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Till statsrådet chefen föroch

Försvarsdepartementet

Vid 10sammanträde den 1994november beslutade regeringen att
tillkalla särskild utredare med uppdrag kartlägga rättsligaatten
förhållanden i samband med försvarets fredsfrämjande samarbe-m.m.

med andra länder. Utredaren skulle förslagäven lämna vilkate om
frågor rättslig Sverige bör söka reglera i avtal med andranaturav som
länder och vidare lämna redogörelse för författningsändringardeen

skulle anledningbehövas med sådana avtal.som av
Chefen för Försvarsdepartementet, förordnadestatsrådet Peterson,

Rolf14 1994den november hovrättslagmannen Holmquist att vara
särskild utredare. Samtidigt förordnades översten Peterexpertersom
Grunditz, departementssekreteraren Johanna Gårdmark och kammar-

Lisbethrättsassessorn Petersson. Hovrättsassessorn Magnus Ulriksson
förordnades utredningens sekreterare.att vara

Utredningen förhållandenrättsliga i samband medom m.m.
försvarets fredsfrämjande samarbete med andra fårländer härmed
överlämna betänkandet Samverkan för fred den rättsliga regleringen.-
Uppdraget därmed slutfört.är

1995Stockholm i maj

Rolf Holmquist

UlrikssonMagnus
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Sammanfattning1

i samband medrättsliga förhållandenUtredningen m.m.om
haft tillfredsfrämjande samarbete med andra länder harförsvarets

rättsligde olika frågorDir. 1994:122 kartläggauppdrag att om
skadestånd kanpersonal, ochförstatus upp-ansvar m.m. som

Utred-Sverige eller utomlands.sådant samarbete ividkomma

frågor rättsliglämna förslag vilkaskallningen natur somavom
vidare lämnaländer ochsöka reglera avtal med andraSverige bör i

författningaroch andraför lagarredogörelse de ändringar aven
avtal.anledning sådanaskulle behövas med avsom

freds-deltagit i detsedansvenska försvaret har många årDet
förrättsliga frågornasamarbetet inom FN. Defrämjande statusom

olikaorganisationen regleradeinompersonal är genomm.m.
freds-och privilegier. Vid FN:simmunitetkonventioner om

avtalsärskiltdetta ifinns bestämmelserbevarande insatser ettom
sker.territorium insatsenoch det land inommellan FN vars

Sverigesinte främstutredningsuppdraget såledestillBakgrunden är

regleringrättsligbehoveti FN-arbetetdeltagande utan snarare av
1994under tillanledning Sveriges anslutning Natozsmed av

ochträffade de nordiskaPartnerskap för fred. Vidareprogram
september 1994Storbritannien i överens-baltiska samtstaterna en

fredsbevarandebataljon förupprättande baltiskkommelse avom en
såledeskartläggningsuppgift harUtredningensverksamhet.

dessafinnas inomde behov kanhuvudsakligen avsett senaresom
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områden. På grund den oklarhet råder inom den internatio-av som
nella immunitet ochrätten privilegier för markbundna styrkorom

befinner sig i främmande land för exempelvis övning,ettsom
föreslår vi samtliga förekommande rättsliga frågor regleras iatt

avtal mellan de inblandade länderna. Sådana frågor straffrättsligär

jurisdiktion, skadeståndsansvar, in- och utförsel materiel,av
förgränspassage personal, beskattning, hälso- och sjukvård m.m.

SverigeFör skall kunna uppfylla åtaganden i sådantatt ett
allmänt internationellt avtal bl.a. rättslig för personalstatusom
fordras ändringar i författning.svensk Detta gäller främst frågorna

straffrättslig immunitet och skadestånd. Vi förslår därför iom om
betänkandet ändringar i bl.a. lagen 1976:661 immunitet ochom
privilegier i vissa fall. Eftersom sådant internationelltett status-
avtal fordar ändringar i svensk lag måste överenskommelsen

godkännas riksdagen. Detta innebär det nödvändigtär medattav
god framförhållning inför de kommande övningarna inom ex-
empelvis Partnerskap för fred. vinnandeFör tid kan emellertidav
riksdagsbehandlingen påbörjas beträffande lagförslagen samtidigt

förhandlingsarbetet pågår. Riksdagen kan beslutaävensom om
lagförslagen innan förhandlingsarbetet avslutat.är Detta förutsätter

naturligtvis överenskommelsens innehåll inte förväntas avvikaatt
från förslagvåra i väsentligtnågot avseende. sådanEn överens-
kommelse måste dock ändå godkännas riksdagen, eftersomav
överenskommelsen gäller riksdagenämnen enligt regerings-som
formen skall besluta betänkandetI redovisas gällandeävenom.

