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(Finlands författningssamlings nr 961/2004)

Lag

Nr 6

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll
nr 13 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande

friheterna

Given i Helsingfors den 12 november 2004

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för
lagstiftningen i det i Vilnius den 3 maj 2002
upprättade trettonde protokollet till konven-
tionen om skydd för de mänskliga rättighe-
terna och de grundläggande friheterna gäller

som lag sådana Finland har förbundit sig till
dem.

2 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 12 november 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikesministerns ställföreträdare
Statsminister Matti VanhanenRP 111/2004

LaUB 7/2004
RSv 134/2004

3—2005 899003



(Finlands författningssamlings nr 32/2005)

Republikens presidents förordning

Nr 7

om sättande i kraft av protokoll nr 13 till konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna och om ikraftträdande av lagen om sättande

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

Given i Helsingfors den 21 januari 2005

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

1 §
Det i Vilnius den 3 maj 2002 upprättade

trettonde protokollet till konventionen om
skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna, som riksdagen har
godkänt den 19 oktober 2004 och som
republikens president har godkänt den 12
november 2004 och beträffande vilken god-
kännandeinstrumentet har deponerats hos Eu-
roparådets generalsekreterare den 29 novem-
ber 2004, träder i kraft den 1 mars 2005 så
som därom har överenskommits.

2 §
Lagen av den 12 november 2004 om

sättande i kraft av de bestämmelser som hör
till området för lagstiftningen i protokoll nr 13
till konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna
(961/2004) träder i kraft den 1 mars 2005.

3 §
De bestämmelser i protokollet som inte hör

till området för lagstiftningen är i kraft som
förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 1 mars

2005.

Helsingfors den 21 januari 2005

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikesminister Erkki Tuomioja
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(Översättning) 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL NR 13 
 

TILL KONVENTIONEN OM SKYDD 
FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHE-

TERNA OCH DE GRUNDLÄGGANDE 
FRIHETERNA, 

 
avseende avskaffande av dödsstraffet 

under alla omständigheter 
 
Europarådets medlemsstater, som har un-

dertecknat detta protokoll, 
som är övertygade om att allas rätt till liv 

är ett grundläggande värde i ett demokra-
tiskt samhälle och att avskaffandet av döds-
straffet är nödvändigt för skyddet av denna 
rättighet och för det fulla erkännandet av 
alla människors inneboende värdighet, 

 
som önskar stärka det skydd av rätten till 

livet som garanteras av konventionen om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna, vilken under-
tecknades i Rom den 4 november 1950 
(nedan kallad ”konventionen”), 

som beaktar att det sjätte protokollet till 
konventionen om avskaffande av dödsstraf-
fet, som undertecknades i Strasbourg den 
28 april 1983, inte utesluter dödsstraff för 
handlingar som begåtts under krigstid eller 
under överhängande krigshot, 

som har bestämt sig att ta det avgörande 
steget för att avskaffa dödsstraffet under 
alla omständigheter, 

har kommit överens om följande: 
 

Artikel 1 

Avskaffande av dödsstraffet 

Dödsstraffet skall vara avskaffat. Ingen 
får dömas till ett sådant straff och ett sådant 
straff får inte verkställas. 

PROTOCOLE N° 13 
 

A LA CONVENTION DE SAUVEGAR-
DE DES DROITS DE L´HOMME ET 

DES LIBERTES FONDAMENTALES, 
 
 

relatif à l'abolition de la peine de mort en 
toutes circonstances 

 
Les Etats membres du Conseil de 

l’Europe, signataires du présent Protocole, 
Convaincus que le droit de toute personne 

à la vie est une valeur fondamentale dans 
une société démocratique, et que l’abolition 
de la peine de mort est essentielle à la pro-
tection de ce droit et à la pleine reconnais-
sance de la dignité inhérente à tous les êtres 
humains;  

Souhaitant renforcer la protection du droit 
à la vie garanti par la Convention de sauve-
garde des Droits de l’Homme et des Li-
bertés Fondamentales signée à Rome le 4 
novembre 1950 (ci-après dénommée «la 
Convention»);  

Notant que le Protocole n° 6 à la Conven-
tion concernant l’abolition de la peine de 
mort, signé à Strasbourg le 28 avril 1983, 
n’exclut pas la peine de mort pour des actes 
commis en temps de guerre ou de danger 
imminent de guerre;  

Résolus à faire le pas ultime afin d’abolir 
la peine de mort en toutes circonstances,  

 
Sont convenus de ce qui suit:  
 

Article 1 

Abolition de la peine de mort 

La peine de mort est abolie. Nul ne peut 
être condamné à une telle peine ni exécuté.  
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Artikel 2 

Förbud mot avvikelser 

Ingen avvikelse enligt artikel 15 i konven-
tionen får ske från bestämmelserna i detta 
protokoll. 

