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Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.
På regeringens vägnar
OLA ULLSTEN
SVEN ROMANUS

Propositionens huvudsakliga innehåll
Den 19 maj 1978 upprättades ett protokoll om immunitet och privilegier för den internationella telesatellitorganisationen Jntclsat. Vidare
har två internationella organisationer på senare tid upptagits i kretsen
av Förenta Nationernas fackorgan, nämligen Internationella jordbruksutvecklingsfonden (lFAD) och Världsorganisationcn för den intellektuella äganderätten (WIPO). Sverige är medlem av samtliga dessa organisationer. I propositionen föreslås att Sverige tillträder protokollet ang[1ende Jntelsat och åtar sig att beträffande de nytillkomna fackorganen
tillämpa 1947 års konvention om privilegier och immunitet för FN:s
fackorgan. Förslagen föranleder ändringar i bilagan till lagen ( J 976:
661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Propositionen innehåller
förslag till sådana ändringar.
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Fiirslag till

Lag om ändring i lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier
i vissa fall
Härigenom föreskrivs i fråga om bilagan till lagen (1976: 661) om
immunitet och privilegier i vissa falJl
dels att punkten 27 skall upphävas och att nuvarande punkten 28
skall betecknas som 27,
dels att punkten 17 skall ha nedan angivna lydelse.

17 Internationella telesatellitorganisationcn Intclsat

Medlemmarnas representanter i organisationens
församling,
representanterna i organisationens signatärmöte, organisationens tjänstemän och
personer som medverkar i skiljedomsjämte
förfarande
ovannämnda
personers familjemedlemmar

Protokoll om privilegier, friheter och immuniteter för lntclsat den 19 maj 1978

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

1

Senaste lydelse 1978: 159.
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Utdrag
PROTOKOLL
vid regeringssammanträdc
1978-11-02

Närvarande: statsministern Ullsten, ordförande, och statsråden Sven Romanus, Mundebo, Wikström, Friggebo, Wirten, Huss, Rodhe, Wahlberg, Hansson, Enlund, Lindahl, Winter, De Geer, Blix, Cars, Gabriel
Romanus, Tham, Bondestam.
Fi)redragande: statsrådet Sven Romanus
Proposition om ändring i Jagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall, m. m.

1

Intelsat

1.1 Bakgrund

Efter långvariga förhandlingar avslutades vid en internationell konferens i Washington den 20 augusti 1971 en överenskommelse rörande
den internationella telesatellitorganisationen Intelsat samt en därtill anslutande driftöverenskommelse. Sedan riksdagen godkänt överenskommelserna (prop. 1971: 149, TU 26, rskr 305) har Sverige den 19 maj
1972 undertecknat dem med bindande verkan. överenskommelserna
trädde i kraft den 12 februari 1973.
Enligt artikel XV i överenskommelsen rörande lntelsat skall organisationen, dess tjänstemän och vissa andra personer tillförsäkras vederbörliga privilegier, friheter och immuniteter genom särskilda överenskommelser vid sidan av själva lntelsat-överenskommelsen. Såvitt gäller
den stat där Intelsat har sitt säte skall det ske i ett särskilt avtal mellan
organisationen och värdlandet. övriga mcdlemsstater skall upprätta ett
protokoll om sådana förmåner. Beträffande vissa skatte- och tullförmåner för lntclsat har emellertid bestämmelser tagits in redan i själva
Intelsat-överenskommelsen. Organisationen har sitt säte i Washington.
Den föreskrivna överenskommelsen med värdlandet har ingåtts. Den
trädde i kraft den 24 november 1976.
Vid en av lntclsat anordnad konferens i Washington, i vilken Sverige
deltog, nåddes den 19 maj 1978 överenskommelse om texten till ett
protokoll om privilegier, friheter och immuniteter för Intelsat. Protokollet är öppet för undertecknande av berörda stater till den 20 novemRättelse: Fyra första raderna på sid. 3 har tillkommit.
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ber 1978 och därefter för anslutning. Det har upprättats på engelska,
framka och spanska. Texterna på dessa språk äger lika vitsord. Protokollets engelska och franska texter jämte översättning till svenska bör
fogas vid protokollet i detta ärende som bilaga 1.

1.2 Protokollets materiella innehåll

Artiklarna 2-6 i protokollet innehåller bestämmelser om immunitet
och privilegier för lntclsat, som är en juridisk person.
Enligt artikel 2 tillerkänns organisationen okränkbarhet för sina arkiv.
I artikel 3 föreskrivs att organisationen med vissa undantag åtnjuter
immunitet mot rättsliga förfaranden och exekutiva åtgärder. Ett väsentligt undantag är att immuniteten inte gäller i vad avser Intelsats kommersiella verksamhet. Det kan även nämnas att immunitet inte gäller
mot talan om skadestånd p. g. a. olycka med fortskaffningsmedel. Artikel 3 innehåller också bestämmelser om att Intelsats egendom skall
vara fredad från husrannsakan, rekvisition, konfiskation, beslag, expropriation, administrativa tvångsåtgärder och provisoriska rättsliga tvångsåtgärder. Såvitt gäller immuniteten mot expropriation görs undantag för
expropriation för allmänt ändamål, och från immuniteten mot administrativa och judiciella tvångsåtgärder görs undantag för åtgärder i
samband med olyckor med transportmedel eller för förebyggande av
sådana olyckor.
Organisationens förmåner när det gäller skatt och tull behandlas i
artikel 4. Inom ramen för sin verksamhet enligt Intelsat-överenskommelsen skall organisationen vara fri från skatt på inkomster och egendom. Intelsat skall vidare, när organisationen köper kommunikationssatelliter som skall skjutas upp i det världsomspännande satellitsystemet
samt delar till sådana satelliter i princip befrias från sådana skatter och
avgifter som normalt ingår i priset. När det gäller export eller import
av sådana satelliter och delar som nu nämnts skall Intclsat vara befriat
från tull och andra skatter som eljest skulle ha utgått. I anslutning till
denna föreskrift sägs också att Intelsat vid exporten och importen skall
åtnjuta undantag från förbud och inskränkningar som eljest skulle ha
gällt och att protokollets parter skall vidta lämpliga åtgärder för att
underlätta tullklareringen.
Vid överbringande av tjänstemeddelanden och vid överföring av dokument skall Intclsat enligt artikel 5 hos envar av protokollets parter
ha samma förmåner som denna part har medgivit annan internationell,
icke-regional organisation när det gäller företrädesrätt, avgifter och
taxor vid postbefordran eller utnyttjande av telekommunikationer. Intelsats tjänstemeddelanden får enligt artikeln inte censureras.
Enligt artikel 6 får det kapital som Intelsat innehar inte underkastas
ni\gon kontroll eller några restriktioner eller regleringar förutsatt att de
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transaktioner som berör kapitalet står i överensstämmelse med lagstiftningen i resp. stat.
Artikel 7 i protokollet rör Intelsats tjänstemän. Enligt de definitioner
som finns i artikel 1 avses med begreppet tjänstemän i förevarande
sammanhang Intelsats generaldirektör och sådana andra befattningshavare som inte är anställda på deltid eller kortare tid än ett år eller för
lntclsats interna service. De förmåner som medges Jntclsats tjänstemän
innebär bl. a. följande.
Tjänsteman skall åtnjuta immunitet mot rättsligt förfarande sfrvitt
avser åtgärder i tjänsten som ligger inom ramen för hans tjänsteåligganden. Undantag görs dock för talan om skadestånd p. g. a. trafikolycka
och talan om ansvar för trafikbrott. Hans tjänstedokument skall vara
okränkbara. Tjänsteman skall vara befriad från nationell tjänstgöringsplikt och från nationell inkomstskatt på lön och andra förmåner från
Intelsat. Befrielsen gäller dock inte pension. Skattefriheten hindrar inte
att lönen från Intclsat beaktas när nationell skatt beräknas på andra inkomster. Tjänsteman och familjemedlemmar i hans hushåll skall vara
undantagna från in- och utreserestriktioner och utlänningsrcgistrcring.
Tjänsteman skall vidare ha rätt att när han tillträder eller frånträder
tjänst hos Jntelsat tullfritt införa resp. utföra sitt bohag. I den mån
Intelsat upprättar ett eget socialförsäkringssystem skall lntclsat och dess
tjänstemän befrias från eljest obligatoriska avgifter till nationella socialförsäkringssystem.
De stater som biträtt protokollet är inte förpliktade att såvitt gäller
egna medborgare eller invånare medge andra förmåner än de som avser
rättslig immunitet för tjänsteåtgärder och okränkbarhet för tjänstedokument.
Jntclsats högsta organ är dess församling. Den utgörs av representanter för de stater som tillträtt Jntelsat-överenskommclscn. Dessutom
finns ett organ - signatärmötct - som utgörs av representanter för de
parter som tillträtt driftöverenskommelsen, mercndels nationella teleadministrationer. Artikel 8 innehåller bestämmelser om immunitet och
privilegier för representanterna i dessa organ. Som representant räknas
i förevarande sammanhang även ersättare och rådgivare. Artikeln innehåller också bestämmelser om immunitet och privilegier för personer
som tar del i skiljedomsförfarande.
För representanter i nyssnämnda organ gäller vid möten som har
sammankallats av lntclsat eller under dess beskydd samt vid resor till
och fran sådana möten att deras tjänstedokument skall vara okränkbara
och att de själva jämte sådana familjemedlemmar som ingår i deras
hushåll skall undantas fran eljest gällande föreskrifter om inresetillstånd,
utlänningsregistrering och formaliteter vid utresa. Representanterna fi..ir
Intelsat-stat skall därjämte åtnjuta rättslig immunitet för åtgärder vid
fullgörande av uppdraget med undantag för talan om skadestånd p. g. a.
trafikolycka och talan om ansvar för trafikbrott.
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Vid sådant skiljedomsförfarande som äger rum enligt lntelsat-övcrenskommelscn skall skiljedomare och vittne som skall höras inför skiljedomstolen åtnjuta samma förmåner som lntelsatstats representant i församlingen.
Beträffande immunitet och privilegier som föreskrivits i fraga om
representanter för Intelsat-stater och signatärer samt personer som medverkar i skiljedomsförfarande gäller att inte någon stat är skyldig att
medge egna representanter eller medborgare sådana förmåner.
I artikel 9 slås fast att de privilegier, friheter och immuniteter som
föreskrivs i protokollet inte är avsedda som personliga förmåner. Kan de
antas hindra rättvisans gång skall de hävas om det kan ske utan men för
Intelsats verksamhet.
I artiklarna 10 och 11 finns sedvanliga bestämmelser om rätt för stat
att förbehålla sig att vidta alla åtgärder som påkallas av säkcrhetsskäl
samt om samarbete mellan organisationen och dess medlcmsstater för
att underlätta rättvisans gång och förhindra missbruk av förmåner. Enligt artikel 12 kan Intelsat sluta kompletterande avtal med en eller flera
av medlemsstaterna. Artikel 13 är en bestämmelse om skiljedom vid
tvist som rör protokollet.

