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(Finlands författningssamlings nr 745/2006)

Lag

Nr 70

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i
tilläggsprotokollet om handel med människor till Förenta Nationernas konvention mot

gränsöverskridande organiserad brottslighet

Given i Helsingfors den 25 augusti 2006

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i det i New York den 15
november 2000 upprättade tilläggsprotokollet

om förebyggande, bekämpande och bestraf-
fande av handel med människor, särskilt
kvinnor och barn, till Förenta Nationernas
konvention mot gränsöverskridande organi-
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LaUB 10/2006
RSv 93/2006

27—2006 899127



serad brottslighet gäller som lag sådana
Finland har förbundit sig till dem.

2 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 25 augusti 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Leena Luhtanen
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(Finlands författningssamlings nr 860/2006)

Republikens presidents förordning

Nr 71

om sättande i kraft av tilläggsprotokollet om handel med människor till Förenta
Nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och om
ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området

för lagstiftningen i tilläggsprotokollet

Given i Helsingfors den 29 september 2006

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

1 §
Det i New York den 15 november 2000
upprättade tilläggsprotokollet om förebyg-
gande, bekämpande och bestraffande av han-
del med människor, särskilt kvinnor och barn,
till Förenta Nationernas konvention mot
gränsöverskridande organiserad brottslighet
som riksdagen godkänt den 21 juni 2006 och
som godkänts av republikens president den 25
augusti 2006 och i fråga om vilken godkän-
nandeinstrumentet har deponerats hos Förenta
Nationernas generalsekreterare den 7 septem-
ber 2006, gäller från den 7 oktober 2006
såsom därom har överenskommits.

2 §
Lagen av den 25 augusti 2006 om sättande

i kraft av de bestämmelser som hör till
området för lagstiftningen i tilläggsprotokol-
let om handel med människor till Förenta
Nationernas konvention mot gränsöverskri-
dande organiserad brottslighet (745/2006)
träder i kraft den 7 oktober 2006.

3 §
De bestämmelser i tilläggsprotokollet som

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

4 §
Denna förordning träder i kraft den 7

oktober 2006.

Helsingfors den 29 september 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Leena Luhtanen

771



 Nr 71 
  
772

(Översättning) 
 
 

Tilläggsprotokoll om förebyggande, be-
kämpande och bestraffande av handel med 
människor, särskilt kvinnor och barn, till 

Förenta Nationernas konvention mot 
gränsöverskridande organiserad brottslig-

het 

Protocol to Prevent, Suppress and Punish 
Trafficking in Persons, Especially Women 
and Children, supplementing the United 

Nations Convention against Transnational 
Organized Crime 

 
Ingress 

 
De stater som är parter i detta protokoll 

 
förklarar att effektiva åtgärder för att fö-

rebygga och bekämpa handel med männi-
skor, särskilt kvinnor och barn, fordrar ett 
allomfattande internationellt tillvägagångs-
sätt i ursprungs-, transit- och bestämmelse-
länderna, innefattande åtgärder för att be-
kämpa handel med människor, bestraffa ut-
övarna och skydda dess offer, även skydd av 
offrens internationellt erkända mänskliga 
rättigheter, 
 

som beaktar den omständigheten att det, 
trots ett flertal internationella instrument 
som innehåller regler och praktiska åtgärder 
mot utnyttjande av människor, särskilt kvin-
nor och barn, inte finns något universellt in-
strument som beaktar alla aspekterna av 
handel med människor, 
 

som är oroade över att skyddet för perso-
ner som är utsatta för handel med människor 
inte är tillräckligt till följd av att ett sådant 
instrument inte finns, 
 

som åberopar generalförsamlingens reso-
lution 53/111 av den 9 december 1998, i vil-
ken generalförsamlingen beslutar att upprät-
ta en öppen, mellanstatlig ad hoc-kommitté 
för att utarbeta en allomfattande internatio-
nell konvention mot gränsöverskridande in-
ternationell brottslighet och att diskutera 
upprättande av bl.a. ett internationellt in-
strument om handel med kvinnor och barn,  
 
 

som är övertygade om att ett internatio-
nellt instrument om förebyggande, bekäm-

Preamble 
 

The States Parties to this Protocol, 
 

Declaring that effective action to prevent 
and combat trafficking in persons, espe-
cially women and children, requires a com-
prehensive international approach in the 
countries of origin, transit and destination 
that includes measures to prevent such traf-
ficking, to punish the traffickers and to pro-
tect the victims of such trafficking, includ-
ing by protecting their internationally re-
cognized human rights, 
 

Taking into account the fact that, despite 
the existence of a variety of international in-
struments containing rules and practical 
measures to combat the exploitation of per-
sons, especially women and children, there 
is no universal instrument that addresses all 
aspects of trafficking in persons,  
 

Concerned that, in the absence of such an 
instrument, persons who are vulnerable to 
trafficking will not be sufficiently protected, 
 
 

Recalling General Assembly resolution 
53/111 of 9 December 1998, in which the 
Assembly decided to establish an open-
ended intergovernmental ad hoc committee 
for the purpose of elaborating a comprehen-
sive international convention against trans-
national organized crime and of discussing 
the elaboration of, inter alia, an international 
instrument addressing trafficking in women 
and children, 

 
Convinced that supplementing the United 

Nations Convention against Transnational 
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pande och bestraffande av handel med män-
niskor, särskilt kvinnor och barn, som kom-
pletterar Förenta Nationernas konvention 
mot gränsöverskridande brottslighet skall 
vara till nytta för att förebygga och bekämpa 
denna brottslighet, 
 

har kommit överens om följande: 
 
 

Kapitel I. Allmänna bestämmelser 

Artikel 1 

Förhållande till Förenta Nationernas kon-
vention mot gränsöverskridande organise-

rad brottslighet 

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

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

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

Artikel 2 

Syfte 

Detta protokolls syften är 
 

a) att förebygga och bekämpa handel med 
människor, med särskild hänsyn till kvinnor 
och barn, 
 

b) att skydda och bistå offren för sådan 
handel med full respekt för deras mänskliga 
rättigheter, och 
 

c) att främja samarbete mellan parterna för 
att uppnå dessa syften. 
 
 
 
 

Organized Crime with an international in-
strument for the prevention, suppression and 
punishment of trafficking in persons, espe-
cially women and children, will be useful in 
preventing and combating that crime,  
 
 

Have agreed as follows: 
 
 

I. General provisions 

Article 1 

Relation with the United Nations Conven-
tion against Transnational Organized Crime 

 
1. This Protocol supplements the United 

Nations Convention against Transnational 
Organized Crime. It shall be interpreted to-
gether with the Convention. 
 

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

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

Article 2 

Statement of purpose 

The purposes of this Protocol are: 
 
(a) To prevent and combat trafficking in 

persons, paying particular attention to 
women and children;  
 

(b) To protect and assist the victims of 
such trafficking, with full respect for their 
human rights; and 

 
(c) To promote cooperation among States 

Parties in order to meet those objectives.  
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Artikel 3 

Definitioner 

I detta protokoll avses med 
 
a) ”Handel med människor”: rekrytering, 

transport, överföring, hysande eller motta-
gande av personer genom hot om eller bruk 
av våld eller andra former av tvång, bortfö-
rande, bedrägeri, vilseledande, maktmiss-
bruk eller missbruk av en persons utsatta be-
lägenhet eller givande eller mottagande av 
betalning eller förmåner för att erhålla sam-
tycke från en person som har kontroll över 
en annan person i syfte att utnyttja denna 
person. Utnyttjande skall innebära åtminsto-
ne utnyttjande av andras prostitution eller 
andra former av sexuellt utnyttjande, 
tvångsarbete eller tvångstjänst, slaveri eller 
med slaveri jämförbara bruk och sedvänjor, 
träldom eller avlägsnande av organ. 
 

b) Samtycke som ges av någon som är of-
fer för handel med människor till sådant 
åsyftat utnyttjande som anges i a ovan skall 
sakna betydelse när något av de medel som 
anges där har använts, 
 

c) Rekrytering, transport, överföring, hy-
sande och mottagande av barn för utnyttjan-
deändamål skall betraktas som handel med 
människor, även om inget av de medel som 
anges i a ovan har använts, 
 
 

d) ”Barn”: person under 18 års ålder. 
 
 

Artikel 4 

Tillämpningsområde 

Såvida inte annat anges, skall detta proto-
koll tillämpas på förebyggande, utredning 
och lagföring av brott som anges i artikel 5 i 
detta protokoll, när brottet är gränsöverskri-
dande till sin natur och en organiserad 
brottslig sammanslutning är delaktig, liksom 
för skydd av offren för sådana brott. 
 
 

Article 3 

Use of terms 

For the purposes of this Protocol:  
 

(a) “Trafficking in persons” shall mean 
the recruitment, transportation, transfer, har-
bouring or receipt of persons, by means of 
the threat or use of force or other forms of 
coercion, of abduction, of fraud, of decep-
tion, of the abuse of power or of a position 
of vulnerability or of the giving or receiving 
of payments or benefits to achieve the con-
sent of a person having control over another 
person, for the purpose of exploitation. Ex-
ploitation shall include, at a minimum, the 
exploitation of the prostitution of others or 
other forms of sexual exploitation, forced 
labour or services, slavery or practices simi-
lar to slavery, servitude or the removal of 
organs;  
 

(b) The consent of a victim of trafficking 
in persons to the intended exploitation set 
forth in subparagraph (a) of this article shall 
be irrelevant where any of the means set 
forth in subparagraph (a) have been used; 
 

(c) The recruitment, transportation, trans-
fer, harbouring or receipt of a child for the 
purpose of exploitation shall be considered 
“trafficking in persons” even if this does not 
involve any of the means set forth in sub-
paragraph (a) of this article; 
 

(d) “Child” shall mean any person under 
eighteen years of age. 
 

Article 4 

Scope of application 

This Protocol shall apply, except as oth-
erwise stated herein, to the prevention, in-
vestigation and prosecution of the offences 
established in accordance with article 5 of 
this Protocol, where those offences are 
transnational in nature and involve an or-
ganized criminal group, as well as to the 
protection of victims of such offences. 
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Artikel 5 

Kriminalisering 

1. Varje part skall vidta de lagstiftningsåt-
gärder och andra åtgärder som erfordras för 
att straffbelägga sådana gärningar som an-
ges i artikel 3 i detta protokoll när de begås 
uppsåtligen. 
 

2. Varje part skall också vidta de lagstift-
ningsåtgärder och andra åtgärder som er-
fordras för att straffbelägga följande gär-
ningar: 
 

a) att försöka begå ett brott som anges i 
punkt 1 i denna artikel under de förutsätt-
ningar som följer av grundprinciperna i par-
tens rättsordning, 
 

b) att delta som medbrottsling i ett brott 
som anges i punkt 1 ovan, och. 
 
 

c) att organisera eller förmå andra att begå 
ett brott som anges i punkt 1 ovan. 
 
 
 

Kapitel II. Skydd av offer för handel med 
människor 

Artikel 6 

Bistånd till och skydd av offer för handel 
med människor 

1. I lämpliga fall och i den utsträckning 
det är möjligt enligt nationell lag, skall varje 
part skydda de personers privatliv och iden-
titet vilka har utsatts för handel med männi-
skor, inklusive genom att exempelvis hålla 
de rättsliga förfarandena med avseende på 
sådan handel konfidentiella. 
 

2. Varje part skall tillse att dess rättsord-
ning och förvaltningssystem innehåller åt-
gärder som, i lämpliga fall, tillförsäkrar off-
ren för handel med människor följande: 
 

a) information om tillämpliga domstols-
förfaranden och administrativa förfaranden, 

Article 5 

Criminalization 

1. Each State Party shall adopt such legis-
lative and other measures as may be neces-
sary to establish as criminal offences the 
conduct set forth in article 3 of this Protocol, 
when committed intentionally.  
 

2. Each State Party shall also adopt such 
legislative and other measures as may be 
necessary to establish as criminal offences: 
 
 

(a) Subject to the basic concepts of its le-
gal system, attempting to commit an offence 
established in accordance with paragraph 1 
of this article;  
 

(b) Participating as an accomplice in an 
offence established in accordance with para-
graph 1 of this article; and  
 

(c) Organizing or directing other persons 
to commit an offence established in accord-
ance with paragraph 1 of this article. 
 
 

II. Protection of victims of trafficking in 
persons 

Article 6 

Assistance to and protection of victims of 
trafficking in persons 

1. In appropriate cases and to the extent 
possible under its domestic law, each State 
Party shall protect the privacy and identity 
of victims of trafficking in persons, includ-
ing, inter alia, by making legal proceedings 
relating to such trafficking confidential.  
 
 

2. Each State Party shall ensure that its 
domestic legal or administrative system con-
tains measures that provide to victims of 
trafficking in persons, in appropriate cases: 
 

(a) Information on relevant court and ad-
ministrative proceedings;  
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b) biträde med att få sina synpunkter och 
intressen framförda och beaktade i lämpliga 
skeden av straffrättsliga förfaranden mot 
förövarna på ett sätt som inte inkräktar på 
försvarets rättigheter. 
 

