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Till statsrådet HellströmMats

den december bemyndigadeGenom beslut 22 1993 regeringen det
statsråd har till uppgift föredra ärenden utrikes handelatt attsom om
tillkalla särskild utredare omfattad kommittéförordningenen av-

lagen1976:119 med uppdrag 1971:176 vissaöveratt se om-
internationella och besluta sakkunniga,sanktioner att experter,om
sekreterare och biträde utredaren. Med stöd nämndaannat av
bemyndigande förordnades fr.o.m. den regeringsrådet28 1994mars
Elisabeth Palm särskild utredare.att vara

Utredningen har antagit Sanktionslagsutredningen.namnet
har deltagit expeditionschefen ChristerSom Fallenius,experter

regeringsrättssekreteraren Christer Ljungqvist, departementsrådet Per
Håkansson, kanslirådet Catharina Staaf, docenten Iain Cameron,
departementssekreteraren Klas Molin och kommerserådet Maskåll.Hans

Sekreterare har varit hovrättsassessom Beatrice Hemqvist.
Utredningens överväganden och förslag redovisas i detta betänkande.

Uppdraget därmed slutfört.är

Stockholm februarii 1995

Elisabeth Palm

Beatrice Hemqvist
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Sammanfattning

Sanktionslagsutredningen har haft till uppdrag dir. 1993: 144 överatt se
lagen vissa internationella1971:176 sanktioner sanktionslagenom

syftemed bl.a. modernisera och tekniskt det svenskaatt anpassa
regelsystemet till de krav omvärlden, särskilt Förentanya som
nationerna ställer. Utredningen har därvid enligt direktivenFN haft att

utformningenanalysera i vilka avseenden svensk lagstiftningav
påverkas i ljuset sådana beslut fattas säkerhetsrådFN:s ellerav som av
inom Europeiska unionen eller Europeiska säkerhetskonferensenEU
ESK.

Sedan Sverige blev medlem den januariEU 1 1995 reglerasav
sanktioner beslutade säkerhetsråd till delFN:s EG-storav genom
rättsakter, bestämt förordningar, vilka direkt tillämpliga inärmare är
medlemsländerna. Någon nationell lagstiftningsåtgärd inte tillåten iär
de frågor regleras förordningarna. Motsvarande svenskasom av
nationella bestämmelser får inte tillämpas och har därför upphävts.
Förordningarna täcker emellertid inte alla delar säkerhetsrådetsav
sanktioner. Nationella lagstiftningsâtgärder områdetpå därför i vissär

Ävenmån fortfarande erforderliga. Sverige medlem i behövsEUnär är
således beredskap för genomföra resolutioner.FN:s Utredningenatten
föreslår regeringen liksom hittills får bemyndigande förordnaatt att att
sanktionslagen skall tillämpas det behövs med anledning ettom av
beslut fattats eller rekommendation antagits FN:ssom en som av
säkerhetsråd i överensstämmelse med stadga.FN:s

Sedan Maastrichtfördraget trädde i kraft kommer beslut inom
gemenskapen ekonomiska sanktioner sannolikt fattas inomattom ramen
för GUSP, utrikes- och säkerhetspolitiken, EU-samarbetetsgemensamma
andra pelare. besluttroliga ekonomiska sanktionerDet inomär att om
GUSP-samarbetet kommer genomföras inom gemenskapenatt genom
EG-förordningar. vissa delar eller vissaI på punkter kan dock häräven
komma krävas nationella bestämmelser. Utredningen föreslåratt att
regeringens nuvarande bemyndigande i sanktionslagen förordnaatt att
lagen skall tillämpas samarbetet med för främja internationellEG attom
fred och säkerhet påkallar det, slopas. stället föreslårI utredningen att
regeringen får bemyndigande förordna sanktionslagen skallatt att
tillämpas det behövs med anledning beslut fattats iettom av som
överensstämmelse med bestämmelserna utrikes- ochom en gemensam
säkerhetspolitik i Fördraget Europeiska unionen och syftar tillom som

upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet. Enatt
förutsättning här nationella åtgärder måste vidtas omedelbart.är att

Europeiska säkerhetskonferensen, ESK, har bytt tillnamn
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. Utredningen
föreslår regeringens nuvarande bemyndigande i sanktionslagenatt att
förordna lagen skall tillämpas samarbetet inom förESKatt attom
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bl.a.påkallar det, slopas. Dettasäkerhetinternationell fred ochfrämja
mekanism för kommadet inte finns någonbakgrund attattmot av

inom OSSE.ekonomiska sanktioneröverens om
inuvarande uppläggningendenvidareUtredningen föreslår att

efterhandgodkännande imed riksdagenssanktionslagen, av
medskall samrådställetupphör.tillämpningsförordnanden, I

tillämparegeringenförordnandeföregåutrikesnämnden attett av
bindandesigde fall detii sanktionslagenbemyndigandena rörutom om

säkerhetsråd.beslut FN:sav
i sanktionslagenbemyndiganden i 3-8nuvarandeRegeringens

bemyndigande.generelltmedskallutredningenföreslår ersättas ett mer
förhållandeförbud iföreskrivamöjlighetocksåRegeringen att omges
föremål föri övrigteller område ärtill förutom ettstat somannanen --

lagen.omfattasinternationella sanktionersådana avsom
formella beslutsanktionsärenden i vilkaantaletkan befarasDet att

Antagandetmedlemsskap i EU.vidökafattas kommermåste ettatt
FN-sanktionerinförlivarförordningargemenskapenshurgrundas som

detutredningenbakgrund harBl.a. dennakonstruerade. ansett attmotär
myndighetsnivå.tillregeringenbeslut fråndelegerabör övervägas att

nationellafrånavseende undantagärendenföreslårUtredningen att
sanktionslagenstödutfärdats medförbudsbestämmelser samtavsom

ekonomiskaförordningarenligttillståndavseendeiärenden om
gemenskapen efterEuropeiskabeslutatsharsanktioner avsom

myndighetsnivå.handläggaskunnabestämmande. skallregeringens
tilldelegerasärendennämndabör besluta iKommerskollegium som

myndighetsnivå.
sanktionsärendengällerdetför sökandenaunderlättaFör näratt

handläggningenvad gällerföljandeutredningenföreslår även av
bli endaKommerskollegium börsanktionsländer.gällandelicensärenden

vilkafördet gällerfunktionerlicensgivandemyndighet med när varor
förbudanledningmedexportreglering behövsochimport- somav

internationellavissamed stöd lagenförordningarinförts, dels omav
harsanktionerekonomiskadels i förordningarsanktioner, somom

åberopande artikel 113medgemenskapenEuropeiskabeslutats avav
Romfördraget.artikel ieller 228 a

enligtsanktionslagen,jurisdiktionsregeln iUtredningen föreslår att
svenskutomlandsförordna brott begångetregeringen kanvilken att av
kap.2 2jurisdiktionsrättsvenskskall falla undermedborgare även om

hinder kap. §och 2 5tillämpligbrottsbalken inteeller 3 § är utan aav
skall regleras i lag.balken,stycket denförsta och andra

får regeringensanktionslagnuvarandebestämmelse iEnligt en
förutsättningar.vissaunder:utlänning kan avvisasförordna att en
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skall omfatta utlänningbestämmelsenUtredningen föreslår ävenatt som
Med tillhöra blockeradblockeradtillhöraskäligen kan statstat.antas en

organisation vilkenutlänning tillhörhäråsyftas mott.ex. ensomen
bli tillämplig på brottBestämmelsen föreslåsriktas.sanktionerna även

sanktioner har beslutatsekonomiskaförbud i förordningarmot somom
beslut fattatsmed anledninggemenskapenEuropeiska ettav somav

säkerhetsråd iantagitsrekommendation FN:seller avsomen
med stadga.överensstämmelse FN:s





Författningsförslag

internationella sanktionertill lag vissaFörslag om

följande.föreskrivsHärigenom

får tillämpasNär lagen
skall tillämpas detochfår förordna 3 12Regeringen§l att om

eller rekommendationfattatsbeslutbehövs med anledning ett ensomav
överensstämmelsesäkerhetsråd inationernasantagits Förentaavsom

nationernas stadga.med Förenta
överensstämmelse medfattats ibeslutgäller ocksåDetta ett som

säkerhetspolitik iutrikes- ochbestämmelserna gemensamom en
upprätthållasyftar tillochEuropeiska unionenFördraget attsomom

förutsättning häroch säkerhet.internationell fred Enåterställa äreller
omedelbart.vidtasåtgärder måstenationellaatt

föregå förordnandeutrikesnämnden skallSamråd med2 § ett av
det sigi de fallochtillämpa 3 12 §§,regeringen rörutomatt om

säkerhetsråd.beslut nationernasbindande Förentaav

får föreskriva förbudregeringenVad om
i förhållande tillförbudmeddela föreskrifterfår§ Regeringen3 enom

föremål för sanktionerövrigtiområde ellereller ärstat ett annan som
blockeradirekommendation 1 §ellerenligt beslutett som avsesen

följandeelleroch något någrastat ämnen:rör avsom
landet,vistelse iutlänningars-

andra tillgångar,ellereller utförselin- varor, pengarav-
tillverkning,-
kommunikationer,-
kreditgivning,-
näringsverksamhet,-
trafik, eller-

utbildning.undervisning och-
föravsedd endastegendomförbud får inte gälla ärEtt som

användning.personligainnehavarens

gäller detmed stöd 3 §har meddelatsförbud även4 § Ett omavsom
slutits avtal innanåtgärd det harförfarande ellerett omsomenavser

inte harförutsättning regeringenträdde i kraft. underförbudet Detta att
förordnat något annat.

skall gällaförbud inte längreNär ett
förordnande ellerupphävamöjligtskall såRegeringen5 § ettsnart som
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föreskrifter har med förordnandet,meddelats stödsom av om
rekommendationsäkerhetsrådets beslut eller helt eller delvis har-

gälla,återkallats eller upphört att
beslut fattats överensstämmelse med bestämmelsernahar iett som om-

säkerhetspolitikutrikes- och i Fördraget Europeiskaen gemensam om
unionen eller delvis har upphävts eller upphört gälla, ellerhelt att

förhållandena syftet med förordnandehar ändrats så inte längreatt ett-
kvarstår.

frånUndantag förbud
myndighetRegeringen eller den regeringen bestämmer kan för6 § som

förbudvisst fall medge undantag från meddelats med stödett som av
3§.

Straff m.m.
förbud harbryter meddelats med stöd7 § Den 3 §mot somsom av

uppsåtligen, till böter eller fängelse idöms, gärningen begåtts högstom
tilltvå år eller, brottet fängelse i högst fyra år. Harär grovt,om

gärningen begåtts oaktsamhet, döms till böter eller fängelse iav grov
högst månader.sex

i första stycket gäller också den bryter förbudDet sägs motsom som
i förordningar ekonomiska sanktioner har beslutatsom som av

med anledning sådana beslut ellerEuropeiska gemenskapen av
rekommendationer första stycket.i 1 §som avses

paragraf skall dömas fall. TillTill enligt denna inte i ringaansvar
skall inte heller för anstiñan eller medhjälp tilldömasansvar av

gärningar i denna paragraf.som avses

§ svensk medborgare utomlands har begått brott8 En som avsessom
i skall dömas efter denna lag och vid svensk domstol. gäller7 § Detta

brottsbalkenkap. eller inte tillämplig och2 2 3 §även är trotsom
kap. första och andra stycket den balken.2 5 §a

skall förklaras förverkat, det inte9 § Utbyte brott enligt §7 ärav om
uppenbart oskäligt.

Egendom hjälpmedel vid brott enligt eller10 § såsom 7 §använtssom
frambragts sådant brott kan förklaras förverkad, detettsom genom om

behövs till förebyggande eller finns särskilda skäl.brott det annarsav
vilken brottgäller egendom med tagits befattningDetsamma utgörsom

enligt 7
förklaras förverkat.stället för egendomen kan dess värdeI
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Åtal får väckas endast efter förordnandeför brott enligt 7 §11 § av
bemyndigar.regeringen eller den regeringen

utlänning kanföreskrifterfår meddelaRegeringen12 § attom en
iföreskrivs utlänningslagen 1989:529,i den ordningavvisas omsom

eller tillhöra blockeradha hemvist iutlänningen skäligen kan antas en
handling står i stridbegå sådanoch har begått eller attstat en somavser

Europeiskaeller förbud i sådanaantingen förbud enligt 3 §med av
i andra stycket.beslutade förordningar 7 §gemenskapen som avses

förbud in- ellermeddelatregeringen med stöd 3 §13 § Har motav
utförsel,främjar sådan in- elleråtgärderutförsel eller somvarorav

för varusmuggling vid brottstrafflagen 1960:418gäller 13-19 §§ om
förbud.sådantettmot

förbud i sådanamotsvarandegäller vid brottDetsamma mot av
i andrabeslutade förordningar 7 §Europeiska gemenskapen som avses

stycket.

författningssamlingTillkännagivande i Svensk
vilkaförfattningssamling till känna,skall SvenskRegeringen i14 § ge

beslutats Europeiskaekonomiska sanktioner harförordningar avsomom
rekommendationersådana elleranledning beslutgemenskapen med av

därför gäller ioch för vilka straffansvarstycketi första1 §som avses
stycket.andralandet direkt enligt §7

då lagenkraft december 1995 1971:176träder i den 1lagDenna
gälla.skall upphörainternationella sanktionervissa attom

fortfarandegäller docklagen, med undantag 9upphävdaDen av
föreskriftertillämpningsförordnanden ochfråga sådanai somom

ikraftträdandet lagen.denmeddelat föreregeringen nyaav
med stödförbud meddelats 3-8undantag frånfrågaI avsomom

i den lagen.upphävda lagen gälleri den 6 § nya
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Förslag till förordning
ändring i förordningen 1984:53 import- ochom om

exportreglering;

Regeringen föreskriver det i förordningen 1984:53 import- ochatt om
införasexportreglering skall paragraf, följande lydelse.2en ny a av

§ Kommerskollegium enda licensmyndighet det gäller2 är nära varor
för vilka ochimport- exportreglering behövs med anledning förbudav

införts, dels förordningari med stöd lagen vissa1995:000som av om
internationella sanktioner, dels i förordningar ekonomiska sanktionerom

har beslutats Europeiska gemenskapen med åberopandesom av av
artikel 113 eller artikel i Romfördraget.228 a

förordning träder i kraft den decemberDenna 1 1995.
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Förslag till förordning
JNF 1987:25upphävande förordningen S omavom

jordbruksverksinomoch exportlicenser Statensimport-
licensområde;

import- ochförordningen JNFS 1987:25föreskriverRegeringen att om
skall upphörajordbruksverks licensområdeinomexportlicenser Statens

november 1995.gälla vid utgångenatt av

jordbruksverksskall kungöras i StatensförordningDenna
författningssamling SJVFS.

Äldre fråga för vilkengäller fortfarande iföreskrifter2. om vara
före ikraftträdandetexportlicens lämnatsansökan import- eller avom

förordning.denna
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Förslag till förordning
förordningen FIFS 1991:5upphävande omavom

Fiskeriverketsexportlicenser inomimport- och

licensområde;

ochimport-förordningen FIFS 1991:5föreskriverRegeringen att om
licensområde skall upphöra gällaFiskeriverketsinomexportlicenser att

november 1995.vid utgången av

Fiskeriverkets författningssamlingiförordning skall kungörasDenna
FIFS.

Äldre för vilkeni frågafortfarandeföreskrifter gäller om vara
ikraftträdandetlämnats föreeller exportlicensansökan import- avom

denna förordning.
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till lagFörslag
1989:529;utlänningslagenändring iom

skall ha1989:529utlänningslagenkap.föreskrivs 4 2 §Härigenom att
lydelse.följande

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

kap.4
2 §

avvisasfår vidareutlänningEn
förtillräckliga medel sinsaknakommerkan handet attattantasom

han tänkernordiskt land,eller i någotvistelse i Sverige annat som
hemresa,för sinbesöka, samt

eller i någotuppehälle i Sverigesöka sitthan tänker annatom
försörja sighan inte kommerland och det kannordiskt attattantas

verksamhetbedriva sådankommereller hanärligt attsätt attett som
tillstånd,ha sådantarbetstillståndkräver attutan
frihetsstraff eller någonådömttidigaregrundhan på annanavom

i Sverige eller ibegå brottkommaomständighet kansärskild attantas
nordiskt land,något annat

eller i övrigt kantidigare verksamhettill hansmed hänsyndet4. om
spioneri eller olovligbedriva sabotage,han kommer attantas att

land, ellernordisktSverige eller i någotunderrättelseverksamhet i annat
med stöd lagendetlagendet med stöd avomavom

vissa 1995:000 vissa1971:176 omom
harinternationella sanktionersanktioner harinternationella
kanföreskrivits avvisningavvisning kanföreskrivits attatt

ske.ske.
har begärts denfall detavvisas i andrautlänning får närEn även av

land och det kannordisktutlänningsmyndigheten icentrala annatett
landet.till dethan beger sigattantas annars

månaderskeparagraf får inteAvvisning enligt denna än tresenare
utlänningen haroch intetill Sverigeefter utlänningens ankomst om

uppehållstillstånd.ellervisering

december 1995.i kraft denlag träder 1Denna
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Förslag till förordning
ändring i polisregisterkungörelsen 1969:38;om

Regeringen föreskriver polisregisterkungörelsen16 § 1969:3 8 skallatt
ha följande lydelse.

16 § Utdrag eller upplysning innehållet i polisregister lämnas påav om
framställning tullmyndighet. Sådana utdrag och upplysningar fårav en

domar, beslut, godkända strafförelägganden och uppgifteravse om
skälig misstanke brott. Vidare får de uppgifter sådanom avse om
misstanke brott antecknats med stöd misstanken6 § rörom som av om
brott enligt lagen straff för varusmuggling,1960:418 om
narkotikastrafflagen 1968:64, lagen 1991:1969 förbud vissamotom
dopningsmedel, lagen 1992: 1602 valuta- och kreditreglering,om
tullagen tullagen tullstadgan1973:670, 1987:1065, 1973:671,
tullförordningen lagen straff för1987:1114, 1962: 120 i vissa fallom
oriktig ursprungsdeklaration lagen förbud i vissa1960:419m.m., om
fall införsel spritdrycker, lagen 1971:176 vissamot av om
internationella sanktioner och lagen internationella1995:000 vissaom
sanktioner.

ÅtkomstenTullmyndigheter f°ar ha temiinalåtkomst till polisregister.
får ochutdrag upplysningar i första stycket. Ytterligaresägsavse som
föreskrifter fårterrninalåtkomsten meddelas Rikspolisstyrelsenom av
efter samråd Generaltullstyrelsen.med myndigheterna olikaHar
uppfattning i frågan skall den hänskjutas till regeringen. Utdrag ellerav
upplysning innehållet i polisregister meddelas framställningpåom av
Datainspektionen för tillsyn enligt datalagen 1973:289.

Utdrag och upplysning får meddelas begränsning enligt lagen7 §utan
polisregister1965:94 om m.m.

förordningDenna träder i kraft den december1 1995.
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Förslag förordningtill
Tullverketsändring i förordningen 1987:864 omom

brottsbekämpande verksamhet;register för

TullverketsRegeringen föreskriver förordningen 1987:8642 §att om
register för brottsbekämpande verksamhet skall ha följande lydelse.

Tullverkets brottsregister får tullmyndighet, i den omfattning2 § 1 en
behövs för i lagendet ändamål 10 § 1965:94anges a omsom

registreringenpolisregister och under förutsättning äratt avm.m.
särskild betydelse för brottsbekämpning ankommer påden som
tullmyndighet, föra uppgifter den misstänkt för brott enligtärom som

straff för varusmuggling,lagen 1960:418 om
narkotikastrafflagen 0968:64,
lagen förbud vissa dopningsmedel,1991:1969 motom

och kreditreglering,lagen 1992:1602 valuta-om
tullagen tullagen1973:670, tullagen 1987:1065, 1994:1550,

tullförordningen tullförordningentullstadgan 1973:671, 1987:1114,
straff i vissa fall för oriktig1994:1558, lagen 1962:120 om

förbud i vissa fallursprungsdeklaration lagen 1960:419 motomm.m.,
internationellainförsel spritdrycker, lagen 1971:176 vissaomav

internationella sanktioner.sanktioner, lagen 1995:000 vissaom
i första stycket får i TullverketsUnder förutsättningar angessom

brottsregister uppgifter transportmedel och andraföras inäven om varor
med brott därmisstänks ha sambandsom som avses.

förordning decemberDenna träder i kraft den 1 1995.
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förordningtillFörslag
medförordningen 1993:1467iändringom

förordnaRiksåklagarenbemyndigande för att om

fall;åtal i vissaväckande av

medförordningen 1993:1467§föreskriver 2Regeringen att
åtal iväckandeförordnaRiksåklagarenbemyndigande för att avom

lydelse.följandefall skall havissa

§ lagenenligtförordnande åtal 11meddelarRiksåklagaren§2 om
internationella sanktioner.1995:000 vissaom

decemberkraft 1995.träder i den 1förordningDenna
Äldre lagenåtal enligt 14 §fortfarande i frågagällerföreskrifter om

fortfarandeden lageninternationella sanktioner. Attvissa1971: 176 om
till lagenövergångsbestämmelsemaframgårgälla i vissa fallskall av

internationella sanktioner.vissa1995:000 om
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Förslag till förordning
ändring i departementsförordningen 1982:1177;om

Regeringen föreskriver avsnitt 3.1 i bilagan tillatt
departementsförordningen skall1982:1177 ha följande lydelse.

3.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden gällersom
rikets förhållande till och överenskommelser med andra ochstater

mellanfolkliga organisationer,
rikets gränser,
Utrikesnämnden,
svenska beskickningar och konsulat ständiga delegationer vidsamt

mellanfolkliga organisationer,
utländska beskickningar och konsulat i Sverige sådana ellersamt organ

organisationer i bilagan till lagen 1976:661 immunitetsom avses om
och privilegier i vissa fall,

svenska medborgares och bästa i främmande länder, i den månrätt
sådana ärenden inte hör till något departement,annat

lagen 1973:137 ekonomiskt bistånd till svenska medborgare iom
utlandet m.m.,

mål vid den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och
den europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna,

passlagen 1978:302 det gäller passmyndigheter i utlandetnär samt
det gäller diplomatpass, tjänstepass och UD-viseringar,när

information Sverige i i denutlandet, mån sådana ärenden inte hörom
till något departement,annat

internationellt utvecklingssamarbete,
Östeuropa,samarbete stöd till länderna i Central- ochsom avser

regionala utvecklingsbanker, i den mån sådana ärenden inte hör till
något departement,annat

Världsbanksgruppen, såvitt ärendena biståndspolitiska aspekterrör av
Världsbankens agerande i IDA-länder och i programländer för svenskt
bistånd,

nordiska samarbetsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något
departement,annat

europeiska integrationsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till
något departement,annat

utrikeshandel och handelspolitik,
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övervakningsmyndighetochEG-kommissionen EFTA:svidärenden
EG-domstolen och EG:sEFTA-domstolen,mål vidsamt

förstainstansrätt,
ochGATThandelsavtaletochtull-allmänna

WTO,världshandelsorganisationen
handelsförhandlingar,ochinternationella tull-

tull,och befrielse från1987:1068tulltaxelagen
OECDutvecklingekonomiskt ochsamarbeteOrganisationen för samt

sådanaden månEFTA, ifrihandelssammanslutningenEuropeiska
departement,hör till någotärenden inte annat

ochexportkrediterstatsstöddaåtgärder,exportfrämjande
exportkreditgarantier,

förvillkorallmännaöverenskommelserinternationella om
varvsstöd,undantagmedexportkrediter av

sanktioner,internationella1995:000lagen vissaom
internationellråvarufrågor,handels- ochbyråer förinternationellavissa

råvarulagring,
krigsmaterielutförseltillverkning ochförbud mot m.m.,av

civil militärmed såvälprodukteravseendeexportkontrollfrågor som
användning,

handelskamrar.

kraft den december 1995.i lförordning träderDenna



l Inledning

1.1 Bakgrunden till utredningsuppdraget

Sverige medlem i nationerna FN folkrättsligtär Förenta bundetsom
sådana beslut sanktioner icke-militär FNnaturav om av som :s

säkerhetsråd syftei upprätthålla eller återställa internationellantar att
fred och säkerhet. snabbtFör Sverige skall kunna följa beslutatt ett
eller rekommendation säkerhetsrådet infördes år lagen1971en av
1971:176 vissa internationella sanktioner Sanktionslagen. Sverigeom
hade då sedan år 1969 sanktioner i kraft Rhodesia. Sanktionslagenmot
kom utformas med dessa sanktioner förebild. Efteratt som en
lagändring trädde i kraft den januari1 kan1993 den ocksåsom
tillämpas, samarbetet med Europeiska gemenskapema ellerEGom
inom Europeiska säkerhetskonferensen ESK för främjaatt
internationell fred och säkerhet påkallar det och det svensktär ettom
intresse åtgärder vidtas dröjsmål.att utan

Sanktionslagen omfattade i sin ursprungliga lydelse i första hand
förbud varuhandel liksom tjänstervissa i samband med varuhandel,mot
betalningar trafik. har därefterLagen ändrats och omfattarsamt nu
också bl.a. förbud tjänstehandel och bestämmelse frysningmot en om

tillgångar SFS 1993:664.av
bakgrundMot säkerhetsrådFN:s under tid fattatharattav senare

beslut sanktioner bindande med långtgående ochnatur typerom av nya
förbud och det visat sig sanktionslagen varit otillräckligattav som

instrument för snabbt kunna genomföra sanktionema, haratt översynen
lagen erforderlig. ytterligareEn anledning till haransetts översynav en

de förändrade förhållanden inträder vid svenskt medlemsskap iettsom
Europeiska unionen EU utgjort.

1.2 Utredningsuppdraget
Sanktionslagsutredningen tillsattes i slutet 1994 med uppgift attav mars

sanktionslagen med syfte bl.a.över modernisera och teknisktattse
det svenska regelsystemet till de krav omvärlden,anpassa nya som

särskilt Förenta nationerna, ställer. Utredningens direktiv 1993:144
innefattar uppdrag för den särskilde utredaren analysera i vilkaatt
avseenden utformningen lagstiftningsvensk påverkas i ljusetav av
sådana beslut fattas säkerhetsråd ellerFN:s inom ellerEU ESKsom av



1995:28SOUInledning28

detta.påkallasmodemiseringarochändringarföreslå de avsomsamt
meduppläggningnuvarandeuppdrageti övervägaingårVidare att om

eller detändamålsenligriksdagenefterhandgodkännande i är omav
tillmöjligheterriksdagenstillvaraförlösningaralternativafinns att ta

kontroll.ochinsyn
frågorantalgranskaockså ingått ettuppgiften har attI som

sanktionerhittillsvarande attsamttillämpningenunderuppkommit av
motsvarandehanterarjämförbara länderSverigemedutreda hur

sanktionsärenden.
vilkaanalyseramöjligaste mån, typerockså, iskallUtredaren av

inomsäkerhetsrådet,beslutaskommakansanktioner attväntas avsom
tillförslagutformamöjligtså långtochframöver etteller ESKEU nya

ekonomiskaalla förutsebarafångardet typerregler så att avupp
uppmärksammasärskilthaftutredningenharHärvidsanktioner. att

regeringsformen.kap.i 8reglerna
bilagahelheti sinbifogasdirektivUtredningens som

tilldirektivutredningenomfattar ärdirektivgenerellaDe som
regionalpolitiskaredovisautredaresärskildaochkommittéer attom

ochkommittéertill samtligadirektiv1992:50,dir.konsekvenser
ochdir.l994:23åtagandenoffentligautredaresärskilda prövaatt

redovisautredaresärskildaochkommittéer atttill samtligadirektiv
dir. 124.1994:konsekvenserjämställdhetspolitiska

arbeteUtredningens1.3

sjubiträttsharUtredaren1994.slutetinleddes iArbetet avmarsav
haroch sammanträttUtredarensekreterare. experternaochexperter en

tolv gånger.
beroendevaritförslag harför sinalösningtekniskvalUtredningens av

olikaskett såharArbetetmedlemsskap i EU. attsvensktfrågan omav
blivitdetsedanförstställning tagitsslutligochframalternativ arbetats

medfrån och 1995.medlemsskapSverigesmedklart
Utrikesdepartementetsmedsamarbetehar igångarbetetsUnder

avseende vissastraffbestämmelsertillförslagutfomiatshandelsavdelning
rådsförordningar. Genomiåterfinns EG:svilkasanktionerekonomiska

vissa1971:176i lagenändringangåendeproposition om
1995januarideninfördes från 1sanktionerinternationella nya

rskr.199495:UU8,bet.199495:97,straffbestämmelser prop.
fortsattai sinUtredningen har översyn1994:1665.1994952113, SFS

lagändringen.genomfördafrån denutgåttsanktionslagenav
angåendematerialomfattandehar samlatUtredningen ett
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sanktionslagstiftning i länder inom och utanför EU. Genom främst
kontakter med Sveriges ständiga representation vid iEU Bryssel har
material hämtats in beträffande förhållandet mellan EGEU och
sanktionslagstiftningen.

1.4 Gällande rätt

Sanktionslagen uppbyggd s.k. fullmaktslag.är formelltDen ärsom en
i kraft och regeringen kan förordna tillämpning lagen i den månom av
det påkallas med anledning beslut fattats eller rekommendationav som

antagits FN:s säkerhetsråd i överensstämmelse med FN:s stadgasom av
eller samarbetet med EG eller inom ESK för främja internationellattom
fred och säkerhet påkallar det och det svenskt intresseär ett attom
åtgärder vidtas dröjsmål.utan

Ett förordnande förfaller, det inte inom månad underställsom en
riksdagen för prövning frågan huruvida det skall bestå och detav om

inominte två månader från det underställningen skedde godkänns av
riksdagen. Vid beräkning tiden för riksdagens godkännande efterav
underställning bortses från tid då riksdagen längre uppehåll igör
kammarens arbete månad.än en

Av 2 § Sanktionslagen framgår med blockerad elleratt stat statavses
område föremål för sanktioner enligtär sådana beslut ellersom
rekommendationer nämnts.som nyss

förbudDe avseende varuhandel regeringen får meddela med stödsom
lagen räknas i 3-5 och 6 §§. Förbuden gäller inte egendomav upp som
avsedd endast för innehavarensär personliga behov. Regeringen får

förordna förbud från Sverige utföra avseddatt ärom atten vara som
införas till blockerad och förbud till landet införastat atten vara som
härrör från blockerad Med lös egendom. Somstat. vara avses ansesvara
också elektrisk krañ. Regeringen f°ar vidare meddela förbud tillatt
blockerad införa inom blockerad tillhandahållastat iatt statvara, vara
verksamhet ekonomisk utanför blockerad tillhandahållaart, att statav

avsedd för verksamhet ekonomisk drivs från denvara artav som
blockerade från blockerad utförastaten Regeringen fårsamt att stat vara.
också meddela förbud vidta åtgärd ägnad främja förbjudenatt är attsom
varuhandel. I 5 § vilka åtgärder kan förbjudas. Som exempelanges som
kan tillverkning, bearbetning,nämnas sammansättning, installering,
underhåll eller reparation lastning, lossning, ellertransportav vara;
mottagande till förvaring överlåtelse eller förvärv samtav vara; av vara
överlåtelse eller förvärv uppfinningav m.m.

5 § regeringen möjligheten förbjuda överlåtelser elleratta ger
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juridiskfysisk ellerimmaterialrättigheter tillvissaupplåtelser personav
blockeradhemvist imed stat.en

iavsedda förkrediterellerbetalningar mottagarekanEnligt 7 § en
förbjudas.blockerad stat

tillgångarfrysningbeslutamöjlighetregeringen§7 att avoma ger
medjuridiskfysisk ellerellerblockeradtillhör stat personenensom

blockeradhemvist i stat.en
utföranäringsverksamhetmeddelas ifårförbudföljerb §Av 7 attatt

blockeraditjänster stat.en
anspråkuppfyllaförbudmeddelaregeringenfårEnligt § att7 somc

blockeradmyndighet i statindirekt,ellerdirektframställts, enenav
sådanhemvist imedjuridisk stat,ellerfysiskeller omenpersonenav

garantiförbindelseskuld- elleravtal ellerpågrundasanspråket ett en
sanktioner.grundpåfullgöraskunnatinte avsom

ochsjö-till landsförbjuda trafikmöjlighet samtregeringen8 § attger
luftfart.

skäligen kanutlänningavvisningtillmöjlighet15 §I öppnas somav
begåelleroch ha begåttblockeradhemvist iha stat avseantas en

i lagen.förhudenmedstridistårhandling som
fråndispensmedgeenskilt fallimöjlighetharRegeringen ettatt

9framgårDettasanktionema. av
§§stöd 3-8meddelats med ävenförbudgällerEnligt §10 omavsom

slutitsnämnda lagrumiåtgärdförfarande elleravtal som avsesom
förordnatregeringenintesåvida annat.kraft,förbud isådantinnan trätt
påföljder för denbestämmelserhärutöverinnehållerSanktionslagen om

reglerfinnsSlutligenförbud.meddeladebryter ommotsom
Tullverketförbefogenheteråtalsprövning,särskildförverkande, omom

förordningartillkännagivandetvångsmedelanvända samt omomatt om
beslutats EG.harsanktionerekonomiska avsom

Översikt tillämpningen1.5 över av

Sanktionslagen
tillämpningsanktionslagens motförordnathittillsharRegeringen om

Libyen,Kuwait,ochIrakNamibia,ochSydafrikaRhodesia,
AngolaHaiti,Serbien-Montenegro,JugoslavienFörbundsrepubliken

områdensåvittBosnien-HercegovinaochUNITAsåvitt avseravser
kontroll.styrkorsbosnisk-serbiskaunder

SFS1979till årframRhodesiatillämpadesSanktionslagen mot
sedan årdåhadeSverige1979:1171.SFSupphävd1971:178, genom

FN:sgenomförandeförRhodesiakraftisanktioner1969 mot av
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säkerhetsråds resolutioner sanktioner Rhodesia med anledningmotom
landets ensidiga självständighetsförklaringav SFS 1969:232.

Sanktionsåtgärderna Rhodesia med tillämpningmot sanktionslagenav
gällde under tiden den 1 juli 1971 den 22 december 1979.-
Sanktionerna omfattade förbud varuhandel ochmot vissa
främjandeåtgärder i samband därmed, förbud överlåta ellermot att
upplåta vissa immaterialrättigheter, förbud verkställa betalningarmot att
eller lämna krediter förbud luftfart.samt mot

År 1977 beslutade säkerhetsrådet vapenembargoett Sydafrikamotom
med anledning den sydafrikanska regeringens apartheidpolitik och deav
därav föranledda förhållandena i Sydafrika. Sanktionslagen tillämpades
för genomförande vapenembargoett Sydafrika gälldemot tillav som
och med den 25 maj 1994 SFS 1977:1127, upphävd SFSgenom
1994:538.

Det kan i detta sammanhang Sverigenämnas år 1979 ocksåatt införde
förbud investeringarett i Sydafrikamot och Namibia. Det förbudet hade

inte sin grund i någon resolution säkerhetsrådet. Vid detta tillfälleav
tillämpades inte sanktionslagen särskild lagutan 1979:487en om
förbud investeringar i Sydafrikamot och Namibia infördes. Denna lag

den 1 aprilersattes 1985 lag 1985:98 förbudav en ny motom
investeringar i Sydafrika och Namibia. Investeringsförbudet mot
Namibia hävdes den 1 april 1990 i samband med landet blevatt
självständigt InvesteringsförbudetSFS 1990:78. Sydafrikamot
upphörde gälla vid utgångenatt november månad 1993 SFSav
1993:1207.

