
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS

FÖRDRAGSSERIE
Utgiven i Helsingfors den 7 juli 2016

(Finlands författningssamlings nr 103/2012)

Republikens presidents förordning

Om sättandet i kraft av det till Europeiska stadgan om lokal självstyrelse fogade
tilläggsprotokollet om rätten att delta i de lokala förvaltningsmyndigheternas verksamhet
och om ikraftträdandet av lagen om sättande i kraft av bestämmelser som hör till

lagstiftningsområdet för tilläggsprotokollet

Utfärdad i Helsingfors den 24 februari 2012

I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs:

1 §
Till Europeiska stadgan om lokal självsty-
relse fogade tilläggsprotokollet om rätten att
delta i de lokala förvaltningsmyndigheternas
verksamhet som upprättats i Utrecht den 16
november 2009 träder i kraft den 1 juni 2012
så som därom har överenskommits.
Riksdagen har antagit tilläggsprotokollet
den 7 oktober 2011 och republikens president
den 16 december 2011. Godkännandeinstru-
mentet har lämnats i förvar hos generalsekre-
teraren för Europeiska rådet den 10 februari
2012.

2 §
Lagen om sättande i kraft av det till Euro-

peiska stadgan om lokal självstyrelse fogade
tilläggsprotokollet om rätten att delta i de
lokala förvaltningsmyndigheternas verksam-
het (1335/2011), vilken också antagits av
Ålands landsting, träder i kraft den 1 juni
2012.

3 §
De bestämmelser i tilläggsprotokollet som

inte hör till området för lagstiftningen gäller
som förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 1 juni

2012.

Helsingfors den 24 februari 2012

Republikens president

TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen
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Fördragstext 
 
 
 
 
TILLÄGGSPROTOKOLL OM RÄTTEN 
ATT DELTA I DE LOKALA FÖR-
VALTNINGSMYNDIGHETERNAS 
VERKSAMHET FOGAT TILL EURO-
PEISKA STADGAN OM LOKAL SJÄLV-
STYRELSE 

ADDITIONAL PROTOCOL TO THE 
EUROPEAN CHARTER OF LOCAL 
SELF-GOVERNMENT ON THE RIGHT 
TO PARTISIPATE IN THE AFFAIRS 
OF A LOCAL AUTHORITY 

 
Medlemsstaterna i Europarådet, som har 

undertecknat detta tilläggsprotokoll till Euro-
peiska stadgan om lokal självstyrelse (nedan 
"stadgan", ETS nr 122), 
 

 
som beaktar att Europarådets syfte är att 

uppnå en fastare enhet mellan dess medlems-
stater för att trygga och verkställa de ideal 
och principer som utgör deras gemensamma 
arv, 
 

som beaktar att rätten att delta i skötseln av 
de offentliga angelägenheterna är en av de 
demokratiska principer som delas av alla 
medlemsstater i Europarådet, 
 

som beaktar att utvecklingen i medlemssta-
terna påvisar att denna princip är av högsta 
vikt för den lokala självstyrelsen, 
 

som beaktar att det är lämpligt att komplet-
tera stadgan med bestämmelser som garante-
rar rätten att delta i de lokala förvaltnings-
myndigheternas verksamhet, 
 

som erinrar Europarådets konvention om 
tillgång till offentliga handlingar som antogs 
av ministerkommittén den 27 november 
2008, 
 

som också erinrar den deklaration och 
handlingsplan som antogs vid Europarådets 
stats- och regeringschefers tredje toppmöte (i 
Warszawa den 16 och 17 maj 2005),  
 

har kommit överens om följande 

The member States of the Council of 
Europe, signatories to this Additional Proto-
col to the European Charter of Local Self-
Government (hereinafter referred to as “the 
Charter”, ETS No. 122), 
 

Considering that the aim of the Council of 
Europe is to achieve greater unity between its 
members for the purpose of safeguarding and 
realising the ideals and principles which are 
their common heritage; 
 

Considering that the right to participate in 
the conduct of public affairs is one of the 
democratic principles that are shared by all 
member States of the Council of Europe; 
 

