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(Finlands författningssamlings nr 535/2018)

Statsrådets förordning
om protokoll nr 16 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om sättande i kraft av de
bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll nr 16 till konventionen
om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1296/2015):

1 §
Det i Strasbourg den 2 oktober 2013 ingångna protokollet nr 16 till konventionen om

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna träder i kraft den
1 augusti 2018 enligt vad som har avtalats.

Protokollet har godkänts av riksdagen den 13 oktober 2015 och ratificerats av republi-
kens president den 30 oktober 2015. Ratifikationsinstrumentet har deponerats hos Euro-
parådets generalsekreterare den 7 december 2015.

2 §
I samband med deponeringen av ratifikationsinstrumentet har Finland lämnat följande

förklaring:
Finland lämnar en förklaring enligt artikel 10 i protokollet om att de domstolar som ut-

ses för de ändamål som avses i artikel 1.1 i protokollet är högsta domstolen, högsta för-
valtningsdomstolen, arbetsdomstolen och försäkringsdomstolen.

3 §
De bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som

förordning.

4 §
Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i

protokoll nr 16 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grund-
läggande friheterna (1296/2015) träder i kraft den 1 augusti 2018.

5 §
Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.

Helsingfors den 5 juli 2018

Näringsminister Mika Lintilä

Lagstiftningsrådet Kaija Suvanto
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Fördragstext 

 
PROTOKOLL NR 16 TILL KONVEN-
TIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSK-
LIGA RÄTTIGHETERNA OCH DE 
GRUNDLÄGGANDE FRIHETERNA  
 
Ingress 
 

Medlemsstaterna i Europarådet och övriga 
höga fördragsslutande parter till den i Rom 
den 4 november 1950 undertecknade konven-
tionen om skydd för de mänskliga rättighe-
terna och de grundläggande friheterna (nedan 
kallad ”konventionen”) som har undertecknat 
detta protokoll och som 
 

beaktar bestämmelserna i konventionen och 
i synnerhet artikel 19, genom vilken Europe-
iska domstolen för de mänskliga rättigheterna 
(nedan kallad ”Europadomstolen”) upprättas,  
 

beaktar att en utvidgning av Europadomsto-
lens behörighet att avge rådgivande yttranden 
ytterligare förbättrar växelverkan mellan Eu-
ropadomstolen och de nationella myndighe-
terna och på så sätt stärker genomförandet av 
konventionen i enlighet med subsidiaritets-
principen, 

 
beaktar utlåtande nr 285 (2013) som antogs 

av Europarådets parlamentariska församling 
den 28 juni 2013, 
 

har kommit överens om följande: 
 

Artikel 1 
 
1. De höga fördragsslutande parternas högs-

ta domstolar, som har angetts i enlighet med 
artikel 10 i detta protokoll, får begära att Eu-
ropadomstolen avger rådgivande yttranden 
om principfrågor som gäller tolkningen eller 
tillämpningen av de rättigheter och friheter 
som anges i konventionen och protokollen till 
den. 

 
2. Den domstol som begär ett rådgivande 

yttrande får begära yttrandet endast i anslut-
ning till ett pågående mål vid domstolen. 

3. Den domstol som begär ett rådgivande 
yttrande ska motivera sin begäran och till-

 
PROTOCOLE N° A LA CONVENTION 
DE SAUVEGARDE DES DROITS DE 
L´HOMME ET DES LIBERTÉS FON-
DAMENTALES  
 
Préambule 
 

Les Etats membres du Conseil de l’Europe 
et les autres Hautes Parties contractantes à la 
Convention de sauvegarde des Droits de 
l’Homme et des Libertés fondamentales, sig-
née à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dé-
nommée « la Convention »), signataires du 
présent Protocole, 
 

Vu les dispositions de la Convention, no-
tamment l’article 19 établissant la Cour euro-
péenne des droits de l’homme (ci-après dé-
nommée « la Cour »);  
 

Considérant que l’extension de la compé-
tence de la Cour pour donner des avis consul-
tatifs renforcera l’interaction entre la Cour et 
les autorités nationales, et consolidera ainsi la 
mise en œuvre de la Convention, conformé-
ment au principe de subsidiarité; 
 

Vu l’Avis n° 285 (2013) adopté par 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe le 28 juin 2013,  
 

Sont convenus de ce qui suit:  
 

Article 1 
 

1 Les plus hautes juridictions d’une Haute 
Partie contractante, telles que désignées con-
formément à l’article 10, peuvent adresser à 
la Cour des demandes d’avis consultatifs sur 
des questions de principe relatives à 
l’interprétation ou à l’application des droits et 
libertés définis par la Convention ou ses pro-
tocoles. 

2 La juridiction qui procède à la demande 
ne peut solliciter un avis consultatif que dans 
le cadre d’une affaire pendante devant elle.  
3 La juridiction qui procède à la demande 
motive sa demande d’avis et produit les élé-
ments pertinents du contexte juridique et fac-
tuel de l’affaire pendante. 
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handahålla relevant bakgrundsinformation om 
de juridiska omständigheterna och faktiska 
förhållanden i det pågående målet. 
 