1.3 Ikraftträdande m. m.
Protokollet ~ir fram till den 20 november 1978 öppet för undertecknande av de stater som har tillträtt Intelsat-övercnskommelsen, dock
med undantag för den stat på vars territorium lntelsat har sitt säte.
Undertecknande måste följas av ratifikation, antagande eller godkännande. Stat som varit berättigad att underteckna protokollet men som
inte gjort det inom den angivna fristen kan senare ansluta sig till protokollet. I samband med att instrument rörande ratifikation, antagande,
godkännande eller anslutning deponeras kan vederbörande stat reservera sig mot vilken som helst av bestämmelserna i protokollet. Reservation kan när som helst tas tillbaka genom underrättelse till lntelsats
generaldirektör.
Protokollet träder i kraft trettio dagar efter det att tolv stater har deponerat sina instrument rörande ratifikation, antagande, godkännande
eller anslutning. Stat som tillträder protokollet efter det att de för ikraftträdande erforderliga instrumenten har deponerats blir bunden av protokollet trettio dagar efter det att staten deponerade sitt eget instrument
rörande ratifikation, antagande, godkännande eller anslutning.
Protokollet skall fortsätta att gälla så länge Intclsat-överenskommclscn
gör det. Uppsägning av protokollet sker genom skriftligt meddelande
till Intelsats generaldirektör. Uppsägning blir gällande sedan sex månader förflutit från dess mottagande. Uppsägning av Intclsat-överenskommelsen medför automatiskt att protokollet anses uppsagt.
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IFAD

Den J 3 juni 1976 träffades ett avtal om att upprätta en internationell
jordbruksutvecklingsfond (International Fund for Agriculture Development, IFAD). Fonden fick den 15 december 1977 ställning som ett av
FN :s fackorgan.
Riksdagen har godkänt avtalet (prop. 1976/77: 100, Bilaga 6, s. 40 och
41, UU 17 rskr 248) och Sverige har sedermera anslutit sig till fonden.
Avtalet blev bindande för Sverige vid ikraftträdandet den 30 november
1977.
Bestämmelser om immunitet och privilegier för FN:s fackorgan finns
i konventionen den 21 november 1947 om privilegier och immunitet
för FN :s fackorgan. Sverige tillträdde denna konvention år 1951 (SÖ
1951: l{4 l. Den innehåller ett antal standardbestämmelser om immunitet
och privilegier för fackorganen. Det förutsätts att standardbestämmelserna för varje fackorgan för sig skall modifieras genom ett annex rörande vederbörande organ. Lydelsen av dessa annex bestäms av resp.
fackorgan. Konventionen blir tillämplig på ett fackorgan sedan detta
till FN :s generalsekreterare sänt in det beslutade annexet och underrättat generalsekreteraren om att det godtar standardbestämmelserna
sådana de modifierats genom annexet samt åtagit sig vissa specificerade
förpliktelser (art. X § 37 i 1947 års konvention). Varje stat som tillträder konventionen skall i anslutningsdokumentet ange i förhållande
till vilket eller vilka fackorgan den förbinder sig att tillämpa konventionen. Stat som har tillträtt konventionen kan senare genom skriftlig
underrättelse till FN :s generalsekreterare åta sig att tillämpa konventionen i förhållande till ytterligare ett eller flera fackorgan. Sådan underrättelse har verkan från den dag då den tas emot av FN :s generalsekreterare (art. XI § 43 i 194 7 års konvention).
l avtalet om upprättande av IF AD finns bestämmelser om immunitet
och privilegier för fonden och personer i dess tjänst. Redan då dessa
bestämmelser avfattades förutsågs det att fonden skulle bli ett av FN :s
fackorgan. Därför innehåller avtalet som huvudregel en bestämmelse
om vad som skall gälla när fonden fött ställning av fackorgan. I stat
som tillträtt konventionen om privilegier och immunitet för FN:s fackorgan med avseende på fonden skall då gälla vad som föreskrivs i ko;ivcntionens standardklausuler och i ett av fondens styrande församling
godkänt annex till konventionen.
Avtalet innehåller emellertid ytterligare två allernativ, vilka främst
tar sikte på att reglera frågan om immunitet och privilegier för tiden
intill dess fonden blivit ett fackorgan. Enligt det ena alternativet skall,
i medlemsstat som tillträtt FN-konventionen med avseende på andra
organ än fonden, gälla den konventionens standardbestämmelser i den
män reservation inte görs däremot. Enligt det andra skall omfattningen
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av immuniteten och privilegierna bestlimmas i ett särskilt avtal mellan
fonden och vederbörande stat.
Ett tillträde till fonden förutsatte att bestämmelserna om immunitet
och privilegier i avtalet om fonden införlivades med svensk rätt. Sverige
har inte ingått något särskilt avtal med fonden om immunitet och privilegier. Enligt avtalet om fonden medför detta att standardbest[immelserna i 1947 års konvention skall tillämpas på fonden frfm svensk sida.
För att uppnå detta behövdes en komplettering av lagen (1976: 661) om
immunitet och privilegier i vissa fall. Genom lag (1977: 343) om ändring i Jagen om immunitet och privilegier i vissa fall (prop. 1976177:
69, JuU 32, rskr 249) fogades till den förteckning över förmånsberättigade internationella organ och fysiska personer som finns i bilagan
till lagen en ny punkt. I denna punkt - punkt 27 - anges att fonden,
medlemmarnas representanter i fonden samt fondens verkställande direktör och personal åtnjuter förmåner enligt vad som anges i avtalet om
fondens upprättande.
Fonden har den 16 december 1977 till FN:s generalsekreterare överlämnat den av fonden slutligt antagna texten till ett annex, betecknat
annex XVI, till 1947 års konvention. En bestyrkt avskrift av denna text,
avfattad på engelska och franska språken, har därefter i vederbörlig
ordning överlämnats till Sverige av FN :s generalsekreterare. Texten till
annex XVI på engelska och franska samt i översättning till svenska bör
fogas vid protokollet som bilaga 2.
Om Sverige åtar sig att tillämpa 1947 års konvention med avseende
på fonden behövs inte längre den särskilda föreskriften om fonden i
bilagan till Jagen om immunitet och privilegier. Enligt 4 § i denna Jag
skall nämligen sådana internationella organ och därtill anknutna personer som anges i bilagan till lagen åtnjuta immunitet och privilegier
enligt vad som bestäms i avtal eller stadga som är i kraft i förhållande
till Sverige. Av punkten 3 i bilagan framgår vidare att FN :s fackorgan
samt medlemmarnas representanter i fackorganen och personer med
tjänst hos eller uppdrag av sådana organ skall åtnjuta förmåner enligt
konventionen den 21 november 1947 om privilegier och immunitet för
Förenta Nationernas fackorgan. Med konventionen avses här, i överensstämmelse med den terminologi som brukas i densamma. konventionen
sådan den har modifierats genom olika annex.

3

WIPO

Bland FN:s fackorgan ingår numera också Världsorganisationen för
den intellektuella äganderätten, WIPO, som tillkom genom en i Stockholm den 14 juli 1967 avslutad konvention. Efter riksdagens godkännande (prop. 1969: 34, NU 12, rskr 280) tillträdde Sverige den konven-
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tionen är 1969. Enligt WIPO-konventionen beror organisationens immunitet och privilegier på de avtal som organisationen träffar med sina
mcdlemsstater. Något avtal på detta område har inte ingåtts mellan
Sverige och WIPO.
Sedan WIPO fått ställning som ett av FN:s fackorgan, har \VIPO
den 19 oktober 1977 till FN :s generalsekreterare överlämnat en av organisationen slutligt antagen text till ett annex till 1947 års konvention.
En bestyrkt avskrift av detta annex, som fått beteckningen annex XV,
har därefter i vederbörlig ordning överlämnats till Sverige av FN :s generalsekreterare. Texten till annex XV på engelska och franska samt i
översättning till svenska bör fogas vid protokollet som bilaga 3.

4

Föredragandens Ö\'cnäganden

INTELSAT

Genom tillträdet år 1972 till överenskommelsen om den internationella telesatcllitorganisationen lntelsat har Sverige enligt artikel XV i
överenskommelsen (se Sö 1972: 22) förbundit sig att bevilja Intelsat
vederbörliga privilegier och immuniteter. Såvitt gäller den stat i vilken
lntelsat har sitt säte skall frågan om immunitet och privilegier regleras i
ett särskilt avtal med värdlandet. lntclsat har sitt säte i Washington och
det föreskrivna särskilda avtalet har ingåtts med USA. Övriga Intelsatstater skall enligt överenskommelsen upprätta ett särskilt protokoll rörande immunitet och privilegier. Det i Washington den 19 maj 1978 avslutade protokollet har tillkommit i enlighet med denna föreskrift.
De synpunkter som under förberedelsearbetet rörande protokollet har
framförts från svensk sida har i allt väsentligt blivit beaktade. Viss hänsyn har tagits till att Intelsat driver kommersiell verksamhet. Sålunda
har undantag gjorts från immuniteten mot rättsligt förfarande och exekutiva åtgärder när det gäller organisationens kommersiella verksamhet.
Bestämmelserna om att Intelsat skall vara befriat från inkomstskatt
och skatt på egendom går tillbaka på föreskrift i Intelsat-överenskommelsen (art. XV, b). Samma är förhållandet med bestämmelsen om befrielse från tull på inköpt satellitmaterial. På dessa punkter täcker protokollet helt de föreskrifter om sådana förmåner som finns i själva Intclsat-överenskommelscn. Bestämmelserna om förmåner i övrigt ansluter
nära till vad som är gängse beträffande liknande internationella organisationer. I flera fall innehåller protokollets bestämmelser hänvisningar
till internationell praxis på området. De privilegier och immuniteter sam
enligt protokollet skall medges Intclsat och personer med anknytning till
Intelsat berör i praktiken Sverige i mycket ringa mån. Organisationen
har f. n. ingen egendom i Sverige eller någon personal i tjänst här. Det
Lir inte heller känt att organisationen planerar någon verksamhet i Sve-
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rige. Vad som främst torde bli aktuellt att tillämpa för Sveriges del är
bestämmelserna om underlättande av tullklarering m. m. i fall då Intelsat här i landet köper in komponenter till telesatel\iter. De direkta kostnaderna för Sveriges del av ett tillträde till protokollet synes bli obetydliga.
Mot bakgrund av vad jag nu har anfört anser jag att Sverige hör tillträda protokollet. Jag anser inte att det finns anledning för Sverige att
utnyttja möjligheterna till reservation mot protokollet. Tillträde till protokollet gör det nödvändigt att dess bestämmelser införlivas med svensk
rätt. Intelsat har hitintills enligt lagen (1976: 661) om immunitet och
privilegier i vissa fall fatnjutit förmaner i enlighet med vad som föreskrivs direkt i 1971 års överenskommelse rörande Intclsat. Sålunda har
under punkten l 7 i bilagan till lagen såsom förmånsberättigat organ
tagits upp Intelsat och som tillämplig överenskommelse Intelsat-övercnskommclsen. Vid ett tillträde till protokollet bör punkten ändras dels så
att som tillämplig överenskommelse anges protokollet, dels så att utöver Intdsat sasom förmånsberättigade upptas också Intelsat-medlemmarnas och Intelsat-signatärcrnas representanter samt lntelsats tjänstemän och personer som medverkar i skiljedomsförfarande jämte de
nämnda personernas familjemedlemmar.
IFAD
För FN:s fackorgan finns, som förut nämnts, bestämmelser om immunitet och privilegier i en år 1947 avslutad konvention. I den mån
Sverige har åtagit sig att tillämpa den konventionen - och däri inbegrips resp. annex - i förhållande till visst fackorgan gäller enligt 4 8
lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i vissa fall samt punkten
3 i bilagan till lagen konventionens bestämmelser som svensk rätt.
Sedan internationella jordbruksutvecklingsfonden numera blivit ett av
FN :s fackorgan uppkommer för Sverige, såsom medlem av fonden,
fråga om att åta sig att tillämpa 1947 års konvention på fonden. Såsom
framgått av min tidigare redogörelse har konventionens standardbestämmelser redan, på grund av föreskrifter i avtalet om fondens upprättande,
provisoriskt gällt i förhållande till fonden. Ett svenskt åtagande att tilllämpa 1947 års konvention på fonden innebär i sak inte annat än att
i tillägg till standardbestämmelserna kommer att gälla också de modifikationer som framgår av det av fonden beslutade annex XVI till konventionen.
Det annex som rör fonden innebär tillägg till standardbestämmelserna
i 1947 års konvention i två avseenden. Enligt standardbestämmelserna
åtnjuter ett fackorgans generaldirektör vissa förmåner utöver de som
tillkommer fackorganets tjänstemän i övrigt. Han skall sålunda, jämte
maka och minderåriga barn åtnjuta de ytterligare förmåner som enligt
den internationella rätten tillkommer diplomatiska sändebud. Sådana
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förmåner tilläggs enligt annexet även fondens vicepresidenter. Det andra
tillägget rör experter som tjänstgör i fondens utskott eller har särskilt
uppdrag för fonden och som inte är att anse som tjänstemän hos fackorganet. Sådana experter omfattas inte av standardbestämmelserna. Genom tilläggsbcstämmclserna i annexet medges dessa experter vissa av de
förmåner som tillkommer tjänstemännen. Främst gäller det rättslig immunitet för åtgärder som rör uppdraget samt okränkbarhet för tjänstedokument. Experterna skall också åtnjuta immunitet mot frihetsberövande och beslag av personligt resgods.
Jag ser inte något hinder mot att Sverige åtar sig att i förhållande till
fonden tillämpa 1947 års konvention, vilket för fondens vidkommande
inbegriper annex XVI. Jag föreslår d~irför att Sverige lämnar sådant
atagande till FN :s generalsekreterare.
Om Sverige åtar sig att tillämpa 194 7 års konvention på fonden behövs inte längre den särskilda punkten rörande fonden i bilagan till
lagen om immunitet och privilegier. Såsom förut nämnts faller fonden
då in under punkten 3 i bilagan. Den särskilda punkten rörande fonden
- nr 27 - bör därför upphävas sedan åtagandet att tillämpa 1947 års
konvention på fonden har blivit gällande.
WIPO

