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Poola Vabariigi, Vene Föderatsiooni ja Rootsi
Kuningriigi vaheline Läänemere Merekeskkonna Kaitse

Komisjoni privileegide ja immuniteetide kokkulepe

Vastu võetud 02.02.1998

Kokkuleppe ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Mitteametlik tõlge

Käesoleva kokkuleppe pooled:

pidades silmas 1974. a Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni ja 1992. a Läänemere
piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni;

võttes arvesse, et Läänemere Merekeskkonna Kaitse Komisjon on 5. mail 1980 sõlminud Soome valitsusega
kokkuleppe komisjoni kontori, privileegide ja immuniteetide kohta;

kinnitades, et käesoleva kokkuleppe eesmärk on tugevdada Helsingis asuvat Läänemere Merekeskkonna Kaitse
Komisjoni ja tagada tema tõhus toimimine;

on kokku leppinud järgnevas:

Artikkel 1. Mõisted

Käesolevas kokkuleppes:

a) «Helsingi konventsioon» tähendab kas 1974. a Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni või
1992. a Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni, olenevalt sellest, kumb neist kehtib;

b) «komisjon» tähendab Helsingi konventsiooniga asutatud Läänemere Merekeskkonna Kaitse Komisjoni, mis
asub Helsingis;

c) «Helsingi konventsiooni pool» tähendab Helsingi konventsiooni lepingupoolt;

d) «asukohakokkulepe» tähendab Soome valitsuse ja Läänemere Merekeskkonna Kaitse Komisjoni kokkulepet
komisjoni kontori, privileegide ja immuniteetide kohta;

e) «esindajad» tähendab Helsingi konventsiooni poolte esindajaid ning delegatsioonide juhte ja delegatsioonide
liikmeid;

f) «personali liige» tähendab peasekretäri või Soomes asuvat komisjoni alalist töötajat, kelle suhtes kehtivad
komisjoni personalieeskirjad;

g) «volitatud ekspert» tähendab isikut, kes ei ole personali liige, kuid kes täidab komisjoni jaoks või komisjoni
nimel konkreetset ülesannet;

h) «ametiülesanded» tähendab komisjoni tegevust oma Helsingi konventsioonis määratletud eesmärgi
saavutamiseks, sealhulgas tema haldustegevust;
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i) «arhiiv» tähendab kogu kirjavahetust, mis kuulub komisjonile või mida komisjoni juures hoitakse, kõiki
käsikirju, dokumente, fotosid, filme, optilisi ja magnethelisalvestisi, andmesalvestisi, graafilisi esitusi ja
arvutiprogramme;

j) «vara» tähendab kõike seda, millele võib kohaldada omandiõigust, kaasa arvatud lepingulised õigused ning
vallas- ja kinnisvara.

Artikkel 2. Komisjon kui juriidiline isik

Oma eesmärkide, toimingute ja tegevuse elluviimisel on komisjon juriidiline isik. Esmajoones on tal õigusvõime
sõlmida lepinguid, omandada ja käsutada kinnis- ja vallasvara ning algatada õiguslikke menetlusi.

Artikkel 3. Komisjoni immuniteet täitevvõimu suhtes

Komisjoni vara ega vahendeid, kus need ka ei paikneks, ei või läbi otsida, kitsendada, rekvireerida, arestida,
konfiskeerida, eksproprieerida, sekvesteerida ega võõrandada ei täidesaatva, haldus- ega kohtutoiminguga, välja
arvatud:

a) tsiviilhagi puhul seoses kahjuga, mis on tekkinud kas komisjonile kuuluva või komisjoni nimel juhitud
mootorsõiduki või muu transpordivahendi põhjustatud avariist, või liiklusõnnetusest, millesse on segatud selline
transpordivahend;

b) vastuhagi puhul, mis on otseselt seotud komisjoni algatatud kohtumenetlusega.

Artikkel 4. Arhiivi puutumatus

Komisjoni arhiiv on puutumatu, olenemata selle asukohast.

Artikkel 5. Maksudest ja lõivudest vabastamine

1. Komisjon ning tema vara ja sissetulek on komisjoni ametliku tegevuse piires vabastatud kõigist riiklikest
otsestest ja muudest maksudest ning lõivudest, mis pole tavaliselt arvestatud kaupade ja teenuste hinna sisse.
Siiski, komisjon ei või nõuda vabastamist sellistest maksudest, mis tegelikult on tasu üldkasutatavate teenuste
eest.

2. Kui komisjon omandab oma ametliku tegevuse raames kallihinnalisi kaupu või kasutab teenuseid, mille hind
sisaldab maksusid või lõivusid, võtab pool võimaluse korral tarvitusele asjakohased abinõud, et kustutada või
hüvitada sellised maksud või lõivud.

