FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS

FÖRDRAGSSERIE
Utgiven i Helsingfors den 23 februari 2012

13/2012
(Finlands författningssamlings nr 77/2012)

Republikens presidents förordning
om sättande i kraft av konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och
överföring av infanteriminor samt om deras förstöring och om ikraftträdande av lagen
om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för
lagstiftningen och om tillämpning av konventionen
Utfärdad i Helsingfors den 17 februari 2012

I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs:
1§
Den i Oslo den 18 september 1997 ingångna konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av
infanteriminor samt om deras förstöring träder i kraft den 1 juli 2012 så som därom har
överenskommits.
Konventionen har godkänts av riksdagen
den 25 november 2011 och av republikens
president den 22 december 2011. Anslutningsinstrumentet har deponerats hos Förenta
nationernas generalsekreterare den 9 januari
2012.
2§
Lagen om sättande i kraft av de bestäm-

melser som hör till området för lagstiftningen
i konventionen om förbud mot användning,
lagring, produktion och överföring av infanteriminor samt om deras förstöring och om
tillämpning av konventionen (1465/2011) träder i kraft den 1 juli 2012.
3§
De bestämmelser i konventionen som inte
hör till området för lagstiftningen är i kraft
som förordning.
4§
Denna förordning träder i kraft den 1 juli
2012.

Helsingfors den 17 februari 2012
Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister Jukka Gustafsson
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Fördragstext

KONVENTION OM FÖRBUD MOT
ANVÄNDNING, LAGRING, PRODUKTION OCH ÖVERFÖRING AV
INFANTERIMINOR SAMT OM DERAS
FÖRSTÖRING
Inledning
Parterna,
som är beslutna att göra slut på det lidande
och de skador som förorsakas av infanteriminor, som dödar eller lemlästar hundratals
människor varje vecka, mestadels oskyldiga
och försvarslösa civilpersoner och i synnerhet
barn, hindrar ekonomisk utveckling och återuppbyggande, förhindrar repatriering av flyktingar och personer som är flyktingar i eget
land samt har andra allvarliga verkningar åratal efter utläggandet,
som anser det vara nödvändigt att göra sitt
yttersta för att på ett verkningsfullt och samordnat sätt medverka till att anta utmaningen
att röja infanteriminor utplacerade över hela
världen och sörja för deras förstöring,
som önskar göra sitt yttersta för att bidra till
vård och rehabilitering av minoffer, inklusive
deras sociala och ekonomiska återanpassning,
som erkänner att ett totalförbud mot infanteriminor även skulle utgöra en viktig förtroendeskapande åtgärd,
som välkomnar antagandet av protokollet
om förbud mot eller restriktioner i användningen av minor, försåt och andra anordningar, reviderat den 3 maj 1996, tillägg till konventionen om förbud mot eller inskränkningar
i användningen av vissa konventionella vapen
som kan anses vara ytterst skadebringande
eller ha urskillningslösa verkningar, och uppmanar alla stater som ännu inte har gjort det
att snarast ratificera det,
som även välkomnar Förenta nationernas
generalförsamlings resolution 51/45 S av den
10 december 1996, i vilken alla stater uppmanas att uppbjuda all kraft för att uppnå en
verkningsfull och rättsligt bindande interna-

CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE USE, STOCKPILING,
PRODUCTION AND TRANSFER OF
ANTI-PERSONNEL MINES AND ON
THEIR DESTRUCTION
Preamble
The States Parties,
Determined to put an end to the suffering
and casualties caused by anti-personnel
mines, that kill or maim hundreds of people
every week, mostly innocent and defenceless
civilians and especially children, obstruct
economic development and reconstruction,
inhibit the repatriation of refugees and internally displaced persons, and have other severe consequences for years after emplacement,
Believing it necessary to do their utmost to
contribute in an efficient and coordinated
manner to face the challenge of removing
anti-personnel mines placed throughout the
world, and to assure their destruction,
Wishing to do their utmost in providing assistance for the care and rehabilitation, including the social and economic reintegration
of mine victims,
Recognizing that a total ban of antipersonnel mines would also be an important
confidence-building measure,
Welcoming the adoption of the Protocol on
Prohibitions or Restrictions on the Use of
Mines, Booby-Traps and Other Devices, as
amended on 3 May 1996, annexed to the
Convention on Prohibitions or Restrictions
on the Use of Certain Conventional Weapons
Which May Be Deemed to Be Excessively
Injurious or to Have Indiscriminate Effects,
and calling for the early ratification of this
Protocol by all States which have not yet
done so,
Welcoming also United Nations General
Assembly Resolution 51/45 S of 10 December 1996 urging all States to pursue vigorously an effective, legally-binding international agreement to ban the use, stockpiling,
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tionell överenskommelse om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring
av infanteriminor,
som vidare välkomnar de åtgärder som de
senaste åren vidtagits såväl unilateralt som
multilateralt, som syftar till att förbjuda, begränsa eller tillfälligt avbryta användning,
lagring, produktion och överföring av infanteriminor,
som betonar det allmänna medvetandets
roll i att främja humanitära principer, vilket
uppmaningen till ett totalförbud mot infanteriminor vittnar om, och som uttrycker sin
uppskattning för de ansträngningar i detta
syfte som gjorts av internationella rödakorsoch rödahalvmånerörelsen, internationella
kampanjen mot landminor och flera andra
enskilda organisationer i hela världen,
som erinrar om Ottawadeklarationen av
den 5 oktober 1996 och Brysseldeklarationen
av den 27 juni 1997 som uppmanar det internationella samfundet att förhandla om ett internationellt och rättsligt bindande avtal om
förbud mot användning, lagring, produktion
och överföring av infanteriminor,
som understryker det önskvärda i att främja
att alla stater ansluter sig till denna konvention och som är beslutna att kraftfullt verka
för att göra den universell i alla berörda fora
däribland Förenta nationerna, Nedrustningskonferensen, regionala organisationer och
grupperingar samt översynskonferenserna till
konventionen om förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen som kan anses vara ytterst skadebringande eller ha urskillningslösa verkningar,
som stödjer sig på den folkrättsliga princip
enligt vilken parterna i en väpnad konflikt
inte har obegränsad rätt att välja stridsmetoder eller stridsmedel, på den princip som förbjuder användning i väpnade konflikter av
vapen, projektiler och krigsmateriel liksom av
stridsmetoder som har en sådan beskaffenhet
att de förorsakar överflödig skada eller onödigt lidande, samt på principen att åtskillnad
ska göras mellan civilbefolkning och kombattanter,
har kommit överens om följande:
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production and transfer of anti-personnel
landmines,
Welcoming furthermore the measures
taken over the past years, both unilaterally
and multilaterally, aiming at prohibiting, restricting or suspending the use, stockpiling,
production and transfer of anti-personnel
mines,
Stressing the role of public conscience in
furthering the principles of humanity as evidenced by the call for a total ban of antipersonnel mines and recognizing the efforts
to that end undertaken by the International
Red Cross and Red Crescent Movement, the
International Campaign to Ban Landmines
and numerous other nongovernmental organizations around the world,
Recalling the Ottawa Declaration of 5 October 1996 and the Brussels Declaration of
27 June 1997 urging the international community to negotiate an international and legally binding agreement prohibiting the use,
stockpiling, production and transfer of antipersonnel mines,
Emphasizing the desirability of attracting
the adherence of all States to this Convention, and determined to work strenuously
towards the promotion of its universalization
in all relevant fora including, inter alia, the
United Nations, the Conference on Disarmament, regional organizations, and groupings, and review conferences of the Convention on Prohibitions or Restrictions on the
Use of Certain Conventional Weapons
Which May Be Deemed to Be Excessively
Injurious or to Have Indiscriminate Effects,
Basing themselves on the principle of international humanitarian law that the right of
the parties to an armed conflict to choose
methods or means of warfare is not unlimited, on the principle that prohibits the employment in armed conflicts of weapons, projectiles and materials and methods of warfare
of a nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering and on the principle that
a distinction must be made between civilians
and combatants,
Have agreed as follows:
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Artikel 1