3. Varje part skall överväga att vidta åt-
gärder för brottsoffrens fysiska, psykiska 
och sociala rehabilitering, däribland i lämp-
liga fall i samarbete med enskilda organisa-
tioner, andra berörda organisationer samt 
andra delar av det civila samhället, särskilt 
genom att tillhandahålla följande: 
 
 
 

a) ett lämpligt boende, 
 

b) rådgivning och information, särskilt 
vad avser offrens lagliga rättigheter, på ett 
språk som de kan förstå, 
 
 

c) medicinskt, psykologiskt och materiellt 
bistånd, och 
 

d) möjligheter till sysselsättning, utbild-
ning och fortbildning. 
 

4. Varje part skall vid tillämpningen av 
bestämmelserna i denna artikel beakta 
brottsoffrens ålder, kön och särskilda behov, 
speciellt barns särskilda behov, innefattande 
lämpligt boende, utbildning och omvårdnad. 
 
 

5. Varje part skall sträva efter att skydda 
offrens fysiska säkerhet när de befinner sig 
inom partens territorium. 
 
 

6. Varje part skall tillse att dess nationella 
rättssystem innehåller mekanismer som er-
bjuder offren möjlighet att få ersättning för 
liden skada. 
 
 
 
 
 
 
 

(b) Assistance to enable their views and 
concerns to be presented and considered at 
appropriate stages of criminal proceedings 
against offenders, in a manner not prejudi-
cial to the rights of the defence. 
 

3. Each State Party shall consider imple-
menting measures to provide for the physi-
cal, psychological and social recovery of 
victims of trafficking in persons, including, 
in appropriate cases, in cooperation with 
non-governmental organizations, other rele-
vant organizations and other elements of 
civil society, and, in particular, the provision 
of: 
 

(a) Appropriate housing; 
 

(b) Counselling and information, in par-
ticular as regards their legal rights, in a lan-
guage that the victims of trafficking in per-
sons can understand; 
 

(c) Medical, psychological and material 
assistance; and 
 

(d) Employment, educational and training 
opportunities. 
 

4. Each State Party shall take into account, 
in applying the provisions of this article, the 
age, gender and special needs of victims of 
trafficking in persons, in particular the spe-
cial needs of children, including appropriate 
housing, education and care.  
 

5. Each State Party shall endeavour to pro-
vide for the physical safety of victims of 
trafficking in persons while they are within 
its territory. 
 

6. Each State Party shall ensure that its 
domestic legal system contains measures 
that offer victims of trafficking in persons 
the possibility of obtaining compensation 
for damage suffered. 
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Artikel 7 

Rättslig ställning för offer för handel med 
människor i mottagande stater 

1. Utöver att vidta åtgärder enligt artikel 6 
i detta protokoll skall varje part överväga att 
vidta lagstiftningsåtgärder eller andra lämp-
liga åtgärder som tillåter offer för handel 
med människor att, tillfälligt eller stadigva-
rande, stanna inom partens territorium i 
lämpliga fall. 
 

2. Vid genomförandet av bestämmelsen i 
punkt 1 ovan skall varje part ta lämplig hän-
syn till humanitära skäl och barmhärtighets-
skäl. 
 
 
 
 

Artikel 8 

Brottsoffrens återvändande 

 
1. Den part i vilken ett offer för handel 

med människor är medborgare eller där han 
eller hon hade rätt att permanent vistas vid 
tiden för inresan i den mottagande partens 
territorium skall, med vederbörlig hänsyn 
till personens säkerhet, underlätta och gå 
med på denna persons återvändande utan 
oberättigat eller oskäligt dröjsmål. 
 

2. När en part återsänder ett offer för han-
del med människor till en part där personen 
är medborgare eller där han eller hon, vid ti-
den för inresan i den mottagande partens ter-
ritorium, hade rätt att permanent vistas, skall 
återsändandet ske med vederbörlig hänsyn 
till personens säkerhet och till läget i even-
tuella rättsliga förfaranden som har att göra 
med den omständigheten att personen är of-
fer för handel med människor och det skall 
helst vara frivilligt. 
 

3. På begäran av en mottagande part skall 
en anmodad part, utan oberättigat eller oskä-
ligt dröjsmål, bekräfta om ett offer för han-
del med människor är dess medborgare eller 
innehade rätt att permanent vistas i dess ter-

Article 7 

Status of victims of trafficking in persons in 
receiving States 

1. In addition to taking measures pursuant 
to article 6 of this Protocol, each State Party 
shall consider adopting legislative or other 
appropriate measures that permit victims of 
trafficking in persons to remain in its terri-
tory, temporarily or permanently, in appro-
priate cases. 
 

2. In implementing the provision con-
tained in paragraph 1 of this article, each 
State Party shall give appropriate considera-
tion to humanitarian and compassionate fac-
tors. 
 
 
 

Article 8 

Repatriation of victims of trafficking in per-
sons 

1. The State Party of which a victim of 
trafficking in persons is a national or in 
which the person had the right of permanent 
residence at the time of entry into the terri-
tory of the receiving State Party shall facili-
tate and accept, with due regard for the 
safety of that person, the return of that per-
son without undue or unreasonable delay. 
 

2. When a State Party returns a victim of 
trafficking in persons to a State Party of 
which that person is a national or in which 
he or she had, at the time of entry into the 
territory of the receiving State Party, the 
right of permanent residence, such return 
shall be with due regard for the safety of 
that person and for the status of any legal 
proceedings related to the fact that the per-
son is a victim of trafficking and shall pref-
erably be voluntary. 
 

3. At the request of a receiving State 
Party, a requested State Party shall, without 
undue or unreasonable delay, verify whether 
a person who is a victim of trafficking in 
persons is its national or had the right of 
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ritorium vid tiden för inresan i den motta-
gande partens territorium. 
 
 

4. För att underlätta återvändandet för ett 
offer för handel med människor som saknar 
erforderliga handlingar, skall den part i vil-
ken vederbörande är medborgare, eller där 
han eller hon hade rätt att permanent vistas 
vid tiden för inresan i den mottagande sta-
tens territorium, gå med på att, på begäran 
av den mottagande parten, utfärda sådana 
resehandlingar eller sådant annat tillstånd 
som kan behövas för att tillåta personen att 
resa in i och återvända till dess territorium. 
 
 

5. Denna artikel skall inte inkräkta på nå-
gon rättighet som brottsoffren kan ha med 
stöd av den mottagande partens nationella 
lag. 
 

6. Denna artikel skall inte inkräkta på nå-
got tillämpligt bilateralt eller multilateralt 
avtal eller arrangemang som helt eller delvis 
gäller offrens återvändande. 
 
 
Kapitel III. Förebyggande, samarbete och 

andra åtgärder 

Artikel 9 

Förebyggande av handel med människor 

1. Parterna skall upprätta heltäckande po-
licy och program samt vidta andra åtgärder 
för att 
 

a) förebygga och bekämpa handel med 
människor och 
 

b) skydda offer för handel med människor, 
särskilt kvinnor och barn, från upprepad ut-
satthet. 
 

2. Parterna skall sträva efter att vidta åt-
gärder såsom forskning, informations- och 
massmediakampanjer samt sociala och eko-
nomiska initiativ för att förebygga och be-
kämpa handel med människor. 
 

permanent residence in its territory at the 
time of entry into the territory of the receiv-
ing State Party. 

 
4. In order to facilitate the return of a vic-

tim of trafficking in persons who is without 
proper documentation, the State Party of 
which that person is a national or in which 
he or she had the right of permanent resi-
dence at the time of entry into the territory 
of the receiving State Party shall agree to is-
sue, at the request of the receiving State 
Party, such travel documents or other au-
thorization as may be necessary to enable 
the person to travel to and re-enter its terri-
tory. 
 

5. This article shall be without prejudice 
to any right afforded to victims of traffick-
ing in persons by any domestic law of the 
receiving State Party. 

 
6. This article shall be without prejudice 

to any applicable bilateral or multilateral ag-
reement or arrangement that governs, in 
whole or in part, the return of victims of 
trafficking in persons. 
 

III. Prevention, cooperation and other 
measures 

Article 9 

Prevention of trafficking in persons 

1. States Parties shall establish compre-
hensive policies, programmes and other 
measures: 
 

(a) To prevent and combat trafficking in 
persons; and 
 

(b) To protect victims of trafficking in 
persons, especially women and children, 
from revictimization. 
 

2. States Parties shall endeavour to under-
take measures such as research, information 
and mass media campaigns and social and 
economic initiatives to prevent and combat 
trafficking in persons. 
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3. Policy, program och andra åtgärder i 
enlighet med denna artikel skall, när det är 
lämpligt, omfatta samarbete med enskilda 
organisationer, andra berörda organisationer 
och andra delar av det civila samhället. 
 
 

4. Parterna skall vidta eller förstärka åt-
gärder, däribland genom bilateralt och mul-
tilateralt samarbete, för att lindra de om-
ständigheter som gör människor, särskilt 
kvinnor och barn, sårbara för handel med 
människor, såsom fattigdom, underutveck-
ling och brist på lika möjligheter. 
 

5. Parterna skall vidta eller förstärka lag-
stiftningsåtgärder eller andra åtgärder, så-
som utbildnings-, sociala eller kulturella åt-
gärder, däribland genom  bilateralt och mul-
tilateralt samarbete, för att motverka sådan 
efterfrågan som främjar alla former av ut-
nyttjande av människor, särskilt kvinnor och 
barn, som leder till handel med människor. 
 

Artikel 10 

Informationsutbyte och utbildning 

1. Parternas rättsvårdande myndigheter, 
immigrationsmyndigheter och andra berörda 
myndigheter skall på lämpligt sätt samarbeta 
med varandra genom informationsutbyte i 
enlighet med vars och ens nationella lag för 
att kunna avgöra följande: 
 

a) Huruvida personer som passerar eller 
försöker passera en nationsgräns med rese-
handlingar tillhörande andra personer, eller 
utan resehandlingar, är förövare av eller of-
fer för handel med människor. 
 
 

b) Vilka slags resehandlingar som perso-
ner har använt eller försökt använda för att 
passera en nationsgräns i syfte att bedriva 
handel med människor. 
 

c) Vilka medel och metoder som organise-
rade brottsliga sammanslutningar använder 
för handel med människor, innefattande re-
krytering och transport av brottsoffer, rutter 
och länkar mellan och bland personer och

3. Policies, programmes and other meas-
ures established in accordance with this arti-
cle shall, as appropriate, include cooperation 
with non-governmental organizations, other 
relevant organizations and other elements of 
civil society. 

 
4. States Parties shall take or strengthen 

measures, including through bilateral or 
multilateral cooperation, to alleviate the fac-
tors that make persons, especially women 
and children, vulnerable to trafficking, such 
as poverty, underdevelopment and lack of 
equal opportunity. 

 
5. States Parties shall adopt or strengthen 

legislative or other measures, such as educa-
tional, social or cultural measures, including 
through bilateral and multilateral coopera-
tion, to discourage the demand that fosters 
all forms of exploitation of persons, espe-
cially women and children, that leads to 
trafficking. 
 

Article 10 

Information exchange and training 

1. Law enforcement, immigration or other 
relevant authorities of States Parties shall, as 
appropriate, cooperate with one another by 
exchanging information, in accordance with 
their domestic law, to enable them to deter-
mine: 

 
(a) Whether individuals crossing or at-

tempting to cross an international border 
with travel documents belonging to other 
persons or without travel documents are 
perpetrators or victims of trafficking in per-
sons; 
 

(b) The types of travel document that in-
dividuals have used or attempted to use to 
cross an international border for the purpose 
of trafficking in persons; and 
 

(c) The means and methods used by or-
ganized criminal groups for the purpose of 
trafficking in persons, including the re-
cruitment and transportation of victims, 
routes and links between and among indi-
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sammanslutningar som bedriver sådan han-
del samt möjliga åtgärder för att upptäcka 
dem. 
 

2. Parterna skall tillhandahålla eller för-
bättra utbildning för personal vid rätts-
vårdande myndigheter, migrationspersonal 
och andra berörda befattningshavare i före-
byggande av handel med människor. Ut-
bildningen bör koncentreras på metoder som 
används för att förebygga sådan handel, lag-
föra förövarna samt skydda offrens rättighe-
ter, däribland skydd av offren mot förövar-
na. Utbildningen bör också ta hänsyn till 
behovet av att beakta mänskliga rättigheter 
och frågor som rör barn- och könsperspektiv 
samt främja samarbete med enskilda organi-
sationer, andra berörda organisationer och 
andra delar av det civila samhället. 
 

3. En part som tar emot information skall 
tillmötesgå en begäran av den part som läm-
nar denna om begränsning av dess använd-
ning. 
 

