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Valtioneuvoston asetus
yhdistetyn patenttituomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdystä pöytäkirjasta
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään yhdistetyn patenttituomioistuimen
erioikeuksista ja vapauksista tehdystä pöytäkirjasta annetun lain (794/2021) 4 ja 5 §:n nojalla:
1§
Yhdistetyn patenttituomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista Brysselissä 29 päivänä
kesäkuuta 2016 tehty pöytäkirja tulee voimaan 27 päivänä lokakuuta 2021 niin kuin siitä
on sovittu.
Eduskunta on hyväksynyt pöytäkirjan 18 päivänä kesäkuuta 2021 ja valtioneuvosto 26 päivänä elokuuta 2021. Hyväksymiskirja on talletettu Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön huostaan 13 päivänä syyskuuta 2021.
2§
Pöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.
3§
Yhdistetyn patenttituomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdystä pöytäkirjasta
annettu laki (794/2021) tulee voimaan 27 päivänä lokakuuta 2021.
4§
Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä lokakuuta 2021.
Helsingissä 14.10.2021
Ulkoministeri Pekka Haavisto

Lainsäädäntöneuvos Maria Guseff
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Sopimusteksti
PÖYTÄKIRJA YHDISTETYN PATENTTITUOMIOISTUIMEN ERIOIKEUKSISTA JA VAPAUKSISTA

PROTOCOL ON PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE UNIFIED PATENT
COURT

Allekirjoittaneet yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen sopimusjäsenvaltiot, jotka

The undersigning Contracting Member
States of the Agreement on a Unified Patent
Court,

OTTAVAT HUOMIOON, että yhdistetystä
patenttituomioistuimesta 19 päivänä helmikuuta 2013 tehdyllä sopimuksella yhdistetty
patenttituomioistuin on perustettu kansainväliseksi järjestöksi, jolla on oikeushenkilön
asema kussakin sopimusjäsenvaltiossa,

CONSIDERING that the Unified Patent
Court has been established by the Agreement on a Unified Patent Court of 19 February 2013 as an international organisation
with legal personality in each Contracting
Member State;

PALAUTTAVAT MIELIIN, että yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen 37 artiklan 1 kohdassa määrätään,
että sopimusjäsenvaltioiden, joissa sijaitsevat ensimmäisen asteen tuomioistuimen keskusjaosto tai jokin sen toimipiste, ensimmäisen asteen tuomioistuimen paikallis- tai
aluejaosto tai yhdistetyn patenttituomioistuimen muutoksenhakutuomioistuin, on järjestettävä tilat ja ensimmäisten seitsemän vuoden ajan myös hallinnollinen tukihenkilöstö,

RECALLING that the Agreement on a Unified Patent Court provides, in Article 37(1),
that Contracting Member States hosting the
central division of the Court of First Instance or one of its sections, a local or regional division of the Court of First Instance
or the Court of Appeal of the Unified Patent
Court shall provide facilities and, during the
initial seven years, also administrative support staff;

PALAUTTAVAT MIELIIN, että yhdistetyn
patenttituomioistuimen perussäännön 8 artiklan mukaan yhdistetyn patenttituomioistuimen tuomareihin sovelletaan pöytäkirjaa
Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista,

RECALLING that the Statute of the Unified
Patent Court provides, in Article 8, that the
Protocol on the privileges and immunities of
the European Union shall apply to the
judges of the Unified Patent Court;

PALAUTTAVAT MIELIIN, että yhdistetyn
patenttituomioistuimen perussäännön 8 artiklan 4 kohta käsittää sekä yhdistetyn patenttituomioistuimen tuomarien erioikeudet
että heidän vapautensa ja että Euroopan
unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn
pöytäkirjan soveltaminen yhdistetyn patenttituomioistuimen tuomareihin on otettu huomioon, koska tuomioistuin liittyy olennaisesti vaikutukseltaan yhtenäiseen eurooppapatenttiin, eikä kyseisen pöytäkirjan soveltaminen voi muodostaa ennakkotapauksia sen

RECALLING that Article 8(4) of the Statute
of the Unified Patent Court covers both the
privileges and immunities of the judges of
the Unified Patent Court and that the application of the Protocol on the privileges and
immunities of the European Union to the
judges of the Unified Patent Court has been
foreseen because of the intrinsic link of the
latter with the European patent with unitary
effect and cannot create any precedent for
the application of that Protocol to other international organizations with regard to the
host nation policies of the Contracting
Member States;
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soveltamisesta muihin kansainvälisiin organisaatioihin sopimusjäsenvaltioiden isäntävaltiopolitiikan suhteen,
PALAUTTAVAT MIELIIN, että hallintokomitealla on toimivalta perustaa sisäinen
verojärjestelmä ja sosiaaliturvajärjestelmä
niillä hallintovaltuuksilla, jotka sille on annettu yhdistetystä patenttituomioistuimesta
tehdyllä sopimuksella,

