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Muu asiaMnrovvvvom sättande i kraft av protokoll nr 15 om ändring av 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 protokolletUtgiven i Helsingfors den 30 juni 2021

46/2021
(Finlands författningssamlings nr 663/2021)

Statsrådets förordning
om sättande i kraft av protokoll nr 15 om ändring av 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

I enligt med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av
de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokoll nr 15 om ändring av
konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
(431/2015):

1 §
Det i Strasbourg den 24 juni 2013 upprättade protokoll nr 15 om ändring av konventio-

nen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna träder i kraft
den 1 augusti 2021 enligt vad som har avtalats.

Protokollet har godkänts av riksdagen den 12 mars 2015 och av republikens president
den 10 april 2015. Godkännandeinstrumentet har deponerats hos Europarådets generalse-
kreterare den 17 april 2015.

2 §
De bestämmelser i protokollet som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som

förordning.

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

protokoll nr 15 om ändring av konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och
de grundläggande friheterna (431/2015) träder i kraft den 1 augusti 2021.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.

Helsingfors den 23 juni 2021

Utrikesminister Pekka Haavisto

Lagstiftningsråd Krista Oinonen
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Protokoll nr 15 om ändring av konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna  
 
 
Ingress  
 

Medlemsstaterna i Europarådet och övriga höga fördragsslutande parter till den i Rom den 4 

november 1950 undertecknade konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (nedan kallad ”konventionen”) som har undertecknat detta protokoll 

och som 

 

beaktar den deklaration som antogs vid högnivåkonferensen om Europadomstolens framtid i 

Brighton den 19 och 20 april 2012 liksom även de deklarationer som antogs vid konferenserna i 

Interlaken den 18 och 19 februari 2010 och i Izmir den 26 och 27 april 2011, 

 

beaktar utlåtande nr 283 (2013) som antogs av Europarådets parlamentariska församling den 26 

april 2013, 

 

beaktar behovet av att säkerställa att Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna 

(nedan kallad ”domstolen”) kan fortsätta sitt ytterst viktiga arbete för att skydda de mänskliga 

rättigheterna i Europa,  

 

har kommit överens om följande: 
   
Artikel 1 

 

I slutet av ingressen till konventionen införs ett nytt skäl som ska ha följande lydelse: 

 

”bekräftar att de höga fördragsslutande parterna i enlighet med subsidiaritetsprincipen har det 

primära ansvaret för att säkerställa de rättigheter och friheter som definieras i denna konvention 

och protokollen till denna och att de i denna uppgift har utrymme för skönsmässig bedömning i 

förhållande till vilken Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna som upprättats 

genom denna konvention utövar tillsynsbefogenheter”. 

 

Artikel 2 

 

1. I artikel 21 i konventionen införs ett nytt stycke 2 som ska ha följande lydelse: 

 

”Kandidater ska vara under 65 år den dag då den parlamentariska församlingen har bett att listan 

över tre kandidater enligt artikel 22 ska lämnas in.” 

 

2. Artikel 21.2 och 21.3 i konventionen ska bli artikel 21.3 respektive 21.4. 

 

3. Artikel 23.2 i konventionen ska utgå. Artikel 23.3 och 23.4 i konventionen ska bli artikel 23.2 

respektive 23.3. 

 

Artikel 3 

 

I artikel 30 i konventionen ska orden ”om inte någon av parterna i målet motsätter sig detta" 

utgå. 

 

Artikel 4 
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I artikel 35.1 i konventionen ska orden ”senast sex månader” ersättas av orden ”senast fyra 

månader”. 

 

Artikel 5 

 

I artikel 35.3 b i konventionen ska orden ”och förutsatt att inget mål som inte vederbörligen har 

prövats av nationell domstol får avvisas av denna anledning” utgå.  

 

Slut- och övergångsbestämmelser 

 

Artikel 6 

 

1. Detta protokoll står öppet för undertecknande av de höga fördragsslutande parterna till 

konventionen, vilka kan uttrycka sitt samtycke till att vara bundna genom 

 

a) undertecknande utan förbehåll för ratifikation, godtagande eller godkännande, eller 

 

b) undertecknande med förbehåll för ratifikation, godtagande eller godkännande, följt av 

ratifikation, godtagande eller godkännande. 

 

2. Ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument ska deponeras hos Europarådets 

generalsekreterare. 
  
Artikel 7 

 

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 alla höga fördragsslutande parter i konventionen har 

uttryckt sitt samtycke till att vara bundna av protokollet i enlighet med bestämmelserna i artikel 

6. 
  
Artikel 8 

 

1. De ändringar som införs genom artikel 2 i detta protokoll ska endast tillämpas på kandidater 

på listor som har lämnats in till den parlamentariska församlingen av de höga fördragsslutande 

parterna i enlighet med artikel 22 i konventionen efter att detta protokoll har trätt i kraft.  

 

2. Den ändring som införs genom artikel 3 i detta protokoll ska inte tillämpas på anhängiga mål 

där en part innan detta protokoll har trätt i kraft har motsatt sig en kammares förslag att avstå 

från sin befogenhet till förmån för domstolen i stor sammansättning. 

 

3. Artikel 4 i detta protokoll träder i kraft sex månader efter den dag då detta prokoll har trätt i 

kraft. Artikel 4 i detta protokoll ska inte tillämpas på klagomål beträffande vilka det slutgiltiga 

beslutet som avses i artikel 35.1 i konventionen har meddelats före den dag då artikel 4 i detta 

protokoll träder i kraft.  

 

4. Alla andra bestämmelser i detta protokoll ska tillämpas från och med den dag då det träder i 

kraft, i enlighet med bestämmelserna i artikel 7. 

 

Artikel 9 

 

Europarådets generalsekreterare ska underrätta Europarådets medlemsstater och de andra höga 

fördragsslutande parterna om 

 

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

c) dag för detta protokolls ikraftträdande enligt artikel 7, och   

 

d) andra åtgärder, notifikationer eller underrättelser som rör detta protokoll.  
  

 

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen befullmäktigade, undertecknat 

detta protokoll. 
  
Upprättat i Strasbourg den 24 juni 2013 på engelska och franska, vilka båda texter är lika giltiga, 

i ett enda exemplar som ska deponeras i Europarådets arkiv. Europarådets generalsekreterare ska 

överlämna bestyrkta kopior till varje medlemsstat i Europarådet och till de andra höga 

fördragsslutande parterna till denna konvention. 
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