 
Artikel 3 

Förbud mot reservation 

Ingen reservation enligt artikel 57 i kon-
ventionen får göras beträffande bestämmel-
serna i detta protokoll. 

 
Artikel 4 

Territoriell tillämpning 

1. En stat kan vid tidpunkten för under-
tecknandet av detta protokoll eller när den 
deponerar sitt ratifikations-, godtagande- el-
ler godkännandeinstrument ange på vilket 
territorium eller vilka territorier detta pro-
tokoll skall vara tillämpligt. 

2. En stat kan när som helst senare, ge-
nom en till Europarådets generalsekreterare 
ställd förklaring, utsträcka tillämpningen av 
detta protokoll till ett annat territorium som 
anges i förklaringen. Med avseende på ett 
sådant territorium träder protokollet i kraft 
den första dagen i den månad som följer ef-
ter utgången av en period på tre månader ef-
ter den dag då generalsekreteraren mottog 
förklaringen. 

3. En förklaring som avgetts i enlighet 
med de båda föregående punkterna kan, 
med avseende på ett territorium som har 
angetts i förklaringen, återkallas eller änd-
ras genom en underrättelse ställd till gene-
ralsekreteraren. Återkallelsen eller ändring-
en gäller från den första dagen i den månad 
som följer efter utgången av en period på 
tre månader efter den dag då generalsekre-
teraren mottog underrättelsen. 

 
Artikel 5 

Förhållande till konventionen 

I förhållande mellan de stater som är par-

Article 2

Interdiction de dérogations 

Aucune dérogation n’est autorisée aux 
dispositions du présent Protocole au titre de 
l’article 15 de la Convention.  

 
Article 3 

Interdiction de réserves 

Aucune réserve n’est admise aux disposi-
tions du présent Protocole au titre de 
l’article 57 de la Convention. 

 
Article 4 

Application territoriale 

1. Tout Etat peut, au moment de la signa-
ture ou au moment du dépôt de son instru-
ment de ratification, d'acceptation ou d'ap-
probation, désigner le ou les territoires aux-
quels s'appliquera le présent Protocole. 

 
2. Tout Etat peut, à tout autre moment par 

la suite, par une déclaration adressée au 
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, 
étendre l'application du présent Protocole à 
tout autre territoire désigné dans la déclara-
tion. Le Protocole entrera en vigueur à 
l'égard de ce territoire le premier jour du 
mois qui suit l'expiration d'une période de 
trois mois après la date de réception de la 
déclaration par le Secrétaire Général. 

3. Toute déclaration faite en vertu des 
deux paragraphes précédents pourra être re-
tirée ou modifiée, en ce qui concerne tout 
territoire désigné dans cette déclaration, par 
notification adressée au Secrétaire Général. 
Le retrait ou la modification prendra effet le 
premier jour du mois qui suit l'expiration 
d'une période de trois mois après la date de 
réception de la notification par le Secrétaire 
Général. 

 
Article 5 

Relations avec la Convention 

Les Etats Parties considèrent les articles



 Nr 7 
  

 

81

ter i konventionen skall artiklarna 1—4 i 
detta protokoll anses som tilläggsartiklar till 
konventionen och alla bestämmelser i kon-
ventionen skall tillämpas i enlighet härmed.  

 
Artikel 6 

Undertecknande och ratifikation 

Detta protokoll skall stå öppet för under-
tecknande av de medlemsstater i Europarå-
det som har undertecknat konventionen. Det 
skall ratificeras, godtas eller godkännas. En 
medlemsstat får inte ratificera, godta eller 
godkänna detta protokoll utan att först eller 
samtidigt ratificera konventionen. Ratifika-
tions-, godtagande- eller godkännandein-
strument skall deponeras hos Europarådets 
generalsekreterare. 

 
 
 

Artikel 7 

Ikraftträdande 

1. Detta protokoll träder i kraft den första 
dagen i den månad som följer efter utgång-
en av en period på tre månader efter den 
dag då tio av Europarådets medlemsstater 
har uttryckt sitt samtycke till att vara bund-
na av protokollet i enlighet med bestämmel-
serna i artikel 6.  