RECALLING that the Administrative Committee has the competence to set up an internal tax and a social security scheme under
the powers of administration which are conferred to it by the Unified Patent Court
Agreement;

PALAUTTAVAT MIELIIN, että yhdistetystä patenttituomioistuimesta tehdyn sopimuksen 4 artiklan mukaan yhdistetyllä patenttituomioistuimella on laajin asianomaisen valtion kansallisen oikeuden mukaan oikeushenkilöllä oleva oikeuskelpoisuus,

RECALLING that the Agreement on a Unified Patent Court provides, in Article 4, that
the Unified Patent Court shall enjoy the
most extensive legal capacity accorded to legal persons under the national law of that
State;

TIEDOSTAVAT, että yhdistetyn patenttituomioistuimen on saatava sellaiset erioikeudet ja vapaudet, jotka ovat tarpeen sen
tehtävien suorittamiseksi,

RECOGNIZING that the Unified Patent
Court needs to benefit from privileges and
immunities which are necessary for the exercise of its functions;

KATSOVAT, että yhteinen lähestymistapa
erioikeuksia ja vapauksia koskevien asioiden käsittelyyn on tärkeä yhdistetyn patenttituomioistuimen ja sopimusjäsenvaltioiden
tarpeiden kannalta,

CONSIDERING that a common approach
on how to address issues of privileges and
immunities is essential in view of the needs
of the Unified Patent Court and of the Contracting Member States;

TIEDOSTAVAT, että yhdistetty patenttituomioistuin ja ne sopimusjäsenvaltiot, joissa
sijaitsevat ensimmäisen asteen tuomioistuimen keskusjaosto tai jokin sen toimipiste,
ensimmäisen asteen tuomioistuimen paikallis- tai aluejaosto tai yhdistetyn patenttituomioistuimen muutoksenhakutuomioistuin,
voivat lisäksi tehdä keskenään kahdenvälisiä
isäntämaasopimuksia,

RECOGNIZING that additional bilateral
Headquarter Agreements may be concluded
between the Unified Patent Court and Contracting Member States hosting the central
division of the Court of First Instance or one
of its sections, a local or regional division of
the Court of First Instance or the Court of
Appeal of the Unified Patent Court.

ovat sopineet seuraavasta:

Have agreed as follows:

1 artikla

Article 1

Termien käyttö

Use of terms

Tässä pöytäkirjassa
a) "sopimus" tarkoittaa yhdistetystä patenttituomioistuimesta 19 päivänä helmikuuta
2013 tehtyä sopimusta;
b) "perussääntö" tarkoittaa sopimuksen liitteessä I esitettyä yhdistetyn patenttituomioistuimen perussääntöä;

For the purpose of this Protocol:
a) “Agreement” means the Agreement on a
Unified Patent Court of 19 February 2013;
b) “Statute” means the Statute of the Unified
Patent Court as set out in Annex I of the
Agreement;
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c) "osapuoli" tarkoittaa tämän pöytäkirjan
osapuolena olevaa valtiota;
d) "sopimusjäsenvaltio" tarkoittaa sopimuksen osapuolena olevaa valtiota;
e) "tuomioistuin" tarkoittaa sopimuksella
perustettua yhdistettyä patenttituomioistuinta;
f) "muutoksenhakutuomioistuin" tarkoittaa
tuomioistuimen muutoksenhakutuomioistuinta;
g) "tuomioistuimen virallinen toiminta" tarkoittaa toimintaa, jota tarvitaan, jotta tuomioistuin voi täyttää ne tarkoitukset ja tehtävät, jotka sille on annettu sopimuksen määräysten mukaisesti;

c) “State Party” means a State party to this
Protocol;
d) “Contracting Member State” means a
State party to the Agreement;
e) “Court” means the Unified Patent Court
created by the Agreement;
f) “Court of Appeal” means the Court of
Appeal of the Court;
g) “The official activities of the Court”
means the activities that are necessary for
the fulfilment by the Court of the purposes
and functions it has been entrusted with in
accordance with the provisions of the
Agreement;
h) “Premises of the Court” means land and
buildings made available to the Court by the
Contracting Member State in accordance
with Article 37 of the Agreement and used
for the official activities of the Court;

h) "tuomioistuimen toimitilat" tarkoittaa
niitä maa-alueita ja rakennuksia, jotka sopimusjäsenvaltio luovuttaa tuomioistuimen
käyttöön sopimuksen 37 artiklan mukaisesti
ja joita käytetään tuomioistuimen viralliseen
toimintaan;
i) "tuomari" tarkoittaa tuomioistuimen tuomaria;
j) "kirjaaja" tarkoittaa tuomioistuimen kirjaajaa ja apulaiskirjaajaa;
k) "henkilöstö" tarkoittaa kaikkea henkilökuntaa, joka on tuomioistuimen palveluksessa virkamiehinä ja muuta tuomioistuimen
henkilökuntaa, lukuun ottamatta tuomareita
ja kirjaajaa;
l) "perhe" tarkoittaa jokaisen henkilön puolisoa ja huollettavana olevia läheisiä perheenjäseniä, jotka kuuluvat kyseisen henkilön talouteen ja jotka se sopimusjäsenvaltio, jossa
henkilö työskentelee, tunnustaa;

i) “Judge” means a Judge of the Court.
j) “Registrar” means the Registrar and the
Deputy-Registrar of the Court.
k) “Staff” means all personnel employed by
the Court as officials and other servants of
the Court except the Judges and the Registrar.