Världsorganisationcn för den intellektuella äganderätten har f. n. omkring 80 medlcmsstater, däribland Sverige.
Organisationen har sitt säte i Schweiz. Inom ramen för WIPO bedrivs
ett mycket omfattande internationellt samarbete som täcker så gott som
alla den intellektuella äganderättens områden. Sverige tar aktivt del i
arbetet på många av dessa arbetsfält. Det är mot den bakgrunden naturligt att Sverige åtar sig att i förhållande till WIPO såsom ett av FN :s
fackorgan tillämpa 1947 års konvention .. J konventionen inbegrips nlir
det gäller WIPO annex XV.
Annexet XV innebär, liksom det förut behandlade annexet rörande
IFAD, modifikationer av standardbestämmelserna i 1947 års konvention i två hänseenden. För det första jämställs organisationens vice
generaldirektörer med generaldirektören när det gäller immunitet och
privilegier. Liksom generaldirektören skall de alltså åtnjuta samma förmåner som diplomatiska sändebud. Det andra tillägget gäller experter
som tjänstgör i organisationens utskott eller har särskilt uppdrag för
organisationen och som inte är att anse som tjänstemän. Liksom när det
gäller IF AD får dessa experter vissa av de förmåner som enligt standardhestämmelserna tillkommer tjänstemännen, främst rättslig immunitet för åtgärder som rör expertuppdraget samt okränkbarhet för tjänstedokument. Vidare får de immunitet mot frihetsberövande och beslag av
personligt resgods.
Jag ser inte något hinder mot att 1947 års konvention med de mod i-
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fikationcr som framgiir av annex XV tillämpas av Sverige i förhållande
till WIPO. Jag föreslår därför att Sverige lämnar åtagande härom till
FN:s generalsekreterare. Såsom framgått av min tidigare redogörelse
medför ett sådant åtagande inte något behov av lagändring.
För ett åtagande att tillämpa 1947 års konvention på ett nytt fackorgan behövs numera riksdagens godkännande även om åtagandet kan
ske utan lagändring. Åtagandet måste nämligen anses liktydigt med att
Sverige ingår en internationell överenskommelse enligt vilken organisationen och personer med anknytning till denna undantas från bestämmelser om vilka riksdagen har att besluta.
Ikraftträdande

Upphävandet av punkt 27 i bilagan bör träda i kraft samtidigt med
att åtagandet beträffande IFAD blir bindande för Sverige medan ändringarna i punkt 17 bör träda i kraft då protokollet rörande Intclsat får
verkan gentemot Sverige.
Det bör därför ankomma på regeringen att förordna om ikraftträdande av lagändringarna. Därvid bör regeringen kunna förordna att ändringarna skall träda i kraft vid skilda tidpunkter.

5

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att
dels godkänna
1. protokollet den 19 maj 1978 om privilegier, friheter och immunitcter för Intclsat,
2. 1947 års konvention om immunitet och privilegier för FN:s
fackorgan med avseende på internationella jordbruksutvecklingsfondcn och
3. 1947 års konvention om immunitet och privilegier för FN:s
fackorgan med avseende på världsorganisationen för den intellektuella äganderätten,
dels anta inom justitiedepartementet upprättat förslag till lag om
ändring i lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i
vissa fall.

6

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar
att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredragandena har lagt fram.
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PROTOCOL

PROTOCOLE

on JNTELSAT Privileges,
Exemptions and Jmmunities

relatif aux pril'i/eges, exemptions
et immunites d'JNTELSAT

Preamble

Preambule

The States Parties to this Protoeol,
Considering that paragraph (c) of Article
XV of thc Agreemcnt relating to the International Tclecommunications Satcllite Organization (INTELSA T) provides that each
Party, including the Party in whose territory
the headquarters of INTELSA T is located,
shall grant appropriate privilcges, exemptions and immunities;
Considering that INTELSA T has concluded a Headquarters Agreement with thc
Government of the United States of Ameriea, whieh entered into force on 24 November 1976;
Considering that paragraph (c) of Articlc
XV of the Agreement relating to INTELSA T provides for thc conclusion by thc
Parties, other than the one in whose territory the INTELSAT Headquartcrs is located, of a Protocol eovering privilcgcs, cxcmptions and immunitics;
Affirming that the purpose of the privilcges, cxemptions and immunities covcred by
this Protocol is to ensurc the efficient performance of the functions of INTELSA T;

Les Etats Parties au present Protocole,
Considcrant que le paragraphe (cl de l'article XV de J'Accord relatif it !'Organisation internationale de te!ecommunieations
par satellites (INTELSAT) stipule que toutc
Partic, y compris la Partie sur le territoire
de laquelle est situc le siege d'INTELSAT,
aecorcle les privilcges, exemptions et immunites nccessaires;
Considerant qu'INTELSAT a conclu avec
le gouvernement des Etats-Unis d'Amerique
un Aceord de sicgc qui est entre en vigueur
le 24 novembre 1976;

HAVE AGREED as follows:
Article I
Use oj Terms
For the purposcs of this Protocol:
(a) '"Agreement" means thc Agreement
Relating to the International Tclccommunications Satellite Organization (INTELSAT),
including its Annexcs, openecl for signature
by Governments at Washington on August
20, 1971;
(b) '"Operating Agreement" means the
agreement, inclucling its Annex, opened for
signallire at Washington on August 20, 1971,
by Governments or telecommunications entities designatcd by Governments;

Considcrant que le paragraphe (c) de l'articlc XV de l'Aecord rclatif a INTELSAT
prcvoit la conclusion entre les Parties, autres
que eelle sur le territoire de laquelle est situc
le sit:ge cl'JNTELSAT, d'un Protocole rclatif
aux privileges, excmptions et immunitcs;
Affirmant que le but des privilcgcs,
exemptions et immunites couverts par le
present Protocole est d'assurer rexercicc cfficace dcs fonetions d'INTELSAT;
SONT CONVENUS de ce qui suit:
Article 1
Dl;finitions

Aux fins du present Protocolc:
(a) le terme « Accord )) designc l'Accord
relatif a !'Organisation intcrnationale de telccommunications par satellites « INTELSAT ll, y eompris ses anncxes, ouvert a la
signaturc des gouverncmcnts a \Vashington,
le 20 aout 1971;
(b) les termes « Aecord d'exploitation »
dcsignent l'aecord, y eompris ses annexes,
ouvert le 20 aout 1971 a Washington, a la
signature des gouvernements ou dcs organismes de telecommunications dcsigncs par
les gouverncments;
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Bilaga 1
(Översiittning)

PROTOKOLL
om pril'ilegier, friheter och
immuniteter för Tnte/sat
Preambel
De stater som tillträtt detta protokoll,
vilka beaktar att enligt artikel XV cl i
överenskommelsen rörande den internationella tclesatellitorganisationen (lntclsat)
skall alla som biträtt överenskommelsen.
~ivcn den part på vars territorium lntclsat
har sitt säte, bevilja vederbörliga privilegier. friheter och immuniteter;
vilka
rörande
Förenta
trädde i

beaktar att Intclsat har slutit avtal
organisationens slite med Amerikas
Staters regering och att det avtalet
kraft den 24 november 1976;

vilka beaktar att enligt artikel XV e) i
ÖYcrenskommclsen om lntelsat skall parterna, utom den på vars territorium Intelsat
har sitt säte, avsluta ett protokoll rörande
privilegier. friheter och immunitetcr;

vilka bekräftar att syftet med de privilegier, friheter och immunitetcr som avhandlas i förevarande protokoll är att säkerställa
att lntclsat k:m fullgöra sina uppgifter p[I
ett effektivt sätt;
har överenskommit följande:
Artikel I
Definitioner

I detta protokoll avses med:
a) ''överenskommelse" den överenskommelse rörande den internationella telcsatellitorganisationen (Intclsat) som öppnades
för regeringarnas undertecknande i \Vashington den 20 augusti J 971, inbegripet bilagorna till överenskommelsen;
b) "driftöverenskommelse" den överenskommelse med bilagor som den 20 augusti
1971 öppnades för undertecknande av regeringarna eller tclckommunikationsorgan
Sl'm utsetts av regeringarna;
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(c) "INTELSAT Agrccmcnts" mcans the
Agrccmcnt and the Operating Agrcemcnt
rcferrcd to in (a) and (b) abovc;
(d) '"JNTELSAT Party" means a Statc for
which thc Agrcemcnt is in force;
(c) '"INTELSAT Signatory" mcans an
INTELSAT Party, or the telccommunications entity dcsignated by an INTELSA T
Party, for which thc Operating Agreement
is in force;
(f) "Contracting Party" means an INTELSAT Party for which this Protocol has cntercd into force;
(g) "Staff members of INTELSA T"'
means the Director General and those staff
membcrs of the Executivc Organ holding
regular or fixed-term appointments for a
minimum of onc year and who are employcd on a full-time basis within thc Organization, other than persons in thc domestic service of INTELSA T;

(h) '"Represcntatives of Parties'' means
rcpresentatives of INTELSA T Parties and
in each case mcans heads of delegation,
their alternatcs and adviscrs;
(i) ·'Reprcsentativcs of Signatories" mcans
rcprescntatives of INTELSA T Signatorics
and in cach case mcans heads of delegations, thcir alternates and adviscrs;
(j) ""Propcrty" includcs evcry subjcct of
whatever naturc to which a right of ownership can attach, as wcll as contractual
rights;
(k) "'Archives" includcs all rccords, correspondcnce, documcnts, manuscripts. photographs. films. optieal and magnctic recordings helonging to or held by INTELSAT.
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(c) les termes « Accords JNTELSAT ;>
designent I' Accord et I' Accord d"exploitation, vises aux paragraphes (a) et (b) cidessus;
(d) les termes « Partie a JNTELSAT ~'
designent un Etat a !\!gard duqucl \'Accord
est en vigueur;
(e) les termes « Signataire d'INTELSAT"
dcsignent une Partie a INTELSAT, ou l'organisme de te!ecommunications dcsignc par
une Partie a INTELSAT, a l'cgard desqucls
l'Accord d'exploitation est en vigucur;
(f) les termes « Partie contractante >> dcsignent une Partie a INTELSAT a l'l!gard
de laquelle le present Protocole est cntrc
en vigueur;
(g) les termes « mcmbres du personncl
d'INTELSA T » dcsignent le Directeur general et les membres du personnel de l'organe
executif nommes a titre permanent ou pour
une durce determinee d'au moins un an et
qui exercent leur activite a plcin temps au
sein de !'organisation, autres que les pcrsonnes employees au service domestique de
!'Organisation;
(h) les termes « representantes des Parties » dcsignent les representants des Parties
a INTELSAT et dans chaque cas designent
les chefs de delegation, Jcurs suppleants et
les conseillers;
ffl les termes « representants des Signataires » dcsignent les representants des Signataircs d'INTELSAT et dans chaque cas
designent les chefs de delegation, leurs
suppleants et les conseillers;
(j) le terme (( biens )) comprend tout element, quellc qu'en soit Ja nature, a !\!gard
duquel un droit de propricte peut etre
exercc, ainsi que tout droit contractuel;
(k) le terme « archives » comprend tous
les registres, correspondance, documents,
manuscrits. photographics, films, enregistrements optiques et magnetiques appartenant a INTELSAT ou detenus par elle.

CHAPTER I:
INTELSATS PROPERTY AND OPERATIONS

CHAPITRE I:
BIENS ET OPERATIONS D'INTELSAT

Article2
lnviolability oj A rclzives
The Archivcs of INTELSAT sha\I be inviolable wherevcr located.

Article 2
Inviolahilite des archives
Les archives d'INTELSAT, en quclquc
cndroit qu'clles se trouvent, sant inviolabks.
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c) "I ntelsat-överenskommclserna" den
överenskommelse och den driftöverenskommelse som avses under a) resp. b)
ovan;
dl "Intelsat-part" stat för vilken överenskommelsen är i kraft;
e) "Jntelsat-signatär" sådan lntelsat-medlcm eller sådant av Intelsat-medlcm utsett
telekommunikationsorgan för vilken eller
vilket driftöverenskommelsen är i kraft;
f) ··avtalsslutande part" lntelsat-part för
vilken detta protokoll har trätt i kraft;

g) '"tjänstemän vid lntelsat" generaldirektören och sådana tjänstemän i det verkställande organet som är anställda inom
organisationen på heltid antingen fast eller
för en bestämd tidsperiod av minst ett år
dock med undantag för dem som är anst:illda för lntelsats interna service:

h) ''parternas representanter" representanterna för Intelsat-parterna, vilket för varje part avser delegationens ordförande samt
dennes ersättare och rådgivare;
i) "signatärernas representanter'' representanterna för Intclsat-signatärerna, vilket
för varje signatär avser delegationens ordförande samt dennes ersättare och rådgivare:
j) "egendom'' föremål av v~rje slag
som kan omfattas med äganderätt, även
rättigheter enligt avtal;

k) "arkiv" alla uppteckningar, brev, dokument, koncept, fotografier, filmer eller
optiska eller magnetiska upptagningar som
tillhör Jntelsat eller innehas av Jntelsat.