irättsläge avsaknad internationellt statusavtal.ettav
begreppetI försvarets fredsfrämjande samarbete med andra

länder inryms också det internationella civila samarbetet bl.a.om
räddningstjänst och humanitära insatser. Partnerskap för fred och
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suveränitetsstödet till de baltiska innehåller inte barastaterna
militärt samarbete betydelsefullt civiltävenutan ett program.
Behovet rättslig reglering finns inom civiladettaävenav en
omrâde. konventioner i exempelvisDe dag finns, konventio-som

bistånd i händelse kärnteknisk olycka eller ettnen om av en
nödläge med radioaktiva täcker endast delvis det utvidgadeämnen,

internationella civila samarbetet. Vi har emellertid kunnat konstate-

de frågor behöver regleras rättsligt i allmänhet inte ärattra som
specifikt militära. Bestämmelser straffrättslig jurisdiktion,om
skadestånd, beskattning, hälso- och sjukvård behövs både inometc.
militärt och civilt samarbete. Vi lämnar därför inte förslagnågra

särskilt sikte det civila får i blipå samarbetet. Det ställettarsom
uppgift i det kommande forhandlingsarbetet formuleraatten

bestämmelserna kande fâ allmän tillämpning.så att en



SOU 1995:53 Författningyörslag 11

2 Författningsförslag

2.1 Förslag till

lag ändring i lagen 1994:588om ut-om

bildning för fredsbevarande verksamhet

Härigenom föreskrivs det i lagen 1994:588 utbildningatt förom
fredsbevarande verksamhet skall införas två paragrafer, 4 ochnya

§§,5 följande lydelse.av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§4

Om utländsk järsisk elleren
juridisk saknarperson som
hemvist här landeti Sverigei

medverkari sådan utbildning
för fredsbevarande verksam-

het i denna lag,som avses
skall ställeti för denstaten
utländska ersättapersonen
skada uppkommer isom
samband med utbildningen
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utländskaoch för vilken den

haskullepersonen annars
skadeståndsskyldigvarit

enligt svensk lag. Staten skall

skadadock sådaninte ersätta

hos den utländska personen.
Staten skall denersätta

utländska för skadapersonen
samband medharintesom

skadan harutbildningen, om
vållandeuppkommit igenom

Sverige och skadevållaren

befanninte någonvar som
anledningSverige medsig i

fårutbildningen. Statenav
kräva tillbaka ersättningen av
den vållat skadan.som

§5

Bestämmelser immunitetom

falloch privilegier ii vissa

samband med sådan

utbildning dennaisom avses
1976:661lag finns lageni

och privilegierimmunitetom
vissa fall.i

lag träder i kraftDenna den
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Förslag till2.2

1976:661 im-ändring i lagenlag omom

fallprivilegier i vissaochmunitet

immunitet1976:661det i lagenföreskrivsHärigenom att om
fall paragraf, 7införasskallprivilegier i vissaoch aven ny

lydelse.följande

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

§7

personal,Främmande stats
förutbildningdeltar isom

verksamhetfredsbevarande
för inter-inom ramen

enlig-nationellt samarbete i

med avtal ihet arett som
tillförhållandekraft i

immunitetSverige, åtnjuter

denoch privilegier i ut-

isträckning av-angessom
talet.

i kraft denlag träderDenna
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2.3 Förslag till

lag ändring i lagen 1990:217 skyddom om

för samhällsviktiga anläggningar m.m.

Härigenom föreskrivs det i lagen 1990:217 skydd föratt om
samhällsviktiga anläggningar skall införas paragraf,m.m. en ny
2 följande lydelse.a av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §a
lagVad dennaisägssom

Försvarsmakten skallom
främmandeockså avse en

styrkamilitära härstats som
utbildningdeltarlandet ii

fredsbevarande verksam-för

förhet inter-inom ramen
samarbete.nationellt Vid

lagentillämpningen páav en
utländsksådan

dock inte förverksamhet får

skyddsobjelabevakning av
anlitas denpersonal ut-ur
ländska försvarsmakten.

lag träder i kraft denDenna



Författningsförslag 15SOU 1995:53

Förslag till2.4

1973:1176ändring i vapenlagenlag om

1973:ll762 skall haföreskrivs § vapenlagenHärigenom 44att

följande lydelse.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

§44

lag gällerlag tillämp- Denna inteDenna äger sta-

fdr beslutaRegeringenning på staten. ten.
skall gälla förlagen inteatt

främmande militärastatsen
besöker Sverigestyrka, som

för inter-inom ramen
freds-nationellt samarbete i

bevarande verksamhet.

lagDenna kraft denträder i
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2.5 Förslag till

Förordning ändring i förordningenom

1990:1334 skydd för samhällsviktigaom

anläggningar m.m.

