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Statsrådets förordning

10/2017

om sättande i kraft av det fakultativa protokollet till konventionen om skydd av personal
i FN-insatser och därtill anknuten personal och om ikraftträdande av lagen om sättande

i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de
bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fakultativa protokollet till konven-
tionen om skydd av personal i FN-insatser och därtill anknuten personal (1534/2016):

1 §
Det i New York den 8 december 2005 ingångna fakultativa protokollet till konventionen om

skydd av personal i FN-insatser och därtill anknuten personal träder i kraft den 8 februari 2017
enligt vad som har avtalats.
Protokollet har godkänts av riksdagen den 2 december 2016 och av republikens president

den 29 december 2016. Godkännandeinstrumentet har deponerats hos Förenta nationernas
generalsekreterare den 9 januari 2017.

2 §
De bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som

förordning.

3 §
Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det

fakultativa protokollet till konventionen om skydd av personal i FN-insatser och därtill
anknuten personal (1534/2016) träder i kraft den 8 februari 2017.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 8 februari 2017.

Helsingfors den 2 februari 2017

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen

Lagstiftningsrådet Kaija Suvanto
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Fördragstext 
 
 

FAKULTATIVT PROTOKOLL TILL 
KONVENTIONEN OM SKYDD AV PER-
SONAL I FN-INSATSER OCH DÄRTILL 
ANKNUTEN PERSONAL 

De stater som är anslutna till detta proto-
koll 

som erinrar om bestämmelserna i konven-
tionen om skydd av personal i FN-insatser 
och därtill anknuten personal, som under-
tecknades i New York den 9 december 1994, 

som är djupt oroade över det fortgående 
mönstret av angrepp mot personal i FN-
insatser och därtill anknuten personal, 

som erkänner att FN-insatser, som genom-
förs för att lämna humanitär eller politisk 
hjälp eller utvecklingshjälp i fråga om freds-
byggande och för att lämna humanitär hjälp i 
nödsituationer som innebär särskilda risker 
för FN-personal och därtill anknuten perso-
nal, kräver utvidgning av det rättsliga skyd-
det enligt konventionen för sådan personal, 

 
som är övertygade om att det är nödvändigt 

att det finns ett effektivt system för att garan-
tera att förövare av angrepp mot personal i 
FN-insatser och därtill anknuten personal 
ställs inför rätta 

har enats om följande: 

OPTIONAL PROTOCOL TO THE CON-
VENTION ON THE SAFETY OF UNITED 
NATIONS AND ASSOCIATED PERSON-
NEL 

The States Parties to this Protocol, 
 
Recalling the terms of the Convention on 

the Safety of United Nations and Associated 
Personnel, done at New York on 9 December 
1994, 

Deeply concerned over the continuing pat-
tern of attacks against United Nations and as-
sociated personnel, 

Recognizing that United Nations opera-
tions conducted for the purposes of deliver-
ing humanitarian, political or development 
assistance in peacebuilding and of delivering 
emergency humanitarian assistance which 
entail particular risks for United Nations and 
associated personnel require the extension of 
the scope of legal protection under the Con-
vention to such personnel, 

Convinced of the need to have in place an 
effective regime to ensure that the perpetra-
tors of attacks against United Nations and as-
sociated personnel engaged in United Na-
tions operations are brought to justice, 
Have agreed as follows: 

 
 

Artikel I 

Förhållande till konventionen 

ARTICLE I 

RELATIONSHIP 

 
Detta protokoll kompletterar konventionen 

om skydd av personal i FN-insatser och där-
till anknuten personal, som undertecknades i 
New York den 9 december 1994 (”konven-
tionen”), och mellan parterna i detta proto-
koll ska konventionen och protokollet läsas 
och tolkas tillsammans som ett enda instru-
ment. 

