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Nr 42
Internationell konvention om medborgerliga och poli-
tiska rättigheter
New York den 16 december 1966

Konventionen undertecknades för Sveriges vidkommande den 29 septem-
ber 1967. Kungl Maj:t beslut den 26 november 1971 att ratificera densamma.

Ratifikationsinstrumentet deponerades i New York den 6 december 1971.1)

Konventionen trädde i kraft den 23 mars 1976.

1) Vid depositionen gjordes följande förbehåll: Sverige förbehåller sig rätten att icke tillämpa
konventionens bestämmelserna i art. 10 mom. 3 såvitt avser kravet på att unga lagöverträda-
re som dömts för brott skall hållas åtskilda från vuxna, i artikel 14 mom. 7 ang. beviljande av
resning och i art 20 mom. 1 ang. lagstiftning mot krigspropaganda.

Sverige avgav även en förklaring att man erkänner Kommitténs behörighet enligt konven-
tionens artikel 41.
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International Covenant on Civil and 
Political Rights

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

principles proclaimed in the Charter of the Uni-
ted Nations, recognition of the inherent dignity
and of the equal and inalienable rights of all
members of the human family is the foundation
of freedom, justice and peace in the world, 

Recognizing that these rights derive from the 
inherent dignity of the human person,

Recognizing that, in accordance with the
Universal Declaration of Human Rights, the
ideal of free human beings enjoying civil and
political freedom and freedom from fear and
want can only be achieved if conditions are 
created whereby everyone may enjoy his civil
and political rights, as well as his economic,
social and cultural rights,

Considering the obligation of States under
the Charter of the United Nations to promote
universal respect for, and observance of, hu-
man rights and freedoms,

Realizing that the individual, having duties
to other individuals and to the community to
which he belongs, is under a responsibility to
strive for the promotion and observance of the
rights recognized in the present Covenant,

Agree upon the following articles:

PART I
Article 1

1. All peoples have the right of self-determi-
nation. By virtue of that right they freely deter-
mine their political status and freely pursue
their economic, social and cultural develop-
ment.

2. All peoples may, for their own ends, free-
ly dispose of their natural wealth and resources
without prejudice to any obligations arising out
of international economic co-operation, based
upon the principle of mutual benefit, and inter-
national law. In no case may a people be de-
prived of its own means of subsistence.

Internationell konvention om medbor-
gerliga och politiska rättigheter

Konventionsstaterna,
som anser att, i överensstämmelse med prin-

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

som erkänner att dessa rättigheter utgår från
det inneboende värdet hos varje människa, 

som erkänner att, i överensstämmelse med
den allmänna förklaringen om de mänskliga
rättigheterna, visionen om den fria människan
som åtnjuter medborgerliga och politiska frihe-
ter samt frihet från fruktan och nöd endast kan
uppnås om sådana villkor skapas att var och en
kan åtnjuta sina medborgerliga och politiska
rättigheter såväl som sina ekonomiska, sociala
och kulturella rättigheter,

som beaktar staternas skyldighet enligt
Förenta nationernas stadga att främja allmän
respekt för och iakttagande av mänskliga rät-
tigheter och friheter,

som beaktar att varje människa har förplik-
telser mot andra människor och mot sitt sam-
hälle och är skyldig att medverka till att rättig-
heterna i denna konvention främjas och följs,

har kommit överens om följande artiklar.

DEL I
Artikel 1

1. Alla folk har rätt till självbestämmande.
Med stöd av denna rätt får de fritt bestämma
sin politiska ställning och fritt fullfölja sin eko-
nomiska, sociala och kulturella utveckling.

2. Alla folk får för sina egna syften fritt för-
foga över sina egna naturrikedomar och natur-
tillgångar, men det får inte ske till men för för-
pliktelser som härrör från det internationella
ekonomiska samarbetet, som vilar på principen
om det gemensamma intresset och den interna-
tionella rätten. Ett folk får inte i något fall be-
rövas sina möjligheter till försörjning. 

Översättning1

1 Översättningen är en bearbetning av den i prop 1971:125 intagna texten.
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3. The States Parties to the present Cove-
nant, including those having responsibility for
the administration of Non-Self-Governing and
Trust Territories, shall promote the realization
of the right of self-determination, and shall re-
spect that right, in conformity with the provi-
sions of the Charter of the United Nations.

PART II
Article 2

1. Each State Party to the present Covenant
undertakes to respect and to ensure to all indi-
viduals within its territory and subject to its ju-
risdiction the rights recognized in the present
Covenant, without distinction of any kind, such
as race, colour, sex, language, religion, politi-
cal or other opinion, national or social origin,
property, birth or other status.

2. Where not already provided for by exist-
ing legislative or other measures, each State
Party to the present Covenant undertakes to 
take the necessary steps, in accordance with its
constitutional processes and with the pro-
visions of the present Covenant, to adopt such
legistative or other measures as may be neces-
sary to give effect to the rights recognized in
the present Covenant.

3. Each State Party to the present Covenant
undertakes:

(a) To ensure that any person whose rights or
freedoms as herein recognized are violated
shall have an effective remedy, notwithstan-
ding that the violation has been committed by
persons acting in an official capacity;

(b) To ensure that any person claiming such
a remedy shall have his right thereto deter-
mined by competent judicial, administrative or
legislative authorities, or by any other compe-
tent authority provided for by the legal system
of the State, and to develop the possibilities of
judicial remedy;

(c) To ensure that the competent authorities
shall enforce such remedies when granted.

Article 3
The States Parties to the present Covenant

undertake to ensure the equal right of men and

3. Konventionsstaterna, däribland de stater
som har ansvaret för förvaltning av icke-själv-
styrande områden och förvaltarskapsområden,
skall medverka till att rätten till självbestäm-
mande förverkligas och skall respektera denna
rätt i överensstämmelse med bestämmelserna i
Förenta nationernas stadga.

DEL II
Artikel 2

1. Varje konventionsstat åtar sig att respekte-
ra och tillförsäkra var och en som befinner sig
inom dess territorium och är underkastade dess
jurisdiktion rättigheterna i denna konvention
utan åtskillnad av något slag, såsom på grund
av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk el-
ler annan åskådning, nationell eller social här-
komst, egendom, börd eller ställning i övrigt.

2. Varje konventionsstat åtar sig att, i enlig-
het med sina konstitutionella bestämmelser och
bestämmelserna i denna konvention, vidta nöd-
vändiga åtgärder för att, genom lagstiftning el-
ler på annat sätt, tillförsäkra de rättigheter i
konventionen som inte redan är förverkligade.

3. Varje konventionsstat åtar sig:

a) att säkerställa att var och en vars rättighe-
ter och friheter enligt denna konvention kränkts
skall ha tillgång till ett effektivt rättsmedel,
även om kränkningen har begåtts av en äm-
bets-man i tjänsten.

b) Att säkerställa att den som vill använda
sådana rättsmedel skall få sina rättigheter prö-
vade av behöriga rättsliga, administrativa eller
lagstiftande myndigheter eller av annan myn-
dighet som är behörig enligt statens rättsord-
ning samt att utveckla möjligheterna till rättslig
prövning.

c) Att säkerställa att de behöriga myndighe-
terna verkställer beslut som fattats i de fall ta-
lan har befunnits befogad.

Artikel 3
Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra

män och kvinnor lika rätt att åtnjuta alla de
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women to the enjoyment of all civil and politi-
cal rights set forth in the present Covenant.

Article 4
1 . In time of public emergency which threa-

tens the life of the nation and the existence of
which is officially proclaimed, the States Parti-
es to the present Covenant may take measures
derogating from their obligations under the
present Covenant to the extent strictly required
by the exigencies of the situation, provided that
such measures are not inconsistent with their
other obligations under international law and
do not involve discrimination solely on the
ground of race, colour, sex, language, religion
or social origin. 

2. No derogation from articles 6, 7, 8 (pa-
ragraphs 1 and 2), 11, 15, 16 and 18 may be
made under this provision.

3. Any State Party to the present Covenant
availing itself of the right of derogation shall
immediately inform the other States Parties to
the present Covenant, through the intermediary
of the Secretary-General of the United Nations,
of the provisions from which it has derogated
and of the reasons by which it was actuated. A
further communication shall be made, through
the same intermediary, on the date on which it
terminates such derogation.

Article 5
1. Nothing in the present Covenant may be

interpreted as implying for any State, group or
person any right to engage in any activity or
perform any act aimed at the destruction of any
of the rights and freedoms recognized herein or
at their limitation to a greater extent than is
provided for in the present Covenant. 

2. There shall be no restriction upon or de-
rogation from any of the fundamental human
rights recognized or existing in any State Party
to the present Covenant pursuant to law, con-
ventions, regulations or custom on the pretext
that the present Covenant does not recognize
such rights or that it recognizes them to a lesser
extent.

medborgerliga och politiska rättigheter som
omfattas av denna konvention.

Artikel 4
1. Vid ett allmänt nödläge som hotar natio-

nens fortbestånd och som officiellt har tillkän-
nagivits, får konventionsstaterna vidta åtgärder
som inskränker deras åtaganden enligt denna
konvention i den utsträckning det är strikt nöd-
vändigt med hänsyn till situationens krav, om
dessa åtgärder inte strider mot landets övriga
åtaganden enligt den internationella rätten och
inte innebär diskriminering enbart på grund av
ras, hudfärg, kön, språk, religion eller social
härkomst.

2. Inga inskränkningar får göras i artiklarna
6, 7, 8.1, 8.2, 11, 15, 16 och 18 med stöd av be-
stämmelsen i föregående punkt.

3. En konventionsstat som begagnar sig av
rätten till inskränkning från konventionen skall
genom förmedling av Förenta nationernas ge-
neralsekreterare omedelbart underrätta de övri-
ga konventionsstaterna om de bestämmelser
från vilka inskränkningar har gjorts och om
motiven för dem. Ett ytterligare meddelande
skall lämnas i samma ordning den dag då sta-
ten upphäver dessa inskränkningar.

