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(Suomen säädöskokoelman n:o 961/2004)

L a k i

N:o 6

ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kolmannentoista
pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suo-

jaamista koskevan yleissopimuksen Vilnassa
3 päivänä toukokuuta 2002 tehdyn kolman-
nentoista pöytäkirjan lainsäädännön alaan
kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa
sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään ta-

savallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministerin sijainen
Pääministeri Matti Vanhanen

HE 111/2004
LaVM 7/2004
EV 134/2004

3—2005 899003



(Suomen säädöskokoelman n:o 32/2005)

Tasavallan presidentin asetus

N:o 7

ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kolmannentoista
pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-

räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2005

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suo-

jaamista koskevan yleissopimuksen Vilnassa
3 päivänä toukokuuta 2002 tehty kolmastoista
pöytäkirja, jonka eduskunta on hyväksynyt 19
päivänä lokakuuta 2004 ja jonka tasavallan
presidentti on hyväksynyt 12 päivänä mar-
raskuuta 2004 ja jota koskeva hyväksymis-
kirja on talletettu Euroopan neuvoston pää-
sihteerin huostaan 29 päivänä marraskuuta
2004, tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta
2005, niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suo-

jaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kolman-
nentoista pöytäkirjan lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
12 päivänä marraskuuta 2004 annettu laki
(961/2004) tulee voimaan 1 päivänä maalis-
kuuta 2005.

3 §
Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan

kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimas-
sa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

maaliskuuta 2005.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja
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(Suomennos) 
 
 
 
 
 
 
 

Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien  
suojaamista koskevan yleissopimuksen  

 
KOLMASTOISTA PÖYTÄKIRJA 

 
 
 
 

kuolemanrangaistuksen poistamisesta 
kaikissa olosuhteissa 

 
Tämän pöytäkirjan allekirjoittaneet Eu-

roopan neuvoston jäsenvaltiot 
ovat vakuuttuneet siitä, että jokaisen oi-

keus elämään on demokraattisen yhteiskun-
nan perusarvo ja että kuolemanrangaistuk-
sen poistaminen on olennaista tämän oikeu-
den suojaamiseksi ja jokaisen ihmisarvon 
täydeksi tunnustamiseksi;  

toivovat vahvistavansa oikeutta elämään, 
joka on taattu Roomassa 4 päivänä marras-
kuuta 1950 ihmisoikeuksien ja perusvapa-
uksien suojaamiseksi allekirjoitetulla yleis-
sopimuksella (jäljempänä ”yleissopimus”); 

 
ottavat huomioon, että yleissopimuksen 

Strasbourgissa 28 päivänä huhtikuuta 1983 
allekirjoitettu kuudes pöytäkirja koskien 
kuolemanrangaistuksen poistamista ei sulje 
pois kuolemanrangaistusta sodan tai sen vä-
littömän uhan aikana tehdyistä teoista;  

ovat päättäneet ottaa lopullisen askeleen 
kuolemanrangaistuksen poistamiseksi kai-
kissa olosuhteissa,  

ovat sopineet seuraavasta:  
 

1 artikla  

Kuolemanrangaistuksen poistaminen 

Kuolemanrangaistus on poistettava. Ke-
tään ei saa tuomita tällaiseen rangaistukseen 
eikä tällaista rangaistusta saa panna täytän-
töön.  

PROTOCOL No. 13 
 

TO THE CONVENTION FOR THE 
PROTECTION OF 

 
HUMAN RIGHTS AND FUNDAMEN-

TAL FREEDOMS, 
 

concerning the abolition of the death 
penalty in all circumstances 

 
The member States of the Council of 

Europe signatory hereto,  
Convinced that everyone’s right to life is 

a basic value in a democratic society and 
that the abolition of the death penalty is es-
sential for the protection of this right and 
for the full recognition of the inherent dig-
nity of all human beings;  

Wishing to strengthen the protection of 
the right to life guaranteed by the Conven-
tion for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms signed at Rome on 
4 November 1950 (hereinafter referred to as 
“the Convention”);  

