövande på lika villkor av mänskli-
ga rättigheter och grundläggande friheter på
politiska, ekonomiska, sociala, kulturella eller
andra områden av det offentliga livet.

2. Denna konvention är inte tillämplig på åt-
skillnader, undantag, inskränkningar eller före-
träden som en konventionsstat gör mellan med-
borgare och icke-medborgare. 

3. Ingen bestämmelse i denna konvention får
tolkas så att den på något sätt inverkar på kon-
ventionsstaternas lagar och bestämmelser om
nationalitet, medborgarskap eller naturaliser-
ing, så länge dessa regler inte diskriminerar nå-
gon särskild nationalitet.

4. Särskilda åtgärder som enbart syftar till att
trygga en godtagbar utveckling för sådana ras-
grupper, etniska grupper eller enskilda perso-
ner som har behov av skydd för att på lika vill-
kor kunna åtnjuta och utöva sina mänskliga
rättigheter och grundläggande friheter skall in-
te betraktas som rasdiskriminering, så länge
dessa åtgärder inte leder till att olika rättigheter
bibehålls för olika rasgrupper eller att de består
när deras syften har uppnåtts.

Artikel 2
1. Konventionsstaterna fördömer rasdiskri-

minering och åtar sig att med alla lämpliga me-
del och utan dröjsmål föra en politik som syftar
till att avskaffa rasdiskriminering i alla dess
former och till att främja förståelsen mellan al-
la raser.

a) Varje konventionsstat åtar sig därför att
inte inlåta sig på handlingar eller bruk som in-
nebär rasdiskriminering mot enskilda personer,
grupper av personer eller institutioner och att
se till att alla nationella och lokala offentliga
myndigheter och institutioner handlar i enlig-
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(b) Each State Party undertakes not to spon-
sor, defend or support racial discrimination by
any persons or organizations;

(c) Each State Party shall take effective mea-
sures to review governmental, national and
local policies, and to amend, rescind or nullify
any laws and regulations which have the effect
of creating or perpetuating racial discrimina-
tion wherever it exists;

(d) Each State Party shall prohibit and bring
to an end, by all appropriate means, including
legislation as required by circumstances, racial
discrimination by any persons, group or orga-
nization;

(e) Each State Party undertakes to encoura-
ge, where appropriate, integrationist multi-
racial organizations and movements and other
means of eliminating barriers between races,
and to discourage anything which tends to 
strengthen racial division.

2. States Parties shall, when the circum-
stances so warrant, take, in the social, econo-
mic, cultural and other fields, special and con-
crete measures to ensure the adequate develop-
ment and protection of certain racial groups or
individuals belonging to them, for the purpose
of guaranteeing them the full and equal enjoy-
ment of human rights and fundamental free-
doms. These measures shall in no case entail as
a consequence the maintenance of unequal or
separate rights for different racial groups 
after the objectives for which they were taken
have been achieved.

Article 3
States Parties particularly condemn racial

segregation and apartheid and undertake to
prevent, prohibit and eradicate all practices of
this nature in territories under their jurisdiction.

het med detta åtagande.
b) Varje konventionsstat åtar sig därför att

inte främja, försvara eller stödja rasdiskrimi-
nering från enskilda personers eller organisa-
tioners sida.

c) Varje konventionsstat skall därför vidta
effektiva åtgärder för att granska reger-
ingsmaktens samt övrig nationell eller lokal
förvaltning och för att ändra, upphäva och av-
skaffa varje lag och bestämmelse som kan ge
upphov till rasdiskriminering eller som har till
verkan att förekommande rasdiskriminering
vidmakthålls.

d) Varje konventionsstat skall därför förbju-
da och med alla lämpliga medel, däribland ge-
nom sådan lagstiftning som påkallas av om-
ständigheterna, göra slut på rasdiskriminering
som utövas av enskilda personer, grupper och
organisationer.

e) Varje konventionsstat åtar sig därför att,
där så är lämpligt, uppmuntra organisationer
och rörelser som representerar flera raser och
syftar till integrering, att främja användandet
av andra medel att avskaffa barriärer mellan ra-
ser och att motarbeta allt som kan förstärka
splittring mellan raser.

2. Konventionsstaterna skall, när omständig-
heterna föranleder det, vidta särskilda och kon-
kreta åtgärder på det sociala, ekonomiska och
kulturella området och på andra områden för
att säkerställa en tillfredsställande utveckling
och ett tillfredsställande skydd för vissa ras-
grupper och enskilda personer som tillhör des-
sa grupper för att garantera dem fullt och lika
åtnjutande av mänskliga rättigheter och grund-
läggande friheter. Dessa åtgärder får inte under
några omständigheter leda till att icke likvärdi-
ga eller skilda rättigheter består för olika ras-
grupper när syftet med åtgärderna har uppnåtts.

Artikel 3
Konventionsstaterna fördömer särskilt

rassegregation och apartheid och åtar sig att
förhindra, förbjuda och utrota alla företeelser
av detta slag inom områden under sin jurisdik-
tion.
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Article 4
States Parties condemn all propaganda and

all organizations which are based on ideas or
theories of superiority of one race or group of
persons of one colour or ethnic origin, or which
attempt to justify or promote racial hatred and
discrimination in any form, and undertake to
adopt immediate and positive measures design-
ed to eradicate all incitement to, or acts of, such
discrimination and, to this end, with due regard
to the principles embodied in the Universal
Declaration of Human Rights and the rights ex-
pressly set forth in article 5 of this Convention,
inter alia:

(a) Shall declare an offence punishable by
law all dissemination of ideas based on racial
superiority or hatred, incitement to racial dis-
crimination, as well as all acts of violence or
incitement to such acts against any race or
group of persons of another colour or ethnic
origin, and also the provision of any assistance
to racist activities, including the financing 
thereof;

(b) Shall declare illegal and prohibit organi-
zations, and also organized and all other pro-
paganda activities, which promote and incite
racial discrimination, and shall recognize parti-
cipation in such organizations or activities as
an offence punishable by law;

(c) Shall not permit public authorities or
public institutions, national or local, to pro-
mote or incite racial discrimination.