Artikel 11 

Åtgärder vid gränser 

1. Utan att det skall inkräkta på internatio-
nella åtaganden avseende fri rörlighet för 
personer, skall parterna så långt som möjligt 
förstärka sådan gränskontroll som kan vara 
nödvändig för att förebygga och upptäcka 
handel med människor. 
 

2. Varje part skall vidta lagstiftningsåtgär-
der eller andra lämpliga åtgärder för att så 
långt som möjligt förebygga att transport-
medel som används av affärsdrivande frakt-
förare används vid förövande av brott som 
anges i artikel 5 i detta protokoll. 
 

3. Där så är lämpligt och utan att det skall 
inkräkta på tillämpliga internationella kon-
ventioner, skall dessa åtgärder innefatta 
åläggande av skyldighet för affärsdrivande 
fraktförare, inbegripet varje transportföretag 
eller ägare eller yrkesmässig brukare av 
transportmedel, att tillse att alla passagerare 
innehar de nödvändiga resehandlingarna för 
inresa i den mottagande staten. 

viduals and groups engaged in such traffick-
ing, and possible measures for detecting 
them. 
 

2. States Parties shall provide or streng-
then training for law enforcement, immigra-
tion and other relevant officials in the pre-
vention of trafficking in persons. The trai-
ning should focus on methods used in pre-
venting such trafficking, prosecuting the 
traffickers and protecting the rights of the 
victims, including protecting the victims 
from the traffickers. The training should 
also take into account the need to consider 
human rights and child- and gender-
sensitive issues and it should encourage co-
operation with non-governmental organiza-
tions, other relevant organizations and other 
elements of civil society. 

 
3. A State Party that receives information 

shall comply with any request by the State 
Party that transmitted the information that 
places restrictions on its use. 
 

Article 11 

Border measures 

1. Without prejudice to international com-
mitments in relation to the free movement of 
people, States Parties shall strengthen, to the 
extent possible, such border controls as may 
be necessary to prevent and detect traffick-
ing in persons. 

 
2. Each State Party shall adopt legislative 

or other appropriate measures to prevent, to 
the extent possible, means of transport oper-
ated by commercial carriers from being used 
in the commission of offences established in 
accordance with article 5 of this Protocol. 
 

3. Where appropriate, and without preju-
dice to applicable international conventions, 
such measures shall include establishing the 
obligation of commercial carriers, including 
any transportation company or the owner or 
operator of any means of transport, to ascer-
tain that all passengers are in possession of 
the travel documents required for entry into 
the receiving State. 
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4. Varje part skall vidta nödvändiga åtgär-
der i enlighet med sin nationella lag för att 
kunna föreskriva sanktioner vid bristande 
uppfyllelse av de skyldigheter som anges i 
punkt 3 i denna artikel. 
 

5. Varje part skall överväga att vidta åt-
gärder som, i enlighet med dess nationella 
lag, tillåter avvisning eller återkallelse av vi-
sering för personer som är delaktiga i för-
övande av brott som straffbeläggs i enlighet 
med detta protokoll. 
 

6. Utan att det skall inkräkta på artikel 27 i 
konventionen, skall parterna överväga att 
förstärka samarbetet mellan gränskontroll-
myndigheterna, bland annat genom att skapa 
och upprätthålla direkta kommunikationsvä-
gar. 
 

Artikel 12 

Säkerhet och kontroll av handlingar 

Varje part skall vidta nödvändiga åtgärder 
för att, inom ramen för tillgängliga resurser, 
trygga 
 

a) att rese- eller identitetshandlingar som 
den utfärdar är av sådan kvalitet att de inte 
enkelt kan missbrukas, förfalskas eller olag-
ligen ändras, mångfaldigas eller utfärdas, 
och 
 

b) skydd och säkerhet för äktheten av 
rese- och identitetshandlingar som den har 
utfärdat, eller som har utfärdats på dess 
vägnar, samt förebyggande av olaglig till-
verkning, utfärdande och användning av så-
dana handlingar. 
 

Artikel 13 

Handlingars äkthet och giltighet 

En part skall, på begäran av en annan part, 
i enlighet med sin nationella lag inom skälig 
tid kontrollera äktheten och giltigheten för 
rese- eller identitetshandlingar som har ut-
färdats eller som påstås ha utfärdats i dess 
namn och som misstänks för att användas i 
syfte att bedriva handel med människor. 

4. Each State Party shall take the neces-
sary measures, in accordance with its do-
mestic law, to provide for sanctions in cases 
of violation of the obligation set forth in 
paragraph 3 of this article. 
 

5. Each State Party shall consider taking 
measures that permit, in accordance with its 
domestic law, the denial of entry or revoca-
tion of visas of persons implicated in the 
commission of offences established in ac-
cordance with this Protocol. 
 

6. Without prejudice to article 27 of the 
Convention, States Parties shall consider 
strengthening cooperation among border 
control agencies by, inter alia, establishing 
and maintaining direct channels of commu-
nication. 
 

Article 12 

Security and control of documents 

Each State Party shall take such measures 
as may be necessary, within available 
means: 

 
(a) To ensure that travel or identity docu-

ments issued by it are of such quality that 
they cannot easily be misused and cannot 
readily be falsified or unlawfully altered, 
replicated or issued; and 
 

(b) To ensure the integrity and security of 
travel or identity documents issued by or on 
behalf of the State Party and to prevent their 
unlawful creation, issuance and use. 
 
 
 

Article 13 

Legitimacy and validity of documents 

At the request of another State Party, a 
State Party shall, in accordance with its do-
mestic law, verify within a reasonable time 
the legitimacy and validity of travel or iden-
tity documents issued or purported to have 
been issued in its name and suspected of be-
ing used for trafficking in persons. 
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Kapitel IV. Slutbestämmelser

Artikel 14 

Bestämmelser om förbehåll 

1. Ingenting i detta protokoll skall påverka 
rättigheter, skyldigheter eller förpliktelser 
som stater eller enskilda personer har enligt 
internationell rätt, innefattande internatio-
nell humanitär rätt, internationell rätt avse-
ende mänskliga rättigheter och särskilt, när 
de är tillämpliga, 1951 års konvention och 
1967 års protokoll om flyktingars rättsliga 
ställning och principen om icke-avvisning 
som ingår i dem. 
 

2. De åtgärder som anges i detta protokoll 
skall tolkas och tillämpas på ett sätt som inte 
diskriminerar personer på den grunden att 
de är offer för handel med människor. Tolk-
ningen och tillämpningen av dessa åtgärder 
skall vara förenliga med internationellt er-
kända principer om icke-diskriminering. 
 
 

Artikel 15 

Tvistlösning 

1. Parterna skall sträva efter att lösa tvister 
om tolkningen och tillämpningen av detta 
protokoll genom förhandlingar. 
 
 

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

3. Varje part får, när den undertecknar, ra-
tificerar, godtar, godkänner eller ansluter sig 
till detta protokoll, förklara att den inte an-

IV. Final provisions 

Article 14 

Saving clause 

1. Nothing in this Protocol shall affect the 
rights, obligations and responsibilities of 
States and individuals under international 
law, including international humanitarian 
law and international human rights law and, 
in particular, where applicable, the 1951 
Convention and the 1967 Protocol relating 
to the Status of Refugees and the principle 
of non-refoulement as contained therein. 
 
 

2. The measures set forth in this Protocol 
shall be interpreted and applied in a way 
that is not discriminatory to persons on the 
ground that they are victims of trafficking in 
persons. The interpretation and application 
of those measures shall be consistent with 
internationally recognized principles of non-
discrimination. 
 

Article 15 

Settlement of disputes 

l. States Parties shall endeavour to settle 
disputes concerning the interpretation or ap-
plication of this Protocol through negotia-
tion. 
 

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

3. Each State Party may, at the time of sig-
nature, ratification, acceptance or approval 
of or accession to this Protocol, declare that 
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ser sig vara bunden av punkt 2 i denna arti-
kel. De övriga parterna skall inte vara bund-
na av punkt 2 i denna artikel gentemot en 
part som har gjort ett sådant förbehåll. 
 
 

4. En part som har gjort ett förbehåll i en-
lighet med punkt 3 i denna artikel kan när 
som helst häva detta genom ett meddelande 
till Förenta Nationernas generalsekreterare. 
 
 

Artikel 16 

Undertecknande, ratifikation, godtagande, 
godkännande och anslutning 

 
1. Detta protokoll skall stå öppet för un-

dertecknande av alla stater från den 12 till 
den 15 december 2000 i Palermo, Italien, 
och därefter vid Förenta Nationernas hög-
kvarter i New York till den 12 december 
2002. 
 

2. Detta protokoll skall också stå öppet för 
undertecknande av regionala organisationer 
för ekonomisk integration, om minst en 
medlemsstat i en sådan organisation har un-
dertecknat detta protokoll i enlighet med 
punkt 1 i denna artikel. 
 

3. Detta protokoll skall ratificeras, godtas 
eller godkännas. Instrument avseende ratifi-
kation, godkännande eller godtagande skall 
deponeras hos Förenta Nationernas general-
sekreterare. En regional organisation för 
ekonomisk integration får deponera sitt in-
strument avseende ratifikation, godkännan-
de eller godtagande om minst en av dess 
medlemsstater har gjort detsamma. I sitt in-
strument avseende ratifikation, godkännan-
de eller godtagande skall en sådan organisa-
tion förklara omfattningen av sin behörighet 
med avseende på frågor som täcks av detta 
protokoll. En sådan organisation skall också 
meddela depositarien om varje ändring av 
betydelse inom sitt behörighetsområde. 
 

4. Detta protokoll skall stå öppet för an-
slutning av stater eller regionala organisa-
tioner för ekonomisk integration i vilka 

it does not consider itself bound by para-
graph 2 of this article. The other States Par-
ties shall not be bound by paragraph 2 of 
this article with respect to any State Party 
that has made such a reservation.  
 

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

Article 16 

Signature, ratification, acceptance, ap-
proval and accession 

 
1. This Protocol shall be open to all States 

for signature from 12 to 15 December 2000 
in Palermo, Italy, and thereafter at United 
Nations Headquarters in New York until 12 
December 2002. 
 
 

2. This Protocol shall also be open for sig-
nature by regional economic integration or-
ganizations provided that at least one mem-
ber State of such organization has signed 
this Protocol in accordance with paragraph 1 
of this article. 
 

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

4. This Protocol is open for accession by 
any State or any regional economic integra-
tion organization of which at least one 
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minst en medlemsstat är part i protokollet. 
Anslutningsinstrument skall deponeras hos 
Förenta Nationernas generalsekreterare. Vid 
sin anslutning skall en regional organisation 
för ekonomisk integration förklara omfatt-
ningen av sin behörighet med avseende på 
frågor som täcks av protokollet. En sådan 
organisation skall också meddela depositari-
en om varje ändring av betydelse inom sitt 
behörighetsområde. 
 

Artikel 17 

Ikraftträdande 

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

2. För varje stat eller regional organisation 
för ekonomisk integration som ratificerar, 
godtar, godkänner eller ansluter sig till detta 
protokoll efter det att det fyrtionde instru-
mentet har deponerats skall protokollet träda 
i kraft den trettionde dagen efter dagen för 
ifrågavarande stats eller organisations depo-
nering av motsvarande instrument eller den 
dag detta protokoll träder i kraft enligt punkt 
1 i denna artikel, beroende på vilken händel-
se som inträffar senast. 
 

Artikel 18 

Ändringar 

1. Fem år efter detta protokolls ikraftträ-
dande får en part i protokollet inkomma med 
ändringsförslag till Förenta Nationernas ge-
neralsekreterare, som skall delge det till par-
terna och konventionsstatskonferensen för 
prövning och antagande. När parterna i detta 
protokoll möts vid konventionsstatskonfe-
rensen, skall de göra alla ansträngningar för 
att uppnå enhällighet om ändringar. Om alla 

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

Article 17 

Entry into force 

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

2. For each State or regional economic in-
tegration organization ratifying, accepting, 
approving or acceding to this Protocol after 
the deposit of the fortieth instrument of such 
action, this Protocol shall enter into force on 
the thirtieth day after the date of deposit by 
such State or organization of the relevant in-
strument or on the date this Protocol enters 
into force pursuant to paragraph 1 of this ar-
ticle, whichever is the later. 
 
 

Article 18 

Amendment 

1. After the expiry of five years from the 
entry into force of this Protocol, a State 
Party to the Protocol may propose an 
amendment and file it with the Secretary-
General of the United Nations, who shall 
thereupon communicate the proposed 
amendment to the States Parties and to the 
Conference of the Parties to the Convention 
for the purpose of considering and deciding 
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ansträngningar att uppnå enhällighet har va-
rit förgäves och ingen enighet uppnåtts, 
skall, som en sista utväg för att ändringen 
skall antas, krävas att den godtagits av en 
majoritet av två tredjedelar av de närvarande 
och röstande parterna i detta protokoll vid 
partskonferensen. 
 