Noting that Protocol No. 6 to the Conven-
tion, concerning the Abolition of the Death 
Penalty, signed at Strasbourg on 28 April 
1983, does not exclude the death penalty in 
respect of acts committed in time of war or 
of imminent threat of war;  

Being resolved to take the final step in 
order to abolish the death penalty in all cir-
cumstances,  

Have agreed as follows:  
 

Article 1 

Abolition of the death penalty 

The death penalty shall be abolished. No 
one shall be condemned to such penalty or 
executed.  
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2 artikla  

Kielto tehdä poikkeuksia 

Tämän pöytäkirjan määräyksistä ei saa 
poiketa yleissopimuksen 15 artiklan nojalla.  

 
 

3 artikla  

Kielto tehdä varaumia 

Tämän pöytäkirjan määräyksiin ei saa 
tehdä varaumia yleissopimuksen 57 artiklan 
nojalla. 

 
4 artikla 

Alueellinen soveltaminen 

1. Valtio voi tämän pöytäkirjan allekir-
joittaessaan tai sitä koskevan ratifioimis- tai 
hyväksymiskirjansa tallettaessaan täsmen-
tää alueen tai alueet, joita pöytäkirja kos-
kee. 

2. Valtio voi milloin tahansa myöhemmin 
Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitta-
mallaan selityksellä saattaa tämän pöytäkir-
jan koskemaan myös jotain muuta selityk-
sessä määriteltyä aluetta. Pöytäkirja tulee 
voimaan kyseisen alueen osalta sen kuu-
kauden ensimmäisenä päivänä, joka seuraa, 
kun on kulunut kolme kuukautta päivästä, 
jolloin pääsihteeri on ottanut selityksen vas-
taan. 

3. Kahden edellä olevan kappaleen mu-
kaisesti tehty selitys voidaan peruuttaa tai 
muuttaa selityksessä määritellyn alueen 
osalta pääsihteerille osoitettavalla ilmoituk-
sella. Peruutus tai muutos tulee voimaan 
sen kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka 
seuraa, kun on kulunut kolme kuukautta 
päivästä, jolloin pääsihteeri on ottanut seli-
tyksen vastaan.  

 
 

5 artikla 

Suhde yleissopimukseen 

Sopimusvaltioiden kesken tämän pöytä-
kirjan 1—4 artiklan määräyksiä pidetään 

Article 2

Prohibition of derogations 

No derogation from the provisions of this 
Protocol shall be made under Article 15 of 
the Convention.  

 
Article 3 

Prohibition of reservations 

No reservation may be made under Art-
icle 57 of the Convention in respect of the 
provisions of this Protocol.  

 
Article 4 

Territorial application 

1. Any State may, at the time of signature 
or when depositing its instrument of ratifi-
cation, acceptance or approval, specify the 
territory or territories to which this Protocol 
shall apply.  

2. Any State may at any later date, by a 
declaration addressed to the Secretary Gen-
eral of the Council of Europe, extend the 
application of this Protocol to any other ter-
ritory specified in the declaration. In respect 
of such territory the Protocol shall enter 
into force on the first day of the month fol-
lowing the expiration of a period of three 
months after the date of receipt of such dec-
laration 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 or modified by a notification ad-
dressed to the Secretary General. The with-
drawal or modification shall become effec-
tive on the first day of the month following 
the expiration of a period of three months 
after the date of receipt of such notification 
by the Secretary General.  

 
Article 5 

Relationship to the Convention 

As between the States Parties the provi-
sions of Articles 1 to 4 of this Protocol shall 
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yleissopimuksen lisäartikloina, ja kaikki 
yleissopimuksen määräykset ovat voimassa 
sen mukaisesti. 