FN:s säkerhetsråd den 26 juli 1985antog resolution Sydafrikaen om
i vilken medlemsstaterna uppmanades vidta åtgärderatt Sydafrikamot
bl.a. i form förbud försäljningar Krugerrandmot och andraav av mynt

präglats i Sydafrika. Resolutionen intesom bindande förvar
medlemsstaterna rekommendationutan till dessa vidta deen att av
säkerhetsrådet föreslagna åtgärderna. Sanktionslagen tillämpades för
genomförande förbud import tillett Sverigemot Krugerrandav av som
gällde till den juli1 1987 SFS 1985:793, upphävd SFSgenom
1987:477

Den juli1 1987 införde Sverige allmän handelsblockaden mot
Sydafrika och Namibia SFS 1987:477. Samtidigt upphörde den då
gällande lagen 1985:1050 förbud införsel jordbruksvarormotom av
från Sydafrika SFS 1987:475. Den allmänna handelsblockaden hade
inte sin grund i någon resolution säkerhetsrådet. Då någon enighetav
inte kunnat uppnås i säkerhetsrådet handelssanktioner demotom
nämnda länderna vid de ansträngningar gjordes framför allt undersom
slutet år 1986 och början år 1987 inhämtadeav regeringenav
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försanktionslagentillämpafåändåbemyndigande enriksdagens att
godkänderiksdagenvilketländer,ifrågavarandehandelsblockad mot

aprilden 1hävdesNamibiaHandelsblockaden mot1987:474.SFS
1990:81.SFSsjälvständigtblevlandetmedsambandi1990 att

1993septemberden 13upphävdesSydafrikaHandelsblockaden mot
1993:1026.SFS

frånsanktionslagentillämpadesKuwaitochIraksanktionerFör mot
Sanktionema1990:885.SFS1990augusti sommed den 7och

resolutiongrund isinhadeKuwaitinvasionIraks enföranleddes avav
harsanktionerSäkerhetsrådets1990.augustiden 6säkerhetsrådetav
denigjortsföljdändringarvarvidresolutionerolikaskärpts genom

upphävdes19917Densanktionsförfattningen.svenska mars
Sanktionema1991:107.SFSKuwait somsanktionema mot

förbudomfattade motsanktionslagentillämpningmedgenomfördes av
förbuddärmed,samband motfrämjandeåtgärder ivissaochvamhandel

tillgodoseförbudkrediter, attmotlämnaellerbetalningarverkställaatt
flygembargo.rättsanspråkirakiska ettsamt

tillämpningLibyeninförde avSverige motförbud genomDe som
1992:187SFSapril 1992den 24medochfrånsanktionslagen

1992.den 31säkerhetsrådetresolution marsföranleddes avenav
kringutredningarnaresultatetföljd attResolutionen avavenvar

desUnionochLockerbie103flightAmericansPanmotattentaten
ochinblandninglibyskvisadeUTA772flightAériensTransports

begäranbesvaratverksamtinteregeringen omlibyskadenpå att
deterroristhandlingarna motförfastställandet ansvaretvidsamarbete av

skärptssedermeraharsanktionerSäkerhetsrådetsflygningama.båda
svenskai dengjortsföljdändringarvarvidresolutionerolikagenom

tillämpningmedgenomfördesSanktionemasanktionsförfattningen. som
ellerflygplanmedhandelförbudomfattade motsanktionslagenav

förutrustningoljeindustrin,tillutrustningkrigsmateriel,flygplansdelar,
förbjudnamed dessasambanditjänstertillhandahållandeochflygfält av

ochbiståndi formtjänstertillhandahållandeförbud avåtgärder, mot av
libyskatillgodoseförbudluftfartspersonal, attmotlibyskträning av

flygembargo.tillgångarlibyska ettsamtfrysningrättsanspråk, av
FörbundsrepublikensanktionerSverige motinfördejuni 19924Den

sanktionslagentillämpningmedSerbien-MontenegroJugoslavien av
säkerhetsrådetresolutiongrund isinhade1992:470. Dessa avSFS en

detikonflikternareaktion motSanktionema1992.majden 30 envar
skärptsytterligareharsanktionerSäkerhetsrådetsJugoslavien.tidigare
varvidresolutionerolikainskränktstillfälligtdärefteroch genom

Sanktionemasanktionsförfattningen.svenskai dengjortsdändringarfölj
omfattade ettsanktionslagentillämpningmedgenomfördes avsom
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sjöfart,luftfart, förbudförbud vissallmänt handelsembargo, motmot
betalningar och lämnaverkställatransiteringsförbud, förbud attmot

förbudserbisk-montenegriska tillgångarkrediter, frysning motsamtav
icke-finansiella tjänster.finansiella och

denfrån och medtillämpades sanktionslagenHaitisanktionerFör mot
HaitisföranleddesSanktionema1993:955.juli 1993 SFS1 attsom av

ochmilitärkupptillsatte presidentdemokratiskt störtats genom en
säkerhetsrådet denresolutiongrund ii landflykt hade sintvingats aven

period ochinställdes kortareSäkerhetsrådets sanktioner16 juni 1993. en
följdändringar gjordesvarvidolika resolutionerskärptes därefter genom

upphävdesoktober 1994sanktionsförfattningen. Den 16i den svenska
genomfördes medSanktionemasanktionema SFS 1994:1326. som

all handel medomfattade förbudsanktionslagentillämpning motav
tillgångarfrysning haitiskaluft- och sjöfart,förbud allmot avvaror,

rättsanspråk.haitiskatillgodoseförbudsamt mot att
Angola medavseendeinförde Sverige sanktioneroktober 1993Den 7

grund ihar sinsanktionslagen 1993:1061. Dessatillämpning SFSav
Sanktionemasäkerhetsrådet den september 1993.resolution 15en av

iriktade sig UNITAinbördeskriget i landet ochföranleddes motav
demokratiska val hållits iresultatetgodtaAngola vägrat somavsom

tillämpninggenomfördes medSanktionemalandet. avsom
med krigsmateriel,förbud handelsanktionslagen omfattade samtmot

endastoch innebar dessapetroleumprodukterpetroleum och att varor
regeringplatser AngolasAngola vid sådanafick införas till som

meddelat generalsekreterare.FN:s
områden isanktioner avseendeinförde Sverigeoktober 1994Den 3

medstyrkors kontrollunder bosnisk-serbiskaBosnien-Hercegovina
harSanktionema,sanktionlagen SFS 1994:1307.tillämpning somav

säkerhetsrådet den september 1994,resolution 23sin grund i aven
bosnisk-serbiska i konfliktendeni syfte öka på partenantogs att pressen

tillämpninggenomfördes medBosnien-Hercegovina. Sanktionemai som
förbudall handel medomfattade förbudsanktionslagen mot varor,av

krediter, frysning derasbetalningar eller lämnaverkställamot att av
icke-finansiella tjänsterfinansiella ochtillgångar, förbud alla samtmot

sjöfart.viss
Irak,infört ekonomiska sanktionergemenskapen harEuropeiska mot

Serbien-Montenegro,Förbundsrepubliken JugoslavienLibyen,
underoch områden i Bosnien-HercegovinasåvittAngola UNITAavser

innehållstyrkors kontroll med motsvarandebosnisk-serbiska som
förordningarblivit medlem i har deSverige gjort. Sedan Sverige EU

utfärdats med stödländer och områdenavseende dessa avsom
motsvarande delar upphävts SFS l994:1666-l670.sanktionslagen i

2 15-0251





Sanktionsinstrumentet inom2 FN

2.1 Gällande sanktionsinstrument

Enligt stadga kan säkerhetsråd under vissaFN:s prop. 1946:196 FN :s
förhållanden ekonomiska ochresolutioner andra sanktioneranta om av
icke-militär resolutioner formSådana kan i bindande beslutnatur. ges av
eller rekommendationer.

förutsättning för säkerhetsrådet skall ha förEn fattarätt ettatt att
medlemsstaterna bindande beslut sanktioner rådet först harär attom
fastställt fredsbrotthot freden, eller angreppshandlingatt ett mot ett en
föreligger. framgår FN-stadgans kapitel artikel VadDetta VII 39.av
gäller rekommendationer det tillräckligthar det föreliggeransetts att en
situation innebär betydande fara för internationell fred och säkerhet.som
Sanktionemas syfte upprätthålla eller återställaattanges vara
internationell fred och säkerhet.

fråga ekonomiska och andra sanktioner icke-militärI naturom av
i FN-stadgans kapitel artikel säkerhetsrådet delsVII 41 får,attanges

besluta vilka åtgärder innebära bruk vapenmakt, skallattutansom, av
användas för verkan dess beslut, dels uppfordra FN:satt ge
medlemmar vidta sådana åtgärder. artikelnI det vidareatt attanges
åtgärderna kan fullständigtinnefatta eller partiellt avbrytande av
ekonomiska förbindelser, luft-,jämvägs-, sjö-, telegraf- ochpost-,
radioförbindelser eller samfärdsel avbrytande deävensomannan av

Artikelnsdiplomatiska förbindelsema. uppräkning åtgärder kanav som
komma i fråga uttömmandeinte får exempliñering.är utan ses som en
Alla slags sanktioner, inte innefattar bruk vapenmaktsom av
enforcement fallaactions, får under artikeln.anses

Enligt kapitel artikel i FN-stadgan krävs för beslutV 27 i
säkerhetsrådet i alla frågor procedurfrågor majoritet nioutom en av av
rådets femton medlemmar däribland de fem ständiga rådsmedlemmama.

beslut i procedurfrågor räckerFör det med majoritet nioen av
rådsmedlemmar vilka helst. Fråga visst ärende ärettsom om en
procedurfråga eller inte beslut skall stödjas allaavgörs genom som av
de ständiga medlemmarna.

Medlemsstater i skyldiga godta och verkställaFN säkerhetsrådetsär att
bindande beslut sådana sanktioner ankommerDetnämntsom som ovan.
på medlemsstaterna själva eller i vilken utsträckningavgöraatt om en
rekommendation skall följas.

Säkerhetsrådets beslut rekommendationeroch riktar sig till ochstater
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skall fåresolutionrättssubjekt.enskilda Förinte direkt till att en
krävsjuridiskafysiska ochför enskildarättsverkningar attpersoner

lagstiftning.nationellinförs ibestämmelser härom
före andraFN-stadgan gårförpliktelser enligtmedlemsstatersFN:s

förpliktelser.folkrättsliga

utvecklingvidareSanktionsinstrumentets2.2

detrolldebatt FN:skontinuerligtsäkerhetsråd försInom FN:s omen
kringdiskussion bl.a.närvarande pågårområdet.fredsbevarande För en

ekonomiskaanvändningsäkerhetsrådets ökadekonsekvenserna avav
har uppståttmängd svårigheteråren. Ensanktioner under de senaste

övervakandet derassyfte,särskilt till sanktionemasanknytningmed av
effekter.oönskadederasoch verkangenomförande samt

medgeneralsekreteraresäkerhetsrådetsjanuari i utkomårbörjanI av
tillSupplementutformatpositionspapper rapportär ettett ensomsom

junipresenterade i 1992.hanför freddagordningkallad En som
vilket framgårsanktioneravsnittinnehållerPositionspappret ett avom

följande.bl.a.
skall kunnasanktionsinstrumentetstöd förallmäntFör att ett
bestraffningsyfte intesanktionemasklargöras ärbibehållas måste att

börför sanktionemauppträdande. Kriteriernaförändra partsutan att en
ochursprungligen menadedesyftentjäna andraförinte förändras änatt

uttalade.
bl.a.sanktionerövervakningenfinnserfarenheterVissa genomavav

problem FN:sdetSamtidigtorganisationer. attregionala är ett
på sittövervakare verkainternationellavill låtamedlemsländer inte

mycketocksåekonomiska skäl. Detochsuveränitets- ärterritorium, av
grundverkligen slårsanktionemahur attsvårt mätaatt av

till detoch tillträdeinte finnshelt enkelttillförlitliga mätinstrument
begränsat.gångermångalandet dessutom avsevärtsanktionsdrabbade är

effekter.oönskadeoväntade elleroftaföljersanktionemaMed
fullgöra sinaorganisationerhumanitäraförförsvårarSanktioner att

FN:svidarekanSanktioner tvärenuppgifter. mot egna
sektorerna ide produktivaallvarligt skadaochbiståndsansträngningar

nationalistisk reaktiontillledalandet. kansanktionsdrabbade Dedet en
befolkningen i stället sluterföljdfår tillvilketlandeti det attutsatta upp

vill komma åt.ledarepolitiskadebakom man
detfrågor.rad etiska Kanoftaväcker sägasSanktioner varaen

människor i detsårbaraoskyldiga ochanvända sigtillåtligt att av
politiska ledareför kommalandetsanktionsdrabbade att som-
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folkets lidandesannolikt ändå inte intrycktar av
generalsekreterarenbakgrund det anförda FN:sMot attav ovan anser

diskuteras, bör försäkra sig demedlemsländer, sanktionernär om
verka och nödvändigaorganisationernas möjligheterhumanitära attatt

landet inte förbjuds. Vidare börtill det sanktionsdrabbadeimporter
för vissa särskilttill kostnadernamedlemsländerna utsattaattse

blir orimligtdelta i de beslutade sanktionerna intemedlemsländer attav
de direkta kostnaderna för dekostnader bör, liksomhöga. Dessa

intebestridas samtliga medlemmar ochfredsbevarande styrkorna, av
viktiga handelspartnersellerenbart de länder råkar grannarsom varaav

sanktionsdrabbade landet.till det
mekanism medföreslår upprättandetGeneralsekreteraren av en

följande fem funktioner:

uppskatta sanktioners sannolika verkansäkerhetsrådets uppdragPå
beslutas;landet och tredje land innan depå det drabbade

Övervaka beslutas;sanktionernas genomförande de välnär

möjlighetsanktionernas effekt för säkerhetsrådetMäta attatt ge
få möjliga politiskaförfina dem. förprecisera och Detta störstaatt ut

effekt möjliga oönskade skada;och minsta

biståndTillse humanitärt når utsattaatt grupper;

oönskade effekter ochmedlemsländer förHjälpa utsättssom
enligt FN-stadgans artikelutvärdera deras begäran stöd 50.om

huvudsakligen menad underlättaEftersom mekanismen är att
York,säkerhetsrådets arbete föreslås den bli förlagd till New men

internationellamöjlighet samverka med exempelvissamtidigt attges
finansiella institutioner.

harReaktionerna generalsekreterarens förslag varit blandade.över
kunnaStorbritannien har uttalat tveksamhet till möjligheten attav

införa s.k. sanctions selektivt skulle kunna slåsmart motsom mer
införandetväldefinierade målgrupper. Resonemanget attom av

utvecklingsansträngningar tillbakavisas.sanktioner hotar länders
den aggression och det hotStorbritannien har hävdat det äratt snarare

freden säkerheten sanktionernaden internationella ochmot som
verkliga hotet varaktig ekonomisktillgripits detutgörmot motsom

utveckling.
säkerhetsrådet alltidFrankrike har betonat måsteStorbritannien och att
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besluta sanktionerkunna tillgripa sin enligt FN-stadganrätt att utanom
kräver.fördröjning situationen såom

förslaget reform sanktionsinstrumentetAndra länder har hälsat om av
Diskussionen vidare.med entusiasm. gårstörre

partiella reformer påinte omöjligt beslutDet är att om
sanktionsområdet kan komma relativt Preliminärtsnart. synes

förbättrad analys olika sanktionersgeneralsekreterarens förslag om av
sanktioner redan hatänkbara förväg och förfming vissaeffekter i av

visst stöd.
till effektiviseringfinns intresse bidraFrån svensk sida attett enav

Flera förslag, delvisförñning sanktionsintrumentet.och somav
i den nyligengeneralsekreterarens, finns utveckladesammanfaller med

Carlsson-kommissionenspresenterade rapport.



3 Sanktionsinstrumentet inom ochEG

EU

3.1 Inledning

samarbete,Ett det europeiska politiska samarbetet iEPS,
utrikespolitiska frågor mellan länderna inom inleddesEG i början av
1970-talet och formaliserades den1986 s.k. enhetsakten. Beslutgenom
i EPS-arbetet fattas med enhällighet. Under harår inomsenare ramen
för beslutatsEPS kollektiva sanktioner politiskt medel iettom som
Utrikespolitiskt syfte. harDet sig inskränkningar irört t.ex.om
besöksutbyte, hemkallande diplomatisk personal och begränsningarav
eller avbrytande bistånd och handelsförbindelser. exempel kanSomav

fattat beslut åtgärder Argentina Sydafrikanämnas ochatt motman om
Åtgärdernaunder 1980-talet. har varit politiskt motiverad reaktionen

vissa sidor dessa politik och varit avsedda markeramot staters attav
misshag eller framtvinga ändring denna politik. Metoden har variten av
beslut olika slags inskränkningar det ekonomiska utbytet.om av

Under EPS-arbetet betraktades införandet handelssanktioner ettav som
utrikespolitiskt beslut. åtgärderDe fick därefter beslutasenatsman om
i formell ordning inom eller i deEG enskilda medlemsländerna, alltefter
kompetens. vissa EPS-beslutD.v.s. har verkställts bindande EG-genom
förordningar och vissa nationell lagstiftning.genom

3.2 Utrikes- och säkerhetspolitik i

Europeiska unionen

ochl med fördraget den Europeiska unionen det s.k.att om
Maastrichtfördraget trädde i kraft den novemberl 1993 har EPS ersatts

GUSP, utrikes- och säkerhetspolitik, EU-samarbetetsav gemensam
andra pelare.

En avdelning fördraget kallad Avdelning beståendeV, artikelav av
J med underavdelningar, behandlar utförligt samarbetets syften,
omfattning och beslutsformer. Grundprincipen beslut inom GUSPär att
skall fattas med enhällighet.

GUSP-samarbetet har, enligt artikel iJ.l Maastrichtfördraget, som
målsättning skydda unionensatt värden, grundläggandegemensamma
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ochalla stärka unionensoavhängighet, påochintressen sättatt
freden stärka denbevara ochsäkerhet,medlemsstaternas att

principernaöverensstämmelse med i Förentasäkerheten iinternationella
Helsingforskonferensens slutaktprinciperna istadganationernas samt

ochinternationella samarbetetfrämja detParisstadgan,och målen i att
rättsstatsprincipendemokratin ochoch befästautveckla samtatt

grundläggande frihetema.derättigheter ochför mänskligarespekten
frånoch Parisstadgan årtillkom år 1975,Helsingforsdokumentet, som

uppträdande detprinciper förvägledandeinnehåller när1990 staternas
iutrikesfrågor. Hänvisningeninrikes-gäller såväl som

skall fattasbeslut inom GUSPutfästelseMaastrichtfördraget utgör atten
dessa principer.i samklang med

Beslutssättet3.2.1

avdelning ieller i Vartikel J.2 J.3fattas enligtBeslut inom GUSP
Maastrichtfördraget.

fastställermedlemsstaternainnebärför beslutformenDen att enena
förvilkenenligt artikel J.2,ståndpunkt, utgör ramengemensam

område. Sådanahandlande berörtmedlemsstaternas gemensamma
detliksom tidigare inomministerråd och,ståndpunkter fattas i EU:s

med enhällighet.alltidsamarbetet EPS,politiskaeuropeiska
enligtaktioner,s.k.beslutsformenandraDen gemensammaavser

medlemsstaterna.förpliktande för Förbeslutsådantartikel attJ.3. Ett är
försttill stånd krävs EU-kommaaktion skall kunna attgemensamen

rådet fastställerEuropeiskaregeringschefer iochländemas stats-
enhällighetministerråd medDärefter måste EU:sriktlinjer för aktionen.

särskildaallmänna ochomfattning, deexaktaaktionensfatta beslut om
nödvändigt hur längemed aktionen,vill uppnåmål unionen omsom

ochvilka förfarandenmedel, enligtvilkamedden skall pågå samt
Ministerrådet kan kommagenomföras.den skall överensvilka villkor

preciseradför redaninomeventuella följdbeslutlåtaatt ramen enom
kvalificerad majoritet.medaktion fattasoch överenskommen gemensam

måste dentill användningskall kommabeslutsordningdennaOm
endast skekanministrarna. Dettaemellertid fastställas ettgenomav

inledaBeslutenskilt fall.i varjeenhälligt beslut att gemensammaom
utrikes-betecknasområdehela detföretas inomaktioner kan somsom

uttryckligen undantagnaförsvaretsäkerhetspolitik. Frågoroch ärrörsom
enligt artikel J.4.3.

avgivits i anslutningförklaringskall, enligtMedlemsländema somen
beslut.få till stånd enhälligaefterMaastrichtfördraget,till sträva att
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EG-kommissionen har inte starka ställning inom GUSPsamma som
i frågor den s.k. första pelaren. Varje enskildrör medlemsstat kan,som
liksom EG-kommissionen, framlägga förslag inom GUSP.
Kommissionen får medverka i diskussionerna, tillåts intemen avge
någon beslut skall fattas.röst när

Europaparlamentets, d.v.s. den parlamentariska församlingen inom EU,
inflytande på det här området inskränker sig till erhållarätten att
information och rekommendationer.att ge

Sakfrågor i kanGUSP inte underställas EG-domstolen.

3.2.2 beslutHur sanktioner inom GUSP-ett om
samarbetet omvandlas i konkreta åtgärder

Genom Maastrichtfördraget infördes artikel 228 i Romfördraget,a som
reglerar hur beslut ekonomiska sanktioner inom utrikes- ochett om
säkerhetspolitiska samarbetet skall omvandlas konkretai åtgärder, under
EU:s första pelare, d.v.s. ekonomiska och handelspolitiska frågor.
Artikeln i kodifiering den praxis utfonnatsutgör sättstort en av som
under EPS-arbetet. Artikeln täcker alla områden inom gemenskapens
kompetens.

Artikel 228 a
Om ståndpunkt eller åtgärd haren gemensam en gemensam som
beslutats enligt bestämmelserna utrikes- ochom en gemensam
säkerhetspolitik i Fördraget Europeiska unionen förutsätter ettom
handlande från gemenskapens sida helt eller delvis avbryter ellersom
begränsar de ekonomiska förbindelsema med eller flera tredje länder,ett
skall rådet besluta de brådskande åtgärder nödvändiga. Rådetärom som
skall besluta med kvalificerad majoritet förslagpå kommissionen.av

Artikel förutsätter228 således ståndpunkt eller aktionatta en gemensam
sanktioner enligt avdelning artikelV ellerJ .2. J.3. antagits, d.v.s. ettom

beslut kräver enhällighet i enlighet med artikel J.8. det gällerNärsom
de konkreta åtgärderna kan ministerrådet besluta med kvalificerad
majoritet på förslag kommissionen.av

Förbud alla restriktioner för kapitalrörelser mellan medlemsstatermot
mellan medlemsstater och tredje land inskrivet i Romfördraget,samt är

artikel 73 Genom Maastrichtfordraget har också införts artikel 73 g
tillåter möjligheten vidta nödvändiga brådskande åtgärderattsom

berörda tredje länder vad gäller kapitalrörelser och betalningargentemot



1995:28SOUochEG EUSanktionsinstrumentet42 inom

förutsätternödvändiga.sida Dettagemenskapensåtgärder från ansesom
sanktioneraktionellerståndpunktatt omgemensamenen gemensam

unionsfördragetibestämmelsernabeslut enligtenhälligtantagits med
säkerhetspolitik GUSP.ochutrikes-angående gemensamen

vidtaartikelenligt 73bibehåller rättenMedlemsstaterna attg
betalningarkapitalrörelser ochvad gällerunilaterala åtgärder, gentemot

grundochpolitiska skälallvarligatredje länderberörda avav
harministerråd intelänge EU:ssåbrådskandesituationens natur,

kan beslutaRådetbrådskande åtgärder.nödvändiga attvidtagit en
åtgärder.vidtagnaupphävaskall ändra ellermedlemsstat

politikekonomiskamedlemsstaternassamordningenfrämjaFör att av
funktionmarknadensinrenödvändig för denutsträckningi den ärsom

rådgivandemedkommittégemenskapen Monetärfinns inom en
Romfördraget. Denartikel i monetära109framgårställning. Detta cav

enligtarbeterådetsförberedelsenvidmedverkaskall bl.a.kommittén av
artikel 73

Artikel 73 g
sådantnödvändiga isidagemenskapensfrån ettåtgärder1. Om anses

artikelförfarandet i 228rådet enligtfårartikel 228ifall aa,avsessom
ländertredjeberördaåtgärderbrådskandenödvändigavidta gentemot

betalningar.ochkapitalrörelservad gäller

rådetoch längeartikel så224tillämpningenpåverkardetUtan att av
allvarligamedlemsstat påfårpunktenligtåtgärdervidtagitinte har en

åtgärderensidigavidtakaraktärbrådskande mot ettgrunderpolitiska av
Kommissionenbetalningar.ochkapitalrörelserbeträffandelandtredje

dååtgärdersådanaunderrättasskall senastmedlemsstateroch övriga om
kraft.idessa träder

kommissionenförslagmajoritet påkvalificeradfår medRådet av
sådanaupphävaändra ellerskallmedlemsstatenberördabesluta denatt

rådetEuropaparlamentetskall underrättaordförandeRådetsåtgärder. om
beslut.sådantfattar ett

skallGUSP-samarbetetsanktioner inomekonomiskabeslutFör att om
genomförsbeslutenkrävsmedlemsländernaitillämpbaradirekt attbli

mellankommandeomedelbartgällerEG-rättsakter utansomgenom
rättsbildning.nationell

sanktionerförbetydelsesåvittkanGUSP-samarbetet ärInom avman
situationersigtänka tre

genomförsallsintesanktionerGUSP-samarbetetbeslut inomatt om-
gemenskapeninomgenomförsdelvishelt ellerellergemenskapeninom
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rättsakter inte gäller omedelbart mellankommandegenom utansom
nationell rättsbildning,

beslut inom GUSP-samarbetetatt sanktioner delvis genomförsom-
inom gemenskapen rättsakter gäller omedelbartgenom utansom
mellankommande nationell rättsbildning, eller

beslut inom GUSP-samarbetetatt sanktioner i dess helhetom-
genomförs inom gemenskapen rättsakter gäller omedelbartgenom som

mellankommande nationellutan rättsbildning.
I samtliga fall kan kompletterande nationella bestämmelser behövas till

genomförande besluten.av

3.3 Gemenskapens regelverk Översikten-

Gemenskapsrätten består, förutom de grundläggande fördragen, bl.a.av
allmänna rättsprinciper, internationella avtal ingångnaav av

gemenskapen, sekundär lagstiftning och EG-domstolens praxis. Detta
regelsystem brukar sammanfattas under beteckningen gemenskapens
regelverk.

De grundläggande fördragen gemenskapens institutionerupprättar och
tilldelar institutionerna deras befogenheter. konstituerandeDe fördragen

Romfördraget,utgörs Parisfördraget och Euratomfördraget medav
Övrigatillhörande protokoll och bilagor. grundläggande fördrag deär

fördrag och beslut innehåller tillägg till eller ändringar i desom tre
ursprungliga fördragen. Bland dessa övriga fördrag märks t.ex.
Maastrichtfördraget. Reglerna i fördragen brukar betecknas primärrätt.

De rättsakter institutionerna utfärdar med stödsom av
bemyndigandena i fördragen brukar betecknas sekundärrätt. För att
fullgöra sina uppgifter skall Europaparlamentet och rådet gemensamt,
rådet eller kommissionen, i enlighet med fördragets bestämmelser,
utfärda förordningar och direktiv, fatta beslut samt avge
rekommendationer eller yttranden artikel 189 i Romfördraget.

En förordning har allmän giltighet, i alla delar bindande ochär är
direkt tillämplig i varje medlemsstat. Förordningar skall i sin
gemenskapsrättsliga form omedelbart tillämpas enskilda ochav av
medlemsstaternas domstolar och förvaltningsmyndigheter. EG-domstolen
har fastslagit förordningar inte får införlivasatt i nationell eftersomrätt
detta skulle kunna skapa tvivel deras och rättsliga effekt.om ursprung

Direktiv bindande för varjeär medlemsstat med avseende på det
resultat skall uppnås överlåter de nationella myndigheternasom men

bestämma form och tillvägagångssättatt för genomförandet.
beslutEtt bindande i alla delar förär dem det riktat till.ärsom
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beslutochdirektiv ärförordningar,skillnad frånTill
bindande.yttranden inteochrekommendationer

inteRomfördragetiartikel 189 ärrättsakter iUppräkningen av
andrafinnsrättsakternämndadärdeuttömmande. Förutom typerna av

hållandrapåvilket framgårform,iföretasmåsteåtgärder annansom
grundläggande fördragen.dei

EGinomFN-sanktionerInförlivande3.4 av

och EU

Inledning3.4.1

sanktionerrekommendationerellerbeslutsäkerhetsrådsFN:sFör omatt
tillämpligaomedelbartskall bliFN-sanktionerkalladefortsättningeni

GUSP-inomkrävsEUmedlemmar attländeri är manavsom
gemenskapenochsanktionemabeslutenhälligt attfattarsamarbetet om

förordning.i formbeslutetgenomför av en
blirtillämplighet FN-direktaförordningarsprincipenEnligt om
såmedlemsstaternaenskilda snartdetillämpliga isanktioner

kraft.i Ioch dennaförordning i trättutfärdat ämnetgemenskapen en
ellerGUSPfattas inomkanintebeslutnågotfall, d.v.s.andra om

FN-resolution,delomfattarendastförordninggemenskapens enaven
vidtas.åtgärdernationellakrävs att

övervägandehittillsharsanktionerresolutionerSäkerhetsrådets om
Allmännakompetens.gemenskapensfaller inomområdenomfattat som

gemenskapensemellertid inteomfattasbestämmelserstraffrättsliga av
nationell kompetens.exklusivfortfarandekompetens. Detta är en

EUdetkompetensområde attgemenskapensInom somsynes
gemenskapsrätten. Dettadelska bliFN-sanktionereftersträvar att aven

allasamtidigt ilikvärdig nivå,sanktionerinförlivakunnaför att en
i EU.medlemsstater

sina igrundbehöver,sanktionerbeslutSäkerhetsrådets avom
oftakompromissformuleringarsvårtolkadefallmånga m.m.,

säkerställaförpunkterflerapreciseras attochkompletteras en
nivå.nationellpåtillämpninglikvärdig

Maastrichtfördraget3.4.2 Före

gemenskapeniFN-sanktionerinförlivadesMaastrichtfördragetFöre
kompetens.inom EG:sföllområdenpå derådsförordningar somgenom
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Det rörde sig beslut säkerhetsrådFNzs sanktionert.ex.om av om
varuhandelsområdet, förbud trafik och icke-finansiella tjänster.mot
Romfördragets artikel utgjorde den113 rättsliga grunden. harDen
följande lydelse: Den handelspolitiken skall grundasgemensamma
enhetliga principer, särskilt det gäller ändra tulltaxor, ingå tull-när att
och handelsavtal, uppnå enhetlighet i frågan liberaliseringsâtgärder,om
exportpolitik, handelspolitiska skyddsåtgärder, inbegripet åtgärdersamt
vid dumpning och subventioner. lnkorporering säkerhetsrådets beslutav

sanktioner i gemenskapen hade kunnat grundas andraävenom
bestämmelser i Romfördraget, inom transportkapitlet.t.ex.
Konsekvenserna artikel 13 tillämpadesl beslut kunde fattasatt attav var

Europaparlamentet konsulterats i ärendet. sådanEn konsultationutan att
har fördröjande verkan. uppfyllaFör sanktioner i den del de avsågatten
förbud tillgodoseende rättsliga anspråk från blockeradmot statsav en
sida har dock Romfördragets artikel 235 åberopats. skedde iDetta
samband med sanktionerna med FN-bakgrund Irak. artikell 235 imot
Romfördraget föreskrivs åtgärd nödvändig för uppfyllaäratt attom en
något gemenskapernas mål, och fördraget inte innehåller deav
nödvändiga befogenheterna, får rådet ändå vidta de åtgärder som
behövs. Beslut enligt artikel 235 måste enhälliga och föregåsvara av
Europaparlamentets hörande.

Beslut säkerhetsrådet ekonomiska sanktioner gemenskapenav om som
hade bristande behörighet införliva har varit införandeatt t.ex. av
vapenembargo, beslut förbjuda kapital eller andra finansiellaatt attom
eller ekonomiska tillgängliga för blockerad beslutgörs stat,resurser en

frysning blockerad tillgångar beslut förbjudastats samt attom av en om
tillhandahållande finansiella tjänster. På dessa områden ålåg det deav
respektive vidta åtgärder.staterna att

Andra exempel beslutpå säkerhetsrådet sanktionerav om som
gemenskapen hade bristande behörighet införliva beslutatt t.ex.var om

reducera personal vid blockerad diplomatiskaatt beskickningarstatsen
och konsulära och begränsa eller kontrollera rörelsefrihetenposter att
inom sådan personal, beslut neka inresa för eller utvisastat atten av om

blockerad medborgare, beslut förhindra deltagandestats atten om av
för blockerad i beslutrepresentanter stat sportevenemang samt atten om

avbryta allt vetenskapligt och tekniskt samarbete och kulturellt utbyte
med blockerad På dessa områden har det lämnats tillstat.en senare
varje land vidta åtgärder. SverigesFör del har sanktionslagen inteatt
tillämpats. stället harI sig bestämmelserna viseringanväntman av om
vad gäller inskränkningar i för vissa medborgarerätten iatt resa
Sverige.
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Maastrichtfördraget3.4.3

har införlivandeikraftträdande FN-MaastrichtfördragetsEfter av
fallit inom gemenskapensde områdengemenskapen, påsanktioner i som

och iåberopande artiklarna 228 73medkompetens, skett gaav
Romfördraget.

ministerrådet, efter dethar varitbeslutsgångenformellaDen attatt
sanktioner,beslutatsäkerhetsrådFN:s enats om en gemensamom

utarbetat utkast tillkommissionenvarefterståndpunkt enligt artikel .2,J
däreftergenomförandet. harDennamed bestämmelserförordning om

ministerrådet.beslutats av
deni varithar dockfaktiska gången motsatta.Den settstort

kommissionen utarbetatbeslut harsäkerhetsrådetsefterOmedelbart
enhälligtsedan formellt fattatsinförlivandeåtgärder vilkaförslag till

enligt artikel 1.2.ministerrådetbeslut om av
rättsligaRomfördraget har utgjort deniochArtiklarna 228 73 ga

inkorporeringbeträffandeförordningarutfärdandegrunden för avav
områdensanktioner på alla deekonomiskasäkerhetsråds beslutFN:s om

beträffandefall,kompetens. Igemenskapensfallit inom ettsom
ministerrådet avgivitHaiti, harFN-bakgrundmedsanktioner mot en

beträffande frysningartikelåberopande 73rekommendation med gav
gemenskapensförordningarskillnad frånTilltillgångar. ärav

Kompletterandemedlemsländerna.förbindanderekommendationer inte
rekommendationenAvgivandetdärför.åtgärder erfordrasnationella av

säkerhetsrådetblandgrundade sigtillgångarfrysning annat attavom
detendast pååtgärdenbindande beslutinte fattat utanett om

vidta sådan åtgärdmedlemsstateranmodatbestämdaste FN:s motatt
Haiti.

utvidgadikraftträdande erhållitMaastrichtfördragetsi och medharEU
gemenskapsnivårestriktioner pågällervadkompetens att anta

fåttharbetalningar artikel 73 g. Dettaochkapitalrörelserbeträffande
införlivadet gällerbetydelsefåoch kan förväntas när attstor

sanktioner med EG-rätten.säkerhetsrådets
medlemsstaternaefterKommissionen antaövertyga attsträva attsynes

och denfinansiella åtgärdergällerregler vad monetäragemensamma
härför.stödhar uttalat sittkommittén

säkerhetsråd fortfarandefattats FN:ssanktionsbeslutVissa äravsom
gällerverkställa. Dettaenskilda medlemsstaternaförbehållna de t.ex.att

utvisningviseringar,införandevapenembargon,beslut avavom
ochförbindelserdiplomatiskabegränsningambassadpersonal, av

idrottsutbyte.
bakgrundinför medlemsstaternavapenembargongällerVad mot av
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artikel 223 i Romfördraget nationell lagstiftning i dessa frågor. Artikel
223 innehåller följande bestämmelse: Varje medlemsstat får vidta
åtgärder, den nödvändiga för skydda sina väsentligaattsom anser
säkerhetsintressen i fråga tillverkning eller handel medom av vapen,
ammunition och krigsmateriel; sådana åtgärder får inte försämra
konkurrensvillkoren den marknaden vad gällergemensamma varor

inte avsedda speciellt förär militärändamål. Sedansom
Maastrichtfördraget trädde i kraft beslutar också ministerrådetnu om

ståndpunkt i frågan jmf artikel J.2. Ibland används i ställetgemensam
formen aktion jmf artikel J.3.av gemensam

En mycket viktig komponent alltjämt ligger undersom
medlemsstaternas exklusiva kompetens beivrandet brottär motav
sanktionsbestämmelserna.

Vad kommer återstå den krympandeatt nationellasom av
normgivningen i sista hand avhängigtär i vilken utsträckningav
gemenskapen utfärdar bindande förordningar för inkorporering FN-av
sanktioner vilken utformning och vilket innehåll de får.samt

kanMan tänka sig situationer:tre
FN-sanktioner inte alls införlivasatt i gemenskapen eller helt eller-

delvis införlivas i gemenskapen rättsakter inte gällergenom som
omedelbart mellankommande nationell rättsbildning,utan

FN-sanktioner delvis införlivasatt i gemenskapen genom-
förordningar, eller

FN-sanktioner i dess helhet införlivasatt i gemenskapen genom-
förordningar.

I samtliga fall kan kompletterande nationella bestämmelser behövas till
genomförande FN-sanktionema.av

3.5 Kol- och stålfrågor

Europeiska kol- och stålgemenskapen, EKSG, tillkom det s.k.genom
Parisfördraget år 1951. Varumässigt omfattar fördraget järnmalm, kol,
vissa stålprodukter vissa andra råvaror och halvfabrikat församt
framställning stål. Som medlem i EU Sverige anslutet ocksåär tillav
detta fördrag.

Vad gäller FN:s säkerhetsråds sanktioner har dessa, framgåttsom av
avsnitt 3.4, införlivats i gemenskapen långtså dess kompetens sträckt
sig förordningar med åberopande relevanta artiklar igenom av
Romfördraget och däri gjorda ändringar och tillägg genom
Maastrichtfördraget.