Artikel 5
1. Ingen bestämmelse i denna konvention får

tolkas som att den innebär rätt för någon stat,
grupp eller person att ägna sig åt sådan verk-
samhet eller utföra sådana handlingar som syf-
tar till att tillintetgöra någon av de rättigheter
och friheter som inskrivits i konventionen eller
till att begränsa dem i större utsträckning än
konventionen tillåter.

2. Inga begränsningar eller inskränkningar
skall medges i fråga om de grundläggande
mänskliga rättigheter som erkänns eller gäller i
en konventionsstat med stöd i lag eller annan
författning, överenskommelse eller sedvänja av
den anledningen att konventionen inte erkänner
dessa rättigheter eller att den erkänner dem i
mindre utsträckning.
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PART III
Article 6

1. Every human being has the inherent right
to life. This right shall be protected by law. No
one shall be arbitrarily deprived of his life. 

2. In countries which have not abolished the
death penalty, sentence of death may be impos-
ed only for the most serious crimes in accor-
dance with the law in force at the time of the
commission of the crime and not contrary to
the provisions of the present Covenant and to
the Convention on the Prevention and Punish-
ment of the Crime of Genocide. This penalty
can only be carried out pursuant to a final 
judgement rendered by a competent court.

3. When deprivation of life constitutes the
crime of genocide, it is understood that nothing
in this article shall authorize any State Party to
the present Covenant to derogate in any way
from any obligation assumed under the provi-
sions of the Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide.

4. Anyone sentenced to death shall have the
right to seek pardon or commutation of the sen-
tence. Amnesty, pardon or commutation of the
sentence of death may be granted in all cases.

5. Sentence of death shall not be imposed for
crimes committed by persons below eighteen
years of age and shall not be carried out on
pregnant women.

6. Nothing in this article shall be invoked to
delay or to prevent the abolition of capital 
punishment by any State Party to the present
Covenant.

Article 7
No one shall be subjected to torture or to

cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment. In particular, no one shall be sub-
jected without his free consent to medical or
scientific experimentation.

Article 8
1. No one shall be held in slavery; slavery

and the slave-trade in all their forms shall be
prohibited. 

2. No one shall be held in servitude.
3. (a) No one shall be required to perform

forced or compulsory labour; 

DEL III
Artikel 6

1. Varje människa har en inneboende rätt till
livet. Denna rätt skall skyddas genom lag. Ing-
en får godtyckligt berövas sitt liv.

2. I länder som inte har avskaffat dödsstraf-
fet, får dödsdom avkunnas endast för de allvar-
ligaste brotten i enlighet med den lag som gäll-
de vid tiden då brottet begicks. Denna lag får
inte strida mot bestämmelserna i denna kon-
vention eller i konventionen om förebyggande
och bestraffning av brottet folkmord. Detta
straff skall endast kunna verkställas efter slut-
lig dom av behörig domstol.

3. När berövande av liv utgör folkmord,
skall ingen bestämmelse i denna artikel tillåta
en konventionsstat att på något sätt avvika från
någon skyldighet den har åtagit sig enligt be-
stämmelserna i konventionen om förebyggande
och bestraffning av brottet folkmord.

4. En dödsdömd person skall ha rätt att be-
gära nåd eller förvandling av straffet. Amnesti,
nåd eller förvandling av dödsstraffet skall kun-
na beviljas i samtliga fall.

5. Dödsdom skall inte avkunnas för brott
som begåtts av personer under 18 år och skall
inte verkställas mot havande kvinnor.

6. Ingen bestämmelse i denna artikel skall
kunna åberopas för att fördröja eller förhindra
att en konventionsstat avskaffar dödsstraffet.

Artikel 7
Ingen får utsättas för tortyr eller grym,

omänsklig eller förnedrande behandling eller
bestraffning. Särskilt får ingen utan sitt fria
samtycke utsättas för medicinska eller veten-
skapliga experiment.

Artikel 8
1. Ingen får hållas i slaveri. Varje form av

slaveri och slavhandel skall vara förbjuden. 

2. Ingen får hållas i träldom. 
3. a) Ingen får tvingas att utföra tvångsarbe-

te eller annat obligatoriskt arbete. 
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(b) Paragraph 3 (a) shall not be held to
preclude, in countries where imprisonment
with hard labour may be imposed as a punish-
ment for a crime, the performance of hard la-
bour in pursuance of a sentence to such punish-
ment by a competent court;

(c) For the purpose of this paragraph the
term "forced or compulsory labour" shall not
include:

(i) Any work or service, not referred to in
subparagraph (b), normally required of a
person who is under detention in consequen-
ce of a lawful order of a court, or of a person
during conditional release from such deten-
tion;

(ii) Any service of a military character
and, in countries where conscientious objec-
tion is recognized, any national service re-
quired by law of conscientious objectors;

(iii) Any service exacted in cases of emer-
gency or calamity threatening the life or
well-being of the community;

(iv) Any work or service which forms part
of normal civil obligations.

Article 9
1. Everyone has the right to liberty and se-

curity of person. No one shall be subjected to
arbitrary arrest or detention. No one shall be
deprived of his liberty except on such grounds
and in accordance with such procedure as are
established by law. 

2. Anyone who is arrested shall be informed,
at the time of arrest, of the reasons for his arrest
and shall be promptly informed of any charges
against him.

3. Anyone arrested or detained on a criminal
charge shall be brought promptly before a jud-
ge or other officer authorized by law to exerci-
se judicial power and shall be entitled to trial
within a reasonable time or to release. It shall
not be the general rule that persons awaiting
trial shall be detained in custody, but release
may be subject to guarantees to appear for trial,
at any other stage of the judicial proceedings,
and, should occasion arise, for execution of the
judgement.

b) Bestämmelsen i a ovan skall inte utgöra
något hinder mot verkställande av en dom om
straffarbete som avkunnats av en behörig dom-
stol i stater där frihetsberövande i form av
straffarbete kan åläggas som påföljd för brott.

c) Med termerna tvångsarbete eller obligato-
riskt arbete skall i denna punkt inte förstås

i) arbete eller tjänstgöring som inte åsyftas
i stycke b ovan och som regelmässigt ut-
krävs av någon som är berövad sin frihet ge-
nom ett rättsligt giltigt domstolsbeslut eller
av någon som är villkorligt frigiven,

ii) tjänstgöring av militär art och, i länder
där samvetsbetänkligheter mot sådan tjänst-
göring beaktas, annan samhällstjänst som
enligt lag utkrävs av personer som hyser
samvetsbetänkligheter,

iii) tjänstgöring som utkrävs då nödläge
eller olycka hotar samhällets fortbestånd el-
ler välfärd,

iv) arbete eller tjänstgöring som ingår i
normala medborgerliga skyldigheter.

Artikel 9
1. Var och en har rätt till frihet och personlig

säkerhet. Ingen får utsättas för godtyckligt gri-
pande eller frihetsberövande. Ingen får berövas
sin frihet annat än av sådana skäl och på sådant
sätt som föreskrivs i lag.

2. En person som grips skall vid gripandet
underrättas om skälen för gripandet och skall
utan dröjsmål underrättas om varje anklagelse
mot henne eller honom.

3. Den som har gripits eller på annat sätt be-
rövats sin frihet på grund av anklagelse för
brott skall utan dröjsmål ställas inför domare
eller en sådan annan ämbetsman som enligt lag
är behörig att döma och skall ha rätt till rätte-
gång inom skälig tid eller att släppas. Det skall
inte vara en allmän regel att en person hålls i
förvar i avvaktan på rättegång, men för frigiv-
ning får krävas garantier för att personen verk-
ligen inställer sig till rättegången vid ett annat
tillfälle under det rättsliga förfarandet samt, i
förekommande fall, för verkställighet av do-
men.
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4. Anyone who is deprived of his liberty by
arrest or detention shall be entitled to take pro-
ceedings before a court, in order that that court
may decide without delay on the lawfulness of
his detention and order his release if the deten-
tion is not lawful.

5. Anyone who has been the victim of 
unlawful arrest or detention shall have an en-
forceable right to compensation.

Article 10
1. All persons deprived of their liberty shall

be treated with humanity and with respect for
the inherent dignity of the human person. 

2. (a) Accused persons shall, save in excep-
tional circumstances, be segregated from con-
victed persons and shall be subject to separate
treatment appropriate to their status as un-
convicted persons;

(b) Accused juvenile persons shall be sepa-
rated from adults and brought as speedily as
possible for adjudication. 

3. The penitentiary system shall comprise
treatment of prisoners the essential aim of 
which shall be their reformation and social re-
habilitation. Juvenile offenders shall be segre-
gated from adults and be accorded treatment
appropriate to their age and legal status.

Article 11
No one shall be imprisoned merely on the

ground of inability to fulfil a contractual obli-
gation. 

Article 12
1. Everyone lawfully within the territory of a

State shall, within that territory, have the right
to liberty of movement and freedom to choose
his residence. 

2. Everyone shall be free to leave any
country, including his own.

3. The above-mentioned rights shall not be
subject to any restrictions except those which
are provided by law, are necessary to protect
national security, public order (ordre public),
public health or morals or the rights and free-
doms of others, and are consistent with the 
other rights recognized in the present Covenant.

4. Den som har berövats sin frihet genom
gripande eller på annat sätt skall ha rätt att inför
domstol kräva att lagligheten av frihetsberö-
vandet utan dröjsmål prövas och att frigivning
beslutas i de fall åtgärden är olaglig.

5. Den som har utsatts för olagligt gripande
eller annat olagligt frihetsberövande skall ha
rätt till skadestånd.

Artikel 10
1. Var och en som har berövats sin frihet

skall behandlas humant och med aktning för
människans inneboende värde.