Article 1

Allmänna åtaganden

General obligations

1. Varje part åtar sig att aldrig under några
förhållanden
a) använda infanteriminor,
b) utveckla, tillverka, på annat sätt förvärva,
lagra, ha i behåll eller till någon direkt eller
indirekt överföra infanteriminor,
c) hjälpa, uppmuntra eller på något sätt
förmå någon att inlåta sig på verksamhet som
är förbjuden för parterna enligt denna konvention.
2. Varje part åtar sig att förstöra eller sörja
för att alla infanteriminor förstörs i enlighet
med bestämmelserna i denna konvention.

1. Each State Party undertakes never under
any circumstances:
a) To use anti-personnel mines;
b) To develop, produce, otherwise acquire,
stockpile, retain or transfer to anyone, directly or indirectly, antipersonnel mines;
c) To assist, encourage or induce, in any
way, anyone to engage in any activity prohibited to a State Party under this Convention.
2. Each State Party undertakes to destroy or
ensure the destruction of all anti-personnel
mines in accordance with the provisions of
this Convention.

Artikel 2

Article 2

Definitioner

Definitions

1. Infanterimina betecknar en mina som är
konstruerad för att explodera genom en människas närvaro, närhet eller kontakt och som
försätter ur stridbart skick, skadar eller dödar
en eller flera människor. Minor som är konstruerade för att explodera genom ett fordons
− och inte en människas − närvaro, närhet
eller kontakt och som är försedda med röjningsskydd betraktas inte som infanteriminor
som en följd av att de är försedda med sådant
skydd.
2. Mina betecknar ammunition som är konstruerad för att placeras under, på eller nära
marken eller på annan yta och för att explodera genom en människas eller ett fordons närvaro, närhet eller kontakt.
3. Röjningsskydd betecknar en anordning
som är avsedd att skydda en mina och som
utgör en del av den, är kopplad eller ansluten
till den eller placerad under den och som aktiveras när försök görs att röja minan eller på
annat sätt avsiktligt påverka den.
4. Överföring betecknar, utöver den fysiska
förflyttningen av infanteriminor till eller från
en stats territorium, överlåtelse av äganderätten till och kontrollen över minorna, men inte
överlämnande av ett territorium där infanteriminor är utlagda.
5. Minerat område betecknar ett område

1. "Anti-personnel mine" means a mine designed to be exploded by the presence, proximity or contact of a person and that will incapacitate, injure or kill one or more persons.
Mines designed to be detonated by the presence, proximity or contact of a Vehicle as
opposed to a person, that are equipped with
anti-handling devices, are not considered
anti-personnel mines as a result of being so
equipped.
2. "Mine" means a munition designed to be
placed under, on or near the ground or other
surface area and to be exploded by the presence, proximity or contact of a person or a
vehicle.
3. "Anti-handling device" means a device
intended to protect a mine and which is part
of, linked to, attached to or placed under the
mine and which activates when an attempt is
made to tamper with or otherwise intentionally disturb the mine.
4. "Transfer" involves, in addition to the
physical movement of anti-personnel mines
into or from national territory, the transfer of
title to and control over the mines, but does
not involve the transfer of territory containing emplaced anti-personnel mines.
5. "Mined area" means an area which is
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som är farligt på grund av förekomst eller dangerous due to the presence or suspected
förmodad förekomst av minor.
presence of mines.
Artikel 3

Article 3

Undantag

Exceptions

1. Oavsett de allmänna åtagandena enligt
artikel 1, är det tillåtet att behålla eller överföra ett visst antal infanteriminor för utveckling
av och utbildning i teknik för detektering,
röjning eller förstöring av minor. Detta antal
får inte överstiga det minsta antal som är absolut nödvändigt för dessa syften.

1. Notwithstanding the general obligations
under Article 1, the retention or transfer of a
number of antipersonnel mines for the development of and training in mine detection,
mine clearance, or mine destruction techniques is permitted. The amount of such
mines shall not exceed the minimum number
absolutely necessary for the abovementioned purposes.
2. Det är tillåtet att överföra infanteriminor
2. The transfer of anti-personnel mines for
för förstöring.
the purpose of destruction is permitted.
Artikel 4

Article 4

Förstöring av lagrade infanteriminor

Destruction of stockpiled anti-personnel
mines

Med undantag för vad som föreskrivs i artikel 3 åtar sig varje part att förstöra eller sörja
för att alla lagrade infanteriminor som den
äger eller förfogar över eller som står under
dess jurisdiktion eller kontroll förstörs så
snart som möjligt, dock inte senare än fyra år
efter denna konventions ikraftträdande för
parten i fråga.

Except as provided for in Article 3, each
State Party undertakes to destroy or ensure
the destruction of all stockpiled antipersonnel mines it owns or possesses, or that
are under its jurisdiction or control, as soon
as possible but not later than four years after
the entry into force of this Convention for
that State Party.

Artikel 5

Article 5

Förstöring av infanteriminor i minerade områden

Destruction of anti-personnel mines in mined
areas

1. Varje part åtar sig att förstöra eller sörja
för att alla infanteriminor i minerade områden
under dess jurisdiktion eller kontroll förstörs
så snart som möjligt, dock inte senare än tio
år efter denna konventions ikraftträdande för
parten i fråga.
2. Varje part ska göra sitt yttersta för att
identifiera alla områden under sin jurisdiktion
eller kontroll i vilka infanteriminor är kända
eller misstänks vara utplacerade, och ska så
snart som möjligt sörja för att alla infanteriminor i minerade områden under dess jurisdiktion eller kontroll är markerade, övervaka-

1. Each State Party undertakes to destroy or
ensure the destruction of all anti-personnel
mines in mined areas under its jurisdiction or
control, as soon as possible but not later than
ten years after the entry into force of this
Convention for that State Party.
2. Each State Party shall make every effort
to identify all areas under its jurisdiction or
control in which antipersonnel mines are
known or suspected to be emplaced and shall
ensure as soon as possible that all antipersonnel mines in mined areas under its jurisdiction or control are perimeter-marked,
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de och skyddade med stängsel eller med
andra medel för att säkerställa att civilbefolkningen effektivt utestängs till dess att alla där
befintliga infanteriminor har förstörts. Markeringen ska som ett minimum uppfylla de
normer som anges i protokollet om förbud
mot eller restriktioner i användningen av minor, försåt och andra anordningar, reviderat
den 3 maj 1996, tillägg till konventionen om
förbud mot eller inskränkningar i användningen av vissa konventionella vapen som
kan anses vara ytterst skadebringande eller ha
urskillningslösa verkningar.
3. Om en part inte anser sig kunna förstöra
eller sörja för förstöring av alla de infanteriminor som avses i stycke 1 inom den föreskrivna tiden, får den lämna in en framställning till ett partsmöte eller översynskonferens
om att få fristen förlängd med högst tio år för
att genomföra förstöringen av infanteriminorna.

monitored and protected by fencing or other
means, to ensure the effective exclusion of
civilians, until all anti-personnel mines contained therein have been destroyed. The
marking shall at least be to the standards set
out in the Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and
Other Devices, as amended on 3 May 1996,
annexed to the Convention on Prohibitions or
Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to
Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects.
3. If a State Party believes that it will be
unable to destroy or ensure the destruction of
all anti-personnel mines referred to in paragraph 1 within that time period, it may submit a request to a Meeting of the States Parties or a Review Conference for an extension
of the deadline for completing the destruction
of such anti-personnel mines, for a period of
up to ten years.