3. Vabastust ei võimaldata kaupade puhul, mille komisjon on omandanud, või teenuste puhul, mida ta on
kasutanud personali liikmete isiklikuks heaoluks, välja arvatud juhul, kui asjaomase poole seadused või muud
eeskirjad seda lubavad.

Artikkel 6. Investeeringud, sularaha ja väärtpaberid

Komisjon võib igasuguseid investeeringuid, sularaha või väärtpabereid vastu võtta ja omada ning neid vabalt
käsutada oma mis tahes ametlikus tegevuses. Ta võib igas riigis omada arveid oma kohustuste täitmiseks
vajalikul määral.

Artikkel 7. Personali liikmete immuniteet

1. Kui personali liikmed reisivad ametiülesannete täitmise tõttu, on neil:

a) immuniteet arreteerimise või kinnipidamise ning isikliku pagasi arestimise suhtes;

b) immuniteet juriidilise menetluse suhtes seoses ametiülesannete täitmisel komisjoni nimel öeldu, kirjutatu või
sooritatuga;

c) komisjoni antud tööga seotud kõigi dokumentide puutumatus;

d) valuuta- või rahavahetusvõimalused, mis on vajalikud tema ülesannete tõhusaks täitmiseks.

Immuniteeti juriidilise menetluse suhtes ei rakendata mootorsõidukiga seotud liikluskuriteo puhul, mille on
sooritanud personali liige, samuti kahju puhul, mille on põhjustanud sellisele isikule kuuluv või tema juhitud
mootorsõiduk.

2. Komisjon võib komisjoni ametiülesannete täitmise tõttu reisivatele isikutele väljastada isikuttõendava
dokumendi. See dokument, mis ei asenda tavalisi reisidokumente, vastab lisas A esitatud vormile ja annab selle
esitajale õiguse selles määratletud kohtlemisele.

Artikkel 8. Personali liikmete maksudest vabastamine
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Palgad ja muu raha, mida komisjon personali liikmetele maksab, vabastatakse tulumaksust alates sellest
kuupäevast, mil niisugused personali liikmed on kohustatud komisjonile maksma tema kehtestatud maksu oma
palkadelt. Pooled võivad neid palku ja rahalisi tulusid arvesse võtta maksude määramisel muudest allikatest
pärit sissetulekutele.

Pooled ei pea tulumaksust vabastama pensione ega aastarahasid, mida komisjon maksab endistele personali
liikmetele.

Artikkel 9. Helsingi konventsiooni poolte esindajad

1. Helsingi konventsiooni poolte esindajatel on ametiülesannete täitmise ajal ning teel komisjoni egiidi all
toimuvatele koosolekutele ja sealt tagasi järgmised privileegid ja immuniteedid:

a) immuniteet igasuguse arreteerimise või kohtueelse kinnipidamise suhtes;

b) immuniteet kohtumõistmise suhtes oma ametiülesannete täitmisel tehtud tegude, sealhulgas öeldu
või kirjutatu tõttu, ka pärast nende volituste lõppemist; siiski ei ole immuniteeti esindaja sooritatud
liikluskuriteo korral või kahju korral, mille põhjustas temale kuuluv või tema juhitud mootorsõiduk või muu
transpordivahend;

c) nende kõigi ametlike dokumentide puutumatus;

d) samad soodustused seoses valuuta ja rahavahetusega, nagu on ajutistel ametlikel missioonidel viibivatel
välisriikide diplomaatilistel esindajatel;

e) samad tollisoodustused nende isikliku pagasi suhtes, nagu on ajutistel ametlikel missioonidel viibivatel
välisriikide diplomaatilistel esindajatel.

2. Lõiget 1 ei kohaldata Helsingi konventsiooni poole ja tema esindajate vahelistes suhetes. Ka ei kohaldata
lõike 1 punkte a, dja eHelsingi konventsiooni poole ja tema kodanike või alaliste elanike vahelistes suhetes.

Artikkel 10. Komisjoni volitatud ekspert

1. Komisjoni volitatud ekspertidel on nende ametiülesannete täitmise ajal ja teel komisjoni egiidi all toimuvatele
koosolekutele ja sealt tagasi järgmised privileegid ja immuniteedid:

a) immuniteet igasuguse arreteerimise või kohtueelse kinnipidamise suhtes;

b) immuniteet kohtumõistmise suhtes oma ametiülesannete täitmisel tehtud tegude, sealhulgas öeldud
või kirjutatud sõnade tõttu, ka pärast nende volituste lõppemist; immuniteeti ei ole eksperdi sooritatud
liikluskuriteo korral või kahju korral, mille põhjustas temale kuuluv või tema juhitud mootorsõiduk või muu
transpordivahend;

c) nende kõigi ametlike dokumentide puutumatus;

d) samad soodustused seoses valuuta ja rahavahetusega, nagu on ajutistel ametlikel missioonidel viibivatel
välisriikide diplomaatilistel esindajatel;

e) samad tollisoodustused nende isikliku pagasi suhtes, nagu on ajutistel ametlikel missioonidel viibivatel
välisriikide diplomaatilistel esindajatel.