m) "asianosaisten edustajat" tarkoittaa lakimiehiä, eurooppapatenttiasiamiehiä tai patenttiasiamiehiä, joilla on sopimuksen 48 artiklan mukaisesti oikeus esiintyä tai avustaa
tuomioistuimessa.

l) “Family” means, with respect to any person, the spouse and dependent members of
the immediate family of such person forming part of such person’s household, as recognised by the hosting Contracting Member
State;
m) “Representatives of the parties” means
the lawyers, European patent attorneys or
patent attorneys authorised to practice or assist before the Court under Article 48 of the
Agreement.

2 artikla

Article 2

Yleiset määräykset tuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista

General provisions on privileges and immunities of the Court

Tuomioistuimella on kunkin osapuolen alueella sellaiset erioikeudet ja vapaudet, jotka
ovat tarpeen sen virallisen toiminnan harjoittamiseksi.

The Court shall enjoy in the territory of each
State Party such privileges and immunities
as are necessary for the exercise of its official activities.
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3 artikla

Article 3

Tuomioistuimen toimitilojen loukkaamattomuus

Inviolability of the premises of the Court

Tuomioistuimen toimitilat ovat loukkaamattomat, jollei kyseisen osapuolen kanssa
mahdollisesti sovittavista ehdoista muuta
johdu, ja jollei muuta johdu sen osapuolen
vastuusta, jonka alueella ensimmäisen asteen tuomioistuimen keskusjaosto tai jokin
sen toimipiste, ensimmäisen asteen tuomioistuimen paikallis- tai aluejaosto tai muutoksenhakutuomioistuin sijaitsee, käyttöön luovuttamiensa toimitilojen suhteen.

The premises of the Court shall be inviolable, subject to such conditions as may be
agreed with the State Party concerned and
subject to the responsibility of the State
Party hosting the central division of the
Court of First Instance or one of its sections,
a local or regional division of the Court of
First Instance or the Court of Appeal with
respect to the facilities that are to be provided by such a State Party.

4 artikla

Article 4

Arkistojen ja asiakirjojen loukkaamattomuus

Inviolability of archives and documents

Tuomioistuimen arkistot sekä kaikki sille
kuuluvat, sen hallussa olevat ja sille osoitetut asiakirjat niiden muodosta riippumatta
ovat loukkaamattomia kaikkina aikoina ja
kaikissa niiden sijaintipaikoissa.

The archives of the Court, and all papers
and documents in whatever form belonging
to it, held by it or addressed to it shall be inviolable at all times and wherever they may
be located.

5 artikla

Article 5

Tuomioistuimen ja sen omaisuuden, rahavarojen ja muiden varojen koskemattomuus

Immunity of the Court, its property, assets
and funds

1. Tuomioistuimella on lainkäytöllinen koskemattomuus, paitsi jos
a. tuomioistuin on yksittäistapauksessa nimenomaisesti luopunut koskemattomuudestaan;
b. joku muu kuin tuomioistuimen tuomari,
kirjaaja tai henkilöstö panee vireille tuomioistuinta vastaan sopimusperusteista vastuuta
koskevan siviilioikeudenkäynnin;
c. tuomioistuinta vastaan pannaan vireille
muuta kuin sopimusperusteista vastuuta koskeva siviilioikeudenkäynti, eikä vaade perustu tuomioistuimen lainkäytön harjoittamiseen, tai
d. kolmas osapuoli panee vireille siviilioikeudenkäynnin vahingosta, joka johtuu tuomioistuimelle kuuluvalla tai sen puolesta
käytetyllä moottorineuvolla aiheutetusta lii-

1. The Court shall enjoy immunity from legal process, except:
a. insofar as in any particular case it has expressly waived its immunity;
b. as in the event of civil proceedings
against it with respect to contractual liability
brought by persons others than the Judges,
the Registrar or the Staff of the Court;
c. as in cases of civil proceedings against it
with respect to non-contractual liability except where the claim is based on the performance of the Court’s jurisprudence or
d. in the case of a civil proceeding brought
by a third party for damages resulting from
an accident caused by a motor vehicle belonging to, or operated on behalf of, the
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kennevahingosta, tai kyse on sellaisesta liikennerikkomuksesta, jossa tällainen ajoneuvo on ollut osallisena.