4. Framställningen ska innehålla följande:
a) hur lång tid den begärda förlängningen
avser,
b) en detaljerad redogörelse för skälen till
den begärda förlängningen, däribland
i) uppgift om hur de nationella minröjningsprogrammen är upplagda och hur arbetet
fortskrider,
ii) uppgift om vilka ekonomiska och tekniska medel parten förfogar över för att förstöra alla infanteriminor, och
iii) uppgift om vilka omständigheter som
hindrar parten från att förstöra alla infanteriminor i minerade områden,
c) förlängningens humanitära, sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser,

4. Each request shall contain:
a) The duration of the proposed extension;

d) all övrig information av betydelse för
den begärda förlängningen.
5. Partsmötet eller översynskonferensen ska
pröva framställningen med beaktande av de
faktorer som nämns i stycke 4 och med en
majoritet av närvarande och röstande parter
besluta huruvida framställningen om en förlängd frist ska bifallas.
6. En sådan förlängning får förnyas efter ny
framställning i enlighet med stycke 3, 4 och 5
i denna artikel. Vid framställning om ytterligare förlängning ska en part överlämna ytter-

b) A detailed explanation of the reasons for
the proposed extension, including:
(i) The preparation and status of work conducted under national demining programs;
(ii) The financial and technical means
available to the State Party for the destruction
of all the anti-personnel mines; and
(iii) Circumstances which impede the ability of the State Party to destroy all the antipersonnel mines in mined areas;
c) The humanitarian, social, economic, and
environmental implications of the extension;
and
d) Any other information relevant to the
request for the proposed extension.
5. The Meeting of the States Parties or the
Review Conference shall, taking into consideration the factors contained in paragraph 4,
assess the request and decide by a majority of
votes of States Parties present and voting
whether to grant the request for an extension
period.
6. Such an extension may be renewed upon
the submission of a new request in accordance with paragraphs 3, 4 and 5 of this Article. In requesting a further extension period a
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ligare relevant information om vilka åtgärder State Party shall submit relevant additional
som vidtagits under den föregående, förläng- information on what has been undertaken in
da tidsfristen i enlighet med denna artikel.
the previous extension period pursuant to this
Article.
Artikel 6

Article 6

Internationellt samarbete och internationell
hjälp

International cooperation and assistance

1. Vid uppfyllandet av sina åtaganden enligt
1. In fulfilling its obligations under this
denna konvention har varje part rätt att begära Convention each State Party has the right to
och, när så är möjligt, erhålla hjälp av andra seek and receive assistance, where feasible,
parter så långt det är görligt.
from other States Parties to the extent possible.
2. Varje part åtar sig att främja största möj2. Each State Party undertakes to facilitate
liga utbyte av utrustning, materiel samt veten- and shall have the right to participate in the
skaplig och teknisk information med avseen- fullest possible exchange of equipment, made på tillämpningen av denna konvention och terial and scientific and technological inforska ha rätt att delta i detta utbyte. Parterna ska mation concerning the implementation of this
inte införa omotiverade inskränkningar i till- Convention. The States Parties shall not imhandahållandet av minröjningsutrustning och pose undue restrictions on the provision of
tillhörande teknisk information för humanitä- mine clearance equipment and related techra syften.
nological information for humanitarian purposes.
3. Varje part som har möjlighet till det ska
3. Each State Party in a position to do so
tillhandahålla hjälp för vård, rehabilitering shall provide assistance for the care and resamt social och ekonomisk återanpassning av habilitation, and social and economic reinteminoffer och för program för att höja medve- gration, of mine victims and for mine awaretandet om minfaran. Sådan hjälp kan bl.a. ness programs. Such assistance may be protillhandahållas genom FN-systemet, interna- vided, inter alia, through the United Nations
tionella, regionala eller nationella organisa- system, international, regional or national
tioner eller institutioner, Internationella röda- organizations or institutions, the International
korskommittén, nationella rödakors- och rö- Committee of the Red Cross, national Red
dahalvmåneföreningar och Internationella Cross and Red Crescent societies and their
rödakorsfederationen, enskilda organisationer International Federation, non-governmental
eller bilateralt.
organizations, or on a bilateral basis.
4. Varje stat som har möjlighet till det ska
tillhandahålla hjälp med minröjning och därmed relaterad verksamhet. Sådan hjälp kan
tillhandahållas bl.a. genom FN-systemet, internationella eller regionala organisationer
eller institutioner, enskilda organisationer
eller institutioner eller bilateralt, genom bidrag till Förenta nationernas frivilliga fond
för hjälp med minröjning eller till andra regionala fonder som täcker minröjning.

4. Each State Party in a position to do so
shall provide assistance for mine clearance
and related activities. Such assistance may be
provided, inter alia, through the United Nations system, international or regional organizations or institutions, non-governmental
organizations or institutions, or on a bilateral
basis, or by contributing to the United Nations Voluntary Trust Fund for Assistance in
Mine Clearance, or other regional funds that
deal with demining.
5. Varje part som har möjlighet till det ska
5. Each State Party in a position to do so
tillhandahålla hjälp med förstöring av lagrade shall provide assistance for the destruction of
infanteriminor.
stockpiled antipersonnel mines.
6. Varje part åtar sig att lämna uppgifter till
6. Each State Party undertakes to provide
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den databas för minröjning som upprättats
inom FN-systemet, särskilt uppgifter om olika utrustning och metoder för minröjning
samt förteckningar över sakkunniga, specialiserade organ eller nationella kontaktorgan för
minröjning.
7. Parterna har rätt att göra framställningar
om att Förenta nationerna, regionala organisationer, andra parter och andra behöriga mellanstatliga eller enskilda organisationer bistår
dess myndigheter med att göra upp ett nationellt minröjningsprogram för att fastställa
bl.a. följande:
a) vidden och omfattningen av problemet
med infanteriminor,
b) de ekonomiska, tekniska och mänskliga
resurser som behövs för att genomföra programmet,
c) uppskattat antal år för att förstöra alla infanteriminor i minerade områden under den
berörda partens jurisdiktion eller kontroll,

information to the database on mine clearance established within the United Nations
system, especially information concerning
various means and technologies of mine
clearance, and lists of experts, expert agencies or national points of contact on mine
clearance.
7. States Parties may request the United
Nations, regional organizations, other States
Parties or other competent intergovernmental
or non-governmental fora to assist its authorities in the elaboration of a national
demining program to determine, inter alia:

a) The extent and scope of the antipersonnel mine problem;
b) The financial, technological and human
resources that are required for the implementation of the program;
c) The estimated number of years necessary to destroy all anti-personnel mines in
mined areas under the jurisdiction or control
of the concerned State Party;
d) verksamhet inriktad på att höja medved) Mine awareness activities to reduce the
tandet om minfaran och minska antalet ska- incidence of mine-related injuries or deaths;
dor och dödsfall förorsakade av minor,
e) hjälp till minoffren,
e) Assistance to mine victims;
f) förhållandet mellan den berörda partens
f) The relationship between the Governregering och de statliga, mellanstatliga organ ment of the concerned State Party and the
eller enskilda organisationer som ska delta i relevant governmental, inter-governmental or
genomförandet av programmet,
non-governmental entities that will work in
the implementation of the program.
8. Varje part som lämnar eller tar emot
8. Each State Party giving and receiving
hjälp enligt bestämmelserna i denna artikel assistance under the provisions of this Article
ska samarbeta för att sörja för att de överens- shall cooperate with a view to ensuring the
komna hjälpprogrammen genomförs fullstän- full and prompt implementation of agreed
digt och utan dröjsmål.
assistance programs.
Artikel 7