KAPITEL I:
INTELSATS EGENDOM OCH DRIFT
Artikel 1
Arkivens okränkbarhet
lntelsats arkiv skall vara okränkbara var
de än befinner sig.
"i"2
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Article 3
/1111111111ity from Jurisdicthm and Exec/l/io11

Article 3
lm11111nite de juridiction et d'exec11tio11

I. Within the scope of its activitics
authorizcd by the INTELSAT Agrccmcnts,
INTELSAT shall havc immunity from jurisdiction and immunity from execution cxcept:
(a) to the extent lhat the Director General
shall havc expressly waived such immunity
from jurisdiction or immunity from execution in a particular case;
(b) in respcct of ils eommercial activitics;
(c) in respect of a civil action hy a third
party for damagc arising from an ac<.:idcnt
caused by a motor vehicle or othcr mcans
of transport belonging lo, or opcrated on
bchalf of, INTELSAT, or in respcct of a
traffic offcnee involving such a vchicle;

1. Dans le cadre de ses aetivitcs autorisces
par les Accords INTELSAT, !'Organisation
bencficie de I'immunite de juridiction ct de
I'immunitc d'exccution, sauf:

(d) in the event of the attaehment, pursuant to a decision by the judicial authorities, of the salaries and emolumcnts owed
by INTELSAT toa staff membcr;
(e) in respeet of a countcr-claim directly
connected with proceedings initiated hy
INTELSAT; or
(f) in respect of the cnforcement of an
arbitration award made under Article XVIII
of lhe Agrcement or Articlc 20 of the
Operating Agrecmcnt.
2. The property of INTELSA T, wherevcr
located and by whomsocver hcld, shall be
immune:
(a) from any form of search, requisition,
confiscation and sequestration;
(b) from expropriation, except that real
property may be expropriated for public
purposes and subject to prompt payment of
fair eompensation;
(cl from any form of administrative or
provisional judieial constraint, except insofa:· as may be temporarily necessary in
eonncetion with the prevention and investigation of accidcnts involving motor vehiclcs or other means of transport belonging
to, or operated on bchalf of, INTELSAT.

(a) dans la mesurc ou le Dirccteur gcm!ral renonce expresscment il l'immunitc de
juridiction ou il l'immunitc d'exccution dans
un cas partieulier;
(b) pour ses activitcs eommerciales;
(c) en cas d'action civile intentee par un
tiers pour le dommage resultant d'un aecident cause par Ull vehicu}e a moteur Oll
autrc moyen de transport appartenant a
I'Organisation ou circulant pour son comptc,
ou en eas d'infraclion a la reglcmentation
de la cireulation automobile interessant le
vchiculc precite;
(d) en cas de saisie, en exeeution d\me
dccision des autorites judieiaires, des traitcments, salaires et emoluments dus par l'Organisation a un membre de son personnel;
(e) dans le eas d'une demande reconventionnelle directement liec a une proeedurc
entamce il titre principal par INTELSAT;
(f) en cas d'cxccution d'unc dccision arbitrale rendue en vcrtu de l'article XVII I
de l'Accord Oll de rarticle 20 de J'Accord
d'exploitation.
2. Les biens d'INTELSAT, quel que soit.
le licu oli ils se trouvent et que! qu'cn soil
le dctenteur, sont exempts:
(a) de toute forme de perquisition, requisition, confiscation ou sequestre;
(b) d'expropriation, si ce n'est que les
biens immobiliers peuvent etre exproprics
pour cause d'utilite publique et sous rcserve
du prompt paiement d'une indemnitc cquitable;
(c) de toute forme de eontrainte administrative ou de mesures prealab!es a un jugemcnt, sauf dans la mesure oli le nccessitent
temporairement la prevention des accidents
mettant en eause des vehicules a moteur ou
autres moyens de transport appartenant a
INTELSAT ou utilises pour le compte de
!'Organisation ainsi que les enquctes auxquelles peuvent donncr lieu lesdits a<.:cidcnts.
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Artikel 3
Jmmunitet mot riittsligt förfarande och
verkställighet
1. Inom ramen för den verksamhet som
bedrivs enligt Intelsat-överenskommelsen
skall lntelsat åtnjuta immunitet mot rättsligt förfarande och mot verkställighet, utom

a) i den utsträckning generaldirektören i
visst fall uttryckligen avstått från immuniteten mot rättsligt förfarande eller immuniteten mot verkställighet;
bl såvitt avser dess kommersiella verksamhet;
c) såvitt avser talan i tvistemål, vilken
väckts av tredje man angående skada till
följd av olycka som orsakats av motorfordon eller annat transportmedel som ägs av
Intelsat eller framföres för dess räkning
eller såvitt avser trafikbrott i vilket sådant
fordon varit inblandat;
d) i händelse av utmätning enligt beslut
av juridisk myndighet av lön eller annan
ersättning som Intelsat är skyldig en anställd;
e) såvitt gäller motkrav som har direkt
samband med rättsligt förfarande som inletts av lntclsat; eller
f) sflvitt gäller verkställighet av skiljedom
som tillkommit enligt artikel XVIII i överenskommelsen eller artikel 20 i driftöverenskommelsen.
:::!. Intclsats egendom skall, var den än
befinner sig och av vem den än innehas,
åtnjuta immunitet mot:
a) varje form av husrannsakan, rekvisition, konfiskation och beslag;
b) expropriation, dock med det undantaget att fast egendom får exproprieras för
allmänna ändamål, förutsatt att skälig ersättning utges omgående;
c) varje form av administrativa tvångsåtgärder eller interimistiska rättsliga tvångsåtgärder, utom när sådana åtgärder är tillfälligt nödvändiga för att förhindra eller
utreda olyckor i vilka är inblandat sådant
motorfordon eller annat transportmedel
som ägs av Intelsat eller framföres för dess
räkning.
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Article 4
Fiscal and Customs Provisions
1. Within the scope of activitics authorizcd by thc INTELSAT Agreemcnts, lNTELSAT and its propcrty shall be exempt
from all national income and direct national
property taxation.
2. When thc pricc of communications
satellites purchascd by INTELSAT and of
components and parts for such satellites to
be launched for use in the global system includcs taxes or dutics of such a nature that
they are normally incorporatcd in such
price, the Contracting Party that has levicd
the taxes or duties shall take appropriate
measures to remit or reimburse to TNTELSAT the amount of thc identifiable taxcs or
duties.

3. INTELSAT shall be exempt from
customs dutics and other taxes, prohibitions
or restrictions imposed by reason of the
import or export of communications satellites and componcnts and parts for such
satcllites to be launched for use in the global
system. The Contracting Parties should lake
all appropriate steps to facilitate customs
clearance.
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Article 4
Dispositions f iscales et douanieres
1. Dans le cadre des activites autorisces
par les Accords INTELSA T, INTELSAT ct
ses biens sont exonercs de tout impöt
national sur le revenu et de tout impöt dircct national sur les biens.
2. Lorsque le prix des satcllites de telecommunications acquis par INTELSAT
ainsi que celui des elements et pieces desdits
satellites qui doivent etre Iances en vue de
Icur utilisation dans le systeme mondial
comprennent des impöts ou droits d'une
nature tcllc qu'ils y sont normalcment incorpores, Ja Partie contractante qui a per~u
les impöts ou droits prend les dispositions
appropriees en vue de la remise ou du remboursement a !'Organisation des impöts ou
droits identifiables.
3. INTELSAT est exoncrce des droits de
douane ct autres taxes, prohibitions ou restrict ions imposes en raison de l'importation
ou exportation dcs satcllitcs de telccommunications et des elements et pieces desdits
satellites qui doivent ctre Iances en vue de
lcur utilisation dans le systeme mondial. Les
Parties contractantes prennent toutcs mesures utiles pour faciliter les formalites de
douane.

4. The provisions of paragraphs 1, 2 and
3 shall not apply to taxes or dutics which
are in fact no more than chargcs for spccific services rendered.
5. Goods belonging to lNTELSA T which
have been exempted under paragraphs 2 or
3 shall not be transferred, hired out or lent,
permanently or temporarily, except in accordance with the domestic \aws of thc
Contracting Party which grantcd the exemption.

4. Les dispositions des paragraphes 1. 2
ct 3 ne s'appliquent pas aux taxes et droits
qui ne constituent en fait que la remuneration de services rendus.
5. Les biens appartenant a INTELSAT
qui ont beneficie de I'exoneration visee aux
paragraphes 2 ou 3 ne seront cedes, loucs
ou pretcs titre dcfinitif ou provisoire que
conformemcnt aux Iois internes de la Partie
contractante qui a accorde l'exoneration.

Article 5

Article 5

Comm1mict1tio11s

Comm1micatio11s

With regard to its official communications
and the transfer of all its documcnts.
INTELSAT shall enjoy in the territory of
cach Contracting Party treatment not less
favourablc than that accorded to other intergovcrnmcntal non-regional organizations
in the matter of priorities, rates and taxcs
on mails and all forms of telecommunications, as far as may be compatible with any

En ce qui concernc ses communications
officiellcs ainsi que la transmission de tous
ses documents, INTELSA T jouit, sur le tcrritoire de chaque Partie contractande, d'un
traitement non moins favorable que celui
d'autres organisations intergouaccorde
vernementalcs non regionales en matierc de
priorites, tarifs et impöts sur le courrier et
sur tous moyens de te!ccomrnunications,

a

a
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Artikel 4
Bestämmelser om skatt och tull
1. Inom ramen för den verksamhet som
hedrives enligt Intelsat-överenskommelsen
skall lntelsat och dess egendom vara befriade från alla direkta nationella skatter på
inkomster och egendom.
2. I den mån priset på sådana kommunikationssatelliter som Intelsat köper in och
som skall skjutas ut för att nyttjas i det
:världsomspännande systemet eller priset
på komponenter och delar till sådana satelliter inbegriper skatter eller avgifter som
normalt ingår i priset, skall den avtalsslutande part som förordnat om skatten eller
avgiften vidtaga lämpliga åtgärder för att
lntelsat skall befrias från eller återfå den
skatt eller avgift som kan utskiljas.

3. Vid import eller export av kommunikationssatellitcr som skall skjutas ut i det
världsomspännande systemet eller av komponenter och delar till sådana satelliter
skall Intelsat vara befriat från tullar och
andra skatter som eljest skulle ha utgått
och undantaget från förbud och inskränkningar som eljest skulle ha gällt. De avtalsslutandc parterna skall vidtaga alla lämpliga åtgärder för att underlätta tullklareringen.
4. Bestämmelserna under 1, 2 och 3 avser
inte sådana skatter och avgifter som endast
utgör ersättning för särskilda tjänster.
5. Varor som tillhör Jntelsat och som
undantagits enligt bestämmelserna under 2
eller 3 får inte överlåtas, uthyras eller utlånas stadigvarande eller tillfälligt annat än
i överensstämmelse med nationell rätt hos
den avtalsslutande part som medgett undantaget.
Artikel 5
Komm1111ikatio11er

För sina tjänstemeddelanden och för
överföring av alla sina dokument skall lntelsat på varje avtalsslutande parts territorium åtnjuta en behandling som inte är
mindre förmånlig än den som medges annan internationell, icke-regional organisation när det gäller företräde, avgifter eller
taxor som tillämpas på post eller något slag
av telekommunikation, såvida detta är för-

.'.!l
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intcrnational conventions, regulations and
arrangcments to which that Contracting
Party is a party. No censorship shall be
applied to official communications of INTELSA T by whatevcr means of communication.

dans la mcsure compatible avec tous reglements, conventions ct accords intcrnationaux
auxqucls laditc Partie contractante est partie. Aucune .censure ne peut etre exercce a
]\~gard des communications officielles d'INTELSAT, quelle que soit la voie de communication utilisec.

Articlc 6
Rcstrictions
Within the scope of its act1v1t1es authoriied by the INTELSAT Agreemcnts, thc
funds held by INTELSA T shall not be
restrictcd by controls, restrictions, rcgulations or moratoria of any kind, provided
that operations involving those funds comply
with the laws of the Contracting Party.

Article 6
Rcstrictions
Dans le cadre de ses activites autorisees
par les Accords d'INTELSAT, les fonds
dctenus par INTELSA T ne seront soumis å
aucun contröle, restriction, reglementation
ou moratoirc, sous reserve que les operations rclatives a ces fonds soient conformes
la legislation nationale des Parties contractantes.