Considering that the evolution in member 
States has shown the pre-eminent importance 
of this principle for local self-government; 
 

Considering that it would be appropriate to 
supplement the Charter with provisions guar-
anteeing the right to participate in the affairs 
of a local authority; 
 

Bearing in mind the Council of Europe 
Convention on Access to Official Docu-
ments, adopted by the Committee of Minis-
ters on 27 November 2008; 
 

Bearing in mind also the Declaration and 
the Action Plan adopted at the 3rd Summit of 
Heads of State and Government of the Coun-
cil of Europe (Warsaw, 16 to 17 May 2005), 

 
Have agreed as follows: 
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Artikel 1 Article 1 
 

Rätt att delta i de lokala förvaltningsmyndig-
heternas verksamhet 

Right to participate in the affairs of a local 
authority 

 
1) Parterna ska garanterar alla som omfattas 

av deras jurisdiktion rätten att delta i de loka-
la förvaltningsmyndigheternas verksamhet. 
 

2) Rätten att delta i de lokala förvaltnings-
myndigheternas verksamhet innebär rätt att 
sträva efter att besluta om och påverka an-
vändningen av de lokala förvaltningsmyndig-
heternas befogenheter och skötseln av uppgif-
ter. 
 

3) Om medlen för att främja användningen 
av denna rätt ska föreskrivas i lagstiftningen. 
I lagstiftningen är det möjligt att utan att 
orättvist diskriminera mot någon person eller 
grupp stifta om särskilda åtgärder i olika för-
hållanden eller för olika persongrupper. I en-
lighet med parternas grundlagsenliga 
och/eller internationella förpliktelser kan i 
lagstiftningen särskilt föreskrivas om åtgärder 
som avgränsats till att endast gälla väljare.  
 

4.1) Parterna ska i sin lagstiftning tillerkän-
na sina medborgare rätt att som väljare och 
kandidater delta i valet av medlemmarna i 
fullmäktige eller representationsorganet för 
de lokala förvaltningsmyndigheterna i sitt bo-
ningssamfund.  
 

4.2) I lagstiftningen ska också andra perso-
ner tillerkännas rätt att delta på samma sätt 
när parten i enlighet med sin konstitutionella 
ordning så beslutar eller när detta är förenligt 
med partens förpliktelser enligt internationell 
rätt. 
  

5.1) Alla formaliteter, villkor och begräns-
ningar som gäller rätten att delta i de lokala 
förvaltningsmyndigheternas verksamhet ska 
stiftas i lag och de ska vara förenliga med 
parternas förpliktelser enligt internationell 
rätt. 

1) The States Parties shall secure to every-
one within their jurisdiction the right to par-
ticipate in the affairs of a local authority.  
 

2) The right to participate in the affairs of a 
local authority denotes the right to seek to 
determine or to influence the exercise of a 
local authority's powers and responsibilities. 
 
 
 

3) The law shall provide means of facilitat-
ing the exercise of this right. Without un-
fairly discriminating against any person or 
group, the law may provide particular meas-
ures for different circumstances or categories 
of persons. In accordance with the constitu-
tional and/or international obligations of the 
party, the law may, in particular, provide for 
measures specifically limited to voters. 
 

 
4.1) Each Party shall recognise by law the 

right of nationals of the party to participate, 
as voters or candidates, in the election of 
members of the council or assembly of the 
local authority in which they reside. 
 
 

4.2) The law shall also recognise the right 
of other persons to so participate where the 
party, in accordance with its own constitu-
tional order, so decides or where this accords 
with the party’s international legal obliga-
tions. 
 

5.1) Any formalities, conditions or restric-
tions to the exercise of the right to participate 
in the affairs of a local authority shall be pre-
scribed by law and be compatible with the 
party’s international legal obligations. 
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5.2) I lagstiftningen ska stiftas om sådana 

formaliteter, villkor och begränsningar som är 
nödvändiga för att säkerställa att användning-
en av rätten att delta inte äventyrar den etiska 
enheten och öppenheten av de lokala förvalt-
ningsmyndigheternas användning av sina be-
fogenheter och skötsel av sina uppgifter. 
 