Court, or in respect of a motor traffic offence involving such a vehicle.

2. Tuomioistuimella on lainkäytöllinen koskemattomuus omaisuutensa, rahavarojensa
ja muiden varojensa sijaintipaikasta riippumatta niihin kohdistuvaan ilman tuomioistuimen lupaa suoritettavaan etsintään, takavarikointiin, menetetyksi tuomitsemiseen,
perintään, ulosottoon ja pakkolunastukseen
nähden.

2. The Court shall enjoy immunity from legal process in respect of search, requisition,
confiscation, seizure or expropriation of, or
any other form of interference with, the
property, assets and funds of the Court,
wherever located, without the authorisation
of the Court.

3. Siltä osin kuin on tarpeen tuomioistuimen
virallisen toiminnan harjoittamiseksi, tuomioistuimen omaisuus, rahavarat ja muut
varat ovat vapaat kaikenlaisista rajoituksista,
määräyksistä, valvonnasta ja moratorioista.

3. To the extent necessary to exercise its official activities, the property, assets and
funds of the Court shall be exempt from restrictions, regulations, controls and moratoria of any nature.

6 artikla

Article 6

Osapuolen edustajien vapaudet

Immunity of Representatives of a State Party

1. Osapuolen edustajilla on hallintokomitean, budjettikomitean ja neuvoa-antavan
komitean kokouksiin osallistuessaan lainkäytöllinen koskemattomuus kaikkiin sellaisiin tekoihin nähden, jotka he tekevät toimiessaan virallisessa tehtävässään, mukaan lukien heidän suulliset ja kirjalliset lausuntonsa. Tätä vapautta sovelletaan heihin myös
heidän kokoustehtävänsä päätyttyä.

1. Representatives of a State Party shall enjoy, while attending meetings of the Administrative Committee, the Budget Committee
and the Advisory Committee immunities
from legal process in respect of all acts performed by them in their official capacity, including their words spoken or written. This
immunity shall continue to be accorded even
after the termination of their mission.

2. Heidän viralliset asiakirjansa ovat loukkaamattomia.

2. Their official papers and documents shall
be inviolable.

3. Mikään osapuoli ei ole velvollinen ulottamaan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja vapauksia
omiin kansalaisiinsa tai henkilöön, joka ottaessaan vastaan tehtävänsä tuomioistuimessa
asuu pysyvästi kyseisessä valtiossa.

3. No State Party is obliged to extend the
immunities referred to in paragraph 1 and 2
to its own nationals or any person who at the
time of taking up his functions with the
Court has his permanent residence in that
State.

7 artikla

Article 7

Verovapautukset

Exemption from taxes

1. Tuomioistuin sekä sen omaisuus, rahavarat ja muut varat ovat vapaat kaikista välittömistä veroista.

1. The Court, its property and assets, shall
be exempt from all direct taxes.

2. Tuomioistuin

2. The Court shall

6

69/2021

a. vapautetaan sellaisista arvonlisäveroista
tai sille palautetaan sellaiset arvonlisäverot,
jotka on maksettu tuomioistuimen viralliseen toimintaan tarvittavien ja sitä varten
toimitettujen tavaroiden ja palvelujen merkittävistä hankinnoista, jollei sijaintivaltiona
olevan osapuolen määräämistä rajoituksista
muuta johdu;
b. ei kuitenkaan saa vapautusta sellaisista
veroista ja maksuista, jotka ovat maksuja
julkisista palveluista.

a. be exempt from or accorded a refund of
value added taxes paid on any substantial
purchase of goods and services which are
necessary and supplied for the official activities of the Court, subject to the limitations
laid down by the host State Party;

3. Hankittuja tavaroita, joiden osalta on
myönnetty tällainen vapautus tai palautus,
saa myydä tai muutoin luovuttaa kyseisessä
osapuolessa tai muussa Euroopan unionin
jäsenvaltiossa ainoastaan vapautuksen tai
palautuksen myöntäneen osapuolen määräämillä ehdoilla.

3. Goods purchased under such an exemption or reimbursement shall not be sold or
otherwise disposed of in that State Party or
in another Member State of the European
Union, except in accordance with the conditions laid down by the State Party which
granted the exemption or reimbursement.

4. Kunkin osapuolen toimivaltaiset veroviranomaiset määräävät ehdoista ja menettelyistä, sanotun vaikuttamatta Euroopan
unionin oikeudesta johtuviin osapuolten velvoitteisiin sekä säädösten ja määräysten soveltamiseen.

4. Without prejudice to the obligations arising for the State Parties under European Union law and the application of laws and regulations, the conditions and procedure shall
be determined by the competent fiscal authorities of each State Party.