 
 
 

2. Regionala organisationer för ekonomisk 
integration får i frågor som faller inom deras 
behörighet utöva sin rösträtt enligt denna ar-
tikel med det antal röster som är lika med 
antalet av dess medlemsstater som är parter i 
detta protokoll. Sådana organisationer får 
inte utöva sin rösträtt när dess medlemssta-
ter utövar sin rösträtt och omvänt. 
 
 

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

4. En ändring som antagits i enlighet med 
punkt 1 i denna artikel träder i kraft för en 
part 90 dagar efter dagen för deponering hos 
Förenta Nationernas generalsekreterare av 
ett instrument avseende ratifikation, godta-
gande eller godkännande av ändringen. 
 
 

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

Artikel 19 

Uppsägning 

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

on the proposal. The States Parties to this 
Protocol meeting at the Conference of the 
Parties shall make every effort to achieve 
consensus on each amendment. If all efforts 
at consensus have been exhausted and no 
agreement has been reached, the amendment 
shall, as a last resort, require for its adoption 
a two-thirds majority vote of the States Par-
ties to this Protocol present and voting at the 
meeting of the Conference of the Parties. 
 

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

 
3. An amendment adopted in accordance 

with paragraph 1 of this article is subject to 
ratification, acceptance or approval by 
States Parties.  
 

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

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

Article 19 

Denunciation 

1. A State Party may denounce this Proto-
col by written notification to the Secretary-
General of the United Nations. Such denun-
ciation shall become effective one year after 
the date of receipt of the notification by the 
Secretary-General. 
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2. En regional organisation för ekonomisk 
integration skall upphöra att vara part i detta 
protokoll när alla dess medlemsstater har 
upphört att vara parter i detsamma. 
 

Artikel 20 

Depositarie och språk 

1. Förenta Nationernas generalsekreterare 
är depositarie för detta protokoll. 
 
 

2. Originalet till detta protokoll, vars ara-
biska, engelska, franska, kinesiska, ryska 
och spanska texter är lika giltiga, skall de-
poneras hos Förenta Nationernas general-
sekreterare. 
 

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har un-
dertecknade befullmäktigade, därtill veder-
börligen bemyndigade av sina respektive re-
geringar, undertecknat detta protokoll. 

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

Article 20 

Depositary and languages 

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

 
2. The original of this Protocol, of which 

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

IN WITNESS WHEREOF, the undersig-
ned plenipotentiaries, being duly authorized 
thereto by their respective Governments, 
have signed this Protocol. 

 
 



(Finlands författningssamlings nr 746/2006)

Lag

Nr 72

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i
tilläggsprotokollet mot människosmuggling till Förenta Nationernas konvention mot

gränsöverskridande organiserad brottslighet

Given i Helsingfors den 25 augusti 2006

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i det i New York den 15
november 2000 upprättade tilläggsprotokollet
mot människosmuggling land-, sjö- och luft-
vägen till Förenta Nationernas konvention
mot gränsöverskridande organiserad brotts-

lighet gäller som lag sådana Finland har
förbundit sig till dem.

2 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 25 augusti 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Leena Luhtanen

RP 221/2005
LaUB 10/2006
RSv 93/2006
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(Finlands författningssamlings nr 861/2006)

Republikens presidents förordning

Nr 73

om sättande i kraft av tilläggsprotokollet mot människosmuggling till Förenta
Nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och om
ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området

för lagstiftningen i tilläggsprotokollet

Given i Helsingfors den 29 september 2006

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

1 §
Det i New York den 15 november 2000
upprättade tilläggsprotokollet mot människo-
smuggling land-, sjö- och luftvägen till
Förenta Nationernas konvention mot gräns-
överskridande organiserad brottslighet som
riksdagen godkänt den 21 juni 2006 och som
godkänts av republikens president den 25
augusti 2006 och i fråga om vilken godkän-
nandeinstrumentet har deponerats hos Förenta
Nationernas generalsekreterare den 7 septem-
ber 2006, gäller från den 7 oktober såsom
därom har överenskommits.

2 §
Lagen av den 25 augusti 2006 om sättande
i kraft av de bestämmelser som hör till
området för lagstiftningen i tilläggsprotokol-
let mot människosmuggling till Förenta Na-
tionernas konvention mot gränsöverskridande
organiserad brottslighet (746/2006) träder i
kraft den 7 oktober 2006.

3 §
I samband med deponerandet av godkän-

nandeinstrumentet har Finland avgivit föl-
jande förklaring i anknytning till artikel 8
stycke 6 i tilläggsprotokollet:
De myndigheter som i Finland ansvarar för

att hindra att ett fartyg används för männi-
skosmuggling till havs är gränsbevaknings-
väsendet och centralkriminalpolisen. Den
myndighet som sörjer för att besvara fram-
ställningar om bekräftelse av registrering eller
ett fartygs rätt att föra flagg är sjöfartsverket.

4 §
De bestämmelser i tilläggsprotokollet som

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

5 §
Denna förordning träder i kraft den 7

oktober 2006.

Helsingfors den 29 september 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Leena Luhtanen
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(Översättning) 
 
Tilläggsprotokoll mot människosmuggling 
land-, sjö- och luftvägen till Förenta Natio-
nernas konvention mot gränsöverskridande 

organiserad brottslighet 

Protocol against the Smuggling of Migrants 
by Land, Sea and Air, supplementing the 

United Nations Convention against Trans-
national Organized Crime 

Ingress 
 

De stater som är parter i detta protokoll, 
 

förklarar att effektiva åtgärder för att fö-
rebygga och bekämpa människosmuggling 
land-, sjö- och luftvägen fordrar ett allom-
fattande internationellt tillvägagångssätt, in-
nefattande samarbete, informationsutbyte 
och andra lämpliga åtgärder, däribland so-
cioekonomiska åtgärder, på det nationella, 
regionala och internationella planet, 
 

som åberopar generalförsamlingens reso-
lution 54/212 av den 22 december 1999, i 
vilken församlingen uppmanar medlemssta-
terna och FN-systemet att förstärka det in-
ternationella samarbetet i fråga om interna-
tionell migration och utveckling för att ta itu 
med de underliggande orsakerna till migra-
tion, särskilt de som sammanhänger med 
fattigdom, och att maximera fördelarna med 
internationell migration för de berörda, och 
uppmanar, där så är tillämpligt, interregio-
nala, regionala och subregionala organisa-
tioner att fortsätta att ägna sig åt frågan om 
migration och utveckling, 
 

som är övertygade om behovet att ge mi-
granter en human behandling och fullt 
skydd för deras rättigheter, 
 

som beaktar den omständigheten att det, 
trots verksamhet företagen i andra interna-
tionella fora, inte finns något universellt in-
strument som beaktar alla aspekterna av 
människosmuggling och andra därtill relate-
rade frågor, 
 

som är oroade över organiserade krimi-
nella gruppers betydligt ökade verksamhet i 
fråga om människosmuggling och annan 
därtill relaterad brottslig verksamhet som  
anges i detta protokoll, vilket vållar de be-
rörda staterna stor skada, 

Preamble 
 

The States Parties to this Protocol, 
 

Declaring that effective action to prevent 
and combat the smuggling of migrants by 
land, sea and air requires a comprehensive 
international approach, including coopera-
tion, the exchange of information and other 
appropriate measures, including socio-
economic measures, at the national, regional 
and international levels,  
 

Recalling General Assembly resolution 
54/212 of 22 December 1999, in which the 
Assembly urged Member States and the 
United Nations system to strengthen interna-
tional cooperation in the area of interna-
tional migration and development in order 
to address the root causes of migration, es-
pecially those related to poverty, and to 
maximize the benefits of international mi-
gration to those concerned, and encouraged, 
where relevant, interregional, regional and 
subregional mechanisms to continue to ad-
dress the question of migration and devel-
opment,  
 

Convinced of the need to provide migrants 
with humane treatment and full protection 
of their rigths,  
 

Taking into account the fact that, despite 
work undertaken in other international fo-
rums, there is no universal instrument that 
addresses all aspects of smuggling of mi-
grants and other related issues,  
 
 

Concerned at the significant increase in 
the activities of organized criminal groups 
in smuggling of migrants and other related 
criminal activities set forth in this Protocol, 
which bring great harm to the States con-
cerned,  
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som även är oroade över att människo-
smuggling kan äventyra de berörda migran-
ternas liv eller säkerhet, 
 

som åberopar generalförsamlingens reso-
lution 53/111 av den 9 december 1998, i 
vilken församlingen beslutar att upprätta en 
öppen, mellanstatlig ad hoc-kommitté för att 
utarbeta en allomfattande internationell 
konvention mot gränsöverskridande organi-
serad brottslighet och att diskutera upp-
rättande av bland annat ett internationellt in-
strument om olaglig handel med och trans-
port av migranter, däribland sjövägen, 
 
 

som är övertygade om att ett internatio-
nellt instrument mot människosmuggling 
land-, sjö- och luftvägen som kompletterar 
Förenta Nationernas konvention mot gräns-
överskridande organiserad brottslighet skall 
vara till nytta för att förebygga och bekämpa 
denna brottslighet, 
 

har kommit överens om följande: 
 

Kapitel I. Allmänna bestämmelser 

Artikel 1 

Förhållande till Förenta Nationernas kon-
vention mot gränsöverskridande organise-

rad brottslighet 

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

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

3. Brott som anges i artikel 6 i detta pro-
tokoll skall betraktas som brott enligt kon-
ventionen. 
 
 
 
 
 
 

Also concerned that the smuggling of mi-
grants can endanger the lives or security of 
the migrants involved,  
 

Recalling General Assembly resolution 
53/111 of 9 December 1998, in which the 
Assembly decided to establish an open-
ended intergovernmental ad hoc committee 
for the purpose of elaborating a comprehen-
sive international convention against trans-
national organized crime and of discussing 
the elaboration of, inter alia, an international 
instrument addressing illegal trafficking in 
and transporting of migrants, including by 
sea,  
 

Convinced that supplementing the United 
Nations Convention against Transnational 
Organized Crime with an international in-
strument against the smuggling of migrants 
by land, sea and air will be useful in pre-
venting and combating that crime,  
 
 
Have agreed as follows: 
 

I. General provisions  

Article 1 

Relation with the United Nations Conven-
tionagainst Transnational Organized Crime 

 
1. This Protocol supplements the United 

Nations Convention against Transnational 
Organized Crime. It shall be interpreted to-
gether with the Convention. 
 

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

3. The offences established in accordance 
with article 6 of this Protocol shall be re-
garded as offences established in accordance 
with the Convention. 
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Artikel 2 

Syfte 

Detta protokolls syfte är att förebygga och 
bekämpa människosmuggling och främja 
samarbete mellan parterna i detta syfte sam-
tidigt som de smugglade migranternas rät-
tigheter skyddas. 
 

Artikel 3 

Definitioner 

I detta protokoll avses med 
 

a) ”människosmuggling”: främjande, i 
syfte att direkt eller indirekt uppnå en eko-
nomisk eller annan materiell vinning, av en 
persons olagliga inresa i en stat som är bun-
den av protokollet och i vilken han eller hon 
inte är medborgare eller stadigvarande bo-
satt, 
 

b) ”olaglig inresa”: gränspassering utan att 
uppfylla de erforderliga villkoren för laglig 
inresa i den mottagande staten, 
 
 

c) ”falsk rese- eller identitetshandling”: 
rese- eller identitetshandling, 
 
 

i) som har förfalskats eller ändrats på ett 
avgörande sätt av en person eller en myn-
dighet som inte lagligen är bemyndigad att 
upprätta eller utfärda sådan handling på en 
stats vägnar, eller 
 

ii) som har otillbörligt utfärdats eller er-
hållits genom någon som inte varit behörig, 
bestickning, tvång eller på annat olagligt 
sätt, eller 
 

iii) som används av en annan person än 
den rättmätige innehavaren. 
 

d) ”fartyg”: sjögående farkost av vilket 
slag som helst, innefattande svävare och 
bärplansfarkost, som används eller kan an-
vändas som transportmedel på vatten, utom 
örlogsfartyg, hjälpfartyg eller annat fartyg 

Article 2 

Statement of purpose 

The purpose of this Protocol is to prevent 
and combat the smuggling of migrants, as 
well as to promote cooperation among 
States Parties to that end, while protecting 
the rights of smuggled migrants. 
 

Article 3 

Use of terms 

For the purposes of this Protocol: 
 

(a) “Smuggling of migrants” shall mean 
the procurement, in order to obtain, directly 
or indirectly, a financial or other material 
benefit, of the illegal entry of a person into a 
State Party of which the person is not a na-
tional or a permanent resident; 
 
 

(b) “Illegal entry” shall mean crossing 
borders without complying with the neces-
sary requirements for legal entry into the re-
ceiving State; 
 

(c) “Fraudulent travel or identity docu-
ment” shall mean any travel or identity 
document: 
 

(i) That has been falsely made or altered 
in some material way by anyone other than 
a person or agency lawfully authorized to 
make or issue the travel or identity docu-
ment on behalf of a State; or 
 

(ii) That has been improperly issued or ob-
tained through misrepresentation, corruption 
or duress or in any other unlawful manner; 
or 
 

(iii) That is being used by a person other 
than the rightful holder; 
 

(d) “Vessel” shall mean any type of water 
craft, including non-displacement craft and 
seaplanes, used or capable of being used as 
a means of transportation on water, except a 
warship, naval auxiliary or other vessel 
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som ägs eller brukas av en stat och som vid 
tidpunkten i fråga uteslutande används i 
statlig, icke-affärsdrivande tjänst. 
 