Article 7

Åtgärder för insyn

Transparency measures

1. Varje part ska så snart som möjligt och
under alla förhållanden inte senare än 180
dagar efter denna konventions ikraftträdande
för parten i fråga rapportera följande till Förenta nationernas generalsekreterare:
a) nationella åtgärder för genomförande enligt artikel 9,
b) antal lagrade infanteriminor som den
äger eller förfogar över eller som står under
dess jurisdiktion eller kontroll innefattande en
uppdelning i fråga om typ, antal och, om möj-

1. Each State Party shall report to the Secretary-General of the United Nations as soon
as practicable, and in any event not later than
180 days after the entry into force of this
Convention for that State Party on:
a) The national implementation measures
referred to in Article 9;
b) The total of all stockpiled anti-personnel
mines owned or possessed by it, or under its
jurisdiction or control, to include a breakdown of the type, quantity and, if possible,
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ligt, serienummer för varje typ av lagrade
infanteriminor,
c) om möjligt, belägenheten för alla minerade områden där det förekommer eller kan
förmodas förekomma infanteriminor som står
under dess jurisdiktion eller kontroll med så
detaljerade uppgifter som möjligt om typ och
antal beträffande alla typer av infanteriminor
inom alla minerade områden med angivande
av när de lades ut,
d) typ, antal och, om möjligt, serienummer
för alla infanteriminor som har behållits eller
överlåtits för utveckling av och utbildning i
teknik för detektering, röjning och förstöring
av minor eller som har överförts för att förstöras samt uppgift om de institutioner som
en part har bemyndigat att behålla eller överföra infanteriminor i enlighet med artikel 3,
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lot numbers of each type of anti-personnel
mine stockpiled;
c) To the extent possible, the location of all
mined areas that contain, or are suspected to
contain, antipersonnel mines under its jurisdiction or control, to include as much detail
as possible regarding the type and quantity of
each type of anti-personnel mine in each
mined area and when they were emplaced;

h) teknisk beskaffenhet av varje typ av infanterimina som har tillverkats, i den mån det
är känt, och av infanteriminor som en part vid
tillfället äger eller förfogar över med angivande, där så är skäligen möjligt, av sådan
slags information som kan underlätta identifiering och röjning av infanteriminor; denna
information ska som ett minimum innefatta
mått, tändanordning, sprängmedelsinnehåll,
metallinnehåll, tångfotografier samt annan
information som kan underlätta minröjning,
och

d) The types, quantities and, if possible, lot
numbers of all anti-personnel mines retained
or transferred for the development of and
training in mine detection, mine clearance or
mine destruction techniques, or transferred
for the purpose of destruction, as well as the
institutions authorized by a State Party to
retain or transfer anti-personnel mines, in
accordance with Article 3;
e) The status of programs for the conversion or de-commissioning of anti-personnel
mine production facilities;
f) The status of programs for the destruction of anti-personnel mines in accordance
with Articles 4 and 5, including details of the
methods which will be used in destruction,
the location of all destruction sites and the
applicable safety and environmental standards to be observed;
g) The types and quantities of all antipersonnel mines destroyed after the entry
into force of this Convention for that State
Party, to include a breakdown of the quantity
of each type of anti-personnel mine destroyed, in accordance with Articles 4 and 5,
respectively, along with, if possible, the lot
numbers of each type of antipersonnel mine
in the case of destruction in accordance with
Article 4;
h) The technical characteristics of each
type of anti-personnel mine produced, to the
extent known, and those currently owned or
possessed by a State Party, giving, where
reasonably possible, such categories of information as may facilitate identification and
clearance of anti-personnel mines; at a minimum, this information shall include the dimensions, fusing, explosive content, metallic
content, colour photographs and other information which may facilitate mine clearance;
and

i) åtgärder som vidtagits för att effektivt

i) The measures taken to provide an imme-

e) hur programmen för omställning eller
avveckling av produktionsanläggningar för
infanteriminor fortskrider,
f) hur programmen för förstöring av infanteriminor i enlighet med artiklarna 4 och 5
fortskrider, med en detaljerad beskrivning av
de metoder som kommer att användas vid
förstöringen, var alla destruktionsanläggningar är belägna samt vilka säkerhets- och miljönormer som kommer att tillämpas,
g) typ och antal i fråga om alla infanteriminor som förstörts efter denna konventions
ikraftträdande för parten i fråga, med en uppdelning i fråga om antal beträffande varje typ
av infanterimina som förstörts i enlighet med
artiklarna 4 respektive 5 och, om möjligt, serienumren för varje typ av infanterimina som
har förstörts i enlighet med artikel 4,
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och omedelbart varna befolkningen avseende
alla områden som identifierats i enlighet med
stycke 2 i artikel 5.
2. Parterna ska årligen uppdatera information som lämnats i enlighet med denna artikel, inkluderande uppgifter för det senaste
kalenderåret, och förmedla dem till Förenta
nationernas generalsekreterare senast den 30
april varje år.
3. Förenta nationernas generalsekreterare
ska delge parterna den mottagna informationen.

diate and effective warning to the population
in relation to all areas identified under paragraph 2 of Article 5.
2. The information provided in accordance
with this Article shall be updated by the
States Parties annually, covering the last calendar year, and reported to the SecretaryGeneral of the United Nations not later than
30 April of each year.
3. The Secretary-General of the United Nations shall transmit all such reports received
to the States Parties.

Artikel 8

Article 8

Underlättande för parterna att följa konventionen och klarläggande av hur den följs

Facilitation and clarification of
compliance

1. Parterna är överens om att konsultera och
samarbeta i fråga om tillämpningen av denna
konventions bestämmelser och om att i en
anda av samarbete verka för att underlätta
parternas fullgörande av sina åtaganden enligt
konventionen.
2. Om en eller flera parter vill klarlägga och
försöka att lösa frågor som hänger samman
med hur en annan part följer konventionens
bestämmelser, får de genom Förenta nationernas generalsekreterare överlämna en framställning om klarläggande i frågan till den
senare parten. Alla relevanta upplysningar
ska fogas till framställningen. Parterna ska
avhålla sig från ogrundade framställningar
om klarläggande, och åtgärder ska vidtas för
att undvika missbruk. En part som får en
framställning om klarläggande ska genom
Förenta nationernas generalsekreterare inom
28 dagar lämna den efterfrågande parten alla
upplysningar som kan bidra till att klargöra
frågan.