This Protocol supplements the Convention on 
the Safety of United Nations and Associated 
Personnel, done at New York on 9 December 
1994 (hereinafter referred to as “the Conven-
tion”), and as between the Parties to this Pro-
tocol, the Convention and the Protocol shall 
be read and interpreted together as a single 
instrument. 
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Artikel II 

Konventionens tillämpning på FN-insatser 

ARTICLE II 

APPLICATION OF THE CONVENTION TO 
UNITED NATIONS OPERATIONS 

 
1. De stater som är anslutna till detta proto-

koll ska, utöver de insatser som definieras i 
artikel 1 c i konventionen, tillämpa konven-
tionen på alla andra FN-insatser som upprät-
tats av ett behörigt FN-organ i enlighet med 
Förenta nationernas stadga och som utförs 
under Förenta nationernas myndighet och 
kontroll 

 
a) för att lämna humanitär eller politisk 

hjälp eller utvecklingshjälp i fråga om freds-
byggande, eller 

b) för att lämna humanitär hjälp i nödsitua-
tioner. 

2. Punkt 1 är inte tillämplig på permanenta 
FN-kontor, såsom organisationens eget eller 
dess fackorgans högkvarter, som upprättats 
genom överenskommelse med Förenta natio-
nerna. 

3. En värdstat får avge en förklaring till 
Förenta nationernas generalsekreterare att 
den inte avser tillämpa bestämmelserna i det-
ta protokoll på en insats enligt artikel II.1 b 
som utförs i det enda syftet att ingripa med 
anledning av en naturkatastrof. Förklaringen 
måste göras innan insatsen utsänts. 

1. The Parties to this Protocol shall, in ad-
dition to those operations as defined in article 
1 (c) of the Convention, apply the Conven-
tion in respect of all other United Nations 
operations established by a competent organ 
of the United Nations in accordance with the 
Charter of the United Nations and conducted 
under United Nations authority and control 
for the purposes of: 

(a) Delivering humanitarian, political or 
development assistance in peacebuilding,or 

 
(b) Delivering emergency humanitarian as-

sistance. 
2. Paragraph I does not apply to any per-

manent United Nations office, such as head-
quarters of the Organization or its specialized 
agencies established under an agreement with 
the United Nations. 
3. A host State may make a declaration to the 
Secretary-General of the United Nations that 
it shall not apply the provisions of this Proto-
col with respect to an operation under article 
II (1) (b) which is conducted for the sole pur-
pose of responding to a natural disaster. Such 
a declaration shall be made prior to the de-
ployment of the operation. 

 
Artikel III 

En protokollsstats skyldighet enligt artikel 8 i 
konventionen 

ARTICLE III 

DUTY OF A STATE PARTY WITH RE-
SPECT TO ARTICLE 8 OF THE CONVEN-

TION 

 
Skyldigheten för en stat som är ansluten till 

detta protokoll med avseende på tillämpning-
en av artikel 8 i konventionen på FN-insatser 
som definieras i artikel II i detta protokoll 
ska inte inverka på statens rätt att vidta åt-
gärder i fråga om utövande av nationell 
domsrätt över personal i FN-insatser och där-
till anknuten personal, som bryter mot den 
statens lagar och bestämmelser, under förut-
sättning att åtgärderna inte strider mot andra 

The duty of a State Party to this Protocol 
with respect to the application of article 8 of 
the Convention to United Nations operations 
defined in article II of this Protocol shall be 
without prejudice to its right to take action in 
the exercise of its national jurisdiction over 
any United Nations or associated personnel 
who violates the laws and regulations of that 
State, provided that such action is not in vio-
lation of any other international law obliga-
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åtaganden enligt internationell rätt som ve-
derbörande stat är bunden av. 

tion of the State Party. 

 
Artikel IV 

Undertecknande 

ARTICLE IV 

SIGNATURE 

 
Detta protokoll ska vara öppet för under-

tecknande av alla stater vid Förenta nationer-
nas högkvarter under tolv månader från och 
med den 16 januari 2006 till och med den 16 
januari 2007. 

This Protocol shall be open for signature by 
all States at United Nations Headquarters for 
twelve months, from 16 January 2006 to 16 
January 2007. 