Artikel 2 
 
1. En panel med fem ledamöter av Europa-

domstolen i stor sammansättning ska med be-
aktande av artikel 1 besluta om den godkän-
ner en begäran om ett rådgivande yttrande. 
Panelen ska motivera sitt beslut om den av-
slår begäran. 

2. Om panelen godkänner begäran, ska Eu-
ropadomstolen i stor sammansättning avge 
det rådgivande yttrandet.   

3. I panelen och Europadomstolen i stor 
sammansättning, som avses i de föregående 
punkterna, ingår som självskriven ledamot 
den domare som har valts för den höga för-
dragsslutande part till vilken den domstol 
som har begärt det rådgivande yttrandet hör. 
Om det inte finns någon sådan domare eller 
om domaren inte kan delta, ska en person 
som är utsedd av Europadomstolens ordfö-
rande från en lista som på förhand har getts in 
av den fördragsslutande parten delta i egen-
skap av domare. 
 

Artikel 3 
 

Europarådets kommissionär för mänskliga 
rättigheter och den höga fördragsslutande part 
till vilken den domstol som har begärt ett 
rådgivande yttrande hör har rätt att avge 
skriftliga yttranden och att delta i förhand-
lingarna. Europadomstolens ordförande kan i 
syfte att säkerställa god rättskipning be även 
en annan hög fördragsslutande part eller per-
son att avge skriftliga yttranden eller delta i 
förhandlingarna. 
 
 

Artikel 4 
 

1. Rådgivande yttranden ska motiveras. 
2. Om ett rådgivande yttrande helt eller 

delvis inte ger uttryck för ledamöternas en-
hälliga uppfattning, har varje ledamot rätt att 
avge sin särskilda mening. 

3. Rådgivande yttranden ska överlämnas till 
den domstol som har begärt dem och till den 
höga fördragsslutande part till vilken domsto-

 
 

Article 2 
 

1 Un collège de cinq juges de la Grande 
Chambre se prononce sur l’acceptation de la 
demande d’avis consultatif au regard de 
l’article 1. Tout refus du collège d’accepter la 
demande est motivé. 

2 Lorsque le collège accepte la demande, la 
Grande Chambre rend un avis consultatif. 
 

3 Le collège et la Grande Chambre, visés 
aux paragraphes précédents, comprennent de 
plein droit le juge élu au titre de la Haute Par-
tie contractante dont relève la juridiction qui a 
procédé à la demande. En cas d’absence de ce 
juge, ou lorsqu’il n’est pas en mesure de 
siéger, une personne choisie par le Président 
de la Cour sur une liste soumise au préalable 
par cette Partie siège en qualité de juge.  
 
 
 

Article 3 
 

Le Commissaire aux droits de l’homme du 
Conseil de l’Europe et la Haute Partie con-
tractante dont relève la juridiction qui a 
procédé à la demande ont le droit de présenter 
des observations écrites et de prendre part aux 
audiences.  Le Président de la Cour peut, dans 
l’intérêt d’une bonne administration de la jus-
tice, inviter toute autre Haute Partie contrac-
tante ou personne à présenter également des 
observations écrites ou à prendre part aux au-
diences.  
 

Article 4  
 

1 Les avis consultatifs sont motivés.  
2 Si l’avis consultatif n’exprime pas, en 

tout ou en partie, l’opinion unanime des 
juges, tout juge a le droit d’y joindre l’exposé 
de son opinion séparée.  

3 Les avis consultatifs sont transmis à la ju-
ridiction qui a procédé à la demande et à la 
Haute Partie contractante dont cette juridic-
tion relève.  

4 Les avis consultatifs sont publiés. 
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len hör. 

4. Rådgivande yttranden ska offentliggöras. 
 
 

Artikel 5 
 

Rådgivande yttranden är inte bindande. 
 

 
Artikel 6 

 
Mellan de höga fördragsslutande parterna 

ska artiklarna 1–5 i detta protokoll betraktas 
som tillägg till konventionen och samtliga be-
stämmelser i konventionen ska tillämpas i en-
lighet därmed. 
 

Artikel 7 
 

1. Detta protokoll står öppet för underteck-
nande av de höga fördragsslutande parterna i 
konventionen, vilka kan uttrycka sitt sam-
tycke till att vara bundna genom  

a) undertecknande utan förbehåll för ratifi-
kation, godtagande eller godkännande, eller 

b) undertecknande med förbehåll för ratifi-
kation, godtagande eller godkännande, följt 
av ratifikation, godtagande eller godkännan-
de. 

2. Ratifikations-, godtagande- eller godkän-
nandeinstrument ska deponeras hos Europa-
rådets generalsekreterare. 
 

Artikel 8 
 
1. Detta protokoll träder i kraft den första 

dagen i den månad som följer efter utgången 
av en period på tre månader efter den dag då 
tio höga fördragsslutande parter i konventio-
nen har uttryckt sitt samtycke till att vara 
bundna av protokollet i enlighet med be-
stämmelserna i artikel 7.  