1. The States Parties agree to consult and
cooperate with each other regarding the implementation of the provisions of this Convention, and to work together in a spirit of
cooperation to facilitate compliance by States
Parties with their obligations under this Convention.
2. If one or more States Parties wish to
clarify and seek to resolve questions relating
to compliance with the provisions of this
Convention by another State Party, it may
submit, through the Secretary-General of the
United Nations, a Request for Clarification of
that matter to that State Party. Such a request
shall be accompanied by all appropriate information. Each State Party shall refrain from
unfounded Requests for Clarification, care
being taken to avoid abuse. A State Party that
receives a Request for Clarification shall
provide, through the Secretary- General of
the United Nations, within 28 days to the
requesting State Party all information which
would assist in clarifying this matter.

3. Om den efterfrågande parten inte får svar
genom Förenta nationernas generalsekreterare
inom denna tid eller anser svaret på framställningen om klarläggande vara otillfredsställande, får den genom Förenta nationernas
generalsekreterare framlägga ärendet vid det
nästkommande partsmötet. Förenta nationernas generalsekreterare ska vidarebefordra
denna framställning till alla parter tillsammans med all relevant information som har
samband med framställningen om klarläg-

3. If the requesting State Party does not receive a response through the SecretaryGeneral of the United Nations within that
time period, or deems the response to the
Request for Clarification to be unsatisfactory,
it may submit the matter through the Secretary-General of the United Nations to the
next Meeting of the States Parties. The Secretary-General of the United Nations shall
transmit the submission, accompanied by all
appropriate information pertaining to the Re-
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gande. All sådan information ska framläggas quest for Clarification, to all States Parties.
för den anmodade parten, som ska ha rätt till All such information shall be presented to the
genmäle.
requested State Party which shall have the
right to respond.
4. I avvaktan på att ett möte med parterna
4. Pending the convening of any meeting of
sammankallas, får varje berörd part begära the States Parties, any of the States Parties
Förenta nationernas generalsekreterares med- concerned may request the Secretary-General
verkan för att underlätta det begärda klarläg- of the United Nations to exercise his or her
gandet.
good offices to facilitate the clarification requested.
5. Den efterfrågande parten får genom För5. The requesting State Party may propose
enta nationernas generalsekreterare begära att through the Secretary-General of the United
ett extra partsmöte sammankallas för att prö- Nations the convening of a Special Meeting
va ärendet. Förenta nationernas generalsekre- of the States Parties to consider the matter.
terare ska då till alla parter överlämna detta The Secretary-General of the United Nations
förslag och all information som lämnats av de shall thereupon communicate this proposal
berörda parterna, med en begäran att de ska and all information submitted by the States
meddela om de förordar att ett extra partsmö- Parties concerned, to all States Parties with a
te prövar frågan. Om minst en tredjedel av request that they indicate whether they faparterna inom 14 dagar från dagen för ett så- vour a Special Meeting of the States Parties,
dant meddelande stödjer ett extramöte, ska for the purpose of considering the matter. In
Förenta nationernas generalsekreterare sam- the event that within 14 days from the date of
mankalla extramötet inom ytterligare 14 da- such communication, at least one-third of the
gar. Detta möte är beslutsmässigt om en ma- States Parties favours such a Special Meetjoritet av parterna är närvarande.
ing, the Secretary-General of the United Nations shall convene this Special Meeting of
the States Parties within a further 14 days. A
quorum for this Meeting shall consist of a
majority of States Parties.
6. Partsmötet eller det extra partsmötet ska
6. The Meeting of the States Parties or the
först avgöra om ärendet behöver behandlas Special Meeting of the States Parties, as the
vidare med hänsyn till all den information case may be, shall first determine whether to
som de berörda parterna har lämnat. Partsmö- consider the matter further, taking into actet eller det extra partsmötet ska sträva efter count all information submitted by the States
att fatta ett enhälligt beslut. Om enighet trots Parties concerned. The Meeting of the States
alla ansträngningar inte har kunnat uppnås, Parties or the Special Meeting of the States
ska beslut fattas med en majoritet av närva- Parties shall make every effort to reach a derande och röstande parter.
cision by consensus. If despite all efforts to
that end no agreement has been reached, it
shall take this decision by a majority of
States Parties present and voting.
7. Alla parter ska helt och fullt samarbeta
7. All States Parties shall cooperate fully
med partsmötet eller det extra partsmötet vid with the Meeting of the States Parties or the
prövningen av ärendet, inklusive med den Special Meeting of the States Parties in the
undersökningsdelegation som har utsetts i fulfillment of its review of the matter, includenlighet med stycke 8.
ing any fact-finding missions that are authorized in accordance with paragraph 8.
8. Om ytterligare klarläggande behövs, ska
8. If further clarification is required, the
partsmötet eller det extra partsmötet utse en Meeting of the States Parties or the Special
undersökningsdelegation och besluta om dess Meeting of the States Parties shall authorize a
mandat med en majoritet av närvarande och fact-finding mission and decide on its manröstande parter. Den anmodade parten får när date by a majority of States Parties present
som helst inbjuda en undersökningsdelega- and voting. At any time the requested State
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tion till sitt territorium. Inget beslut av ett
partsmöte eller extra partsmöte fordras för att
utse en sådan delegation. Delegationen, i vilken det får ingå högst nio sakkunniga som
utsetts och godkänts i enlighet med stycke 9
och 10, får inhämta kompletterande information på platsen eller på andra platser som har
direkt anknytning till ifrågasättandet av om
konventionen följs och som står under den
anmodade partens jurisdiktion eller kontroll.
9. Förenta nationernas generalsekreterare
ska upprätta och uppdatera en förteckning
med uppgift om namn, nationalitet och andra
relevanta upplysningar över kvalificerade
sakkunniga som nominerats av parterna och
överlämna denna förteckning till alla parter.
De som står upptagna i förteckningen ska
betraktas som utsedda att ingå i alla undersökningsdelegationer, om inte en part skriftligen invänder. En sakkunnig mot vilken en
invändning gjorts får inte delta i en undersökningsdelegation inom den invändande partens
territorium eller på någon annan plats som
står under denna parts jurisdiktion eller kontroll, om invändningen gjordes innan han eller hon utsågs att delta i delegationen.
10. När Förenta nationernas generalsekreterare får en framställning från ett partsmöte
eller ett extra partsmöte med parterna ska sekreteraren efter samråd med den anmodade
parten utse medlemmarna i undersökningsdelegationen inklusive dess chef. Medborgare i
den konventionsstat som begär en undersökningsdelegation eller är direkt berörda av den
ska inte utses att delta i delegationen. Delegationsmedlemmarna ska ha de privilegier och
den immunitet som anges i artikel VI i konventionen rörande Förenta nationernas privilegier och immunitet, antagen den 13 februari
1946.
11. Efter en förvarningstid på minst 72 timmar ska delegationsmedlemmarna så snart
som möjligt anlända till den anmodade partens territorium. Den anmodade parten ska
vidta alla nödvändiga administrativa åtgärder
för att ta emot, transportera och inkvartera
delegationen och i största möjliga utsträckning sörja för dess säkerhet när den befinner
sig inom territorium under denna parts kontroll.