2. I förhållande till en medlemsstat som 
senare uttrycker sitt samtycke till att vara 
bunden av protokollet träder detta i kraft 
den första dagen i den månad som följer ef-
ter utgången av en period på tre månader ef-
ter den dag då ratifikations-, godtagande- 
eller godkännandeinstrumentet deponera-
des.  

 
Artikel 8 

Depositariens uppgifter 

Europarådets generalsekreterare skall un-
derrätta alla Europarådets medlemsstater 
om 

a) undertecknande, 
b) deponering av ratifikations-, godtagan-

de- eller godkännandeinstrument, 

1 à 4 du présent Protocole comme des arti-
cles additionnels à la Convention, et toutes 
les dispositions de la Convention 
s’appliquent en conséquence. 

 
Article 6 

Signature et ratification 

Le présent Protocole est ouvert à la signa-
ture des Etats membres du Conseil de l'Eu-
rope qui ont signé la Convention. Il sera 
soumis à ratification, acceptation ou appro-
bation. Un Etat membre du Conseil de l'Eu-
rope ne peut ratifier, accepter ou approuver 
le présent Protocole sans avoir simul-
tanément ou antérieurement ratifié la Con-
vention. Les instruments de ratification, 
d'acceptation ou d'approbation seront 
déposés près le Secrétaire Général du Con-
seil de l'Europe.  

 
Article 7 

Entrée en vigueur 

1. Le présent Protocole entrera en vigueur 
le premier jour du mois qui suit l'expiration 
d'une période de trois mois après la date à 
laquelle dix Etats membres du Conseil de 
l'Europe auront exprimé leur consentement 
à être liés par le présent Protocole con-
formément aux dispositions de son article 6.  

2. Pour tout Etat membre qui exprimera 
ultérieurement son consentement à être lié 
par le présent Protocole, celui-ci entrera en 
vigueur le premier jour du mois qui suit 
l'expiration d'une période de trois mois 
après la date du dépôt de l'instrument de ra-
tification, d'acceptation ou d'approbation.  

 
 

Article 8 

Fonctions du dépositaire 

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Eu-
rope notifiera à tous les Etats membres du 
Conseil de l'Europe :  

a) toute signature;  
b) le dépôt de tout instrument de ratifica-

tion, d'acceptation ou d'approbation;  
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c) dagen för detta protokolls ikraftträdan-
de enligt artiklarna 4 och 7, 

 
d) andra åtgärder, notifikationer eller un-

derrättelser som rör detta protokoll. 
 
 
Till bekräftelse härav har undertecknade, 

därtill vederbörligen befullmäktigade, un-
dertecknat detta protokoll. 

 
 
Upprättat i Vilnius den 3 maj 2002 på 

engelska och franska, vilka båda texter är 
lika giltiga, i ett enda exemplar som skall 
deponeras i Europarådets arkiv. Europarå-
dets generalsekreterare skall överlämna en 
bestyrkt kopia till varje medlemsstat i Eu-
roparådet.  
 

c) toute date d'entrée en vigueur du 
présent Protocole conformément à ses arti-
cles 4 et 7;  

d) tout autre acte, notification ou com-
munication, ayant trait au présent Protocole.  

 
 
En foi de quoi, les soussignés, dûment au-

torisés à cet effet, ont signé le présent Pro-
tocole.  

 
 
Fait à Vilnius, le 3 mai 2002, en français 

et en anglais, les deux textes faisant égale-
ment foi, en un seul exemplaire qui sera 
déposé dans les archives du Conseil de l'Eu-
rope. Le Secrétaire Général du Conseil de 
l'Europe en communiquera copie certifiée 
conforme à chacun des Etats membres du 
Conseil de l'Europe. 
 

 
 



(Finlands författningssamlings nr 1076/2004)

L a g

Nr 8

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll
nr 12 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande

friheterna

Given i Helsingfors den 3 december 2004

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i det i Rom den 4 november
2000 upprättade protokollet nr 12 till kon-
ventionen om skydd för de mänskliga rättig-
heterna och de grundläggande friheterna

gäller som lag sådana Finland har förbundit
sig till dem.