2. a) Åtalade personer skall, om inte excep-
tionella förhållanden råder, hållas åtskilda från
dömda personer och skall ges särskild behand-
ling med hänsyn till att de inte är dömda.

b) Unga lagöverträdare som är åtalade skall
hållas åtskilda från vuxna personer, och deras
fall skall avgöras så skyndsamt som möjligt.

3. Kriminalvårdssystemet skall innefatta be-
handling av intagna och dess huvudsakliga syf-
te skall vara deras bättring och återanpassning i
samhället. Unga lagöverträdare som dömts för
brott skall hållas åtskilda från vuxna och ges en
behandling som är anpassad efter deras ålder
och rättsliga ställning.

Artikel 11
Ingen får fängslas enbart på grund av sin

oförmåga att fullgöra en avtalad förpliktelse.

Artikel 12
1. Var och en som lagligen befinner sig inom

en stats territorium har rätt att röra sig fritt där
och att fritt välja bosättningsort.

2. Var och en får fritt lämna vilket land som
helst, även sitt eget.

3. Ovannämnda rättigheter får inte underkas-
tas andra inskränkningar än de som stadgas i
lag och är nödvändiga för att skydda den natio-
nella säkerheten, den allmänna ordningen, 
folkhälsan eller sedligheten eller andra männi-
skors rättigheter och friheter samt är förenliga
med de övriga rättigheter som stadgas i denna
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4. No one shall be arbitrarily deprived of the
right to enter his own country.

Article 13
An alien lawfully in the territory of a State

Party to the present Covenant may be expelled
therefrom only in pursuance of a decision 
reached in accordance with law and shall, 
except where compelling reasons of national
security otherwise require, be allowed to sub-
mit the reasons against his expulsion and to 
have his case reviewed by, and be represented
for the purpose before, the competent authority
or a person or persons especially designated by
the competent authority.

Article 14
1. All persons shall be equal before the

courts and tribunals. In the determination of
any criminal charge against him, or of his
rights and obligations in a suit at law, everyone
shall be entitled to a fair and public hearing by
a competent, independent and impartial tribu-
nal established by law. The press and the public
may be excluded from all or part of a trial for
reasons of morals, public order (ordre public)
or national security in a democratic society, or
when the interest of the private lives of the par-
ties so requires, or to the extent strictly neces-
sary in the opinion of the court in special cir-
cumstances where publicity would prejudice
the interests of justice; but any judgement ren-
dered in a criminal case or in a suit at law shall
be made public except where the interest of 
juvenile persons otherwise requires or the 
proceedings concern matrimonial disputes or
the guardianship of children. 

2. Everyone charged with a criminal offence
shall have the right to be presumed innocent
until proved guilty according to law.

3. In the determination of any criminal 
charge against him, everyone shall be entitled
to the following minimum guarantees, in full
equality: 

(a) To be informed promptly and in detail in
a language which he understands of the nature
and cause of the charge against him;

konvention.
4. Ingen får godtyckligt förvägras rätten att

resa in i sitt eget land.

Artikel 13
En utlänning som lagligen befinner sig inom

en konventionsstats territorium får avlägsnas
därifrån endast efter ett beslut som fattats i laga
ordning. Om inte tvingande skäl som hänför
sig till den nationella säkerheten talar mot det,
skall personen tillåtas framlägga de skäl som
talar mot avlägsnandet och få sin sak omprövad
av behörig myndighet eller av en eller flera per-
soner som särskilt utsetts av myndigheten, och
får för detta ändamål företrädas inför denna
myndighet.

Artikel 14
1. Alla människor skall vara lika inför dom-

stolar och tribunaler. Var och en skall, vid pröv-
ningen av en anklagelse mot honom eller henne
för brott eller av hans eller hennes rättigheter
och skyldigheter i tvistemål, vara berättigad till
en rättvis och offentlig förhandling vid en behö-
rig, oberoende och opartisk domstol som upp-
rättats enligt lag. Medierna och allmänheten får
vägras tillträde till hela eller delar av rättegång-
en av hänsyn till sedligheten, den allmänna ord-
ningen eller den nationella säkerheten i ett de-
mokratiskt samhälle eller då hänsynen till
parternas privatliv kräver det eller, i den mån
domstolen finner det strängt nödvändigt, i de
fall då, på grund av särskilda omständigheter,
offentlighet skulle kunna skada rättvisans in-
tresse. Dock skall domar som avkunnats i brott-
mål eller tvistemål offentliggöras, utom i fall då
unga personers intressen kräver att så inte sker
eller då rättegången gäller äktenskaps-mål eller
förmyndarskap för barn.

2. Den som är anklagad för brott skall ha rätt
att betraktas som oskyldig till dess att hans el-
ler hennes skuld har fastställts enligt lagen.

3. Den anklagade skall vid prövningen av en
anklagelse för brott utan åtskillnad på person
vara berättigad till minst följande garantier:

a) Att utan dröjsmål och i detalj bli underrät-
tad på ett språk som han eller hon förstår om
innebörden av anklagelsen och dess grund.
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(b) To have adequate time and facilities for
the preparation of his defence and to communi-
cate with counsel of his own choosing;

(c) To be tried without undue delay;

(d) To be tried in his presence, and to defend
himself in person or through legal assistance of
his own choosing; to be informed, if he does not
have legal assistance, of this right; and to have
legal assistance assigned to him, in any case
where the interests of justice so require, and
without payment by him in any such case if he
does not have sufficient means to pay for it;

(e) To examine, or have examined, the wit-
nesses against him and to obtain the attendance
and examination of witnesses on his behalf un-
der the same conditions as witnesses against
him;

(f) To have the free assistance of an inter-
preter if he cannot understand or speak the
language used in court;

(g) Not to be compelled to testify against
himself or to confess guilt.

4. In the case of juvenile persons, the pro-
cedure shall be such as will take account of
their age and the desirability of promoting their
rehabilitation. 

5. Everyone convicted of a crime shall have
the right to his conviction and sentence being
reviewed by a higher tribunal according to law.

6. When a person has by a final decision 
been convicted of a criminal offence and when
subsequently his conviction has been reversed
or he has been pardoned on the ground that a
new or newly discovered fact shows con-
clusively that there has been a miscarriage of
justice, the person who has suffered punish-
ment as a result of such conviction shall be
compensated according to law, unless it is 
proved that the non-disclosure of the unknown
fact in time is wholly or partly attributable to
him.

7. No one shall be liable to be tried or 
punished again for an offence for which he has
already been finally convicted or acquitted in
accordance with the law and penal procedure
of each country.

b) Att få tillräcklig tid och möjlighet att för-
bereda sitt försvar och att rådgöra med ett rätte-
gångsbiträde efter eget val.

c) Att få sin sak prövad utan oskäligt dröjs-
mål.

d) Att få sin sak prövad i sin närvaro och att
försvara sig personligen eller genom rätte-
gångsbiträde efter eget val, att bli underrättad
om sin rätt till rättegångsbiträde, om han eller
hon inte har ett sådant, och att i varje mål där
rättvisans intresse kräver det, kostnadsfritt få
sig anvisad ett rättegångsbiträde, i de fall han
eller hon inte har tillräckliga medel för att beta-
la ett sådant biträde.

e) Att förhöra eller låta förhöra de vittnen
som åberopas mot honom eller henne och att
för egen del få låta inkalla och förhöra vittnen
under samma förhållanden som de vittnen som
åberopas mot honom eller henne.

f) Att kostnadsfritt få biträde av tolk om han
eller hon inte förstår eller talar det språk som
används vid domstolen.

g) Att inte tvingas att vittna mot sig själv el-
ler erkänna sig skyldig.

4. I mål mot unga lagöverträdare skall rätte-
gångsförfarandet ta hänsyn till deras ålder och
det önskvärda i att främja deras återanpassning.

5. Den som fällts för brott skall ha rätt att få
skuldfrågan och det ådömda straffet ompröva-
de av högre instans enligt lag.

6. Om en lagakraftvunnen dom genom vil-
ken någon har dömts för brott senare har upp-
hävts eller nåd har beviljats på grund av en ny
eller nyuppdagad omständighet, som visat att
domen var felaktig, skall den som har avtjänat
straffet till följd av domen gottgöras enligt lag,
om det inte visas att det helt eller delvis berott
på personen själv att den tidigare inte kända
omständigheten inte blev uppdagad i tid.

7. Ingen får lagföras eller straffas på nytt för
ett brott för vilket han eller hon tidigare blivit
slutligt fälld till ansvar eller frikänd i enlighet
med varje lands lag och rättegångsordning.
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Article 15
1 . No one shall be held guilty of any crimi-

nal offence on account of any act or omission
which did not constitute a criminal offence, 
under national or international law, at the time
when it was committed. Nor shall a heavier 
penalty be imposed than the one that was ap-
plicable at the time when the criminal offence
was committed. If, subsequent to the commis-
sion of the offence, provision is made by law
for the imposition of the lighter penalty, the of-
fender shall benefit thereby. 

2. Nothing in this article shall prejudice the
trial and punishment of any person for any act
or omission which, at the time when it was
committed, was criminal according to the 
general principles of law recognized by the
community of nations.

Article 16
Everyone shall have the right to recognition

everywhere as a person before the law.

Article 17
1. No one shall be subjected to arbitrary or

unlawful interference with his privacy, family,
home or correspondence, nor to unlawful 
attacks on his honour and reputation. 

2. Everyone has the right to the protection of
the law against such interference or attacks.

Article 18
1. Everyone shall have the right to freedom

of thought, conscience and religion. This right
shall include freedom to have or to adopt a reli-
gion or belief of his choice, and freedom, either
individually or in community with others and
in public or private, to manifest his religion or
belief in worship, observance, practice and
teaching. 