 
Artikel V 

Samtycke till att vara bunden 

ARTICLE V 

CONSENT TO BE BOUND 

 
1. Detta protokoll ska ratificeras, godtas el-

ler godkännas av signatärstaterna. Ratifika-
tions-, godtagande- eller godkännandein-
strument ska deponeras hos Förenta natio-
nernas generalsekreterare. 

2. Efter den 16 januari 2007 ska detta pro-
tokoll vara öppet för anslutning av stater som 
inte har undertecknat det. Anslutningsinstru-
menten ska deponeras hos Förenta nationer-
nas generalsekreterare. 

3. En stat som inte är bunden av konven-
tionen får ratificera, godta, godkänna eller 
ansluta sig till detta protokoll om den samti-
digt ratificerar, godtar, godkänner eller anslu-
ter sig till konventionen enligt dess artiklar 
25 och 26. 

1. This Protocol shall be subject to ratifica-
tion, acceptance or approval by the signatory 
States. Instruments of ratification, acceptance 
or approval shall be deposited with the Secre-
tary-General of the United Nations. 

2. This Protocol shall, after 16 January 
2007, be open for accession by any non-
signatory State. Instruments of accession 
shall be deposited with the Secretary-General 
of the United Nations. 

3. Any State that is not a State Party to the 
Convention may ratify, accept, approve or 
accede to this Protocol if at the same time it 
ratifies, accepts, approves or accedes to the 
Convention in accordance with articles 25 
and 26 thereof. 

 

 
Artikel VI 

Ikraftträdande 

ARTICLE VI 

ENTRY INTO FORCE 

 
1. Detta protokoll träder i kraft 30 dagar ef-

ter det att 22 ratifikations-, godtagande-, 
godkännande- eller anslutningsinstrument har 
deponerats hos Förenta nationernas general-
sekreterare. 

2. För varje stat som ratificerar, godtar, 
godkänner eller ansluter sig till detta proto-
koll efter det att det tjugoandra ratifikations-, 
godtagande-, godkännande- eller anslutnings-
instrumentet har deponerats, ska protokollet 
träda i kraft den trettionde dagen efter det att 
staten har deponerat sitt ratifikations-, godta-

1. This Protocol shall enter into force thirty 
days after twenty-two instruments of ratifica-
tion, acceptance, approval or accession have 
been deposited with the Secretary-General of 
the United Nations. 
2. For each State ratifying, accepting, ap-
proving or acceding to this Protocol after the 
deposit of the twenty-second instrument of 
ratification, acceptance, approval or acces-
sion, the Protocol shall enter into force on the 
thirtieth day after the deposit by such State of 
its instrument of ratification, acceptance, ap-
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gande-, godkännande- eller anslutningsin-
strument. 

proval or accession. 

 
Artikel VII 

Uppsägning 

ARTICLE VII 

DENUNCIATION 

 
1. En ansluten stat får säga upp detta proto-

koll genom ett skriftligt meddelande till För-
enta nationernas generalsekreterare. 

2. Uppsägningen träder i kraft ett år efter 
den dag då meddelandet mottogs av Förenta 
nationernas generalsekreterare. 

1. A State Party may denounce this Proto-
col by written notification to the Secretary-
General of the United Nations. 
2. Denunciation shall take effect one year 
following the date on which notification is 
received by the Secretary-General of the 
United Nations. 

 
Artikel VIII 

Giltiga texter 

ARTICLE VIII 

AUTHENTIC TEXTS 

 
Originalet till detta protokoll, vars arabiska, 

engelska, franska, kinesiska, ryska och 
spanska texter är lika giltiga, ska deponeras 
hos Förenta nationernas generalsekreterare, 
som ska överlämna bestyrkta kopior av det 
till alla stater. 

The original of this Protocol, of which the 
Arabic, Chinese, English, French, Russian 
and Spanish texts are equally authentic, shall 
be deposited with the Secretary-General of 
the United Nations, who shall send certified 
copies thereof to all States. 

 
Upprättat i New York den 8 december 

2005 
Done at New York this eighth day of De-
cember two thousand and five 

 