 
6 artikla 

Allekirjoittaminen ja ratifiointi 

Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoitus-
ta varten yleissopimuksen allekirjoittaneille 
Euroopan neuvoston jäsenvaltioille. Se on 
ratifioitava tai hyväksyttävä. Euroopan 
neuvoston jäsenvaltio ei voi ratifioida tai 
hyväksyä tätä pöytäkirjaa ratifioimatta en-
sin tai samalla yleissopimusta. Ratifioimis- 
tai hyväksymisasiakirjat talletetaan Euroo-
pan neuvoston pääsihteerin huostaan.  

 
 
 

7 artikla 

Voimaantulo 

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan sen 
kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka 
seuraa, kun on kulunut kolme kuukautta 
päivästä jolloin kymmenen Euroopan neu-
voston jäsenvaltiota on 6 artiklan määräys-
ten mukaisesti ilmaissut suostuvansa siihen, 
että pöytäkirja sitoo niitä.  

2. Niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka il-
maisevat suostumuksensa myöhemmin, 
pöytäkirja tulee voimaan sen kuukauden 
ensimmäisenä päivänä, joka seuraa, kun on 
kulunut kolme kuukautta sitä koskevan rati-
fioimis- tai hyväksymiskirjan talletuspäi-
västä. 

 
 

8 artikla 

Tallettajan tehtävät 

Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa 
neuvoston kaikille jäsenvaltioille:  

 
a) allekirjoituksista; 
b) ratifioimis- tai hyväksymiskirjojen tal-

letuksista; 
c) tämän pöytäkirjan 4 ja 7 artiklan mu-

kaisista voimaantulopäivistä;  

be regarded as additional articles to the 
Convention, and all the provisions of the 
Convention shall apply accordingly.  

 
Article 6 

Signature and ratification 

This Protocol shall be open for signature 
by member States of the Council of Europe 
which have signed the Convention. It is 
subject to ratification, acceptance or ap-
proval. A member State of the Council of 
Europe may not ratify, accept or approve 
this Protocol without previously or simulta-
neously ratifying the Convention. Instru-
ments of ratification, acceptance or ap-
proval shall be deposited with the Secretary 
General of the Council of Europe.  

 
Article 7 

Entry into force 

1. This Protocol shall enter into force on 
the first day of the month following the ex-
piration of a period of three months after 
the date on which ten member States of the 
Council of Europe have expressed their 
consent to be bound by the Protocol in ac-
cordance with the provisions of Article 6.  

2. 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 follow-
ing the expiration of a period of three 
months after the date of the deposit of the 
instrument of ratification, acceptance or ap-
proval.  

 
Article 8 

Depositary functions 

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

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

cation, acceptance or approval;  
c) any date of entry into force of this Pro-

tocol in accordance with Articles 4 and 7;  
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d) muista tähän pöytäkirjaan liittyvistä 
toimista, ilmoituksista tai tiedonannoista. 

 
 
Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, sii-

hen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat al-
lekirjoittaneet tämän pöytäkirjan. 

 
 
Tehty Vilnassa, 3 päivänä toukokuuta 

2002, yhtenä englannin- ja ranskankielisenä 
kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat 
yhtä todistusvoimaiset ja joka talletetaan 
Euroopan neuvoston arkistoon. Euroopan 
neuvoston pääsihteeri toimittaa oikeaksi to-
distetut jäljennökset kullekin Euroopan 
neuvoston jäsenvaltiolle. 

 
 

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

 
 
In witness whereof the undersigned, being 

duly authorised thereto, have signed this 
Protocol.  

 
 
Done at Vilnius, this 3rd day of May 

2002, 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.  
 

 
 



(Suomen säädöskokoelman n:o 1076/2004)

L a k i

N:o 8

ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kahdennentoista
pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suo-

jaamiseksi tehtyyn yleissopimukseen Roo-
massa 4 päivänä marraskuuta 2000 tehdyn
kahdennentoista pöytäkirjan lainsäädännön
alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voi-
massa sellaisina kuin Suomi on niihin sitou-
tunut.