2. No one shall be subject to coercion which
would impair his freedom to have or to adopt a
religion or belief of his choice.

3. Freedom to manifest one's religion or be-
liefs may be subject only to such limitations as
are prescribed by law and are necessary to pro-

Artikel 15
1. Ingen får fällas till ansvar för någon hand-

ling eller underlåtenhet som vid den tid då den
begicks inte utgjorde ett brott enligt inhemsk
eller internationell rätt. Högre straff får inte
heller ådömas än det som var tillämpligt vid
den tid då brottet begicks. Om efter det att brot-
tet begåtts en ny lag stiftas som föreskriver ett
lindrigare straff, skall den skyldige komma i åt-
njutande av det.

2. Ingen bestämmelse i denna artikel skall
hindra lagföring och bestraffning av en person
på grund av en handling eller en underlåtenhet
som vid den tidpunkt då den begicks var brotts-
lig enligt de allmänna rättsprinciper som er-
känns av världens nationer.

Artikel 16
Var och en har rätt att överallt erkännas som

en person i lagens mening.

Artikel 17
1. Ingen får utsättas för godtyckligt eller

olagligt ingripande med avseende på privatliv,
familj, hem eller korrespondens och inte heller
för olagliga angrepp på sin heder eller sitt anse-
ende.

2. Var och en har rätt till lagens skydd mot
sådana ingripanden och angrepp.

Artikel 18
1. Var och en har rätt till tankefrihet, sam-

vetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt inne-
fattar frihet att bekänna sig till eller anta en re-
ligion eller en trosuppfattning efter eget val och
frihet att ensam eller i gemenskap med andra,
offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller
trosuppfattning genom gudstjänst, iakttagande
av religiösa sedvänjor, andaktsutövning eller
undervisning.

2. Ingen får utsättas för tvång som kan in-
skränka hans eller hennes frihet att bekänna sig
till eller anta en religion eller en trosuppfatt-
ning efter eget val.

3. Friheten att utöva sin religion eller tros-
uppfattning får endast underkastas de inskränk-
ningar som är angivna i lag och som är nödvän-
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tect public safety, order, health, or morals or
the fundamental rights and freedoms of others.

4. The States Parties to the present Covenant
undertake to have respect for the liberty of pa-
rents and, when applicable, legal guardians to
ensure the religious and moral education of
their children in conformity with their own
convictions.

Article 19
1. Everyone shall have the right to hold 

opinions without interference.
2. Everyone shall have the right to freedom

of expression; this right shall include freedom
to seek, receive and impart information and
ideas of all kinds, regardless of frontiers, either
orally, in writing or in print, in the form of art,
or through any other media of his choice.

3. The exercise of the rights provided for in
paragraph 2 of this article carries with it spe-
cial duties and responsibilities. It may there-
fore be subject to certain restrictions, but these
shall only be such as are provided by law and
are necessary:

(a) For respect of the rights or reputations of
others;

(b) For the protection of national security or
of public order (ordre public), or of public 
health or morals.

Article 20
1. Any propaganda for war shall be pro-

hibited by law.
2. Any advocacy of national, racial or re-

ligious hatred that constitutes incitement to 
discrimination, hostility or violence shall be
prohibited by law.

Article 21
The right of peaceful assembly shall be re-

cognized. No restrictions may be placed on the
exercise of this right other than those imposed
in conformity with the law and which are ne-
cessary in a democratic society in the interests
of national security or public safety, public 
order (ordre public), the protection of public
health or morals or the protection of the rights
and freedoms of others.

diga för att skydda den allmänna säkerheten,
ordningen, folkhälsan eller sedligheten eller
andras grundläggande rättigheter och friheter.

4. Konventionsstaterna förpliktar sig att re-
spektera föräldrars och, i förekommande fall,
förmyndares frihet att tillförsäkra sina barn så-
dan religiös och moralisk bildning som stäm-
mer överens med deras egen övertygelse.

Artikel 19
1. Ingen får utsättas för ingripande för sina

åsikters skull.
2. Var och en har rätt till yttrandefrihet. I

denna rätt ingår frihet att oberoende av territo-
riella gränser söka, ta emot och sprida uppgif-
ter och idéer av alla slag, i tal, i skrift och i
tryck, i konstnärlig form eller genom annat val-
fritt uttrycksmedel.

3. Utövandet av de rättigheter som avses i
punkt 2 medför särskilda skyldigheter och
särskilt ansvar. Detta utövande får därför un-
derkastas vissa inskränkningar men endast så-
dana som är angivna i lag och som är nödvän-
diga 

a) för att respektera andra människors rättig-
heter eller anseende,

b) för att skydda den nationella säkerheten,
den allmänna ordningen, folkhälsan eller sed-
ligheten.

Artikel 20
1. All propaganda för krig skall vara förbju-

den i lag.
2. Allt främjande av nationalhat, rashat eller

religiöst hat, som innebär uppvigling till diskri-
minering, fiendskap eller våld, skall vara för-
bjudet i lag.

Artikel 21
Rätten till fredliga sammankomster skall er-

kännas. Utövandet av denna rättighet får inte
underkastas andra inskränkningar än sådana
som föreskrivs i lag och som i ett demokratiskt
samhälle är nödvändiga med hänsyn till statens
säkerhet eller den allmänna säkerheten, den all-
männa ordningen, skyddet av folkhälsan eller
sedligheten eller skyddet av andra människors
rättigheter och friheter.
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Article 22
1. Everyone shall have the right to freedom

of association with others, including the right
to form and join trade unions for the protection
of his interests. 

2. No restrictions may be placed on the exer-
cise of this right other than those which are pre-
scribed by law and which are necessary in a de-
mocratic society in the interests of national
security or public safety, public order (ordre
public), the protection of public health or mo-
rals or the protection of the rights and freedoms
of others. This article shall not prevent the im-
position of lawful restrictions on members of
the armed forces and of the police in their exer-
cise of this right.

3. Nothing in this article shall authorize 
States Parties to the International Labour Orga-
nisation Convention of 1948 concerning Free-
dom of Association and Protection of the Right
to Organize to take legislative measures which
would prejudice, or to apply the law in such a
manner as to prejudice, the guarantees pro-
vided for in that Convention.

Article 23
1. The family is the natural and fundamental

group unit of society and is entitled to protec-
tion by society and the State.

2. The right of men and women of marriage-
able age to marry and to found a family shall
be recognized.

3. No marriage shall be entered into without
the free and full consent of the intending spous-
es.

4. States Parties to the present Covenant
shall take appropriate steps to ensure equality
of rights and responsibilities of spouses as to
marriage, during marriage and at its dissolu-
tion. In the case of dissolution, provision shall
be made for the necessary protection of any
children.

Article 24
1. Every child shall have, without any dis-

crimination as to race, colour, sex, language,
religion, national or social origin, property or
birth, the right to such measures of protection
as are required by his status as a minor, on the
part of his family, society and the State.

Artikel 22
1. Var och en skall ha rätt till föreningsfrihet,

inbegripet rätten att bilda och ansluta sig till
fackföreningar för att skydda sina intressen.

2. Utövandet av denna rättighet får inte un-
derkastas andra inskränkningar än sådana som
medges i lag och som i ett demokratiskt sam-
hälle är nödvändiga med hänsyn till den natio-
nella säkerheten och den allmänna säkerheten,
den allmänna ordningen, skyddet av folkhälsan
eller sedligheten eller skyddet av andra männi-
skors rättigheter och friheter. Bestämmelserna i
denna artikel skall inte hindra att lagliga in-
skränkningar görs för de väpnade styrkornas
och polisens utövande av denna rättighet.

3. Ingen bestämmelse i denna artikel skall
tillåta en stat som är part i Internationella ar-
betsorganisationens konvention av år 1948 an-
gående föreningsfrihet och skydd för organisa-
tionsrätten, att stifta lag som inskränker, eller
tillämpa lagen på sätt som inskränker, det ge-
nom sagda konvention tillförsäkrade skyddet.

Artikel 23
1. Familjen är samhällets naturliga och

grundläggande enhet och är berättigad till sam-
hällets och statens skydd.

2. Rätten för giftasvuxna män och kvinnor
att ingå äktenskap och bilda familj skall erkän-
nas.

3. Inget äktenskap får ingås utan de blivande
makarnas fria och fulla samtycke.

4. Konventionsstaterna skall vidta lämpliga
åtgärder för att trygga makarnas likställighet i
fråga om rättigheter och ansvar vid äktenska-
pets ingående, under äktenskapet och vid dess
upplösning. Vid upplösning av ett äktenskap
skall åtgärder vidtas för att tillförsäkra barnen
nödvändigt skydd.

Artikel 24
1. Varje barn skall utan diskriminering av

något slag på grund av ras, hudfärg, kön, språk,
religion, nationell eller social härkomst, förmö-
genhet eller börd ha rätt till sådant skydd från
sin familjs, samhällets och statens sida som
dess ställning som minderårig kräver.
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2. Every child shall be registered immediate-
ly after birth and shall have a name.

3. Every child has the right to acquire a 
nationality.

Article 25
Every citizen shall have the right and the 

opportunity, without any of the distinctions
mentioned in article 2 and without unreason-
able restrictions:

(a) To take part in the conduct of public 
affairs, directly or through freely chosen repre-
sentatives;

(b) To vote and to be elected at genuine 
periodic elections which shall be by universal
and equal suffrage and shall be held by secret
ballot, guaranteeing the free expression of the
will of the electors;

(c) To have access, on general terms of 
equality, to public service in his country.

Article 26
All persons are equal before the law and are

entitled without any discrimination to the equal
protection of the law. In this respect, the law
shall prohibit any discrimination and guarantee
to all persons equal and effective protection
against discrimination on any ground such as
race, colour, sex, language, religion, political
or other opinion, national or social origin, pro-
perty, birth or other status. 