8 artikla

Article 8

Rahavarat ja vapautus valuuttarajoituksista

Funds and freedom from currency restrictions

b. however not be exempt from taxes and
dues which amount to charges for public
utility services.

Osapuolet myöntävät tuomioistuimelle sellaisen vapautuksen valuuttarajoituksista,
joka on tarpeen sen virallisen toiminnan harjoittamiseksi.

The State Parties shall accord the Court the
freedom of currency restrictions which is
necessary for the exercise of its official activities.

9 artikla

Article 9

Tuomarien ja kirjaajan erioikeudet ja vapaudet

Privileges and Immunities of the Judges and
the Registrar

1. Tuomarien erioikeuksiin ja vapauksiin sovelletaan perussäännön 8 artiklaa ja perussäännön 8 artiklassa olevan viittauksen perusteella pöytäkirjaa Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista.

1. The privileges and immunities of the
Judges are governed by Article 8 of the Statute and by reference in Article 8 of the Statute by the Protocol on the privileges and immunities of the European Union.

2. Perussäännön 8 artiklaa ja pöytäkirjaa Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista
sovelletaan kirjaajaan.

2. Article 8 of the Statute and the Protocol
on the privileges and immunities of the European Union shall apply to the Registrar.
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3. Kun pöytäkirjaa Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista sovelletaan 1 ja 2
kohdan mukaisesti, ainoastaan sen määräyksiä 11 artiklan b–e alakohdasta alkaen 14 artiklaan saakka sovelletaan vastaavasti, sovitettuina tuomioistuimen erityisiin olosuhteisiin. Tämä tarkoittaa erityisesti, että tuomarit ja kirjaaja
a. ovat velvollisia maksamaan tuomioistuimen heille maksamista palkoista ja palkkioista sisäistä veroa tuomioistuimen hyväksi;
b. vapautetaan kansallisesta verotuksesta
tuomioistuimen heille maksamien palkkojen
ja palkkioiden osalta, mutta ei tuomioistuimen heille maksamien eläkkeiden ja elinkorkojen osalta, siitä päivästä lukien, jona a
alakohdan mukaista sisäistä veroa aletaan
soveltaa;
c. vapautetaan tuomioistuimelle suoritettavien palvelujen osalta kaikista pakollisista
maksuista kansallisiin sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmiin siitä päivästä lukien,
jona tuomareihin ja kirjaajaan aletaan soveltaa tuomioistuimen perustamaa sosiaali- ja
terveydenhuoltojärjestelmää.

3. When applied in accordance with paragraph 1 and 2, only Article 11(b-e) to 14 of
the Protocol on the privileges and immunities of the European Union are to be applied
in analogy adapted to the specific circumstances of the Court. This means in particular that the Judges and the Registrar shall:

10 artikla

Article 10

Henkilöstön erioikeudet ja vapaudet

Immunities and privileges of the Staff

1. Henkilöstöllä on lainkäytöllinen koskemattomuus kaikkiin sellaisiin tekoihin nähden, jotka se tekee toimiessaan virallisessa
tehtävässään, mukaan lukien henkilöstön
suulliset ja kirjalliset lausunnot. Tätä vapautta sovelletaan henkilöstöön myös sen
jälkeen, kun sen palvelussuhde tuomioistuimessa on päättynyt.

1. The Staff shall be immune from legal process in respect of all acts performed by them
in their official capacity, including their
words spoken or written. This immunity
shall continue to be accorded even after the
termination of their employment with the
Court.

2. Henkilöstö
a. on velvollinen maksamaan tuomioistuimen sille maksamista palkoista ja palkkioista sisäistä veroa tuomioistuimen hyväksi;
b. vapautetaan kansallisesta verotuksesta
tuomioistuimen sille maksamien palkkojen
ja palkkioiden osalta, mutta ei tuomioistuimen sille maksamien eläkkeiden ja elinkorkojen osalta, siitä päivästä lukien, jona a alakohdan mukaista sisäistä veroa aletaan soveltaa; osapuolet voivat ottaa nämä palkat ja

2. The Staff shall,
a. be liable to an internal tax for the benefit
of the Court on salaries, wages and emoluments paid to them by the Court;
b. from the date on which the internal tax
under letter (a) is applied, be exempted from
national taxation on the salaries, wages and
emoluments, but not on pensions and annuities, paid to them by the Court; these salaries, wages and emoluments may be taken
into account by the State Parties for the purpose of assessing the amount of taxation to
be applied to income from other sources;

a. be liable to an internal tax for the benefit
of the Court on salaries, wages and emoluments paid to them by the Court;
b. from the date on which the internal tax
under letter (a) is applied, be exempted from
national taxation on the salaries, wages and
emoluments, paid to them by the Court, but
not on pensions and annuities, paid to them
by the Court;
c. from the date on which the Judges and the
Registrar are subject to a social security and
health scheme established by the Court, with
respect to services rendered for the Court, be
exempted from all compulsory contributions
to national social security and health
schemes.
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palkkiot lukuun määrätessään muista lähteistä saaduista tuloista suoritettavan veron
määrän;
c. vapautetaan tuomioistuimelle suoritettavien palvelujen osalta kaikista pakollisista
maksuista kansallisiin sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmiin siitä päivästä lukien,
jona henkilöstöön aletaan soveltaa tuomioistuimen perustamaa sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää.