Bestämmelserna i Romfördraget skall inte medföra någon ändring i
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kol- ochEuropeiskaupprättandefördragetibestämmelserna avom
särskilt inte vadstålfördraget,kol- ochstålgemenskapen, avser

befogenhetema för denförpliktelser,ochrättighetermedlemsstaternas
fördragi sistnämndabestämmelsernaochinstitutionergemenskapens om

fungera.och stål skall Dettaför kol-marknadendenhur gemensamma
Romfördraget.artikel iframgår 232.1av

innehållit generellasäkerhetsrådresolutioner FN:sdet gälltNär somav
förordning iutfärdatgemenskapenhar samtidigthandelsförbud ensom

under kol-falleravseende produktersanktionerbeslutämnet somom
regeringarför medlemsstaternasföreträdarnafattatsstålfördragetoch av

råd.unionensEuropeiskasammanträde ii vidEKSG
nämndaframgårinhämtatutredningenuppgifterde attAv ovansom

form.i förenkladöverenskommelserintemationellabeslut torde utgöra
principigemenskapsrättsaktersåledes intesig utanDet rör om

medlemsstaternaåliggerDetavtal mellanfolkrättsliga suveräna stater.
gällande.bindande blirtill besluten äratt att somse

med anledning FN-fattadebeslutfinns sådananärvarandeFör av
91125EKSG och90414EKSG,beslutbeträffande Iraksanktioner

regeringarför medlemsstaternasföreträdarna91265EKSG fattade av
rådet densammanträden i 8vidstålgemenskapenEuropeiska kol- ochi

ochmaj 1991denoch 211991den 4augusti 1990, mars
beslutSerbien-MontenegroJugoslavienFörbundsrepubliken

regeringar iför medlemsstaternasföreträdarna93235EKSG fattat av
deni rådet 26vid sammanträdestålgemenskapenkol- ochEuropeiska

april 1993.
falleromfattarresolutionersäkerhetsrådsfalldeI FN:s somvaror

fattasavseende dessabeslutstålfördraget ochochunder kol- avvaror
sammanträdevidi EKSGregeringarmedlemsstaternasförföreträdarna

nationellakompletterandesåledesbehövsråd,Europeiska unionensi
de delarna.iFN-sanktionemagenomförandebestämmelser till av
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sanktionshanteringen

Helsingfors 1975.bildades isäkerhetskonferensen, ESK,Europeiska
isamarbetestabilitetochsäkerhetskapasyfteDess är att genom

ochSovjetunionenskraftigt efterökatharmedlemsstaterAntaletEuropa.
stycken. Avf.n. till 53uppgårochupplösning,Jugoslaviens

Kanada.ochbl.a. USAdeltarutomeuropeiska stater
hittills varit FNharsanktionsområdetroll attprimäraESK:s ge

rörandebestämmelsersäkerhetsrådsövervakningen FN:siassistans av
Serbien-JugoslavienFörbundsrepublikensanktionema mot

frånursprungligensighärröruppdragFRJ. DettaMontenegro, en
och EUtill ESKJugoslavien-konferensens.k. attfrån denbegäran

bl.a.harändamål ESKdetta upprättatövervakningen. Församordna en
medoch kommerövervakarsanktionssamordnareför s.k.tjänst somen

s.k. SAMS,sanktionsövervakningsmissioner,till deriktlinjer som
berörsde ländertillassistanspersonal ochutbildar avsomannanger

Sanktionssarnordnarensanktionsövervakning FRJ. rapporterarmot
tillregelbundet FN.

vidaretillsJugoslavien-falletinträffat i är attVad mansom
nivåer.allai ESK:sdeltagandefrån mötensuspenderat FRJ
clear,karaktäriseraskanuppträdandeMotiveringen FRJär att som:s

ESK-förpliktelsema,relevantadeviolationsuncorrectedand avgross
okränkbarhet.ellerrättighetermänskligagällande gränsersexempelvis

suspendera FRJBeslutetpolitiskåtgärd attart.Denna ärtyp omavav
imed ESK:si ochmöjliggjordesdeltagande i ESK:s attfrån möten man

s.k. konsensusdenbeslutade1992ivid Pragministerråd möteett om
kan fattasbeslutmedger ävenprincipen-principen. Dennaminus att

eventuellförsDiskussionervilja.landetsberördadet enmot omnu
åtgärder.operativakonsensusregeln vadvidare översyn avserav

vid ESK:s1994decemberkonferens. InyligenintillESK envar
tillförändra ESKbeslutfattadesi Budapest att entoppmöte om

säkerhetförOrganisationentillbytte ESKSamtidigtorganisation. namn
ochtraktatnamnbyteOSSE. Detisamarbete är utanoch Europa ett

vidareambitionfinnsförpliktelser. Det atträttsliga menen
klar.inteför dettatidtabellen är

fördrag.inteförfattningtidigare ESK:s är ettliksomOSSE:s
bindandesig inteåtagitOSSEi ärmedlemmarnaFörpliktelsema som
väsentligpolitisk låtfördragsförpliktelser, natur,utan vara avavsnarare

Överträdelser brottdärför inteförpliktelser motdessa utgörbetydelse. av
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tördragsrätt. Möjligtvis finns talar för vissa dessaargument attsom av
förpliktelser blivit speciell internationell sedvanerätt och ekonomiskaatt
sanktioner därför skulle kunna vidtas andra medlemsstater motav en
medlemsstat för vid överträdelser uppnå överensstämmelse med dessaatt
förpliktelser. Någon särskild mekanism för kommaatt överens om
ekonomiska sanktioner finns emellertid inte inom OSSE. För det fall

kommer sådana åtgärder skulleöverens de endastman om vara
koordinerade unilaterala aktioner vidtagna medlemsstater motav annan
medlemsstat. Till dess OSSE blir transformerad till fördragsbaseraden
organisation med mekanism för genomförande specificeradeen av
sanktioner medlemsstat överträder dess förpliktelser detmot ären som
inkorrekt tala OSSE sanktioner.att om



medFN-sanktionerInförlivande5 av

svensk rätt

Sammanfattning:
stycketförstahittills enligt l §föreslåsRegeringen som

skalllagenförordnabemyndigandefåsanktionslagen attatt
fattatsbeslutanledningmedbehövsdettillämpas ett somavom

säkerhetsråd iantagits FN:srekommendationeller avsomen
stadga.medöverensstämmelse FN:s

ellerbeslutadesanktionerkommeravsnitt 3.4framgåttSom av
del reglerastillsannoliktsäkerhetsrådrekommenderade FN:s storattav

direktvilkarådsförordningar,bestämt ärEG-rättsakter, närmaregenom
lagstiftningsåtgärdnationell ärNågonmedlemsländerna.tillämpliga i

förordningama.reglerasfrågortillåten i deinte avsom
sanktionslagensförordnatFN-sanktionergrundhar påSverige omav

JugoslavienFörbundsrepublikenLibyen,Irak,tillämpning mot
Bosnien-ochUNITAsåvittAngolaSerbien-Montenegro, avser
styrkorsbosnisk-serbiskaunderområdensåvittHercegovina avser

medekonomiska sanktionerinförtgemenskapen harEuropeiskakontroll.
Sverigeoch områdenländerinnehållmotsvarande mot somsamma

förordningarhar deiblivit medlem EUSedan Sverigegjort. som
delar FN-upphävts i desanktionslagenmed stödutfärdats av

rådsförordningar.gemenskapenreglerassanktionema genomav
förordningarför EG:sredogörelsesammanfattandeEn om

underFN-sanktioneranledningmedinfördasanktioner,ekonomiska av
för iredogörsoktober 1994,till den 10augusti 1990denperioden 8

införlivasbilagadennaframgårbetänkande. Somtill dettabilaga 2 av
gemenskapenslångtsåisanktioner EG-rätten,säkerhetsrådsFN:s

ocksårådsförordningar. Sombindandesträcker sig,kompetens genom
delarallainteförordningarnatäckerbilaganämndaframgår avav
därför ilagstiftningsåtgärderNationella ärsanktioner.säkerhetsrådets

fall.erforderliga i dessaviss mån
förberedskapsåledesbehövsmedlem i EUSverigeOckså ärnär en

uppstå EUkansituationenresolutioner. Den även attgenomföra FN:satt
omfattas FN:ssanktionerbeslutinte kan avsomomenas om

resolutioner.
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Grunden till svensk bör innehålla möjlighet genomförarättatt atten
säkerhetsrådsFN:s bindande beslut sanktioner skyndsamt denärom

folkrättsliga förpliktelsen enligt FN-stadgan för Sverige som
medlemsstat godta och verkställa säkerhetsrådets beslut.att

Vad gäller säkerhetsrådets rekommendationer kan grund försom
lagstiftning inte formellt åberopas Sverige måste i ståndatt attvara
fullgöra sina skyldigheter enligt FN-stadgan. eftersomDetta FN-stadgan
inte föreskriver skyldighet för medlemsstat verkställa sanktioneratt som
bara rekommenderade.är

Som anfördes förarbetenai vid sanktionslagens tillkomst, prop.
1971:77 15 har ledande tanke i svensk utrikespolitik efters. en
anslutningen till varit understödjaFN, strävanden enligt svenskatt som
bedömning syften,FN:s det kan ske inom elleroavsettgagnar om
utanför principiellaFN. Denna inställning innebär Sverige villigtäratt

delta inte bara i sådan fredsfrämjande verksamhet fordras föratt attsom
uppfylla sina folkrättsliga förpliktelser, i alla strävanden sådantutan av
slag, oberoende vi från juridisk synpunkt skyldiga därtill.snävt ärav om

rekommendationNär uttryck allmänt omfattad politisk ochen ger en
moralisk förväntan, bör Sverige medlemsstat följa den.som

Utredningen instämmer i det nämnda uttalandet och föreslår att
lagstiftningen liksom hittills bör omfatta säkerhetsrådetsäven
rekommendationer sanktioner.om

lojaltEtt verkställande på det nationella planet FN-sanktionerav
förutsätter genomförandet sker, dels så snabbt möjligt, delsatt som
sådant det sakliga innehållet i vidtagna åtgärder såsätt att nära som
möjligt ansluter till de beslutade sanktionema.

Kravet på snabbt genomförande FN-sanktioner kan uppenbarligenav
bäst tillgodoses regeringen hittills i ñillmaktslag fårom som en
bemyndigande meddela föreskrifter det behövs med anledningatt om av

beslut fattats eller rekommendation antagits FNett som en som av :s
säkerhetsråd i överensstämmelse med stadga.FN:s
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svensk rätt

Sammanfattning:
stycketandrai §bemyndigande lnuvarandeRegeringens

tillämpasskalllagenförordnasanktionslagen, attatt om
säkerhetinternationell fred ochfrämjaförmed EGsamarbetet att

slopas.påkallar det,
förordnabemyndigandefår regeringen attstället attI
anledningbehövs meddetskall tillämpassanktionslagen avom

bestämmelsernamedöverensstämmelseifattatsbeslutett som
i Fördragetsäkerhetspolitikochutrikes- omgemensamenom

ellerupprätthållatillsyftarochunionenEuropeiska attsom
härförutsättningsäkerhet. En ärfred ochinternationellåterställa

omedelbart.vidtasåtgärder måstenationellaatt

lagenförordnaregeringenfårsanktionslagen attden gällandeEnligt
förgemenskaperna EGEuropeiskamedsamarbetetskall tillämpas om

och detdetpåkallarsäkerhet ärfred och ettinternationellfrämja omatt
framgårdröjsmål. Dettavidtasåtgärdersvenskt intresse utan avatt

stycket i lagen.andra§l
kraft denträdde iochlagändringeftertillkomBestämmelsen en

Ändringen denpåkalladesl99293:57. attjanuari 1993 prop.l av
freden i Europasäkraoch behovetutvecklingeninternationella attav

andramedfall tillsammansi vissa statermotiveratkunde det attgöra
ellerhunnitintefall dåi FNenskildatillgripa sanktioner ävenstatermot
inteharbestämmelsen i lagen ännui frågan. Denbeslutakunnat nya

tillämpats.
beslut inomkraft kommeriträddeMaastrichtfördragetSedan

inomsannolikt fattassanktionerekonomiska attgemenskapen ramenom
EU-samarbetetssäkerhetspolitik,ochutrikes-för GUSP, gemensam

pelare.andra
inom GUSP-sanktionerekonomiskabesluttroligaDet är att om
gemenskapeninomgenomföraskommerdeltillsamarbetet attstor

direktvilkaförordningar,bestämt ärEG-rättsakter, närmaregenom
nationellakompletterandefalldemedlemsländerna. ltillämpliga i

GUSP-inombeslutengenomförandetillskulle behövasbestämmelser av
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samarbetet bör de nationella bestämmelsernaövervägas skall införasom
lagstiftning i varje enskilt fall eller regeringen, så skergenom om som

för närvarande, skall få bemyndigande förordna tillämpningatt om av
sanktionslagen i vissa fall. det falletI måste utredningensenare
dessutom ställning till hur bemyndigandet skall formuleras.ta

Sverige kommer medlem EU medverka i beslutsprocessenattsom av
inom GUSP-samarbetet och bör därvid genomföra besluten lämpligt

nationellt i de fall besluten intesätt genomförs förordningargenom
inom gemenskapen.

framgåttSom avsnitt 3.2.1 aktioner, deär välnärav gemensamma
beslutats, förpliktande för medlemsländerna och gemensamma
ståndpunkter lägger fast för medlemsstaternas agerande berörtramen
område.

lojaltEtt verkställande detpå nationella planet beslut inom GUSP-av
samarbetet ekonomiska sanktioner förutsätter genomförandet skerattom
snabbt och på sådant det sakliga innehållet i vidtagnasätt åtgärderett att
ansluter till de beslutade sanktionema. Kravet snabbtett
genomförande detpå nationella planet sådana beslut kanav
uppenbarligen bäst tillgodoses regeringen liksom hittills iom en
fullmaktslag får bemyndigande meddela föreskrifter.att

Nederländerna och Tyskland har, i bilaga lagar mednämnssom
allmänna bemyndiganden möjliggör nationellt genomförandesom av
beslut inom gemenskapen ekonomiska sanktioner.om

Utredningen regeringens bemyndigande, liksom förattanser
närvarande, bör begränsas till gälla sanktioner vidtas i freds- ochatt som
säkerhetsbevarande syfte, såsom fallet med -sanktionenFN dessaär I fall
får det brådskande vidta åtgärder. Sanktionerextra attanses vara som
vidtas i andra syften bör lämpligen genomföras sedvanliggenom
nationell lagstiftning.

Utredningen föreslår regeringen skall få bemyndigande förordnaatt att
sanktionslagen skall tillämpas det behövs med anledningatt ettom av

beslut fattats i överensstämmelse med bestämmelsernasom om en
utrikes- och säkerhetspolitik i Fördraget Europeiskagemensam om

unionen och syftar till upprätthålla eller återställa internationellattsom
fred och säkerhet. förutsättningEn här nationella åtgärderär måsteatt
vidtas omedelbart.

I Fördraget Europeiska unionen uttalas inte vilka syftennärmareom
skall kunna föranleda sanktioner inom GUSP-samarbetet. Isom

fördraget endast målen för samarbetet. Bedömningen ettanges av om
beslut inom GUSP-samarbetet syftar till upprätthålla eller återställaatt
internationell fred och säkerhet får ankomma regeringen.

Det inte säkert de nämndaär besluten alltid lämpar sigatt attovan
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allmäntBesluten kansanktionslagen.genomföra med hjälp t.ex. varaav
kompliceradeför tolkningar ellerformulerade och utrymmestort avsege

genomförasi ställetfall bör beslutensakförhållanden. sådanaI genom
Utredningenunderställs riksdagen.lagstiftningsedvanlig nationell som

kunnabemyndigande endast börsådantdärför betonavill ettatt
föreskrifter ochgenomförabesluten lämpar sigutnyttjas attnär genom

vidtas omedelbart.nationella åtgärder måste





Regeringens7 nuvarande

bemyndigande gällande samarbetet
inom ESK OSSE slopas

Sammanfattning:
Regeringens nuvarande bemyndigande i 1 § andra stycket
sanktionslagen, förordna lagen skall tillämpasatt att om
samarbetet inom ESK, nuvarande OSSE, för främjaatt
internationell fred och säkerhet påkallar det, slopas.

Enligt den gällande sanktionslagen får regeringen förordnaäven att
lagen skall tillämpas samarbetet inom Europeiskaom
säkerhetskonferensen förESK främja internationell fred ochatt
säkerhet påkallar det och det svenskt intresse åtgärderär ett attom
vidtas dröjsmål. framgårDetta § andra stycket i lagen.lutan av

Bestämmelsen tillkom efter den lagändring trädde i kraft den lsom
januari 1993 199293:57prop. i avsnittnämntssom ovan
Bestämmelsen har inte tillämpats.ännu
Såsom i avsnitt har bytt4 ESK till Organisationen förnämnts namn

säkerhet och samarbete i Europa OSSE. ändring dockDenna är rent
terminologisk. OSSE inte fördragsbaserad organisation medär en
fastställda fördragsbaserade förpliktelser och saknar mekanism fören
genomförande specificerade sanktioner medlemsstatmotav en som
överträder dess förpliktelser. Om OSSE möjlighet beslutaattges om
ekonomiska sanktioner sannolikheten inte så för inomOSSEär stor att
överskådlig framtid skulle besluta sådana sanktioner ellerstatmotom en

område det inom eller vidtagitsFN EU motsvarandeett utan att
sanktionsåtgärder. vidare utvecklingen inomDen OSSE får avvaktas.

bakgrundMot vad anförts föreslår utredningen, attav som ovan
regeringens nuvarande bemyndigande i § andra stycket sanktionslagen,1

meddela föreskrifter samarbetet inom förESK främjaatt attom
internationell fred och säkerhet påkallar det, slopas.





8 för insynFormerna och kontroll

Sammanfattning:
Den nuvarande uppläggningen enligt 1 § tredje stycket i
sanktionslagen, med riksdagens godkännande i efterhand av
tillämpningsförordnanden, upphör.

stället föreslåsI samråd med utrikesnämnden skall föregåatt ett
förordnande regeringen tillämpa bemyndigandena iattav
sanktionslagen i de fall det sig bindande beslutrörutom om av

säkerhetsråd.FN:s

8.1 säkerhetsrådsFN:s bindande beslut

Frågan den nuvarande uppläggningenär med riksdagensom
godkännande i efterhand tillämpningsförordnanden ändamålsenligärav
eller det finns alternativa lösningar för tillvarata riksdagensattom
möjligheter till insyn och kontroll. Syftet bör enligt utredningen attvara,
uppnå förenklat förfarande alltjämt uppfyller kravetett påsom
skyndsamhet och tillgodoser riksdagens möjlighet till insyn i ochäven
kontroll regeringens tillämpning sanktionslagen, där så erfordras.av av

har hittillsDet inte någon gång inträffat riksdagen inte godkäntatt ett
förordnande regeringen tillämpa den nuvarande sanktionslagen. Iattav
de fall där regeringen tillämpat den nuvarande sanktionslagen har det

sig genomförande säkerhetsrådsFN:s bindanderört beslutom av om
sanktioner i fall då det sig rekommendationer.FN:srörtutom ett par om

Redan vid sanktionslagens tillkomst anfördes i förarbetena vissa skäl
för slopa kravet på riksdagens medverkan det frågaatt när är om
säkerhetsrådets bindande beslut prop. 1971:77 37. Riksdagen hars.

sitt godkännande Sveriges anslutning till tagitFN ställning tillgenom av
landets förpliktelser till följd medlemsskapet. Genomförandetav av
beslutade sanktioner endast sådana verkställighetsåtgärder inomär ramen
för dessa förpliktelser regeringen har vidta med utnyttjandeattsom av
det legala instrument sanktionslag tillhandahåller vidpermanentsom en
sidan regeringens ekonomiska och administrativa lagstiftningsmakt.av
Emellertid ansågs det angeläget riksdagen bereddes tillfälleatt ävenatt
vid formellt bindande beslut säkerhetsrådet, sanktionemaprövaav om
stod i överensstämmelse med FN-stadgan.

deI övriga nordiska länderna, samtliga har sanktionslagar medsom
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föråtgärdervidtaregeringenbemyndiganden förgenerella attatt
i bilagabeslut gäller, såsombindandesäkerhetsrådets nämnsuppfylla

riksdagen.insynskrav förfrågaföljande ibetänkande,dettatill3 om
riksdagensbringas tillförordningregeringensFinland skallI

ställsDanmark kravriksdagen. Iupphävasoch kankännedom av
tycks inteoch Islandnämnden. Norgeutrikespolitiskaöverläggning med

bemyndigandenade allmännariksdagenförinsynskravsärskildaha trots
regeringen.för

generelltmedsanktionslagockså harNederländernaI merensom
föreskrifter,allabegäraparlamentetdelarkan vissabemyndigande attav

internationellresolutionenlighet medutfärdats ideutom enavensom
lagligenorganisationeni denmedlemsstaterna ärorganisation som

lag.skall stadfästas ibindande beslut,följaförpliktade att
dekretinformerasomedelbartparlamentetskallStorbritannien ettI om

NationsUnitedstöd themedutfärdatregeringenbrittiskaden avsom
fattas i parlamentet.intebehöverbeslutNågotAct.

utredningenbeslutbindandesäkerhetsråds att ettgällerVad FN:s anser
efterhandiriksdagengodkännandesärskilt avav

Sverigeskäletdetundvaras.kan Dettatillämpningsförordnanden attav
sådana beslut. Detuppfyllaförpliktatvalnågotinte har är attutan

betydandehandlar underregeringen ärkonstitutionella enansvar som
eftertillämpningtillkommerinte änlagstiftningengaranti för annatatt

regeringensSverigegäller iomsorgsfull prövning. Dessutom atten
hindernågotinteföreskrifter i visst utgörbeslutabehörighet ämneatt

kap.8föreskrifter imeddelalag ämneför riksdagen att sammagenom
områderegeringensfråga inomstycket RF. Enförsta14 § som

grund denpåsig kommerunderhar lagtdettariksdagen på sätt av
endastregleraskunnaRFkap. 17 §princip 8lagkraftensformella att

kansistalagstiftningen består. Som utväglängeriksdagen så enav
kravetinteregeringsbeslutdyliktpåverka ävenriksdagensåledes ett om

kvarstår.godkännandepå

rekommendationersäkerhetsråds8.2 FN:s

GUSP-samarbetetinombeslutoch

utredningenrekommendationersäkerhetsrådsVad gäller FN:s anser
bibehållas. Dettabörför riksdageninsynskravsärskiltemellertid att ett

inteSverigevalmöjlighet.fall har ärdessaregeringen ieftersom en
rekommendationerna.genomföraförpliktatlagligen att

samarbetet,säkerhetspolitiskaochutrikes-inom detgäller beslutVad
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GUSP, utredningen särskilt insynskrav för riksdagenatt ett ocksåanser
bör bibehållas. eftersomDetta regeringens tillämpning sanktionslagenav
i dessa fall förutsätter särskilda överväganden. Regeringen har att
bedöma dels huruvida syftet med beslutet inom GUSP-samarbetet är att
upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet, dels huruvida
beslutet lämpar sig genomföra med hjälp sanktionslagenatt och detav

nödvändigt nationellaär åtgärder vidtasatt omedelbart.
Frågan det nuvarande förfarandetär inhämta riksdagensattom

godkännande i efterhand tillämpningsförordnande, skulleett kunnaav
samrådersättas med utrikesnämnden skall föregåatt förordnandeav ett

regeringen tillämpa lagen.attav
Enligt 10 kap. 6 § harRF regeringen redan skyldighet atten

fortlöpande hålla utrikesnämnden underrättad utrikespolitiskaom
förhållanden, kan få betydelse för riket, och före avgörandet iattsom
alla utrikesärenden vikt överläggastörre med nämnden det kanav om
ske. Det förefaller osäkert kap.10 6 § RF skulle tillämplig iom vara
här aktuella fall. Om samråd med utrikesnämnden skall ersätta en
underställning till riksdagen för godkännande bör därför sådanen
skyldighet föreskrivas i lagen.

Utredningen samrådsskyldighet med utrikesnämndenatt innananser en
regeringen beslutar sanktionslagen skall tillämpas böratt kunna ersätta

riksdagsgodkännande i efterhand.ett sådanEn möjlighet för regeringen
överlägga med nämnden i ställetatt för inhämta riksdagensatt

godkännande finns i kap.10 2 § tredje stycket RF avseende rätten att
ingå internationella överenskommelser vikt. Genomstörre samrådetav
blir riksdagen indirekt informerad tillämpningsförordnande.ett Somom

sista kan riksdagen, såsomutväg påverkanämnts dylikten ettovan,
regeringsbeslut meddela föreskrifter iatt kap.8ämnegenom samma

första14 § stycket RF.
Utredningen föreslår samråd med utrikesnämnden skall föregåatt ett

förordnande regeringen tillämpa sanktionslagen i de fallatt detutomav
sig bindande beslutrör säkerhetsrådFN:s sanktioner.om av om





9 Införandet generelltettav mer

bemyndigande i sanktionslagen

Sammanfattning:
Regeringens nuvarande bemyndiganden i 3-8 i sanktionslagen

medersätts generellt bemyndigande.ett mer

9.1 FN-sanktioner

Frågan möjlighet finnsär de nuvarande bemyndigandenaersättaattom
i 3-8 sanktionslagen med generellt bemyndigande.ett mer

Sanktionslagen omfattade i sin ursprungliga lydelse i första hand
förbud varuhandel liksom vissa tjänster imot samband med varuhandel,
betalningar och trafik.

De resolutioner FNzs säkerhetsråd beslutat under tidsom om senare
har många gånger innehållit förbud Sverige intetypernya av som
kunnat följa omedelbart i avsaknad vederbörliga bemyndiganden iav
lagen. Genom ändringar har lagen därför fått kompletteras i flera
hänseenden.

Genom lagändring trädde i kraft den julil 1979 prop.en som
197879:91 regeringen möjlighet förbjuda överlåtelse ellerattgavs
upplåtelse immaterialrättigheter 5 §. Kompletteringen föranleddesav a

resolution FN:s säkerhetsråd den april6 1976av en antogsom
beträffande Rhodesia.

Genom ändringar i kraft den juli1trätt 1993 prop. 1992932229som
har bemyndiganden införts för regeringen besluta frysningatt om av en
blockerad tillgångar och förbjuda tjänstehandelstats 7 och batt 7 §§.a
Kompletteringarna har sin grund i säkerhetsrådets resolution den 17
april 1993, 820 Förbundsrepubliken Jugoslavienmot Serbien-nr
Montenegro. Samtidigt med dessa ändringar kompletterades lagen även
med förbud uppfylla rättsanspråkett 7 §.att Den kompletteringenc
föranleddes säkerhetsrådets resolution den 3 april 1991, 687av motnr
Irak.

Sverige har i avsaknad vederbörliga bemyndiganden i lagen iav ovan
nämnda fall inte omedelbart kunnat följa beslut meddelatssom av
säkerhetsrådet. Med generellt bemyndigande förett regeringen änmer
de nuvarande skulle kunna undvika motsvarande situationerattman
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framtiden.iuppkommer
omfattafullmaktslagen börbefogenhetervilkafrågangällerdetNär

igjordeFN-lagkommitténpåutredningen sättkonstaterar somsamma
15,1971 :77prop.sanktionslagen attnuvarandedentillförarbetena s.

sanktionericke-militäraderäknauttömmandeomöjligtdet är att upp
rekommendera.ellerbeslutakommakansäkerhetsrådet attsom

på densanktionervissauteslutahellerinte typergårDet att av
ekonomiskaEuropeiskadeninomgenomförasbrukardegrunden att

från gånginteeftersomförordningar. Dettagemenskapen mangenom
medlemsstaternamellanenighet nåssäkerkantill attvaraannan

genomförande.sådantinom EU om
föreslåtill handsdetliggeranförda attnärabakgrund detMot ovanav

generelltutformasavseendemateriellt ettifullmaktregeringens somatt
kansanktionskaraktäråtgärderalla devidtabemyndigande somatt av

rekommendationer.ellerbeslutsäkerhetsrådetsiföreskrivaskomma att
fallet kunnaenskildai detsäkerkan attdärigenomEndast varaman

sanktionema.verkställamöjligtfullständigtochsnabbtså som
förarbetenaianfördestillkomstsanktionslagensnuvarandedenVid

generelltmedfullmaktslag ett161971:77 attprop. ens.
Principensvenskförfrämmande rätt.regeringenförbemyndigande var

bemyndigande inte ärregeringensdenfullmaktslagar atti våra är
regeringenförmed attviss rättinombegränsatgenerellt ärutan ramen

åtgärder.specificeradesärskilthuvudsak endastividta
endast kanregeringenfullmaktslag är attförsta kravEtt en

i 8sådanailagbestämmelser ämnenbemyndigas angessätta somatt
8framgårtillämpning. DettaiRFoch 9 §stycketförsta avkap. §7

§ RF.kap. 10
sådanaidelegationsbesluteninnehållet igällerandradetFör om

bemyndigandekanknappastavsikten att ettlagbestämmelser att vara
delegeringsbart ämne.beskrivninggrundlagens ettskallbara avupprepa

hållnaallmäntsåbemyndiganden, ärskalltill RFmotivenEnligt som
debeskrivningargrundlagstextenssig frånskiljerde föga avatt

bakomintentionernamedstriduppenbarstå idelegeringsbara ämnena,
fallfrånriksdagenDetaljeringsgraden får avgörasgrundlagsreglerna. av

väsentligadärföreskriftergällerdettill fall. När mera
regleringen,beröras t.ex.kommakanmedborgarintressen att av

depreciseratriksdagenområde, bör ramarnäringsrättens angemera
Strömberg,sig se H.fåskallregeringen röravilkainom

ff.uppl. 121regeringsform, 2:aårs1974enligtNormgivningsmakten s.
209.1973:90och s.prop.

innehållerlagarexempelemellertidkonstaterarUtredningen att som
med1975:85lagenifinnsbemyndiganden t.ex.vidsträckta
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bemyndigande meddela föreskrifter in- eller utförselatt om av varor.
När det gäller FN:s säkerhetsråds beslut och rekommendationer är

regeringen vid utformandet sina föreskrifter bunden denav av ram som
ordalydelsen säkerhetsrådets beslut och bör efteräven sträva attav ger
följa innehållet i säkerhetsrådets rekommendationer. det fallFör EG med
anledning FN-sanktion beslutat inteav en om gemensamma normer som
gäller omedelbart mellankommande nationell rättsbildning,utan t.ex.
avgivit rekommendation, måste de nationella föreskrifterna dessutomen
utformas i enlighet med den Om FN:sgemensamma normen.
säkerhetsråds resolutioner omfattar faller under fördragetvaror som om
upprättande Europeiska kol- och stålgemenskapen och beslutav
avseende dessa fattats företrädarna för medlemsstaternasvaror av
regeringar vid sammanträde i Europeiska unionens råd gäller följande.
Regeringen utformamåste de nationella föreskrifterna i enlighet med
sistnämnda beslut. Utredningen denna bakgrund denär mot av
uppfattningen det gäller genomförandet säkerhetsrådsFN:snäratt, av
beslut och rekommendationer sanktioner, det torde tillräckligtom vara

i bemyndigandet det allmänna syftet med lagen deatt utöver ange
delegeringsbara i kap.8 § första stycket7 och iämnena 9 § RF
erforderliga delar.

Finland, Island, Danmark,Norge, Nederländerna och Storbritannien
har framgår bilaga till detta3 betänkande samtligasom av- -
sanktionslagar med generella bemyndiganden för regeringen attmer
vidta föråtgärder uppfylla säkerhetsrådets bindande beslut det iatt än
den svenska sanktionslagen.

ordningarDessa och det följande talar för allmäntatt ett mer
bemyndigande för regeringen bör införas i Sverige.även

det gällerNär säkerhetsrådsFNzs resolutioner handlar det till
övervägande delen uppfyllande bindande beslut säkerhetsrådet.om av av
Under den tid den nuvarande sanktionslagen varit i kraft har lagensom
endast vid tillfällen tillämpats avseende rekommendationerett par av
säkerhetsrådet. Vad gäller de bindande besluten har Sverige inget val

folkrättsligt förpliktat efterkomma dem,är såsom berörtsutan att ovan,
och bör ha möjlighet snabbt vidta åtgärder.att

Under år har säkerhetsrådet flera och omfattandeenatssenare om
sanktioner bindande med långtgående förbud. Hittills harnaturav
regeringen eller mindre följt ordalydelsen i sanktionslagen vidmer
utformandet föreskrifter. och medl FNzs säkerhetsråds beslutattav
blivit preciserade har det blivit grannlaga uppgift avgöraattmer en om
den svenska lagtexten regeringen bemyndigande utfärdaattger
föreskrifter i förhållande till den aktuella resolutionen eller till delar av
den, dels utforma föreskriften på sådant den varken omfattarsätt att mer

3 l5-0Z5l
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denideala förhållandetsanktionsbeslut. Deteller mindre FN:s är attän
FN-resolutionen.parallellitet medföreskriften ligger isvenska

bemyndigande inte behövergenerelltvidEftersom regeringen taett
detbemyndigande blirspecificeratlagtext itill detaljrikhänsyn ett

parallellitet med FN-de ligger iföreskrifter såutformalättare attatt
regeringenbemyndigande behövergenerelltMedresolutionema. ett

föreskrifternasvenskatill deochbeakta resolutionstextenenbart attse
Pådelegeringsbaradebeskrivninggrundlagens ämnena.sig inomrör av

uppkomma regeringen,situationeninte denbehöverså trots attattsätt
bemyndigandedet, saknargivningsregler medgerregeringsformens norm

eller rekommendationersäkerhetsråds beslutåtgärdervidta FN:satt som
skulleförbudinnehålla. Dettakan komma även typeratt nya avom

förbudeventuellanaturligtvisFörutsättningen rördyka är att nyaupp.
delegeringsbaradebeskrivninggrundlagens ämnena.sig inom av

förbudenregeringen. Omankommafallet fårsåBedömningen ärom
delegeringsbara måstedebeskrivningenutanförskulle falla ämnenaav

lagstiftning.sedvanliginförlivande ske genom
förbudinförlivabemyndiganderegeringen ävenkunnaFör attatt ge

idelegeringsbaradebeskrivningenutanför ämnenafaller avsom
emellertidgrundlagen Detändringgrundlagen måste göras. äraven

rekommenderade FN:sbeslutade ellersanktionersannolikt att av
EG-rättsakter,reglerasdelen kommersäkerhetsråd till attstörsta genom
tillämpliga idirektvilkaförordningar,bestämt ärnärmare

medlemsländerna.
FN-sanktioner påharMaastrichtfördraget t.ex.Före

fördragetfaller underförundantagvaruhandelsområdet, med somvaror
beslutstålgemenskapen,kol- ochEuropeiskaupprättande attomavom

förbjudabesluticke-finansiella tjänstertrafik ochförbjuda attsamt om
sida antagitsblockeradanspråk frånrättsligatillgodoseende statsenav

erhållitgemenskapenharMaastrichtfördragetEftergemenskapsnivâ.på
gemenskapsnivårestriktionergällervadutvidgad kompetens att anta

gällandeFN-sanktioneroch betalningar.kapitalrörelserbeträffande t.ex.
tillgångar, beslutblockeradfrysningbeslut attstats omenavom
ekonomiskafinansiella eller görskapital eller andraförbjuda att resurser

förbjudabeslutblockeradtillgängliga för attsamtstat omen
Bosnien-Hercegovina-har ifinansiella tjänstertillhandahållande t.ex.av

gemenskapsnivå.införlivatsbetänkandetill dettafallet bilaga 2se
gånghittills inte någongemenskapenåtgärderExempel på som

utvisningviseringar,vapenembargon,gemenskapsnivågenomfört på är
ochförbindelserdiplomatiskabegränsningambassadpersonal, avav

Sverigeåtgärderna harnämndagäller dedetidrottsutbyte. När senast
säkerhetsrådets beslutinförlivandeförsanktionslagenendast tillämpat av
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vapenembargon. I övrigt har andra lösningar valts. Beträffandeom
vapenembargon har dessa i de flesta fall för övrigt genomförts med
hjälp den svenska krigsmateriellagstiftningen.av

Om utvecklingen inom gemenskapen fortsätter på det hittillssätt som
skett kommer således allt färre områden återstå till den nationellaatt
normgivningen vad gäller genomförande FN:s sanktioner.av
Utredningen har denna bakgrund det allt för ingripandemot ansett att
föreslå grundlagsändring.en

Utredningen föreslår regeringens fullmakt utformasatt ettsom
generellt bemyndigande meddela föreskrifter i följandeatt ämnen om
det behövs för uppfylla FN:s säkerhetsråds resolutioneratt med beslut
och rekommendationer antagits i överensstämmelse med FN:ssom
stadga; utlänningars vistelse i landet, in- eller utförsel av varor, pengar
eller andra tillgångar, tillverkning, kommunikationer, kreditgivning,
näringsverksamhet, trafik eller undervisning och utbildning.
Bemyndigandet direkt grundlagens beskrivningupprepar av
delegeringsbara i 8 kap. § förstaämnen 7 stycket RF, i erforderliga
delar. Under alla omständigheter måste bemyndigandet tolkas mot
bakgrund RF delegationsregler.av :s

För nå bästa överensstämmelse med säkerhetsrådetsatt resolutioner
torde metoden i föreskrift hänvisa tillatt originaltexten ien
säkerhetsrådets resolution den effektivaste. Emellertid kanvara
ordalydelsen resolution ibland ha förestavats intressetav atten mera av
undvika meningsmotsättningar intresset entydigtän uttryckatt ettav ge

viss sanktionsåtgärd. Resolutionstextema därför i många fallären
inte speciellt lättillgängliga. inkorporeringEn resolutionstexter medav
svensk grund därav inte lämplig.rätt är Regeringens uppgift bör
liksom hittills bli i sina föreskrifter på entydigtatt vilkaett sätt ange
förfaranden Ävenförbjuds till följd sanktionema. vidsom av
införlivande FN-sanktioner i gemenskapsrätt omformulerasav
resolutionstextema.