Party may invite a fact-finding mission to its
territory. Such a mission shall take place
without a decision by a Meeting of the States
Parties or a Special Meeting of the States
Parties to authorize such a mission. The mission, consisting of up to 9 experts, designated
and approved in accordance with paragraphs
9 and 10, may collect additional information
on the spot or in other places directly related
to the alleged compliance issue under the
jurisdiction or control of the requested State
Party.
9. The Secretary-General of the United Nations shall prepare and update a list of the
names, nationalities and other relevant data
of qualified experts provided by States Parties and communicate it to all States Parties.
Any expert included on this list shall be regarded as designated for all fact-finding missions unless a State Party declares its nonacceptance in writing. In the event of nonacceptance, the expert shall not participate in
fact-finding missions on the territory or any
other place under the jurisdiction or control
of the objecting State Party, if the nonacceptance was declared prior to the appointment of the expert to such missions.
10. Upon receiving a request from the
Meeting of the States Parties or a Special
Meeting of the States Parties, the SecretaryGeneral of the United Nations shall, after
consultations with the requested State Party,
appoint the members of the mission, including its leader. Nationals of States Parties requesting the fact-finding mission or directly
affected by it shall not be appointed to the
mission. The members of the fact-finding
mission shall enjoy privileges and immunities under Article VI of the Convention on
the Privileges and Immunities of the United
Nations, adopted on 13 February 1946.
11. Upon at least 72 hours notice, the members of the fact-finding mission shall arrive in
the territory of the requested State Party at
the earliest opportunity. The requested State
Party shall take the necessary administrative
measures to receive, transport and accommodate the mission, and shall be responsible for
ensuring the security of the mission to the
maximum extent possible while they are on
territory under its control.
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12. Utan att det ska inkräkta på den anmodade partens suveränitet, får undersökningsdelegationen till den anmodade partens territorium införa nödvändig utrustning att användas uteslutande för att inhämta upplysningar
om huruvida konventionen följs. Delegationen ska före ankomsten meddela den anmodade parten vilken utrustning den avser använda i sitt arbete.
13. Den anmodade parten ska på allt sätt
sträva efter att se till att undersökningsdelegationen får tillfälle att tala med alla de personer som kan lämna upplysningar om huruvida
konventionen följs.
14. Den anmodade parten ska försäkra delegationen tillträde till alla områden och anläggningar under dess kontroll där fakta som
är relevanta för frågan huruvida konventionen
följs kan förväntas bli inhämtade. Tillträdet
ska vara underkastat de villkor som den anmodade parten anser behövas för det följande:
a) skydd av utrustning, information och områden som är känsliga,
b) skydd av de författningsenliga förpliktelser som den anmodade parten kan ha i fråga
om äganderätt, husrannsakan och beslag samt
andra författningsenliga rättigheter, eller
c) delegationsmedlemmarnas fysiska skydd
och säkerhet.
Om den anmodade parten vidtar sådana åtgärder, ska den göra alla skäliga ansträngningar för att på annat sätt visa att den följer
konventionen.
15. Undersökningsdelegationen får uppehålla sig inom den berörda partens territorium
i högst 14 dagar och på en och samma plats i
högst 7 dagar, om inte annat har överenskommits.
16. Alla upplysningar som mottagits konfidentiellt och saknar anknytning till undersökningsdelegationens ändamål ska behandlas
som hemliga.
17. Undersökningsdelegationen ska genom
Förenta nationernas generalsekreterare inrapportera sina resultat till partsmötet eller det
extra partsmötet.
18. Partsmötet eller det extra partsmötet ska
pröva all relevant information, inklusive un-
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12. Without prejudice to the sovereignty of
the requested State Party, the fact-finding
mission may bring into the territory of the
requested State Party the necessary equipment which shall be used exclusively for
gathering information on the alleged compliance issue. Prior to its arrival, the mission
will advise the requested State Party of the
equipment that it intends to utilize in the
course of its fact-finding mission.
13. The requested State Party shall make
all efforts to ensure that the fact-finding mission is given the opportunity to speak with all
relevant persons who may be able to provide
information related to the alleged compliance
issue.
14. The requested State Party shall grant
access for the fact-finding mission to all areas and installations under its control where
facts relevant to the compliance issue could
be expected to be collected. This shall be
subject to any arrangements that the requested State Party considers necessary for:
a) The protection of sensitive equipment,
information and areas;
b) The protection of any constitutional obligations the requested State Party may have
with regard to proprietary rights, searches
and seizures, or other constitutional rights; or
c) The physical protection and safety of the
members of the fact-finding mission.
In the event that the requested State Party
makes such arrangements, it shall make
every reasonable effort to demonstrate
through alternative means its compliance
with this Convention.
15. The fact-finding mission may remain in
the territory of the State Party concerned for
no more than 14 days, and at any particular
site no more than 7 days, unless otherwise
agreed.
16. All information provided in confidence
and not related to the subject matter of the
fact-finding mission shall be treated on a
confidential basis.
17. The fact-finding mission shall report,
through the Secretary-General of the United
Nations, to the Meeting of the States Parties
or the Special Meeting of the States Parties
the results of its findings.
18. The Meeting of the States Parties or the
Special Meeting of the States Parties shall
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dersökningsdelegationens rapport, och får
uppmana den anmodade parten att inom en
viss tid vidta åtgärder för att rätta till hur den
följer konventionen. Den anmodade parten
ska rapportera alla åtgärder som vidtagits
med anledning av framställningen.
19. Partsmötet eller det extra partsmötet får
föreslå de berörda parterna åtgärder och medel för att närmare klarlägga eller lösa den
fråga som är föremål för prövning, inklusive
inledande av lämpliga förfaranden i enlighet
med folkrätten. I det fall att den aktuella frågan konstaterats bero på omständigheter utanför den anmodade partens kontroll, får partsmötet eller det extra partsmötet rekommendera lämpliga åtgärder, däribland sådant samarbete som avses i artikel 6.

20. Partsmötet eller det extra partsmötet ska
bemöda sig om att fatta enhälliga beslut i frågor som avses i stycke 18 och 19. Om så inte
är möjligt, ska beslut fattas med två tredjedels
majoritet av närvarande och röstande parter.

consider all relevant information, including
the report submitted by the fact-finding mission, and may request the requested State
Party to take measures to address the compliance issue within a specified period of time.
The requested State Party shall report on all
measures taken in response to this request.
19. The Meeting of the States Parties or the
Special Meeting of the States Parties may
suggest to the States Parties concerned ways
and means to further clarify or resolve the
matter under consideration, including the
initiation of appropriate procedures in conformity with international law. In circumstances where the issue at hand is determined
to be due to circumstances beyond the control of the requested State Party, the Meeting
of the States Parties or the Special Meeting
of the States Parties may recommend appropriate measures, including the use of cooperative measures referred to in Article 6.
20. The Meeting of the States Parties or the
Special Meeting of the States Parties shall
make every effort to reach its decisions referred to in paragraphs 18 and 19 by consensus, otherwise by a two-thirds majority of
States Parties present and voting.

Artikel 9

Article 9

Nationella tillämpningsåtgärder

National implementation measures

Varje part ska vidta alla lagstiftningsåtgärder och administrativa samt andra åtgärder
som krävs, däribland införande av straffpåföljd, för att förhindra och bekämpa all verksamhet, som enligt denna konvention är förbjuden för en part, och som utförs av personer
eller inom territorium under dess jurisdiktion
eller kontroll.

Each State Party shall take all appropriate
legal, administrative and other measures, including the imposition of penal sanctions, to
prevent and suppress any activity prohibited
to a State Party under this Convention undertaken by persons or on territory under its jurisdiction or control.

Artikel 10

Article 10

Tvistlösning

Settlement of disputes

1. Parterna ska konsultera och samarbeta
för att lösa tvister som uppkommer om tilllämpningen eller tolkningen av denna konvention. En part får hänskjuta en tvist till ett
partsmöte.