c. from the date on which the Staff is subject
to a social security and health scheme established by the Court, with respect to services
rendered for the Court, be exempted from all
compulsory contributions to national social
security and health schemes.
3. No State Party is obliged to extend the
privileges referred to in paragraph 2 to its
own nationals or to a person who immediately prior to the employment by the Court
was a resident of that State Party.

3. Mikään osapuoli ei ole velvollinen ulottamaan 2 kohdassa tarkoitettuja erioikeuksia
omiin kansalaisiinsa tai henkilöön, joka välittömästi ennen palvelussuhdettaan tuomioistuimessa on asunut kyseisessä osapuolessa.
11 artikla

Article 11

Tunnus ja lippu

Emblem and flag

Tuomioistuimella on oikeus pitää tunnustaan ja lippuaan näkyvillä toimitiloissaan,
jollei kyseisen osapuolen kanssa mahdollisesti sovittavista ehdoista muuta johdu, sekä
pitää niitä näkyvillä virallisiin tarkoituksiin
käytettävissä ajoneuvoissa, verkkosivuillaan
ja asiakirjoissaan.

The Court shall be entitled to display its emblem and flag at its premises subject to such
conditions as may be agreed with the State
Party concerned, on vehicles used for official purposes as well as on its website and
documents.

12 artikla

Article 12

Yhteistyö osapuolten viranomaisten kanssa

Cooperation with the authorities of State
Parties

1. Kaikki henkilöt, joilla on 6, 9 ja 10 artiklan mukaiset erioikeudet ja vapaudet, ovat
velvollisia noudattamaan sen osapuolen säädöksiä ja määräyksiä, jonka alueella he voivat toimia virallisessa tehtävässään, sanotun
vaikuttamatta heidän erioikeuksiinsa ja vapauksiinsa.

1. Without prejudice to their privileges and
immunities, it is the duty of all persons enjoying privileges and immunities under Article 6, 9 and 10 to respect the laws and regulations of the State Party in whose territory
they may operate in their official capacity.

2. Tuomioistuin toimii kaikkina aikoina yhteistyössä osapuolten toimivaltaisten viranomaisten kanssa helpottaakseen osapuolten
lain täytäntöönpanoa ja estääkseen väärinkäytökset, jotka liittyvät tässä pöytäkirjassa
tarkoitettuihin erioikeuksiin, vapauksiin ja
helpotuksiin.

2. The Court shall cooperate at all times
with the appropriate authorities of State Parties to facilitate the enforcement of their
laws and to prevent the occurrence of any
abuse in connection with the privileges, immunities and facilities referred to in this
Protocol.
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13 artikla

Article 13

Pöytäkirjan 6, 9 ja 10 artiklan mukaisten
erioikeuksien ja vapauksien tarkoitus ja
niistä luopuminen

Purpose and waiver of privileges and immunities provided for in Article 6, 9 and 10

1. Tällä pöytäkirjalla määrättyjä erioikeuksia ja vapauksia ei ole tarkoitettu niiden saajien henkilökohtaiseksi eduksi. Niiden tarkoituksena on yksinomaan palvella tuomioistuimen etua ja erityisesti varmistaa kaikissa olosuhteissa tuomioistuimen toimintavapaus ja kyseisten henkilöiden täydellinen
riippumattomuus.

1. The privileges and immunities provided
for in this Protocol are not established for
the personal benefit of those persons in
whose favour they are granted. Their purpose is solely in the interest of the Court, especially to ensure, in all circumstances, the
freedom of action of the Court and the complete independence of the persons concerned.

2. Tuomioistuimen puheenjohtajistolla on
paitsi oikeus myös velvollisuus luopua 9 ja
10 artiklan mukaisesta tuomarien, kirjaajan
ja henkilöstön koskemattomuudesta, kun puheenjohtajisto katsoo, että tämä koskemattomuus estäisi asianmukaisen tuomioistuinkäsittelyn ja että koskemattomuudesta on mahdollista luopua tuomioistuimen etuja haittaamatta. Osapuolella on sama oikeus hallintokomiteassa ja budjettikomiteassa toimiviin
edustajiinsa nähden (6 artikla). Hallintokomitealla on sama oikeus ja velvollisuus neuvoa-antavan komitean jäseniin nähden.