Article 27
In those States in which ethnic, religious or

linguistic minorities exist, persons belonging to
such minorities shall not be denied the right, in
community with the other members of their
group, to enjoy their own culture, to profess
and practise their own religion, or to use their
own language.

PART IV
Article 28

1. There shall be established a Human
Rights Committee (hereafter referred to in the
present Covenant as the Committee). It shall
consist of eighteen members and shall carry out
the functions hereinafter provided. 

2. Varje barn skall registreras omedelbart ef-
ter födseln och ges ett namn.

3. Varje barn har rätt att förvärva ett medbor-
garskap.

Artikel 25
Varje medborgare skall ha rätt och möjlighet

att utan någon av de åtskillnader som anges i
artikel 2 och utan oskäliga inskränkningar

a) delta i skötseln av allmänna angelägenhe-
ter, direkt eller genom fritt valda ombud,

b) rösta och bli vald vid periodiska och reel-
la val, som förrättas på grundval av allmän och
lika rösträtt och hemlig röstning, varigenom
garanteras att väljarnas vilja fritt kommer till
uttryck, samt

c) få tillträde på lika villkor till offentlig
tjänst i sitt land.

Artikel 26
Alla är lika inför lagen och har rätt till sam-

ma skydd av lagen utan diskriminering av nå-
got slag. I detta avseende skall lagen förbjuda
all diskriminering och garantera var och en ett
likvärdigt och effektivt skydd mot all slags dis-
kriminering, såsom på grund av ras, hudfärg,
kön, språk, religion, politisk eller annan upp-
fattning, nationell eller social härkomst, egen-
dom, börd eller ställning i övrigt.

Artikel 27
I de stater där det finns etniska, religiösa el-

ler språkliga minoriteter, skall de som tillhör
sådana minoriteter inte förvägras rätten att i ge-
menskap med andra medlemmar av sin grupp
ha sitt eget kulturliv, bekänna sig till och utöva
sin egen religion och använda sitt eget språk.

DEL IV
Artikel 28

1. En kommitté för de mänskliga rättigheter-
na (nedan kallad kommittén) skall upprättas.
Den skall bestå av 18 medlemmar och utföra
sitt uppdrag i enlighet med följande.
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2. The Committee shall be composed of 
nationals of the States Parties to the present
Covenant who shall be persons of high moral
character and recognized competence in the 
field of human rights, consideration being 
given to the usefulness of the participation of
some persons having legal experience.

3. The members of the Committee shall be
elected and shall serve in their personal capa-
city.

Article 29
1. The members of the Committee shall be

elected by secret ballot from a list of persons
possessing the qualifications prescribed in 
article 28 and nominated for the purpose by the
States Parties to the present Covenant. 

2. Each State Party to the present Covenant
may nominate not more than two persons. 
These persons shall be nationals of the nomi-
nating State.

3. A person shall be eligible for renomi-
nation.

Article 30
1. The initial election shall be held no later

than six months after the date of the entry into
force of the present Covenant. 

2. At least four months before the date of
each election to the Committee, other than an
election to fill a vacancy declared in accordan-
ce with article 34, the Secretary-General of the
United Nations shall address a written invita-
tion to the States Parties to the present Cove-
nant to submit their nominations for member-
ship of the Committee within three months.

3. The Secretary-General of the United Na-
tions shall prepare a list in alphabetical order of
all the persons thus nominated, with an indica-
tion of the States Parties which have nominated
them, and shall submit it to the States Parties to
the present Covenant no later than one month
before the date of each election.

4. Elections of the members of the Commit-
tee shall be held at a meeting of the States Par-
ties to the present Covenant convened by the
Secretary General of the United Nations at the
Headquarters of the United Nations. At that
meeting, for which two thirds of the States Par-

2. Kommittén skall bestå av medborgare i
konventionsstaterna. Dessa personer skall vara
moraliskt högtstående och erkänt sakkunniga
på området mänskliga rättigheter. Värdet av att
några av kommitténs medlemmar har juridisk
erfarenhet skall beaktas.

3. Kommitténs medlemmar skall väljas och
tjänstgöra i sin personliga egenskap.

Artikel 29
1. Kommitténs medlemmar skall väljas ge-

nom hemlig omröstning från en förteckning
över personer som har de kvalifikationer som
föreskrivs i artikel 28 och vilka för ändamålet
har nominerats av konventionsstaterna.

2. Varje konventionsstat får nominera högst
två kandidater. Dessa personer skall vara med-
borgare i den stat som nominerar dem.

3. En person skall kunna nomineras för om-
val.

Artikel 30
1. Det första valet skall genomföras senast

sex månader efter dagen för konventionens
ikraftträdande.

2. Senast fyra månader före dagen för varje
val till kommittén, med undantag för ett val
som syftar till att enligt artikel 34 återbesätta en
ledigförklarad plats, skall Förenta nationernas
generalsekreterare skriftligen inbjuda konven-
tionsstaterna att inom tre månader inkomma
med nominering av kandidater till kommittén.

3. Förenta nationernas generalsekreterare
skall upprätta en förteckning i alfabetisk ord-
ning över alla de nominerade kandidaterna med
angivande av vilka stater som har nominerat
dem. Generalsekreteraren skall överlämna för-
teckningen till konventionsstaterna senast en
månad före dagen för varje val.

4. Val av kommitténs medlemmar skall för-
rättas vid ett av Förenta nationernas general-
sekreterare sammankallat möte med konven-
tionsstaterna i Förenta nationernas högkvarter.
Vid detta möte, där två tredjedelar av konven-
tionsstaterna måste vara företrädda för att be-
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ties to the present Covenant shall constitute a
quorum, the persons elected to the Committee
shall be those nominees who obtain the largest
number of votes and an absolute majority of
the votes of the representatives of States Parti-
es present and voting.

Article 31
1. The Committee may not include more

than one national of the same State. 
2. In the election of the Committee, conside-

ration shall be given to equitable geographical
distribution of membership and to the repre-
sentation of the different forms of civilization
and of the principal legal systems.

Article 32
1. The members of the Committee shall be

elected for a term of four years. They shall be
eligible for re-election if renominated. How-
ever, the terms of nine of the members elected
at the first election shall expire at the end of
two years; immediately after the first election,
the names of these nine members shall be
chosen by lot by the Chairman of the meeting
referred to in article 30, paragraph 4.

2. Elections at the expiry of office shall be
held in accordance with the preceding articles
of this part of the present Covenant.

Article 33
1. If, in the unanimous opinion of the other

members, a member of the Committee has 
ceased to carry out his functions for any cause
other than absence of a temporary character,
the Chairman of the Committee shall notify the
Secretary-General of the United Nations, who
shall then declare the seat of that member to be
vacant. 

2. In the event of the death or the resignation
of a member of the Committee, the Chairman
shall immediately notify the Secretary-General
of the United Nations, who shall declare the
seat vacant from the date of death or the date
on which the resignation takes effect.

slut skall kunna fattas, skall de kandidater väl-
jas till kommittén som uppnår det största anta-
let röster och absolut majoritet av närvarande
och röstande stater.

Artikel 31
1. I kommittén får inte ingå mer än en med-

borgare från en och samma stat.
2. Val till kommittén skall förrättas med iakt-

tagande av en rättvis geografisk fördelning av
medlemskapet och av att olika civilisationsfor-
mer och de viktigaste rättssystemen blir före-
trädda.

Artikel 32
1. Kommitténs medlemmar skall väljas för

en tid av fyra år. De kan återväljas om de har
nominerats till återval. För nio av de medlem-
mar som valts vid det första valet skall manda-
tet dock utlöpa efter två år. Omedelbart efter
det första valet skall dessa nio medlemmar ut-
ses genom lottdragning av ordföranden vid ett
sådant möte som avses i artikel 30.4.

2. Val efter det att en mandatperiod utlöpt
skall förrättas enligt bestämmelserna i föregå-
ende artiklar i denna del av konventionen.

Artikel 33
1. Om någon medlem av kommittén enligt

de övriga medlemmarnas enhälliga uppfattning
har upphört att utföra sitt uppdrag av annan an-
ledning än tillfällig frånvaro, skall kommitténs
ordförande underrätta Förenta nationernas ge-
neralsekreterare, som skall ledigförklara den
plats som innehas av ifrågavarande medlem.

2. Om någon medlem av kommittén avlider
eller avsäger sig sitt uppdrag, skall ordföranden
omedelbart underrätta Förenta nationernas ge-
neralsekreterare, som skall ledigförklara plat-
sen med verkan från och med dagen för döds-
fallet eller från och med den dag då avsägelsen
träder i kraft.
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Article 34
1. When a vacancy is declared in accordance

with article 33 and if the term of office of the
member to be replaced does not expire within
six months of the declaration of the vacancy,
the Secretary-General of the United Nations
shall notify each of the States Parties to the pre-
sent Covenant, which may within two months
submit nominations in accordance with article
29 for the purpose of filling the vacancy. 

2. The Secretary-General of the United Na-
tions shall prepare a list in alphabetical order of
the persons thus nominated and shall submit it
to the States Parties to the present Covenant.
The election to fill the vacancy shall then take
place in accordance with the relevant pro-
visions of this part of the present Covenant.

3. A member of the Committee elected to fill
a vacancy declared in accordance with article
33 shall hold office for the remainder of the
term of the member who vacated the seat on
the Committee under the provisions of that 
article.

Article 35
The members of the Committee shall, with

the approval of the General Assembly of the
United Nations, receive emoluments from Uni-
ted Nations resources on such terms and con-
ditions as the General Assembly may decide, 
having regard to the importance of the Com-
mittee's responsibilities.

Article 36
The Secretary-General of the United Nations

shall provide the necessary staff and facilities
for the effective performance of the functions
of the Committee under the present Covenant.