1. The States Parties shall consult and cooperate with each other to settle any dispute
that may arise with regard to the application
or the interpretation of this Convention. Each
State Party may bring any such dispute before the Meeting of the States Parties.
2. Partsmötet får bidra till att lösa en tvist
2. The Meeting of the States Parties may
med alla medel som mötet bedömer vara contribute to the settlement of the dispute by
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lämpliga, däribland att erbjuda sina tjänster,
att uppmana de tvistande parterna att inleda
ett förfarande för att lösa tvisten enligt deras
eget val samt att rekommendera att en tidsfrist bestäms för det överenskomna förfarandet.
3. Denna artikel ska inte inverka på konventionens bestämmelser om underlättande
för parterna att följa konventionen och klarläggande av hur den följs.

whatever means it deems appropriate, including offering its good offices, calling upon the
States parties to a dispute to start the settlement procedure of their choice and recommending a time-limit for any agreed procedure.
3. This Article is without prejudice to the
provisions of this Convention on facilitation
and clarification of compliance.

Artikel 11

Article 11

Partsmöten

Meetings of the States Parties

1. Parterna ska mötas regelbundet för att
behandla frågor som rör tillämpningen eller
genomförandet av denna konvention, däribland följande:
a) konventionens sätt att fungera och anslutningsläget,
b) frågor som härrör från rapporter som avlagts enligt konventionens bestämmelser,
c) samarbete och hjälp internationellt i enlighet med artikel 6,
d) utveckling av teknologi för röjning av infanteriminor,
e) framställningar från parter i enlighet med
artikel 8, och
f) beslut i anledning av framställningar från
parter i enlighet med artikel 5.
2. Det första partsmötet ska sammankallas
av Förenta nationernas generalsekreterare
inom ett år efter denna konventions ikraftträdande. Därpå följande möten ska årligen
sammankallas av Förenta nationernas generalsekreterare fram till den första översynskonferensen.
3. Förenta nationernas generalsekreterare
ska sammankalla ett extra partsmöte i enlighet med bestämmelserna i artikel 8.

1. The States Parties shall meet regularly in
order to consider any matter with regard to
the application or implementation of this
Convention, including:
a) The operation and status of this Convention;
b) Matters arising from the reports submitted under the provisions of this Convention;
c) International cooperation and assistance
in accordance with Article 6;
d) The development of technologies to
clear anti-personnel mines;
e) Submissions of States Parties under Article 8; and
f) Decisions relating to submissions of
States Parties as provided for in Article 5.
2. The First Meeting of the States Parties
shall be convened by the Secretary-General
of the United Nations within one year after
the entry into force of this Convention. The
subsequent meetings shall be convened by
the Secretary-General of the United Nations
annually until the first Review Conference.
3. Under the conditions set out in Article 8,
the Secretary-General of the United Nations
shall convene a Special Meeting of the States
Parties.
4. States not parties to this Convention, as
well as the United Nations, other relevant
international organizations or institutions,
regional organizations, the International
Committee of the Red Cross and relevant
non-governmental organizations may be invited to attend these meetings as observers in
accordance with the agreed Rules of Procedure.

4. Stater som inte är parter i denna konvention, liksom Förenta nationerna, andra berörda internationella organisationer eller institutioner, regionala organisationer, Internationella rödakorskommittén samt berörda enskilda
organisationer kan inbjudas att delta i dessa
möten som observatörer i enlighet med den
överenskomna arbetsordningen.
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Artikel 12

Article 12

Översynskonferenser

Review Conferences

1. En översynskonferens ska sammankallas
av Förenta nationernas generalsekreterare
fem år efter denna konventions ikraftträdande. Ytterligare översynskonferenser ska
sammankallas av Förenta nationernas generalsekreterare på begäran av en eller flera parter, under förutsättning att tiden mellan översynskonferenserna inte i något fall är kortare
än fem år. Alla parter i konventionen ska inbjudas till varje översynskonferens.

1. A Review Conference shall be convened
by the Secretary-General of the United Nations five years after the entry into force of
this Convention. Further Review Conferences shall be convened by the SecretaryGeneral of the United Nations if so requested
by one or more States Parties, provided that
the interval between Review Conferences
shall in no case be less than five years. All
States Parties to this Convention shall be invited to each Review Conference.
2. The purpose of the Review Conference
shall be:
a) To review the operation and status of
this Convention;
b) To consider the need for and the interval
between further Meetings of the States Parties referred to in paragraph 2 of Article 11;

2. Översynskonferensens syften ska vara
följande:
a) att granska konventionens sätt att fungera
och anslutningsläget,
b) att ta ställning till behovet av ytterligare
partsmöten enligt stycke 2 i artikel 11 och
tiden mellan mötena,
c) att fatta beslut om framställningar från
parterna i enlighet med artikel 5,
d) att, om så är nödvändigt, i sin slutrapport
anta slutsatser relaterade till tillämpningen av
denna konvention.
3. Stater som inte är parter i denna konvention, liksom Förenta nationerna, andra berörda internationella organisationer och institutioner, regionala organisationer, Internationella rödakorskommittén samt berörda enskilda
organisationer kan inbjudas att delta i översynskonferenser som observatörer i enlighet
med den överenskomna arbetsordningen.

c) To take decisions on submissions of
States Parties as provided for in Article 5;
and
d) To adopt, if necessary, in its final report
conclusions related to the implementation of
this Convention.
3. States not parties to this Convention, as
well as the United Nations, other relevant
international organizations or institutions,
regional organizations, the International
Committee of the Red Cross and relevant
non-governmental organizations may be invited to attend each Review Conference as
observers in accordance with the agreed
Rules of Procedure.

Artikel 13

Article 13

Ändringar

Amendments

1. En part får när som helst efter konventionens ikraftträdande föreslå ändringar i den.
Ändringsförslag ska framföras till depositarien, som ska meddela alla parter och inhämta
deras yttrande om huruvida en ändringskonferens bör sammankallas för att ta ställning till
förslaget. Om en majoritet av parterna senast
30 dagar efter utsändandet av förslaget meddelar depositarien att de stöder vidare behandling av det, ska denne sammankalla en

1. At any time after the entry into force of
this Convention any State Party may propose
amendments to this Convention. Any proposal for an amendment shall be communicated to the Depositary, who shall circulate it
to all States Parties and shall seek their views
on whether an Amendment Conference
should be convened to consider the proposal.
If a majority of the States Parties notify the
Depositary no later than 30 days after its cir-
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ändringskonferens, till vilken alla parter ska culation that they support further considerainbjudas.
tion of the proposal, the Depositary shall
convene an Amendment Conference to which
all States Parties shall be invited.
2. Stater som inte är parter i konventionen,
2. States not parties to this Convention, as
liksom Förenta nationerna, andra berörda in- well as the United Nations, other relevant
ternationella organisationer eller institutioner, international organizations or institutions,
regionala organisationer, Internationella rö- regional organizations, the International
dakorskommittén samt berörda enskilda or- Committee of the Red Cross and relevant
ganisationer kan inbjudas att delta i ändrings- non-governmental organizations may be inkonferenser som observatörer i enlighet med vited to attend each Amendment Conference
den överenskomna arbetsordningen.
as observers in accordance with the agreed
Rules of Procedure.
3. Ändringskonferensen ska hållas omedel3. The Amendment Conference shall be
bart efter ett partsmöte eller en översynskon- held immediately following a Meeting of the
ferens, om inte majoriteten av parterna begär States Parties or a Review Conference unless
att den ska hållas tidigare.
a majority of the States Parties request that it
be held earlier.
4. Ändringar i denna konvention ska antas
4. Any amendment to this Convention shall
med en majoritet av två tredjedelar av närva- be adopted by a majority of two-thirds of the
rande och röstande parter i ändringskonferen- States Parties present and voting at the
sen. Depositarien ska meddela parterna alla Amendment Conference. The Depositary
ändringar som antagits på detta sätt.
shall communicate any amendment so
adopted to the States Parties.
5. En ändring i konventionen träder i kraft
5. An amendment to this Convention shall
för alla parter som har antagit den när majori- enter into force for all States Parties to this
teten av parterna har deponerat sina godta- Convention which have accepted it, upon the
gandeinstrument hos depositarien. Ändringen deposit with the Depositary of instruments of
ska därefter träda i kraft för övriga parter den acceptance by a majority of States Parties.
dag då de deponerar sina godtagandeinstru- Thereafter it shall enter into force for any
ment.
remaining State Party on the date of deposit
of its instrument of acceptance.
Artikel 14