Article 5
In compliance with the fundamental obliga-

tions laid down in article 2 of this Convention,
States Parties undertake to prohibit and to eli-
minate racial discrimination in all its forms and
to guarantee the right of everyone, without
distinction as to race, colour, or national or 
ethnic origin, to equality before the law, no-
tably in the enjoyment of the following rights:

(a) The right to equal treatment before the

Artikel 4
Konventionsstaterna fördömer all propagan-

da och alla organisationer som grundar sig på
föreställningar eller teorier att någon ras eller
persongrupp av viss hudfärg eller visst etniskt
ursprung skulle vara överlägsen någon annan
grupp eller som söker rättfärdiga eller främja
rashat och diskriminering i någon form och åtar
sig att vidta omedelbara och konkreta åtgärder
som syftar till att utrota all uppmaning eller ut-
övande av sådan diskriminering. I detta syfte
skall konventionsstaterna, med vederbörligt be-
aktande av de principer som omfattas av den
allmänna förklaringen om de mänskliga rättig-
heterna och av de rättigheter som uttryckligen
anges i artikel 5 i denna konvention, bland an-
nat

a) förklara som brottslig gärning som är
straffbar enligt lag allt spridande av idéer grun-
dade på rasöverlägsenhet eller rashat, uppma-
ning till rasdiskriminering, liksom alla
våldshandlingar eller uppmaning till sådana
handlingar mot en viss ras eller en grupp av
personer av annan hudfärg eller annat etniskt
ursprung och även lämnande av stöd i någon
form till rasistiska aktiviteter, inklusive finansi-
ering av sådana aktiviteter,

b) olagligförklara och förbjuda organisatio-
ner samt organiserad propaganda och all annan
propaganda som främjar och uppmanar till ras-
diskriminering, samt förklara deltagande i så-
dana organisationer eller i sådan verksamhet
som brottslig gärning som är straffbar enligt
lag, samt

c) inte tillåta offentliga myndigheter eller of-
fentliga institutioner, vare sig nationella eller
lokala, att främja eller uppmana till rasdiskri-
minering.

Artikel 5
I enlighet med de grundläggande åtagandena

i artikel 2 förbinder sig konventionsstaterna att
förbjuda och avskaffa rasdiskriminering i alla
dess former och att tillförsäkra rätten för var
och en, utan åtskillnad på grund av ras, hud-
färg, nationalitet eller etniskt ursprung, till lik-
het inför lagen, särskilt när det gäller åtnjutan-
de av följande rättigheter:

a) rätten till lika behandling inför domstolar
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tribunals and all other organs administering
justice;

(b) The right to security of person and pro-
tection by the State against violence or bodily
harm, whether inflicted by government officials
or by any individual group or institution;

(c) Political rights, in particular the right to
participate in elections -to vote and to stand for
election- on the basis of universal and equal
suffrage, to take part in the Government as well
as in the conduct of public affairs at any level
and to have equal access to public service;

(d) Other civil rights, in particular:
(i) The right to freedom of movement and

residence within the border of the State;
(ii) The right to leave any country, includ-

ing one's own, and to return to one's country;

(iii) The right to nationality;
(iv) The right to marriage and choice of

spouse;
(v) The right to own property alone as

well as in association with others;
(vi) The right to inherit;

(vii) The right to freedom of thought, con-
science and religion;

(viii) The right to freedom of opinion and
expression;

(ix) The right to freedom of peaceful as-
sembly and association;
(e) Economic, social and cultural rights, in

particular:
(i) The rights to work, to free choice of

employment, to just and favourable condi-
tions of work, to protection against un-
employment, to equal pay for equal work, to
just and favourable remuneration;

(ii) The right to form and join trade 
unions;

(iii) The right to housing;
(iv) The right to public health, medical 

care, social security and social services;
(v) The right to education and training;

(vi) The right to equal participation in cul-
tural activities;
(f) The right of access to any place or servi-

ce intended for use by the general public, such
as transport hotels, restaurants, cafes, theatres
and parks.

och andra rättsvårdande organ,

b) rätten till personlig säkerhet och till skydd
från staten mot våld eller kroppsskada orsakad
av någon myndighetsperson eller av någon en-
skild person, grupp eller institution,

c) politiska rättigheter, i synnerhet rätten att
delta i val, att rösta och att vara valbar, grundat
på allmän och lika rösträtt, att ta del i landets
styre och allmänna angelägenheter på alla plan
och att på lika villkor ha tillträde till offentlig
tjänst,

d) andra medborgerliga rättigheter, särskilt
i) rätten att fritt röra sig och bosätta sig in-

om statens gränser,
ii) rätten att lämna vilket land som helst,

även sitt eget, och att återvända till sitt eget
land, 

iii) rätten till en nationalitet,
iv) rätten till äktenskap och val av ma-

ka/make,
v) rätten att äga egendom, både enskilt

och tillsammans med andra,
vi) rätten att ärva,
vii) rätten till tankefrihet, samvetsfrihet

och religionsfrihet,
viii) rätten till åsiktsfrihet och yttrandefri-

het,
ix) rätten till församlingsfrihet och före-

ningsfrihet i fredligt syfte,
e) ekonomiska, sociala och kulturella rättig-

heter, särskilt
i) rätten till arbete, till fritt val av syssel-

sättning, till rättvisa och tillfredsställande ar-
betsförhållanden, till skydd mot arbetslöshet,
till lika lön för lika arbete och till en rättvis
och tillfredsställande ersättning,

ii) rätten att bilda och ansluta sig till fack-
föreningar,
iii) rätten till bostad,

iv) rätten till allmän hälsovård, sjukvård,
social trygghet och sociala förmåner,

v) rätten till utbildning och yrkesutbild-
ning,

vi) rätten att delta på lika villkor i kulturell
verksamhet, samt
f) rätten till tillträde till alla platser och ser-

viceinrättningar som är avsedda för allmänhe-
ten såsom samfärdsmedel, hotell, restauranger,
kaféer, teatrar och parker.
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Article 6
States Parties shall assure to everyone within

their jurisdiction effective protection and reme-
dies, through the competent national tribunals
and other State institutions, against any acts of
racial discrimination which violate his human
rights and fundamental freedoms contrary to
this Convention, as well as the right to seek
from such tribunals just and adequate repara-
tion or satisfaction for any damage suffered as
a result of such discrimination.