5.3) Alla andra formaliteter, villkor och be-
gränsningar ska vara nödvändiga för effektiv 
politisk demokrati, bevarande av allmän sä-
kerhet i ett demokratiskt samhälle eller för att 
parten kan uppfylla sina förpliktelser enligt 
internationell rätt. 

 
5.2) The law shall impose such formalities, 

conditions and restrictions as are necessary to 
ensure that the ethical integrity and transpar-
ency of the exercise of local authorities’ 
powers and responsibilities are not jeopard-
ised by the exercise of the right to participate. 
 
 
5.3) Any other formalities, conditions or re-
strictions must be necessary for the operation 
of an effective political democracy, for the 
maintenance of public safety in a democratic 
society or for the party to comply with the 
requirements of its international legal obliga-
tions. 

 
 
Artikel 2  Article 2 
 

Åtgärder för genomförande av rätten till del-
tagande 

Implementing measures for the right to par-
ticipate 

 
1) Parterna ska vidta alla åtgärder som be-

hövs för att rätten att deltagande i de lokala 
förvaltningsmyndigheternas verksamhet kan 
genomföras. 
 

2) Åtgärder som gäller användning av rät-
ten att delta ska omfatta följande: 
 

i) de lokala förvaltningsmyndigheterna ges 
behörighet att möjliggöra, främja och under-
lätta användningen av i detta protokoll före-
skriven rätt att delta, 
 

ii) det säkerställs att de följande skapas: 
 

a) engagerande förfaranden till vilka kan 
höra rådgivande förfaranden, lokala folkom-
röstningar och initiativ samt i fråga om lokala 
förvaltningsmyndigheter som till sitt invånar-
antal och/eller geografiska område är stora, 
åtgärder med hjälp av vilka människorna kan 
delta på en nivå som är nära dem,  
 

b) förfaranden genom vilka rätten att ta del 
av offentliga handlingar i de lokala förvalt-
ningsmyndigheternas besittning i enlighet 

1)  The Parties shall take all such measures 
as are necessary to give effect to the right to 
participate in the affairs of a local authority. 
 
 

2 ) These measures for the exercise of the 
right to participate shall include: 
 

i)  empowering local authorities to enable, 
promote and facilitate the exercise of the 
right to participate set out in this Protocol; 
 
 

ii)  securing the establishment of: 
 

a) procedures for involving people which 
may include consultative processes, local 
referendums and petitions and, where the lo-
cal authority has many inhabitants and/or 
covers a large geographical area, measures to 
involve people at a level close to them; 
 
 

b) procedures for access, in accordance 
with the Party’s constitutional order and in-
ternational legal obligations, to official 
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med den konstitutionella ordningen och för-
pliktelserna enligt internationell rätt, 
 

c) åtgärder för att tillgodose de persongrup-
pers behov som har särskilda svårigheter att 
delta, och  
 

d) system och förfaranden för behandling 
och besvarande av klagomål och initiativ gäl-
lande de lokala förvaltningsmyndigheternas 
och de lokala offentliga tjänsternas verksam-
het,  
 

iii) användning av informations- och kom-
munikationsteknik uppmuntras för att främja 
och använda i detta protokoll föreskriven rätt 
att delta. 
 

3) Förfarandena, åtgärderna och mekanis-
merna kan vara olika för olika grupper av lo-
kala förvaltningsmyndigheter med beaktande 
av deras storlek och behörighet. 
 

4) Vid planering och beslutsfattande av åt-
gärder genom vilka rätten till deltagande i de 
lokala förvaltningsmyndigheternas verksam-
het genomförs ska i mån av möjlighet de lo-
kala förvaltningsmyndigheterna höras rätti-
digt och på lämpligt sätt. 

documents held by local authorities; 
 

 
c) measures for meeting the needs of cate-

gories of persons who face particular obsta-
cles in participating; and 

 
d) mechanisms and procedures for dealing 

with and responding to complaints and sug-
gestions regarding the functioning of local 
authorities and local public services; 
 
 

iii) Encouraging the use of information and 
communication technologies for the promo-
tion and exercise of the right to participate 
set out in this Protocol. 
 