Article 14

Kostnader

Costs

1. Kostnader för partsmöten, extra partsmöten, översynskonferenser och ändringskonferenser ska betalas av parterna och de stater
som inte är parter till konventionen som deltar i dessa möten i enlighet med Förenta nationernas på tillbörligt sätt justerade bidragsskala.

1. The costs of the Meetings of the States
Parties, the Special Meetings of the States
Parties, the Review Conferences and the
Amendment Conferences shall be borne by
the States Parties and States not parties to
this Convention participating therein, in accordance with the United Nations scale of
assessment adjusted appropriately.
2. The costs incurred by the SecretaryGeneral of the United Nations under Articles
7 and 8 and the costs of any fact-finding mission shall be borne by the States Parties in
accordance with the United Nations scale of
assessment adjusted appropriately.

2. Kostnader som uppstår för Förenta nationernas generalsekreterare enligt artiklarna 7
och 8 och kostnader för undersökningsdelegationer ska betalas av parterna i enlighet med
Förenta nationernas på tillbörligt sätt justerade bidragsskala.
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Artikel 15

Article 15

Undertecknande

Signature

Denna konvention, som upprättats i Oslo,
Norge, den 18 september 1997, ska stå öppen
för undertecknande i Ottawa, Kanada, för alla
stater från den 3 till den 4 december 1997 och
i Förenta nationernas högkvarter i New York
från den 5 december 1997 till dess ikraftträdande.

This Convention, done at Oslo, Norway, on
18 September 1997, shall be open for signature at Ottawa, Canada, by all States from 3
December 1997 until 4 December 1997, and
at the United Nations Headquarters in New
York from 5 December 1997 until its entry
into force.

Artikel 16

Article 16

Ratificering, godtagande, godkännande och
anslutning

Ratification, acceptance, approval or
accession

1. Denna konvention ska ratificeras, godtas
1. This Convention is subject to ratificaeller godkännas av signatärstaterna.
tion, acceptance or approval of the Signatories.
2. Konventionen ska stå öppen för anslut2. It shall be open for accession by any
ning av stater som inte har undertecknat den.
State which has not signed the Convention.
3. Ratifikations-, godtagande-, godkännan3. The instruments of ratification, accepde- och anslutningsinstrument ska deponeras tance, approval or accession shall be deposhos depositarien.
ited with the Depositary.

Artikel 17

Article 17

Ikraftträdande

Entry into force

1. Denna konvention träder i kraft den första dagen i den sjätte månaden efter den månad då det fyrtionde ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrumentet har deponerats.
2. För stater som deponerar sina ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrument efter dagen för deponeringen av det fyrtionde ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller anslutningsinstrumentet ska konventionen träda i kraft den
första dagen i den sjätte månaden efter den
dag då staten i fråga har deponerat sitt ratifikations-, godtagande-, godkännande- eller
anslutningsinstrument.

1. This Convention shall enter into force on
the first day of the sixth month after the
month in which the 40th instrument of ratification, acceptance, approval or accession has
been deposited.
2. For any State which deposits its instrument of ratification, acceptance, approval or
accession after the date of the deposit of the
40th instrument of ratification, acceptance,
approval or accession, this Convention shall
enter into force on the first day of the sixth
month after the date on which that State has
deposited its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
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Artikel 18

Article 18

Provisorisk tillämpning

Provisional application

En stat får vid ratifikationen, godtagandet,
godkännandet eller anslutningen förklara att
den avser att provisoriskt tillämpa stycke 1 i
artikel 1 i avvaktan på konventionens ikraftträdande.

Any State may at the time of its ratification, acceptance, approval or accession, declare that it will apply provisionally paragraph 1 of Article 1 of this Convention pending its entry into force.

Artikel 19

Article 19

Reservationer

Reservations

Inga reservationer får göras mot artiklarna i
The Articles of this Convention shall not be
denna konvention.
subject to reservations.
Artikel 20

Article 20

Varaktighet och uppsägning

Duration and withdrawal

1. Denna konvention ska gälla på obegränsad tid.
2. Varje part ska under utövande av sin nationella suveränitet ha rätt att frånträda konventionen. Parten ska underrätta alla parter,
depositarien och Förenta nationernas säkerhetsråd om uppsägningen. Uppsägningsinstrumentet ska innehålla en fullständig förklaring om skälen för uppsägningen.

1. This Convention shall be of unlimited
duration.
2. Each State Party shall, in exercising its
national sovereignty, have the right to withdraw from this Convention. It shall give notice of such withdrawal to all other States
Parties, to the Depositary and to the United
Nations Security Council. Such instrument of
withdrawal shall include a full explanation of
the reasons motivating this withdrawal.
3. Such withdrawal shall only take effect
six months after the receipt of the instrument
of withdrawal by the Depositary. If, however,
on the expiry of that six- month period, the
withdrawing State Party is engaged in an
armed conflict, the withdrawal shall not take
effect before the end of the armed conflict.
4. The withdrawal of a State Party from
this Convention shall not in any way affect
the duty of States to continue fulfilling the
obligations assumed under any relevant rules
of international law.

3. Frånträdandet ska inte börja gälla förrän
sex månader efter det att depositarien har
mottagit uppsägningsinstrumentet. Om den
uppsägande parten vid utgången av sexmånadersperioden deltar i en väpnad konflikt, ska
uppsägningen emellertid inte börja gälla förrän efter den väpnade konflikten.
4. En parts uppsägning av konventionen ska
inte på något sätt inverka på staternas skyldighet att fortsätta att uppfylla sina åtaganden
enligt relevanta folkrättsliga regler.
Artikel 21

Article 21

Depositarie

Depositary

Förenta nationernas generalsekreterare utThe Secretary-General of the United Nases härmed till depositarie för denna konven- tions is hereby designated as the Depositary
tion.
of this Convention.
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Artikel 22

Article 22

Giltiga texter

Authentic texts

Originalet till denna konvention, vars araThe original of this Convention, of which
biska, engelska, franska, kinesiska, ryska och the Arabic, Chinese, English, French, Russpanska texter är lika giltiga, ska deponeras sian and Spanish texts are equally authentic,
hos Förenta nationernas generalsekreterare.
shall be deposited with the Secretary-General
of the United Nations.

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET

EDITA PRIMA AB / EDITA PUBLISHING AB

ISSN 1457-067X / 0787-3239 (tryckt)