Artikel 4 

Tillämpningsområde 

Såvida inte annat anges, skall detta proto-
koll tillämpas på förebyggande, utredning 
och lagföring av brott som anges i artikel 6 i 
detta protokoll, när brottet är gränsöverskri-
dande till sin natur och en organiserad 
brottslig sammanslutning är delaktig, liksom 
för skydd av de personers rättigheter som är 
utsatta för sådana brott. 
 
 

Artikel 5 

Migranters straffrättsliga ansvar 

Migranter skall inte kunna lagföras enligt 
detta protokoll på den grund att de har varit 
utsatta för sådant handlande som anges i ar-
tikel 6 i protokollet. 
 

Artikel 6 

Kriminalisering 

1. Varje part skall vidta de lagstiftningsåt-
gärder och andra åtgärder som erfordras för 
att straffbelägga följande gärningar när de 
begås uppsåtligen och i syfte att direkt eller 
indirekt uppnå en ekonomisk eller annan 
materiell vinning: 
 

a) människosmuggling. 
 

b) när följande gärningar begås i syfte att 
möjliggöra människosmuggling: 
 

i) tillverkning av falsk rese- eller identi-
tetshandling, 
 

ii) anskaffning, tillhandahållande eller in-
nehav av sådan handling. 
 

c) att göra det möjligt för en person som 
inte är medborgare eller stadigvarande bo-
satt i en stat att stanna kvar där utan att upp-

owned or operated by a Government and 
used, for the time being, only on govern-
ment non-commercial service. 
 

Article 4 

Scope of application 

This Protocol shall apply, except as oth-
erwise stated herein, to the prevention, in-
vestigation and prosecution of the offences 
established in accordance with article 6 of 
this Protocol, where the offences are trans-
national in nature and involve an organized 
criminal group, as well as to the protection 
of the rights of persons who have been the 
object of such offences. 
 

Article 5 

Criminal liability of migrants 

Migrants shall not become liable to crimi-
nal prosecution under this Protocol for the 
fact of having been the object of conduct set 
forth in article 6 of this Protocol.  
 

Article 6 

Criminalization 

1. Each State Party shall adopt such legis-
lative and other measures as may be neces-
sary to establish as criminal offences, when 
committed intentionally and in order to ob-
tain, directly or indirectly, a financial or 
other material benefit: 
 

(a) The smuggling of migrants;  
 
(b) When committed for the purpose of 

enabling the smuggling of migrants:  
 

(i) Producing a fraudulent travel or iden-
tity document; 

 
(ii) Procuring, providing or possessing 

such a document; 
 

(c) Enabling a person who is not a na-
tional or a permanent resident to remain in 
the State concerned without complying with 
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fylla de erforderliga villkoren för att lagli-
gen stanna kvar i staten på de sätt som anges 
i b i denna punkt eller på annat olagligt sätt. 
 
 

2. Varje part skall också vidta de lagstift-
ningsåtgärder och andra åtgärder som er-
fordras för att straffbelägga följande gär-
ningar: 
 

a) att försöka begå ett brott som anges i 
punkt 1 i denna artikel under de förutsätt-
ningar som följer av grundprinciperna i par-
tens rättsordning, 
 

b) att delta som medbrottsling i ett brott 
som anges i punkt 1 a, 1 b i eller 1 c i denna 
artikel och, under de förutsättningar som 
följer av grundprinciperna i partens rätts-
ordning, delta som medbrottsling i ett brott 
som anges i punkt 1 b ii i denna artikel, 
 
 

c) att organisera eller förmå andra att begå 
ett brott som anges i punkt 1 i denna artikel. 
 
 

3. Varje part skall vidta de lagstiftningsåt-
gärder och andra åtgärder som erfordras för 
att fastställa som försvårande omständighe-
ter till de brott som anges i punkt 1 a, 1 b i 
och 1 c i denna artikel och, under de förut-
sättningar som följer av grundprinciperna i 
dess rättsordning, till de brott som anges i 
punkt 2 b och 2 c i denna artikel, omstän-
digheter 
 

a) som äventyrar eller som kan förmodas 
äventyra migranternas liv eller säkerhet, el-
ler 

 
b) som är förenade med omänsklig eller 

förnedrande behandling, däribland utnytt-
jande, av sådana migranter. 
 

4. Ingen bestämmelse i detta protokoll 
skall hindra en part från att vidta åtgärder 
mot en person vars beteende utgör ett brott 
enligt dess nationella lagstiftning. 
 
 
 

the necessary requirements for legally re-
maining in the State by the means men-
tioned in subparagraph (b) of this paragraph 
or any other illegal means. 
 

2. Each State Party shall also adopt such 
legislative and other measures as may be 
necessary to establish as criminal offences: 
 
 

(a) Subject to the basic concepts of its le-
gal system, attempting to commit an offence 
established in accordance with paragraph 1 
of this article; 
 

(b) Participating as an accomplice in an 
offence established in accordance with para-
graph 1 (a), (b) (i) or (c) of this article and, 
subject to the basic concepts of its legal sys-
tem, participating as an accomplice in an of-
fence established in accordance with para-
graph 1 (b) (ii) of this article; 
 

(c) Organizing or directing other persons 
to commit an offence established in accord-
ance with paragraph 1 of this article. 
 

3. Each State Party shall adopt such le-
gislative and other measures as may be
necessary to establish as aggravating cir-
cumstances to the offences established in 
accordance with paragraph 1 (a), (b) (i) and 
(c) of this article and, subject to the basic 
concepts of its legal system, to the offences 
established in accordance with paragraph 2 
(b) and (c) of this article, circumstances: 
 

(a) That endanger, or are likely to endan-
ger, the lives or safety of the migrants con-
cerned; or 
 

(b) That entail inhuman or degrading 
treatment, including for exploitation, of such 
migrants. 
 

4. Nothing in this Protocol shall prevent a 
State Party from taking measures against a 
person whose conduct constitutes an offence 
under its domestic law. 
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Kapitel II. Människosmuggling till havs

Artikel 7 

Samarbete 

Parterna skall samarbeta i största möjliga 
utsträckning för att förebygga och bekämpa 
människosmuggling till havs i enlighet med 
den internationella havsrätten. 
 
 
 
 

Artikel 8 

Åtgärder mot människosmuggling till havs 

 
1. En part, som har skälig anledning att 

misstänka att ett fartyg som för dess flagg, 
eller uppger sig vara registrerat i den parten, 
som saknar nationalitet eller som, fast det 
för utländsk flagg eller vägrar att visa flagg, 
i själva verket har ifrågavarande parts natio-
nalitet, ägnar sig åt människosmuggling till 
havs, har rätt att begära bistånd av andra 
parter för att hindra att fartyget används för 
sådant ändamål. En part som mottar en så-
dan framställning skall lämna det begärda 
biståndet så långt det är möjligt. 
 
 

2. En part, som har skälig anledning att 
misstänka att ett fartyg som utövar sin rätt 
till fri sjöfart enligt internationell rätt och 
som för en annan parts flagg, eller visar en 
annan parts registreringsbeteckningar, ut-
nyttjas för människosmuggling till havs, får 
anmäla detta till flaggstaten, begära bekräf-
telse på registreringen och, om bekräftelse 
erhålls, begära tillstånd från flaggstaten att 
vidta lämpliga åtgärder beträffande fartyget. 
Flaggstaten får ge den begärande staten till-
stånd att bland annat 
 
 

a) borda fartyget, 
 

b) genomsöka fartyget, och 
 

c) om bevis på att fartyget är inblandat i 

II. Smuggling of migrants by sea 

Article 7 

Cooperation 

States Parties shall cooperate to the fullest 
extent possible to prevent and suppress the 
smuggling of migrants by sea, in accordance 
with the international law of the sea. 
 
 
 
 

Article 8 

Measures against the smuggling of migrants 
by sea 

1. A State Party that has reasonable 
grounds to suspect that a vessel that is flying 
its flag or claiming its registry, that is with-
out nationality or that, though flying a for-
eign flag or refusing to show a flag, is in re-
ality of the nationality of the State Party 
concerned is engaged in the smuggling of 
migrants by sea may request the assistance 
of other States Parties in suppressing the use 
of the vessel for that purpose. The States 
Parties so requested shall render such assis-
tance to the extent possible within their 
means. 
 

2. A State Party that has reasonable 
grounds to suspect that a vessel exercising 
freedom of navigation in accordance with 
international law and flying the flag or dis-
playing the marks of registry of another 
State Party is engaged in the smuggling of 
migrants by sea may so notify the flag State, 
request confirmation of registry and, if con-
firmed, request authorization from the flag 
State to take appropriate measures with re-
gard to that vessel. The flag State may au-
thorize the requesting State, inter alia: 
 
 

(a) To board the vessel; 
 

(b) To search the vessel; and 
 
(c) If evidence is found that the vessel is 
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människosmuggling till havs påträffas, vidta 
lämpliga åtgärder beträffande fartyget och 
personerna och lasten ombord enligt till-
stånd av flaggstaten. 
 

3. En part som har vidtagit en åtgärd enligt 
punkt 2 i denna artikel skall omedelbart un-
derrätta den berörda flaggstaten om resulta-
tet av åtgärden. 
 

4. En part skall snarast besvara en fram-
ställning från en annan part om att avgöra 
om ett fartyg som påstår sig vara registrerat 
där eller för dess flagg är berättigat därtill 
och en framställning om tillstånd gjord med 
stöd av punkt 2 i denna artikel. 
 
 

5. I enlighet med artikel 7 i detta protokoll 
får en flaggstat förena sitt tillstånd med vill-
kor som skall avtalas mellan den staten och 
den begärande staten, innefattande villkor 
om ansvar och omfattningen av de faktiska 
åtgärder som skall vidtas. En part skall inte 
vidta några ytterligare åtgärder utan uttryck-
ligt tillstånd av flaggstaten, utom sådana åt-
gärder som behövs för att avhjälpa omedel-
bar fara för människoliv eller sådana åtgär-
der som följer av tillämpliga bilaterala eller 
multilaterala överenskommelser. 
 

6. Varje part skall utse en myndighet eller, 
om så behövs, flera myndigheter, för att ta 
emot och besvara framställningar om biträ-
de, bekräftelse av registrering eller av ett 
fartygs rätt att föra dess flagg samt tillstånd 
att vidta lämpliga åtgärder. Notifikation om 
utseende av behörig myndighet skall genom 
generalsekreteraren tillställas alla andra par-
ter inom en månad efter det att myndigheten 
har utsetts. 
 

7. En part som har skälig anledning att 
misstänka att ett fartyg utnyttjas för männi-
skosmuggling till havs och som saknar na-
tionalitet, eller som kan förmodas vara ett 
fartyg som saknar nationalitet, får borda och 
genomsöka fartyget. Om bevisning som be-
kräftar misstankarna påträffas, skall parten 
vidta lämpliga åtgärder i överensstämmelse 
med tillämplig nationell och internationell 
rätt. 

engaged in the smuggling of migrants by 
sea, to take appropriate measures with re-
spect to the vessel and persons and cargo on 
board, as authorized by the flag State. 
 

3. A State Party that has taken any meas-
ure in accordance with paragraph 2 of this 
article shall promptly inform the flag State 
concerned of the results of that measure. 
 

4. A State Party shall respond expedi-
tiously to a request from another State Party 
to determine whether a vessel that is claim-
ing its registry or flying its flag is entitled to 
do so and to a request for authorization 
made in accordance with paragraph 2 of this 
article. 
 

5. A flag State may, consistent with article 
7 of this Protocol, subject its authorization 
to conditions to be agreed by it and the re-
questing State, including conditions relating 
to responsibility and the extent of effective 
measures to be taken. A State Party shall 
take no additional measures without the ex-
press authorization of the flag State, except 
those necessary to relieve imminent danger 
to the lives of persons or those which derive 
from relevant bilateral or multilateral 
agreements. 
 

6. Each State Party shall designate an au-
thority or, where necessary, authorities to 
receive and respond to requests for assis-
tance, for confirmation of registry or of the 
right of a vessel to fly its flag and for au-
thorization to take appropriate measures. 
Such designation shall be notified through 
the Secretary-General to all other States Par-
ties within one month of the designation. 
 