9.2 EG-sanktioner

Även det gäller beslut fattatsnär i överensstämmelse medsom
bestämmelserna utrikes- och säkerhetspolitik GUSPom en gemensam
i Fördraget Europeiska unionen och syftar till upprätthållaattom som
eller återställa internationell fred och säkerhet ställer sig utredningen
frågan det möjligtär regeringen generelltatt ettom ge mer
bemyndigande.

Utredningen konstaterar, i likhet med vad beträffande FN-som angavs
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sanktionerräkna deuttömmandeomöjligtdetsanktioner, är attatt upp
freds- ochbesluta ikan kommaGUSP-samarbetetinom attsom man

syfte.säkerhetsbevarande
GUSP-fattade inomsanktionerekonomiskagäller beslutdetNär om

bundenföreskriftersinautforrnandetvidregeringensamarbetet är avav
fall gemenskapendetbeslutsådana Förordalydelsen iden ger.somram
omedelbartinte gäller utanbeslutat somnormergemensammaom

avgiviträttsbildning,nationellmellankommande t.ex. en
utformasföreskrifterna dessutomnationelladerekommendation, måste

dennaUtredningen ärmed den motenligheti normen.gemensamma
beträffande FN-anförtsvadlikhet medibakgrund, också som

genomförandegällerdetuppfattningendensanktioner, näratt avav
bemyndigandettillräckligt idet tordenämnda beslut, attGUSP:s vara

delegeringsbarademed lagen ämnenasyftetallmännadetutöver ange
delar.erforderligaioch § RFstycket 9förstakap. §i 8 7

snabbt kunnamedlem i EUSverigeböranförtsSåsom somovan
kommaGUSP-samarbetet kaninomsanktionerdeefterkomma som man

genomföraochsäkerhetsbevarande syfteellerfreds-ibeslutaatt
vidtagnainnehållet isakligadetsådantpåsanktionema sätt attett

sanktionema.beslutadetill deansluteråtgärder
beaktaenbartregeringenbemyndigande behövergenerelltMed ett

upprätthålla ellersyftar tillGUSP-samarbetet, attbesluten inom som
de svenskatillochsäkerhet,ochinternationell fred attåterställa se

debeskrivninggrundlagensinomsigföreskrifterna rör av
situationendenbehöver intesåPådelegeringsbara sättämnena.

sanktionslagen såinträffa ärkan attuppkomma genomnusom-
norrngivningsreglerregeringsformensregeringen,detaljerad atttrotsatt-

besluten kanåtgärdervidtabemyndigandesaknarmedger det, att som
beskrivningenutanförfallaskullebesluteninnehålla. Omkomma avatt

sedvanligskeinförlivandemåstedelegeringsbarade ämnena genom
lagstiftning.

föreslåhär kunnautredningenskulleAlternativt även en
beslutinförlivabemyndiganderegeringenför attgrundlagsändring att ge

idelegeringsbarade ämnenabeskrivningenutanförfaller avsom
besluteventuellatroligadetavsnitt 6i attärgrundlagen. Som nämnts

del kommertillGUSP-samarbetetsanktioner inom storekonomiskaom
EG-rättsakter, närmaregemenskapeninomgenomförasatt genom

medlemsländerna.tillämpliga idirektvilkaförordningar, ärbestämt
ingripandealltfördethärav attbakgrundharUtredningen ansettmot

grundlagsändring.föreslå en
utformasfullmaktregeringens ettföreslårUtredningen att som

inomföreskriftermeddelabemyndigandegenerellt att samma
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ämnesområden föreslagits beträffande FN-sanktioner, d.v.s.som
utlänningars vistelse i landet, in- eller utförsel ellerav varor, pengar
andra tillgångar, tillverkning, kommunikationer, kreditgivning,
näringsverksamhet, trafik eller undervisning och utbildning.

Regeringens uppgift bör bli, liksom beträffande FN-sanktioner, att
entydigt vilka förfaranden förbjudsett sätt till följdange som av

sanktionerna.

9.3 Blockerad stat

sanktionerDe FNzs säkerhetsråd hittills har beslutat ellersom
rekommenderat har riktat sig eller områden. framgåttSommot stater av
avsnitt 2.2 diskuteras för närvarande inom FN:s säkerhetsråd
möjligheten precisera och förfina sanktionsinstrumentet för fåattav att

möjliga politiska effektstörsta och minsta möjligaut oönskade skada.
Vissa länder medlemmar harär FN visserligen uttalatsom av
tveksamheter till möjligheterna kunna införa s.k. smart sanctionsattav

selektivt skulle slå väldefinierade målgrupper. Möjlighetenmotsom mer
i FN:s säkerhetsråd kan komma fattaatt beslut ellerattav man anta

rekommendationer sanktioner riktade väldefinierademotom mer
målgrupper eller område börän emellertid enligt utredningenstat etten
inte uteslutas. Detsamma gäller beslut inom GUSP-samarbetet.

För nuvarande sanktionslag skall tillämplig, måsteatt regeringensvara
föreskrifter förbud meddelas i förhållande till eller områdestat ettom en

säkerhetsrådet riktat beslut eller rekommendationervaremot om
sanktioner blockerad stat. framgårDetta 2 § sanktionslagenav som
definierar med blockerad förstås eller område föremålatt stat stat ärsom
för sanktioner enligt beslut eller rekommendation i första§1som avses
stycket. Med uttrycket Sverige erkänd statsbildning.stat avses av
Uttrycket område territorium inte har vunnit Sverigesavser som
erkännande utbrytarregion. framgårDettastat, t.ex.som en av
förarbetena till lagen 1971:77 71.prop. s.

När säkerhetsrådFN:s resolution den 15 september 1993genom en
införde sanktioner avseende Angola uppstod vissa tveksamheter om
sanktionslagen tillämplig för införlivande sanktionerna medvar av
svensk Sanktionernas syfte enligt säkerhetsrådetsrätt. resolutionär att
förhindra all försäljning eller tillhandahållande och liknandeav vapen
materiel och militärt bistånd såväl petroleum ochsom
petroleuinprodukter till EmellertidUNITA. riktar sig sanktionerna enligt
resolutionen Angolas territorium. Ovan nämnda får endastmot varor
införas till Angola vid sådana platser Angolas regering meddelatsom
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bakgrunddennakundeSanktionslagengeneralsekreterare. motFN:s
sanktionema.för införlivandetillämpas av

skulle kommaGUSP-samarbeteteller inomsäkerhetsrådetiOm man
sigriktarsanktionerrekommendationerellerfatta beslut anta somatt om

ellerregimområde,eller t.ex.ettän stat enmot enannan en
definition begreppetsanktionslagsnuvarandemedkanorganisation, av

sanktionema.införlivandeförtillämpasinteblockerad lagenstat av
meddelabemyndigandefårregeringenföreslårUtredningen attatt

ellerområdeellertillförhållandeförbud i ettföreskrifter statenom
beslutenligtantingensanktionerföremål förövrigt etti ärannan som

säkerhetsrådantagits FN:srekommendationellerfattats avsomensom
VisserligenGUSP-samarbetet.inom ärfattatsbeslutenligteller ett som

får dockvidsträckt begrepp. Begreppetoch mycketobestämtannan ett
vadutpekarrekommendationerochbeslutnämndainnehållsitt när ovan

utfomiandetvidRegeringensanktionema.föremålet för ärär avsom
sanktionemainte riktasåledesoch kandäravbundenföreskriftersina

helst.vadellermot somvem



Förhållandet10 mellan förbud och
avtal

Sammanfattning:
förbudEtt har meddelats med stöd sanktionslagen skall,som av

hittills enligt 10 § sanktionslagen, gälla detävensom om avser
förfarande eller åtgärd det har slutits avtal innanett en som om,

förbudet trädde i kraft. under förutsättningDetta regeringenatt
inte har förordnat något annat.

Enligt svenska rättsprinciper torde förbud vissa handlingarmot som
meddelats statsmakterna bryta redan ingångna avtal angående sådanaav
handlingar. under förutsättning statsmakternaDetta inte uttryckligenatt
meddelat något annat.

tydlighetensI intresse infördes i sanktionslagen10 § bestämmelseen
reglerar förhållandet mellan förbud har meddelats med stödsom som av

3-8 i den nuvarande sanktionslagen och avtal har ingåtts innansom
sådant förbud i kraft. Motiven till bestämmelsen finns iträtt prop.
1971:77 88-89.s.

4Av motiven till bestämmelsen framgår följande. Huvudregeln innebär
avtalsförpliktelse strider förbud meddelat stödmedatt moten som av

bestämmelse i sanktionslagen3-8 inte får fullgöras. gällerDetta även
det avtal på vilket förpliktelsen grundas har ingåtts innan förbudetnär

trädde i kraft. Om exempelvis transportavtal har ingåtts innanett
säkerhetsrådet fattade sanktionsbeslut sådana ochett mot transporter

fullgjorts innan förbudet trädde i kraft, går det dock intetransporten att
utkräva något Regeringen kan i visst sanktionsfall förordnaansvar. om
undantag från huvudregeln.

Utredningen finner inte skäl ändra bestämmelsenatt änannat
redaktionellt. Någon saklig ändring inte avsedd.är





11 Upphävande förordnande ellerettav

med stöd därav meddelade
föreskrifter

Sammanfattning:
Bestämmelsen i fjärdel § stycket sanktionslagen, isom anger
vilka fall regeringen skall upphäva meddelat förordnande ellerett
med stöd därav meddelade föreskrifter, kompletteras.
Regeringen skall upphäva förordnandeäven eller föreskrifterett

har meddelats med stöd förordnandet, beslutsom ettav om som
har fattats i överensstämmelse med bestämmelserna om en

utrikes- och säkerhetspolitik i Fördragetgemensam om
Europeiska unionen helt eller delvis har upphävts eller upphört

gälla.att

11.1 Den rättsliga regleringen

Utredningen har i avsnitt föreslagit6 regeringen får bemyndigandeatt
meddela föreskrifter det behövsatt med anledning beslutettom av som

fattats i överensstämmelse med bestämmelserna om en gemensam
utrikes- och säkerhetspolitik i Fördraget Europeiska unionen ochom

syftar till upprätthålla eller återställa internationellatt fred ochsom
säkerhet. Som följd därav måste bestämmelsen i fjärde1 § stycketen
sanktionslagen reglerar regeringen skall upphävanärsom ett
förordnande eller med stöd därav meddelade föreskrifter kompletteras.

Enligt den nuvarande bestämmelsen i fjärde1 § stycket sanktionslagen
måste regeringen så det kan ske i motsvarande mån upphävasnart ett
meddelat förordnande eller med stöd därav meddelade föreskrifter om
säkerhetsrådets beslut eller rekommendation helt eller delvis återkallas
eller förfaller. Motiven till bestämmelsen finns i 1971:77 71.prop. s.

I samband med regeringen bestämmelseatt i l § andragenom en
stycket sanktionslagen fick bemyndigande förordna lagen skallatt att
tillämpas samarbetet med ellerEG inom ESK för främjaom att
internationell fred och säkerhet påkallar det, ändrades bestämmelsen i

fjärde1 § stycket. Om förhållandena ändras syftet med sådantatt ett
förordnande inte längre kvarstår skall regeringen upphäva förordnandet
så möjligt. framgårDetta 199293:57snart ll.som av prop. s.
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denifalli deregeringen nämnsföreslår utöverUtredningen att som
skall upphävamöjligtså ettparagrafennuvarande snart som

stödmedmeddelatsharföreskrifterellerförordnande avsom
överensstämmelse medifattatsharbeslutförordnandet, ett somom

säkerhetspolitik iochutrikes-bestämmelserna gemensamenom
ellerupphävtshardelvishelt ellerunionenEuropeiskaFördraget om

gälla.upphört att
syftenandrafattas ikanGUSP-samarbetetinomsanktionerBeslut om

säkerhet.ochinternationell fredåterställaellerupprätthållaförän att
skallregeringensanktionslagenstycketfjärde attBestämmelsen i §1 om

medsyftetsåändrasförhållandena ettförordnande attupphäva ett om
regeringenfinnas kvar. Omdärförbörkvarstårlängreförordnande inte

dettilländrats änsanktionemamed annatsyftet ettbedömer ovanatt
sanktionslagenfattatssanktionemabeslutet ärefter detnämnda att om

tillämplig.inte
vilka framgårändringarredaktionellavissaföreslåsÖvrigtI av

författningsförslaget.

uppdämda kravmed närProblem11.2

hävssanktioner

blockeradei denföretag statenriskfinnshävssanktioner att t.ex.När
kunnatvilka inteavtal,ingångnagrundåtgärder påvidtakommer att av

majeureforcefrånbortsessanktionema. Härgrundpåfullföljas av
frågaikommahand kan ärförstaisituationersituationer. De som

on-demand-fullgörandegarantiers.k.utbetalningbegäran avom
förekommandevanligenFullgörandegarantier ärgarantier.

sådanEnprojekt fullgörs.säkerställakontraktsgarantier för att ettatt
svenskaaktuella, oftadenochköparenförtill förmånställsgaranti ut

tillgarantibeloppetbetalaanfordranköparenssig utbanken åtar att
någotbegåttsäljarenklarläggasmåsteförstdet attdenne attutan

erhållautbetalningverkställd rätt atthar efterBankenavtalsbrott.
medmöjlighetsvenska exportörens attsäljaren. Denfrånbeloppet -

begränsadkanbeloppetåtervinnasedankontraktetåberopande varaav -
obefmtlig.eller

beslutinnehållitiblandhar attresolutionersäkerhetsrådsFN:s om
säkerställaföråtgärdernödvändiga attskall vidta attmedlemsstaterna

ellerregeringblockeradyrkande statsrättsanspråkinga görs enav
någonellerblockeradedenijuridisk statenellerfysisknågon avperson

någonkontrakt ellermedsambandipå sådan vägnar annanpersons
sanktionerresolutionerpåverkatsfullgörandetransaktion, omavvars
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säkerhetsrådet fattat i fråga den blockeradesom staten.om
Genom ändring i sanktionslagen SFS 1993:664 i formen av en ny

7 § fick regeringen bemyndigande förbjuda uppfyllandec att anspråkav
på yrkande, direkt eller indirekt, myndighet i blockeradav en staten
eller fysisk eller juridisk med hemvist i sådanen person stat,en om
anspråket grundas på avtal eller skuld-ett eller garantiförbindelseen

inte kunnat fullgöras på grund sanktioner. Samtligasom åtgärderav som
kan uppfyllandeutgöra ett anspråk, såsom betalningar,anses av
skadestånd, leverans eller utförande tjänster kan omfattasav varor av av
förbudet, de innebär uppfyllande anspråk framställtsettom av som som
kompensation. Paragrafen har sin grund i paragraf i29 säkerhetsrådets
resolution den 3 april 1991, 687, Irak.motnr

Det framgår förarbetena till bestämmelsen i 7 § sanktionslagenav c
prop.199293:229 s.11 f regeringen föreställdeatt sig att ett
förordnande och föreskrifter regeringen infört med stödsom av
paragrafen skulle i kraft efter detäven sanktionema i övrigtattvara
hävts. förutsågsDet nämligen just denna bestämmelseatt i FN:s
säkerhetsråds resolution, eller liknande bestämmelse, kommeren annan

i kraft lång tid efteratt det övriga sanktioneratt Irak lyfts.vara mot
Härefter har säkerhetsrådet meddelat förbud uppfyllandemot av

rättsanspråk beträffande Förbundsrepubliken Jugoslavien Serbien-
Montenegro resolution den 30 maj 1992, 757, paragrafgenom en nr
Libyen den 11 november 1993, 883, paragraf 8 Haitisamtnr genom en
resolution den 6 maj 1994, 917, paragraf 11. Säkerhetsrådets förbudnr

uppfyllandemot rättsanspråk har införlivats med svensk medav rätt
stöd sanktionslagen.av

Det enda exempel på hur FN:s säkerhetsråd hanterat just förbud mot
uppfyllande rättsanspråk i samband med upphävande sanktionerav av

sanktionemaär när Haiti upphävdes. I det falletmot upphävdes samtliga
sanktioner inklusive förbudet uppfyllande rättsanspråk.mot Iav
anledning därav upphävde Sverige sinaäven sanktioner Haitimot som
införts med stöd sanktionslagen, däribland förbudet uppfyllandeav mot

rättsanspråk. Detta på grund bestämmelsen iav l § sista stycketav
sanktionslagen regeringensäger så detatt kan ske isom snart
motsvarande mån skall upphäva förordnande eller medett stöd därav
meddelade föreskrifter säkerhetsrådets beslut eller rekommendationerom
helt eller delvis återkallas. Således inte förordnandeettger av
regeringen förbud uppfyllandemot rättsanspråk med stödom av av
sanktionslagen skydd kravett endastpermanent så längemot utan som
säkerhetsrådets sanktion i det avseendet i kraft.är

FN-sanktioner i form förbud uppfyllande rättsanspråk harmotav av
införlivats i gemenskapen rådsförordningar. Beträffande Irakgenom
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1992decemberden354192 7EEGförordning områdetsgäller avnr
ochkontraktmedsambandiirakiska kravtillmötesgåförbud mot att

1990661resolutionsäkerhetsrådsFN:somfattastransaktioner avsom
rådetsgällerBeträffande Libyenresolutioner.förknippadedärmedoch

förbud1993november mot29den327593EEGförordning omavnr
transaktionerochkontraktmedsambandi somtillmötesgå kravatt

och1993resolution 883säkerhetsrådsnationernasomfattas Förentaav
republikenFederalaBeträffanderesolutioner.förknippadedärmed

EGförordningrådetsgällerMontenegroochSerbien nrJugoslavien
avseendekravfullgöraförbudjuli 1994 attmotden 11173394 omav

nationernasFörentaomfattastransaktionerochavtal avsom
resolutioner.därtill knutnaoch1992resolution 757säkerhetsråds

den 30126494EGförordningrådetsgällerHaitiBeträffande avnr
kravmyndigheternashaitiskadefullgöraförbudmaj 1994 mot attom

enligtåtgärderomfattastransaktionerochavtal avvad somavser
1993,8411994,resolutioner 917säkerhetsrådsnationernasFörenta

harEUmedlemblivitSverigeSedan1993.och 875 av1993873
stödmedutfärdadeförordningaribestämmelser avmotsvarande

upphävts.sanktionslagen
dettillhänvisat ärrådethar attförordningarnämndarådetsI ovan

gemenskapeniaktörernaekonomiskadeskyddavaraktigtnödvändigt att
kompensationfårblockeradeden statenförhindraochkrav attattmot

verkningar.negativaembargotsför
FN:shanteratgemenskapen etthurexempel avendaDet

deträttsanspråk efteruppfyllandeförbudbeslutatsäkerhetsråd mot av
dåvarandedei frågasanktionema ärupphävtsäkerhetsrådet omatt

upphävtsäkerhetsrådet harHaiti. Trots attsanktionema mot
anspråk,uppfyllandeförbudetinklusiveHaiti, mot avsanktionema mot

inhämtatsuppgiftEnligtfortfarande.förordning avsområdetsgäller en
rådetsavsiktenBrysseli attvid ärEUrepresentationständigaSveriges

kraftförbli iskall permanent.förordning
tredjeåtgärdensidig ettvidta motSverige kantveksamtDet är enom

rättsanspråktillgodoseendeförbud ominförande motland avavgenom
fall inteenskiltiGUSP-samarbetet ettinomeller EUsäkerhetsrådFN:s

säkerhetsrådetAlternativtförbud.sådantinförande ombeslutat ettavom
iupphävtsförbudsådantbeslutatfallenskilt etti someller EU ett om

Dettahävts.blockerad statsanktionerövriga motmedsamband att en
EnligtRomfördraget.iartikel 73iinnehållettillmed hänsynbl.a. g

politiskaallvarligaendasti EU rätt attmedlemsstaternaharartikeln
tredjeåtgärderensidiga mot ettvidtakaraktärbrådskandegrunder av

interådetså längebetalningar. Dettaochkapitalrörelserbeträffandeland
åtgärder.vidtagit någrahar
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Ekonomiska sanktioner internationell åtgärdär har atten som man
räkna med inom affärsvärlden. ingetDet hindrarär parter attsom
avtalsrättsligt så långt det går gardera sig för sanktionssituationer.

det fallFör utvecklingen inom gemenskapen fortsätter på det sätt som
hittills skett kommer förbud tillgodose rättsanspråk i varjemot att
enskilt sanktionsfall regleras inom gemenskapen. troligaatt Det är som

gemenskapen kommernämnts låta beslutade ochatt eventuellaattovan
framtida rådsförordningar avseende förbud uppfyllandemot av
rättsanspråk förbli i kraft permanent.

Mot bakgrund det anförda föreslås ingen regleringav ovan av
problemet med uppdämda krav sanktioner hävs i utredningen.när Den
fortsatta utvecklingen inom gemenskapen bör avvaktas.





12 Undantag från sanktioner

Sammanfattning:
Ärenden avseende undantag från nationella förbudsbestämmelser

utfärdats med stöd sanktionslagen ärenden avseendesom samtav
tillstånd enligt förordningar ekonomiska sanktioner harom som
beslutats Europeiska gemenskapen föreslås handläggas påav
myndighetsnivå efter regeringens bestämmande.

Kommerskollegium bör besluta i de ärenden delegeras tillsom
myndighetsnivå.

Kommerskollegium föreslås bli enda myndighet med
licensgivande funktioner det gäller för vilkanär import-varor
och exportreglering behövs med anledning förbud införts,av som
dels i förordningar med stöd lagen vissa internationellaav om
sanktioner, dels i förordningar ekonomiska sanktionerom som
har beslutats Europeiska gemenskapen med åberopandeav av
artikel eller113 artikel 228 i Romfördraget.a

12.1 Sydafrika och Namibia

När Sverige år 1979 införde förbud investeringar i Sydafrika ochett mot
Namibia och år 1987 införde allmän handelsblockad Sydafrikamoten
och Namibia hade åtgärderna, i avsnitt inte1.5, sin grundnämntssom
i någon resolution säkerhetsråd.FN:s kanDet ändå intresseav vara av

känna till hur ansökningar dispens från förbudenatt handlades iom
dessa fall.

Beträffande investeringsförbudet tillämpades inte sanktionslagen utan
särskild lag 1979:487 förbud investeringar i Sydafrika ochmoten om

Namibia infördes. Denna sedan lag 1985:98ersattes av en ny om
förbud investeringar i Sydafrika och Namibia.mot Vad gällde ansökan

dispens från investeringsförbudet tillämpades från år 1985 denom
ordningen ansökan undantag från förbudet investeringaratt motom

fick endast gång år ochgöras skulle samtligam.m. en per avse
investeringar sökande ville under det kommandegöram.m. som en
verksamhetsåret. Ansökan skulle till Kommerskollegiumges som
också tillsynsmyndighet. Kommerskollegium skulle medvar eget
yttrande överlämna handlingarna till regeringen beslutande isom var
dispensärendena.
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NamibiaochSydafrikahandelsbojkottensvenska motdenBeträffande
tillämpafåbemyndiganderiksdagens attregeringenerhöll

fråndispensansökangälldeVad1987:474.SFSsanktionslagen om
Kommerskollegiumtilldäromansökanskullehandelsförbudet ges

ärendetöverlämnadeyttrandemedochutredningverkställde egetsom
meddelaregeringenpåankom attbedömande. Detregeringenstill

handläggningen.föreskrifter om
regeringsärendenutsträckningvilkeniuppfattningfåFör att omen

underförekommitSydafrikasanktionerfrånundantag motangående
sanktionerVad gäller motintresse.siffrorföljandeår är avsenare

årexportlicensärenden200KommerskollegiumhandladeSydafrika
1993septembertill den 13januari 1993medochfrånoch1992,

påpekasskallHärvid ettattärenden.sådana600handlades
flera licenser.tillledaregeringsbeslut kan

FN-sanktionerfrånUndantag12.2

innehållitharsanktionerresolutionersäkerhetsrådsFN:s om
beslutat.säkerhetsrådetsanktionerfrånundantagbestämmelser somom

denförutsättningunder attgälltundantagenharfallvissa avI
särskildgodkäntsellertillanmältsåtgärdenundantagna av en

vanligastesäkerhetsråd. DeFN:supprättadsanktionskommitté, av
varit leveranserharsanktionerfrånslagdettaundantagpåexemplen av

ellerändamålhumanitärabruk ellermedicinsktför avuteslutande
iangivitsharUndantagsbestämmelsemalivsmedel. som

stödmedutfärdadeförordningarsvenskaiintagitsharresolutionstexten
motsvarandepå sättharUndantagsbestämmelsemasanktionslagen.av

beslutatsharsanktionerekonomiskaförordningar aviintagits somom
FN-sanktioner.anledningmedEG av

medgesförordningargemenskapensiförbudenfrånfall undantagdeI
enskildvarjeanmodarförordningenartiklar ifallvissaifinns somäven

imyndigheternationellagemenskapeninom att utse sommedlemsstat
undantagits. Föråtgärderdetilltillståndutfärdaskallfalldessa som

Tillståndspliktigatillstånd.sådanaregeringenmeddelarnärvarande
frånundantagmedsambandiförekommitalltframförharåtgärder
ochutförselellerin-förordningargemenskapens moti varorförbud av

åtgärderTillståndspliktigautförsel.ellerin-sådanfrämjaråtgärder som
bestämmelserbl.a.frånundantagmedsambandiförekommithar även

andraellerkapitalfrysningangåendeförordningargemenskapensi av
gemenskapensiförbudeller samttillgångarfinansiella resurser

tjänster.tillhandahållandeförordningar mot av
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falli vissafinnsutförselochförbud in-Beträffande mot varorav
ochimport-förordningarilicenstvångbestämmelser omom
ochjordbruksverksStatensKommerskollegiums,inomexportlicenser
harövervägandenpraktiskaochPolitiskalicensområden.Fiskeriverkets

anledningmedlicenstvånginförtregeringenföravgörandevarit avom
föreskriftermeddelatregeringenExempelvis harFN-sanktioner. om

JugoslavienFörbundsrepublikentill Irak,förhållandeilicenstvång
underBosnien-HercegovinaiområdenochSerbien-Montenegro
lagenstödmedgjortsharkontroll. Dettastyrkorsbosnisk-serbiska av
ellerin-föreskriftermeddelabemyndigandemed1975:85 att om
ochimport-1984:53förordningenenligtochutförsel omvarorav

omfattasintedeförinförtsharLicenstvångexportreglering. somvaror
FN-sanktionema.av

behandlas FN:sskallAnsökningar12.2.1 avsom
sanktionskommittéer

sanktionsärendenhandläggningenerfarenheterföljer någraHär avav
Serbien-Montenegro, FRJJugoslavienFörbundsrepublikengällande

skallansökningarsiginriktarFramställningenIrak.och som
ochSerbien-Montenegroförsanktionskommittéerbehandlas FN:sav

Irak. Denrespektivetill FRJ typenIrak för avexport varorav
vanligaste.devaritharansökningar

IrakochFRJsanktionerfrånundantagen motkanAllmänt sägas att
förföremål ettärbeståttharexportvaruomrâdet somvarorav

inga-ochmedicinerochlivsmedel ettanmälningsförfarande
ändamål. Ihumanitäraväsentligenförinvändningar-förfarande varor

tillanmälasåtgärdenundantagnadenskallfalletförstadet
godkännasdenskallfalletandradetoch isanktionskommittén av

fallenbådadei äransökningshandlingarpåkommittén. Kraven
civila behovgrundläggandeförIrak harfrågaidentiska. ävenI varorom

kommittén.godkänts av
leverans. Detvarjeförskall sökassanktionskommitténTillstånd från

gällaendastkanAnsökantillstånd.generellafå somvarorgår inte att
Sverige.frånskall levereras

vidhandläggningengraderashjälpsändningargällerVad
S.k.sändningen.iinnehålleteftersanktionskommittén rena
behandlasellermedicininnehåller matenbarthjälpsändningar som

kläder,innehållervilkahjälpsändningar ävenblandadesnabbare än
uppstårochÅtskilliga uppståttharproblemsjukvårdsutrustning m.m.

FN-viaupplysningGenomhjälpsändningar.hanteringenvid av
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delegationen i New York har framkommit ärenden måsteatt om
kompletteras fördröjs naturliga skäl handläggningen. kanDet ävenav
försvåra godkännande. Om hjälpsändning skulle innehållaett en
produkter inte väsentlig humanitär kan dettaartsom anses vara av
medföra tillstånd överhuvudtaget inte meddelas för sändningen.att
Tillstånd inte sanktionskommittén för fördelar helautanges av
ansökan.

Från och denmed 1 januari fordras1995 följande underlag från
sökanden i samband med ansökan till sanktionskommittéerFN:s för
Serbien-Montenegro och Irak: -

Ansökan till regeringen tillstånd till leveransom

Ansökan till sanktionskommittéerFN:s godkännande alternativtom
notifiering på fastställda ansökningsforrnulärFN:s på engelska

Ansökan exportlicens till Kommerskollegium, Statensom
jordbruksverk ocheller Fiskeriverket

Order och orderbekräftelse möjligtom på engelska

Produktbeskrivning om möjligt och då engelskaav varan

Ansökningar leverans hjälpsändningar innehållaskallom av
packlistor på engelska med information värdekvantiteter,om varor,

förpackningssätt. Vid blandade hjälpsändningar det lämpligtsamt är
med lista för livsmedel listaoch för övrigaen en varor.

Uppgifter finnasskall angivna i underlaget följande:ärsom

köpare och slutmottagare denne densamme köparenärom som-
tillverkare och säljare-

internationellt statistiskt tullnummer, värdemängd, styck,varan per-
totalvärde

betalningssätt-
förpackningssätt-
referenser till order och orderbekräftelse-

om möjligt bils registreringsnummertransportsätt-
leverans kan innebära flera lastbilar eller jämvägsvagnar gåratten-

samtidigt konvoj, då skall antalet bilar eller jämvägsvagnar uppges
tullstation via vilken leveransen skall ske i det blockerade landet-
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jordbruksverk och FiskeriverketKommerskollegium, Statens tar var
översändatill de sökande FN:sområde föroch inom sitt attansvaren

sanktionsområdetavseende leveranser tillansökningsformulärfastställda
falljämte i förekommandesanktionsområdet,och transitering genom

exportlicens.avseendeansökningsformulär
tillifyllda ansökningshandlingarnainsända deskallsökandeDe

ocheller FiskeriverketjordbruksverkKommerskollegium, Statens
översänderBerörd myndighetberoende på typen av vara.

påhandläggande enhettillansökningshandlingarna
handelsavdelning.Utrikesdepartementets

tillöversänds ansökan FN-handlingarnagranskningEfter av
sanktionskommittén. Omöverlämnande tillYork fördelegationen i New

för intedetta i ansökankompletteratsharärendena attnoteras
missvisande.skallhandlingarnaansökningsdatum på vara

sanktionskommitténhandläggningstiden iexaktsvårtDet är att ange
handläggningstidenhartill Hittillsfrån tideftersom den varierar annan.

ellergodkännandeveckor. beskedtill Närmellan fyra åttavarierat om
FN-delegationensanktionskommitté viafrån FNnotifiering inkommer :s

skriftligen.telefon ellersökandeinformeras den per
benämns dettasanktionskommitténgodkännsärende inteOm ett av

besked inkommittillfälle har skriftligtenstakaVid någothold.onvara
sanktionskommitténhandelsavdelning fråntill Utrikesdepartementets
information ellerfå muntligbrukar vanligenFN-delegationenifråga. en

blockerat.angivitstillreferensnotering i form ett varanummer somav
giltighetstidtillståndssanktionskommitténsgällerdet FRJ treNär är

månader.giltighetstid fyratillståndensIrakdet gällermånader. När är
regeringenstillstånd krävssanktionskommitténs ävenUtöver numera

sökandenöversänds tillbeslutRegeringensleveransen.tillstånd till
handlingaroriginal.beslut bifogas i Sammasanktionskommitténsvarvid

Generaltullstyrelsen förlicensmyndighet ochöversänds till berörd
kännedom.

licensmyndighetenutfärdarföreliggertillstånderforderligaNär
giltighetstidfårLicensernaexportlicenser. somsamma

gällaupphörttillståndet hartillstånd. Närsanktionskommitténs att
önskvärtåterkallas ochlicenser börOutnyttjade ärupphör licensen. att

tillståndoutnyttjade returneras.
åtfölja leveransen.skalltillstånd i originalSamtliga

Ansökanbegäras.tillstånd kansanktionskommitténsFörlängning av
kopiaFörutsättningensärskild blankett.därom på är attgörs aven

tillståndet ellerkopiaansökningenursprungliga samt av
endast nyttjasförlängningen kanin.originaltillståndet Den nyages

tillståndet.med det gamlatillsammans
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För få uppfattning i vilken omfattningatt ansökningar skallen om som
behandlas FN:s sanktionskommittéer förekommit följande statistikärav

intresse.av
Beträffande säkerhetsrådsFN:s sanktioner Irak handlademot

Kommerskollegium 27 exportlicensärenden år 1992 63 ärenden år
,1993 och från och med januari till och med april 1994 14 sådana

ärenden.
Såvitt FN säkerhetsråds sanktioner FRJ handlademotavser :s

Kommerskollegium exportlicensärenden50 år 1992, 116 ärenden år
1993 och från och med januari till och med april 1994 108 sådana
ärenden.

Licensärendena har framförallt berört leverans för väsentligenav varor
humanitära ändamål.

När det gäller ansökningar skall behandlas FNsom av :s
sanktionskommittéer gäller andra förbud sådana in-änsom som avser
och utförsel inges ansökan till Utrikesdepartementetsav varor
handelsavdelning. Några licenser förekommer inte i dessa fall. övrigtI

handläggningsgången densammaär beskrivits för ansökningarsom ovan
skall behandlas sanktionskommittéer. Sökanden har lämna såsom attav

detaljerade uppgifter möjligt i sin ansökan.som
Utredningen har ställt sig frågan vad FN sanktionskommittéer har för:s

roll i sanktionshanteringen. Frågan Sverige kanär tillsägasom
sanktionskommittéema ha överlåtit svensk förvaltningsuppgift. Sådanten
överlåtande kräver riksdagsbeslut enligt 10 kap. fjärde§ett 5 stycket
RF. Anmälningsförfarandet eller inga-invändningar-förfarandet genom
ansökan till FN:s sanktionskommittéer får garantinärmast ses som en
för FN:s medlemsstater kommer tillämpaatt säkerhetsrådetsatt
sanktioner konsekvent. Utredningen uppfattar inte detta innefattaratt
något överlåtande svensk förvaltningsuppgift.av en

12.3 Regeringsärenden angående undantag
från förbud meddelats med stödsom av

sanktionslagen

Regeringen kan för visst fall medge undantag från förbud som
meddelats med stöd i3-8 nuvarande sanktionslag. framgårDettaav

i9 § sanktionslagen. Motiven till bestämmelsen finns i 1971:77av prop.
87-88. I propositionen anförde föredraganden bl.a.s. att

dispensgivningen avsedd restriktiv.är att vara
För få uppfattning i vilken utsträckningatt regeringsärendenen om
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siffrorföljandeförekommitFN-sanktionerfrån ärundantagangående av
intresse.

Angola,Haiti,Libyen,sanktionsåtgärderinfördeSedan Sverige mot
dispensärendenförekommit någraintehar detBosnien-Hercegovinaoch

länderna.gällande de
dedåaugusti 1990från dendet 7Kuwait harochIrakgällerdetNär
tillframSverigekraft iträdde iförordningsanktionernaförsta genom

dispensärenden.40-talförekommitaprilmed 1994och ett
harSerbien-MontenegroJugoslavienFörbundsrepublikenAngående

sanktionsåtgärdernaförstadedåjuni 1992denfrån 4det genom
april 1994medtill ochframSverigekraft iiträddeförordning

dispensärenden.30-talförekommit ett
till denställdadispensärendenbeträffandeHandläggningsordningen

Iraksanktionersäkerhetsråds motvad gäller FNzsregeringensvenska
varitharSerbien-MontenegroJugoslavienFörbundsrepublikensamt

tilldirektansökningshandlingaringivit sinasökandenden att
regeringen.för prövninghandelsavdelningUtrikesdepartementets av

i sinmöjligtuppgifterdetaljeradesålämnaharSökanden att som
ansökan.

bemyndigandefårregeringenföreslagitavsnitt 6ihar attUtredningen
medbehövsdetskall tillämpassanktionslagenförordna att omatt
medöverensstämmelseifattatsbeslutanledning ett somav

säkerhetspolitik, GUSP,ochutrikes-bestämmelserna gemensamenom
upprätthållatillsyftarochunionenEuropeiska attFördrageti somom

härförutsättningsäkerhet. äroch Enfredinternationellåterställaeller
omedelbart.vidtasåtgärder måstenationellaatt

tillämpasavseddsanktionslageni § är attUndantagsbestämmelsen 9
detmed stödinförtsförbudgällerdetrestriktivt när aväven som

LiknandeGUSP-samarbetet.inombeslutbemyndigande avsersom
tillmöjligheterbeträffandeförarbetenaibedömningar angessom

beslut FN:sanledningmedmeddelats ettförbudfråndispens avavsom
förbud.sådanabeträffandefårsäkerhetsråd göras

bl.a.s.87-881971:77 atttill 9 § prop.specialmotiveringenI anges
anledningmedmeddelatsförbud,fråndispensför attutrymmet somge

Manbegränsat.mycketsäkerhetsråd,från FN:s ärbeslutbindandeettav
sigskäl visarpraktiskafallvissaimed detdock räkna rentmåste att av

medomfattningförbudsbestämmelsernasmöjligtinte avgränsaattvara
fullständiguppnårsäkerhetmedexakthetsådan att man

uppkommakanresolution.säkerhetsrådets Detmedöverensstämmelse
utformadesförbudenförutseskunnatinte närpraktikenisituationer som

analysviddessa närmareomfattasformelltoch avenmenavsom
Problemsanktionsbestämmelserna.utanförfallasigvisarresolutionen
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den kan lösas med dispens. Undantagssituationerarten kan ocksåav
tänkas där dispensförfarande den endaett praktiskt framkomligaär

i brådskandevägen läge åstadkommaatt ett resultat rimligtett ärsom
och i överensstämmelse med sanktionsresolutionens anda.

