Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om immunitet
och privilegier för den enhetliga patentdomstolen
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att riksdagen godkänner protokollet om immunitet och privilegier för den
enhetliga patentdomstolen.
I protokollet beviljas den enhetliga patentdomstolen privilegier och immunitet som förutsätter riksdagens
samtycke för att godkännas och träda i kraft i Finland. Protokollet innehåller bestämmelser om bland annat
okränkbarhet för domstolens lokaler, arkiv och handlingar, immunitet för domstolen och dess egendom,
immunitet mot lagföring, skattebefrielse samt privilegier och immunitet för domare, registratorer och personal.
Protokollet har ännu inte trätt i kraft internationellt. Det träder i kraft 30 dagar efter det att dess
ikraftträdandetröskel har nåtts. Protokollets ikraftträdande är kopplat till att hela reformen av det europeiska
patentsystemet, däribland avtalet om en enhetlig patentdomstol, träder i kraft.
I propositionen ingår ett förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området
för lagstiftningen. Lagen avses träda i kraft samtidigt som protokollet träder i kraft, vid en tidpunkt som
föreskrivs genom förordning av statsrådet. I lagförslaget ingår en möjlighet att genom förordning av statsrådet
föreskriva om provisorisk tillämpning av protokollet innan det träder i kraft internationellt.
———
Lagförslag

Lag
om protokollet om privilegier och immunitet för den enhetliga patentdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1§
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Bryssel den 29 juni 2016 upprättade
protokollet om privilegier och immunitet för den enhetliga patentdomstolen ska gälla som lag, sådana som
Finland har förbundit sig till dem.
2§
Artikel 6.2 i det protokoll som anges i 1 § tillämpas inte på finska medborgare eller på personer som när de
tar emot sina uppgifter vid domstolen varaktigt bor i Finland.
3§
Artikel 10.2 i det protokoll som anges i 1 § tillämpas inte på finska medborgare eller på personer som
omedelbart före sin anställning vid domstolen var bosatta i Finland.
4§
Bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som inte hör till området för
lagstiftningen, och om tillämpningen av dessa bestämmelser innan protokollet träder i kraft internationellt,
utfärdas genom förordning av statsrådet.
5§
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning
av statsrådet kan det föreskrivas att denna lag tillämpas innan protokollet träder i kraft internationellt.
———
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