 

7. A State Party that has reasonable 
grounds to suspect that a vessel is engaged 
in the smuggling of migrants by sea and is 
without nationality or may be assimilated to 
a vessel without nationality may board and 
search the vessel. If evidence confirming the 
suspicion is found, that State Party shall 
take appropriate measures in accordance 
with relevant domestic and international 
law. 
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Artikel 9 

Säkerhetsbestämmelser 

1. När en part vidtar åtgärder mot ett far-
tyg i enlighet med artikel 8 i detta protokoll, 
skall den 
 

a) trygga de ombordvarandes säkerhet och 
människovärdiga behandling, 
 

b) vederbörligen beakta behovet att inte 
äventyra fartygets eller dess lasts säkerhet, 
 
 

c) vederbörligen beakta behovet att inte 
inkräkta på flaggstatens eller någon annan 
berörd stats affärsintressen eller rättsliga in-
tressen, 
 

d) med tillgängliga medel trygga att de åt-
gärder som vidtas med avseende på fartyget 
är miljömässigt sunda. 
 

2. I de fall motiven för de vidtagna åtgär-
derna i enlighet med artikel 8 i protokollet 
visar sig vara ogrundade, skall fartyget er-
sättas för förlust eller skada som det har 
åsamkats, förutsatt att det inte har begått nå-
gon gärning som motiverar de vidtagna åt-
gärderna. 
 

3. Åtgärder enligt detta kapitel skall vid-
tas, antas eller genomföras med vederbörligt 
beaktande av nödvändigheten av att inte in-
kräkta på eller påverka 
 

a) kuststaters rättigheter och skyldigheter 
eller utövning av jurisdiktion enligt den in-
ternationella havsrätten, eller 
 
 

b) flaggstatens behörighet att utöva juris-
diktion och kontroll i administrativa, teknis-
ka och sociala frågor som berör fartyget. 
 
 

4. Åtgärder som vidtagits till havs enligt 
detta kapitel får endast vidtas av örlogsfar-
tyg eller militära luftfartyg eller av andra 
fartyg eller luftfartyg som är tydligt marke-

Article 9 

Safeguard clauses 

1. Where a State Party takes measures 
against a vessel in accordance with article 8 
of this Protocol, it shall: 
 

(a) Ensure the safety and humane treat-
ment of the persons on board; 
 

(b) Take due account of the need not to 
endanger the security of the vessel or its 
cargo; 
 

(c) Take due account of the need not to 
prejudice the commercial or legal interests 
of the flag State or any other interested 
State; 
 

(d) Ensure, within available means, that 
any measure taken with regard to the vessel 
is environmentally sound. 
 

2. Where the grounds for measures taken 
pursuant to article 8 of this Protocol prove 
to be unfounded, the vessel shall be com-
pensated for any loss or damage that may 
have been sustained, provided that the ves-
sel has not committed any act justifying the 
measures taken.  
 

3. Any measure taken, adopted or imple-
mented in accordance with this chapter shall 
take due account of the need not to interfere 
with or to affect: 
 

(a) The rights and obligations and the ex-
ercise of jurisdiction of coastal States in ac-
cordance with the international law of the 
sea; or  
 

(b) The authority of the flag State to exer-
cise jurisdiction and control in administra-
tive, technical and social matters involving 
the vessel. 
 

4. Any measure taken at sea pursuant to 
this chapter shall be carried out only by war-
ships or military aircraft, or by other ships 
or aircraft clearly marked and identifiable as 
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rade och identifierbara såsom varande i stat-
lig tjänst och bemyndigade därtill. 
 
Kapitel III. Förebyggande, samarbete och 

andra åtgärder 

Artikel 10 

Information 

1. Utan att det påverkar artiklarna 27 och 
28 i konventionen, skall parter, särskilt så-
dana med gemensam gräns eller som är be-
lägna längs farleder utefter vilka människo-
smuggling förekommer, i syfte att uppfylla 
detta protokolls syften, på ett sätt som är 
förenligt med deras respektive rättsordning 
och förvaltningssystem, utbyta information 
om relevanta frågor, såsom de följande: 
 

a) platser för in- och utresa samt rutter, 
fraktförare och transportmedel som är kända 
för eller misstänks för att användas av en 
organiserad brottslig sammanslutning som 
ägnar sig åt sådant handlande som anges i 
artikel 6 i detta protokoll, 
 

b) sådana organisationers eller organisera-
de brottsliga sammanslutningars identitet 
och metoder som är kända för eller miss-
tänks för att användas av en organiserad 
brottslig sammanslutning som ägnar sig åt 
sådant handlande som anges i artikel 6 i det-
ta protokoll, 
 

c) äktheten av och den riktiga formen för 
resehandlingar som utfärdas av en part samt 
stöld eller missbruk av oifyllda rese- eller 
identitetshandlingar, 
 

d) medel och metoder för att dölja och 
transportera människor, olaglig ändring, re-
produktion, förvärv eller annat missbruk av 
rese- eller identitetshandlingar som as vid 
begående av sådant handlande som anges i 
artikel 6 i detta protokoll och metoder för att 
upptäcka dem,  
 

e) erfarenhet i fråga om lagstiftning, prax-
is och åtgärder för att förebygga och be-
kämpa sådant handlande som anges i artikel 
6 i detta protokoll, och 

being on government service and authorized 
to that effect. 
 

III. Prevention, cooperation and other 
measures 

Article 10 

Information 

1. Without prejudice to articles 27 and 28 
of the Convention, States Parties, in particu-
lar those with common borders or located on 
routes along which migrants are smuggled, 
shall, for the purpose of achieving the objec-
tives of this Protocol, exchange among 
themselves, consistent with their respective 
domestic legal and administrative systems, 
relevant information on matters such as: 
 

(a) Embarkation and destination points, as 
well as routes, carriers and means of trans-
portation, known to be or suspected of being 
used by an organized criminal group en-
gaged in conduct set forth in article 6 of this 
Protocol; 
 

(b) The identity and methods of organiza-
tions or organized criminal groups known to 
be or suspected of being engaged in conduct 
set forth in article 6 of this Protocol; 
 
 
 
 

(c) The authenticity and proper form of 
travel documents issued by a State Party and 
the theft or related misuse of blank travel or 
identity documents; 
 

(d) Means and methods of concealment 
and transportation of persons, the unlawful 
alteration, reproduction or acquisition or 
other misuse of travel or identity documents 
used in conduct set forth in article 6 of this 
Protocol and ways of detecting them; 
 
 

(e) Legislative experiences and practices 
and measures to prevent and combat the 
conduct set forth in article 6 of this Proto-
col; and 
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f) vetenskaplig och teknologisk informa-
tion som är användbar för upprätthållande 
av lagen i syfte att förbättra varandras för-
måga att förebygga, upptäcka och utreda så-
dant handlande som anges i artikel 6 i detta 
protokoll och åtala de inblandade. 
 

2. En part som tar emot information skall 
bifalla en framställning från den part som 
har förmedlat denna om inskränkningar i 
rätten att använda den. 
 
 

Artikel 11 

Åtgärder vid gränser 

1. Utan att det skall inkräkta på internatio-
nella åtaganden avseende fri rörlighet för 
personer, skall parterna så långt som möjligt 
förstärka sådan gränskontroll som kan vara 
nödvändig för att förebygga och upptäcka 
människosmuggling. 
 

2. Varje part skall vidta lagstiftningsåtgär-
der eller andra lämpliga åtgärder för att så 
långt som möjligt förebygga att transport-
medel som används av affärsdrivande frakt-
förare används vid förövande av brott som 
anges i artikel 6.1 a i detta protokoll. 
 
 

3. Där så är lämpligt och utan att det skall 
inkräkta på tillämpliga internationella kon-
ventioner, skall dessa åtgärder innefatta 
åläggande av skyldighet för affärsdrivande 
fraktförare, inbegripet varje transportföretag 
eller ägare eller yrkesmässig brukare av 
transportmedel, att tillse att alla passagerare 
innehar de nödvändiga resehandlingarna för 
inresa i den mottagande staten. 
 

4. Varje part skall vidta nödvändiga åtgär-
der i enlighet med sin nationella lag för att 
kunna föreskriva sanktioner vid bristande 
uppfyllelse av de skyldigheter som anges i 
punkt 3 i denna artikel. 
 

5. Varje part skall överväga att vidta åt-
gärder som, i enlighet med dess nationella 
lag, tillåter avvisning eller återkallelse av vi-
sering för personer som är delaktiga i för-

(f) Scientific and technological informa-
tion useful to law enforcement, so as to en-
hance each other’s ability to prevent, detect 
and investigate the conduct set forth in arti-
cle 6 of this Protocol and to prosecute those 
involved. 
 

2. A State Party that receives information 
shall comply with any request by the State 
Party that transmitted the information that 
places restrictions on its use. 
 
 

Article 11 

Border measures 

1. Without prejudice to international com-
mitments in relation to the free movement of 
people, States Parties shall strengthen, to the 
extent possible, such border controls as may 
be necessary to prevent and detect the 
smuggling of migrants. 
 

2. Each State Party shall adopt legislative 
or other appropriate measures to prevent, to 
the extent possible, means of transport oper-
ated by commercial carriers from being used 
in the commission of the offence established 
in accordance with article 6, paragraph 1 (a), 
of this Protocol. 

 
3. Where appropriate, and without preju-

dice to applicable international conventions, 
such measures shall include establishing the 
obligation of commercial carriers, including 
any transportation company or the owner or 
operator of any means of transport, to ascer-
tain that all passengers are in possession of 
the travel documents required for entry into 
the receiving State. 
 

4. Each State Party shall take the neces-
sary measures, in accordance with its do-
mestic law, to provide for sanctions in cases 
of violation of the obligation set forth in 
paragraph 3 of this article. 

 
5. Each State Party shall consider taking 

measures that permit, in accordance with its 
domestic law, the denial of entry or revoca-
tion of visas of persons implicated in the 
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övande av brott som straffbeläggs i enlighet 
med detta protokoll. 
 

6. Utan att det skall inkräkta på artikel 27 i 
konventionen, skall parterna överväga att 
förstärka samarbetet mellan gränskontroll-
myndigheterna, bland annat genom att skapa 
och upprätthålla direkta kommunikationsvä-
gar. 
 

Artikel 12 

Säkerhet och kontroll av handlingar 

Varje part skall vidta nödvändiga åtgärder 
för att, inom ramen för tillgängliga resurser, 
trygga 
 

a) att rese- eller identitetshandlingar som 
den utfärdar är av sådan kvalitet att de inte 
enkelt kan missbrukas, förfalskas eller olag-
ligen ändras, mångfaldigas eller utfärdas, 
och 
 

b) skydd och säkerhet för äktheten av 
rese- och identitetshandlingar som den har 
utfärdat, eller som har utfärdats på dess 
vägnar, samt förebyggande av olaglig till-
verkning, utfärdande och användning av så-
dana handlingar. 
 

Artikel 13 

Handlingars äkthet och giltighet 

En part skall, på begäran av en annan part, 
i enlighet med sin nationella lag inom skälig 
tid kontrollera äktheten och giltigheten för 
rese- eller identitetshandlingar som har ut-
färdats eller som påstås ha utfärdats i dess 
namn och som misstänks för att användas i 
syfte att begå sådant handlande som anges i 
artikel 6 i detta protokoll. 
 

Artikel 14 

Utbildning och tekniskt samarbete 

1. Parterna skall tillhandahålla eller för-
bättra specialiserad utbildning för migra-
tionspersonal och annan berörd personal för 
att förebygga sådant handlande som anges i 

commission of offences established in ac-
cordance with this Protocol. 
 

6. Without prejudice to article 27 of the 
Convention, States Parties shall consider 
strengthening cooperation among border 
control agencies by, inter alia, establishing 
and maintaining direct channels of commu-
nication. 
 

Article 12 

Security and control of documents 

Each State Party shall take such measures 
as may be necessary, within available 
means: 
 

(a) To ensure that travel or identity docu-
ments issued by it are of such quality that 
they cannot easily be misused and cannot 
readily be falsified or unlawfully altered, 
replicated or issued; and 
 

(b) To ensure the integrity and security of 
travel or identity documents issued by or on 
behalf of the State Party and to prevent their 
unlawful creation, issuance and use. 
 
 
 

Article 13 

Legitimacy and validity of documents 

At the request of another State Party, a 
State Party shall, in accordance with its do-
mestic law, verify within a reasonable time 
the legitimacy and validity of travel or iden-
tity documents issued or purported to have 
been issued in its name and suspected of be-
ing used for purposes of conduct set forth in 
article 6 of this Protocol. 
 

Article 14 

Training and technical cooperation 

1. States Parties shall provide or 
strengthen specialized training for immigra-
tion and other relevant officials in prevent-
ing the conduct set forth in article 6 of this 
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artikel 6 i detta protokoll och i människo-
värdig behandling av migranter som har ut-
satts för sådana gärningar, allt under respek-
terande av deras rättigheter på det sätt som 
anges i detta protokoll. 
 