I allmänhet i förarbetena undantag från meddelade förbudattanges
inte bör medges åtgärden i fråga kannär medföra för dennytta
blockerade eller i övrigt ägnadstaten motverka det allmännaattvara
syftet med sanktionen.

Enligt förarbetena bör vidare undantag kunna medges det i övrigtom
föreligger särskilda skäl, godtrossituation.t.ex. en

Utredningen finner inte skäl utsträcka möjligheterna till dispens.att
Som tidigare bör undantagsbestämmelsen tillämpassagts restriktivt. Med
det utredningen i avsnitt 9 föreslagna generella bemyndigandet tordeav
det också bli lättare utforma föreskrifter på sådantatt de varkensätt att
omfattar eller mindre de beslut eller rekommendationeränmer som
regeringen fått bemyndigande införliva med svensk med stödatt rätt av
sanktionslagen.

Det bör ankomma på sökanden visa särskilda skäl föratt att ett
undantag föreligger.

12.4 Delegering beslut från regeringen tillav

myndighetsnivå

Sedan Sverige blev medlem EU den 1 januari 1995 reglerasav
sanktioner, beslutade eller rekommenderade FN:s säkerhetsråd, tillav

del EG-rättsakter, bestämtstor förordningar,närmare vilkagenom är
direkt tillämpliga i medlemsländerna. troligaDet i avsnittär nämntssom

beslut ekonomiskaäven sanktioneratt inom GUSP-samarbetet tillom
del kommer genomföras inomstor gemenskapenatt sådanagenom

förordningar.
detFör fall utvecklingen inom gemenskapen fortsätter det sätt som

hittills skett kommer allt färre områden återstå till den nationellaatt
normgivningen vad gäller genomförande ekonomiska sanktioner.av

Antalet regeringsärenden gällande dispens från förbud meddelatssom
med stöd sanktionslagen kommer således troligtvis minska.av att

Det kan emellertid samtidigt befaras antalet sanktionsärenden iatt
vilka formella beslut måste fattas kommer öka. Antagandet grundasatt
på hur gemenskapens förordningar införlivar FN-sanktioner ärsom
konstruerade.

Som i avsnitt intasnämnts 12.2 bestämmelser undantag tillåtsom som
enligt FN:s säkerhetsråds resolutioner i förordningar ekonomiskaom
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anledning FN-sanktioner, påmedsanktioner har beslutats EG avavsom
stödutfärdade medi förordningarmotsvarande sätt avsom

därvid, liksom i förordningarförordningarsanktionslagen. I EG:s anges
det ställs krav på densanktionslagen,utfärdade med stöd attomav

godkännstill eller FN:såtgärden anmälsundantagna av
i gemenskapensfrån förbudende fall undantagsanktionskommittéer. I

förordningenfall artiklar ifinns i vissaförordningar medges även som
gemenskapeninomenskild medlemsstatanmodar varje utseatt

till deskall utfärda tillståndi dessa fallmyndigheternationella som
sådanameddelar regeringennärvarandeundantagits.åtgärder Försom

förordningarkrävts enligttillstånd har inteMotsvarandetillstånd.
befarasskäl kansanktionslagen. dettastöd Avutfärdade med attav

öka.fattas kommerbeslut måstevilka formellaantalet ärenden i att
GUSP-beslutskulle genomföragemenskapendet fallFör om

land i bindandeFN-bakgrund tredjeekonomiska sanktioner motutan
konstrueradeförordningarkan dessaförordningar, sättsammavara

införlivar FN-sanktioner.förordningar somsom
det börutredningenbakgrunddenna övervägasMot attattanser

syfte avlastamyndighetsnivå iregeringen tillbeslut fråndelegera att
tillståndsärenden.regeringen dessa

och gemenskapenssanktionslagenmed stödutfärdadeFörordningar av
säkerhetspolitiska grunder.ochutrikes-sig påförordningar baserar

grunder delegerassig sådanabaserar påi ärendenBeslutanderätten som
emellertid ärenden,mening börutredningensEnligtvanligtvis inte.

och igemenskapens förordningarbåde ibestämmelserenligt
tillsanktionslagen, delegerasstödutfärdade medförordningar av

och lämpligt.möjligtomfattning dettamyndighet i den är
ellertillståndsgivandemyndighetbör och ärDet somsammavara en

gemenskapenstillstånd enligtärendebeslutande ettoavsett avserom
utfärdatsnationella bestämmelserfrånundantagförordning eller som

sanktionerkan uppståsituationensanktionslagen.med stöd Den attav
regleras ivaruhandelsområdetförbudland gällandemot ett en

detland påsanktionerochgemenskapenförordning att mot sammaav
kanbestämmelser.nationella Detreglerasfinansiella området genom

enligttillståndsökande ansöker bådedärvid inträffa att omen
medförbud meddelatsfrånförordning och dispensgemenskapens som

dåärende börärende.och Dettasanktionslagen istöd ett sammaav
Enligt utredningenmyndighet. ärhandläggas sammaav

uppgifter.för dessalämpliga instansenKommerskollegium den
fall bör regeringenvarje enskiltunika i avgöraEftersom sanktioner är

bedömninglämplig. Vid sinmyndighetsnivåtillfall delegeringi vilka är
till bl.a.ställningske har regeringendelegering skall att ta omom
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antalet ärenden torde komma bli så omfattande det motiveratatt äratt
bygga kompetens myndighetsnivå. Regeringen har vidareatt upp en

vid sin bedömning delegering skall ske ställning tillatt taom om
övervägande antalet ärenden det kan komma bli frågaatt ärsom om av

summarisk Utredningen regeringen inte skall behövanatur. attmer anser
besluta i rutinärenden. Det emellertid inte meningen myndighetenär att
skall fatta principiellt viktiga eller politiska beslut. En myndighet bör
vid prövningen ärende endast behöva verifiera omständigheternaettav
i det enskilda fallet och vad gäller för produkten i fråga tillt.ex.som
den aktuella destinationen.

regeringenNär utnyttjar sin delegationsrätt bör huvudregel gällasom
beslut i ärendena fattas på myndighetsnivå. Om regeringen beslutatatt

delegering och fråga principiell vikt skulle uppstå vidom en av
handläggningen ärende eller myndigheten i övrigt skulle finnaett attav
omständigheterna i enskilt ärende sådana det bör underkastasärett att

politisk bedömning, bör myndigheten ha möjlighet hänskjuta elleratten
överlämna ärendet med eller yttrande till regeringen förutan eget
prövning. Hänskjutande eller överlämnande ärenden till regeringenav
torde bl.a. bli aktuellt i de fall ärenden eller innefattar ansökanavser om
dispens från nationella bestämmelser. Föreskrifter detta bör iom ges
förordningsform. Av delegationsföreskriftema skall framgå i vilka fall
myndigheten skall hänskjuta eller överlämna ärenden med eller utan eget
yttrande till regeringen för prövning.

regeringen beslutarNär delegering beslutanderätt i tillstånds-om av
och dispensärenden bör myndigheten få för ansökningaransvara som
skall behandlas sanktionskommittéerFN i motsvarande mån.av :s
Ärenden granskats och godtagits myndigheten skall i de fallsom av
gemenskapens förordning eller den nationella förordningen föreskriver
det överlämnas till svenska FN-delegationen i York forNew
vidarebefordran till sanktionskommittéer.FN:s

anslutning till ärendehanteringI den härmed blir aktuell börsom
Kommerskollegium också berett bistå företag och allmänhetattvara
med information gällande sanktioner.om

Om regeringen beslutar delegering bör myndigheten tillställaom
Utrikesdepartementets handelsavdelning kopia sina och FN:sav
sanktionskommittéers avgöranden för kännedom. for regeringenDetta att
skall kunna hålla sig informerad praxis området.om
Utrikesdepartementets handelsavdelning och Kommerskollegium skall
dessutom hålla varandra underrättade relevant informationom som
erhålls från säkerhetsråd,FN m.fl. angående aktuellaEU sanktioner.:s

gemenskapens förordningarNär ställer krav på nationellatt en
myndighet skall skall utfärda tillstånd i enlighet med vadutses som
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föreskrifterregeringen meddela därom.förordningen föreskriver måste
föreskrift till gemenskapens förordning tordesådan kompletterandeEn

bemyndigandeverkställighetsföreskrifter. Någotjämställa medattvara
avseende erfordras inte.till regeringen i detta

sanktionslagennuvarande bestämmelsen i 9Vad gäller den § om
utredningenmeddelade med stöd lagen föreslårundantag från förbud av

myndighet regeringenregeringen eller denden ändras så attatt som
från förbudvisst fall kan medge undantagbestämmer för ett som
i sanktionslagen.det generella bemyndigandetmeddelats med stöd av

bör myndighetens beslut kunnadelegeringOm regeringen beslutar om
regeringen.överklagas hos

det finns behovskall utredningenEnligt direktiven överväga enom av
förbudmed Sverige införde lagtillsynsmyndighet. sambandI att en om

KommerskollegiumNamibia gjordesSydafrika ochinvesteringar imot
efterlevnad.tillsyn lagensförtill tillsynsmyndighet utöva överatt

omfattadessvenska juridiskafick åläggaMyndigheten personer som av
handlingarbehövliga uppgifter ochtillhandahålla för tillsynenlagen att

det för närvarandeUtredningen intehärvid ålägga vite.och attanser
tillsynsmyndighet.allmänt behovfinns något av en

licensärendenHandläggningsrutiner för12.5

sanktionsländergällande

industrivaror ochlicensmyndighet för StatensKommerskollegium är
för jordbruks-licensmyndigheterFiskeriverketjordbruksverk och är

förordningen 1984:53fiskeriprodukter. framgårrespektive Detta omav
exportreglering.ochimport-

såvälfråninnehållerblandade sändningarVid varorsom
Fiskeriverketsjordbruksverks ochellerKommerskollegiums Statenssom

visatgäller sanktionsärendenhar det detrespektive licensområden när
flera myndigheter.kontakt med Detför hasig besvärligt exportör atten

med litenprivatpersonerhjälpsändningar frånofta frågadessutomär om
exportaffärer.erfarenhet av

sanktionsärendengällersökandena detunderlätta förEtt närsätt att
licensmyndighettill endastsökanden vända siglåtaatt somenvore

licensmyndighet.berörd Ettmed eventuellsedan kontakt annattar annan
någothandläggningstidemaförkortaunderlätta och dessutomsätt att

avseende sanktionsärendenlicensärendenallakunde låtaattvara
licens utfärdaslicensmyndigheter ochdessaenbarthanteras atten avav

Kopiaavseende alla produkter.sanktionsblankettsärskildpå aven
myndigheter idelges berördafallskulle i sådanautfärdade licenser
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efterhand. Utredningen för det alternativet föreslårochstannar attsenare
Kommerkollegium får denna uppgift. Kommerskollegium har
naturligtvis möjlighet vid behov samråda med Statens jordbruksverkatt
och Fiskeriverket för det fall ärende normalt fallerrörett varor som
under dessa myndigheters licensområden. kräver ändringar iDetta
gällande bestämmelser i förordningen 1984:53 import- ochom
exportreglering.

Enligt förordningen2 § l984:53 import- och exportregleringom
gäller följande. Jordbruksverket förlicensmyndighet de iär varor
tulltaxelagen i bilaga förordningen.1987:1068 till2som anges
Fiskeriverket licensmyndighet för de i tulltaxelagenär varor som anges
i bilaga till förordningen. Kommerskollegium licensmyndighet för2 ära
övriga varor.

Genom paragraf i nämnda förordning bliren ny ovan
Kommerskollegium enda myndighet med licensgivande funktioner när
det gäller för vilka regeringen vill förordna import- ochvaror om

förbud införts förordningarexportreglering med anledning i medsomav
stöd lagen vissa internationella sanktioner. Paragrafen bör ävenav om
omfatta för vilka regeringen vill förordna import- ochvaror om
exportreglering anledning förbud införts i förordningarmed av som om
ekonomiska sanktioner har beslutats Europeiska gemenskapen.avsom

träffasförordningar gemenskapen utredningen skulleDe av som avser
bestämmelsen dels förordningar ekonomiska sanktionerär,av om som

har beslutats Europeiska gemenskapen med anledning beslutav av som
fattats eller rekommendation antagits nationernasFörentasom av
säkerhetsråd i överensstämmelse med nationernas stadga, delsFörenta
andra förordningar ekonomiska sanktioner har beslutatsom som av
Europeiska gemenskapen vilka syftar till upprätthålla eller återställaatt

likhetinternationell fred och säkerhet. i med den utredningenDetta av
föreslagna i sanktionslagen. Emellertid tordebestämmelsen 1 § samma
problematik, licensmyndigheter uppkommamed flera nämntssom ovan,
i samband samtliga förordningar ekonomiska sanktionermed om som
har beslutats Europeiska för det fall sanktionemagemenskapenav
omfattar bestämmelser gällande förbud in- och utförselmot varor.av

Utredningen föreslår därför följande. förordningen 1984:53I om
import- och exportreglering införs med följande innehåll.2 §en ny a
Kommerskollegium enda licensmyndighet det gäller förär när varor

förbudvilka import- och exportreglering behövs med anledning av som
införts, dels i förordningar med stöd lagen vissa internationellaav om
sanktioner, dels förordningar ekonomiska sanktioner hari om som
beslutats gemenskapen med åberopande artikelEuropeiska 113avav
eller artikel i Romfördraget.228 a
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svårt förutse hur många ärenden sådanDet bestämmelseär att en
skulle komma omfatta.att

Vid ändring i förordningen l984:53 import- ochen om
exportreglering, nämnda gällande licensbestämmelserpå måstesätt,ovan
inom jordbruksverks och Fiskeriverkets licensområdenStatens upphävas
i den mån de gäller för vilka import- och exportregleringvaror
föreskrivits med anledning förordningar de slag i denav av som anges
föreslagna 2 a

sammanställning förslag till handläggningsgång iEn ärendenöver
gällande tillstånd till försäljning, leverans enligt gemenskapensm.m.
förordningar, dispens från förbud meddelade med stöd av
sanktionslagen, notifiering eller godkännande FN:sav
sanktionskommittéer licens licensmyndighet fogas till dettasamt av
betänkande bilagasom





Straffbestämmelser13

Sammanfattning:
stycket sanktionslagen föreslåsJurisdiktionsregeln i fjärde11 §

skäl i övrigt ändra definns intebli reglerad i lag. Det att
iförverkandebestämmelsema 11-13nuvarande elleransvars-

lagbestämmelsen igäller 17 §sanktionslagen. Detsamma samma
ekonomiskaförordningartillkännagivandeangående omom

har beslutats EG.sanktioner som av
ekonomiska sanktionerskulle beslutai förordningEGOm om

kompletterande nationellaeventuellaFN-bakgrund fårutan
enskilt fall.förordningen införas i varjepåföljdsbestämmelser till

Inledning13.1

sanktionsförbud meddelade medöverträdelsersvensk del reglerasFör av
förlagen. Motivenisanktionslagen i 11 §stöd av

Genom1971:77 89-92.ansvarsbestämmelsema finns i ens.prop.
omfattakommitlagrummet1972:815 harändring SFS även att

svenska medborgare. Genomextraterritoriella brott begångna enav
straffskala förinfördes särskildändring 1985:1053SFS enannan
bemyndigadesmed regeringensambandi lagrummet.brott I attgrova

föreller inom ESKsamarbetet med EGsanktionslagentillämpaatt om
påkallar det gjordesoch säkerhetinternationell fredfrämja ävenatt en

sanktionslagen SFS 1992:1257.följdändring i 11 §
förverkande påfinns bestämmelsersanktionslagenochI 12 13 om

finns i 1971 :77 92-Motiven för dessabrott lagen.grund mot prop. s.av
93.

reglerasden januari 1995blev medlem EU 1Sedan Sverige av
säkerhetsråd tillrekommenderade FN:ssanktioner beslutade eller storav

vilkaförordningar,EG-rättsakter, bestämt ärdel närmare avgenom
medlemsländerna.direkt tillämpliga i

gällandeuppmärksammades förutredningsarbetets gångUnder att nu
krävdesbeslutade EGekonomiska sanktionerförordningar avseende av

svenskt medlemsskapförverkandebestämmelser vidoch ettsomansvars-
lagform.krävdejanuari 1995. Dessai kraft den 1måste vara

behandling.krävde skyndsamfrågankonstateradeUtredningen att
Utrikesdepartementetsfortsatte påbestämmelserArbetet med sådana
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samarbete med utredningen.handelsavdelning i nära
kraft den januari harlagändring, trädde i 1 1995,Genom somen

sanktionslagenförverkandebestämmelserna ioch 11-13ansvars-
förordningaröverträdelser förbuden i EG:stillämpligagjorts även av

beslututfärdade med anledningekonomiska sanktioner somavom
säkerhetsråd iantagits FN:sfattats eller rekommendationer avsom

199495:97, bet.stadgamed prop.överensstämmelse FN:s
l99495:1l3, SFS 1994:1665.199495:UU8, rskr.

enligt§lagändring infördes 17nämndaGenom även en nyovan
skall till känna vilkaförfattningssamlingi Svenskvilken regeringen ge

Europeiskahar beslutatsekonomiska sanktionerförordningar som avom
ellerbeslut fattatsanledninggemenskapen med av som

säkerhetsråd iantagits FN:srekommendationer avsom
beträffande vilka straffansvarstadga ochöverensstämmelse med FN:s

stycket.enligt andradärför i landet direkt ll §gäller här

sanktioner FN-Ekonomiska13.2 utan

bakgrund
endastsanktionslagenstraffbestämmelsema inärvarandeFör är

meddelats medförbudbeträffande den brytertillämpliga mot somsom
förbud i EG:sbrytersanktionslagen och denstöd motsomav
beslutats medsanktioner harekonomiskaförordningar somom

FN-sanktioner.anledning av
skallsanktionslagen ocksåföreslagithar i avsnitt 6Utredningen att

fattatsanledning beslutbehövs medtillämpas detkunna ett somavom
utrikes- ochmed bestämmelsernai överensstämmelse gemensamom en

syftar tillEuropeiska unionen ochi Fördragetsäkerhetspolitik somom
internationell fred och säkerhet.återställaellerupprätthållaatt

tillämpliga för dendärmedkommerStraffbestämmelsema ävenatt vara
sanktionslagen,med stödföreskrivitsförbudbryter mot avsomsom

beslut inom GUSP-det fall sådanasådana beslut.med anledning Förav
förordningarbindandegemenskapengenomförs inomsamarbetet genom
naturlig följdstraffbestämmelser detutfärdandeförutsätter är enavsom

bestämmelser.svenskamotsvarandeinnehålldessa haratt somsamma
behovEmellertid kanlagform.straffbestämmelser kräverSådana samma

samtliga EG-förordningarbeträffandestraffbestämmelser uppstå somav
GUSP-samarbetet.inomekonomiska sanktionerbeslutgrundas om

principen förordningarsblir, enligtkompetensområdeInom EU:s om
beslutade GUSP-sanktioner inomekonomiskatillämplighet,direkta

medlemsländerna såenskildatillämpbara i desamarbetet snart
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gemenskapen utfärdat förordning i i kraft.ämnet trätten som
Förordningama kan förutsätta utfårdande påföljdsbestämmelser förav
överträdelse bestämmelserna i förordningen. kanDetta framgåav
antingen själva förordningstexten eller följdav vara en av
samarbetsförpliktelsen i artikel i5 Romfördraget. Av nämnda artikel 5
följer medlemsstatema skall vidta alla lämpligaatt åtgärder, både
allmänna och särskilda, för säkerställa de skyldigheter fullgörsatt att

följer detta fördrag eller åtgärder vidtagitssom av av som av
gemenskapens institutioner. åliggerDet medlemsstaterna försäkraatt
sig deras medborgare respekteraratt EG-rätten.om

Svenska myndigheter kan i princip själva välja vilken påföljdtyp av
det bör bli fråga och omfattningen påföljden i fråga. Det iärom av
detta sammanhang viktigt det inte inkonsekvenseruppståratt i det
svenska straff- och sanktionssystemet. EG-domstolen har fastställt några
allmänna principer den bör gälla grund försom anser som
medlemsländernas val påföljder. Dessa skall till överträdelserattav se

gemenskapsrätten sanktioneras i enlighet med liknande materiella ochav
processuella bestämmelser gäller för överträdelser nationell rättsom av

slag. Under alla omständigheter skall påföljdernaav samma vara
effektiva och stå i rimlig proportion till överträdelsen och ha
avskräckande effekt.

Frågan hur påföljdsbestämmelserär till gemenskapens förordningar om
ekonomiska sanktioner saknar FN-bakgrund skall utformas.som

Det blir svårt på i den svenska sanktionslagenatt sätt isamma ettsom
blankettstraffbud på klart och tydligt denett sätt avgränsa typ av
bestämmelser i gemenskapens förordningar bli sanktioneradesom avses

bestämmelsen.genom
Det går till exempel inte hänvisa till förbud i gemenskapensatt

förordningar ekonomiska sanktioner införda med åberopandeom av
artikel 228 eller 73 i Romfördraget. Ett sådant straffbud skullea g
komma omfatta samtliga förbudsbestämmelseratt i förordningar
grundade nämnda artiklar. Vissa dessa kanske inte erfordrar någraav

Ävensärskilda straffbestämmelser. förbud i förordningarna kräverom
påföljdsbestämmelser kan de med hänsyn till straffvärde behöva
bedömas olika.

Det går inte heller inskränka straffbudet till exempelvis förbudatt i
gemenskapens förordningar ekonomiska sanktioner syftar tillom som

upprätthålla eller återställa internationell fredatt och säkerhet. sådantEtt
straffbud kan ifrågasättas rättssäkerhetsskäl eftersom överlämnarav man

den enskilde bedöma i vilket syfte förordning införts föratt atten
denne skall få straffbestämmelsema gäller.veta om

Vid avvägning mellan intresset i dessa fall ha nationellaatten av



1995:28SOUStrafbestämmelser96

de träderförordningargemenskapens närpåföljd tillbestämmelser om
främst.intressetdeträttssäkerhetsintresset måste sättasi kraft och senare
beslutaskulleförordningigemenskapenfallför detblirSlutsatsen att

kompletterandeeventuellaFN-bakgrundsanktionerekonomiska utanom
i varjefår införasförordningentillpåföljdsbestämmelsernationella

fall.enskilt

brottbegångetUtomlands mot13.3

sanktionslagen
tillämplig ochStraffrättsvenskutsträckning ärvilkeniBestämmelser om

brottsbalken. I l §i kap.finns 2dömabehörigdomstolsvensk att
svenskadenterritorialprincipen,s.k.denmed attenlighetstadgas i

Huvudreglemabrott.begångnaSverigealla iomfattarkompetensen
stycket.första§framgår 2utomlandsbegåttsbrottbeträffande avsom

denbörjangäller tillutomlands attbegåttsharbrottfrågaI ensomom
har begåttsomfattar brottbehörighetenstraffrättsligasvenska avsom

Även brotti Sverige.med hemvistutlänningellermedborgaresvensk av
omständigheterunder vissakanutlänningutomlandsbegånget annanav

1972lagändring årGenomjurisdiktionsrätt.svenskunderhöra en
dubbelkravstycketandrai §bestämmelse 2infördes omen ny

kompetensreglema igäller intebestämmelsedennaEnligtstraffbarhet.
påenligt lagenfrånfrigämingenstycket, ärförsta§2 ansvarom

någontillhörområde inteinombegåttsdenellergämingsorten somom
följa påkanböter intestraffsvåraresvensk lag änoch enligtstat

bestämmelsesamtidigtinfördesstyckettredje§gämingen. I 2 somen
på detmåstelag sättet attävengärningsortenstill tashänsyninnebär att

bestämmandevidrespekterasskallstraffmaximumföreskrivetdär av
svenskasåvälomfattar§i I 32fallpåföljd i somavsessom

oberoendespecialfall,vissautlänningar,medborgare avsomangessom
från vad imed undantagalltsåochgärningsortenlagen påinnehållet i

jurisdiktion. Genomstraffrättsligsvenskunderfallerstadgats2 § en
paragraf, 5kapitletiinfördes ävenlagändring år 1972 somaen ny

brottmålimeddelad domutomlandsutsträckningi vilkenfråganreglerar
gärning.förSverigeilagföringhinderskall motutgöra samma

i1972:815SFSsanktionslagen§gjordes i 11lagändringEn
i kap. 2 §infördes 2straffbarhetdubbelkravetsamband med att

begränsninginnebarstraffbarhetdubbelbrottsbalken. Kravet aven
med vadstämdeintebehörighet överensstraffrättsligsvensk somsom

sanktionerresolutionerde motgenomförandeförkrävdes omav
styckeantagit. Etthadedittills nyttsäkerhetsrådetRhodesia som
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infördes i sanktionslagen11 § enligt vilket regeringen kan förordna att
brott begånget utomlands svensk medborgare skall falla under svenskav
jurisdiktionsrätt kap. eller2 2 3 § brottsbalken inteäven ärom
tillämplig och hinder kap.2 första5 § och andra stycket denutan av a
balken. Detta under förutsättning det påkallas beslutatt ettav som
fattats eller rekommendation antagits FN:s säkerhetsråd ien som av
överensstämmelse med stadga.FN:s förarbetenaAv till lagändringen i
sanktionslagen prop. 1972:98 149 framgår inte fannatts. man
anledning utsträcka tillämpningsområdet för ll § sanktionslagen såatt

svensk medborgare skulleäven kunna straffasän föratt annan
utomlands begånget brott lagen.mot

sambandI med regeringen bemyndigades tillämpaatt att
sanktionslagen samarbetet med eller inomEG förESK främjaattom
internationell fred och säkerhet påkallar det gjordes följ dändringäven en
i 11 § sanktionslagen SFS 1992:1257. Regeringen kan förordnaäven

tillämpning jurisdiktionsregeln det påkallas sådantom av om av
samarbete.

Regeringen har föreskrivit tillämpning jurisdiktionsregeln i 1 l §om av
sanktionslagen i samband med lagen tillämpats för införlivandeatt av
FN-sanktioner ochIrak Kuwait, Libyen, Förbundsrepublikenmot
Jugoslavien Serbien-Montenegro, Haiti, Angola såvitt UNITAavser
och Bosnien-Hercegovina såvitt områden under bosnisk-serbiskaavser
styrkors kontroll.

Andra exempel på författningar vid sidan brottsbalken kansom av
hänföra brott utomlands under den svenska kompetensen i fall, dåäven
2 kap. eller2 3 § brottsbalken inte tillämplig finns i lagen 1966:314är

kontinentalsockeln, i lagen 1966:78 förbud i vissa fall motom om
rundradiosändning havet i lagen 1982:963öppna samt om
rymdverksamhet.

Utredningen har jurisdiktionsregeln i 11 § sanktionslagenövervägt om
behöver utsträckas till extraterritoriella brott begångnaävenatt avse av
utlänningar med hemvist i Sverige. Brott sanktionslagen harmot som
begåtts delvis utomlands kan vanligtvis lokaliseras till Sverige i enlighet
med stadgandet i 2 kap. brottsbalken4 § reglerar brott skallsom var

begånget. allt existerar möjlighetenTrots brott enligtattanses av
sanktionslagen helt extraterritoriella. Såvitt gäller flertalet brott enligtär
sanktionslagen begångna utomlands det sannolikt dubbelär att
straffbarhet föreligger och jurisdiktionsrätt finns enligt 2 kap. 2 §att
brottsbalken, både såvitt svenska medborgare och utlänningar medavser
hemvist i Sverige. Jurisdiktionsreglema i sanktionslagen omfattar dock
inte den situation då gärning begåtts utlänning med hemvisten som av
i Sverige fri från enligt lagen på gämingsorten,är antingen påansvar

15-02514
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sanktionema ellerförföremåletland självagrund detta är avattav
skäl.andra

ökatsanktioner harekonomiskaanvändningsäkerhetsrådsFN av:s
förhållandevisSverigehemvist imed ärutlänningarAntaletdramatiskt.
utomlandsbegåttssanktionslageninträffa brottkanDet motatt avstort.

ochmedborgaresvenskabådebestående avpersoneren grupp
frånfrigämingenochSverigehemvist i ärutlänningar med att ansvar

någoninte hargämingenförutsättningUndergämingsorten. attpå
svenskaendastfallsådantiskulleSverigetillanknytning ett

regeringenförutsättningunderdömas. Detta attkunnamedborgare
sanktionslag.nuvarandestycketfjärdetillämpning 11 §förordnat avom

undantag frånförtillräckligaskälen göraangivnade attärFrågan är om
medutlänningargällerdetstraffbarhet,dubbel närävenkravet på

i Sverige.hemvist
rättssäkerhetmellan kravetavvägningemellertidmåste görasDet en

sanktioner.tillämpningeffektivoch intresset avenav
starkainte sårättssäkerhetsargumentenFN-sanktionerdet gäller ärNär

omfattatillsanktionslageni §jurisdiktionsregeln 1l attutökamot att
iFN-sanktionerSverige. äri Brotthemvistmed motutlänningaräven

fallvärlden, iland ivarjestraffbelagda i vartbliavseddafallvanliga att
sanktionema. FN:sföremål fördenfrån ärbortser stat sommanom

hittills baradesådock tolkasfårresolutioner sätt attsäkerhetsråds
såvitthandlingarmedborgaressinastraffbeläggerkrävt stateratt egna

fri fråndå gämingende fallutomlands i ärbegångnagärningargäller
innehållitharresolutionerSäkerhetsrådets t.ex.gämingsorten.påansvar

fråneller leveransförsäljningförhindraskallallabeslut staterattom
tillterritorierderasfrånsida ellermedborgaresderas envaroravegna

blockerad stat.
utökningrättssäkerhetsargumentstarkare motanföraskanDet aven

EG-sanktionergällerdetsanktionslagen närjurisdiktionsregeln i 11 §
rekommendationersäkerhetsrådsFN-bakgrund FN:s omsamtutan

Ävensanktionslagen.stödmedinförlivatssanktioner avsom
sådanaeftersomgällande. Dettakanbetänkligheter görasfolkrättsliga

iEngämingsorten.påenligt lagentillämpasintekanskesanktioner
lagenenligtpåbjudenkanhandlingstraffbelagdSverige t.0.m. vara

gämingsorten.
ändring inågonutredningenbedömning finnersamlad attVid en

brottomfattatillsanktionslagen ävenijurisdiktionsbestämmelsen att
gämingendåde fallSverige iihemvistmedutlänningarbegångna av
påkallad.intenärvarandeför ärgärningsorten,påfri frånär ansvar

fjärdei §jurisdiktionsbestämmelsen 11utredningenDäremot attanser
infördesBestämmelseni lag.reglerasbörsanktionslagenstycket som
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1972, d.v.s. förenämnts 1974 års regeringsform. En utsträckning av
befogenhetema rättsskipning i förhållandeutöva till brottsbalkensatt
regler får kräva lagfonn.numera anses

Utredningen föreslår svensk medborgare utomlandsatt haren som
begått brott i sanktionslagen skall dömas efter lagen och vidsom avses
svensk domstol. Detta kap.2 2 elleräven 3 § brottsbalken inte ärom
tillämplig och kap.2 första5 § och andra stycket dentrots balken.a
Jurisdiktionsregeln i sanktionslagen11 § kommer därvid ägaatt
tillämpning beträffande svensk medborgare bryter förbudmoten som

meddelats med stöd sanktionslagen eller förbud i EG:ssom motav
förordningar ekonomiska sanktioner har beslutats medom som
anledning FN-sanktioner.av





åtalsprövningSärskild14

Sammanfattning:
Åtal får liksom hittills enligtför brott enligt sanktionslagen 14 §

regeringen eller deni väckas endast efter förordnandelagen av
bemyndigar.regeringen

sanktionslagen finnsregel särskild åtalsprövning vid brott enligtEn om
till denna bestämmelse finns ii i lagen. Motiven 1971:7714 § prop.

kraft den januarilagändring, trädde i 1995,93-94. Genom ls. en som
tillämplig överträdelser förbudhar denna åtalsprövning gjorts påäven av

199495:97, bet.ekonomiska sanktioner prop.i förordningarEG:s om
199495:UU8, rskr. 1994952113, SFS 1994:1665.

bemyndigande för RiksåklagarenEnligt förordning 1467 med1993:
det riksåklagarenförordna väckande åtal i vissa fall, äratt somom av

sanktionslagen. Riksåklagarenmeddelar förordnande åtal enligt 14 §om
tillförordnande väckande åtalfår överlämna ärendeett avom om

anledning till det. framgår och 3regeringen, det finns Detta 2avom
i förordningen.

ändra den nuvarande bestämmelsen iUtredningen finner inte skäl att
sanktionslagen.14 §





15 Avvisning utlänningav

Sammanfattning:
Bestämmelsen i 15 § sanktionslagen, regeringensom ger
bemyndigande förordna utlänning kan avvisas underatt att en
vissa förutsättningar, föreslås omfatta utlänningäven som
skäligen kan tillhöra blockeradantas stat.en
Bestämmelsen föreslås bli tillämplig brottpå förbudäven mot
i förordningar ekonomiska sanktioner har beslutatsom som av
Europeiska gemenskapen med anledning beslut fattatsettav som
eller rekommendation antagits säkerhetsrådFN:s ien som av
överensstämmelse med stadga.FN:s

Enligt den gällande sanktionslagen får regeringen förordna att en
utlänning kan avvisas i den ordning föreskrivs i utlänningslagensom
1989:529, utlänningen skäligen kan ha hemvist iantasom en
blockerad och har begått eller begå sådan handlingstat attavser som
står i strid förbud enligt framgår3-8 §§. Detta i lagen.15 §mot av

Motiven till bestämmelsen i § i gällande sanktionslag finns15 i prop.
och Föredraganden1971:77 94. anförde i förarbetena57 häratts. man

kommer området förpå elementära mänskliga fri- och rättigheter.
Därför bör restriktivitet i princip iakttas det gäller lagstiftningnärstor
i dessa avseenden. specialmotiveringen i förarbetenaI anfördes att
endast handlingar har vidtagits efter det förbud, meddelat medattsom
stöd sanktionslagen, har i kraft får föranleda avvisning.trättav
Bestämmelsen kan i princip tillämpas oberoende handlingen antasav var
ha eller komma förutsättningEn handlingenägt äga äratt attrum rum.
står strid förbudi gäller enligt den svenska sanktionslagen.mot som
Däremot krävs inte utlänningen också underkastad svenskäratt
domstols behörighet.

I 4 kap. utlänningslagen2 § 1989:529 har bland grunderna för
avvisning under punkt upptagits det fallet5 utlänning får avvisasatt en

det med stöd sanktionslagen har föreskrivits avvisning kanattom av
ske. medDetta hänsyn till kap. första1 l § stycket andra punkten
utlänningslagen i lagen skall under vilkasäger attsom anges
förutsättningar utlänning kan avvisas eller utvisas landet.en ur
Bestämmelsen möjliggör individuell utlänningskontroll med hjälpen av
avvisning i anslutning till inresa Sverigei och till månadertreupp
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därefter.
tillämpningförordnatharregeringenenda gångDen avomsom

resolutionmedsambandisanktionslagenbestämmelsen i 15 § avenvar
Rhodesia.sanktionersäkerhetsrådFN:s motom

RhodesiasanktionemamedutformadesSanktionslagen mot som
i§12Sanktionslageni §Bestämmelsen 15 motsvararförebild.