Article 37
1. The Secretary-General of the United 

Nations shall convene the initial meeting of the
Committee at the Headquarters of the United
Nations. 

2. After its initial meeting, the Committee
shall meet at such times as shall be provided in
its rules of procedure.

3. The Committee shall normally meet at the

Artikel 34
1. När en plats har ledigförklarats enligt arti-

kel 33 och om mandattiden för den medlem
som skall ersättas inte utlöper inom sex måna-
der från det att platsen ledigförklarades, skall
Förenta nationernas generalsekreterare under-
rätta konventionsstaterna om att platsen har le-
digförklarats. Konventionsstaterna får inom två
månader lämna förslag enligt bestämmelserna i
artikel 29 till platsens återbesättande.

2. Förenta nationernas generalsekreterare
skall upprätta och till konventionsstaterna
överlämna en förteckning i alfabetisk ordning
över de nominerade personerna. Valet för plat-
sens återbesättande skall sedan förrättas enligt
de tillämpliga bestämmelserna i denna del av
konventionen.

3. En medlem av kommittén som valts att in-
ta en plats som ledigförklarats enligt artikel 33
skall inneha uppdraget under återstoden av
mandattiden för den medlem som frånträtt
kommittéuppdraget enligt bestämmelserna i
den artikeln.

Artikel 35
Kommitténs medlemmar skall med godkän-

nande av Förenta nationernas generalförsam-
ling få arvode av Förenta nationerna. Bestäm-
melserna om arvodena skall fastställas av
generalförsamlingen med beaktande av bety-
delsen av kommitténs uppdrag.

Artikel 36
Förenta nationernas generalsekreterare skall

ställa personal och övriga hjälpmedel som är
nödvändiga till förfogande för att möjliggöra
för kommittén att effektivt utföra sitt uppdrag
enligt denna konvention.

Artikel 37
1. Förenta nationernas generalsekreterare

skall sammankalla kommittén till dess första
möte i Förenta nationernas högkvarter.

2. Senare möten skall hållas vid de tidpunk-
ter som anges i kommitténs arbetsordning.

3. Kommittén skall som regel sammanträda i
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Headquarters of the United Nations or at the
United Nations Office at Geneva.

Article 38
Every member of the Committee shall, be-

fore taking up his duties, make a solemn decla-
ration in open committee that he will perform
his functions impartially and conscientiously.

Article 39
1. The Committee shall elect its officers for a

term of two years. They may be re-elected. 
2. The Committee shall establish its own 

rules of procedure, but these rules shall pro-
vide, inter alia, that:

(a) Twelve members shall constitute a quo-
rum;

(b) Decisions of the Committee shall be 
made by a majority vote of the members 
present.

Article 40
1. The States Parties to the present Covenant

undertake to submit reports on the measures
they have adopted which give effect to the
rights recognized herein and on the progress
made in the enjoyment of those rights: 

(a) Within one year of the entry into force of
the present Covenant for the States Parties con-
cerned; 

(b) Thereafter whenever the Committee so
requests.

2. All reports shall be submitted to the Sec-
retary-General of the United Nations, who
shall transmit them to the Committee for con-
sideration. Reports shall indicate the factors
and difficulties, if any, affecting the implemen-
tation of the present Covenant. 

3. The Secretary-General of the United Na-
tions may, after consultation with the Commit-
tee, transmit to the specialized agencies con-
cerned copies of such parts of the reports as
may fall within their field of competence.

4. The Committee shall study the reports
submitted by the States Parties to the present
Covenant. It shall transmit its reports, and such
general comments as it may consider appropri-
ate, to the States Parties. The Committee may

Förenta nationernas högkvarter eller dess kon-
tor i Genève.

Artikel 38
Varje kommittémedlem skall före tillträdet

av sitt uppdrag avge en högtidlig förklaring vid
ett för allmänheten tillgängligt möte med kom-
mittén att han eller hon skall fullgöra sitt upp-
drag opartiskt och samvetsgrant.

Artikel 39
1. Kommittén skall välja sitt presidium för

en tid av två år. De kan återväljas.
2. Kommittén skall anta sin egen arbetsord-

ning. I denna skall dock bland annat föreskri-
vas följande: 

a) Kommittén är beslutsför om tolv medlem-
mar är närvarande.

b) Kommittén skall fatta sina beslut med en
majoritet av de närvarande medlemmarnas rös-
ter.

Artikel 40
1. Konventionsstaterna åtar sig att avge rap-

port om vilka åtgärder de har vidtagit för att ge-
nomföra rättigheterna i denna konvention och
om vilka framsteg som gjorts i fråga om utö-
vandet av dessa rättigheter

a) inom ett år efter konventionens ikraftträ-
dande för staten i fråga, och

b) därefter när kommittén begär det.

2. Alla rapporter skall tillställas Förenta na-
tionernas generalsekreterare, som skall över-
lämna dem till kommittén för granskning. I
rapporterna skall anges de omständigheter och
svårigheter som kan ha påverkat genomföran-
det av konventionens bestämmelser.

3. Efter samråd med kommittén får Förenta
nationernas generalsekreterare till de berörda
fackorganen överlämna kopior av rapporterna i
de delar dessa faller inom deras verksam-
hetsområden.

4. Kommittén skall granska de från konven-
tionsstaterna mottagna rapporterna. Den skall
tillställa dem sina egna rapporter tillsammans
med de allmänna kommentarer den finner befo-
gade. Kommittén får även till Ekonomiska och
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also transmit to the Economic and Social
Council these comments along with the copies
of the reports it has received from States Parti-
es to the present Covenant.

5. The States Parties to the present Covenant
may submit to the Committee observations on
any comments that may be made in accordance
with paragraph 4 of this article.

Article 41
1. A State Party to the present Covenant may

at any time declare under this article that it re-
cognizes the competence of the Committee to
receive and consider communications to the 
effect that a State Party claims that another 
State Party is not fulfilling its obligations under
the present Covenant. Communications under
this article may be received and considered 
only if submitted by a State Party which has
made a declaration recognizing in regard to 
itself the competence of the Committee. No
communication shall be received by the Com-
mittee if it concerns a State Party which has not
made such a declaration. Communications 
received under this article shall be dealt with in
accordance with the following procedure:

(a) If a State Party to the present Covenant
considers that another State Party is not giving
effect to the provisions of the present Cove-
nant, it may, by written communication, bring
the matter to the attention of that State Party.
Within three months after the receipt of the
communication the receiving State shall afford
the State which sent the communication an ex-
planation, or any other statement in writing 
clarifying the matter which should include, to
the extent possible and pertinent, reference to
domestic procedures and remedies taken, 
pending, or available in the matter;

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

(c) The Committee shall deal with a matter
referred to it only after it has ascertained that

sociala rådet överlämna dessa kommentarer
tillsammans med kopior av rapporter från kon-
ventionsstaterna.

5. Konventionsstaterna får delge kommittén
synpunkter med anledning av de kommentarer
kommittén kan ha gjort enligt punkt 4 ovan.

Artikel 41
1. En konventionsstat får när som helst avge

en förklaring enligt denna artikel att den erkän-
ner kommitténs behörighet att ta emot och prö-
va framställningar i vilka en stat påstår att en
annan stat inte uppfyller sina förpliktelser en-
ligt denna konvention. Framställningar enligt
denna artikel får tas emot och prövas endast om
de härrör från en stat som har avgivit en för-
klaring om att den erkänner kommitténs behö-
righet med avseende på den egna staten. En
framställning får inte tas emot av kommittén
om den avser en stat som inte har avgivit en så-
dan förklaring. Framställningar som mottagits
enligt denna artikel skall handläggas på följan-
de sätt:

a) Om en konventionsstat anser att en annan
konventionsstat inte uppfyller bestämmelserna
i konventionen, får den genom ett skriftligt
meddelande fästa denna stats uppmärksamhet
på detta förhållande. Inom tre månader efter
det att meddelandet mottagits, skall den motta-
gande staten tillställa den stat från vilken med-
delandet härrör en förklaring eller ett annat
skriftligt uttalande, varigenom ärendet klar-
läggs. I den mån det är möjligt och sakligt mo-
tiverat, skall där redogöras för de inhemska
processreglerna liksom också för de rättsmedel
som redan uttömts eller som vid det aktuella
tillfället är tillgängliga eller som i fortsättning-
en kan tas i anspråk. 

b) Om ärendet inte reglerats på ett för båda
parter tillfredsställande sätt inom sex månader
efter det att den mottagande staten mottog det
ursprungliga meddelandet, får endera staten
hänskjuta ärendet till kommittén genom en an-
mälan både till kommittén och till den andra
staten. 

c) Kommittén skall behandla ett ärende som
har hänskjutits till den först sedan den har för-
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all available domestic remedies have been in-
voked and exhausted in the matter, in confor-
mity with the generally recognized principles
of international law. This shall not be the rule
where the application of the remedies is un-
reasonably prolonged; 

(d) The Committee shall hold closed mee-
tings when examining communications under
this article;

(e) Subject to the provisions of subparagraph
(c), the Committee shall make available its
good offices to the States Parties concerned
with a view to a friendly solution of the matter
on the basis of respect for human rights and
fundamental freedoms as recognized in the pre-
sent Covenant;

(f) In any matter referred to it, the Commit-
tee may call upon the States Parties concerned,
referred to in subparagraph (b), to supply any
relevant information;

(g) The States Parties concerned, referred to
in subparagraph (b), shall have the right to be
represented when the matter is being con-
sidered in the Committee and to make submis-
sions orally and/or in writing;

(h) The Committee shall, within twelve
months after the date of receipt of notice under
subparagraph (b), submit a report:

(i) If a solution within the terms of sub-
paragraph (e) is reached, the Committee
shall confine its report to a brief statement of
the facts and of the solution reached;