2. The Presidium of the Court shall have not
only the right but also the duty to waive the
immunity of Judges, the Registrar and the
Staff under Articles 9 and 10, when it considers that such immunity would hinder the
normal course of justice, and that it is possible to waive such immunity without prejudicing the interests of the Court. A State
Party has the same right regarding its representatives in the Administrative Committee
and the Budget Committee (Article 6). The
Administrative Committee shall have the
same right and obligation regarding the
members of the Advisory Committee.

14 artikla

Article 14

Pääsy maahan, oleskelu maassa ja poistuminen maasta

Access, residence and departure

Sanotun vaikuttamatta Euroopan unionin oikeuden soveltamiseen asianomainen osapuoli toteuttaa kaikki tarvittavat toimet,
joilla helpotetaan
a. kaikkien sellaisten henkilöiden saapumista osapuolen alueelle, poistumista alueelta ja oleskelua alueella, jotka suorittavat
virallisia tehtäviä tuomioistuimelle; näitä
henkilöitä ovat tuomarit, kirjaaja, tuomioistuimen palveluksessa oleva henkilöstö ja
osapuolten luovuttama henkilöstö sekä näiden henkilöiden huollettavana olevat perheenjäsenet silloin, kun henkilöt suorittavat
tuomioistuimelle virallisia tehtäviä osapuolen alueella eivätkä ole kyseisen osapuolen
kansalaisia tai asu pysyvästi sen alueella, ja

Without prejudice to European Union law,
the concerned State Party shall take all the
necessary steps to facilitate;
a. the entry into, departure from and residence in its territory of all persons who are
performing official duties for the Court,
namely the Judges, the Registrar, Staff employed by the Court and staff provided by
the State Parties as well as, where persons
performing official duties for the Court are
based in the State Party and are not nationals
or permanent residents of that State Party,
dependent members of their families, and
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b. kaikkien sellaisten henkilöiden saapumista osapuolen alueelle ja poistumista alueelta, jotka kutsutaan tai haastetaan tuomioistuimeen virallisessa tarkoituksessa; näitä
henkilöitä ovat asianosaiset, asianosaisten
edustajat, tulkit, todistajat ja asiantuntijat,
jotka esiintyvät tuomioistuimessa.

b. the entry into and departure from its territory of all persons who are called to or summoned by the Court in an official capacity,
namely parties, Representatives of parties,
interpreters, witnesses and experts before
the Court.

15 artikla

Article 15

Ilmoitus

Notification

Kirjaaja antaa kuukauden kuluessa tämän
pöytäkirjan voimaatulosta tiedoksi kaikille
osapuolille niiden tuomarien, kirjaajan ja
henkilöstön nimet, joihin tätä pöytäkirjaa sovelletaan. Lisäksi tuomarin, kirjaajan ja henkilöstön nimittämisestä, palvelussuhteen alkamisesta tuomioistuimessa ja mahdollisista
olosuhteiden muutoksista ilmoitetaan mahdollisimman pian ja viimeistään kuukauden
kuluttua kyseisen olosuhteen muutoksen
ajankohdasta.

The Registrar shall communicate within one
month of the entry into force of this Protocol
to all State Parties the names of the Judges,
the Registrar and the Staff to whom this Protocol applies. In addition to above, appointment/arrival of any Judge, Registrar or Staff
to the Court and any change of circumstances shall be reported as soon as possible
and at the latest within one month of the
date of the relevant change of circumstance.

16 artikla

Article 16

Riitojen ratkaiseminen

Settlement of disputes

1. Tuomioistuin järjestää asianmukaiset tavat sellaisten riitojen ratkaisemiseksi, joissa
on osallisena tässä pöytäkirjassa tarkoitettu
henkilö, jolla on virallisen asemansa perusteella koskemattomuus, tai joissa on osallisena tuomioistuin niissä tapauksissa, joissa
sillä on 5 artiklan mukainen koskemattomuus, jollei tästä koskemattomuudesta ole
luovuttu.

1. The Court shall make provisions for appropriate modes of settlement of disputes involving any person referred to in this Protocol who by reason of his or her official position enjoys immunity or the Court in cases
when it enjoys immunity under Article 5, if
such immunity has not been waived.

2. Kaikki tämän pöytäkirjan tulkinnasta tai
soveltamisesta syntyvät riidat saatetaan välimiesoikeuden ratkaistavaksi, jolleivät riidan
osapuolet ole sopineet muusta ratkaisutavasta. Jos tuomioistuimen ja osapuolen välillä syntyy riita, jota ei saada ratkaistuksi
keskustelemalla, neuvottelemalla tai muulla
sovitulla ratkaisutavalla kolmen kuukauden
kuluessa siitä, kun jompikumpi riidan osapuoli on pyytänyt riidan ratkaisemista, riita
saatetaan sen jommankumman osapuolen
pyynnöstä ratkaistavaksi lopullisesti kolmen
välimiehen lautakunnalle: yhden välimiehen