Article 7
States Parties undertake to adopt immediate

and effective measures, particularly in the 
fields of teaching, education, culture and infor-
mation, with a view to combating prejudices
which lead to racial discrimination and to pro-
moting understanding, tolerance and friendship
among nations and racial or ethnical groups, as
well as to propagating the purposes and prin-ci-
ples of the Charter of the United Nations, the
Universal Declaration of Human Rights, the
United Nations Declaration on the Elimination
of All Forms of Racial Discrimination, and this
Convention.

PART II
Article 8

1. There shall be established a Committee on
the Elimination of Racial Discrimination (here-
inafter referred to as the Committee) consisting
of eighteen experts of high moral standing and
acknowledged impartiality elected by States
Parties from among their nationals, who shall
serve in their personal capacity, consideration
being given to equitable geographical distribu-
tion and to the representation of the different
forms of civilization as well as of the principal
legal systems. 

2. The members of the Committee shall be
elected by secret ballot from a list of persons
nominated by the States Parties. Each State
Party may nominate one person from among its
own nationals.

3. The initial election shall be held six 
months after the date of the entry into force of

Artikel 6
Konventionsstaterna skall tillförsäkra varje

person inom sin jurisdiktion verksamt skydd
och verksamma rättsmedel, genom behöriga
nationella domstolar och andra statliga institu-
tioner, mot varje rasdiskriminerande handling
som kränker hans eller hennes mänskliga rät-
tigheter och grundläggande friheter i strid med
denna konvention, liksom rätten att hos sådana
domstolar begära rättvis och tillfredsställande
ersättning eller upprättelse för skada som lidits
till följd av sådan diskriminering.

Artikel 7
Konventionsstaterna åtar sig att vidta ome-

delbara och effektiva åtgärder, särskilt på om-
rådena undervisning, utbildning, kultur och in-
formation, i syfte att bekämpa fördomar som
leder till rasdiskriminering och att främja för-
ståelse, tolerans och vänskap mellan nationer
och mellan rasgrupper eller etniska grupper
och att sprida kunskap om ändamålen och
grundsatserna i Förenta nationernas stadga, den
allmänna förklaringen om de mänskliga rättig-
heterna, Förenta nationernas förklaring om av-
skaffande av alla former av rasdiskriminering
samt denna konvention.

Del II
Artikel 8

1. En kommitté för avskaffande av rasdiskri-
minering (nedan kallad kommittén) skall upp-
rättas och bestå av 18 moraliskt högtstående
och erkänt opartiska, sakkunniga personer. De
skall fullgöra sina uppdrag i sin personliga
egenskap. De skall väljas av konventionsstater-
na bland deras medborgare med iakttagande av
en rättvis geografisk fördelning och av att olika
civilisationer och de viktigaste rättssystemen
blir företrädda.

2. Kommitténs ledamöter skall väljas genom
hemlig omröstning från en förteckning över
personer som nominerats av konventionsstater-
na. Varje konventionsstat får nominera en av si-
na medborgare.

3. Det första valet skall genomföras sex må-
nader efter dagen för konventionens ikraft-
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this Convention. At least three months before
the date of each election the Secretary-General
of the United Nations shall address a letter to
the States Parties inviting them to submit their
nominations within two months. The Secreta-
ry-General shall prepare a list in alphabetical
order of all persons thus nominated, indicating
the States Parties which have nominated them,
and shall submit it to the States Parties.

4. Elections of the members of the Commit-
tee shall be held at a meeting of States Parties
convened by the Secretary-General at United
Nations Headquarters. At that meeting, for
which two-thirds of the States Parties shall
constitute a quorum, the persons elected to the
Committee shall be nominees who obtain the
largest number of votes and an absolute majo-
rity of the votes of the representatives of States
Parties present and voting.

5. (a) The members of the Committee shall
be elected for a term of four years. However,
the terms of nine of the members elected at the
first election shall expire at the end of two
years; immediately after the first election the
names of these nine members shall be chosen
by lot by the Chairman of the Committee;

(b) For the filling of casual vacancies, the
State Party whose expert has ceased to function
as a member of the Committee shall appoint
another expert from among its nationals, sub-
ject to the approval of the Committee.

6. States Parties shall be responsible for the
expenses of the members of the Committee
while they are in performance of Committee
duties.

Article 9
1. States Parties undertake to submit to the

Secretary-General of the United Nations, for
consideration by the Committee, a report on
the legislative, judicial, administrative or other
measures which they have adopted and which
give effect to the provisions of this Conven-
tion: (a) within one year after the entry into for-
ce of the Convention for the State concerned;
and (b) thereafter every two years and whene-
ver the Committee so requests. The Committee
may request further information from the Sta-
tes Parties.

2. The Committee shall report annually,

trädande. Senast tre månader före varje valdag
skall Förenta nationernas generalsekreterare
skriftligen anmoda konventionsstaterna att 
inom två månader lämna sina förslag. General-
sekreteraren skall upprätta och till konven-
tionsstaterna överlämna en förteckning i alfa-
betisk ordning över alla kandidaterna med
uppgift om vilken stat som har nominerat dem.