Rhodesiasanktionervissa1969:232lagen motdåvarande om
ifinnsRhodesialagenibestämmelsentillMotivenRhodesialagen.

ff.1969:78 s.57prop.
säkerhetsråd,beslutade FN:ssanktioner motliknandefrågaI avom

följtSverigeRhodesia, harområdeneller änandra stater
viseringar.resolutionsbesluten genom

utlänningskall1989:529utlänningslagenkap. 3 §Enligt l somen
harutlänningenintevisering,hai Sverigevistasi ellerin omreser

ellerFinland, IslandDanmark,imedborgareuppehållstillstånd eller är
visering.från kravet påundantagandraföreskrivafårRegeringenNorge.

utlänningarvilka1989:547utlänningsförordningen2 kap. 1 §I anges
utlänningslagenkap. 3 § ärföreskrivs i 1vadutöver somsom

visering.från kravetundantagna
frånmedborgareförviseringstvångförelegatdet redanharAntingen

politisktdetregeringenhareller också när ansettssanktionsländema
land.aktuelltförviseringsfrihetenupphävabeslutfattatmotiverat attom

polismyndigheterinvandrarverket,ambassader,svenskaNärliggande
vilkaunderrättatsharm.fl.gränskontrollervid sompersonerom

viseringmyndigheter harBerörda vägratsanktioner.FN:somfattats av
för dessa personer.

säkerhetsrådresolutionsbeslut FN:sexempel påföljer någraHär av
viseringar.följts genomsom

1992resolution 748säkerhetsrådFN:s199231Den omantogmars
beslutadestadgakapitel i FN:sVIIstödMedLibyen.sanktioner mot av

förlämpligavidta allaskulle attmedlemsstaterna stegallabl.a.rådet att
inresanekatsharmedborgarelibyskautvisaför ellerinresaneka som

isittgrundpå engagementfrån andrautvisatshareller stater av
terroristaktiviteter.

1994resolution 917säkerhetsrådFN:smaj 19946Den antog omnr
stadgakapitel i FN:sstöd VIIMedHaiti.sanktionerutvidgade mot av
hindraskulledröjsmålmedlemsstaternaallabl.a.beslutade rådet utanatt

territoriertill derasinresa
ochpolisen,inbegripetmilitären,haitiskahos denofficerareallaa av

familjemedlemmar;deras närmasteav
illegalai denoch1991i statskuppendeltagarnahuvudsakligadeb av

familjemedlemmar;och derasstatskuppen närmastesedanregeringen
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c de anställda ellerär företräder den haitiska militärenav som av som
och deras familjemedlemmar,närmaste såvida inte deras inresa har
godkänts, för ändamål överensstämmer med denna resolution ochsom
andra relevanta resolutioner, kommittén upprättad resolutionav genom
841 1993, och uppmanade kommittén hålla uppdaterad lista,att en
grundad på information tillhandahålls och regionalastaternasom av
organisationer, på föll inom denna punkt.personer som

Den nuvarande bestämmelsen i 15 § sanktionslagen inte direkt siktetar
nämnda resolutionsbeslut. Bestämmelsen enligt ordalydelsenovan är

inskränkt till tillämpas i de fall utlänningatt skäligen kan haantas
hemvist i blockerad och ha begått ellerstat begå sådanen attavse
handling står i strid förbud enligt sanktionslagen.motsom

Även regeringen inte sedan Rhodesiasanktionerna tillämpatom
bestämmelsen kan behov bestämmelsen dyka i framtiden.av upp

Utredningen har i avsnitt 9.3 föreslagit regeringen fåratt
bemyndigande meddela föreskrifter förbudatt i förhållande till inteom
bara eller områdestat iett även övrigtutan föremål fören ärannan som
sanktioner blockerad stat. Som följd härav bör bestämmelsen i 15 §en
sanktionslagen kompletteras. Regeringen bör få förordnaäven att en
utlänning kan avvisas utlänningen skäligen kan tillhöraom antas en
blockerad Med tillhöra blockeradstat. åsyftas härstat t.ex.en en
utlänning tillhör organisation vilken sanktionerna riktas.motsom en

förutsättningEn för kunna tillämpa bestämmelsenatt iär att man
säkerhetsrådet eller inom GUSP-samarbetet fattat beslut eller antagit
rekommendationer sådana sanktioner. För kunna genomföraattom
sådana sanktioner torde besluten och rekommendationerna identifiera
målgruppen föremål för sanktionerna.är Det bör därför inte uppståsom
något problem vid tillämpning bestämmelsen avgöraattav om en
utlänning tillhör målgruppen.

Om utlänning med hemvist i Sverige tillhör blockeraden stat,som en
organisation, har begåttt.ex. handling står i strid förbuden motsom

har meddelats med stöd sanktionslagen eller förbud isom EG-av
förordningar ekonomiska sanktioner har beslutats medom som
anledning FN-sanktioner, kan utlänningen i stället åtalas i Sverigeav
under förutsättning svensk jurisdiktionsrätt gälleratt enligt
bestämmelserna i kap.2 brottsbalken.

Eftersom FN:s säkerhetsråds resolutioner sannolikt till del kommerstor
regleras EG-rättsakter,att bestämt förordningar,närmare börgenom

bestämmelsen i 15 § omfattaäven överträdelser förbud i EG:sav
förordningar ekonomiska sanktioner. Det föreslås därförom en
lagändring med detta innehåll.

Utredningen föreslår regeringen fortsättningsvis fåratt även meddela
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ordningdeniavvisaskanutlänningföreskrifter somatt enom
förutsättningunder1989:529. Detta attutlänningslagenföreskrivs i

blockeradtillhöraellerhemvist ihaskäligen kanutlänningen antas en
stridistårhandlingsådanbegåellerbegåttoch har att somstat enavser

förbudellersanktionslagenstödmedmeddeladeförbudmed antingen av
beslutatsharsanktionerekonomiskaförordningar avi somom

ellerfattatsbeslutanledningmedgemenskapen ettEuropeiska somav
isäkerhetsrådFN:santagitsrekommendation avsomen

stadga.med FN:söverensstämmelse



16 Befogenheter för Tullverket att
använda tvångsmedel i frågam.m.

brott förbud meddelade medmotom

stöd sanktionslagenav m.m.

Sammanfattning:
Bestämmelsen i 16 § sanktionslagen Tullverketsom ger
befogenheter använda tvångsmedel blandatt i frågaannatm.m.

brott förbud meddelade med stöd sanktionslagen,motom av
ändras endast följ ande Hänvisningen tillsätt. meddelat förbud

i eller3 § 5 § 2 eller bort5 ochtas ersättssom avses av en
hänvisning till meddelat förbud, in- eller utförselmot av varor
eller åtgärder främjar sådan in- eller utförsel.som

Genom lagändring i sanktionslagen SFS 1989:51 gjordesen
bestämmelserna vissa tvångsmedel i 13-19 lagen 1960:418om om
straff för varusmuggling varusmugglingslagen tillämpliga i fråga om
brott förbud i eller3 §mot 5 § 2 eller sanktionslagen.5som avses
Reglerna i varusmugglingslagen handlar förundersökningom m.m.,
beslag, husrannsakan, kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning. De
bestämmelser i sanktionslagen hänvisar16 § till förbud motsom avser
utförsel från landet avsedd införas till blockerad förbudattav vara stat,

införsel till landet härrörmot från blockerad vissaav stat samtvara som
främjandeâtgärder i samband därmed. främjandeâtgärderDe som avses

lastning, lossning,är eller mottagande till förvaringtransport, av vara
eller tillhandahållande transportmedel eller utrustning ellerav av
förnödenheter för lämnande eller förmedlandetransport uppdragsamt av
för sådana åtgärder. Motiven till bestämmelsen finns i 198889:22prop.

6 ff.s.
Genom bestämmelsen förbättrades möjligheterna till utredning och

ingripanden såvitt avsåg Tullverkets kontroll. Skälet till att
tullmyndigheterna och tulltjänstemän saknat de befogenheter isom
många andra sammanhang tillkommer dem i samband med kontroll av
in- eller utförselförbud sanktionslagenär innehåller särskildaatt
bestämmelser påföljd för överträdelser förbuden i lagen. Enligtom av
27 § varusmugglingslagen skall i sådant fall varusmugglingslagens
regler inte tillämpas, inte uttryckligenannatom anges.
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denkraft 1trädde isanktionslagen,i 16 §ändringGenom somen
gjortsvarusmugglingslagen ävenibestämmelsernaharjanuari 1995,

förordningarförbud i EG:smotsvarande ompå brotttillämpliga mot
fattatsbeslutanledningmedutfärdadesanktioner somekonomiska av

isäkerhetsrådFN:santagitsrekommendationeller avsom
bet.199495:97,prop.stadgamed FN:söverensstämmelse

1994:1665.SFS1994952113,rskr.199495:UU8,
nuvaranderegeringensföreslagit9avsnitt attiharUtredningen

generelltmedsanktionslagen ettersättsi 3-8bemyndiganden mer
16 §ibestämmelsenmåstedäravföljdSombemyndigande. en

förbudmeddelattillhänvisardeneftersom somändrassanktionslagen
detEnligtsanktionslag.nuvarandeeller 5§ 2eller 5i §3avses

meddelafullmaktbl.a. attregeringenfårbemyndigandetföreslagna
föreslårUtredningen attutförselellerin-föreskrifter i varor.ämnet av

eller 5§ 2eller 5i 3 §förbudmeddelattillhänvisningen avsessom
ellerin-förbud,meddelattill mothänvisningochbort ersättstas enav

utförsel.ellerin-sådanfrämjaråtgärderellerutförsel somvarorav
till denanslutaskallmöjligtsåföljdändringen näraTanken är somatt

utredningenDensanktionslagen.§i 16bestämmelsennuvarande av
ordalydelsenenligtvisserligeninnebär enändringenföreslagna

Åtgärder in-främjarbestämmelsen.nuvarandeden somutvidgning av
lossning,lastning,änkan annatävenutförseleller avsevarorav

tillhandahållandeellerförvaringtillmottagandeeller varaavtransport,
förförnödenheter transportellerutrustningtransportmedel eller avav

åtgärder. Isådanaföruppdragförmedlandeellerlämnande avsamt
kommainteemellertid attbestämmelsenföreslagnadentordepraktiken

förändring.någoninnebära
framgårvilkaändringarspråkligavissa avföreslåsövrigtI

författningsförslaget.



17 Kostnadskonsekvenser

Förslaget i avsnitt l2 Kommerskollegium blir enda licensmyndighetatt
det gäller förnär vilka import- och exportreglering behövs medvaror

anledning förbud införts, dels i förordningar med stöd lagenav som av
vissa internationella sanktioner, dels i förordningar ekonomiskaom om

sanktioner har beslutats Europeiska gemenskapen medsom av
åberopande artikel 113 eller artikel 228 i Romfördraget torde inteav a
medföra några totala kostnadsökningar. Detta dels eftersom Statens
jordbruksverk och Fiskeriverket avlyfts motsvarande licensärenden, dels
eftersom det torde innebära rationaliseringsvinster enda myndighetatt en
hanterar sådana ärenden.

Bakgrunden till förslaget ärenden avseende dispens från nationellaatt
förbudsbestämmelser utfärdats med stöd sanktionslagen samtsom av
ärenden avseende tillstånd enligt förordningar ekonomiskaom
sanktioner har beslutats Europeiska gemenskapen, eftersom av
regeringens bestämmande handläggs på myndighetsnivå framgår av
avsnitt 12. Sveriges medlemsskap i EU kommer innebära vissaatt
kostnader eftersom ärenden avseende tillstånd enligt EG:snya
förordningar ekonomiska sanktioner, i vilka formella beslut måsteom
fattas tillkommer. kommerDet förmodligen innebära vissa kostnaderatt

handläggningen tillståndsärendenatt och ärenden gällande dispensav
från förbud meddelats med stöd sanktionslagen ärendensom samtav
gällande notifiering eller godkännande FN:s sanktionskommittéerav
överförs till myndighetsnivå. skallDet dock beaktas regeringen iatt
princip avlyfts motsvarande arbetsuppgifter. Utredningen räknar med att
de ärenden kommer överklagas inte kommeratt särskiltattsom vara
många.

Utredningens förslag föranleder inte några konsekvenser ur
jämställdhetsperspektiv enligt direktivet till samtliga kommittéer och
särskilda utredare redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser.att
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18.1 Förslaget till lag vissa internationellaom

sanktioner

En sammanställning paragrafema i sanktionslagenseparat över i
gällande lydelse och deras motsvarighet i utredningens förslag fogas till
detta betänkande bilagasom

1 §
Paragrafen de materiella förutsättningarna för tillämpninganger av
lagens bestämmelser. Detta behandlas i avsnitt Liksom5-7. enligt
nuvarande sanktionslag består förfarandet för lagenssättaatt
bestämmelser i tillämpning två led. skallFörst regeringen tillägga sigav
lagens befogenheter meddela föreskrifter, därefter skall denatt
materiella regleringen ske.

det förstaFör paragrafen regeringen kan 3 och 12att sättaanger
i tillämpning det behövs med anledning beslut fattatsettom av som
eller rekommendation antagits säkerhetsrådFN:s ien som av
överensstämmelse med stadga.FN:s Bestämmelsen första1 §motsvarar
stycket i nuvarande sanktionslag. Hänvisningen till och3-8 har15
tagits bort och hänvisning till och i lagen.3 12 övrigtIersatts av en
har endast språkliga justeringar gjorts.

säkerhetsrådsFN resolutioner skall liksom hittills endast gälla sådana:s
sanktioner i kapitel artikel iVII 41 stadga, d.v.s.FN:ssom avses
åtgärder icke-militär framgårDetta indirektnatur.av genom
hänvisningen till bestämmelserna i 3 och 12 §§, som avser
ämnesområden detta slag.av

Resolutionema skall ha tillkommit i överensstämmelse med FN:s
stadga, vilket innebär bl.a. röstningsreglema i stadgans kapitel Vatt
artikel 27 måste ha iakttagits säkerhetsrådet.av

Vid regeringens bedömning förordnande tillämpa lagenett attav om
skall meddelas med anledning beslut fattats ellerettav som en
rekommendation antagits säkerhetsrådet måste regeringen beaktasom av

EG har beslutat upptarom om gemensamma normer som
lagstiftningsutrymmet. de fallI FN-sanktioner genomförts genom
förordningar inom gemenskapen gäller dessa omedelbart utan
mellankommande nationell rättsbildning. Om EG inte beslutat någraom

eller beslutat sådana inte gällergemensamma normer om normer som
omedelbart mellankommande nationell rättsbildning, avgivitutan t.ex.
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tillåtgärder vidtaskompletterandenationellafårrekommendation,en
FN-sanktioner.genomförande av

gällervidtasbehöveråtgärdernationellakompletterandefalldetFör
följande.

meddelasprincip närskall ilagentillämpaFörordnande att
folkrättsligadenföljerbeslut.bindande Detfattatsäkerhetsrådet av

beslut. Isådanaefterkommamedlemsstaterför FN:sförpliktelsen att
tillämpningförordnaunderlåtaregeringen attfall kanenstaka avom

beslut kanrådetsföljaskyldigheten att varalagen, ansesattutan
frånutgåkan attförhållandet t.ex.kanåsidosatt. Det om manvara

föraktuellainterådetbeslut ärförbjuditsåtgärder avgenomsom
svensk lag.underfallersompersoner

efterkommaförpliktelsefolkrättslig attnågoninteföreliggerDet
endastdemåndeniresolutionersäkerhetsrådets avser
vilkenfall,såoch, itillämpasbörlagenFråganrekommendationer. om

i detomständigheternaefterbedömasha fårbörförordnandetomfattning
beaktandemedbedömning fårfri görasrelativtenskilda fallet. En av

faktorer.andraochekonomiskautrikespolitiska,
rekommendationsfallenoch ibeslutbindandefinnsfall deti deBåde

tilltillämpningsföreskriftemautformningenvidregeringen semåste av
lederinteochuppmaningarsäkerhetsrådetsgår längreintedessa änatt

resultat.orimligatill
ioch 123kanregeringen sättaparagrafenandradet attFör anger
ifattatsbeslutanledningmedbehövs ettdettillämpning somavom

ochutrikes-bestämmelsernamedöverensstämmelse gemensamom en
ochunionenEuropeiskaFördragetisäkerhetspolitik GUSP somom
säkerhet.fred ochinternationellåterställaupprätthålla ellersyftar till att

omedelbart.vidtasmåsteåtgärdernationellaförutsättning här ärEn att
Bestämmelsen är ny.

nämndagälla GUSP:stillbegränsatbemyndigande attRegeringens är
fredinternationellåterställaellerupprätthållatillsyftarbeslut attsom

FördragetFN-sanktioner. Imedfalletsäkerhet, såsom omoch är
kunnaskallsyftenvilkainteuttalas närmareEuropeiska unionen som
syftetBedömningenGUSP-samarbetet.inomsanktionerföranleda av

SverigeEftersomregeringen.påankommafårsanktionermed sådana
bedömningentorde denbeslutenfattarochmedmedlem EU äravsom

framgårFN-sanktionerbeträffandeLiksomproblem.någotvållainte
skallendastbeslutenoch 12till 3hänvisningen attindirekt genom

icke-militäråtgärdergälla natur.av
bestämmelsernamedöverensstämmelseifattatsskall ha omBesluten

EuropeiskaFördragetisäkerhetspolitikochutrikes- omgemensamen
ministerrådet.ienhällighetkräverunionen, som
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inombeslutenfalli detillämpaaktuellblir endastBestämmelsen att
inomförordningargenomförsinteGUSP-samarbetet genom
någrabeslutatintegemenskapendet fallgemenskapen. För om

eller beslutatlagstiftningsutrymmetupptar omnormer somgemensamma
mellankommandeomedelbartgällerinte utansådana somnonner

nationellafårrekommendation,avgiviträttsbildning,nationell t.ex. en
inombeslutengenomförandetillvidtasåtgärderkompletterande av

GUSP-samarbetet.
åtgärdernationellakompletterandesituationendengällerdet attNär

villbeslutnämndaGUSP:sgenomförandetillvidtasbehöver av
följande.anförautredningen

beslutsådanagenomförabemyndigandeinföra attGrunden för ettatt
förpliktande förbeslutatsvälde äraktioner närär att gemensamma

fastläggerståndpunkterochmedlemsländerna ramenatt gemensamma
villUtredningenområde.berörtagerande påmedlemsstaternasför

fall endastför sådanalagenfå tillämpabemyndigandebetona attatt ett
hjälpmedgenomförasiglämparbeslutenifråga attkomma när avbör

Vidomedelbart.vidtasmåsteåtgärdernationellasanktionslagen samt
tillregeringenmåste atttillämpningsföreskriftemautformningen seav

beslutenfattadeGUSP-samarbetetinomdegår längreintedessa än
resultat.orimligatilllederoch inteavser

avtal,brytandei §bestämmelsen 4framhållasbör avDet att om
9iförverkandebestämmelsemaochi 6dispensregeln ansvars-

särskildoch 13i 11bestämmelsernaoch 10 omsamt
tvångsmedelanvändatullverketförbefogenheter attochåtalsprövning

tillämpningsförordnande. Dessaomfattasskallinte ettavm.m.
kraft.iträderlagenmedochividare attgällerparagrafer utan

2 §
utnyttjas. Dettaskalllagenförfarandetreglerar närochParagrafen är ny

avsnittibehandlas
föregåutrikesnämndensamråd med ettskallbestämmelsenEnligt

fall detdeioch 12 §§,tillämpa 3regeringen utomförordnande attav
säkerhetsråd.FN:sbeslutbindandesigrör avom

valnågotSverige intebeslut harbindandesäkerhetsrådetsgällerVad
beslut. Detsådanauppfyllaförpliktatfolkrättsligt attärutan

betydandeunderhandlarregeringen ärkonstitutionella ensomansvar
eftertillämpningtill änkommer annatintelagstiftningengaranti för att

ocksåbörsammanhang nämnas attdettaprövning. Iomsorgsfullen
inteföreskrifter i visst ämnebeslutaregeringenförbehörigheten att

föreskrifter imeddelalagriksdagenförhinder sammaattutgör genom
sistaSomstycket RF.första14 §kap.8framgår enDettaämne. av
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kan således riksdagenutväg påverka dylikt regeringsbeslut.ett
Vad gäller säkerhetsrådets rekommendationer beslut inom GUSP-samt

samarbetet skall samråd med utrikesnämnden föregå förordnandeett av
regeringen tillämpa 3 och 12 §§. Beträffandeatt säkerhetsrådets
rekommendationer skall detta ske eftersom regeringen i dessa fall har en
valmöjlighet. Sverige inte lagligen förpliktatär genomföraatt
rekommendationerna. Likaså skall det ske beträffande besluten inom
GUSP-samarbetet eftersom regeringens tillämpning lagen förutsätterav
särskilda överväganden. Regeringen har bedöma dels huruvida syftetatt
med beslutet inom GUSP-samarbetet upprätthålla ellerär återställaatt
internationell fred och säkerhet, dels huruvida beslutet lämpar sig att
genomföra med hjälp sanktionslagen och det nödvändigtärav att
nationella åtgärder vidtas omedelbart.

Samrådet med utrikesnämnden i nämnda fall detersätterovan
nuvarande förfarandet inhämta riksdagens godkännande i efterhandatt

tillämpningsförordnande. Genomett samrådet blir riksdagen indirektav
informerad tillämpningsförordnande. fårett Det uteslutetom attanses
regeringen, för det fall det invändningaratt mot ettreses
tillämpningsförordnande i samband med samråd med utrikesnämnden,
skulle bortse från sådana invändningar och ändå tillämpa lagen. Som en
sista kan riksdagen, såsomutväg påverkanämnts dyliktettovan,
regeringsbeslut meddela föreskrifter iatt ämne.genom samma

3 §
Paragrafen och bestämmerär omfattningen regeringensny av
befogenheter genomföra sanktioner. behandlasDettaatt i avsnitt

Paragrafen föreskrifter förbud får rikta sigattanger mot statom en
eller område eller iett övrigt föremål för sanktionerärannan som
enligt beslut eller rekommendationett i blockeradI §en som avses
stat. Med uttrycket Sverige erkänd statsbildning.stat Medavses av
uttrycket område territorium inte har vunnit Sverigesavses som
erkännande utbrytarregion.stat, Regeringent.ex. vidärsom en
utforrnandet sina föreskrifter bunden nämnda beslut ochav av ovan
rekommendationer och kan således endast rikta sanktionema mot annan,
såsom regim eller organisation, besluten ochen en som
rekommendationerna utpekar.

Regeringen får generellt bemyndigande meddelaett föreskrifteratt om
förbud följande utlänningarsrör ämnen; vistelse i landet, in- ellersom
utförsel eller andra tillgångar, tillverkning,av varor, pengar
kommunikationer, kreditgivning, näringsverksamhet, trafik eller
undervisning och utbildning. Bemyndigandet direktupprepar
grundlagens beskrivning delegeringsbara i 8 kap. 7 § förstaämnenav
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delar.erforderligastycket iRF,
sanktionslagenligt nuvarandegällervad ärändringNågon mot som

med begreppetskall förståsgäller vadavsedd detinte när vara.som
inteHäri inbegripsegendom.lösMed även t.ex. mengasvara avses

finnsenergielektriskMedrättigheter.ochtjänster även somavsesvara
harlagenbeteckningen 27.16. Itulltaxa undergällandeomnämnd i

nuvarande sanktionslagenligtvarubegreppetinskränkningen iendast
egendomfår gällaförbud inte ärmed. Nämligentagits ettatt som

användning.personligaendast för innehavarensavsedd
bemyndigandetföruppdragna ärgrundlagendeUtöver gränsernaav

följandebundenföreskriftersinautformandetvidregeringen avav
ramar.

bundenregeringensäkerhetsråds resolutionergällerdet FN:s ärNär av
och börbeslutsäkerhetsrådets ävenordalydelsenden geravsomram

beslutdet gällerrekommendationer. Närinnehållet iföljaeftersträva att
bestämmelsernaöverensstämmelse medfattats i gemensamom ensom

Europeiska unionenFördragetsäkerhetspolitik i ärutrikes- och om
beslutetordalydelsendenbundenregeringen ger.avram somav

intebeslutatgemenskapende fallI när somgemensamma normerom
rättsbildning,nationellmellankommandegäller omedelbart t.ex.utan

dessutomföreskrifternanationellamåste derekommendation,avgivit en
båda deimed deni enlighetutformas ovannormengemensamma

nämnda fallen.
underfalleromfattarresolutionersäkerhetsrådsOm FN:s somvaror

ochstålgemenskapenochEuropeiska kol-upprättandefördraget avom
för medlemsstaternasföreträdarnafattatsavseende dessabeslut avvaror

råd gällerunionensEuropeiskasammanträde i attvidregeringar
enlighet medföreskrifterna inationelladeutformaregeringen måste

sistnämnda beslut.
beaktaenbartregeringenbehöverbemyndigandegenerelltMed ett

GUSP-samarbetetbesluten inomochresolutionstextsäkerhetsrådets som
och säkerhetinternationell fredåterställaupprätthålla ellersyftar till att
grundlagenssig inomföreskrifternasvenskadeoch till rörattse

angivitsdelegeringsbaradebeskrivning ämnena ovan.somav
förbudenregeringen. Omankommafallet fårsåBedömningen ärom

delegeringsbaradebeskrivningen ämnenautanförfallaskulle somav
lagstiftning.sedvanliginförlivande skemåsteuppräknats, genom

entydigtföreskrifter påuppgift blir i sina sättRegeringens ettatt ange
ellerbeslutenföljdförbjuds tillförfarandenvilka avsom

rekommendationerna.
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4 §
Paragrafen 10 § nuvarande sanktionslag. Motiven till dennamotsvarar
bestämmelse behandlas i avsnitt Paragrafen10. reglerar förhållandet
mellan förbud har meddelats med stöd i den3-8 §§ nuvarandesom av
sanktionslagen och avtal har ingåtts innan sådant förbud iträttsom
kraft. Regeringen kan i visst sanktionsfall förordna undantag frånom
bestämmelsen.

Hänvisningen till 3-8 § har tagits bort och hänvisning tillersatts av en
3 övrigt harI endast språkliga justeringar gjorts. Någon ändring i sak

inte avsedd.är
Frågan i vad mån undantag från bestämmelsen i paragrafen bör göras

måste i första hand bli beroende innehållet i säkerhetsrådetsav
resolution beslut inom GUSP-samarbetet i det enskilda fallet. Ensamt
förutsättning för regeringen skall kunna medge undantag givetvisatt är

så kan ske Sverige därmed åsidosätter sina förpliktelseratt utan att
enligt den aktuella resolutionen GUSP-beslutet. gemenskapenNärsamt
beslutat dettai avseende och dessa inte gällerom gemensamma normer
omedelbart mellankommande nationell rättsbildning, måste deutan
nationella föreskrifterna dessutom utformas i enlighet med den
gemensamma normen.

detNär gäller de fall där säkerhetsrådsFN:s resolutioner omfattar
faller under fördraget upprättande Europeiska kol- ochvaror som om av

stålgemenskapen och beslut avseende dessa fattas företrädarnavaror av
för medlemsstaternas regeringar vid sammanträde i Europeiska unionens
råd gäller regeringen måste utforma de nationella föreskrifterna iatt
enlighet med sistnämnda beslut i de fall besluten innehåller
bestämmelser i detta avseende.

Det å andra sidan ingenting hindrarär regeringen liksomattsom
hittills endast delvis utnyttjar befogenheten enligt paragrafen, såt.ex. att
avtal har träffats före viss tidpunkt, exempelvis dagen försom
säkerhetsrådets resolution, får ñxllföljas, medan avtal har ingåttssom
efter denna tidpunkt innan förbud enligt den svenska lagen träddemen
i kraft drabbas fullgörelseförbud. Inom för vad resolutionFN:sav ramen
respektive beslut inom GUSP-samarbetet medger f°ar ställningstagandet
i sådana frågor bli beroende på lämplighetsprövning.en

§5
Paragrafen i vilka fall regeringen så möjligt skallsnartanger som
upphäva förordnande eller föreskrifter har meddelats med stödett som

förordnandet. Bestämmelsen fjärde1 § stycket i nuvarandemotsvararav
sanktionslag. Motiven till denna bestämmelse behandlas i avsnitt 11.

Bestämmelsen har kompletterats med anledning utredningenattav
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föreskriftermeddelabemyndigandefår attregeringen omföreslagit att
GUSP-samarbetetinombeslutanledningmed sombehövs ettdet av

säkerhet.fred ochinternationellåterställaupprätthålla ellersyftar till att
gjorts.ändringarredaktionellaendastövrigt harI

harföreskrifterellerförordnandeupphävamåsteRegeringen somett
ellerbeslutsäkerhetsrådetsförordnandet,stödmedmeddelats omav

gälla.upphörtelleråterkallatshar attdelvisellerheltrekommendation
medöverensstämmelseifattatsharbeslutgällerDetsamma ett somom

isäkerhetspolitikochutrikes-bestämmelserna gemensamenom
ellerupphävtsdelvis harhelt ellerunionenEuropeiskaFördraget om

gälla.upphört att
rekommendation nämntsellerbeslutdåsituationerExempel på som

hamåstelikvälupphävtselleråterkallatsformelltha ansesattutanovan
respekteninternationelladensituationendengälla attupphört utgöratt

måsterimligendetsåurholkatsharsanktioner attifrågavarandeför
regeringendetåliggerfall attsådantgäller. Iinte längrede ettattanses

förordnandet.upphäva
möjligtsåregeringenparagrafen snarttredje attdet somFör anger

medmeddelatsharföreskrifterellerförordnandeupphävaskall somett
medsyftetsåändrats ettharförhållandena attförordnandet,stöd omav
GUSP-inombeslutgällerkvarstår. Dettalängreinteförordnande

detinomsanktionerekonomiskabesluteftersomsamarbetet om
återställaellerupprätthållaförsyftenandrai än attfattaskansamarbetet

medsyftetbedömerregeringen attsäkerhet. Omfred ochinternationell
detefternämnda attdettill änändrats annatsanktionema ett ovan

tillämplig.intesanktionslagenfattatssanktionema ärbeslutet om

6 §
sanktionsförbudfrånundantagregelinnehållerParagrafen omen

9 §Bestämmelsensanktionslagen. motsvararstödmedmeddelade av
avsnittbehandlas ibestämmelsentillMotivensanktionslag.nuvarande

12.
tagitsharstöd 3-8 §medmeddelatsförbudtillHänvisningen avsom

till 3hänvisningochbort ersatts enav
restriktiv.avseddhittills attliksomDispensgivningen är vara

detstödmedinförtssanktionerfråndispenstill avMöjligheterna som
mycketGUSP-samarbetet ärinombeslutbemyndigande avsersom

säkerhetsrådet.beslutbindandevid ettbegränsade på sätt avsomsamma
regeringenhuvudregeltidigareliksomdetåliggerförslagetEnligt som

stödmedmeddelatsförbudfrånundantagmedgefallvisstför somatt
beslutanderättendelegeraregeringenförmöjlighet attVidare3 gesav

avsnitt 12.iutvecklatsharförvaltningsmyndighet. Detta närmaretill
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7 §
Paragrafen 11 § första till tredjemotsvarar styckena nuvarande
sanktionslag. Motiven till denna bestämmelse behandlas i avsnitt 13.

Hänvisningen i första stycket till 3-8 har tagits bort och ersatts av
hänvisning till 3en

I övrigt har endast språkliga justeringar gjorts.

8 §
Paragrafen 11 § fjärde stycketmotsvarar nuvarande sanktionslag.
Motiven till denna bestämmelse behandlas i avsnitt 13.

Bestämmelsen reglerar liksom hittills brott begånget svenskatt av en
medborgare utomlands skall falla under svensk jurisdiktionsrätt även om

kap.2 eller2 3 brottsbalken§ inte tillämplig ochär hinder 2utan av
kap första5 § och andra stycket den balken. Stadgandeta attom
regeringen kan förordna paragrafens tillämpning har ersattsom av en
reglering i lag. Paragrafen kommer tillämpning beträffandeägaatt en
svensk medborgare bryter förbud meddelats med stödmotsom som av
sanktionslagen eller förbud i EG:s förordningar ekonomiskaom
sanktioner har beslutats med anledning FN-sanktioner.som av

Hänvisningen till denna paragraf har hänvisning tillersatts av en
7

I övrigt har endast språkliga justeringar gjorts.

9 §
Paragrafen 12 § nuvarande sanktionslag.motsvarar Motiven till denna
bestämmelse behandlas i avsnitt 13.

Hänvisningen till har11 § hänvisning tillersatts 7av en
övrigt harI endast språkliga justeringar gjorts.

10 §
Paragrafen 13 § nuvarande sanktionslag.motsvarar Motiven till denna
bestämmelse behandlas i avsnitt 13.

Hänvisningama i första stycket till 11 § två ställen har ersatts av
hänvisningar till 7

I övrigt har endast språkliga justeringar gjorts.

11§
Paragrafen 14 § nuvarande sanktionslag.motsvarar Motiven till denna
bestämmelse behandlas i avsnitt 14.

Hänvisningen till har11 § hänvisning till 7ersatts av en
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§12
till dennasanktionslag. Motivennuvarande§Paragrafen 15motsvarar

avsnittbehandlas i 15.bestämmelse
föreskriftermeddelafårregeringen attParagrafen när om enanger

utlänningslagenföreskrivs iordningi denavvisasutlänning kan som
1989:529.

beslut fattatsparagrafentillämpningför ärFörutsättningen att ettav
sanktion.sådani 1 §antagitsrekommendationeller omavsessomen

ihemvisthaskäligen kanutlänninggällerParagrafen antassomsom
skäligen kanutlänningtillämplig påblockerad ävengörsstat somen

åsyftasblockeradMed tillhörablockerad stattillhöra stat.antas enen
sanktionervilkenorganisationtillhörutlänning mott.ex. ensomen

riktas.
tillhänvisningharenligt 3-8 §förbudtillHänvisningen ersatts enav

förbud enligt 3
sannolikt kommerdelresolutioner tillsäkerhetsrådsEftersom FN:s stor

förordningar,bestämt görsEG-rättsakter,regleras närmareatt genom
Europeiskaförbud iöverträdelsertillämpligbestämmelsen även av

stycket.andrai §7förordningarbeslutadegemenskapen som avses
justeringar gjorts.språkligahar endastövrigtI

13 §
till dennaMotivensanktionslag.nuvarande§Paragrafen 16motsvarar

avsnitt 16.behandlas ibestämmelse
i §förbud 3meddelattillstycketförstaHänvisningen i som avses

stöd 3 §till medhänvisninghareller 5eller § 25 ersatts avenav
åtgärderellerutförselellerin-förbudmeddelat mot somav varor

Ändringen regeringensföljdutförsel.eller attsådan in- ärfrämjar aven
medsanktionslagenbemyndiganden i 3-8 ersätts ettnuvarande mer

ändringen såTanken närabemyndigande i 3generellt är att som
i 16 §bestämmelsennuvarandetill denanslutaskallmöjligt

sanktionslagen.
stycket harandratill §andra stycket 11i ersattsHänvisningen av en

andra stycket.tillhänvisning 7 §
gjorts.justeringarspråkligaendastövrigt harI

14 §
till dennaMotivensanktionslag.nuvarande§Paragrafen 17motsvarar

avsnitt 13.behandlas ibestämmelse
tillhänvisningharstycketandratill 11 §Hänvisningen ersatts av en

andra stycket.7 §
justeringar gjorts.språkligahar endastövrigtI
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Ikraftträdande- och Övergångsbestämmelser
lagenDen skall träda i kraft den 1 december 1995 då lagennya

1971:176 vissa internationella sanktioner skall upphöra gälla.attom
Av praktiska skäl skall lagen 1971:176 vissa internationellaom
sanktioner fortfarande gälla i fråga sådana tillämpningsförordnandenom

föreskrifteroch regeringen föremeddelat ikraftträdandet densom av nya
lagen. fall skulleI regeringen i samband med den lagenannat att nya
träder i kraft bl.a. behöva utfärda tillämpningsförordnandenäven nya

föreskrifteroch med stöd den lagen beträffande de sanktionerav nya
då i kraft.ärsom

För regeringen skall ha möjlighet delegera ärenden avseendeatt att
undantag från nationella bestämmelser utfärdats med stöd densom av
nuvarande sanktionslagen skall emellertid den lagens 6 § ävennya
tillämpas i fråga förbud meddelats med stöd 3-8 i lagenom som av

1971:176 internationellavissa sanktioner.om

18.2 Förslaget till förordning ändring iom

förordningen 198453 import- ochom

exportreglering

2 §a
Paragrafen och falli vilka Kommerskollegium endaär ärny anger
licensmyndighet.

Detta gäller för för vilka import- och exportreglering behövsvaror
med anledning förbud införts i förordningar med stöd lagenav som av

vissa internationella sanktioner.om
Detsamma gäller också för för vilka import- och exportregleringvaror

behövs med anledning förbud införts i förordningarav som om
ekonomiska sanktioner har beslutats Europeiska gemenskapensom av
med åberopande artikel eller artikel113 228 i Romfördraget.av a

Ikraftträdande- och Övergångsbestämmelser
Förordningen ändring förordningeni 1984:53 import- ochom om
exportreglering skall träda i kraft den december1 1995.
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18.3 Förslaget till förordningar om

upphävande dels förordningen JNF Sav,

1987:25 import- och exportlicenserom

inom Statens jordbruksverks
licensområde, dels förordningen FIFS

import- och1991:5 exportlicenserom

inom Fiskeriverkets licensområde.