CHAPTER Il:
STAFF MEMBERS OF INTELSAT

CHAPITRE Il:
MEMBRES DU PERSONNEL
D'INTELSAT

Article 7
1. The staff members of INTELSA T
shall enjoy the following privilegcs and immunities:
(a) immunity from jurisdiction, even after
they have Jeft the service of INTELSAT,
in respect of acts, including words written
and spoken, done by them in the exercisc
of their official functions and within the
limits of their duties. However, there shall
be no immunity in respect of a civil action
by a third party for damagc arising from an
accident caused by a motor vehicle or other
means of transport belonging to or driven by
them, or in respect of a traffic offence involving such a vehiclc and committed by
them;

Article 7
l. Les membres du personncl d'INTELSAT jouissent des privileges et immunites
suivants:
(a) immunite de juridiction, meme lorsqu'ils ont quittc le service d'INTELSAT, en
ce qui conccrnc les actes (y compris Ieurs
paroles et ecrits) accomplis par eux dans
l'exercice de leurs fonctions officielles et
dans les limites de leurs attributions. Cette
immunitc ne joue cependant pas dans le cas
1fune action civile intentee par un tiers pour
dommage resultant d'un accidcnt causc par
un vehicule automoteur ou autre moyen de
transport leur appartenant ou conduit par
cux, ou dans le cas d'une infraction a la
rcglementation de la circulation automobile,
commise par eux et interessant le vehiculc
prccitc;
(b) inviolabilite pour les documents et
papiers officiels se rapportant a J'accomplissement de leurs fonctions dans le cadre dcs
activites d'INTELSAT;
(c) exemption des obligations relatives au
service national;
(d) meme exemption, pour eux-memcs et
pour les membres de leur famille faisant
panie de lcur menage, des rcstrictions conccrnant l'admission, l'enregistrement dcs
ctrangers et les formalitcs de dcpart, ainsi

(b) inviolability for official documcnts
and papers rclated to thc performance of
their functions within thc scope of the activities of JNTELSA T;
(c) exemption from national service obligations;
(d) together with mcmbers of their familics forming part of their households, thc
same immunity from restrictions on admission, alicn registration and dcparturc
formalities, as well as thc same repatriation

a
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enligt med sådana internationella konventioner, föreskrifter och uppgörelser i vilka
den avtalsslutande parten är part. Intelsats
tjänstemeddelanden får inte bli föremål för
censur. vilket kommunikationsmedcl de än
befordras med.

Artikel 6
Restriktioner
Inom ramen för den verksamhet som
bedrives enligt lntelsat-överenskommelsen
skall det kapital som Intelsat innehar inte
vara underkastat någon form av kontroll,
restriktioner, regleringar eller moratoriebestämmelser, förutsatt att de transaktioner
som berör detta kapital står i överensstämmelse med den avtalsslutande partens lag.

KAPITEL Il:
TNTELSATS TJÄNSTEMÄN
Artikel 7
I. Tjänsteman vid Intelsat skall åtnjuta
följande privilegier och immuniteter:
a) Immunitet mot rättsligt förfarande,
även efter det anställningen hos Intelsat
upphört, såvitt avser åtgärder, däri inbegripet skriftliga och muntliga uttalanden, som han företagit vid fullgörande a\' sin tjänst och inom ramen för
sina tjänsteåligganden. Immunitet föreligger
dock inte vid tvistemålstalan som tredje
man väckt angående skada till följd av
olycka som orsakats av motorfordon eller
annat fortskaffningsmedel som tillhör tjänsteman eller framförts av honom och inte
heller vid trafikbrott vari sådant fordon
varit inblandat och som begåtts av tjänsteman;
b) okränkbarhet för alla dokument och
handlingar av tjänstenatur som har samband med utövandet <tv hans uppgifter
inom ramen för Intelsats verksamhet;
c) befrielse från nationell tjänstgöringsplikt:
dl för sig och de familjemedlemmar som
ingar i hushållet samma undantag från
inreserestriktioner, registrering av utlänningar och formaliteter vid utresa samt
samma lättn::der för repatriering vid inter-
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facilitics in timc of international cns1s. as
are normally accordcd to staff members of
intergovernmental organizations;

(e) exemption from all national incomc
tax on their salaries and emoluments paid
to them by INTELSAT, excluding pensions
and other similar benefits paid by INTELSAT. The Contracting Parties reserve thc
right to take those salaries and emoluments
into account when asscssing the amount of
tax to be applied to incomc from othcr
sources;
(f) the same treatment in the matler of
currency and exchange control as is normally accorded to staff members of intcrgovernmental organizations;

(g) the right to import free of customs
dutics and other customs charges (except
payment for services rendered), their furniture and personal effects, including a
motor vehiclc, at the time of taking up thcir
post in the tcrritory of a Contracting Party,
and the right to export them free of duty
upon termination of their functions, subject
to the conditions laid down by the Jaws of
the Contracting Party concerned.
2. Goods bclonging to staff members
which havc bcen exempted under paragraph
1 (g) shall not be transferred, hired out or
lent, permanently or tcmporarily, except in
accordance with the domestic of the Contracting Party which grantcd thc cxcmption.

3. Provided that staff mcmbcrs arc covered by the social security schemc of
lNTELSAT, INTELSAT and its staff members shall be exempt from all compulsory
contributions to national social sccurity
schemes, subject to agreements to be concluded with Contracting Parties conccrned
in accordance with Article 12. This exemption does not preclude any \'oluntary participation in a national social sccurity
schcmc in accordance with the law of the
Contracting Party concernecl; neithcr cloes
it require a Contracting Party to make
payments of benefits under social security
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que mcmes facilites de rapatriement en periode de crise internationale, que celles qui
sont normalcment accordees aux membres
du personnel des organisations intergouvernementales;
(e) exoneration de tout impöt national sur
le revenu sur les traitements et emoluments
qui leur sont verses par INTELSA T, a l'exclusion des pensions et autres prestations
similaires versecs par INTELSAT. Les Parties contractantes se reservent la possibilite
de prendre en consideration lesdits traitements et cmoluments pour le calcul du
montant de l'imp6t a percevoir sur les revenus d"autres sources;
(f) memes facilites en ce qui concerne les
restrictions monetaires ou de change quc
celles qui sont aceordees normalcment aux
membres du personncl des organisations intergouvernementales;
(g) droit d"importer en franchise cles
droits et taxes de douane (a l'exception de
la remuneration des services rendus), leur
mobilier et leurs effets personnels, y compris un vchicule automobilc, a l'occasion de
leur prise de fonctions sur Je territoire d'unc
Partie contractante, ainsi que le droit de les
exporter en franchise au moment ou ils
quittent leurs fonctions, sous rcserve des
conditions prcvues par la legislation de la
Partie contractante concernec;
2. les biens appartenant aux membres du
personnel d'l NTELSA T qui ont ete exoncres
du paiemcnt de droits en application du
paragraphe l (g) ci-dessus nc sont cedes,
Joues Oll pretes a titre definitif OU provisoire
que conformcment au droit interne de la
Partie contractante qui a accordc l'exoneration.
3. Sous rcserve que les membres du personnel soient couverts par le systeme de
securitc sociale d'INTELSAT, INTELSAT
et les membres de son personncl sont
exemptes de toutes contributions obligatories a des regimes nationaux de securite
sociale, sous n!serve d'accords a conclure
avec les Parties contractantes interessccs,
conformcment aux dispositions de l'article
12. La presente exemption n'empcche pas la
participation volontaire a un rcgime national
de sccuritc sociale conformcment a la lcgislation de la Partie contractante concernee;
elle n 'oblige pas non plus une Partic eon-
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nationella kriser som vanligen medges mellanstatliga organisationers personal;

e) befrielse från all nationell inkomstskatt på lön och ersättning som utbetalats
från lntelsat, dock med undantag för pensioner och andra motsvarande förmåner
som utbetalats av Intclsat. De avtalsslutandc
parterna förbehåller sig rätten att ta hänsyn
till sådan lön och ersättning när skatt beräknas på inkomst från andra inkomstkällor;
f) samma lättnader i valuta- och växlingsrestriktioner som vanligen medges mellanstatliga organisationers personal;

g) rätt att vid tillträde till befattning på
avtalsslutandc parts territorium utan tull
och andra införselavgifter (med undantag
för avgifter som avser ersättning för tjänster) få införa möbler och personliga tillhörigheter, däri inbegripet ett motorfordon. samt rätt att då anställningen upphör
tullfritt utföra sådant gods, allt dock på de
villkor som anges i lagstiftningen hos vederbörande avtalsslutande part.
2. Varor som tillhör tjänsteman och som
har undantagits enligt 1. g) ovan får inte
överlåtas, uthyras eller utlånas stadigvarande eller tillfälligt annat än i överensstämmelse med nationell rätt i den avtalsslutande part som medgett undantaget.

3. Omfattas tjänstemännen av lntelsats
eget socialförsäkringssystem, skall Intelsat
och dess tjänstemän befrias från alla obligatoriska avgifter till nationella socialförsäkringssystem, om inte annat följer av avtal som enligt artikel 12 sluts med vederbörande avtalsslutande parter. Detta undantag hindrar inte frivillig anslutning till nationella socialförsäkringssystem i enlighet
med vederbörande avtalsslutande parts lagstiftning; inte heller innebär det att avtalsslutande part är skyldig att betala ut socialförsäkringscrsättning till tjänstemän som är
undantagna enligt detta stycke.
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schcmcs to staff members who arc cxcmpt
under thc provisions of this paragraph.

4. Contracting Parties shall take all
appropriatc mcasures to facilitate cntry into,
stay in. or departure from their tcrritorics
of staff members of INTELSAT.

5. The Contracting Parties shall not he
obligcd to accord to thcir nationals or permanent rcsidcnts the privilcges, cxemptions
and immunities referred to in paragraphs
1 (c), (cl), (c), (f) and (g) and in paragraph 3.
6. The Director General of INTELSA T
shall notify thc Contracting Parties conccrned of thc names of the staff mcmbcrs
to whom the provisions of this Articlc shall
apply. The Dircctor General shall also
notify without dclay the Contracting Party
which grants the excmption provided for
under paragraph 1 (cl) of this Article of
thc completion of the official functions of
any staff membcrs in thc tcrritory of that
Contracting Party.
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tractante a accorder des prestations dans le
cadrc du rcgime de sccurite sociale aux
membres du personncl qui bcneficient dc
l'cxemption visce au present paragraphe.
.+. Les Parties contractantes prennent
toutes mesures appropriees pour faciliter,
sur lcur territoire, l'entrec, le sejour ou le
depart des membrcs du personnel d'INTELSAT.
5. Les Parties contractantes ne sont pas
tenues d'accorder a lcurs ressortissants et
aux residents permanents les privilcges,
exemptions et immunites enonccs au paragraphe 1, alineas (c), (d), (e), (f) et (gl et
au paragraphe 3.
6. Le Directeur general d'INTELSA T
notifie aux Parties contractantes interessees
le nom des membres du personnel a qui les
dispositions du present article s'appliquent.
Le Directeur general notifie egalcment sans
tarder a la Partie contractante qui accorde
l'exemption visee au paragraphe 1 alinea
(d) la cessation des fonctions officielles de
tout membre du personnel dans le territoire
de ladite Partic contractante.

CHAPTER Ilf:
REPRESENT ATIVES OF JNTELSAT
PARTIES AND SIGNATORIES AND
PERSONS PARTJCIPATING IN ARBlTRATION PROCEEDINGS

CHAPITRE Ill:
REPRESENTANTS DES PARTIES A
INTELSAT ET SIGNATAJRES D'INTELSAT ET PERSONNES PARTICIPANT
AUX PROCEDURES D'ARBITRAGE

A rticle 8
1. Represcntatives of INTELSAT P~trties
at mcetings callcd by or held under thc
auspices of INTELSAT shall, in the exercisc
of thcir functions, and during their journcys
lo and from thc placc of meeting, enjoy thc
following privikgcs and immunitics:

Article 8
1. Les representants des Parties a
INTELSAT qui participent a des reunions
convoquces par INTELSAT, ou tenues sous
ses auspices, jouissent dans l'exercicc de
kurs fonctions ainsi qu'au cours de kurs
voyages a destination ou en provenance du
lieu de rcunion, des privileges ct immunitcs
suivants :
(a) immunite de juridiction, mcme apres
la fin de leur mission, pour les actcs (y
compris leurs paroles ct Jeurs ecrits) accomplis par cux dans l'excrcice de kurs
fonctions officielles et dans la limite de
leurs attributions. Toutefois, ccttc immunite
n'existe pas dans le cas d"une action civile
intentee par un tiers pour dommage resultant d'un accidcnt cause par un vehicule :1
moteur ou autre moycn de transport leur

(a) immunity from jurisdiction, even after
terrnination of their mission. in respect of
acts, inciucling words \\Titten and spoken.
done by them in thc excrcisc of their official functions and within the limits of their
duties. However, there shall be no immunity
in rcspcct of a civil action by a third party
for damage arising from an accident causcd
by a motor vehiclc or othcr mcans of
transport belonging to or driven by thcm,
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4. De avtalsslutande parterna skall vidtaga alla lämpliga åtgärder för att underlätta för lntelsats tjänstemän att inresa till,
uppehålla sig på och utresa fnln deras territorier.
5. De avtalsslutande parterna är inte
skyldiga att medge egna medborgare eller
invånare de privilegier, friheter och immunitetcr som avses under 1 c), d), e), f).
g) och 3.
6. Jn!elsats generaldirektör skall underrätta vederbörande avtalsslutande part om
namnet på de tjänstemän på vilka bestämmelserna i denna paragraf är tillämpliga.
Generaldirektören skall också utan dröjsmål underrätta sådan avtalsslutande part
som medger undantag enligt 1 d) om när
anställningen upphör för tjänstemän som
tjänstgör pa dess territorium.