2. Lõike 1 punkte a, dja eei rakendata Helsingi konventsiooni poole ja eksperdi vahelistes suhetes, kui tal on
poole kodakondsus või alaline elukoht selles riigis.

Artikkel 11. Loobumine

1. Kokkuleppes sätestatud privileegid ja immuniteedid on ette nähtud mitte üksikisikute isiklikuks heaoluks,
vaid komisjoni ametiülesannete tõhusaks täitmiseks.

2. Kui järgnevalt nimetatud instantside arvates võivad privileegid ja immuniteedid takistada õigusemõistmist
ning kui neist võib loobuda, kahjustamata otstarvet, mille jaoks need anti, on nendel instantsidel õigus ja
kohustus loobuda sellistest privileegidest ja immuniteetidest:

a) pooled oma esindajate suhtes;

b) komisjon peasekretäri suhtes;

c) peasekretär personali liikmete ja volitatud ekspertide suhtes;
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d) komisjoni koosolek komisjoni suhtes, vajaduse korral erakorraline koosolek.

Artikkel 12. Protseduuride hõlbustamine

Peasekretär väljastab komisjoni nimel kutse, mille põhjal kokkuleppe pooled võtavad vajalikud meetmed
hõlbustamaks esindajate, personali liikmete ja missioonil viibivate ekspertide kuluta ja viivitusteta saabumist
nende riikides toimuvatele komisjoni või selle allasutuste koosolekutele.

Artikkel 13. Vaidluste lahendamine

Pooltevahelised vaidlused käesoleva kokkuleppe rakendamise ja tõlgendamise üle lahendatakse diplomaatiliste
kanalite kaudu.

Artikkel 14. Suhe asukohakokkuleppega

Käesoleva kokkuleppe ja asukohakokkuleppe vastuolu korral kohaldatakse asukohakokkulepet.

Artikkel 15. Allakirjutamine, ratifitseerimine, vastuvõtmine, kinnitamine ja ühinemine

1. Käesolevale kokkuleppele võivad alla kirjutada kõik Helsingi konventsiooni pooled. See tuleb ratifitseerida,
vastu võtta või kinnitada.

2. Pärast kokkuleppe jõustumist vastavalt artikli 16 lõikele 1 võivad kõik Helsingi konventsiooni pooled sellega
ühineda.

3. Ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisdokumendid deponeeritakse Soome valitsuse juurde.

Artikkel 16. Kokkuleppe jõustumine ja kestus

1. Kokkulepe jõustub 30 päeva möödumisel kolmanda ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamisdokumendi
deponeerimise kuupäevast arvates.

2. Osalisriigi suhtes, kes ratifitseerib, võtab vastu, kinnitab või ühineb kokkuleppega hiljem, jõustub kokkulepe
30 päeva möödumisel ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumendi deponeerimise
kuupäevast arvates.

3. Käesolev kokkulepe kaotab kehtivuse, kui Helsingi konventsioon kaotab kehtivuse.

Artikkel 17. Tühistamine

Pool võib kokkuleppe enda suhtes tühistada kaks aastat pärast selle jõustumist poole enda suhtes, teatades
tühistamisest kirjalikult depositaarile. Tühistamine jõustub ühe aasta möödumisel teate depositaarile laekumise
kuupäevast arvates, või hilisemal, tühistamise teates märgitud kuupäeval.

Artikkel 18. Depositaar

Soome valitsus depositaarina:

a) teatab kõigile pooltele ja komisjoni peasekretärile:

i) allakirjutamistest;

ii) ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemisdokumendi deponeerimistest;

iii) käesoleva kokkuleppe jõustumise kuupäevadest;

iv) tühistamise teadetest ja kuupäevadest, mil tühistamine jõustub;

v) muudest kokkuleppega seotud toimingutest või teadetest;

b) saadab kokkuleppe tõestatud koopiad Helsingi konventsiooni pooltele ning komisjoni peasekretärile.

Selle kinnituseks on täielikult volitatud isikud kokkuleppele alla kirjutanud.

Koostatud Helsingis veebruarikuu teisel päeval 1998. aastal inglise keeles ühes autentses eksemplaris, mis
deponeeritakse Soome valitsuse juurde.

Taani Kuningriigi nimel
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