2 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Helsingfors den 3 december 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikesminister Erkki Tuomioja

RP 121/2004
GrUB 4/2004
RSv 163/2004
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(Finlands författningssamlings nr 33/2005)

Republikens presidents förordning

Nr 9

om sättande i kraft av protokoll nr 12 till konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna och om ikraftträdande av lagen om sättande

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

Given i Helsingfors den 21 januari 2005

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

1 §
Det i Rom den 4 november 2000 upprättade

protokollet nr 12 till konventionen om skydd
för de mänskliga rättigheterna och de grund-
läggande friheterna, som riksdagen har
godkänt den 23 november 2004 och som
republikens president har godkänt den 3
december 2004 och beträffande vilket ratifi-
kationsinstrumentet har deponerats hos Eu-
roparådets generalsekreterare den 17 decem-
ber 2004, träder i kraft den 1 april 2005 så
som därom har överenskommits.

2 §
Lagen av den 3 december 2004 om sättande

i kraft av de bestämmelser som hör till
området för lagstiftningen i protokoll nr 12 till
konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna
(1076/2004) träder i kraft den 1 april 2005.

3 §
De bestämmelser i protokollet som inte hör

till området för lagstiftningen är i kraft som
förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 1 april

2005.

Helsingfors den 21 januari 2005

Republikens President

TARJA HALONEN

Utrikesminister Erkki Tuomioja

84
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(Översättning) 

 
 
 
 
 

PROTOKOLL NR 12 
 

TILL KONVENTIONEN OM SKYDD 
FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIG-

HETERNA OCH DE GRUNDLÄG-
GANDE FRIHETERNA 

 
Europarådets medlemsstater, som har un-

dertecknat detta protokoll, och som  
beaktar den grundläggande principen om 

alla människors likhet inför lagen och rätt 
till lika skydd av lagen, 

 
är beslutna att vidta ytterligare åtgärder 

för att främja alla människors jämlikhet ge-
nom att gemensamt sätta i kraft ett allmänt 
förbud mot diskriminering med stöd av 
konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande frihe-
terna, undertecknad i Rom den 4 november 
1950 (nedan kallad ”konventionen”), 

ånyo försäkrar att principen om icke-
diskriminering inte hindrar konventionssta-
terna att vidta åtgärder för att främja full-
ständig och effektiv jämlikhet förutsatt att 
det finns objektivt och rimligt skäl för dessa 
åtgärder, 

har kommit överens om följande: 
 

Artikel 1 

Allmänt förbud mot diskriminering 

1. Varje lagstadgad rättighet skall garan-
teras utan diskriminering på någon som 
helst grund så som kön, ras, hudfärg, språk, 
religion, politiska eller andra åsikter, natio-
nellt eller socialt ursprung, tillhörighet till 
en nationell minoritet, förmögenhet, börd 
eller ställning i övrigt. 

 
2. Ingen skall utsättas för diskriminering i 

myndighetsutövning på de grunder som an-
ges i stycke 1. 

 

PROTOCOLE N° 12 
 

À LA CONVENTION DE SAUVEGAR-
DE DES DROITS DE L'HOMME ET 
DES LIBERTÉS FONDAMENTALES 
 
 
Les Etats membres du Conseil de l'Euro-

pe, signataires du présent Protocole, 
Prenant en compte le principe fondamen-

tal selon lequel toutes les personnes sont 
égales devant la loi et ont droit à une égale 
protection de la loi; 

Résolus à prendre de nouvelles mesures 
pour promouvoir l'égalité de tous par la ga-
rantie collective d'une interdiction générale 
de discrimination par la Convention de sau-
vegarde des Droits de l'Homme et des Li-
bertés fondamentales, signée à Rome le 4 
novembre 1950 (ci-après dénommée «la 
Convention») ; 

Réaffirmant que le principe de non-
discrimination n'empêche pas les Etats par-
ties de prendre des mesures afin de pro-
mouvoir une égalité pleine et effective, à la 
condition qu'elles répondent à une justifica-
tion objective et raisonnable, 

Sont convenus de ce qui suit: 
 

Article 1 

Interdiction générale de la discrimination 

1. La jouissance de tout droit prévu par la 
loi doit être assurée, sans discrimination au-
cune, fondée notamment sur le sexe, la race, 
la couleur, la langue, la religion, les opin-
ions politiques ou toutes autres opinions, 
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance 
à une minorité nationale, la fortune, la nais-
sance ou toute autre situation. 