KAPITEL III:
REPRESENTANTER FÖR INTELSATPARTER OCH INTELSAT-SIGNATÄRER SAMT PERSONER SOM MEDVERKAR I SKfLJEDOMSFöRFARANDE
Artikel 8
I. Representant för lntelsat-partcr, som
deltager i möte som sammankallats av Intelsat eller hålls under dess beskydd, skall
vid fullgörande av sitt uppdrag och under
resor till och från mötet åtnjuta följande
privilegier och immuniteter:

a) immunitet mot rättsligt förfarande,
liven efter det att uppdraget upphört. såvitt
avser atgärder, däri inbegripet skriftliga
och muntliga uttalanden, som han företagit
vid fullgörande av sitt uppdrag och inom
ramen för hans uppgifter. Immunitet föreligger dock inte vid tvistcmålstalan som
tredje man väckt angående skada till följd
av olycka som orsakats av motorfordon elh:r annat fortskaffningsmedel som tillhör
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or in respect of a traffic offencc involving
such a vehiclc and committcd by thcm;

(b) inviolability for all thcir official
documents and papers;
(c) together with membcrs of their families forming part of their households, the
same immunity from restrictions on admission, alicn rcgistration and departure
formalitics as is normally accordcd to staff
mcmbers of intcrgovcrnmcntal organizations; providcd that no Contracting Party
shall be obliged to apply this provision to
its permanent residents.
2. Rcpresentativcs of Signatorics lo meetings callcd by or hcld under thc auspices of
JNTELSAT shall, in the cxercise of their
functions, and during their journeys to and
from the place of meeting, cnjoy the following privilcges and immunities:

(a) inviolability for official documcnts
and papers relatcd to thc pcrformancc of
thcir functions within the scope of the activities of INTELSAT;
(b) togcther with mcmbers of thcir familics forming part of thcir houscholds, thc
same immunity from restrictions on admission, alien rcgistration and dcparturc formalitics as is normally accorded to staff
mcmbers of intergovcrnmental organizations; provided that no Contracting Party
shall be obliged to apply this provision to
its permanent residcnts.
3. The mcmbers of an arbitral tribunal
and witnesscs before that tribunal participating in arbitration proceedings in accordance with Annex C of the Agreement shall,
in thc exercise of their functions, and
during their journeys to and from the place
of meeting, enjoy the privileges and immunities refcrred to in paragraphs 1 (a),
(b) and (c).
4. No Contracting Party shall be obliged
to accon.l to its own nationals or to its own
represcntatives the privileges and immunities
referred to in paragraphs 1 and 2.

:?8
appartcnant ou conduit par eux, ou dans le
cas d'unc infraction au reglement de la
circulation automobilc impliquant kdit
vchicule et commise par eux;
(b) inviolabilite pour tous kurs documents et papiers officiels;
(c) meme cxcmption pour eux-mcmes ct
les membres de leur famille faisant partic
de leur menagc, des restrictions conccrnant
l'admission, l'enregistrement des ctrangcrs
et les formalitcs de dcpart quc cellc qui est
normalement accordee aux membres du pcrsonnel des organisations intcrgouvcrnemcntalcs; aucune Partie contractantc n'cst toutcfois tenuc d'appliquer la prcsente disposition
a ses residents permanents.
2. Les representants des Signataires qui
participent a des rcunions convoqu0cs par
INTELSAT, ou tenues sous ses auspiccs,
jouissent dans l'exercice de leurs fonctions
officielles ainsi qu'au cours de lcurs voyages
a destination ou en provenance du Iieu de
reunion, des privileges et immunitcs suivants :
(a) inviolabilite pour les documcnts et
papiers officiels se rapportant a l'acomplissement de leurs fonctions dans le cadre ues
activitcs d'INTELSAT;
(b) meme cxemption pour cux-memcs et
les membres de lcur famillc faisant partic de
Jcur menage, des restrictions concernant
radmission, l'enregistremcnt des ctrangers et
les formalites de depart que cellc qui est
normalement accordee aux mcmbrcs du pcrsonnel des organisations intergouvernemcntalcs; aucune Partie contractantc n'cst toutcfois tenue d'appliquer la presente disposition
a ses residcnts permanents.
3. Les membres du tribunal d'arbitragc et
les temoins convoques par ledit tribunal participent aux procedures d'arbitrage conformemcnt a l'Annexe C de l'Accord jouisscnt,
pendant l'exercice de leurs fonctions, ainsi
qu"au cours de leurs voyages a destination
ou en provenance du lieu de rcunion, des
privileges et immunitcs vises aux paragraphes 1 (a), (b) et (c).
4. Aucunc Partic contractantc n\~·st tenuc
d"accorder a ses ressortissants ou a ses proprcs representants les privilcges et immunitcs enonces aux paragraphes 1 et 2.
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representant eller framförts av honom och
inte heller vid trafikbrott vari sådant fordon varit inblandat och som begåtts av representant;
b) okränkbarhet för alla dokument och
handlingar som rör uppdraget;
c) för sig och de familjemedlemmar som
ingår i hushållet samma undantag från
inreserestriktioner, registrering av utlänningar och formaliteter vid utresa som vanligen medges mellanstatliga organisationers
personal: dock är inte någon avtalsslutande
part skyldig att tillämpa denna bestämmelse
på egna invånare.

2. Representant för signatär, som deltager i möte som sammankallats av Intelsat
eller halls under dess beskydd, skall vid
fullgörande av sitt uppdrag och under resor till och från mötet åtnjuta följande
privilegier och immuniteter:

a) okränkbarhet för handlingar och dokument av tjänstenatur som rör fullgörandet av hans uppdrag inom ramen för Jntelsats verksamhet;
b) för sig och de familjemedlemmar som
ingår i hushållet samma undantag från
inreserestriktioner, registrering av utlänningar och formaliteter vid utresa som vanligen medges mellanstatliga organisationers
personal; dock är inte någon avtalsslutande part skyldig att tillämpa denna bestämmelse pä egna invånare.

3. Ledamöter i skiljedomstol och vittnen
inför den domstolen skall, när de deltager i
skiljedomsförfarande i enlighet med bilaga
C till överenskommelsen, vid fullgörande
av sina uppgifter och under resa till och
från sammanträdesorten åtnjuta privilegier
och immunitetcr som avses under 1 a), b)
och c_J.
4. Avtalsslutande part är inte skyldig att
pa egna representanter eller egna medborgare tilHimpa privilegier och immuniteter
som avses under l och 2.
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CHAPTER IV:
WAIVER

CHAPITRE IV :
RENONCIATION AUX PRIVILEGES ET
IMMUNITES

Article 9

Article 9

The privileges and immunities provided
for in this Protocol are not granted for the
personal benefit of individuals. If such
privilcges and irnrnunities are likcly lo impcde the course of justice, and in all eases
where they may be waived without prejudice lo the efficicnt performanee of the
funetions of INTELSA T, the authorities set
forth below shall agree to waive sueh privileges and immunities:
(a) thc Contracting Parties, with respect
to their representatives and the reprcsentalives of thcir Signatories;
(b) the Board of Governors, with rcspect
to the Director General of INTELSAT;
(c) the Director General of INTELSAT,
with respcct to INTELSA T and the other
staff membcrs;
(d) the Board of Governors, with respcct
to the persons partieipating in arbitration
proccedings rcfcrrcd to in paragraph 3 of
Articlc 8.

Les privileges et immunitcs prcvus au
present Protocolc ne sont par Ctablis en vuc
d'aecorder a Jcurs bencfieiaires des avantages personnels. Si ces privileges et immunites risquent de gener J'action de la justicc,
et dans tous les cas ou ils pcuvcnt etrc
leves sant porter prejudice a rexercice efficaec des fonetions d'INTELSAT, les autoritcs ci-apres dcsignees consentiron t a la
renoneiation auxdits privilcges et immunites:
(a) les Parties contractantes, a J'egard de
leurs representants et des representants de
leurs Signataircs;
(b) le Conseil dcs Gouverneurs, a J"egard
du Direeteur general d'INTELSAT;
(c) le Dirccteur general d'INTELSAT, ~t
legard d'INTELSAT ct des autres membres du personnel;
(d) Je Conseil des Gouverneurs, a J"cgard
eks pcrsonnes participant aux procedures
d'arbitrage enumerecs au paragraphe 3 de
l'articlc 8 du present Protoeole.

CHAPTER V:
GENERAL PROVISIONS

CHAPITRE V:
DISPOSITIONS GENERALES

Article JO
Precautionary A1 easures
Each Contracting Party rescrvcs the right
to takc all nccessary mcasures in lhe intercsts of its sceurity.

Artic/e 10
!vfesures de p/"(;Ca11tio11

Article 11
Co-operation with the Co/lfracting Parties

Article 11
Cooperation avec les Parties contractantes

lNTELSAT and its staff members sha\I
eo-operate at all times with the competent
authoritics of the Contracting Parties concerncd, in order to facilitatc the proper administration of justicc, to ensun.: the observance of the laws and regu\ations of the
Contracting Parties eoncerned and to prevent any abuse of the privileges, exernptions
and immunities provided for in this Protoeol.

INTELSAT ct les rncmbres de son personnc\ eoopcrent en tout temps avec les
autoritcs competentes des Parties contractantcs eoncernees en vue de faciliter une
bonne administration de la justicc, d'assurer
le respect des \ois et rcglemcnts des Parties
eontractantes eoncernees et d'empccher tout
abus auqucl pourraient donncr lieu les privileges, immunites et facilites prevus dans
le present Protocole.

Chaquc Partie contraetante eons~rve le
droit de prendre toutes les mesures utiles
dans l'interet de sa surete.
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PRIVILEGIER

OCH

A rtike/ 9
Privilegier och immuniteter som föreskrives i detta protokoll har inte tillkommit
för att ge personliga fördelar åt enskilda.
kan dessa privilegier och immuniteter antas
hindra rättvisans gång och i samtliga fall
då de kan hävas utan men för ett effektivt
genomförande av Intelsats verksamhet, skall
nedan angivna organ medge att privilegierna och immunitctcrna häves;

a) de avtalsslutande parterna, såvitt avser deras representanter och representanterna för deras signatärer;
b) styrelsen, såvitt avser Intelsats generaldirektör;
cl generaldirektören, såvitt avser Intelsat
och övrig personal;
d) styrelsen, såvitt avser personer som
deltager i skiljedomsförfarande som avses
i artikel 8.3.

KAPITEL V:
ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER
Artikel 10
Säkerhrtsåtgärdcr
Avtalsslutandc part förbehåller sig rätten
att vidtaga alla nödiga åtgärder med hänsyn till sin s:ikcrhet.
Artikel 11
Samarbete med de avtalsslutande parterna
Intclsat och dess tjänstemän skall alltid
samarbeta med behöriga myndigheter hos
de avtalsslutande parterna för att underlätta rättsskipning, för att säkerställa att
lagar och förordningar hos de avtalsslutande parterna iakttages och för att hindra
missbruk av privilegier, friheter och immuniteter som föreskrivs i detta protokoll.

Prop. 1978/79: 59

32

Artic/e 12
Complememary Arrangements
INTELSAT may conclude with one or
more Contracting Parties complemcntary
arrangements to give effect to the provisions of this Protoeol as regards such Contracting Party or Contracting Parties, and
othcr arrangcments to cnsure the efficient
functioning of INTELSAT.

Article 12
Accords complementaires
INTELSAT peut conclure avec une ou
plusieurs Parties contractantes des accords
complementaires en vue de l'application des
dispositions du present Protocole en ce qui
conccrne cette ou ces Parties contractantcs,
ainsi que d'autres arrangements en vue
d'assurer le bon fonctionnement d'INTELSAT.