2 §
Tämän lain voimaantulosta säädetään ta-

savallan presidentin asetuksella.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja

HE 121/2004
PeVM 4/2004
EV 163/2004
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(Suomen säädöskokoelman n:o 33/2005)

Tasavallan presidentin asetus

N:o 9

ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kahdennentoista
pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien mää-

räysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2005

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suo-

jaamista koskevan yleissopimuksen Roomas-
sa 4 päivänä marraskuuta 2000 tehty kahdes-
toista pöytäkirja, jonka eduskunta on hyväk-
synyt 23 päivänä marraskuuta 2004 ja jonka
tasavallan presidentti on ratifioinut 3 päivänä
joulukuuta 2004 ja jota koskeva ratifioimis-
kirja on talletettu Euroopan neuvoston pää-
sihteerin huostaan 17 päivänä joulukuuta
2004, tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta
2005, niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suo-

jaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kahden-
nentoista pöytäkirjan lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
3 päivänä joulukuuta 2004 annettu laki
(1076/2004) tulee voimaan 1 päivänä huhti-
kuuta 2005.

3 §
Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan

kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimas-
sa.

4 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

huhtikuuta 2005.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja
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(Suomennos) 
 
 
 
 
 
 

YLEISSOPIMUS  
 

IHMISOIKEUKSIEN JA PERUS-
VAPAUKSIEN SUOJAAMISEKSI; 
KAHDESTOISTA PÖYTÄKIRJA 

 

Tämän pöytäkirjan allekirjoittaneet Eu-
roopan neuvoston jäsenvaltiot, jotka 

ottaen huomioon perusperiaatteen, jonka 
mukaan kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia 
lain edessä ja oikeutettuja yhtäläiseen lain 
suojaan; 

ovat päättäneet ryhtyä jatkotoimiin edis-
tääkseen kaikkien ihmisten tasa-arvoa saat-
tamalla yhteisesti voimaan yleisen syrjinnän 
kiellon Roomassa 4 päivänä marraskuuta 
1950 allekirjoitetun ihmisoikeuksien ja pe-
rusvapauden suojaamista koskevan yleisso-
pimuksen (jäljempänä "yleissopimus") no-
jalla; 

vakuuttaen, ettei syrjinnän kiellon periaa-
te estä sopimusvaltioita ryhtymästä sellai-
siin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on 
täyden ja tehokkaan tasa-arvon toteutumi-
sen edistäminen, edellyttäen että näille toi-
menpiteille on olemassa objektiivinen ja 
kohtuullinen peruste, 

ovat sopineet seuraavasta; 
 

1 artikla 

Kaikkinaisen syrjinnän kielto 

1. Laissa tunnustetuista oikeuksista naut-
timinen taataan ilman minkäänlaista suku-
puoleen, rotuun, ihonväriin, kieleen, uskon-
toon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, 
kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkupe-
rään, kansalliseen vähemmistöön kuulumi-
seen, varallisuuteen, syntyperään tai muu-
hun asemaan perustuvaa syrjintää. 

2. Ketään ei saa syrjiä viranomaistoimin-
nassa 1 kappaleessa tarkoitetuilla perusteil-
la. 

PROTOCOL NO. 12 
 

TO THE CONVENTION FOR THE 
PROTECTION OF HUMAN RIGHTS 
AND FUNDAMENTAL FREEDOMS 
 
The member States of the Council of 

Europe signatory hereto, 
Having regard to the fundamental prin-

ciple according to which all persons are 
equal before the law and are entitled to the 
equal protection of the law; 

Being resolved to take further steps to 
promote the equality of all persons through 
the collective enforcement of a general pro-
hibition of discrimination by means of the 
Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms signed 
at Rome on 4 November 1950 (hereinafter 
referred to as “the Convention”); 

Reaffirming that the principle of non-
discrimination does not prevent States Par-
ties from taking measures in order to pro-
mote full and effective equality, provided 
that there is an objective and reasonable 
justification for those measures, 

 
Have agreed as follows: 
 

Article 1 

General prohibition of discrimination 

1. The enjoyment of any right set forth by 
law shall be secured without discrimination 
on any ground such as sex, race, colour, 
language, religion, political or other opin-
ion, national or social origin, association 
with a national minority, property, birth or 
other status. 