3) The procedures, measures and mecha-
nisms may be different for different catego-
ries of local authorities, having regard to 
their size and competences. 
 

4) In the planning and decision-making 
processes concerning measures to be under-
taken to give effect to the right to participate 
in the affairs of a local authority, local au-
thorities shall be consulted insofar as possi-
ble, in due time and in an appropriate way. 

 
 
Artikel 3  Article 3 
 

Myndigheter som protokollet tillämpas på Authorities to which the Protocol applies 

 
Detta protokoll tillämpas på alla grupper av 

lokala förvaltningsmyndigheter inom parter-
nas territorium. I samband med ratificeringen 
av sitt ratifikations- godtagande eller godkän-
nandeinstrument kan varje stat dock fastställa 
de grupper av lokala eller regionala förvalt-
ningsmyndigheter som det avser begränsa 
protokollets tillämpningsområde till eller som 
de avser avgränsa från dess tillämpningsom-
råde. Varje stat kan också utvidga protokol-
lets tillämpningsområde till andra grupper av 
lokala eller regionala förvaltningsmyndighe-
ter genom att senare underrätta därom till Eu-
roparådets generalsekreterare. 

This Protocol applies to all the categories 
of local authorities existing within the terri-
tory of the Party. However, each State may, 
when depositing its instrument of ratification, 
acceptance or approval, specify the catego-
ries of local or regional authorities to which 
it intends to confine the scope of the Protocol 
or which it intends to exclude from its scope. 
It may also include further categories of local 
or regional authorities within the scope of the 
Protocol by subsequent notification to the 
Secretary General of the Council of Europe. 
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Artikel 4   Article 4 
 

Territoriell tillämpning Territorial application 

 
1) En stat kan vid undertecknandet eller vid 

deponeringen av sitt ratifikations-, godtagan-
de- eller godkännandeinstrument ange på vil-
ket territorium eller vilka territorier detta pro-
tokoll ska vara tillämpligt. 
 

2) En part kan vid en senare tidpunkt, ge-
nom en förklaring ställd till Europarådets ge-
neralsekreterare, utsträcka tillämpningen av 
detta protokoll till ett annat territorium som 
anges i förklaringen. Med avseende på ett så-
dant territorium träder stadgan i kraft den för-
sta dagen i den månad som följer efter ut-
gången av en period på tre månader från den 
dag då generalsekreteraren mottog förklar-
ingen. 
 

3) En förklaring som avgetts i enlighet med 
de båda föregående punkterna kan, med avse-
ende på ett territorium som angetts i förklar-
ingen, återtas genom en till generalsekretera-
ren ställd underrättelse. Återtagandet träder i 
kraft den första dagen i den månad som följer 
efter utgången av en period på sex månader 
från den dag då generalsekreteraren mottog 
underrättelsen. 

1) Any State may at the time of signature 
or when depositing its instrument of ratifica-
tion, acceptance or approval, specify the ter-
ritory or territories to which this Protocol 
shall apply.  

 
2) Any Party may at any later date, by a 

declaration addressed to the Secretary Gen-
eral of the Council of Europe, extend the ap-
plication of this Protocol to any other terri-
tory specified in the declaration. In respect of 
such territory the Protocol shall enter into 
force on the first day of the month following 
the expiration of a period of three months af-
ter the date of receipt of such declaration by 
the Secretary General.  

 
3) Any declaration made under the two 

preceding paragraphs may, in respect of any 
territory specified in such declaration, be 
withdrawn by a notification addressed to the 
Secretary General of the Council of Europe. 
The withdrawal shall become effective on the 
first day of the month following the expira-
tion of a period of six months after the date 
of receipt of such notification by the Secre-
tary General. 

 
Artikel 5  Article 5 
 

Undertecknande och ikraftträdande Signature and entry into force 

 
1) Detta protokoll ska vara öppet för under-

tecknande av de medlemsstater i Europarådet 
som har undertecknat stadgan. Det ska ratifi-
ceras, godtas eller godkännas. En medlems-
stat i Europarådet kan inte ratificera, godta el-
ler godkänna protokollet om det inte samti-
digt ratificerar, godtar eller godkänner eller 
tidigare har ratificerat, godtagit eller godkänt 
stadgan. Ratifikations-, godtagande- eller 
godkännandeinstrument ska deponeras hos 
Europarådets generalsekreterare. 