(ii) If a solution within the terms of sub-
paragraph (e) is not reached, the Committee
shall confine its report to a brief statement of
the facts; the written submissions and record
of the oral submissions made by the States
Parties concerned shall be attached to the re-
port. 
In every matter, the report shall be commu-

nicated to the States Parties concerned.
2. The provisions of this article shall come

into force when ten States Parties to the present
Covenant have made declarations under pa-
ragraph I of this article. Such declarations shall
be deposited by the States Parties with the Sec-
retary-General of the United Nations, who
shall transmit copies thereof to the other States
Parties. A declaration may be withdrawn at any
time by notification to the Secretary-General.

säkrat sig om att alla tillgängliga nationella
rättsmedel har tagits i anspråk och uttömts i en-
lighet med folkrättens allmänt vedertagna
grundsatser. Detta skall dock inte gälla om ian-
språktagandet av rättsmedlen är oskäligt tids-
krävande. 

d) Kommittén skall sammanträda inom
stängda dörrar när den behandlar framställ-
ningar enligt denna artikel.

e) Med förbehåll för bestämmelserna i c
ovan skall kommittén ställa sig till de berörda
staternas förfogande för att uppnå en lösning i
godo av ärendet, grundad på respekten för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna enligt denna konvention. 

f) Kommittén får i varje ärende som
hänskjutits till den anmoda de berörda stater
som avses i b ovan att inkomma med komplet-
terande relevanta upplysningar. 

g) De berörda stater som avses i b ovan skall
ha rätt att vara representerade vid ärendets be-
handling i kommittén samt att muntligen
och/eller skriftligen inkomma med synpunkter. 

h) Inom tolv månader räknat från dagen för
mottagandet av en anmälan enligt b ovan, skall
kommittén avge rapport om följande: 

i) Om en lösning enligt e ovan har upp-
nåtts, skall kommittén begränsa sin rapport
till en kort redogörelse för omständigheterna
och den uppnådda lösningen. 

ii) Om en lösning enligt e ovan inte har
uppnåtts, skall kommittén begränsa sin rap-
port till en kort redogörelse för omständighe-
terna. Synpunkter som de berörda konven-
tionsstaterna kan ha anfört skriftligen och
protokoll över synpunkter som de har anfört
muntligen skall fogas till rapporten. 
I alla ärenden skall rapporten delges de be-

rörda konventionsstaterna.
2. Bestämmelserna i denna artikel träder i

kraft när tio konventionsstater har avgivit för-
klaringar enligt punkt 1 ovan. Dessa förklar-
ingar skall av konventionsstaterna deponeras
hos Förenta nationernas generalsekreterare,
som skall delge de övriga konventionsstaterna
kopior av dem. En förklaring får återkallas när
som helst genom en anmälan till generalsekre-
teraren. En sådan återkallelse skall inte påverka
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Such a withdrawal shall not prejudice the con-
sideration of any matter which is the subject of
a communication already transmitted under
this article; no further communication by any
State Party shall be received after the notifica-
tion of withdrawal of the declaration has been
received by the Secretary-General, unless the
State Party concerned has made a new declara-
tion.

Article 42
1. (a) If a matter referred to the Committee

in accordance with article 41 is not resolved to
the satisfaction of the States Parties concerned,
the Committee may, with the prior consent of
the States Parties concerned, appoint an ad hoc
Conciliation Commission (hereinafter referred
to as the Commission). The good offices of the
Commission shall be made available to the 
States Parties concerned with a view to an 
amicable solution of the matter on the basis of
respect for the present Covenant;

(b) The Commission shall consist of five
persons acceptable to the States Parties concer-
ned. If the States Parties concerned fail to reach
agreement within three months on all or part of
the composition of the Commission, the mem-
bers of the Commission concerning whom no
agreement has been reached shall be elected by
secret ballot by a two-thirds majority vote of
the Committee from among its members.

2. The members of the Commission shall
serve in their personal capacity. They shall not
be nationals of the States Parties concerned, or
of a State not Party to the present Covenant, or
of a State Party which has not made a declara-
tion under article 41. 

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

4. The meetings of the Commission shall
normally be held at the Headquarters of the
United Nations or at the United Nations Office
at Geneva. However, they may be held at such
other convenient places as the Commission
may determine in consultation with the Secre-
tary-General of the United Nations and the 
States Parties concerned.

5. The secretariat provided in accordance
with article 36 shall also service the commis-
sions appointed under this article.

prövningen av ett ärende som redan har föran-
lett en anmälan enligt denna artikel. Inga ytter-
ligare anmälningar från en konventionsstat får
mottas sedan en anmälan om återkallelse av
förklaringen har mottagits av generalsekretera-
ren, om den berörda konventionsstaten inte har
avgivit en ny förklaring.

Artikel 42
1. a) Om ett ärende som hänskjutits till kom-

mittén enligt artikel 41 inte kan regleras på ett
sätt som är tillfredsställande för de berörda
konventionsstaterna, får kommittén med dessa
staters samtycke utse en tillfällig förliknings-
kommission (nedan kallad kommissionen).
Denna kommission skall ställa sig till de berör-
da staternas förfogande för att uppnå en lösning
av ärendet i godo, grundad på respekt för denna
konvention.

b) Kommissionen skall bestå av fem perso-
ner som godkänts av de berörda staterna. Om
dessa stater inom tre månader inte kan enas om
kommissionens sammansättning helt eller del-
vis, skall de medlemmar av kommissionen om
vilka enighet inte har kunnat uppnås utses av
kommittén bland dess medlemmar med två
tredjedels majoritet vid en hemlig omröstning.

2. Medlemmarna i kommissionen skall
tjänstgöra i personlig egenskap. De får inte va-
ra medborgare i de berörda staterna eller i en
stat som inte är ansluten till denna konvention
eller i en stat som inte har gjort en förklaring
enligt artikel 41.

3. Kommissionen skall välja sin egen ordfö-
rande och anta sin egen arbetsordning.

4. Kommissionens möten skall som regel
hållas i Förenta nationernas högkvarter eller i
organisationens kontor i Genève. Mötena kan
emellertid även hållas på andra lämpliga plat-
ser som kommissionen bestämmer i samråd
med Förenta nationernas generalsekreterare
och de berörda staterna.

5. Det sekretariat som anges i artikel 36 skall
även biträda kommissioner som utsetts enligt
denna artikel.
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6. The information received and collated by
the Committee shall be made available to the
Commission and the Commission may call
upon the States Parties concerned to supply any
other relevant information.

7. When the Commission has fully conside-
red the matter, but in any event not later than
twelve months after having been seized of the
matter, it shall submit to the Chairman of the
Committee a report for communication to the
States Parties concerned:

(a) If the Commission is unable to complete
its consideration of the matter within twelve
months, it shall confine its report to a brief 
statement of the status of its consideration of
the matter;

(b) If an amicable solution to the matter on
the basis of respect for human rights as recog-
nized in the present Covenant is reached, the
Commission shall confine its report to a brief
statement of the facts and of the solution 
reached;

(c) If a solution within the terms of sub-
paragraph (b) is not reached, the Commission's
report shall embody its findings on all ques-
tions of fact relevant to the issues between the
States Parties concerned, and its views on the
possibilities of an amicable solution of the mat-
ter. This report shall also contain the written
submissions and a record of the oral submis-
sions made by the States Parties concerned;

(d) If the Commission's report is submitted
under subparagraph (c), the States Parties con-
cerned shall, within three months of the receipt
of the report, notify the Chairman of the Com-
mittee whether or not they accept the contents
of the report of the Commission.

8. The provisions of this article are without
prejudice to the responsibilities of the Commit-
tee under article 41. 

9. The States Parties concerned shall share
equally all the expenses of the members of the
Commission in accordance with estimates to be
provided by the Secretary-General of the 
United Nations.

10. The Secretary-General of the United Na-
tions shall be empowered to pay the expenses
of the members of the Commission, if necessa-
ry, before reimbursement by the States Parties
concerned, in accordance with paragraph 9 of
this article.

6. Upplysningar som mottagits och samman-
ställts av kommittén skall ställas till kommis-
sionens förfogande. Kommissionen får anmoda
de berörda staterna att lämna kompletterande
relevanta upplysningar.

7. När kommissionen har slutbehandlat ären-
det, dock inte senare än tolv månader efter det
att ärendet har anhängiggjorts inför kommis-
sionen, skall den avge en rapport till kom-
mitténs ordförande för delgivning med de be-
rörda konventionsstaterna.

a) Om kommissionen inte kan avsluta ären-
det inom tolv månader, skall den begränsa sin
rapport till en kort redogörelse för läget i fråga
om sin prövning av ärendet.

b) Om en lösning i godo har uppnåtts grun-
dad på respekt för de mänskliga rättigheterna i
denna konvention, skall kommissionen begrän-
sa sin rapport till en kort redogörelse för om-
ständigheterna och den uppnådda lösningen.

c) Om en lösning enligt b ovan inte har upp-
nåtts, skall kommissionen i sin rapport redogö-
ra både för sina slutsatser beträffande de rele-
vanta omständigheterna i tvisten mellan de
berörda staterna och för sin uppfattning om
möjligheterna att uppnå en lösning i godo.
Rapporten skall även innefatta de berörda sta-
ternas skriftliga synpunkter samt protokoll över
deras muntliga synpunkter.

d) Om kommissionen har avgivit en rapport
enligt c ovan, skall de berörda konventionssta-
terna inom tre månader efter mottagandet av
rapporten meddela kommitténs ordförande om
de godkänner rapportens innehåll.

8. Bestämmelserna i denna artikel skall inte
påverka kommitténs skyldigheter enligt artikel
41.

9. De berörda konventionsstaterna skall dela
alla utgifter för kommissionens medlemmar li-
ka mellan sig enligt Förenta nationernas gene-
ralsekreterares beräkning.