4. Val av kommitténs ledamöter skall förrät-
tas vid ett av generalsekreteraren sammankallat
möte med konventionsstaterna i Förenta natio-
nernas högkvarter. Vid detta sammanträde, vid
vilket två tredjedelar av konventionsstaterna
måste vara företrädda för att beslut skall kunna
fattas, skall de kandidater inväljas i kommittén
som uppnår det största antalet röster och abso-
lut majoritet av närvarande och röstande kon-
ventionsstater.

5. a) Kommitténs ledamöter väljs för en tid
av fyra år. För nio av de ledamöter som väljs
vid det första valet skall mandatet dock vara
endast två år. Omedelbart efter det första valet
skall dessa nio ledamöter utses genom lottdrag-
ning av kommitténs ordförande.

b) Om en tillfällig vakans skulle uppstå,
skall den konventionsstat vars sakkunnige har
upphört att vara ledamot av kommittén utse en
annan sakkunnig bland sina medborgare med
förbehåll för kommitténs godkännande.

6. Konventionsstaterna skall svara för kom-
mittéledamöternas utgifter när de utför kom-
mittéuppdrag.

Artikel 9
1. Konventionsstaterna åtar sig att till gene-

ralsekreteraren för kommitténs granskning av-
ge en rapport om de lagstiftningsåtgärder, judi-
ciella åtgärder, förvaltningsåtgärder och andra
åtgärder som de har vidtagit för att uppfylla
konventionens bestämmelser

a) inom ett år efter konventionens ikraftträ-
dande för vederbörande stat och

b) därefter vartannat år och när som helst ef-
ter anmodan av kommittén. Kommittén får be-
gära ytterligare upplysningar av konven-
tionsstaterna.

2. Kommittén skall genom generalsekretera-
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through the Secretary General, to the General
Assembly of the United Nations on its activi-
ties and may make suggestions and general re-
commendations based on the examination of
the reports and information received from the
States Parties. Such suggestions and general re-
commendations shall be reported to the Gene-
ral Assembly together with comments, if any,
from States Parties.

Article 10
1. The Committee shall adopt its own rules

of procedure. 
2. The Committee shall elect its officers for a

term of two years.
3. The secretariat of the Committee shall be

provided by the Secretary General of the Uni-
ted Nations.

4. The meetings of the Committee shall nor-
mally be held at United Nations Headquarters.

Article 11
1. If a State Party considers that another 

State Party is not giving effect to the provisions
of this Convention, it may bring the matter to
the attention of the Committee. The Committee
shall then transmit the communication to the
State Party concerned. Within three months,
the receiving State shall submit to the Commit-
tee written explanations or statements clari-
fying the matter and the remedy, if any, that
may have been taken by that State. 

2. If the matter is not adjusted to the satis-
faction of both parties, either by bilateral nego-
tiations or by any other procedure open to
them, within six months after the receipt by the 
receiving State of the initial communication,
either State shall have the right to refer the 
matter again to the Committee by notifying the
Committee and also the other State.

3. The Committee shall deal with a matter
referred to it in accordance with paragraph 2 of
this article after it has ascertained that all avail-
able domestic remedies have been invoked and
exhausted in the case, in conformity with the
generally recognized principles of international
law. This shall not be the rule where the appli-
cation of the remedies is unreasonably pro-

ren årligen rapportera till Förenta nationernas
generalförsamling om sin verksamhet och får
lämna förslag och avge allmänna rekommenda-
tioner grundade på sin granskning av konven-
tionsstaternas rapporter och upplysningar. Des-
sa förslag och allmänna rekommendationer
skall framföras till generalförsamlingen till-
sammans med eventuella kommentarer från
konventionsstaterna.

Artikel 10
1. Kommittén skall anta sin egen arbetsord-

ning. 
2. Kommittén skall välja sitt presidium för

en tid av två år. 
3. Förenta nationernas generalsekreterare

skall tillförsäkra kommittén sekretariat.

4. Kommitténs sammanträden skall som re-
gel hållas i Förenta nationernas högkvarter.

Artikel 11
1. Om en konventionsstat finner att en annan

konventionsstat inte följer konventionens be-
stämmelser, får den anmäla detta till kom-
mittén. Kommittén skall då underrätta den be-
rörda staten. Denna stat skall inom tre månader
skriftligen lämna kommittén en förklaring eller
ett uttalande med upplysningar i ärendet samt
uppgift om vilka åtgärder den har vidtagit.

2. Om ärendet inte har reglerats på ett för bå-
da parter tillfredsställande sätt, genom bilatera-
la förhandlingar eller genom ett annat förfaran-
de som står parterna till buds, inom sex
månader efter det att den mottagande staten tog
emot det ursprungliga meddelandet, får stater-
na åter hänskjuta ärendet till kommittén genom
meddelande till kommittén och den andra sta-
ten.

3. Först sedan den har förvissat sig om att al-
la inhemska rättsmedel i fallet har försökts och
uttömts enligt folkrättens allmänt vedertagna
grundsatser, får kommittén ta upp till behand-
ling ärenden som har hänskjutits till den enligt
punkt 2 ovan. Denna bestämmelse gäller dock
inte om rättsmedlens utnyttjande är oskäligt
tidskrävande.
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longed.
4. In any matter referred to it, the Committee

may call upon the States Parties concerned to
supply any other relevant information.

5. When any matter arising out of this article
is being considered by the Committee, the 
States Parties concerned shall be entitled to
send a representative to take part in the procee-
dings of the Committee, without voting rights,
while the matter is under consideration.