 
2. No one shall be discriminated against 

by any public authority on any ground such 
as those mentioned in paragraph 1. 
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2 artikla 

Alueellinen soveltaminen 

1. Valtio voi tämän pöytäkirjan allekir-
joittaessaan tai sitä koskevan ratifioimis- tai 
hyväksymiskirjan tallettaessaan täsmentää 
alueen tai alueet, joita pöytäkirja koskee. 

 
2. Valtio voi milloin tahansa myöhemmin 

Euroopan neuvoston pääsihteerille osoitta-
mallaan selityksellä laajentaa tämän pöytä-
kirjan soveltamisen koskemaan myös muuta 
selityksessä määriteltyä aluetta. Pöytäkirja 
tulee voimaan kyseisen alueen osalta sen 
kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka 
seuraa, kun on kulunut kolme kuukautta 
päivästä, jona pääsihteeri on ottanut selityk-
sen vastaan. 

3. Kahden edellä olevan kappaleen mu-
kaisesti annettu selitys voidaan peruuttaa tai 
sitä voidaan muuttaa selityksessä määritel-
lyn alueen osalta pääsihteerille osoitetulla 
ilmoituksella. Peruutus tai muutos tulee 
voimaan sen kuukauden ensimmäisenä päi-
vänä, joka seuraa, kun on kulunut kolme 
kuukautta päivästä, jona pääsihteeri on ot-
tanut ilmoituksen vastaan. 

 
 
4. Tämän artiklan mukaisesti annettu seli-

tys katsotaan annetuksi yleissopimuksen 56 
artiklan 1 kappaleen mukaisesti. 

 
5. Valtio, joka on antanut tämän artiklan 1 

tai 2 kappaleen mukaisen selityksen, voi 
milloin tahansa myöhemmin antaa yhden 
tai useamman sellaisen alueen puolesta, jota 
selitys koskee, selityksen, jonka mukaan se 
tunnustaa tuomioistuimen toimivallan ottaa 
vastaan tämän pöytäkirjan 1 artiklaan liitty-
viä valituksia yksityishenkilöiltä, kansalais-
järjestöiltä tai ryhmiltä yleissopimuksen 34 
artiklan määräysten mukaisesti. 

 
 

3 artikla 

Suhde yleissopimukseen 

Sopimusvaltioiden kesken tämän pöytä-
kirjan 1 ja 2 artiklan määräyksiä pidetään 

Article 2

Territorial application 

1. Any State may, at the time of signature 
or when depositing its instrument of ratifi-
cation, acceptance or approval, specify the 
territory or territories to which this Protocol 
shall apply. 

2. Any State may at any later date, by a 
declaration addressed to the Secretary Gen-
eral of the Council of Europe, extend the 
application of this Protocol to any other ter-
ritory specified in the declaration. In respect 
of such territory the Protocol shall enter 
into force on the first day of the month fol-
lowing the expiration of a period of three 
months after the date of receipt by the Sec-
retary General of such declaration. 

3. Any declaration made under the two 
preceding paragraphs may, in respect of any 
territory specified in such declaration, be 
withdrawn or modified by a notification ad-
dressed to the Secretary General of the 
Council of Europe. The withdrawal or 
modification shall become effective on the 
first day of the month following the expira-
tion of a period of three months after the 
date of receipt of such notification by the 
Secretary General. 

4. A declaration made in accordance with 
this article shall be deemed to have been 
made in accordance with paragraph 1 of
Article 56 of the Convention. 

5. Any State which has made a declara-
tion in accordance with paragraph 1 or 2 of 
this article may at any time thereafter de-
clare on behalf of one or more of the territo-
ries to which the declaration relates that it 
accepts the competence of the Court to re-
ceive applications from individuals, non-
govern-mental organisations or groups of 
individuals as provided by Article 34 of the 
Convention in respect of Article 1 of this 
Protocol. 