Article 13
Settlement oj Disputes
Any dispute between INTELSAT and a
Contracting Party or bctween Contracting
Parties concerning the interpretation or application of this Protocol which is not settlcd by negotiation or by somc other agree<l
metho<l shall be referred for final decision
to a tribunal of three arbitrators. One of
these arbitrators shall be chosen by each of
the parties to the dispute within sixty (60)
days of the notification by one party to the
other of its intention to refer the dispute to
arbitration. The third arbitrator, who shall
be the chairman of the tribunal, shall be
chosen by the first two arbitrators. Should
the first two arbitrators fail to agree upon
the third within sixty (60 days of the <late
of the appointment of the second arbirator,
the third arbirator shall be chosen by the
Sccretary General of the Unitcd Nations.

Articlc 13
Reglement des differends
Tout differend entre INTELSAT et une
Partie contractante ou entre des Parties contractantes au sujet de !'interpretation ou de
l'application du present Protocolc sera, s'il
n'est pas rcgle par voie de negociation ou
d'une autre maniere convcnue par les parties, soumis, aux fins de decision definitive,
a un tribunal compose de trois arbitres.
Deux desdits arbitres seront designes respectivcment par chacune des parties au
<lifferend dans les soixante (60) jours qui
suivront la notification par une partie a
I'autre de son intention de soumettre le diffärend a !'arbitrage. Le troisieme arbitre,
qui sera President du tribunal, sera choisi
par les dcux autres. Si les deux premiers
arbitres ne pcuvcnt se mettre d'accord sur
le troisieme dans les soixante (60) jours qui
suivront la nomination du deuxieme arbitre,
celui-ci sera alors choisi par le Secretaire
general dcs Nations Unies.

CHAPTER VI:
FIN AL PROVISIONS

CHAPITRE VI:
DISPOSITIONS FINALES

Article 14
1. This Protocol shall be opcn for signature until 20 November 1978 by INTELSAT Parties other than the Party in whose
territory the headquarters is located.

Article 14
1. Le present Protocole sera ouvert
jusqu'au 20 novembre 1978 a la signature
des Parties
INTELSAT autres que la
Partic sur le territoire de laquclle est situe
le sicge.
2. Il sera soumis a ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation
seront dcposcs aupres du Directeur general
d'INTELSAT.
3. Le present Protocolc restera ouvcrt a
!'adhesion de toute Partie a INTELSAT
visce au paragraphe 1 du present article.

2. This Protocol shall be subjcct to ratification, acccptance or approval. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be depositcd with the Oirector
General of INTELSAT.
3. This Protocol shall be open for accession by the INTELSA T Parties refcrred to
in paragraph 1 of this Article. Instruments

a
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Artikel 12
Tillägg sav tal
Intelsat får sluta tilläggsavtal med en
eller flera av de avtalsslutande parterna
för att genomföra föreskrifterna i detta protokoll såvitt avser vederbörande part eller
parter, ävensom andra överenskommelser
för att säkerställa att Intclsats verksamhet
bedrivs på ett effektivt sätt.

Artikel 13
Slitwule av tvister

Tvist mellan Intelsat och avtalsslutande
part eller mellan avtalsslutande parter om
tolkningen eller tillämpningen av detta protokoll skall, om den inte bilägges genom
förhandling eller annat överenskommet
tillvägagångssätt, hänskjutas till slutligt avgörande av en skiljedomstol bestående av
tre skiljedomare. Inom sextio (60) dagar
från det ena parten underrättat den andra
om sin avsikt att hänskjuta tvisten till skiljedom skall envar av de tvistande utse en
skiljedomare. Den tredje skiljedomaren,
som skall vara skiljedomstolens ordförande,
väljes av de två först utsedda skiljedomarna. Skulle de två först utsedda skiljedomarna inte ha kunnat enas om den tredje inom
sextio (60) dagar från det den andre av
dem utsågs, skall den tredje skiljedomaren
utses av Förenta Nationernas generalsekreterare.

KAPITEL VI:
SLUTBESTAMMELSER
Artikel 14
l. Detta protokoll skall vara öppet för
undertecknande till den 20 november 1978
för andra Intelsat-parter än den på vars
territorium organisationen har sitt säte.
2. Detta protokoll skall ratificeras, antagas eller godkännas. Instrument rörande rat ifikatio:i, antagande eller godkännande
skall deponeras hos Jntclsats generaldirektör.
3. Detta protokoll skall förbli öppet för
anslutning för alla Jntelsat-parter som avses under I i förevarande artikel. Anslut-
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of accession shall be deposited with the
Director General of INTELSAT.

Les instruments d'adhesion seront deposes
aupres du Directeur general d'INTELSAT.

Ar1iclc 15
Any JNTELSAT Party may, at the time
of depositing its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession, make reservations to any provision of this Protocol.
Reservations may be withdrawn at any time
by a statcment to that effect addrcssed to
the Dircctor General of INTELSAT. Unless
the statement indicates otherwise. a withdrawal shall take effect upon its receipt by
the Director General.

Artic/e 15
1. Toutc Partie a INTELSAT, au moment
oli ellc depose ses instruments de ratification, d"acceptation, d'approbation ou d'adhesion, peut cxprimer des reserves sur n'importe laquelle des dispositions du present
Protocolc. Ces rescrves peuvent \:tre retirees
a tout moment par unc dcclaration it cet
effet adressec au Dirccteur general d'INTELSAT. Sauf si la dcclaration en dispose
autrement, le retrait des rcserves prend effet
des que le Directeur gern:ral rc<;oit ladite
dec\aration.

Articlc 16
l. This Protocol shall entcr into forcc on
the thirtieth day after the date of deposit of
thc twclfth instrument of ratification, acccptance, approval or accession.

Artic/c 16
I. Le present Protocolc entrera en vigueur le trentieme jour qui suivra la date du
dcpöt du douzieme instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront,
accepteront, approuveront le present Protocolc ou y adhereront apres le dcpöt du
douzicmc instrument de ratification, cracccptation, d'approbation ou d'adhesion, le
Protocolc entrera en vigueur le tranticme
jour apres le depöt par cet Etat de son instrument de ratification, d'acceptation, d"approbation ou d'adhcsion.

2. For cach State ratifying. acccpting, approving or acceding to this Protocol after
the deposit of the twelfth instrument of
ratification, acccptancc, approval or accession, this Protocol shall cnter into force on
the thirtieth day aftcr that State shall havc
deposited its instrument of ratification, acccptance, approval or accession.
Artic!e 17
l. This Protocol shall remain m force
until the cxpiry o[ thc Agreement.
2. Any Contracting Party may denouncc
this Protocol by giving written notice to thc
Director General of INTELSAT. Such demmciation shall become effective six months
after the date of receipt of the notice by
the Director General of INTELSAT.

3. Withdrawal from the Agrecmcnt by
any INTELSA T Party, in accordancc with
the provisions of Article XVI of the Agreement. shall imply denunciation by that State
of this Protocol.
Arlicle 18
I. The Director General of INTELSAT
shall notify all States which have signed. or
acccded to, this Protocol of the deposit of

Article 17
I. Le present Protocolc restera en vigueur
jusqu'a l'expiration de l' Accord.
2. Toute Partie contractante pcut denoncer le present Protoeole par voie de notification ccrite adressee au Directcur general
d'INTELSAT. La denonciation prendra
cffet six mois apres la date a laquelle ellc
aura cte re\:UC par le Directeur general
d'JNTELSAT.
3. Le retrait d'une Partie a INTELSAT,
conformcmcnt aux dispositions de J'artick
XVI de l'Accord, entrainera la denonciation
par cet Etat du present Protocolc.
Artic/c 18
I. Le Directeur general d'INTELSAT
informera tous les Etats qui ont signe le
present Protocole ou y ont adhere du dcpöt
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ningsinstrument skall deponeras hos Tntelsats generaldirektör.

Anikel 15
lntclsat-part får, när den deponerar sitt
instrummt rörande ratifikation, antagande,
godkännande eller anslutning, avge reservation mot vilken som helst av bestämmclserna i detta protokoll. Reservation får
när som helst återtagas genom meddelande
härom tiil Jntelsats generaldirektör. Om inte
annat framgilr av meddelandet, gäller återtagandet från den tidpunkt da det mottages
av gene;·aidirektören.

Artikel lfi
1. Detta protokoll träder i kraft den
trettionde dagen efter den då det tolfte
instrumentet rörande ratifikation, antagande, godkännande eller anslutning deponerades.
2. För stat, som ratificerar, antager,
godkänner eller ansluter sig till detta protokoll efter det att det tolfte instrumentet
rörande ratifikation, antagande, godkännande eller anslutning har deponerats, träder protokollet i kraft den trettionde dagen efter det att den staten har deponerat
sitt instrument rörande ratifikation, antag<mdc, godkännande eller anslutning.
Artikel 17
I. Detta protokoll skall giilla till dess
överenskommelsen upphör att gälla.
~- Avtalsslutande part får säga upp detta
protokoll genom skriftligt meddelande till
lntclsats generaldirektör. Uppsägning blir
g;i\lande sedan sex månader förflutit från
den dag då Intelsats generaldirektör mottog meddelandet om densamma.
3. Uttriitlcr Intelsat-part ur Inlclsat enligt beqämrnelserna i överenskommelsens
artikel XVI skall det anses innefatta upps~igning av detta protokoll fdn den staten.

Artikel 18
I. lntclsats generaldirektör skall underrätta alla stater som har undertecknat detta
protokoll eller anslutit sig till det om de-
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3. The original copy of this Protocol, of
which thc English, Frcnch and Spanish texts
are equally authcntic, shall be deposited
with the Director General of INTELSAT,
who shall transmit certified copies of the
texts to INTELSA T Parties.

de chaque instrument de ratification, d"acceptation, d'approbation ou d'adhcsion, de
la date d'entree en vigueur du present Protocolc, ainsi que de toutes autres communications relatives au present Protocolc.
2. Des I'entree en vigueur du present
Protocole, le Directeur general d"lNTELSAT l'enregistrera aupres du Secrctariat des
Nations Unies conformement aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
3. L'original du present Protocole, dont
les textes anglais, espagnol et frarn;ais font
cgalement foi, sera depose aupres du Directeur general d'INTELSAT qui en fcra
tenir copies certifices conformes aux Parties
a lNTELSAT.

In witness whereof the undcrsigned Plenipotentiaries, duly authorized by their respective Governments, have signed this Protocol.

En foi de quoi les Plenipotentiaires soussignes, dument autorises par lcurs gouverncments respectifs, ont signe le present Protocolc.

cach instrument of ratification, acccptance,
approval or accession, of the entry into
force of this Protocol and of any other communications rclating to this Protocol.
2. Upon entry into force of this Protocol,
the Director General of lNTELSAT shall
register it with the Secretariat of the United
Nations in accordance with Articlc 102 of
the Charter of the United Nations.

Donc at Washington. on the l 9th day of
l'vlay 1978.

Fait

aWashington, le 19 mai

1978.
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position av varje instrument rörande ratifikation, antagande, godkännande eller anslutning, om detta protokolls ikraftträdande
och om andra meddelanden rörande detta
protokoll.
2. När detta protokoll träder i kraft
skall Intelsats generaldirektör låta registrera det hos Förenta Nationernas sekretariat i
överensstämmelse med artikel 102 i Förenta Nationernas stadga.
3. Originalet till detta protokoll, vars
engelska. franska och spanska texter äger
lika vitsord, skall deponeras hos Intelsats
generaldirektör, som skall överlämna bestyrkta kopior därav till lntelsat-parterna.