2. Parterna skall samarbeta med varandra 
och med behöriga internationella organisa-
tioner, icke-statliga organisationer, andra 
berörda organisationer och andra delar av 
det civila samhället på lämpligt sätt för att 
säkerställa att det finns lämplig personalut-
bildning inom deras territorier för att före-
bygga, bekämpa och utrota sådant handlan-
de som anges i artikel 6 i detta protokoll och 
för att skydda de migranters rätt som har ut-
satts för sådant handlande. Denna utbildning 
skall innefatta följande: 
 

a) förbättrad säkerhet och kvalitet för re-
sehandlingar, 
 

b) identifiering och upptäckt av falska 
rese- eller identitetshandlingar, 
 

c) insamling av kriminal-underrättelse-
information, särskilt sådan som rör identi-
fiering av organiserade brottsliga sam-
manslutningar som är kända eller misstänks 
för att begå sådant handlande som anges i 
artikel 6 i detta protokoll, metoder som an-
vänds för transport av smugglade migranter, 
missbruk av rese- eller identitetshandlingar
i syfte att begå sådant handlande som anges 
i artikel 6 i detta protokoll samt till-
vägagångssätt som används för att dölja
migranter vid människosmuggling, 
 

d) förbättring av metoder för att upptäcka 
smugglade personer vid konventionella och 
icke-konventionella gränsövergångsställen, 
och 
 

e) människovärdig behandling av migran-
ter och skydd av deras rättigheter enligt det-
ta protokoll. 
 

3. Parter med sakkunskap på området skall 
överväga att lämna tekniskt bistånd till sta-
ter som ofta är ursprungsstater eller transit-
stater för personer som har utsatts för sådant 
handlande som anges i artikel 6 i detta pro-

Protocol and in the humane treatment of mi-
grants who have been the object of such 
conduct, while respecting their rights as set 
forth in this Protocol. 
 
 

2. States Parties shall cooperate with each 
other and with competent international or-
ganizations, non-governmental organiza-
tions, other relevant organizations and other 
elements of civil society as appropriate to 
ensure that there is adequate personnel train-
ing in their territories to prevent, combat 
and eradicate the conduct set forth in article 
6 of this Protocol and to protect the rights of 
migrants who have been the object of such 
conduct. Such training shall include: 
 
 

(a) Improving the security and quality of 
travel documents; 
 

(b) Recognizing and detecting fraudulent 
travel or identity documents; 
 

(c) Gathering criminal intelligence, relat-
ing in particular to the identification of or-
ganized criminal groups known to be or sus-
pected of being engaged in conduct set forth 
in article 6 of this Protocol, the methods 
used to transport smuggled migrants, the 
misuse of travel or identity documents for 
purposes of conduct set forth in article 6 and 
the means of concealment used in the smug-
gling of migrants; 
 
 
 

(d) Improving procedures for detecting 
smuggled persons at conventional and non-
conventional points of entry and exit; and 
 
 

(e) The humane treatment of migrants and 
the protection of their rights as set forth in 
this Protocol. 

 
3. States Parties with relevant expertise 

shall consider providing technical assistance 
to States that are frequently countries of ori-
gin or transit for persons who have been the 
object of conduct set forth in article 6 of this 
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tokoll. Parterna skall också göra alla an-
strängningar för att tillhandahålla nödvändi-
ga resurser, såsom fordon, datasystem och 
dokumentläsare, för att bekämpa sådant 
handlande som anges i artikel 6 i detta pro-
tokoll. 
 

Artikel 15 

Andra förebyggande åtgärder 

1. Varje part skall vidta åtgärder för att in-
föra eller förbättra upplysningsprogram för 
att höja allmänhetens medvetande om det 
förhållande att sådant handlande som anges 
i artikel 6 i detta protokoll är brottslig verk-
samhet som ofta utförs av organiserade 
brottsliga sammanslutningar i vinstsyfte och 
att de utgör en allvarlig fara för de berörda 
migranterna. 
 

2. I enlighet med artikel 31 i konventionen 
skall parterna samarbeta i fråga om upplys-
ning till allmänheten i syfte att förebygga att 
potentiella migranter faller offer för organi-
serade brottsliga sammansluningar. 
 

3. Varje part skall på lämpligt sätt främja 
eller förbättra utvecklingsprogram och sam-
arbete på det nationella, regionala och inter-
nationella planet med beaktande av de so-
cioekonomiska förhållanden som inverkar 
på migration och med särskild uppmärk-
samhet på ekonomiskt och socialt eftersatta 
områden för att ta itu med de underliggande 
socioekonomiska orsakerna till människo-
smuggling, såsom fattigdom och underut-
veckling. 
 

Artikel 16 

Skydds- och hjälpåtgärder 

1. Vid tillämpningen av detta protokoll 
skall varje part, i enlighet med sina åtagan-
den enligt internationell rätt, vidta alla lämp-
liga åtgärder, om så behövs innefattande 
lagstiftning, för att bevara och skydda de 
personers rättigheter som har utsatts för så-
dant handlande som anges i artikel 6 i detta 
protokoll, vilka rättigheter tillkommer dem 
enligt internationell rätt, särskilt rätten till 

Protocol. States Parties shall make every ef-
fort to provide the necessary resources, such 
as vehicles, computer systems and docu-
ment readers, to combat the conduct set 
forth in article 6. 
 
 

Article 15 

Other prevention measures 

1. Each State Party shall take measures to 
ensure that it provides or strengthens infor-
mation programmes to increase public 
awareness of the fact that the conduct set 
forth in article 6 of this Protocol is a crimi-
nal activity frequently perpetrated by organ-
ized criminal groups for profit and that it 
poses serious risks to the migrants con-
cerned. 
 

2. In accordance with article 31 of the 
Convention, States Parties shall cooperate in 
the field of public information for the pur-
pose of preventing potential migrants from 
falling victim to organized criminal groups.  
 

3. Each State Party shall promote or 
strengthen, as appropriate, development pro-
grammes and cooperation at the national, 
regional and international levels, taking into 
account the socio-economic realities of mi-
gration and paying special attention to eco-
nomically and socially depressed areas, in 
order to combat the root socio-economic 
causes of the smuggling of migrants, such as 
poverty and underdevelopment. 
 
 

Article 16 

Protection and assistance measures 

1. In implementing this Protocol, each 
State Party shall take, consistent with its ob-
ligations under international law, all appro-
priate measures, including legislation if nec-
essary, to preserve and protect the rights of 
persons who have been the object of con-
duct set forth in article 6 of this Protocol as 
accorded under applicable international law, 
in particular the right to life and the right not 



 Nr 73 
  
802

liv och rätten att inte utsättas för tortyr eller 
annan grym, omänsklig eller förnedrande 
behandling eller bestraffning. 
 

2. Varje part skall vidta lämpliga åtgärder 
för att erbjuda migranter tillräckligt skydd 
mot våld som de kan utsättas för, antingen 
av enskilda personer eller grupper, därför att 
de är utsatta för sådant handlande som anges 
i artikel 6 i detta protokoll. 
 

3. Varje part skall ge lämplig hjälp till mi-
granter vilkas liv eller säkerhet är i fara där-
för att de är utsatta för sådant handlande 
som anges i artikel 6 i detta protokoll. 
 
 

4. Vid tillämpning av bestämmelserna i 
denna artikel skall parterna beakta kvinnors 
och barns särskilda behov. 
 

5. Vid frihetsberövande av en person som 
har utsatts för sådant handlande som anges i 
artikel 6 i detta protokoll, skall parterna 
uppfylla sina skyldigheter enligt Wien-
konventionen om konsulära förbindelser, 
där så är tillämpligt innefattande skyldighe-
ten att ofördröjligen informera personen om 
bestämmelserna om underrättande av och 
meddelande med konsulära tjänstemän. 
 
 

Artikel 17 

Avtal och andra arrangemang 

Parterna skall överväga att sluta bilaterala 
eller regionala avtal eller operativa arran-
gemang eller överenskommelser som syftar 
till att 
 

a) vidta åtgärder som är de mest lämpliga 
och effektiva för att förebygga och bekämpa 
sådant handlande som anges i artikel 6 i det-
ta protokoll, eller 
 

b) ömsesidigt förstärka bestämmelserna i 
detta protokoll. 
 
 
 
 

to be subjected to torture or other cruel, in-
human or degrading treatment or punish-
ment. 
 

2. Each State Party shall take appropriate 
measures to afford migrants appropriate pro-
tection against violence that may be in-
flicted upon them, whether by individuals or 
groups, by reason of being the object of 
conduct set forth in article 6 of this Protocol. 
 

3. Each State Party shall afford appropri-
ate assistance to migrants whose lives or 
safety are endangered by reason of being the 
object of conduct set forth in article 6 of this 
Protocol. 
 

4. In applying the provisions of this arti-
cle, States Parties shall take into account the 
special needs of women and children. 
 

5. In the case of the detention of a person 
who has been the object of conduct set forth 
in article 6 of this Protocol, each State Party 
shall comply with its obligations under the 
Vienna Convention on Consular Relations, 
where applicable, including that of inform-
ing the person concerned without delay 
about the provisions concerning notification 
to and communication with consular offi-
cers. 
 

Article 17 

Agreements and arrangements 

States Parties shall consider the conclu-
sion of bilateral or regional agreements or 
operational arrangements or understandings 
aimed at:  
 

(a) Establishing the most appropriate and 
effective measures to prevent and combat 
the conduct set forth in article 6 of this Pro-
tocol; or 
 

(b) Enhancing the provisions of this Pro-
tocol among themselves. 
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Artikel 18 

Smugglade migranters återvändande 

1. Varje part går med på att utan oberätti-
gat eller oskäligt dröjsmål underlätta och 
tillåta en persons återvändande som har ut-
satts för sådant handlande som anges i arti-
kel 6 i detta protokoll och som är dess med-
borgare eller har rätt att permanent vistas 
inom dess territorium vid tiden för återvän-
dandet. 
 

2. Varje part skall överväga möjligheten 
att, i enlighet med sin nationella lag, under-
lätta och tillåta en persons återvändande 
som har utsatts för sådant handlande som 
anges i artikel 6 i detta protokoll och som 
hade rätt att permanent vistas inom dess ter-
ritorium vid tiden för inresan i den motta-
gande staten. 
 

3. På begäran av den mottagande parten 
skall en anmodad stat utan oberättigat eller 
oskäligt dröjsmål bekräfta om en person 
som har utsatts för sådant handlande som 
anges i artikel 6 i detta protokoll är dess 
medborgare eller har rätt att permanent vis-
tas inom dess territorium. 
 

4. För att underlätta en persons återvän-
dande som utsatts för sådant handlande som 
anges i artikel 6 i detta protokoll och som 
saknar erforderliga handlingar, skall den 
part i vilken personen är medborgare eller 
har rätt att permanent vistas, på begäran av 
den mottagande parten, utfärda sådana rese-
handlingar eller andra tillstånd som kan be-
hövas för att tillåta personen att resa in i och 
återvända till dess territorium. 
 
 

5. En part som berörs av en persons åter-
vändande som har utsatts för sådant hand-
lande som anges i artikel 6 i detta protokoll 
skall vidta alla lämpliga åtgärder för att 
återvändandet sker under värdiga former 
och med vederbörlig hänsyn till personens 
säkerhet och värdighet. 
 
 
 

Article 18 

Return of smuggled migrants 

1. Each State Party agrees to facilitate and 
accept, without undue or unreasonable de-
lay, the return of a person who has been the 
object of conduct set forth in article 6 of this 
Protocol and who is its national or who has 
the right of permanent residence in its terri-
tory at the time of return. 
 
 

2. Each State Party shall consider the pos-
sibility of facilitating and accepting the re-
turn of a person who has been the object of 
conduct set forth in article 6 of this Protocol 
and who had the right of permanent resi-
dence in its territory at the time of entry into 
the receiving State in accordance with its 
domestic law.  
 

3. At the request of the receiving State 
Party, a requested State Party shall, without 
undue or unreasonable delay, verify whether 
a person who has been the object of conduct 
set forth in article 6 of this Protocol is its na-
tional or has the right of permanent resi-
dence in its territory. 
 

4. In order to facilitate the return of a per-
son who has been the object of conduct set 
forth in article 6 of this Protocol and is 
without proper documentation, the State 
Party of which that person is a national or in 
which he or she has the right of permanent 
residence shall agree to issue, at the request 
of the receiving State Party, such travel 
documents or other authorization as may be 
necessary to enable the person to travel to 
and re-enter its territory. 
 

5. Each State Party involved with the re-
turn of a person who has been the object of 
conduct set forth in article 6 of this Protocol 
shall take all appropriate measures to carry 
out the return in an orderly manner and with 
due regard for the safety and dignity of the 
person. 
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6. Parterna kan samarbeta med behöriga 
internationella organisationer i fråga om ge-
nomförandet av denna artikel. 
 

7. Denna artikel skall inte inkräkta på nå-
gon rättighet som tillkommer personer som 
har utsatts för sådant handlande som anges i 
artikel 6 i detta protokoll med stöd av den 
mottagande partens nationella lag. 
 