 
Article 3 

Relationship to the Convention 

As between the States Parties, the provi-
sions of Articles 1 and 2 of this Protocol 
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yleissopimuksen lisäartikloina, ja kaikki 
yleissopimuksen määräykset ovat voimassa 
sen mukaisesti. 

 
4 artikla 

Allekirjoittaminen ja ratifioiminen 

Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoitus-
ta varten yleissopimuksen allekirjoittaneille 
Euroopan neuvoston jäsenvaltioille, jotka 
ovat allekirjoittaneet yleissopimuksen. Se 
on ratifioitava tai hyväksyttävä. Euroopan 
neuvoston jäsenvaltio ei voi ratifioida tai 
hyväksyä tätä pöytäkirjaa ratifioimatta en-
sin tai samalla yleissopimusta. Ratifioimis- 
tai hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan 
neuvoston pääsihteerin huostaan. 

 
 

5 artikla 

Voimaantulo 

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan sen 
kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka 
seuraa, kun on kulunut kolme kuukautta sii-
tä päivästä, jolloin kymmenen Euroopan 
neuvoston jäsenvaltiota on 4 artiklan mää-
räysten mukaisesti ilmaissut suostuvansa 
siihen, että pöytäkirja sitoo niitä. 

2. Niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka il-
maisevat suostumuksensa myöhemmin, 
pöytäkirja tulee voimaan sen kuukauden 
ensimmäisenä päivänä, joka seuraa, kun on 
kulunut kolme kuukautta sitä koskevan rati-
fioimis- tai hyväksymiskirjan tallettamis-
päivästä. 

 
 

6 artikla 

Tallettajan tehtävät 

Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa 
kaikille Euroopan neuvoston jäsenvaltioille: 

 
a) allekirjoituksista; 
b) ratifioimis- tai hyväksymiskirjojen tal-

letuksista; 
c) tämän pöytäkirjan 2 ja 5 artiklan mu-

kaisista voimaantulopäivistä; 

shall be regarded as additional articles to 
the Convention, and all the provisions of 
the Convention shall apply accordingly. 

 
Article 4 

Signature and ratification 

This Protocol shall be open for signature 
by member States of the Council of Europe 
which have signed the Convention. It is 
subject to ratification, acceptance or ap-
proval. A member State of the Council of 
Europe may not ratify, accept or approve 
this Protocol without previously or simulta-
neously ratifying the Convention. Instru-
ments of ratification, acceptance or ap-
proval shall be deposited with the Secretary 
General of the Council of Europe. 

 
Article 5 

Entry into force 

1. This Protocol shall enter into force on 
the first day of the month following the ex-
piration of a period of three months after 
the date on which ten member States of the 
Council of Europe have expressed their 
consent to be bound by the Protocol in ac-
cordance with the provisions of Article 4. 

2. 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 follow-
ing the expiration of a period of three 
months after the date of the deposit of the 
instrument of ratification, acceptance or ap-
proval. 

 
Article 6 

Depositary functions 

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

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

cation, acceptance or approval; 
c) any date of entry into force of this Pro-

tocol in accordance with Articles 2 and 5; 
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d) muista tähän pöytäkirjaan liittyvistä 
toimista, ilmoituksista tai tiedonannoista. 

 
Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, sii-

hen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat al-
lekirjoittaneet tämän pöytäkirjan. 

 
Tehty Roomassa, 4 päivänä marraskuuta 

2000, yhtenä englannin- ja ranskankielisenä 
kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat 
yhtä todistusvoimaiset ja joka talletetaan 
Euroopan neuvoston arkistoon. Euroopan 
neuvoston pääsihteeri toimittaa oikeaksi to-
distetut jäljennökset kullekin Euroopan 
neuvoston jäsenvaltiolle. 
 

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

 
In witness whereof the undersigned, being 

duly authorised thereto, have signed this 
Protocol. 

 
Done at Rome, this 4th day of November 

2000, 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. 
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