Article 12
1. (a) After the Committee has obtained and

collated all the information it deems necessary,
the Chairman shall appoint an ad hoc Concilia-
tion Commission (hereinafter referred to as the
Commission) comprising five persons who
may or may not be members of the Committee.
The members of the Commission shall be ap-
pointed with the unanimous consent of the par-
ties to the dispute, and its good offices shall be
made available to the States concerned with a
view to an amicable solution of the matter on
the basis of respect for this Convention; 

(b) If the States parties to the dispute fail to
reach agreement within three months on all or
part of the composition of the Commission, the
members of the Commission not agreed upon
by the States parties to the dispute shall be
elected by secret ballot by a two-thirds majori-
ty vote of the Committee from among its own
members.

2. The members of the Commission shall
serve in their personal capacity. They shall not
be nationals of the States parties to the dispute
or of a State not Party to this Convention. 

3. The Commission shall elect its own
Chairman and adopt its own rules of procedure.

4. The meetings of the Commission shall
normally be held at United Nations Headquar-
ters or at any other convenient place as deter-
mined by the Commission.

5. The secretariat provided in accordance
with article 10, paragraph 3, of this Convention
shall also service the Commission whenever a
dispute among States Parties brings the Com-
mission into being.

6. The States parties to the dispute shall 
share equally all the expenses of the members

4. Kommittén får i alla ärenden som
hänskjutits till den ålägga de berörda konven-
tionsstaterna att tillhandahålla ytterligare rele-
vanta upplysningar.

5. När kommittén behandlar ett ärende som
avses i denna artikel, skall de berörda staterna
ha rätt att sända ett ombud för att utan rösträtt
delta i kommitténs arbete vid ärendets behand-
ling.

Artikel 12
1. a) När kommittén har tagit emot och sam-

manställt alla de upplysningar den anser nöd-
vändiga skall ordföranden utse en tillfällig för-
likningskommission, kommissionen, bestående
av fem personer, som kan, men inte behöver,
vara kommittéledamöter. Ledamöterna i kom-
missionen skall utses med de tvistande parter-
nas samtycke, och kommissionens tjänster
skall ställas till de berörda staternas förfogande
i syfte att åstadkomma en reglering av frågan i
godo, grundad på respekt för konventionen.

b) Om de tvistande staterna inom tre måna-
der inte har kunnat enas om alla ledamöterna i
kommissionen, skall de ledamöter om vilka
enighet inte har uppnåtts mellan de tvistande
staterna väljas av kommittén bland dess leda-
möter vid hemlig omröstning med två tredje-
dels majoritet.

2. Kommissionens ledamöter skall fullgöra
sina uppdrag i sin personliga egenskap. De får
inte vara medborgare i en tvistande stat eller i
en stat som inte är ansluten till konventionen.

3. Kommissionen skall utse sin ordförande
och anta sin arbetsordning.

4. Kommissionens sammanträden skall som
regel hållas i Förenta nationernas högkvarter
eller på annan lämplig plats som kommissionen
bestämmer.

5. Om en tvist mellan konventionsstater för-
anleder att en kommission utses, skall det
sekretariat som tillförsäkras enligt artikel 10.3
biträda även denna.

6. De tvistande parterna skall fördela kostna-
derna lika för kommissionens ledamöter enligt
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of the Commission in accordance with esti-
mates to be provided by the Secretary-General
of the United Nations.

7. The Secretary-General shall be empowe-
red to pay the expenses of the members of the
Commission, if necessary, before reimburse-
ment by the States parties to the dispute in ac-
cordance with paragraph 6 of this article.

8. The information obtained and collated by
the Committee shall be made available to the
Commission, and the Commission may call
upon the States concerned to supply any other
relevant information.

Article 13
1. When the Commission has fully consider-

ed the matter, it shall prepare and submit to the
Chairman of the Committee a report embody-
ing its findings on all questions of fact relevant
to the issue between the parties and containing
such recommendations as it may think proper
for the amicable solution of the dispute. 

2. The Chairman of the Committee shall
communicate the report of the Commission to
each of the States parties to the dispute. These
States shall, within three months, inform the
Chairman of the Committee whether or not
they accept the recommendations contained in
the report of the Commission.

3. After the period provided for in paragraph
2 of this article, the Chairman of the Com-
mittee shall communicate the report of the
Commission and the declarations of the States
Parties concerned to the other States Parties to
this Convention.

Article 14
1. A State Party may at any time declare that

it recognizes the competence of the Committee
to receive and consider communications from
individuals or groups of individuals within its
jurisdiction claiming to be victims of a viola-
tion by that State Party of any of the rights set
forth in this Convention. No communication
shall be received by the Committee if it con-
cerns a State Party which has not made such a
declaration. 

2. Any State Party which makes a declara-
tion as provided for in paragraph I of this artic-

en beräkning av Förenta nationernas general-
sekreterare.

7. Generalsekreteraren skall ha rätt att vid
behov lägga ut kostnaderna för kommissionens
ledamöter innan de tvistande parterna har ersatt
dem enligt punkt 6 ovan.

8. Upplysningar som kommittén har motta-
git och sammanställt skall tillhandahållas kom-
missionen, som får anmoda de berörda staterna
att lämna ytterligare relevanta upplysningar.

Artikel 13
1. När kommissionen har färdigbehandlat ett

ärende, skall den avge rapport till kommitténs
ordförande om sin utredning av de faktiska för-
hållandena i tvisten och göra de rekommenda-
tioner den tror kan leda till en uppgörelse i go-
do.

2. Kommitténs ordförande skall delge de
tvistande parterna kommissionens rapport.
Dessa stater skall inom tre månader meddela
kommitténs ordförande om de godtar rekom-
mendationerna i rapporten.

3. När fristen i punkt 2 har utlöpt, skall kom-
mitténs ordförande delge de övriga konven-
tionsstaterna kommissionens rapport med de
berörda konventionsstaternas förklaringar.