2. Nul ne peut faire l'objet d'une discrimi-
nation de la part d'une autorité publique 
quelle qu’elle soit fondée notamment sur les 
motifs mentionnés au paragraphe 1.  
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Artikel 2 

Territoriell tillämpning 

1. En stat kan vid tidpunkten för under-
tecknandet av detta protokoll eller när den 
deponerar sitt ratifikations-, godtagande- el-
ler godkännandeinstrumentet ange på vilket 
territorium eller vilka territorier detta pro-
tokoll skall vara tillämpligt. 

2. En stat kan när som helst vid en senare 
tidpunkt, genom en till Europarådets gene-
ralsekreterare ställd förklaring, utsträcka 
tillämpningen av detta protokoll till ett an-
nat territorium som anges i förklaringen. 
Med avseende på ett sådant territorium trä-
der protokollet i kraft den första dagen i den 
månad som följer efter utgången av en
period på tre månader efter den dag då
generalsekreteraren mottog förklaringen. 

3. En förklaring som avgetts i enlighet 
med de två föregående styckena kan, med 
avseende på ett territorium som har angetts 
i förklaringen, återkallas eller ändras genom 
en underrättelse ställd till Europarådets ge-
neralsekreterare. Återkallelsen eller änd-
ringen skall träda i kraft den första dagen i 
den månad som följer efter utgången av en 
period på tre månader efter den dag då ge-
neralsekreteraren mottog underrättelsen. 

4. En förklaring som avgetts i enlighet 
med denna artikel skall anses ha avgetts i 
enlighet med artikel 56 stycke 1 i konven-
tionen. 

5. En stat som har avgivit en förklaring 
enligt stycke 1 eller 2 i denna artikel får när 
som helst därefter förklara att staten beträf-
fande ett eller flera av de med förklaringen 
avsedda territorierna erkänner domstolens 
behörighet att ta emot klagomål från enskil-
da personer, icke-statliga organisationer el-
ler grupper av enskilda i enlighet med arti-
kel 34 i konventionen vad avser artikel 1 i 
detta protokoll. 

 
 

Artikel 3 

Förhållande till konventionen 

I förhållande mellan de stater som är par-
ter i konventionen skall bestämmelserna i 

Article 2

Application territoriale 

1. Tout Etat peut, au moment de la signa-
ture ou au moment du dépôt de son instru-
ment de ratification, d'acceptation ou d'ap-
probation, désigner le ou les territoires aux-
quels s'appliquera le présent Protocole. 

 
2. Tout Etat peut, à tout autre moment par 

la suite, par une déclaration adressée au Se-
crétaire Général du Conseil de l'Europe, 
étendre l'application du présent Protocole à 
tout autre territoire désigné dans la déclara-
tion. Le Protocole entrera en vigueur à l'é-
gard de ce territoire le premier jour du mois 
qui suit l'expiration d'une période de trois 
mois après la date de réception de la dé-
claration par le Secrétaire Général. 

3. Toute déclaration faite en vertu des 
deux paragraphes précédents pourra être re-
tirée ou modifiée, en ce qui concerne tout 
territoire désigné dans cette déclaration, par 
notification adressée au Secrétaire Général 
du Conseil de l'Europe. Le retrait ou la mo-
dification prendra effet le premier jour du 
mois qui suit l'expiration d'une période de 
trois mois après la date de réception de la 
notification par le Secrétaire Général. 

4. Une déclaration faite conformément au 
présent article sera considérée comme ayant 
été faite conformément au paragraphe 1 de 
l'article 56 de la Convention. 

5. Tout Etat ayant fait une déclaration 
conformément au paragraphe 1 ou 2 du pré-
sent article peut, à tout moment par la suite, 
déclarer relativement à un ou plusieurs des 
territoires visés dans cette déclaration qu’il 
accepte la compétence de la Cour pour con-
naître des requêtes de personnes physiques, 
d’organisations non gouvernementales ou 
de groupes de particuliers, comme le prévo-
it l’article 34 de la Convention, au titre de 
l’article 1 du présent Protocole. 

 
Article 3 

Relations avec la Convention 

Les Etats parties considèrent les articles 1 
et 2 du présent Protocole comme des arti-
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artiklarna 1 och 2 i detta protokoll anses 
som tilläggsartiklar till konventionen och 
alla bestämmelser i konventionen skall till-
lämpas i enlighet härmed. 