Vid ändring i förordningen import-1984:53 ochen om
exportreglering, på framgår författningskommentaren isätt som av
avsnitt måste gällande licensbestämmelser18.2, inom Statens
jordbruksverks och Fiskeriverkets licensområden upphävas i den mån de
gäller för vilka import- och exportreglering föreskrivits medvaror
anledning förbud införts, i förordningardels med stöd lagensomav av
1971:176 vissa internationella sanktioner, dels i förordningarom om
ekonomiska sanktioner beslutatshar Europeiska gemenskapensom av
med åberopande artikel eller artikel i Romfördraget.113 228av a
Eftersom jordbruksverks och Fiskeriverkets licensförordningarStatens

inledande bestämmelse endast innehåller sådana bestämmelserutöver
skall förordningama upphävas. Förordningama skall upphöra gällaatt
samtidigt med förordningen ändring i förordningen1995:000att om

import- och exportreglering träder i kraft.1984:53 om
Äldre föreskrifter skall tillämpas i fråga för vilka ansökanom varor

import- exportlicens före ikraftträdandet deneller lämnatsom av nya
förordningen.

Förslaget till lag ändring i18.4 om

utlänningslagen 1989:529

följdändringVid sanktionslag måste i kap. 2 §4görasen ny
utlänningslagen till1989:529 hänvisar lagen 1971 176 vissasom om:
internationella sanktioner. Eftersom regeringen med stöd denav
nuvarande sanktionslagen hittills inte föreskrivit avvisning kan skeatt
bör hänvisningen till denna lag endast med hänvisning tillersättas en

träda i kraft samtidigt med denden sanktionslagen. skallLagen nyanya
sanktionslagen.
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18.5 Förslaget till förordningar ändring,om

dels i polisregisterkungörelsen 1969238,
dels i förordningen 1987:864 om

Tullverkets register för

brottsbekämpande verksamhet

Vid sanktionslag följdändringarmåste dels i 16 §göras,en ny
polisregisterkungörelsen dels i1969:38, 2 § förordningen 1987:864

Tullverkets register för brottsbekämpande verksamhet vilka hänvisarom
till lagen 1971 176 vissa internationella sanktioner. hänvisningEn: om
till den sanktionslagen införs. Förordningama skall träda kraftinya
samtidigt med den sanktionslagen. Hänvisningen till den nuvarandenya
sanktionslagen bör eftersomstå kvar denna, med undantag 9av
fortfarande gäller frågai sådana tillämpningsförordnanden ochom
föreskrifter regeringen meddelat före ikraftträdandet densom av nya
sanktionslagen.

18.6 Förslaget till förordning ändring iom

förordningen 1993:1467 med
bemyndigande för Riksåklagaren att
förordna väckande åtal i vissa fallom av

Vid sanktionslag följdändringmåste i förordningen2 §görasen ny
1993:1467 med bemyndigande för Riksåklagaren förordnaatt om
väckande fall.åtal i vissa Paragrafen Riksåklagarenattav anger
meddelar förordnanden åtal enligt lagen14 § 1971:176 vissaom om
internationella sanktioner. Hänvisningen till i14 § den nuvarande
sanktionslagen bör med hänvisning till ll § i denersättas en nya
sanktionslagen. Förordningen skall träda i kraft samtidigt med den nya
sanktionslagen. nuvarande sanktionslagen,Den med undantag 9av
gäller fortfarande i fråga sådana tillämpningsförordnanden ochom
föreskrifter regeringen meddelat före ikraftträdandet densom av nya

Äldresanktionslagen. föreskrifter skall tillämpas i fråga åtal enligtom
14 § i den nuvarande sanktionslagen.
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18.7 Förslaget till förordning ändring iom

departementsförordningen 1982: 1 177

Vid sanktionslag måste följdändring i avsnitt i3.1 bilagangörasen ny
till departementsförordningen hänvisar1982:1177 till lagensom
1971:176 vissa internationella sanktioner. Hänvisningen börom

med hänvisning till den sanktionslagen. Förordningenersättas en nya
skall träda i kraft samtidigt med den sanktionslagen.nya
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Kommittédirektiv

Översyn lagen vissa internationella sanktioner1971:176av om

Dir. 1993:144

Beslut vid regeringssammanträde den december22 1993

Statsrådet Dinkelspiel anför.

förslagMitt

tillkallasföreslår särskild utredare med uppgiftJag överatt atten se
lagen 176 vissa internationella sanktioner med syfte bl.a.1971 att: om
modernisera och tekniskt det svenska regelsystemet till deanpassa nya
krav omvärlden, särskilt nationerna, ställer.Förentasom

Bakgrund

medlem i nationerna FN folkrättsligt bundetSverige Förentaär som
beslut sanktioner icke-militär säkerhetsrådetsådana naturav om av som

i syfte upprätthålla internationell fred och säkerhet. syfteIatt attantar
Sverige snabbt skall kunna följa beslut eller rekommendationett en av

säkerhetsråd infördes lagen vissaFN:s år 1971 1971:176 om
hadeinternationella sanktioner sanktionslagen. Sverige då sedan år

1969 sanktioner i kraft Rhodesia. Sanktionslagen kom utformasmot att
med dessa sanktioner förebild.som

formelltuppbyggd s.k. beredskapslag. i kraftLagen Denär ärsom en
kan bara tillämpas för följa beslut eller rekommendationettattmen en

säkerhetsrådet. Efter lagändring trädde deni kraft januari1av somen
kan den också tillämpas, samarbetet inom Europeiska1993 om

gemenskapema inom Europeiska säkerhetskonferensenEG eller ESK
för främja internationell fred och säkerhet påkallar det och detatt om

svenskt intresse sådana åtgärder vidtas. Enligt i lagen f°ar1 §är ett att
förordna åtgärderregeringen vissa i lagen angivna skallnärmareatt

vidtas eller område i nyssnämnda ordning har gjorts tillmot stat som
föremål för sanktioner blockerad innehåller antalstat. Lagen ett
bemyndiganden för förbjuda skilda förfarandenregeringen att typer av

luft-,såsom in- och utförsel sjö-, och landstrañk, betalningarvaror,av
till eller från den blockerade Riksdagen måste godkännastaten.m.m.

efterhandregeringens förordnande tillämpa lagen. sker i enligtDettaatt
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förordnandedärandra stycket detbestämmelserna i l § sägs ettatt
det skall bestå, inomför prövning,underställas riksdagenmåste enom

månadinte pågår, inomriksmöteförordnandet eller,månad från enom
godkännadärefterRiksdagen måsteriksmöte.från början nästaav

detta,underställningen. Sker intefråntvå månaderförordnandet inom
förordnande.förfaller regeringens

ÅrRhodesia fram till år 1979. 1977tillämpadesSanktionslagen mot
varvidSydafrikavapenembargosäkerhetsrådetbeslutade motettom

sanktioner SFSgrund för svenskafickSanktionslagen utgöra
fortfarande gäller.1977:1127 som

i Sydafrika år 1979investeringarSverige infördeförbudDet motsom
säkerhetsrådet,resolutiongrundsin i någon ärhade inte utan enav

handelsblockadgällde densanktionsåtgärd.svensk Detsammaensidig
införde DåSverige år 1987.NamibiaSydafrika ochriktad mot som

handelssanktionersäkerhetsrådetikunde uppnåsenighet intenågon om
under slutet år 1986framför alltgjordesansträngningarvid de avsom

regeringen i ställetdåvarandeinhämtadeoch början år 1987av
förtillämpa sanktionslagenändå fåbemyndiganderiksdagens att en

godkände.vilket riksdagenifrågavarande länderhandelsblockad mot
förbudseptember i år. Lagenslutligt iupphävdesBlockaden motom

novembervid utgångenupphörde gällaSydafrikaiinvesteringar att av
år.månad detta

i första handursprungliga lydelsesinomfattade iSanktionslagen
varuhandel,samband medivissa tjänstervaruhandel liksomförbud mot

trafik.betalningar samt
Iraksanktionerbeslutsäkerhetsrådetfattadeaugusti 1990I motom

Därefter harkraft Irak.ifortfarandeKuwait, vilkaoch är mot
Förbundsrepublikensanktionerockså beslutatsäkerhetsrådet motom

Somalia, HaitiLibyen,Serbien-Montenegro,Jugoslavien samt
Angola.UNITA-gerillan isigriktarsanktioner motsom

tid har mångaundersäkerhetsrådet beslutatresolutionerDe senaresom
inteSverigeinnehåller förbudochomfattandevaritgånger som

bemyndiganden ivederbörligaavsaknadfölja iomedelbart kunnat av
tjänstehandel och fråganförbudgällersanktionslagen. Detta mott.ex.

ändringar,tillgångar. Genomblockerad trättfrysning stats somav enom
dessaiemellertid kompletteratslagenjuli hari kraft den 1993,1

1992932411,rskr.199293:UU34,199293:229, bet.hänseenden prop.
1993:664.SFS

Även ändrats.under de gångna årenlagenavseenden hari andra
i sinochtill år 1971Sanktionslagen kom nämntsär nysssom

säkerhetsrådetsanktioneruppbyggd eftergrundläggande utformning som
säkerhetsrådetharUnder årunder 1960-talet.redanbeslutade senareom
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flera och omfattandeenats sanktioner bindande medom naturav
långtgående och förbud. Den svenska sanktionslagentyper i sinnya av
dåvarande utformning har visat sig otillräcklig instrument förvara som

snabbt genomförandeett sanktionema. Vidtagna ändringar harav
visserligen kompletterat lagen i aktuella hänseenden. En allmän översyn

lagen ändå påkallad.ärav
Sverige har ansökt medlemskap i Europeiska unionen EU. Ettom

svenskt medlemskap i EU kan också medföra konsekvenser för den
tekniska utformningen det svenska regelverket. Detta bör ocksåav
beaktas i översynen.

Med hänsyn till vad jag har anfört bör särskild utredare få inu en
uppdrag sanktionslagen.överatt se

Uppdraget

Utredaren skall analysera i vilka avseenden utfonnningen svenskav
lagstiftning påverkas i ljuset sådana beslut fattas FN:sav som av
säkerhetsråd eller inom ellerEU ESK föreslå de ändringar ochsamt
modemiseringar påkallas detta.som av

Utredaren skall också inom för den allmänna översynenramen- -
nuvarande uppläggningöverväga med godkännande i efterhandom av

riksdagen ändamålsenlig eller det finnsär alternativa lösningar förom
tillvara riksdagens möjligheter till insynatt ochta kontroll. Andra frågor
har aktualiserats vid tillämpningen framför alltsom av senare

resolutioner sådana behovär tillsynsmyndighett.ex. ochom av en
Ärhandläggningsordningen för dispensansökningar. det ändamålsenligt

regeringen alltid skall beslutaatt undantag från sanktionemaom
Utredaren bör inventera dessa och övriga frågor uppkommit undersom
tillämpningen hittillsvarande sanktioner utreda hur medävensamtav
Sverige jämförbara länder hanterar motsvarande sanktionsärenden.
Utredaren bör också, i möjligaste mån, analysera vilka typer av
sanktioner kan förväntas komma beslutas säkerhetsrådet,attsom av
inom EU eller framöverESK och så långt möjligt utforma förslaget till

regler så de fångar alla förutsebaraatt ekonomiskanya typerupp av
sanktioner. Härvid skall utredaren särskilt uppmärksamma reglerna i 8
kap. regeringsformen.

Utredaren bör redovisa sitt uppdrag den oktoberl 1994.senast
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Hemställan

regeringenhemställer jaganförthartill vad jag atthänvisningMed
ärendenföredrauppgifttillharstatsrådbemyndigar det att omsom

handelutrikes
kommittéförordningenomfattadutredaresärskildtillkallaatt aven -

internationellavissa1971:176lagenför1976:119 överatt omse-
sanktioner, samt

biträde åtochsekreteraresakkunniga, annatbesluta experter,att om
utredaren.

huvudtitelstredjeskall belastakostnadernahemställer jagVidare att
Utredningaranslag m.m.

Beslut

bifallerochövervägandenföredragandenstillsigansluterRegeringen
hemställan.hans

Utrikesdepartementet
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En sammanfattande redogörelse för EG:s

rådsförordningar ekonomiska sanktioner infördaom
med anledning FN-sanktioner under perioden denav
8 augusti 1990 till den 10 oktober 1994.

Irak och Kuwait

augustiDen 6 1990 säkerhetsråd resolutionFN:s 661 1990antog nr
sanktioner Irak och Kuwait. Med stöd kapitel iVII FN:smotom av

stadga beslutar rådet i paragraf alla3 skall förhindra införselatt stater
till eller utförsel från Irak och Kuwait och förhindra sinaav varor
medborgare eller inom sina territorier från någon befattningatt taannan
med till eller från dessa länder. Undantaget endast leveranserärvaror
uteslutande avsedda för medicinskt bruk och, under humanitära
omständigheter, livsmedel.

paragraf beslutar rådet förbjudaI 4 kapital eller andra finansiellaatt att
eller ekonomiska tillgängliga för dessa länder. Undantagetgörsresurser

här betalningar uteslutande för medicinska eller humanitäraär rent
syften och, under humanitära omständigheter, livsmedel.

septemberDen 25 1990 säkerhetsråd resolutionFN:s 670antog nr
1990 flygembargo Irak och Kuwait. Med stöd kapitel VIImotom av
i stadga bekräftarFN:s rådet i paragraf resolution2 661 1990 redanatt

tillämplig allapå transportmedel, inklusive flygplan.är

paragraf beslutarI 3 rådet varje skall, vad gälleratt stat oavsett som
enligt ingångna avtal, flygplan tillstånd från dessvägra att starta
territorium det medför last till eller från Irak eller Kuwait annatom av

livsmedel under humanitära omständigheter eller för striktän
medicinska ändamål eller inom för UNIIMOG United Nationsramen

Military ObserverIran-Iraq Group.

Paragraf föreskriver4 varje skall flygplan tillståndvägraatt stat att
flyga dess territorium, det destinerat landa i Iraköver ellerär attom
Kuwait. Undantag dels för möjliggöra kontroll flygplanetgörs att att
inte medför otillåtna dels för falldet flygningen godkänts denvaror, av

resolution 661 1990 bildade sanktionskommittén ellergenom
flygningen gäller UNIIMOG.

Paragraf ålägger varje5 till bestämmelserna istat att attse
resolutionema och661 1990 670 1990 efterlevs de berörsav som av

5 15-0251
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paragrafen

1990resolutioner 661säkerhetsrådsinförlivandet FN:sfrågaI avom
utgjorde artikel 113KuwaitIrak ochsanktioner1990och 670 motom

genomförandebeslut inomförlegala basendenRomfordrageti
förbudoch avseendevaruområdetsanktioner på motgemenskapen av

paragrafernaoch 3-51990resolution 661paragraf ienligt 3flygningar
234090 denEEGförordningarrådets1990resolution 670i avnr

gällerVadoktober 1990.den315590 29ochaugusti 19908 avnr
ellerfinansiellaeller andrakapitalförbudbeslutet göraattmotom

resolution 661paragraf ienligt 4tillgängligaekonomiska resurser
nationellavidtamedlemsstaternaenskildatill deöverlämnades att1990

rådetsinfördes iicke-finansiella tjänsterbestämmelseåtgärder. En om
nämnd315590EEGförordning ovan.nr

i686 1991säkerhetsråd resolutionFN:s19912Den antogmars
föråtgärderlämpligatill attmedlemsstaternavilken uppmanas

återuppbyggnaden derasfolk iochregeringKuwaitsmedsamarbeta av
land.

gemenskapenupphävdeRomfördragetiartikel 13hänvisning till lUnder
Kuwaitavsåg315590 såvitt234090 ochEEGförordningarrådets nr

1991.den 454291förordning EEGrådets marsavnr

vissagemenskapengenomfördeRomfördragetiartikel 113stödMed av
underlätta det234090 förEEGförordning atti rådetsändringar nr

medicinskastriktförsåvitt avsågIrakhjälparbetet ihumanitära varor
1991.den81191 27EEGförordningändamål rådets marsavnr

säkerhetsrådFN:sapril 19913Den antog
varuområdet.infördesändringarvarvid vissa1991resolution 687nr

beslutadeIrak1991687resolutioni motparagraf 29l nr
åtgärdernödvändigaskulle vidtamedlemsstaterallasäkerhetsrådet att
regeringIraksyrkanderättsanspråkingasäkerställa görsför att avatt

sådanpåeller någonIrakijuridiskellerfysiskeller någon avperson
transaktion,kontrakt ellermedsambandi varsvägnar annanpersons

och1990resolution 661åtgärderdepåverkadesfullgörande nrsomav
medlemsstaterna.åladeresolutionerbesläktade

genomfördeRomfördrageti113artikeltillhänvisningUnder
234090förordningar EEGrådetsiändringarvissagemenskapen nr
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och 315590 för efterkomma säkerhetsrådsFN:s resolutionatt 687nr
1991 på varuområdet rådets förordning EEG 119491 den 7nr av
maj 1991. Gemenskapen beslutade också förbud uppfyllandemotom

rättsanspråk enligt paragraf 29 grundval artikel 235 iav av
Romfördraget rådets förordning EEG 354192 den december7nr av
1992

Libyen

Den 31 1992 säkerhetsrådFN:s resolution 748 1992antogmars om
sanktioner Libyen. Med stöd kapitel iV11 FN:s stadga beslutarmot av
rådet i paragraf 4 varje skall flygplan tillståndvägraatt stat att starta,
landa eller flyga i deras territorium, flygplanet destinerat landaär attom
i eller har från Libyen. Undantag medges för det fall denstartat
sanktionskommitté inrättas enligt resolutionen godkännersom
flygningen på grund betydande humanitärt behov. Vidare skall varjeav

förhindra Libyen förses med flygplan eller flygplansdelar,stat att att
underhåll, service eller tekniskt bistånd till libyska flygplan ellerges
flygplansdelar eller för sådana flygplan luftvärdighetsintyg utfärdas,att
betalning sker krav enligt existerande försäkringar ellerav nya nya
direkta försäkringar meddelas.

Enligt paragraf skall varje förhindra5 Libyen förses medstat att
krigsmateriel eller motsvarande materiel för polisiärt bruk liksom all typ

utrustning eller licensiering för tillverkning eller underhåll sådanav av
materiel inklusive tekniskt bistånd härför. Alla tjänstemän ärsom
närvarande i Libyen för råd libyska myndigheter i militäraatt ge
angelägenheter skall vidare dras tillbaka.

Enligt paragraf skall6 i betydande omfattning reducera antaletstaterna
och nivån vidpersonal de libyska beskickningama och begränsaav

eller kontrollera rörelsefriheten inom territoriet för all personal blirsom
kvar. Driften alla Libyan Arab Airlines kontor skall hindras.av
Slutligen skall skäliga vidtas för neka inresa eller utvisasteg att av
libyska medborgare har inresa eller har utvisats frånvägrats andrasom

på grund inblandning i terroristaktiviteter.stater av

fråga införlivandetI FN:s säkerhetsråds resolution 748 1992om av om
sanktioner Libyen utgjorde artikel 113 i Romfördraget den legalamot
basen för genomförandebeslut inom gemenskapen sanktioner påav
varuområdet, såvitt flygplan och flygplansdelar, avseende tjänsteravser

avseende förbud flygningar enligt paragraf 4 och avseendesamt mot
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paragraf 6enligtkontorAirlinesLibyanalladriftenhindrande avav
gällerVadapril 1992.den 1494592förordning EEGrådets avnr
vidtamedlemsstaternaenskildatill deöverlämnades attvapenembargot

reduceraresolutionenparagraf i6Besluten i attåtgärder.nationella om
inomrörelsefrihetenreducerabeskickningar,diplomatiskapersonal vid

utvisaelleroch neka inresakvarblirpersonaldenterritoriet för avsom
medförde inteterroristaktiviteterisigmedborgarelibyska engageratsom

gemenskapen.beslut inomnågot

resolution 883säkerhetsrådFN:snovember 199311Den antog nr
kapitel VIIstödMedLibyen.sanktionerutvidgade1993 mot avom

allaskall frysaallaparagraf 3rådet ibeslutadestadga stateri attFN:s
juridiskvarjeellerregeringen,libyskatillhörtillgångar sompersonsom

tillgångardessaförhindraförfrån Libyenkontrolleras atteller attägs av
tillgångarparagrafenligtUndantagetför Libyen. ärtillgängligagörs

petroleumprodukter,ochpetroleumförsäljningerhållits från avsom
jordbruksprodukterprodukteroch samtinklusive naturgas,naturgas av

decemberefter den 1därifrånförtsochLibyenfrånhärrör utsomsom
bankkonton.avseddasärskiltdärföroch1993 sattssom

varjeförbjudaskallallarådetbeslutarparagraf stater5I att
förtecknadsärskiltresolutiontilli bilagaLibyentillhandahållande till av

till denna.tillverkningsutrustningoljeindustrin jämtetillutrustning

AirlinesArabLibyanallatillparagraf skall6 attEnligt staterna se
bolagetmed dettransaktionerkommersiellaallaochkontor stängs att

flygplanskomponentereller görsflygplanförbjudsVidareförbjuds. att
sådanaserviceellerunderhåll görsellerLibyeninomtillgängliga att

flygfältlibyskaförutrustningmaterial ochTillhandahållande avvaror.
utrustning.material ochsådanserviceochunderhållförbjuds liksom av

lufttrafikkontroll.civilförutrustningochnödutrustningUndantaget är
piloter,libyskaträningelerbiståndråd,avseendeTjänster av

heller utföras.markpersonal f°ar inteochluftfartygs-ellerflygingenjörer
flygplan.libyskameddelasförsäkringdirektfårhellerInte

föråtgärdernödvändigavidta attskallparagraf 8Enligt staterna
regeringLibyensyrkanderättsanspråkingasäkerställa görsatt av

sådanpåeller någonLibyenijuridiskellerfysiskeller någon person
ellertransaktionellerkontraktmedsambandivägnar annanpersons

åtgärderdepåverkadesfullgörandeoperationkommersiell somavvars
resolutioner.besläktaderesolution ellerdennaålagts genom
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ministerrådEU:s enades ståndpunkt enligt artikel Jom en gemensam
i saken 93614GUSP den november22 1993. frågaIav om
införlivandet säkerhetsråds resolutionFN:s 883 1993av nr om
utvidgade sanktioner Libyen utgjorde artikel i Romfördraget228mot a
den legala basen för genomförandebeslut inom gemenskapen av
sanktioner på varuområdet, såvitt flygplan, flygplansdelar ochavser
utrustning till oljeindustrin, avseende tjänster avseende förbudsamt mot
flygningar enligt paragrafema 4-6 rådets förordning 327493EEG nr

den 29 november nämnda förordning upphävdes1993. Genomav nu
den tidigare rådsförordningen EEG 94592. Gemenskapen beslutadenr
också förbud uppfyllande rättsanspråk paragrafenligt 8 påmotom av
grundval artikel i Romfördraget förordning228 rådets EEGav a nr
327593 den november Vad gäller beslutet frysning29 1993.av om av
tillgångar enligt paragraf överlämnades3 till de enskilda
medlemsstaterna vidta nationella åtgärder.att

likn in rr l -Mun r n r

september säkerhetsrådDen 25 1991 FN:s resolution 713antog nr
1991 införa allmänt och fullständigt vapenembargoatt ett motom
Jugoslavien.

Den 30 maj säkerhetsråd resolution1992 FN:s 1992757antog nr om
sanktioner Förbundsrepubliken Jugoslavien Serbien-Montenegro,mot
här kallad Förbundsrepubliken Jugoslavien. Med stöd kapitel VIIav
i stadga beslutar rådet i paragrafFN:s 4 alla skall förhindraatt stater
införsel till eller utförsel från Förbundsrepubliken Jugoslavien av varor
och förhindra sina medborgare eller inom sina territorier från attannan

befattning med till eller från denna Undantaget endastärta stat.varor
leveranser uteslutande för medicinskt bruk eller livsmedel.

paragraf föreskrivs förbud kapitalI eller andra ekonomiska5 mot att
tillgängliga för Förbundsrepubliken Jugoslavien.görsresurser

Undantaget betalningar uteslutande för medicinska ellerär rent
humanitära ändamål eller för livsmedel.

paragraf undantas från förbudenI 6 i paragrafema och transitering4 5
med utanför Förbundsrepubliken Jugoslavien.av varor ursprung

Enligt paragraf skall varje flygplan7 tillstånd landavägrastat att starta,
eller flyga deras flygplanetterritorium, destinerat landaöver är attom
eller har från Förbundsrepubliken Jugoslavien. Undantag förstartat görs
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sanktionskommitté,dengodkänts upprättatsflygningar avsomavsom
med givnaändamål förenligaandraellerhumanitäragrundFN, av

flygplan ochserviceförhindraskall varjeVidareresolutioner. stat av
för sådanaJugoslavien ellerFörbundsrepublikenflygplansdelar från att

enligtkravbetalning skerutfärdas,luftvärdighetsintygflygplan av nya
meddelas.försäkringardirektaförsäkringar ellerexisterande nya

personal vidnivånreduceravarjeparagraf åligger detEnligt 8 attstat av
deltagandehindrabeskickningar,JugoslaviensFörbundsrepubliken att

alltavbrytaochiförbundsrepublikens sidafrån attsportevenemang
kulturellt utbyte jämteoch alltsamarbeteoch teknisktvetenskapligt

förbundsrepubliken.frånbesök personerav

finns någratill det intedet varjeparagraf åliggerEnligt 9 attstat att se
eller dessJugoslavienFörbundsrepublikenfrånanspråkrättsliga

kontrakt ochavbrutnaresolutionengrundsidamedborgares genomav
liknande.

Jugoslavienkonferensen,åtgärderinte vidtagnaparagraf gällerEnligt 10
FN-styrkanellerövervakningsuppdraggemenskapensEuropeiska

medfullo samarbetatillallaVidareUNPROFOR. stater attuppmanas
dessa organ.

1992säkerhetsråds resolution 757införlivandetfråga FN:sI omavom
iutgjorde artikel 113JugoslavienFörbundsrepublikensanktioner mot

genomförandebeslut inomförlegala basenRomfördraget den
förbudoch avseendevaruområdetsanktioner pågemenskapen motav

EEGrådets förordningochparagrafema 10enligt 7flygningar
rådets förordning EGden juni 1992. Genom143292 1 nravnr

med stödgemenskapengenomfördes inomden juli 1994173394 11av
uppfyllandeförbudetRomfördragetiartikel 228 mot avaav

ministerråd enadesparagrafenligt EU:srättsanspråk gemensamom en
rättsanspråken 94366GUSPartikel i frågaenligt Jståndpunkt avom

resolution 713vapenembargot enligtVad gällerden juni 1994.13
andraellerkapitalförbudoch beslutet1991 göramot attom

resolution 757paragraf itillgängliga enligt 5ekonomiska resurser
nationellavidtaenskilda medlemsstaternatill deöverlämnades1992 att

infördes i rådetstjänstericke-finansiellabestämmelseåtgärder. En om
paragraf ii 8Besluten143292 nämndförordning EEG ovan.nr

beslutgemenskapen någotfattade inte1992resolution 757 om.

1992resolution 760säkerhetsrådjuni 1992 FN:s18Den antog nr
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enligt vilken leveranser för väsentliga humanitära ändamål även annat
livsmedelän och mediciner undantas från sanktionema mot

Förbundsrepubliken Jugoslavien i resolution 757 1992.nr

Under hänvisning till artikel 113 i Romfördraget genomförde
gemenskapen vissa ändringar i rådets förordning EEG 143292 tillnr
efterkommande säkerhetsrådets resolutionav

760 1992 rådets förordning EEG 201592 den juli20nr nr av
1992.

Den 16 november 1992 FN:s säkerhetsråd resolutionantog 787nr
1992 enligt vilken tillämpningen och övervakningen sanktionemaav

Förbundsrepubliken Jugoslavien skärptes.mot

Under hänvisning till artikel i113 Romfördraget genomförde
gemenskapen vissa ändringar i rådets förordning EEG 143292 tillnr
efterkommande säkerhetsrådets resolution 787 1992 rådetsav nr
förordning EEG 353492 den december7 1992.nr av

Den april17 1993 säkerhetsrådFN:s resolutionantog 820 1993nr om
utvidgade sanktioner Förbundsrepubliken Jugoslavien. Med stödmot av
kapitel VII i FN:s stadga beslutar rådet i paragraf 12 import till,att

från eller transitering FN:s skyddadeexport områden i Kroatiengenom
och bosnisk-serbiska styrkor kontrollerade områden i Bosnien-av
Hercegovina kräver tillstånd vardera landets regeringar. Undantagav

för humanitära leveranser.görs

I paragraf 15 och 22 c förbjuds transiteringar genom
Förbundsrepubliken Jugoslavien.

I paragraf 16 och 28 förbjuds fartyg från Förbundsrepubliken
Jugoslavien befara medlemsstats territorialvattenatt och förbjuds vidare
all kommersiell trafik på Förbundsrepubliken Jugoslaviens
territorialvatten.

I paragraf 21 åläggs varje medlemsstat frysa de tillgångar finnsatt som
i respektive medlemsstat och Förbundsrepublikenägssom av
Jugoslavien eller fysiska eller juridiska i den förstatenav attpersoner
tillförsäkra de inte tillgängliga för någon i Förbundsrepublikenatt görs
Jugoslavien.

I paragraf 22 a och b förbjuds transport överav varor
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medoch dess hamnar,landgränsJugoslaviensFörbundsrepubliken
och, efterlivsmedelförnödenheter,medicinskaförundantag

förnödenheter.humanitärasanktionskommitté,godkännande FN:sav

fartyg, fordonförverkandeochbeslagreglerarParagraf och 2524 av
ijuridiskellerfysiskoch flygplan ägs personavsom

förkostnadernaParagraf reglerar26Jugoslavien.Förbundsrepubliken
beslagtagandet.

finansiellasåvältillhandahållande tjänster,förbjudsparagraf 27I somav
för någonämnadjuridiskfysisk ellericke-finansiella, till någon person

medJugoslavienFörbundsrepublikendrivs iaffärsverksamhet som
postbefordrantelekommunikation ochavseendeför tjänsterundantag

resolution 1992.med 757förenligajuridiska tjänstersamt

1993resolution 820säkerhetsrådsinförlivandet FN:sfrågaI nravom
utgjordeJugoslavienFörbundsrepublikensanktionerutvidgade motom

genomförandebeslutförlegala basendenRomfördragetartikel i113
alla tjänster,varuområdet, avseendesanktionergemenskapeninom av

ochflygningaravseende förbudfinansiella tjänster motsamtutom
förordningrådetsoch 24-28paragrafema 16, 2212, 15,sjötrafik enligt

nämndarådetsGenomapril 1993.den 2699093EEG nuavnr
143292EEGrådsförordningentidigaredenupphävdesförordning nr

enligttillgångarfrysninggäller beslutetVadnämnd avomovan.
paragraf 27ifinansiella tjänsterbeslutetochparagraf 21 om

nationellavidtaenskilda medlemsstaternatill deöverlämnades att
åtgärder.

943resolutionsäkerhetsrådseptember FN:s1994Den 23 antog nr
embargot. EU:sdelarmindrevissaupphäva1994 att avom

iartikel 1.2ståndpunkt enligtenadesministerråd gemensamom en
iartikelMed 228oktober 1994.den 1094673GUSPsaken aav

ändringarvissagemenskapengenomfördelegal basRomfördraget som
förordning EGrådetsanledning därav99093 iförordningi rådets nr

oktober 1994.den247294 10av

Haiti

1993resolution 841säkerhetsrådFN:sjuni 1993Den 16 antog omnr
beslutarstadgaikapitel FN:sstöd VIIHaiti. Medsanktioner mot av

petroleumförhindraskallmedlemsstaterallaparagraf attrådet i 5 att
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eller petroleumprodukter eller krigsmateriel och liknande materiel samt
reservdelar direkt eller indirekt säljsoavsett eller hålls tillursprung
handa deras medborgare, från deras territorier eller med användandeav

fartyg eller flygplan därifrån till någon fysisk eller juridisk iav person
Haiti liksom varje handling kan främja sådan försäljning ellersom
sådant tillhandahållande.

I paragraf beslutar6 rådet vidare förbjuda all trafik till Haiti elleratt på
dess territorialvatten de i paragraf förbjudna5av varorna.

Enligt paragraf får den7 sanktionskommitté upprättatssom genom
resolutionen i enskilda fall medge undantag för icke-kommersiella
kvantiteter petroleum och petroleumprodukter för humanitära behov.av

Enligt paragraf skall8 medlemsstaterna ålägga alla fysiska och juridiska
frysa tillgångar tillhöratt Haitis regering, desspersoner som

myndigheter eller sådana myndigheter kontrollerade företag förav att
förhindra de tillgängliga för dessagörsatt myndigheter.

frågaI införlivandet FN säkerhetsråds resolution 841 1993om av :s nr
sanktioner Haiti utgjorde artikel 113 i Romfördragetmot den legalaom

basen för genomförandebeslut inom gemenskapen sanktioner påav
varuområdet, såvitt petroleum och petroleumprodukter enligtavser
paragrafema rådets5-7 förordning EEG 160893 den juni24nr av
1993. Vad gäller vapenembargot liksom beslutet frysningom av
tillgångar enligt paragraf 8 överlämnades till de enskilda
medlemsstaterna vidta nationella åtgärder.att

I resolution 861 1993 den 27 augusti inställer1993nr av
säkerhetsrådet med omedelbar verkan sanktionema Haiti tills vidare.mot

anledningI därav upphävde gemenskapen med stöd artikel 113 iav
Romfördraget rådets förordning EEG 160893 rådets förordningnr
EEG 252093 den 13 september 1993.nr av

resolutionI 873 1993 den 13 oktober 1993 beslutarnr av
säkerhetsrådet återinföra de tidigare sanktionemaatt Haiti intemot om
vissa villkor uppfylls. anledningI villkoren i resolutionen inteattav
uppfylldes upphävde gemenskapen med stöd artikel i113av
Romfördraget rådets förordning EEG 252093 rådets förordningnr
EEG 302893 den 28 oktober 1993. Rådets förordning EEGnr av

160893 trädde då, med vissa tillägg, åter i kraft.nr
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1994resolution 917säkerhetsrådFN:smaj 19946Den omantog nr
stadgaikapitel FN:sVIIMed stödHaiti.sanktionerutökade mot av

ellerfrånflygplan ärvarjeparagraf 2 startatiförbjuder rådet som
flygaellerlanda ifrån, överHaitiilandadestinerat startaattatt

kommersiellaför reguljäraUndantagterritorium. görsmedlemsstats
FN:sgodkäntsflygningarochpassagerarflygningar avsom

skäl.liknandeellerhumanitäragrundsanktionskommitté på av

respektivetillhindra inresamedlemsstaternaåläggsparagrafEnligt 3 att
polisen,inbegripetmilitären,haitiskahos denofficerareland av

elleranställda hosregeringen,illegalaoch i deni kuppendeltagarna
och dessa närmastemilitären,haitiskadenförföreträdare personers

familjemedlemmar.

frysabestämdastedetallaanmodas attparagraf 4Enligt stater nu
tillgångardessavarkenförsäkraförtillgångar attnämnda attpersoners

nämndatillgängliga förfinansiellaandra görseller personer.resurser

varjeliksomHaitifrånförbjuds all importparagraf 6Enligt varorav
sådanatransiteringellerfrämjaråtgärd export varor.avsom

varjeliksomHaititillallförbjuderParagraf 7 export varorav
Haiti. Undantagetiellermedlemsstatiskersig detfrämjandeåtgärd vare

icke-kommersiellalivsmedel liksomochbrukmedicinsktforär varor
behovhumanitäraförpetroleumprodukterochpetroleumkvantiteter av

behov.humanitäraväsentligaförandraeller varor

joumalistersinformationsmaterial ochvidareundantasparagraf 8Enligt
utrustning.

Haitisoch fråntillförbjudnamedall trafikförbjudsparagraf 9I varor
transittrafik.iUndantagetterritorialvatten. ärochterritorium varor

anspråkhaitiskauppfyllandeförbjudsparagraf 11Enligt omav
garantiförbindelseellerskuld-elleravtalgrundas påanspråken ett en

sanktionema.grundpåfullgörasinte kunnat avsom

artikel JenligtståndpunktenadesministerrådEU:s gemensamom en
införlivandetfrågamaj 1994. Iden 3094315GUSPi saken avomav

sanktionerutvidgade1994 motresolution 917säkerhetsrådsFN:s om
förlegala basendenRomfordragetiartikel 228utgjordeHaiti a

varuområdetsanktioner pågemenskapeninomgenomforandebeslut av
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och avseende förbud flygningar enligt paragrafemamot 2 och 6-9
rådets förordning EG 126394 den 30 maj 1994. Genomnr av nu
nämnda förordning upphävdes de tidigare förordningama EEG nr
160893 och 302893. Gemenskapen beslutade också förbud motom
uppfyllande rättsanspråk enligt paragraf 11 grundval artiklarnaav av
73 och i228 Romfördraget rådets förordning EG 126494g a nr

den 30 maj 1994. Beträffande frysning tillgångar enligt paragrafav av
4 rådet rekommendation på grundval artikel 73 iavgav en av g
Romfördraget rådets rekommendation 94313EG den 30 maj 1994.av
Säkerhetsrådets beslut alla skall hindraatt inresa till derasstater
territorier vissa haitier i paragraf i3 resolutionen fattade inteav
gemenskapema något beslut om.