1) This Protocol shall be open for signature 
by the member States of the Council of 
Europe signatories to the Charter. It is sub-
ject to ratification, acceptance or approval. A 
member State of the Council of Europe may 
not ratify, accept or approve this Protocol 
unless it has, simultaneously or previously, 
ratified, accepted or approved the Charter. 
Instruments of ratification, acceptance or ap-
proval shall be deposited with the Secretary 
General of the Council of Europe. 
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2) Detta protokoll träder i kraft den första 

dagen i den månad som följer efter utgången 
av en period på tre månader från den dag då 
åtta medlemsstater i Europarådet har uttryckt 
sitt samtycke till att vara bundna av protokol-
let i enlighet med bestämmelserna i artikel 
5.1. 
 
 

3) I förhållande till en medlemsstat som se-
nare uttrycker sitt samtycke till att vara bun-
den av protokollet träder detta i kraft den för-
sta dagen i den månad som följer efter ut-
gången av en period på tre månader från da-
gen för deponeringen av ratifikations-, godta-
gande- eller godkännandeinstrumentet. 

 
2) This Protocol shall enter into force on 

the first day of the month following the expi-
ration of a period of three months after the 
date on which eight member States of the 
Council of Europe have expressed their con-
sent to be bound by the Protocol in accor-
dance with the provisions of paragraph 1. 
 
 

3) In respect of any member State which 
subsequently expresses its consent to be 
bound by it, the Protocol shall enter into 
force on the first day of the month following 
the expiration of a period of three months af-
ter the date of the deposit of the instrument of 
ratification, acceptance or approval. 

 
Artikel 6  Article 6 
 

Uppsägning Denunciation 

 
1) En part kan när som helst säga upp detta 

protokoll genom en till Europarådets general-
sekreterare ställd underrättelse.  
 

 
2) Uppsägningen träder i kraft den första 

dagen i den månad som följer efter utgången 
av en period på sex månader från den dag då 
generalsekreteraren mottog underrättelsen. 

1) Any Party may at any time denounce 
this Protocol by means of a notification ad-
dressed to the Secretary General of the 
Council of Europe.  
 

2) Such denunciation shall become effec-
tive on the first day of the month following 
the expiration of a period of six months after 
the date of receipt of the notification by the 
Secretary General. 

 
 
Artikel 7  Article 7 
 

Underrättelser Notifications 

 
Europarådets generalsekreterare ska under-

rätta Europarådets medlemsstater om 
 
 

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

eller godkännandeinstrument, 
c) dagen för protokollets ikraftträdande en-

ligt artikel 5, 

The Secretary General of the Council of 
Europe shall notify the member States of the 
Council of Europe of: 
 

a) any signature; 
b) the deposit of any instrument of ratifica-

tion, acceptance or approval; 
c) any date of entry into force of this Proto-

col in accordance with Article 5; 
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d) underrättelser enligt artikel 3, 
e) andra åtgärder, notifikationer eller under-

rättelser som hänför sig till detta protokoll. 
 
 

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

d) any notification received in application 
of the provisions of Article 3; 

e) any other act, notification or communi-
cation relating to this Protocol. 
 

In witness whereof the undersigned, being 
duly authorised thereto, have signed this Pro-
tocol. 

 
Upprättat i Utrecht den 16 november 2009 

på engelska och franska, vilka båda texter är 
lika giltiga, i ett enda exemplar, som ska vara 
deponerat i Europarådets arkiv. Europarådets 
generalsekreterare ska överlämna bestyrkta 
kopior till varje medlemsstat i Europarådet. 
 

 

Done at [.........] on the [.....] day of 
[...............] in English and in French, both 
texts being equally authentic, in a single copy 
which shall be deposited in the archives of 
the Council of Europe. The Secretary Gen-
eral of the Council of Europe shall transmit 
certified copies to each member State of the 
Council of Europe. 

 
 
 

49/2016