10. Förenta nationernas generalsekreterare
får vid behov betala utgifterna för medlemmar-
na i kommissionen innan de berörda staterna
har ersatt dem enligt punkt 9 ovan.
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Article 43
The members of the Committee, and of the

ad hoc conciliation commissions which may be
appointed under article 42, shall be entitled to
the facilities, privileges and immunities of ex-
perts on mission for the United Nations as laid
down in the relevant sections of the Conven-
tion on the Privileges and Immunities of the
United Nations.

Article 44
The provisions for the implementation of the

present Covenant shall apply without prejudice
to the procedures prescribed in the field of 
human rights by or under the constituent in-
struments and the conventions of the United
Nations and of the specialized agencies and
shall not prevent the States Parties to the pre-
sent Covenant from having recourse to other
procedures for settling a dispute in accordance
with general or special international agree-
ments in force between them.

Article 45
The Committee shall submit to the General

Assembly of the United Nations, through the
Economic and Social Council, an annual report
on its activities.

PART V
Article 46

Nothing in the present Covenant shall be 
interpreted as impairing the provisions of the
Charter of the United Nations and of the con-
stitutions of the specialized agencies which de-
fine the respective responsibilities of the vari-
ous organs of the United Nations and of the
specialized agencies in regard to the matters
dealt with in the present Covenant.

Article 47
Nothing in the present Covenant shall be in-

terpreted as impairing the inherent right of all
peoples to enjoy and utilize fully and freely
their natural wealth and resources.

Artikel 43
Medlemmarna i kommittén och de tillfälliga

förlikningskommissioner som kan utses enligt
artikel 42 skall ha rätt till de förmåner och pri-
vilegier samt den immunitet som tillkommer
sakkunniga som utför uppdrag för Förenta na-
tionerna enligt tillämpliga bestämmelser i kon-
ventionen om Förenta nationernas privilegier
och immuniteter.

Artikel 44
Bestämmelserna om genomförande av den-

na konvention skall tillämpas utan att det skall
inkräkta på förfaranden, som inom området för
mänskliga rättigheter har beslutats i eller med
stöd av Förenta nationernas och deras fack-
organs stadgor och konventioner. De skall inte
hindra konventionsstaterna från att använda
andra förfaranden för lösandet av en tvist i
överensstämmelse med allmänna eller särskil-
da internationella överenskommelser i kraft
mellan dem.

Artikel 45
Kommittén skall genom Ekonomiska och

sociala rådet årligen avge en redogörelse för
sin verksamhet till Förenta nationernas gene-
ralförsamling.

DEL V
Artikel 46

Ingen bestämmelse i denna konvention skall
tolkas som en inskränkning av bestämmelserna
i Förenta nationernas stadga och fackorganens
stadgor i de delar dessa instrument anger det
ansvar som Förenta nationernas olika organ
och fackorgan har med avseende på de frågor
som behandlas i denna konvention.

Artikel 47
Ingen bestämmelse i denna konvention skall

tolkas som en inskränkning av alla folks inne-
boende rätt att till fullo och utan begränsning
dra fördel av och utnyttja sina naturrikedomar
och naturtillgångar.



23

SÖ 1971: 42

PART VI
Article 48

1. The present Covenant is open for signatu-
re by any State Member of the United Nations
or member of any of its specialized agencies,
by any State Party to the Statute of the Inter-
national Court of Justice, and by any other 
State which has been invited by the General
Assembly of the United Nations to become a
Party to the present Covenant. 

2. The present Covenant is subject to ratifi-
cation. Instruments of ratification shall be 
deposited with the Secretary-General of the
United Nations.

3. The present Covenant shall be open to 
accession by any State referred to in paragraph
1 of this article.

4. Accession shall be effected by the deposit
of an instrument of accession with the Secreta-
ry-General of the United Nations.

5. The Secretary-General of the United Na-
tions shall inform all States which have signed
this Covenant or acceded to it of the deposit of
each instrument of ratification or accession.

Article 49
1. The present Covenant shall enter into 

force three months after the date of the deposit
with the Secretary-General of the United Na-
tions of the thirty-fifth instrument of ratifica-
tion or instrument of accession. 

2. For each State ratifying the present Cove-
nant or acceding to it after the deposit of the
thirty-fifth instrument of ratification or instru-
ment of accession, the present Covenant shall
enter into force three months after the date of
the deposit of its own instrument of ratification
or instrument of accession.

Article 50
The provisions of the present Covenant shall

extend to all parts of federal States without any
limitations or exceptions.

Article 51
1. Any State Party to the present Covenant

may propose an amendment and file it with the
Secretary-General of the United Nations. The

Del VI
Artikel 48

1. Denna konvention skall stå öppen för un-
dertecknande av stater som är medlemmar av
Förenta nationerna eller av något av dess fack-
organ, av stater som är anslutna till Internatio-
nella domstolens stadga samt av alla andra sta-
ter som av Förenta nationernas general-
församling har inbjudits att ansluta sig till kon-
ventionen.

2. Denna konvention skall ratificeras och ra-
tifikationsinstrumenten deponeras hos Förenta
nationernas generalsekreterare.

3. Denna konvention skall stå öppen för an-
slutning av de stater som avses i punkt 1 ovan.

4. Anslutning skall ske genom deponering av
ett anslutningsinstrument hos Förenta nationer-
nas generalsekreterare.

5. Förenta nationernas generalsekreterare
skall underrätta alla stater som har underteck-
nat denna konvention eller anslutit sig till den
om deponeringen av varje ratifikations- och an-
slutningsinstrument.

Artikel 49
1. Denna konvention träder i kraft tre måna-

der efter dagen för deponeringen hos Förenta
nationernas generalsekreterare av det trettio-
femte ratifikations- eller anslutningsinstrumen-
tet.

2. För en stat som ratificerar eller ansluter
sig till denna konvention efter deponeringen av
det trettiofemte ratifikations- eller anslutnings-
instrumentet, träder konventionen i kraft tre
månader efter det att dess eget ratifikations- el-
ler anslutningsinstrument deponerades.

Artikel 50
Bestämmelserna i denna konvention skall

utan begränsningar eller undantag av något
slag gälla i alla delar av förbundsstater.

Artikel 51 
1. Konventionsstaterna får föreslå ändringar

i konventionen. Texten till ändringsförslagen
skall överlämnas till Förenta nationernas gene-
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Secretary-General of the United Nations shall
thereupon communicate any proposed amend-
ments to the States Parties to the present Cove-
nant with a request that they notify him 
whether they favour a conference of States Par-
ties for the purpose of considering and voting
upon the proposals. In the event that at least
one third of the States Parties favours such a
conference, the Secretary-General shall con-
vene the conference under the auspices of the
United Nations. Any amendment adopted by a
majority of the States Parties present and 
voting at the conference shall be submitted to
the General Assembly of the United Nations
for approval. 

2. Amendments shall come into force when
they have been approved by the General 
Assembly of the United Nations and accepted
by a two-thirds majority of the States Parties to
the present Covenant in accordance with their
respective constitutional processes. 

3. When amendments come into force, they
shall be binding on those States Parties 

which have accepted them, other States Parties
still being bound by the provisions of the 
present Covenant and any earlier amendment 
which they have accepted.

Article 52
1. Irrespective of the notifications made un-

der article 48, paragraph 5, the Secretary-Gene-
ral of the United Nations shall inform all States
referred to in paragraph I of the same article of
the following particulars:

(a) Signatures, ratifications and accessions
under article 48;

(b) The date of the entry into force of the
present Covenant under article 49 and the date
of the entry into force of any amendments 
under article 51.

Article 53
1. The present Covenant, of which the Chi-

nese, English, French, Russian and Spanish
texts are equally authentic, shall be deposited
in the archives of the United Nations. 

2. The Secretary-General of the United 
Nations shall transmit certified copies of the
present Covenant to all States referred to in 
article 48.

ralsekreterare. Generalsekreteraren skall sedan
översända ändringsförslagen till konven-
tionsstaterna med en begäran att de underrättar
denne om huruvida de tillstyrker att en konfe-
rens av stater sammankallas för att ta ställning
till och rösta om förslagen. Om minst en tredje-
del av staterna tillstyrker en sådan konferens,
skall generalsekreteraren sammankalla konfe-
rensen i Förenta nationernas regi. Förslag till
ändringar som antagits av en majoritet av de
vid konferensen närvarande och röstande sta-
terna skall underställas Förenta nationernas ge-
neralförsamling för godkännande.

2. Ändringar träder i kraft när de har god-
känts av Förenta nationernas generalförsamling
och antagits med två tredjedels majoritet av
konventionsstaterna i enlighet med deras re-
spektive konstitutionella bestämmelser.

3. När ändringar träder i kraft, skall de vara
bindande för de stater som antagit dem, medan
övriga stater fortfarande är bundna av bestäm-
melserna i denna konvention och eventuella ti-
digare ändringar som de har antagit.

Artikel 52
Utöver de underrättelser som anges i artikel

48.5 skall Förenta nationernas generalsekrete-
rare underrätta alla de stater som avses i artikel
48.1 om följande:

a) alla undertecknanden, ratifikationer och
anslutningar enligt artikel 48,

b) dag för ikraftträdande av denna konven-
tion enligt artikel 49 samt dag för ikraftträdan-
de av varje ändring enligt artikel 51.

Artikel 53
1. Denna konvention, vars engelska, franska,

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

2. Förenta nationernas generalsekreterare
skall delge de stater som avses i artikel 48 be-
styrkta avskrifter av denna konvention.



25

SÖ 1971: 42

In faith wherof the undersigned, being duly
authorized thereof by their respective Govern-
ments, have signed the present Covenant.

Till bekräftelse härav har undertecknade,
därtill vederbörligen bemyndigade av sina re-
geringar, undertecknat denna konvention.

Edita Norstedts Tryckeri, Stockholm 2006