 
Artikel 4  

 Undertecknande och ratifikation 

Detta protokoll skall stå öppet för under-
tecknande av de medlemsstater i Europarå-
det som har undertecknat konventionen. Det 
skall ratificeras, godtas eller godkännas. En 
medlemsstat i Europarådet får inte ratifice-
ra, godta eller godkänna detta protokoll 
utan att först eller samtidigt ratificera kon-
ventionen. Ratifikations-, godtagande- eller 
godkännandeinstrument skall deponeras hos 
Europarådets generalsekreterare. 

 
 
 

Artikel 5 

Ikraftträdande 

1. Detta protokoll träder i kraft den första 
dagen i den månad som följer efter utgång-
en av en period på tre månader efter den 
dag då tio av Europarådets medlemsstater 
har uttryckt sitt samtycke till att vara bund-
na av protokollet i enlighet med bestämmel-
serna i artikel 4. 

2. I förhållande till en medlemsstat som 
senare uttrycker sitt samtycke till att vara 
bunden av protokollet träder detta i kraft 
den första dagen i den månad som följer ef-
ter utgången av en period på tre månader ef-
ter den dag då ratifikations-, godtagande- 
eller godkännandeinstrumentet deponerats. 

 
 

Artikel 6 

Depositariens uppgifter 

Europarådets generalsekreterare skall un-
derrätta alla Europarådets medlemsstater 
om 

a) undertecknande, 
b) deponering av ett ratifikations-, godta-

gande- eller godkännandeinstrument, 

cles additionnels à la Convention et toutes 
les dispositions de la Convention s'ap-
pliquent en conséquence. 

 
 

Article 4 

Signature et ratification 

Le présent Protocole est ouvert à la signa-
ture des Etats membres du Conseil de l'Eu-
rope qui ont signé la Convention. Il sera 
soumis à ratification, acceptation ou appro-
bation. Un Etat membre du Conseil de l'Eu-
rope ne peut ratifier, accepter ou approuver 
le présent Protocole sans avoir simultané-
ment ou antérieurement ratifié la Conven-
tion. Les instruments de ratification, d'ac-
ceptation ou d'approbation seront déposés 
près le Secrétaire Général du Conseil de 
l'Europe. 

 
Article 5 

Entrée en vigueur 

1. Le présent Protocole entrera en vigueur 
le premier jour du mois qui suit l'expiration 
d'une période de trois mois après la date à 
laquelle dix Etats membres du Conseil de 
l'Europe auront exprimé leur consentement 
à être liés par le présent Protocole confor-
mément aux dispositions de son article 4. 

2. Pour tout Etat membre qui exprimera 
ultérieurement son consentement à être lié 
par le présent Protocole, celui-ci entrera en 
vigueur le premier jour du mois qui suit 
l'expiration d'une période de trois mois 
après la date du dépôt de l'instrument de ra-
tification, d'acceptation ou d'approbation.  

 
 

Article 6 

Fonctions du dépositaire 

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Eu-
rope notifiera à tous les Etats membres du 
Conseil de l'Europe: 

a) toute signature; 
b) le dépôt de tout instrument de ratifica-

tion, d'acceptation ou d'approbation; 
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c) dagen för detta protokolls ikraftträdan-
de enligt artiklarna 2 och 5, 

 
d) andra åtgärder, notifikationer eller för-

klaringar som rör detta protokoll. 
 
Till bekräftelse härav har undertecknade, 

därtill vederbörligen befullmäktigade, un-
dertecknat detta protokoll. 

 
Upprättat i Rom den 4 november 2000 på 

engelska och franska språket, vilka båda 
texter är lika giltiga, i ett enda exemplar 
som skall deponeras i Europarådets arkiv. 
Europarådets generalsekreterare skall över-
lämna en bestyrkt kopia till varje medlems-
stat av Europarådet. 
 

c) toute date d'entrée en vigueur du pré-
sent Protocole conformément à ses articles 
2 et 5;  

d) tout autre acte, notification ou commu-
nication, ayant trait au présent Protocole.  

 
En foi de quoi, les soussignés, dûment au-

torisés à cet effet, ont signé le présent Pro-
tocole. 

 
Fait à Rome, le 4 novembre 2000, en 

français et en anglais, les deux textes faisant 
également foi, en un seul exemplaire qui 
sera déposé dans les archives du Conseil de 
l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil 
de l'Europe en communiquera copie certifi-
ée conforme à chacun des Etats membres 
du Conseil de l'Europe. 
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