Artikel 14
1. En konventionsstat får när som helst för-

klara att den erkänner kommitténs behörighet
att ta emot och pröva framställningar från en-
skilda personer eller grupper av personer inom
sin jurisdiktion, som hävdar att de har blivit ut-
satta för kränkning från den statens sida av nå-
gon av de rättigheter som omfattas av konven-
tionen. Kommittén skall avvisa framställningar
som gäller en konventionsstat som inte har
gjort en sådan förklaring.

2. En konventionsstat som gör en förklaring
enligt punkt 1 får inrätta en ny myndighet eller
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le may establish or indicate a body within its
national legal order which shall be competent
to receive and consider petitions from indivi-
duals and groups of individuals within its juris-
diction who claim to be victims of a violation
of any of the rights set forth in this Convention
and who have exhausted other available local
remedies.

3. A declaration made in accordance with pa-
ragraph 1 of this article and the name of any
body established or indicated in accordance
with paragraph 2 of this article shall be deposit-
ed by the State Party concerned with the Secre-
tary-General of the United Nations, who shall
transmit copies thereof to the other States Par-
ties. A declaration may be withdrawn at any 
time by notification to the Secretary-General,
but such a withdrawal shall not affect commu-
nications pending before the Committee.

4. A register of petitions shall be kept by the
body established or indicated in accordance
with paragraph 2 of this article, and certified
copies of the register shall be filed annually
through appropriate channels with the Secreta-
ry-General on the understanding that the con-
tents shall not be publicly disclosed.

5. In the event of failure to obtain satisfac-
tion from the body established or indicated in
accordance with paragraph 2 of this article, the
petitioner shall have the right to communicate
the matter to the Committee within six months.

6 (a) The Committee shall confidentially
bring any communication referred to it to the
attention of the State Party alleged to be violat-
ing any provision of this Convention, but the
identity of the individual or groups of individu-
als concerned shall not be revealed without his
or their express consent. The Committee shall
not receive anonymous communications;

(b) Within three months, the receiving State
shall submit to the Committee written explana-
tions or statements clarifying the matter and the
remedy, if any, that may have been taken by
that State.

7. (a) The Committee shall consider commu-
nications in the light of all information made
available to it by the State Party concerned and
by the petitioner. The Committee shall not con-
sider any communication from a petitioner un-
less it has ascertained that the petitioner has ex-

ge en redan existerande myndighet inom sitt
rättsväsende behörighet att ta emot och pröva
framställningar från enskilda personer eller
grupper av personer inom sin jurisdiktion som
hävdar att de har blivit utsatta för kränkning av
någon av de rättigheter som omfattas av denna
konvention och som har uttömt andra tillgäng-
liga inhemska rättsmedel.

3. En konventionsstat skall deponera förklar-
ingar enligt punkt 1 och namn på myndigheten
enligt punkt 2 hos Förenta nationernas general-
sekreterare, som skall meddela de övriga kon-
ventionsstaterna. En förklaring kan när som
helst återkallas genom meddelande till general-
sekreteraren. Återkallelsen skall dock inte ha
någon verkan på framställningar som tidigare
gjorts till kommittén.

4. Den myndighet som avses i punkt 2 skall
föra ett register över mottagna framställningar
och årligen på lämpligt sätt delge generalsekre-
teraren bestyrkta kopior av detta register, dock
utan att innehållet offentliggörs.

5. Om klaganden inte får sitt fall tillfreds-
ställande reglerat genom den myndighet som
avses i punkt 2, får klaganden hänskjuta fallet
till kommittén inom sex månader.

6. a) Kommittén skall konfidentiellt meddela
den konventionsstat som påstås ha brutit mot
konventionen om mottagna framställningar,
men den skall inte avslöja vilken person eller
vilken grupp av personer som har gjort fram-
ställningen utan personens eller gruppens ut-
tryckliga medgivande. Kommittén skall avvisa
anonyma framställningar.

b) Senast inom tre månader skall staten i frå-
ga lämna kommittén en skriftlig förklaring el-
ler ett uttalande med upplysningar i ärendet och
meddela de åtgärder som den har vidtagit.

7. a) Kommittén skall pröva framställningar-
na med beaktande av alla upplysningar som
meddelats av den berörda konventionsstaten
och av klaganden. Kommittén får inte pröva en
framställning från en klagande innan den har
förvissat sig om att klaganden har uttömt alla
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hausted all available domestic remedies. How-
ever, this shall not be the rule where the appli-
cation of the remedies is unreasonably pro-
longed;

(b) The Committee shall forward its sugges-
tions and recommendations, if any, to the State
Party concerned and to the petitioner.

8. The Committee shall include in its annual
report a summary of such communications and,
where appropriate, a summary of the explana-
tions and statements of the States Parties con-
cerned and of its own suggestions and recom-
mendations. 

9. The Committee shall be competent to ex-
ercise the functions provided for in this article
only when at least ten States Parties to this
Convention are bound by declarations in accor-
dance with paragraph I of this article.

Article 15
1 . Pending the achievement of the objecti-

ves of the Declaration on the Granting of Inde-
pendence to Colonial Countries and Peoples,
contained in General Assembly resolution 1514
(XV) of 14 December 1960, the provisions of
this Convention shall in no way limit the right
of petition granted to these peoples by other 
international instruments or by the United 
Nations and its specialized agencies.  

2. (a) The Committee established under ar-
ticle 8, paragraph 1, of this Convention shall
receive copies of the petitions from, and submit
expressions of opinion and recommendations
on these petitions to, the bodies of the United
Nations which deal with matters directly re-
lated to the principles and objectives of this
Convention in their consideration of petitions
from the inhabitants of Trust and Non-Self-
Governing Territories and all other territories to
which General Assembly resolution 1514 (XV)
applies, relating to matters covered by this
Convention which are before these bodies;

(b) The Committee shall receive from the
competent bodies of the United Nations copies
of the reports concerning the legislative, judici-
al, administrative or other measures directly 
related to the principles and objectives of this
Convention applied by the administering 
Powers within the Territories mentioned in
subparagraph (a) of this paragraph, and shall

tillämpliga rättsmedel i sitt lands lagstiftning.
Detta skall dock inte gälla om rättsmedlens ut-
nyttjande är oskäligt tidskrävande.

b) Kommittén skall meddela den berörda
konventionsstaten och klaganden sina förslag
och rekommendationer.