2. All disputes arising out of the interpretation or application of this Protocol shall be
referred to an arbitral tribunal unless the
parties have agreed to another mode of settlement. If a dispute arises between the
Court and a State Party which is not settled
by consultation, negotiation or other agreed
mode of settlement within three months following a request by one of the parties to the
dispute, it shall at the request of either party
be referred for final decision to a panel of
three arbitrators: one to be chosen by the
Court, one to be chosen by the State Party
and the third, who shall be Chairman of the
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valitsee tuomioistuin, yhden kyseinen osapuolivaltio ja kolmannen, joka toimii lautakunnan puheenjohtajana, valitsevat kaksi
ensimmäistä välimiestä. Jos jompikumpi riidan osapuoli ei ole nimennyt välimiestä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun toinen riidan osapuoli on nimennyt välimiehen, Euroopan unionin tuomioistuimen presidentti
nimeää välimiehen. Jolleivät kaksi ensimmäistä välimiestä pääse yksimielisyyteen
kolmannen välimiehen nimeämisestä kolmen kuukauden kuluessa kahden ensimmäisen välimiehen nimeämisestä, Euroopan
unionin tuomioistuimen presidentti valitsee
kolmannen välimiehen tuomioistuimen tai
kyseisen osapuolivaltion pyynnöstä.

panel, to be chosen by the first two arbitrators. If either party has failed to make its appointment of an arbitrator within two
months of the appointment of an arbitrator
by the other party, the President of the European Court of Justice shall make such appointment. Should the first two arbitrators
fail to agree upon the appointment of the
third arbitrator within three months following the appointment of the first two arbitrators the third arbitrator shall be chosen by
the President of the European Court of Justice upon the request of the Court or the
State Party.

17 artikla

Article 17

Allekirjoittaminen, ratifiointi, hyväksyminen
tai liittyminen ja tallettaminen

Signature, ratification, acceptance, approval or accession and deposition

1. Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoittamista varten kaikille sopimusjäsenvaltioille
29 päivästä kesäkuuta 2016 lukien 29 päivään kesäkuuta 2017 saakka Euroopan unionin neuvostossa Brysselissä.

1. This Protocol shall be open for signature
by all Contracting Member States from 29
June 2016 until 29 June 2017 at the Council
of the European Union in Brussels.

2. Tämä pöytäkirja ratifioidaan tai hyväksytään. Ratifioimis- tai hyväksymiskirjat talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristöön, jäljempänä "tallettaja".

2. This Protocol is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the General Secretariat of the
Council of the European Union, hereinafter
referred to as the depositary.

3. Tämä pöytäkirja on 29 päivän kesäkuuta
2017 jälkeen avoinna liittymistä varten kaikille sopimusjäsenvaltioille. Liittymiskirjat
talletetaan tallettajan huostaan.

3. After 29 June 2017 this Protocol shall remain open for accession by all Contracting
Member States. The instruments of accession shall be deposited with the depositary.

18 artikla

Article 18

Voimaantulo

Entry into force

1. Tämä pöytäkirja tulee voimaan 30 päivän
kuluttua sen päivän jälkeen, jona viimeinen
neljästä osapuolesta – Luxemburg, Saksa,
Ranska ja Yhdistynyt kuningaskunta – on
tallettanut ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa.

1. This Protocol shall enter into force 30
days after the date on which the last of the
four State Parties – France, Germany, Luxemburg and the United Kingdom – has deposited its instrument of ratification, acceptance approval or accession.
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2. Sellaisen osapuolen osalta, joka tallettaa
ratifioimis-, hyväksymis- tai liittymiskirjansa 1 kohdassa tarkoitetun päivän jälkeen,
tämä pöytäkirja tulee voimaan 30 päivän kuluttua tallettamispäivän jälkeen.

2. For each State Party, which deposits its
instrument after the date referred to in paragraph 1, this Protocol shall enter into force
30 days after the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or
accession.

19 artikla

Article 19

Väliaikainen soveltaminen

Provisional application

Sopimusjäsenvaltio voi milloin tahansa ilmoittaa tallettajalle soveltavansa tätä pöytäkirjaa väliaikaisesti.

A Contracting Member State may at any
time notify the depositary that it will apply
this Protocol provisionally.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allekirjoittaneet,
siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat
allekirjoittaneet tämän pöytäkirjan.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned,
being duly authorized thereto, have signed
this Protocol.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta
2016 yhtenä englannin-, ranskan- ja saksankielisenä kappaleena, jonka kaikki kolme
tekstiä ovat yhtä todistusvoimaiset ja joka
talletetaan tallettajan huostaan; tallettaja toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen kaikille pöytäkirjan allekirjoittaville ja pöytäkirjaan liittyville valtioille.

Done at Brussels this 29th of June 2016 in
the English, French and German languages,
all three texts being equally authentic, in a
single copy, which shall be deposited with
the depositary who shall transmit a certified
true copy to all signatory and acceding
States.
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