Till bekräftelse härav har undertecknade
ombud, därtill vederbörligen befullmäktigade av sina respektive regeringar, underskrivit detta protokoll.
Som skedde i Washington den 19 maj
1978.
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ANNEX XVI

ANNEXEXVI

(to tlze Cmzvention af the Privilcges a11d
/1111111111itil's oj thc Spcciali::.ed Agcncics)

(0. la Conve11tio11 .rnr les privifrges ct im1m!-

International Fund for Agricultural Oevclopmcnt

Fonds international de dcvcloppement agricole

In their application to thc lnternational
Fund for Agricultural Development (hereinafter called "the Fund") the standard clauscs
shall operate subjcct to the following provisions:
.I. The privilegcs, immunities, exemptions
and faeilities referred to in section 21 of the
standard clauses shall also be aecorded to
any Vice-President of the Fund.
2. (i) Experts (other than officials coming within the scope of article VI) serving
on committees of, or performing missions
for thc Fund shall be accorded the following privileges and immunities so far as is
necessary for the effective exercise of thcir
functions, including the time spent on journeys in conncction with service on such
comrnittecs or missions:

En ce qui concerne le Fonds international
de dcvcloppcment agricole (ci-apres dcsigne
par le tcrme « le Fonds >; ), les clauscs standard s'appliqueront sous rcscrve dcs dispositions suivantes :
l. Le benefice dcs privilegcs, imnrnnites,
exemptions ct avantages mentionnes a la section 21 des clauses standard sera cgalement
accordc a tout Vice-President du Fonds.
2. i) Les experts (autres que les fonctionnaires vises a I'article Yl), lorsqu'ils exerceront des fonctions aupres des Comites du
Fonds ou Iorsqu'ils accompliront des missions pour cc dernicr, jouiront des privileges
et immunites ci-apres dans la mesure ou ils
Icur seront necessaires pour I'exercicc effectif de kurs fonctions, y compris durant les
voyages effcctucs a l'occasion de l'cxercicc
de leurs fonctions aupres de ces Comites ou
au cours de ces missions :
a) Immunite d'arrestation personnelle ou
de saisie de Ieurs bagages personnels;
b) lmmunite de toute poursuite judiciaire
en ce qui concerne les actes accomplis par
eux dans l'excrcice de leurs fonctions officiellcs, y compris leurs parolcs et ccrits; les
interesscs continucront de bcncficier de ladite immunite alors mcme qu'ils n'exerceraient plus de fonctions aupres des Comites
du Fonds ou qu'ils ne seraient plus charges
de mission pour le compte de ce dernier;
c) Les memes facilites, en ce qui concerne
les restrictions en maticre monetairc et de
change et relativement kurs bagages personncls, que celles qui sont accordees aux
fonctionnaires des gouvernemcnts Ctrangcrs
en mission officielle temporairc:
d) Inviolabilite de tous kurs papicrs et
documents relatifs aux travaux qu'ils cffectucnt pour le Fonds et, en ce qui concerne

(a) immunity from personal arrest or
seizurc of their personal baggage;
(b) in respect of words spoken or written
or acts done by them in the performance of
their official functions, immunity from legal
process of every kind, such immunity to
continue notwithstanding that the persons
concerned are no longer serving on committccs of, or cmployed on missions for, the
Fund;
(c) the same facilities in rcspect of currency and exchange restrictions and in respect of their personal baggage as are accordcd to officials of foreign governments
on temporary official missions;
(d) inviolability of their papers and documents relating to the work on which they
are engaged for the Fund and, for thc pur-

11ites des institutions specialisecs)

a
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( Övcrsiittni11g)

ANNEX XVI
(till kom·cntioncn riirande privilegier och
immunitet för Förenta Nationernas fackorgan)

Internationella jordbruksutveeklingsfondcn

I fråga om internationella jordbruksutvecklingsfonden (i det följande kallad "fonden "'J skall standardbestämmelserna gälla
med följande modifikationer:
1. De privilegier, den immunitet, de friheter och de lättnader som avses i § 21 i
standardbestämmelserna skall också gälla
vicepresident i fonden.
2. (i) Experter (andra än sådana tjänstemän som avses i artikel VI) som tjänstgör i
fondens utskott eller fullgör uppdrag för
fonden skall åtnjuta nedan angivna privilegier och immunitcter i den mån så fordras
för att de på ett effektivt sätt skall kunna
fullgöra sina uppgifter, däri inbegripet tid
för resor i samband med tjänstgöring i utskotten eller i samband med uppdrag:

a) immunitet mot frihetsberövande och
beslag av personligt resgods;
b) immunitet mot varje slag av rättsligt
förfarande såvitt avser sådana muntliga och
skriftliga uttalanden som gjorts eller sådana
atgärder som vidtagits vid fullgörandet av
tjänsteuppdrag, vilken immunitet skall fortsätta att gälla även efter det tjänsten i utskottet eller uppdraget för fonden upphört;

c) samma lättnader från valuta- och växlingsrcstriktioner och samma lättnader såvitt
gäller personligt resgods som medges främmande regeringstjänstemän på tillfälligt
tFinsteuppdrag;
dJ okränkbarhet för handlingar och dokument som rör uppdraget från fonden och,
såvitt gäller kommunikation med fonden,
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pose of their communications with thc Fund.
the right to usc codes and to receive papers
or correspondence by courier or in sealed
bags.
ii) In connection with (d) of 2 (i) above.
thc principlc containcd in thc last scntencc
of scction 12 of the standard clauscs shall
be applicablc.
(iii) Privilegcs and immunities arc granted to thc experts in thc interests of the Fund
and not for thc personal bencfit of thc individuals themselves. The Fund shall havc
thc right and the duty to waive the immunity of any expert in any casc whcre in its
opinion the immunity would impedc the
course of justice, and it can be waived without prejudice to the interests of the Fund.

40
lcurs communications avec le Fonds, le droit
d'utiliser dcs codcs et de rccevoir de la correspondance par dcs courricrs ou des valises
sccllecs.
ii) Rclativemcnt aux dispositions de l'alinea d) du paragraphe 2 i) ci-dessus. le principc contenu dans la derniere phrase de la
section 12 des clauses standard sera applicable.
iii) Les privileges et immunites sont accordes aux experts dans l'interct du Fonds
et non en vue de kur avantage personnel.
Le Fonds aura le droit et le devoir de lever
l'immunite accordce a un expert dans tous
les cas ou il estimera que cette immunite
generait !'action de la justicc et qu'elle peut
etre levee sans nuire aux interets du Fonds.
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rätt att använda kod och rätt att mottaga
handlingar och brev genom kurir eller i
förseglad slick.
(ii) Såvitt gäller bestämmelsen under 2 (i)
d) ovan gäller principen i § 12 sista meningen i standardbestämmelserna tillämpning.

(iii) Privilegier och immunitet har beviljats experterna i fondens intresse och inte
för att tillgodose dem personligen. Fonden
har rätt och skyldighet att häva immuniteten
för expert i alla sådana fall då immuniteten
enligt fondens uppfattning skulle hindra
rättvisans gång och immuniteten kan hävas
utan förfång för fondens intressen.
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ANNEX XV

ANNEXEXV

(to the Conventio11 011 tlze Pril'ilcge.1· and
/1111111111itie.1· oj thc Speciali::.ed Age11cics)

( å la C onvention sur les privili:ge.~ et
111u11ites des institutions specia/ist;es)

World Intellectual Property Organization

Organisation mondiale de la proprietc intellectuelle

In their application to the World Tntellectual Property Organization (hereinafter
callcd "'the Organization"), the standard
clauscs shall opcrate subject to thc following
modifications:
1. The privileges, immunities, exemptions and facilitics referred to in article VI,
scction 21, of thc standard clauses shall also
be accorded to the Deputy Directors General of the Organization.
2. (a) Experts (othcr than officials coming within the scope of article VI) serving
on committees of, or performing missions
for, the Organization shall be accorded the
following privileges and immunities so far
as is necessary for the effective exercise of
their functions. including the time spent on
journeys in connexion with service on such
committces or missions:

Les clauses standards s'appliqueront a
l'Organisation mondiale de la proprietc intcllectuelle (ci-apres designce sous Je nom
de I'« Organisation ») sous rcserve des mod ifications suivantes :
1. Le bencfice des privileges, immunites,
cxcmptions et facilites mentionnes a la scction 21 de l'article VI des clauscs standard
sera cgalement aecorde aux vice-directeurs
generaux de !'Organisation.
2. a) Les experts (autres quc les fonctionnaires vises
l'article VI), lorsqu'ils exerceront des fonctions aupres des commissions
de !'Organisation ou Iorsqu'ils accompliront
cles missions pour cette dernicre, jouiront
des privileges et immunitcs ci-apres, dans la
mesure ou cela est nccessaire pour l'exercice
effectif de lcurs fonctions, y compris durant
les voyages effectucs a l'occasion de I'exercice de leurs fonctions aupres de ces commissions ou au cours de ces missions, et en
particulier :
i) lmmunite d'arrestation personndle ou
de saisie de leurs bagages personncls;
ii) lmmunite de toute poursuite judiciaire
en cc qui concerne les actes accomplis par
eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et ccrits); les
interesses continueront bencficier de laditc
immunitc alors meme qu'ils n'excrceraient
plus de fonctions aupres des commissions de
l'Organisation ou qu"ils ne seraient plus
charges de mission pour le compte de cettc
dernicre;
iii) Les memes facilites, en ce qui concernc les rcglementations monctaires ct de
changc et en ce qui concerne leurs bagages
personnels, que cclles accordees aux tonctionnaires des gouvcrncmcnts Ctrangers en
mission officielle temporairc;

(i) Jmmunity from personal arrest or
scizure of their personal baggage;
(ii) In respect of works spoken or written
or acts done by them in the performance of
their official functions, immunity from legal
process of every kind, such immunity to
continue notwithstanding that the persons
concerned are no !anger serving on committces of, or employed on missions for, the
Organization;

(iii) The same facilities in respect of
currency and exchange restrictions and in
respect of their personal baggage as are
accorded to officials of forcign Govcrnments on temporary official missions;

a

a

i111-
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Bilaga 3
( Översiittni11g)

ANNEX XV
(till konventionen rörande privilegier och
immunitet för Förenta Nationernas fackorgan)

Världsorganisationen för den intellektuella
äganderätten
I fråga om världsorganisationen för den
intellektuella äganderätten (i det följande
kallad ''organisationen") skall standardbestämmelserna gälla med följande modifikationer:
1. De privilegier, den immunitet. de friheter och de lättnader som avses i artikel IV
21 i standardbestämmelserna skall gälla
också organisationens vice generaldirektörer.
2 a) Experter (andra än sådana tjänstemän som avses i artikel VI) som tjänstgör
i organisationens utskott eller fullgör uppdrag för organisationen skall åtnjuta nedan
angivna privilegier och immuniteter i den
mån så fordras för att de på ett effektivt
sätt skall kunna fullgöra sina uppgifter, däri
inbegripet tid för resor i samband med
tjänstgöring i utskotten eller i samhand med
uppdrag:

*

(i) immunitet mot frihetsberövande och
beslag av personligt resgods;
(ii) immunitet mot varje slag av rättsligt
förfarande såvitt avser sådana muntliga och
skriftliga uttalanden som gjorts eller sådana
åtgärder som vidtagits vid fullgörandet av
tjänsteuppdrag, vilken immunitet skall fortsätta att gälla även efter det tjänsten i utskottet eller uppdraget för organisationen
upphört;

(iii) samma lättnader från valuta- och
väx.Iingsrcstriktioner och samma lättnader
såvitt gäller personligt resgods som medges
främmande regeringstjänstemän pf1 tillfälligt
tjänsteuppdrag;
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(iv) Inviolability for all papcrs and documents relating to thc work on which thcy
are engaged for the Organization;
(v) For their communications with the
Organization, the right to use codes and to
receive documents and correspondencc by
courier or in scalcd dispatch bags.
]n eonncxion with (iv) and (v) above, thc
principlc containcd in thc last scntcncc of
scction 12 of the standard clauses shall be
applicable.
(b) Privileges and immunitics arc granted to the experts referred to in paragraph
(a) above in the interests of the Organization
and not for the personal benefit of thc
individuals themsclves. The Organization
shall have the right and duty to waive the
immunity of any expert in any case where,
in its opinion, the immunity would impede
thc course of justice and it can be waived
without prejudice to the interests of thc
Organization.
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iv) lnviolabilitc de tous leurs papiers et
documents relatifs aux travaux qu'i!s dfcctuent pour le compte de !'Organisation;
v) Droit de faire usage de codcs et de
rccevoir des documents et de la correspondancc par courricr ou par va!ises seellees,
pour Jcurs COffiffiUnications a\"CC J"Qrg:rnisation.
Le principe cnonce dans la dcrniere
phrasc de la scction 12 des cla~1scs standard
sera applicable aux dispositions pr~vucs cidcssus aux points iv ct v.
b) Les privileges et immunites ~ont accordcs aux experts vises a ralinea Il cidcssus dans I'interct de !'Organisation et
non pour Icur benefice personnel. L"Organisation pourra ct <levra lever J"immunitc accordee a un expert dans tous les 1.:as OLJ, a
son avis, cette immunite empcchcrait que
justicc nc soit faite et ou l'immunite peut
etre levee sans porter prejudice aux interets
de !'Organisation.
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(iv) okränkbarhet för alla handlingar och
dokument som rör uppdraget från organisationen;
(v) rätt att för sina kommunikationer
med organisationen använda kod och mottaga dokument och hrev genom kurir eller
i förseglad säck.
St1vitt gäller bestämmelserna under (iv)
och (v) ovan äger principen i § 12 sista men ingen i standardbestämmelserna tillämpning.
b) Privilegier och immunitet har beviljats
de under a) avsedda experterna i organisationens intresse och inte för att tillgodose
dem personligen. Organisationen har rätt
och skyldighet att häva immuniteten för expert i alla sådana fall då immuniteten enligt
organisationens uppfattning skulle hindra
rättvisans gång och immuniteten kan hävas
utan förfång för organisationens intressen.

NORSTEDTS TRYCKERI
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