Genom rådets förordning EG 254394 den 19 oktober 1994nr av
upphävdes rådsförordningen EG 126394 i anledning FN:snr av
säkerhetsråds resolution 944 1994 den 29 september 1994nr av som
innehöll beslut upphörande sanktionema Haiti. EU:smotom av
ministerråd enades ståndpunkt enligt artikel iJ.2om en gemensam
saken 94681GUSP den oktober14 1994.av

Ovan nämnda rådsförordning EG 126494 gällande förbud motnr
uppfyllande rättsanspråk dock fortsatt i kraftär och avsikten ärav att
den skall förbli så permanent.

Angola

Den 15 september 1993 säkerhetsrådFN resolutionantog 864:s nr
1993 sanktioner UNITA i Angola. Med stödmot kapitel VII iom av
FN:s stadga beslutar rådet i paragraf 19 alla skall förhindraatt stater att
krigsmateriel petroleum och petroleumprodukter,samt oavsett ursprung,
försäljs eller hålls till handa deras medborgare, från deras territorierav
eller med användande deras fartyg eller flygplan till Angolasav
territorium vid sådana platserän Angolasannat regering meddelatsom
FN generalsekreterare. Syftet med detta förbud enligt paragrafenär:s att
förhindra försäljning eller tillhandahållande dessa till UNITA.av varor

frågaI införlivandet FN:s säkerhetsråds resolution 864 1993om av om
sanktioner UNITA i Angola utgjorde artikelmot 113 i Romfördraget
den legala basen för genomförandebeslut inom gemenskapen av
sanktioner på varuområdet, såvitt petroleum ochavser
petroleumprodukter enligt paragraf 19 rådets förordning EEG nr
296793 den 25 oktober 1993. Vad gäller vapenembargotav
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nationellavidtamedlemsstaternaenskildadetill attöverlämnades
åtgärder.

Bosnien-Hercegovina

942resolutionseptember 1994den 23säkerhetsrådFN:s antog nr
Bosnien-områden isanktionemaskärpning mot1994 avom
kontroll.styrkorsbosnisk-serbiskaunderbefinner sigHercegovina som
paragrafisäkerhetsrådetbeslutarstadgai FN:skapitel VIIstödMed av

utövadeaktiviteterekonomiskaallaförhindraskallalla av7 stateratt
indirekt,ellerdirektkontrolleras,ellerjuridiskvarje ägs avsomperson

områden,bosnisk-serbiskahemvist imedjuridiskellerfysisk person
juridiskellerfysiskvarjeaktiviteterekonomiskaallaliksom personav

Undantagnämndauppdraghandlar påellerför personer.avagerarsom
tillanmälan FN:seftermedicinskaochlivsmedelförgörs varor

förkommittén,godkännande äveneftersanktionskommitté eller, av
ändamål.humanitäraväsentligaavsedda förvaror

och intetillståndexisterandeupphävaskallparagraf 8Enligt staterna
sanktionema.bryterdentilltillstånd motutfärdavidare somnya

aktiviteter.ekonomiskadefinierasparagraf 9I termen

egendom.ioch intressenegendomdefinierasparagraf 10I termema

inågontillhörfinansiellaallaskallparagraf 11Enligt somresurser
transaktionerför tillåtnabetalningarförundantagmedparagraf frysas7

paragrafenligt

spärrade konton.tillbetalningartillåterParagraf 12

fiansiellasåvältjänster,tillhandahållandeförbjuderParagraf 13 somav
ochpostalatelekommunikationer,förundantagmedicke-finansiella,

ändamål.humanitärafortjänstertjänsterjuridiska samt

medlemsstat.tillvissaförinresaförbjuderParagraf 14 grupper

flodtrafik.kommersiellförbjudsparagraf 15I

bosnisk-serbiskatillskeppningföreskriverParagraf 16 att varorav
kontroll.vederbörligförföremålskallområden vara
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paragraf uppgiftsskyldighetI 17 regleras till sanktionskommittén vad
uppgift betalningskälla.avser om

Paragraf ålägger18 vidta åtgärder för förhindra avledningstaterna att att
behållningar till bosnisk-serbiska områden.av

Enligt paragraf undantas från20 sanktionsbestämmelsema FN:s
fredsbevarande styrka, Internationella konferensen f.d. Jugoslavienom
och Europeiska gemenskapens övervakningsmission.

ministerrådEU:s enades ståndpunkt enligt artikel J.2om en gemensam
i saken 94672GUSP den oktober10 1994. fråga införlivandeIav om

säkerhetsråds resolutionFN:s 942 1994 sanktioner områdenmotav om
i Bosnien-Hercegovina under bosnisk-serbiska styrkors kontroll utgjorde
artiklarna och228 73 i Romfördraget den legala basen föra g
genomförandebeslut inom gemenskapen alla sanktionerav som

beslutetinnefattas i resolutionen i paragraf förbud14utom motom
inresa för vissa rådets förordning EG 247194 den 10grupper nr av
oktober 1994. därvid anmärkaDet gemenskapen reglerarär ävenatt att
beslutet frysning tillgångar och förbud tillhandahållandemotom av av
såväl fiansiella icke-finansiella tjänster.som





Bilaga 3

Utländsk rätt

på någraExempel hur länder i Europa ståtttill helt nyligensom
ståreller utanför påEU har införlivat FN-sanktioner nationellsom

nivå i det följande. Här redogörs för länderna har någonävenges om
motsvarighet till den nuvarande bestämmelsen i den svenska
sanktionslagen möjliggör lagen också kan tillämpasattsom om
samarbetet med EG eller inom ESK för främja internationell fred ochatt
säkerhet påkallar det.

Finland

Finland har liksom Sverige fullmaktslag for införlivande FN-en av
sanktioner med nationell Sedan den l januari 1968 gäller i Finlandrätt.

lag uppfyllande vissa förpliktelser, grundar sigen om av som
Finlands medlemsskap i FN. tillLagen skillnad från Sverigesavser,
sanktionslag, endast säkerhetsrådets bindande beslut. uppfyllaFör att
förpliktelser enligt sådana resolutioner kan i fråga åtgärderom av
ekonomisk åtgärder gäller meddelelsemedel ochnatur samt som
kommunikationer föreskrifter meddelas regeringenav genom
förordning. Sådana förordningar skall ofördröjligen delgivas riksdagensgar
talman, omedelbart skall bringa dem till riksdagens kännedom eller,som

riksdagen icke samlad så den sammankommit och kanär snartom
upphävas riksdagen.av

Beträffande straff för brott regleringsforeskrift meddelatsmot en som
enligt lagen gäller den finska strafflagen 46 kap. 1-3 §§. Enligt den
lagen straffet för normalbrott böter eller fängelse i högstär två år, for

brott fängelse i minst fyra månader och högst fyra år förgrovt samt
lindrigt brott böter.

Finlands gällande lagstiftning har inte någon motsvarighet till
bestämmelsen i den svenska sanktionslagen möjliggör lagenattsom
också kan tillämpas samarbetet med EG eller inom forESK attom
främja internationell fred och säkerhet påkallar det.

Norge

Även har liksomNorge Sverige fullmaktslag för införlivande FN:sen av
säkerhetsråds beslut med nationell l Norge kan regeringen enligt lagrätt.
den juni7 1968 meddela de bestämmelser nödvändiga förär attsom
genomföra FN:s säkerhetsråds bindande beslut. Bemyndigandet omfattar
således, till skillnad från Sveriges sanktionslag, inte FN:s säkerhetsråds
rekommendationer. Något särskilt insynskrav för riksdagens räkning
uppställs inte. Uppsåtlig överträdelse bestämmelse meddelatsav som
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elleråri högstfängelseellerstraffas med böterlagen tremed stöd av
ellerstraffas med böteroaktsamhetbegåsGärningbåda delarna. avsom

båda delarna.ellermånaderfängelse i högst sex
genomförandeförbemyndigandelagstiftningallmänhar ingenNorge

eller EU.inom ESKbeslut vidtagnaav

Island

införlivandeförÄven fullmaktslagSverigeliksomIsland har aven
allting harIslandsnationellmedbeslut rätt.säkerhetsrådsFN:s genom

åtgärderdevidtafullmaktregeringengivit1969 attlag år somen av
enligtbeslutsäkerhetsrådsgenomföra FN:sförnödvändigt krävs att

tillförpliktatIsland kanochFN-stadganoch iartiklarna 4139 varasom
omfattarBemyndigandetmedlemsskap i FN.sittgrundpågöraatt av

dessintebeslutbindandesäkerhetsrådetssåledes men
inte.uppställsalltingetförinsynskravsärskiltNågotrekommendationer.
kanlagenmed stödmeddelatsföreskriftöverträdelseFör avsomav

två år.i högstfängelseellertill böterdömas
regeringenbestämmelseingenfinns detlagstiftningisländskI som ger

anledningmedåtgärderspeciellaellersanktionerinförafullmakt avatt
eller ESK.medsamarbetet EU

.. ri

innehållerÖsterrike resolutioner,säkerhetsrådsinförlivas FNI som:s
fleragrundvalösterrikisk påmedförpliktelser, rättfolkrättsliga av

resolution FN:sgällerrättskällor. närDetta äveninterna aven
vilketBGBlBundesgesetzblatti motsvararoffentliggörssäkerhetsråd

författningssamling SFS.Svensk
samband medianvändningtillrättskällor kommerFöljande

sanktionsbeslut;genomförande FN:sav

bemyndigandenäringsministem attfrån 1984Utrikeshandelslagen ger-
handel.internationellinomförbudtillstånd ochutfärda

regeringenkrigsmaterialtransitutförselochin-Lag samt geravom-
krigsmaterialutförselvad gällerförbudutfärdabemyndigande att av

särskildatillammunitionciviloch stater.civilasamt vapenav

sanktionsåtgärderinternationellagenomförandeLag geravom-
sanktionsåtgärdervissagenomförabemyndiganderegeringen att som

utföraförbudkommunikationsmedel och attförverkandeochbeslag å av
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tjänster.

ÖsterrikesbestämmelservalutautländskLag upptar omsomom-
introduktionbeträffandeoffentliggöringNationalbanks av

utländsk valuta.affärer isärskildaförgodkännandeskyldighet

beträffandebemyndiganderegeringenbankväsenLag som gerom-
speciella-förbud förochdispositionsinskränkningarintroduktion av

kontospärrförordning.inlandskonton;

tillstånd.förutsätterutländsk valutaoch lagenUtrikeshandelslagen om
FN-sanktionemastriderintetillstånd. detOmPrincipiellt inte motges

angivnai lagenvissaunderundantag,fallenstakatillåts i
förutsättningar.

lagenkrigsmaterial,transitutförselochin-Lagen samt omavom
lagensanktionsåtgärderinternationella samtgenomförande omav

förbudabsolutadärförordningarutfärdandeförutsätterbankväsen av
förordningenciteras iuttryckligenmåsteEventuella undantaggäller.

beslutasefterhandirespektiveinförtsförbudetvilken genomgenom
förordning.särskild

strafflatituder förolikainnehållerrättskällomaolikaDe ovan
ochstraffet böterlägstasanktionsbestämmelser. Det äröverträdelser av

frihetsberövande.till två årsstraffetdet hårdaste upp
österrikiskadenbestämmelserna iallmännatillämpas deVidare

faraframkallandebrotten;speciellt kanvarvid nämnastrafflagen avman
tillmånaderfängelse frånmedförakanneutralitetenför uppsexsom

månaderfängelse frånmedföratjänstemissbruk kanochfem år sexsom
till tio årsfängelsefrån årsbrottvidfem ochtill år ett uppgravaupp

fängelse.
Österrike principielltiförordningarkontroll ärFör av

Österrikes författningslag frånEnligtansvarig.författningsdomstolen
ellerregeringenförordningarvissafastställaslagkan1920 att avgenom

huvudutskott. Dennanationalrådetsfrånsamförståndkräverministeren
lagengällerdetutnyttjatsexempelvishar närmöjlighet om
lagensanktionsåtgärderinternationella samtgenomförande omav

utländsk valuta.
lagensanktionsåtgärder ochinternationellagenomförandeLagen avom

folkrättsligtgenomförandetillsigbegränsarbankväsen ett avom
valuta,utländskvid lagenutgårbindande FN-beslut. Däremot omman

allomfattandefrånutrikeshandelslagenkrigsmateriallagen ettvid samt
tillvarataganderespektiveförpliktelserfolkrättsligabegrepp avav

svenskadentillmotsvarighetexaktutrikespolitiska intressen. En
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sanktionslagen, vilken kan tillämpas detta påkallasäven när av
samarbetet inom EG eller finnsESK, inte. sistnämndaDe
bestämmelserna medför emellertid de facto analoga verkningar.

Fr ternn

I Förenta lagstiftning, har helt uppbyggnadstaternas änsom en annan
den svenska, har presidenten generellt bemyndigande vidta sådanaatt
åtgärder behövs för genomföra säkerhetsrådets bindande beslutattsom
enligt artikel i41 FN-stadgan.

bestårI Förenta lagstiftning bemyndigandestaterna attsom ger
genomföra olika former sanktioner dels ParticipationUN Act ochav av
International Economic Emergency Powers Act delsIEEPA, av
Trading with the Enemys TWEA. kommerAct TWEA i praktiken
endast i fråga krigsförklaring har utfärdats och tillämpasom en
unilateralt.

bindande beslutEtt säkerhetsrådFN:s multilaterala sanktionerav om
implementeras presidenten utfärdar exekutivt beslut. Omatt ettgenom
sanktionerna har beslutats säkerhetsrådet det i första hand UNärav
Participation Act presidenten bemyndigande beordra denattsom ger

Ävenamerikanska administrationen genomföra sanktionema. IEEPAatt
kan dock ligga till grund för säkerhetsrådet beslutade sanktioner.av
IEEPA bemyndigande för olika former amerikanskaävenger av
unilaterala sanktioner långtgår vad säkerhetsrådetsutöversom

Ävenresolutioner föreskriver. kongressen önskar ofta ha finger medett
i spelet och kan på hand stifta lagar sanktioner för såvidaegen om nya
inte presidenten väljer kongressens beslut. inrikespolitiskaAvatt vetera
hänsyn väljer den sittande presidenten ofta inte kongressen.att emot

på någraExempel fråganhur medlemsländer i EU har löst hur FN-
sanktioner blir tillämpbara i de enskilda länderna, i de fall

åtgärdernationella i det följande.behöver vidtas Sådana åtgärderges
erfordras områden faller utanför kompetens,EU:s fört.ex.som
utfärdande straffbestämmelser till EG:s rådsförordningar. Härav
redogörs för länderna har någon allmänäven om
bemyndigandelagstiftning för genomförande eventuella beslut inomav
EG sanktioner i freds- och säkerhetsbevarande syfte, där FN:som
säkerhetsråd inte vidtagit sanktionsåtgärder.
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Danmark

införlivandeför FN:sfullmaktslagliksom SverigeDanmark har aven
lag den 10nationell Danmarkmed Isäkerhetsråds beslut rätt. ger en av

överläggning medfullmakt efterallmänregeringenmaj 1967 att
landetbestämmelsermeddela sådananämndenutrikespolitiska som

genomförande beslutinföra tillförpliktatFN-stadgangrund är att avav
ochöverensstämmelse med artiklarna 39säkerhetsrådet har fattat isom

således säkerhetsrådetsBemyndigandet omfattari FN-stadgan.41
rekommendationer.inte dessbindande beslut men

utfärdatsnationella bestämmelsertillStraffbestämmelser både som
rådsförordningarbestämmelser i EG:soch tillmed stöd lagen somav

danskastk. i denfinns i 2FN-sanktioner, § 110införlivande cavavser
frihetsstraff, vissa falleller iskall böterEnligt detta lagrumstrafflagen.

oaktsamhetuppsåtligen ellerådömas dentill fyra år, avsomupp
förstöd lag meddelatsförbud medelleröverträder bestämmelser avsom

FN-medlem.förpliktelsergenomföra Danmarksatt som
Europeiska gemenskapernasdevissaanvändandelagI avaven om

finnsapril 1988,den 11och utförselin-rättsakter varor, avavom
föreskrifterkompletterandenationellautfärdandebestämmelser avom

Industriministemdet området.förordningar påtill gemenskapernas ges
förnödvändigabestämmelserfastställabemyndigande äratt som

gemenskapernasekonomiskade Europeiskalandetanvändande i av
ochutförselin- ochgrundade artikel 113påförordningar av varorom
ochutförsel kolin- ochstålunionens beslutochEuropiska kol- avom
ochlantbruksministemhänförs understål. För somvaror

nämndaavtal med debemyndigandet efterfiskeriministem utövas
artikelanledning 228medändrasministrarna. Lagen attatt aavavses

innehåller bl.a.Maastrichtfördraget. Lageninfördesoch 73 genomg
medinför i stridutför ellerdenbestämmelser ettatt varorsomom

utställt i anledninginnefattat i ellerinförselförbudutförsel- eller ärsom
i besittningde rättsakter ettattnämnts utan avvaraovansomav

med böter.straffasdessa rättsakter,förhållande tilltillstånd krävs isom
den april 1988,och lagen 11maj 1967lagen den 10Med stöd av

EG-rättsakteraktuellahänvisning tillmednämnda samt avsersomovan,
träffadeavgörelserFN-sanktioner,införlivande representantemaavav

och aktuellaoch stålunionenKol-i Europeiskaför regeringarna
meddelatDanmark i förordningarharsäkerhetsråd,resolutioner FN:sav

genomförandebehövts förbestämmelsernationellakompletterande som
straffbestämmelser harBeträffandebindande beslut.säkerhetsrådetsav

nämndatill § 110hänvisning skettförordningamade danskai covan
uttryckbetraktat detDanmark hardanska strafflagen.stk. i den2 som
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för straffbestämmelsengod lagstiftningsteknik knyta medatt samman
förbudsbestämmelsen i rådsförordningar i det enskilda fallet.EG:s

aktuell rådsförordningHänvisning har därför skett till i den danska
förordningen. också fast praxis rådsförordningarDet EG:sär att

biläggs danska förordningama.till danska deöversatta
Danmark har inte någon allmän bemyndigandelagstiftning för

genomförande EG-sanktioner det nationella planet i fallpå deav
bindande rådsförordningar införts. Vad gäller vapenembargointe gäller
dock enligt den danska vapenlagen krävs tillstånd frånatt
justitieministern till såväl import varförexport ettsom av vapen

genomförasembargo dessa punkter kan administrativt.

Frankrike

Frankrike har inte någon allmän bemyndigandelagstiftning för
införlivande FN-sanktioner med fransk Frankrike åligger detIrätt.av
enligt konstitutionen regeringen tillse internationella avtal,att att
däribland FN-stadgan, efterföljs. Regeringen härigenom haanses
erforderligt stöd för vidta åtgärder behövs för genomförandeatt som av
FN-sanktioner, bindande beslutsåväl rekommendationer.som

FN-sanktion skall bli del fransk lagstiftning krävs,För iatt en en av
de fall det handlar område ligger utanför EUzs kompetens,ettom som

tillämpningsdekret utfärdas. utarbetas i konsultation mellanDettaatt ett
franska utrikesministeriet, tullen, ekonomiministeriet eventuellasamt
andra berörda, överföring till fransk lag.som omenas
Tillämpningsdekretet publiceras i den franska republikens officiella
tidning Journal Officiel de République Française JO.

På det betalnings- och finanspolitiska området har den juridiska
grunden för tillämpning sanktionerna i Frankrike hittills varit lagav en
från finansiella förbindelser med utlandet.1966 om

berörs sanktionerna informerasFöretag Directionvetsom man av av
des Relations Economiques Extérieures, D.R.E.E. ung.
handelsdepartementet, lyder under industri- och handelsministerietsom

också knutet till ekonomiministeriet.ärmen
EG:s rådsförordningar införlivande FN-sanktioner blirsom avser av

direkt del fransk krävs ingen publicering förordningenDet irätt.av av
sin helhet franskai den publiceras i nämndaJO. Däremot franska JO en
avis importateurs i vilken importörerexportateurs ochetaux aux

tydligt informeras gällande embargo omfattningen,exportörer om -
undantag proceduren för tillståndsbegäran i det fallet.samt senare

frågaI straffbestämmelser både vad de nationellaom avser
bestämmelserna i tillämpningsdekreten och rådsförordningarEG:s som
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Code dessigFN-sanktioner lutargenomförande motmanavavser
franska tullagen.dend.v.s.Douanes,

förbemyndigandelagstiftningallmäninte heller någonFrankrike har
ochi freds-sanktionerEGbeslut inomeventuellagenomförande omav

vidtagitsäkerhetsråd intedärsyfte FN:ssäkerhetsbevarande
genomförs inombeslut intedessadet fallsanktionsåtgärder. För

utfärdaregeringenrådsförordningar fårbindandegemenskaperna genom
området kanfinanspolitiskaochbetalnings-På dettillämpningsdekret.

från 1966lagensanktionernatillämpningförjuridisk bas omavsom
användas.utlandetmedförbindelserfinansiella

genomförs inomsanktionerekonomiskafall beslutdetFör om
intesäkerhetsråddärförordningar FN:sbindandegemenskapen genom
tillstraffbestämmelserFrankrikesanktionsåtgärder har ävenvidtagit

desCode Douanes.EG-förordningar ii sådanabestämmelser

Nederländerna

Sanctiewetsanktionslag från 1977får enligtNederländernaI en
utfärdas pådecreeföreskrift sanctionadministrativallmän1977 en

ochresolutionerefterkommaförMinistersrekommendation Our attav
internationellaochorganisationerinternationellarekommendationer av

internationell fredåterställandetupprätthållandet elleravtal avsom avser
Medrättsordningen.internationelladenfrämjandetsäkerhet elleroch av

har detutrikesminister,NederländernasMinistersOur sommenas
berörsandra ministrarmedtillsammans t.ex.övergripande ansvaret, som

föreskrifterhandlardetkommunikationsministern när om
införlivandesåvittbådetillämpaskantransportområdet. Lagen avavser

och försäkerhetsrådrekommenderade FNbeslutade ellersanktioner av :s
säkerhetsråddärsanktioner FN:sbeslut inom EGfattardet fall omman

sanktionsåtgärder.vidtagitinte
förharvarje åtgärdliksomvarurörelserpåverkaReglerna får som

kapital,ochtjänstervarurörelser,till ståndfådirektavsikt att
telekommunikationerochvägtrafik,lufttransporter,sjötransporter, post-

samband därmed.ivanligtvis användsdokumentoch även somavse
ocksåReglerna fårområden.ellerregler får beröraDessa stater avse

utländska medborgare.föruppehållstillståndochinresa
iutfärdatssanction decree änföreskrift annatfrågaI somom en

organisationinternationellresolutionmedenlighet somav enen
följaförpliktadelagligenorganisationeni denmedlemsstaterna är att
vissauppdrageller påuttryckasönskanbeslut, kanbindande avav

parlamentetStates-Generalof theChambers attdelar theav
lagtill sådanlagförslagi lag. Omskall stadfastasföreskriften ett en
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sedan förkastas skall föreskriften omedelbart upphävas.
Med stöd Sanctiewet 1977 har Nederländerna meddelat deav

nationella bestämmelser krävts för införlivande FN-sanktioner,som av
EG-rådsförordningaräven i förelegat i vissa delar.ämnet Dettaom

problemet med bristandeEU:s behörighet utfärdap.g.a. att
straffbestämmelser rörande överträdelser embargobeslut.av
Nederländerna har inte några straffbestämmelser till aktuella
rådsförordningar. Man arbetar på för undvikaett system att
dubbelregleringar och straffbestämmelser till rådsförordningar.ge
Straff för överträdelse de bestämmelser utfärdas med Sanctiewetav som
1977 grund varierar mellan fängelse ocheller böter.som

detNär gäller överträdelse bestämmelser förbud motav som avser
strategiskt gods straffas gärning begåsexport oaktsamhet medav som av

fängelse minst år ocheller böter. Uppsåtlig överträdelse straffasett med
fängelse i högst år och eller böter. Dessutom kan högre bötesstraffsex
ådömas enligt lag ekonomisk brottslighet, the Lawen som avser
goveming Economic Violations och enligt den nederländska strafflagen.

Ilskland

TysklandI genomförs FN:s säkerhetsråds resolutioner det nationella
planet med stöd 1961 års Aussenwirtschaftsgesetzav
utrikeshandelslagen, ochAWG Kriegswaffenkontrollgesetz lagen om
handel med krigsmateriel.

AWG inom vissa regeringen och andra myndighetergränserger
behörighet utfärda förordningar för omsättning iatt nationell rätt av
säkerhetsrådets resolutioner. allmännaDen bemyndigandeparagrafen
återfinns i paragraf 2 i medanAWG det i paragraf konkret27 fastställs

förordningsmakten i allmänhet tillfaller regeringen.att Detta sker i
normala fall införandet bestämmelse i 1986 årsgenom av en ny
Aussenwirtschaftsverordnung utrikeshandelsförordningen, AWV. AWG

i paragraf bemyndigande22 för införandeäven sanktioner detger av
finansiella området.

Handeln med krigsmateriel till delen regleradär istörsta
Kriegswaffenkontrollgesetz, vilken stadgar tillståndsplikt för denna typ

verksamhet. denI utsträckning embargobeslut frånettav som
säkerhetsrådet material faller under nämnda lagsavser som
tillämpningsområde behöver varken någon ytterligare lag eller
förordning utfärdas. Tillämpningen resolutioner denna har itypav av
stället skett enligt Kriegswaffenkontrollgesetz erforderligaattgenom
tillstånd inte beviljats. de fallI då resolution inte endast har avsetten
vad enligt tysk klassificeras krigsmaterialrätt ävenutansom som varor
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blivitnormgivningemellertid viss nationellharmed civil karaktär
förhindraregeringen förExempelvis harnödvändig. exportatt av

tält tagit inuniformer,överskottsmaterial i formmilitärt etc.av
civilaförteckning dematerialslag iifrågavarande AWV:s över varor

sedan intedylika tillstånd hartillståndsplikt. Någraunderliggersom
givits.

förbud meddelatsöverträdelserrörandeStraffbestämmelser somav
respektive lag.finns ilagarna nämndamed stöd ovanav

nyligen införa EG:sintillsida brukadetyskFrån man
vissa fallFN-sanktioner, iinförlivanderådsförordningar avsom avser

påpreciseringar i AWV. Dettaochspråkliga justeringarmed m.m.,
straffbestämmelserutfärdabehörighetbristandegrund EU:s attav

har införtsembargobeslut. Detrörande överträdelser en nynuav
vilken dei enligtparagraf stycke 4 AWG34straffbestämmelse

beläggsFN-sanktionerimplementeringrådsförordningar avsom avser
ikungjortsförordningamaförutsättningstrafllatituder undermed att

enligtrådsförordning kansådanöverträdelseTyskland. För enav
allvarligaoch i mindretvå årtill fängelse i minstdömasbestämmelsen

bestämmelseNämndamånader och fem år.mellanfall till fängelse tre
inkorporeranödvändigtlängremedfört det intehari AWG är attatt

beivrandetmed tanke påenbartirådsförordningar AWV av
förförutsättningKungörelseförfarandet intesanktionsöverträdelser. är en

kungörelsenTyskland. ställeti Itillämpbarhetrådsförordningens äger
nationellatill denförhållandedet irättssäkerhetsskäl eftersomrum av

hålla sigallmänhetenför den tyskasvårarestrafflagstiftningen attär
Tyskland kan enligträttsakter. Iinnehållet i EG:sinformerad om

Aussenwirtschaftsgesetzi 1961 årsparagrafuppgift 5
bemyndigande förallmäntutrikeshandelslagen, AWG utgörasägas ett

rörandebindande EG-besluträttsligttysk tillämpningnationell av
nationellakompletterandeparagrafen kandensanktioner. Enligt

åtgärdhandelsinskränkandede fallrättsakter utfärdas i när avseren
ekonomiministerietavtal.mellanstatligafullgörandet Detta görs avav

frnansministeriema.respektivemed utrikes-efter samråd

Storbritannien

tillämpligadirektsanktioner blir interesolutionersäkerhetsrådsFN:s om
särskild författningfallet måsteskall blisåi engelsk Förrätt. att en

utfärdas ochInstrumentsförfattningar Statutoryutfärdas. Sådana --
Nations årUnited Actfullmaktslagen thestödåterkallas med avav

Council,formellt theeller Queenregeringen,1946. Lagen ger
nationelltdekret förCouncilOrdersfullmaktgenerell attantaatt
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genomföra säkerhetsråds beslut enligt artikelFN:s i stadga.41 FN:s
Parlamentet skall omedelbart informeras dekret denettom som

brittiska regeringen utfärdat enligt lagen. Något beslut behöver inte
fattas i parlamentet. skerpraxis inte heller någon debatt föranleddI av
sådana dekret. Dekreten utfärdas med stöd lagen innefattar ävensom av
straffbestämmelser.

Beträffande resolutioner säkerhetsrådet, de berördet.ex.senare av som
Irak och SerbienMontenegro, har den ståndpunkten intagits detatt
behövs snabbare medel för realiserande. Följdaktligen har
beredskapslagstiftning, härrör från andra världskrigetsom men
fortfarande i kraft, kommit till användning. The Emergency Lawsär
Re-enactments and Repeals theAct 1964 Treasury Departmentger
finansdepartementet behörighet utfärda föreskrifter innebäratt attsom

lands finansiella tillgångar eller affärer i guld i Storbritannien ochett
andra brittiska besittningar fryses. The andImport, Export Customs
Powers Defence erbjuder generellAct 1939 fullmakt införaatt
omedelbara och importförbud beträffande alla kategorierexport- av

Båda de nämnda beredskapslagama konstruerade förär attvaror. ovan
skydda brittiska nationella intressen och kan verka oberoende av
auktorisation från säkerhetsrådet. Irak- och SerbienMontenegro-fallen,I
nämnda utfärdades Orders Council dekret enligt theovan, senare
United Nations täckte iAct områden desättstortsom samma som
bestämmelser utfärdats med stöd beredskapslagama.som av

rådsförordningar utfärdasEG:s med anledningsom av
säkerhetsrådsresolutioner blir bindande de publiceras aldrig i någonmen
brittisk författningssamling. Eftersom de förväntas medöverensstämma
säkerhetsrådsresolutionen och motsvarande brittiska författning- -
behövs inga särskilda straffbestämmelser och utfärdasnågra sådana inte
heller.

Någon motsvarighet till United Nations Act 1946 finns inte vad gäller
eventuella EU-beslut sanktioner. generellaNågra straffbestämmelserom
finns inte heller för närvarande till eventuella EG-förordningar om
sanktioner.



Bilaga 4

Sammanställning förslag tillöver

handläggningsordning i sanktionsärenden

finns varianter vad ansökningarDet många på kan omfatta som avser
undantag från sanktioner. följerHär uppräkning de varianteren av som

aktuella beträffande FN-sanktioner:är
tillstånd till försäljning, leverans enligt gemenskapensm.m.-

rådsförordningar,
undantag från förbud meddelats med stöd sanktionslagen,som av-
notifiering eller godkännande sanktionskommittéer enligtFN:sav-

gemenskapens rådsförordningar förordningar meddelade med stödsamt
sanktionslagen,av
ansökan licens.om-

ka fr rdninA. emen en ar

gällerNär det bestämmelser i gemenskapens förordningar kan dispens
från förbjudna åtgärder inte tillåtsdet enligtänannatges om
förordningen. undantag medges enligt förordningenOm kan det vara
förenat med krav tillståndpå nationell myndighet och notifieringett av
eller godkännande FN:s sanktionskommittéer.av

Om delegeringsmöjlighet införs

från förbud in- eller utf rmotn n av v r r

Ansökningshandlingar eventuelltom
tillstånd nationell myndighetav-
notifiering eller godkännande sanktionskommittéerFN:sav-
licens licensmyndighetav-

till KK.ges
KK sänder handlingarna till UDH.
Endast ansökningar enligt prövning bör kommaUDH:s attsom

beviljas översänds till svenska FN-delegationen för vidarebefordran till
sanktionskommittén.

svenska FN-delegationen sanktionskommitténsNär sändsmottar svar
det till UDH.

Regeringen beslutar eventuellt tillstånd.om
Licens utfärdas KK.av

Undantag från förbud i övrigt

Ansökningshandlingar eventuelltom
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myndighetnationelltillstånd av-
sanktionskommittéergodkännande FN:sellernotifiering av-

tillin UDH.ges
kommaprövning börenligt UDH:sEndast ansökningar attsom

vidarebefordran tillförFN-delegationentill svenskaöversändsbeviljas
sanktionskommittén.

sänds det tillsanktionskommitténsFN-delegationenNär mottar svar
UDH.

tillstånd.eventuelltbeslutarRegeringen om

införsOm delegering

eventuelltAnsökningshandlingar om
nationell myndighettillstånd av-

sanktionskommittéergodkännande FN:snotiflering eller av-
licensmyndighetlicens av-

in till KK.ges
vikt skulle uppståprincipiellfrågaärendet. OmgranskarKK aven

finnaövrigt skullemyndigheten iärende ellerhandläggningenvid ettav
det börärende sådanaenskiltiomständigheterna är attettatt

möjlighetmyndigheten habörpolitisk bedömning,underkastas atten
yttrande tillmed ellerärendeteller överlämnahänskjuta utan eget

prövning.regeringen för
beviljasprövning bör kommaenligtansökningar KK:sEndast attsom

tillvidarebefordranFN-delegationen förtill svenskaöversänds
sanktionskommittén.

sändssanktionskommitténsFN-delegationensvenskaNär mottar svar
tilldet KK.

tillstånd.eventuelltbeslutarKK om
utfärdasLicens KK.av

sanktionslagenstödmeddelats medförbudB, avsom

medgesanktionslagennuvarandei denkan enligt 9 §Regeringen
med stöd lagen.meddelatsförbudundantag från avsom

Även sanktionslagen kanstödmeddelats medbestämmelser avsom
ellerkrav notiñeringmed ellerfrån förbudinnehålla undantag utan

medgesde fall undantagsanktionskommittéer. Igodkännande FN:sav
nationelltillståndinget kravställs dockenligt bestämmelse aven

myndighet.

införsdelegeringsmöjlighetOm
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nntfr° min-lrfö

Ansökan dispens från förbud till UDH.ettom ges
Regeringen ärendet.prövar
Om ärendet godkänts regeringen erinras sökanden in- ochattav om

utförsel i vissa fall kräver licens.av varor

Ansökan notifiering eller godkännande FN:som av
sanktionskommittéer till KK.ges

KK sänder ansökan till UDH.
Endast ansökningar enligt UDH:s prövning bör komma attsom

beviljas översänds till svenska FN-delegationen för vidarebefordran till
sanktionskommittén.

svenska -delegationenNär FN sanktionskommitténs sändsmottar svar
det till UDH.

Licens utfärdas KK.av

Undantag från förbud i övrigt

Ansökan dispens från förbud in till UDH.ettom ges
Regeringen ärendet.prövar

Ansökan notifiering eller godkännande FN:som av
sanktionskommittéer in till UDH.ges

Endast ansökningar enligt UDH:s prövning bör komma attsom
beviljas översänds till svenska FN-delegationen för vidarebefordran till
sanktionskommittén.

När FN-delegationen sanktionskommitténs sänds det tillmottar svar
UDH.

Om delegering införs

Ansökan dispens från förbud till KK.ettom ges
KK granskar ärendet. Om fråga principiell vikt skulle uppståen av

vid handläggningen ärende eller myndigheten i övrigt skulle finnaettav
omständigheterna i enskilt ärende sådana det böratt ärett att

underkastas politisk bedömning, bör myndigheten ha möjlighet atten
hänskjuta eller överlämna ärendet med eller yttrande tillutan eget

förregeringen prövning.
Om ärendet undantag från förbud in- eller utförselmotavser av varor

och godkänts utfärdas samtidigtKK eventuell licens KK.av av
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godkännande FN:sellernotifieringAnsökan avom
tillin KK.sanktionskommittéer ges

uppståskulleprincipiell viktfrågaärendet. OmgranskarKK aven
skulle finnaövrigtimyndighetenellerärendehandläggningenvid ettav

bördetsådanaärendeenskilti är attomständigheterna ettatt
möjlighetmyndigheten habörbedömning, attpolitiskunderkastas en
yttrande tillellermedärendetöverlämna egethänskjuta eller utan

prövning.förregeringen
beviljaskommaprövning börenligt KK:s attansökningarEndast som

tillvidarebefordranförFN-delegationensvenskaöversänds till
sanktionskommittén.

sändssanktionskommitténsFN-delegationensvenska mottarNär svar
det till KK.

ellernotifieratsutförselellerin-ärendetOm varor somavavser
eventuell licens KK.utfärdassanktionskommittégodkänts FN:s avav



Bilaga 5

Sammanställning paragrafernaöver i sanktionslagen
i gällande föreslagenoch lydelse

Gällande Förslageträtt

1 § 1 1 § lst st
§21 utgårst

1 §3 utgårst
1 §4 5§st
2-8 utgår
9 § 6§
l0§ 4§
11 § 1-3 7 §st
11 §4 8 §st
12 § 9§
13 § l0§
14 § 11 §
15 § 12 §
16§ 13 §
17§ 14§
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i sanktionslagenparagrafernaSammanställning över

lydelsegällandeochi föreslagen

GällandeFörslaget rätt

1§1st1§1st
1§2st ny
2§ ny
3§ ny

10§4§
1§4st5§
9§6§
11§1-37§ st
11§4st8§
12§9§
13§10§
14§11§
15§12§
16§13§
17§14§
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