8. Kommittén skall i sin årsrapport ta med
ett referat av mottagna framställningar och i fö-
rekommande fall av de berörda konven-
tionsstaternas förklaringar och uttalanden samt
av sina egna förslag och rekommendationer.

9. Kommittén är inte behörig att utföra de
uppgifter som avses i denna artikel om inte
minst tio konventionsstater är bundna av för-
klaringar enligt punkt 1 ovan.

Artikel 15
1. Innan de syften som avses i förklaringen

om beviljande av självständighet åt koloniala
länder och folk i generalförsamlingens resolu-
tion 1514 (XV) av den 14 december 1960 har
uppfyllts, skall bestämmelserna i denna kon-
vention på intet sätt begränsa den rätt att göra
framställningar som tillerkänts dessa folk ge-
nom andra internationella instrument eller av
Förenta nationerna och dess fackorgan.

2. a) Kommittén skall delges kopior av,
och till vederbörande organ avge, yttranden
och rekommendationer med anledning av
framställningar från de FN-organ som behand-
lar frågor, som direkt berör denna konventions
principer och ändamål, vid sina överväganden
av framställningar som gjorts till den i frågor
som omfattas av denna konvention från invå-
nare i förvaltarskapsområden, icke-självstyran-
de områden och andra områden som avses i ge-
neralförsamlingens resolution 1514(XV). 

b) Kommittén skall av de behöriga FN-orga-
nen delges kopior av rapporter om de lagstift-
ningsåtgärder, judiciella åtgärder, förvalt-
ningsåtgärder och andra åtgärder som direkt
hänger samman med principerna och syftena
med denna konvention och som har vidtagits
av de förvaltande staterna med avseende på de
i a ovan nämnda områdena och skall avge ytt-
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express opinions and make recommendations
to these bodies.

3. The Committee shall include in its report
to the General Assembly a summary of the pe-
titions and reports it has received from United
Nations bodies, and the expressions of opinion
and recommendations of the Committee re-
lating to the said petitions and reports. 

4. The Committee shall request from the
Secretary-General of the United Nations all in-
formation relevant to the objectives of this
Convention and available to him regarding the
Territories mentioned in paragraph 2 (a) of this
article.

Article 16
The provisions of this Convention concer-

ning the settlement of disputes or complaints
shall be applied without prejudice to other pro-
cedures for settling disputes or complaints in
the field of discrimination laid down in the con-
stituent instruments of, or conventions adopted
by, the United Nations and its specialized agen-
cies, and shall not prevent the States Parties
from having recourse to other procedures for
settling a dispute in accordance with general or
special international agreements in force
between them.

PART III
Article 17

1. This Convention is open for signature by
any State Member of the United Nations or
member of any of its specialized agencies, by
any State Party to the Statute of the Internatio-
nal Court of Justice, and by any other State
which has been invited by the General Assem-
bly of the United Nations to become a Party to
this Convention. 

2. This Convention is subject to ratification.
Instruments of ratification shall be deposited
with the Secretary-General of the United Na-
tions.

Article 18
1. This Convention shall be open to acces-

sion by any State referred to in article 17, pa-

randen och rekommendationer till dessa organ.

3. Kommittén skall i sin rapport till general-
församlingen införa ett referat över framställ-
ningar och rapporter som den har mottagit från
Förenta nationernas organ och över yttranden
och rekommendationer som den har lämnat
med avseende på framställningarna och rappor-
terna.

4. Kommittén skall av Förenta nationernas
generalsekreterare begära alla uppgifter som är
av betydelse för denna konventions syften som
denne har tillgång till med avseende på de om-
råden som nämns i punkt 2 a.

Artikel 16
Denna konventions bestämmelser om tvist-

lösning och klagomål skall tillämpas, dock
utan att det skall inskränka tillämpningen av
sådana andra förfaranden för tvistlösning och
klagomål avseende diskriminering som ingår i
Förenta nationernas eller dess fackorgans stad-
gar eller konventioner som antagits av Förenta
nationerna eller dess fackorgan. Bestämmelser-
na i denna konvention skall inte heller hindra
konventionsstaterna från att anlita andra förfa-
randen för tvistlösning i överensstämmelse
med gällande allmänna eller särskilda interna-
tionella överenskommelser mellan dem.

DEL III
Artikel 17

1. Denna konvention skall stå öppen för un-
dertecknande av stater som är medlemmar av
Förenta nationerna eller något av dess fackor-
gan, stater som är anslutna till Internationella
domstolens stadga samt alla stater som av
Förenta nationernas generalförsamling har in-
bjudits att ansluta sig till konventionen.

2. Denna konvention skall ratificeras. Ratifi-
kationsinstrumenten skall deponeras hos
Förenta nationernas generalsekreterare.

Artikel 18
1. Denna konvention skall stå öppen för an-

slutning av de stater som avses i artikel 17.1.
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ragraph 1, of the Convention. 
2. Accession shall be effected by the deposit

of an instrument of accession with the Secre-
tary-General of the United Nations.

Article 19
1. This Convention shall enter into force on

the thirtieth day after the date of the deposit
with the Secretary-General of the United Na-
tions of the twenty-seventh instrument of ratifi-
cation or instrument of accession. 

2. For each State ratifying this Convention
or acceding to it after the deposit of the twenty-
seventh instrument of ratification or instrument
of accession, the Convention shall enter into
force on the thirtieth day after the date of the
deposit of its own instrument of ratification or
instrument of accession.