2. Om en hög fördragsslutande part senare 
uttrycker sitt samtycke till att vara bunden av 
protokollet, träder protokollet i kraft den för-
sta dagen i den månad som följer efter ut-
gången av en period på tre månader efter den 
dag då denna part uttryckte sitt samtycke till 
att vara bunden av protokollet i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 7.  
 
 

Article 5 
 

Les avis consultatifs ne sont pas contraig-
nants. 
 

Article 6 
 

Les Hautes Parties contractantes con-
sidèrent les articles 1 à 5 du présent Protocole 
comme des articles additionnels à la Conven-
tion, et toutes les dispositions de la Conven-
tion s’appliquent en conséquence.  
 

Article 7 
 

1 Le présent Protocole est ouvert à la signa-
ture des Hautes Parties contractantes à la 
Convention, qui peuvent exprimer leur con-
sentement à être liées par: 

a la signature sans réserve de ratification, 
d’acceptation ou d’approbation; ou  

b la signature sous réserve de ratification, 
d’acceptation ou d’approbation, suivie de rat-
ification, d’acceptation ou d’approbation. 

2 Les instruments de ratification, 
d’acceptation ou d’approbation seront dépo-
sés près le Secrétaire Général du Conseil de 
l’Europe.  

 
Article 8 

 
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 Hautes Parties contractantes à la 
Convention auront exprimé leur consente-
ment à être liées par le Protocole conformé-
ment aux dispositions de l’article 7. 

2 Pour toute Haute Partie contractante à la 
Convention qui exprimera ultérieurement son 
consentement à être liée par le présent Proto-
cole, celui-ci entrera en vigueur le premier 
jour du mois qui suit l’expiration d’une pé-
riode de trois mois après la date de 
l’expression de son consentement à être liée 
par le Protocole conformément aux disposi-
tions de l’article 7.  
 

Article 9 
 

Aucune réserve n’est admise aux disposi-
tions du présent Protocole au titre de l’article 
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Artikel 9 

 
Förbehåll enligt artikel 57 i konventionen 

får inte göras beträffande bestämmelserna i 
detta protokoll. 
 

Artikel 10 
 

Varje hög fördragsslutande part i konven-
tionen ska, vid tidpunkten för undertecknan-
det eller när den deponerar sitt ratifikations-, 
godtagande- eller godkännandeinstrument, 
genom en förklaring ställd till Europarådets 
generalsekreterare ange de domstolar som 
den utser för de ändamål som avses i artikel 
1.1 i detta protokoll. Denna förklaring kan när 
som helst därefter ändras på samma sätt. 
 
 

Artikel 11 
 

Europarådets generalsekreterare ska under-
rätta Europarådets medlemsstater och de 
andra höga fördragsslutande parterna om 

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

eller godkännandeinstrument,  
c) dagar för detta protokolls ikraftträdande 

enligt artikel 8,  
d) förklaringar som har avgetts i enlighet 

med artikel 10, och 
e) andra åtgärder, notifikationer eller för-

klaringar som rör detta protokoll.  
 

Till bekräftelse härav har undertecknade, 
därtill vederbörligen befullmäktigade, under-
tecknat detta protokoll.  
 

Upprättat i Strasbourg den 2 oktober 2013 
på engelska och franska, vilka båda texter är 
lika giltiga, i ett enda exemplar som ska de-
poneras i Europarådets arkiv. Europarådets 
generalsekreterare ska överlämna bestyrkta 
kopior till varje medlemsstat i Europarådet 
och till de andra höga fördragsslutande par-
terna i konventionen.  
 
 
 
 

57 de la Convention. 
 

Article 10  
 

Chaque Haute Partie contractante à la Con-
vention indique, au moment de la signature 
ou du dépôt de son instrument de ratification, 
d’acceptation ou d’approbation, au moyen 
d’une déclaration adressée au Secrétaire Gé-
néral du Conseil de l’Europe, quelles juridic-
tions elle désigne aux fins de l’article 1, para-
graphe 1, du présent Protocole. Cette déclara-
tion peut être modifiée à tout moment de la 
même manière. 
 

Article 11 
 
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Eu-

rope notifiera aux Etats membres du Conseil 
de l’Europe et aux autres Hautes Parties con-
tractantes à la Convention: 

a toute signature; 
b le dépôt de tout instrument de ratification, 

d'acceptation ou d'approbation; 
c toute date d'entrée en vigueur du présent 

Protocole conformément à l’article 8; 
d toute déclaration faite en vertu de l’article 

10; et 
e tout autre acte, notification ou communi-

cation ayant trait au présent Protocole. 
 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autori-
sés à cet effet, ont signé le présent Protocole. 
 

Fait à Strasbourg, le 2 octobre 2013, 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 certifiée 
conforme à chacun des Etats membres du 
Conseil de l’Europe et aux autres Hautes Par-
ties contractantes à la Convention. 
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