8. Denna artikel skall inte inverka på åta-
ganden som gjorts med stöd av annat till-
lämpligt bilateralt eller multilateralt fördrag 
eller annat tillämpligt operativt avtal eller 
arrangemang som helt eller delvis reglerar 
personers återvändande som har utsatts för 
sådant handlande som anges i artikel 6 i det-
ta protokoll. 
 

Kapitel IV. Slutbestämmelser 

Artikel 19 

Bestämmelser om förbehåll 

1. Ingenting i detta protokoll skall påverka 
andra rättigheter, skyldigheter eller förplik-
telser som stater eller enskilda personer har 
enligt internationell rätt, innefattande inter-
nationell humanitär rätt, internationell rätt 
avseende mänskliga rättigheter och särskilt, 
när de är tillämpliga, 1951 års konvention 
och 1967 års protokoll om flyktingars rätts-
liga ställning och principen om icke-
avvisning som ingår i dem. 
 

2. De åtgärder som anges i detta protokoll 
skall tolkas och tillämpas på ett sätt som inte 
diskriminerar personer på den grunden att 
de är utsatta för sådant handlande som anges 
i artikel 6 i detta protokoll. Tolkningen och 
tillämpningen av dessa åtgärder skall vara 
förenliga med internationellt erkända prin-
ciper om icke-diskriminering. 
 
 

Artikel 20 

Tvistlösning 

1. Parterna skall sträva efter att lösa tvister 
om tolkningen och tillämpningen av detta 

6. States Parties may cooperate with rele-
vant international organizations in the im-
plementation of this article. 
 

7. This article shall be without prejudice 
to any right afforded to persons who have 
been the object of conduct set forth in article 
6 of this Protocol by any domestic law of 
the receiving State Party. 
 

8. This article shall not affect the obliga-
tions entered into under any other applicable 
treaty, bilateral or multilateral, or any other 
applicable operational agreement or ar-
rangement that governs, in whole or in part, 
the return of persons who have been the ob-
ject of conduct set forth in article 6 of this 
Protocol. 
 

IV. Final provisions 

Article 19 

Saving clause 

1. Nothing in this Protocol shall affect the 
other rights, obligations and responsibilities 
of States and individuals under international 
law, including international humanitarian 
law and international human rights law and, 
in particular, where applicable, the 1951 
Convention and the 1967 Protocol relating 
to the Status of Refugees and the principle 
of non-refoulement as contained therein. 
 
 

2. The measures set forth in this Protocol 
shall be interpreted and applied in a way 
that is not discriminatory to persons on the 
ground that they are the object of conduct 
set forth in article 6 of this Protocol. The in-
terpretation and application of those meas-
ures shall be consistent with internationally 
recognized principles of non-discrimination. 
 
 

Article 20 

Settlement of disputes 

l. States Parties shall endeavour to settle 
disputes concerning the interpretation or ap-
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protokoll genom förhandlingar. 
 
 

2. Tvister mellan två eller flera parter om 
tolkningen eller tillämpningen av detta pro-
tokoll som inte kan lösas genom förhand-
lingar inom skälig tid skall, på begäran av 
någon av dem, hänskjutas till skiljeförfaran-
de. Om dessa parter sex månader efter da-
gen för hänskjutandet till skiljeförfarande 
inte kan komma överens om hur skiljeförfa-
randet skall ske, får en av dem hänskjuta 
tvisten till Internationella domstolen i enlig-
het med dennas stadga. 
 
 
 

3. Varje part får, när den undertecknar, ra-
tificerar, godtar, godkänner eller ansluter sig 
till detta protokoll, förklara att den inte an-
ser sig vara bunden av punkt 2 i denna arti-
kel. De övriga parterna skall inte vara bund-
na av punkt 2 i denna artikel gentemot en 
part som har gjort ett sådant förbehåll. 
 
 

4. En part som har gjort ett förbehåll i en-
lighet med punkt 3 i denna artikel kan när 
som helst häva detta genom ett meddelande 
till Förenta Nationernas generalsekreterare. 
 
 

Artikel 21 

Undertecknande, ratifikation, godtagande, 
godkännande och anslutning 

1. Detta protokoll skall stå öppet för un-
dertecknande av alla stater från den 12 till 
den 15 december 2000 i Palermo, Italien, 
och därefter vid Förenta Nationernas hög-
kvarter i New York till den 12 december 
2002. 
 

2. Detta protokoll skall också stå öppet för 
undertecknande av regionala organisationer 
för ekonomisk integration, om minst en 
medlemsstat i en sådan organisation har un-
dertecknat detta protokoll i enlighet med 
punkt 1 i denna artikel. 
 
 

plication of this Protocol through negotia-
tion. 

 
2. Any dispute between two or more 

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

3. Each State Party may, at the time of sig-
nature, ratification, acceptance or approval 
of or accession to this Protocol, declare that 
it does not consider itself bound by para-
graph 2 of this article. The other States Par-
ties shall not be bound by paragraph 2 of 
this article with respect to any State Party 
that has made such a reservation.  
 

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

Article 21 

Signature, ratification, acceptance, ap-
proval and accession 

1. This Protocol shall be open to all States 
for signature from 12 to 15 December 2000 
in Palermo, Italy, and thereafter at United 
Nations Headquarters in New York until 12 
December 2002. 
 
 

2. This Protocol shall also be open for sig-
nature by regional economic integration or-
ganizations provided that at least one mem-
ber State of such organization has signed 
this Protocol in accordance with paragraph 1 
of this article. 
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3. Detta protokoll skall ratificeras, godtas 
eller godkännas. Instrument avseende ratifi-
kation, godkännande eller godtagande skall 
deponeras hos Förenta Nationernas general-
sekreterare. En regional organisation för 
ekonomisk integration får deponera sitt in-
strument avseende ratifikation, godkännan-
de eller godtagande om minst en av dess 
medlemsstater har gjort detsamma. I sitt in-
strument avseende ratifikation, godkännan-
de eller godtagande skall en sådan organisa-
tion förklara omfattningen av sin behörighet 
med avseende på frågor som täcks av detta 
protokoll. En sådan organisation skall också 
meddela depositarien om varje ändring av 
betydelse inom sitt behörighetsområde. 
 

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

Artikel 22 

Ikraftträdande 

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

2. För varje stat eller regional organisation 
för ekonomisk integration som ratificerar, 
godtar, godkänner eller ansluter sig till detta 
protokoll efter det  att det fyrtionde instru-
mentet har deponerats skall protokollet träda 

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

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

Article 22 

Entry into force 

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

2. For each State or regional economic in-
tegration organization ratifying, accepting, 
approving or acceding to this Protocol after 
the deposit of the fortieth instrument of such 
action, this Protocol shall enter into force on 
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i kraft den trettionde dagen efter dagen för 
ifrågavarande stats eller organisations depo-
nering av motsvarande instrument eller den 
dag detta protokoll träder i kraft enligt punkt 
1 i denna artikel, beroende på vilken händel-
se som inträffar senast. 
 
 

Artikel 23 

Ändringar 

1. Fem år efter detta protokolls ikraftträ-
dande får en part i protokollet inkomma med 
ändringsförslag till Förenta Nationernas ge-
neralsekreterare, som skall delge det till par-
terna och konventionsstatskonferensen för 
prövning och antagande. När parterna i detta 
protokoll möts vid konventionsstatskonfe-
rensen, skall de göra alla ansträngningar för 
att uppnå enhällighet om ändringar. Om alla 
ansträngningar att uppnå enhällighet har va-
rit förgäves och ingen enighet uppnåtts, 
skall, som en sista utväg för att ändringen 
skall antas, krävas att den godtagits av en 
majoritet av två tredjedelar av de närvarande 
och röstande parterna i detta protokoll vid 
partskonferensen. 
 
 
 
 

2. Regionala organisationer för ekonomisk 
integration får i frågor som faller inom deras 
behörighet utöva sin rösträtt enligt denna ar-
tikel med det antal röster som är lika med 
antalet av dess medlemsstater som är parter i 
detta protokoll. Sådana organisationer får 
inte utöva sin rösträtt när dess medlemssta-
ter utövar sin rösträtt och omvänt. 
 
 

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

4. En ändring som antagits i enlighet med 
punkt 1 i denna artikel träder i kraft för en 
part 90 dagar efter dagen för deponering hos 
Förenta Nationernas generalsekreterare av 
ett instrument avseende ratifikation, godta-

the thirtieth day after the date of deposit by 
such State or organization of the relevant in-
strument or on the date this Protocol enters 
into force pursuant to paragraph 1 of this ar-
ticle, whichever is the later.  
 
 
 

Article 23 

Amendment 

1. After the expiry of five years from the 
entry into force of this Protocol, a State 
Party to the Protocol may propose an 
amendment and file it with the Secretary-
General of the United Nations, who shall 
thereupon communicate the proposed 
amendment to the States Parties and to the 
Conference of the Parties to the Convention 
for the purpose of considering and deciding 
on the proposal. The States Parties to this 
Protocol meeting at the Conference of the 
Parties shall make every effort to achieve 
consensus on each amendment. If all efforts 
at consensus have been exhausted and no 
agreement has been reached, the amendment 
shall, as a last resort, require for its adoption 
a two-thirds majority vote of the States Par-
ties to this Protocol present and voting at the 
meeting of the Conference of the Parties. 
 

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

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

4. An amendment adopted in accordance 
with paragraph 1 of this article shall enter 
into force in respect of a State Party ninety 
days after the date of the deposit with the 
Secretary-General of the United Nations of 
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gande eller godkännande av ändringen. 
 
 

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

Artikel 24 

Uppsägning 

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

2. En regional organisation för ekonomisk 
integration skall upphöra att vara part i detta 
protokoll när alla dess medlemsstater har 
upphört att vara parter i detsamma. 
 

Artikel 25 

Depositarie och språk 

1. Förenta Nationernas generalsekreterare 
är depositarie för detta protokoll. 
 
 

2. Originalet till detta protokoll, vars ara-
biska, engelska, franska, kinesiska, ryska 
och spanska texter är lika giltiga, skall de-
poneras hos Förenta Nationernas general-
sekreterare. 
 

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har un-
dertecknade befullmäktigade, därtill veder-
börligen bemyndigade av sina respektive re-
geringar, undertecknat detta protokoll. 

an instrument of ratification, acceptance or 
approval of such amendment. 
 

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

Article 24 

Denunciation 

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

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

Article 25 

Depositary and languages 

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

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

IN WITNESS WHEREOF, the undersig-
ned plenipotentiaries, being duly authorized 
thereto by their respective Governments, 
have signed this Protocol. 

 



(Finlands författningssamlings nr 862/2006)

Republikens presidents förordning

Nr 74

om sättande i kraft av ändringen av avtalet om upprättande av Europeiska banken för
återuppbyggnad och utveckling (EBRD)

Given i Helsingfors den 29 september 2006

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

1 §
Den ändring i det år 1990 ingångna avtalet
om upprättande av Europeiska banken för
återuppbyggnad och utveckling (EBRD)
(FördrS 27-28/1991), som republikens presi-
dent godkänt den 7 maj 2004, träder i kraft
den 15 oktober 2006 så som därom har
överenskommits.

2 §
Bestämmelserna i ändringen är i kraft som

förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 15

oktober 2006.

Helsingfors den 29 september 2006

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikesminister Erkki Tuomioja
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ÄNDRING 
 

av avtalet om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling 
 

Artikel 1 i avtalet skall ersättas med följande:  
 

”Artikel 1  

Syfte  

Syftet med banken skall vara att genom att 
bidra till ekonomisk utveckling och återupp-
byggnad gynna övergången till öppna mark-
nadsorienterade ekonomier och att främja 
privata initiativ och företagaranda i de cen-
tral- och östeuropeiska länderna som bekän-

ner sig till och som tillämpar principerna för 
demokratiskt flerpartisystem, pluralism och 
marknadsekonomi. Bankens syfte kan även 
omfatta Mongoliet på samma villkor. Alla 
hänvisningar i detta avtal och dess bilagor till 
”de central- och östeuropeiska länderna”, 
”central- och östeuropeiska länder” eller 
”mottagarland (eller mottagarländer)” skall 
därför anses hänvisa även till Mongoliet.”  

 



(Finlands författningssamlings nr 863/2006)

Statsrådets förordning

Nr 75

om befrielse från viseringsplikt för personer med marockanska diplomatpass

Given i Helsingfors den 21 september 2006

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från utrikesministeriet, föreskrivs med
stöd av 213 § i utlänningslagen (301/2004) av den 30 april 2004:

1 §
Marockanska medborgare som innehar ett
diplomatpass utfärdat av behöriga marockan-
ska myndigheter är befriade från viserings-
plikt till Finland från den 1 november 2006.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 1

november 2006.

Helsingfors den 21 september 2006

Utrikesministerns ställföreträdare
Statsminister Matti Vanhanen

Ambassadsråd Hilkka Nenonen
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