Article 20
1. The Secretary-General of the United Na-

tions shall receive and circulate to all States
which are or may become Parties to this Con-
vention reservations made by States at the time
of ratification or accession. Any State which
objects to the reservation shall, within a period
of ninety days from the date of the said com-
munication, notify the Secretary-General that it
does not accept it. 

2. A reservation incompatible with the object
and purpose of this Convention shall not be
permitted, nor shall a reservation the effect of
which would inhibit the operation of any of the
bodies established by this Convention be
allowed. A reservation shall be considered in-
compatible or inhibitive if at least two thirds of
the States Parties to this Convention object to it.

3. Reservations may be withdrawn at any 
time by notification to this effect addressed to
the Secretary-General. Such notification shall
take effect on the date on which it is received.

Article 21
A State Party may denounce this Convention

by written notification to the Secretary-General
of the United Nations. Denunciation shall take
effect one year after the date of receipt of the
notification by the Secretary General.

2. Anslutning görs genom deponering av an-
slutningsinstrument hos Förenta nationernas
generalsekreterare.

Artikel 19
1. Denna konvention träder i kraft den tret-

tionde dagen efter den dag då det tjugosjunde
ratifikations- eller anslutningsinstrumentet de-
ponerades hos Förenta nationernas general-
sekreterare.

2. För en stat som ratificerar eller ansluter
sig till denna konvention sedan det tjugosjunde
ratifikations- eller anslutningsinstrumentet de-
ponerats, träder konventionen i kraft den tret-
tionde dagen efter det att dess eget ratifika-
tions- eller anslutningsinstrument deponerades.

Artikel 20
1. Förenta nationernas generalsekreterare

skall tillställas reservationer som staterna gör i
samband med sin ratifikation eller anslutning
och delge alla stater som är eller kan bli parter
i konventionen. En stat som reser invändningar
mot en reservation skall inom 90 dagar efter
mottagandet av meddelandet underrätta gene-
ralsekreteraren att den inte godtar reservatio-
nen.

2. Reservationer som är oförenliga med kon-
ventionens ändamål och syften skall inte tillå-
tas, inte heller reservationer som kan hindra nå-
got av de organ att verka som har upprättats
genom denna konvention. En reservation skall
anses vara oförenlig eller hindrande om minst
två tredjedelar av konventionsstaterna riktar in-
vändningar mot den.

3. En reservation får när som helst återtas
genom ett meddelande till generalsekreteraren.
Ett sådant meddelande träder i kraft den dag
det tas emot.

Artikel 21
En konventionsstat får frånträda denna kon-

vention genom ett skriftligt meddelande till
Förenta nationernas generalsekreterare. Från-
trädet träder då i kraft ett år efter den dag då
meddelandet mottogs av generalsekreteraren.
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Article 22
Any dispute between two or more States

Parties with respect to the interpretation or ap-
plication of this Convention, which is not sett-
led by negotiation or by the procedures ex-
pressly provided for in this Convention, shall,
at the request of any of the parties to the dispu-
te, be referred to the International Court of
Justice for decision, unless the disputants agree
to another mode of settlement.

Article 23
1. A request for the revision of this Conve-

tion may be made at any time by any State Par-
ty by means of a notification in writing addres-
sed to the Secretary-General of the United
Nations. 

2. The General Assembly of the United Na-
tions shall decide upon the steps, if any, to be
taken in respect of such a request.

Article 24
The Secretary-General of the United Nations

shall inform all States referred to in article 17,
paragraph 1, of this Convention of the 
following particulars:

(a) Signatures, ratifications and accessions
under articles 17 and 18;

(b) The date of entry into force of this Con-
vention under article 19;

(c) Communications and declarations re-
ceived under articles 14, 20 and 23;

(d) Denunciations under article 21.

Article 25
1. This Convention, of which the Chinese,

English, French, Russian 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 this
Convention to all States belonging to any of the 
categories mentioned in article 17, paragraph 1,
of the Convention.

In faith whereof the undersigned, being duly
authorized thereto by their respective Govern-
ments, have signed the present Convention,
opened for signature at New York, on the 
seventh day of March, one thousand nine
hundred and sixty-six.

Artikel 22
Tvister mellan två eller flera konventionssta-

ter om konventionens tolkning eller tillämp-
ning, som inte kan lösas genom förhandlingar
eller genom de förfaranden som uttryckligen
stadgas i konventionen, skall på begäran av nå-
gon av de tvistande hänskjutas till Internatio-
nella domstolen för avgörande, såvida de inte
kan enas om ett annat sätt för tvistens lösning.

Artikel 23
1. En konventionsstat får när som helst be-

gära ändring i denna konvention genom en
skriftlig framställning till Förenta nationernas
generalsekreterare.

2. Förenta nationernas generalförsamling
skall besluta om de eventuella åtgärder som en
sådan framställning skall föranleda.

Artikel 24
Förenta nationernas generalsekreterare skall

underrätta alla de stater som avses i artikel 17.1
om följande:

a) undertecknande, ratifikation och anslut-
ning enligt artiklarna 17 och 18,

b) dag för konventionens ikraftträdande en-
ligt artikel 19,

c) meddelanden och förklaringar enligt artik-
larna 14, 20 och 23, samt

d) frånträde enligt artikel 21.

Artikel 25
1. Denna konvention, vars engelska, franska,

kinesiska, ryska och spanska texter är lika gilti-
ga, skall deponeras i Förenta nationernas arkiv.

2. Bestyrkta avskrifter av konventionen skall
av Förenta nationernas generalsekreterare del-
ges alla stater som ingår i någon av de katego-
rier som avses i artikel 17.1.

Till bekräftelse härav har undertecknade,
därtill vederbörligen bemyndigade av sina re-
geringar, undertecknat denna konvention, som
framlades för undertecknande i New York den
7 mars 1966.

Edita Norstedts Tryckeri, Stockholm 2006