Härigenom föreskrivs 1990:1334det i förordningenatt om
förskydd samhällsviktiga anläggningar skall införasm.m. en ny

paragraf, 1 följande lydelse.a av

1 § Beslut verksamheten hos sådan främmanderör statsa som en
militära skydd förstyrka 2 § lagen 1990:217som omavses a
samhällsviktiga anläggningar Försvarsmakten,skall fattasm.m. av

inte beslutet länsstyrel-enligt denna förordning skall fattasom av

sen.

förordningDenna träder i kraft den
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3 Inledning

3.1 internationaliseringFörsvarets

har förutsättningarna för utvecklat fördjupatI Europa ochett
samarbete mellan hänseenden.länderna ändrats i flerapå årsenare
Stora omvälvningar har sedan först det forna östblocketägt rum
frigjort sig från inflytandetdet sovjetiska och sedan därefter

Sovjetstaten själv in-upplösts. ekonomiska och politiskaDen

tegrationsprocessen i har också vidare i ökad takt.Europa gått
Öst-Avvecklingen de tidigare motsättningarna mellan ochav

Västeuropa har ökade möjligheter till internationellt samarbete.gett
svenskt vidkommandeFör har detta medfört möjligheter i störreatt

utsträckning tidigare aktivt delta i de ansträngningarän görssom
för lösa internationella konflikter och mildra det mänskligaatt

lidandet i situationer.sådana Internationellt samarbete för fred,

frihet, demokrati, marknadsekonomi och respekt för mänskliga

rättigheter grunden för den svenska utrikes- och säkerhetspoliti-är

ken.

anledning iMed det förändrade säkerhetspolitiska lägetav
militära ökadEuropa har det svenska försvaret kommit iatt ut-

sträckning samarbeta med andra länder inom främst fredsbevarande

verksamhet övningar utbildning för sådanochsamt genom annan
verksamhet. Inom det civila området ökar sådant samarbete främst
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inter-detoch räddningstjänst. Vidhumanitära insatsersåvitt avser
delenmilitäraaktualiseras särskilt inom dennationella samarbetet

materielin- och utförselför personal,frågor rättslig status avom
fall redani delsådana frågorcivila områdetdetInom är enm.m.

reglerade.traktaträttsligt
isvenska insatseraktualiseras såväl vidfrågornarättsligaDe

iolika sammanhangbesök ivid utländskaandra länder som
reglerasfrågorpraxis rättsligaInternationellSverige. är att m.m.

avtal,sådantsamarbetande länderna. Ettavtal mellan de ettgenom
mellanSOFA, gällerof Agreements.k. Status Forces t.ex.

Även träffabehovetSveriges del ökarförNato-länderna. attavnu
avtal detta slag.av

främmande länderifredsbevarande insatserSedan länge sker

Nationernastill främst FörentaSverige ställeratt resursergenom
både medi samverkanskerFN förfogande. Insatserna mottagar-

förhållandenRättsligaländer.deltagandelandet och med andra

länderoch deavtal mellan FNi fallregleras dessa genomm.m.
Även SOFA. Insatsernabetecknassådana avtalsker.där insatser

riskfyllda.komplicerade ochblivittid oftahar på mersenare
behövtförberedelsersjälva insatserna,Därför har, ävenutöver

deltagandemellanövningargenomföras i form gemensammaav
och andraSverigeDärvid harstyrkor.fredsbevarandeländers

materiel ochmed personal,nordiska,endastländer, hittills samövat

täcks inteverksamhetSverige. Dennautanförförband både i och

regle-utsträckningbegränsadiendastSOFA och harFN:s ännuav
mellan länderna.rats

199394:207skr.1994 till riksdagenRegeringen anmälde våren
forPartnerskaps.k.inbjudanavsikt Natozssin ettatt acceptera om

bet.dettaerinringaringaframfördefred. Riksdagen mot
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199394:UU18, rskr. 1993942288. Riksdagen antog senare en
lag 1994:588 utbildning för fredsbevarande verksamhet prop.om
199394:244, bet. 199394:FöU12, rskr. 199394:385. Regeringen

beslutade därefter i augusti 1994 godkänna föratt ett program
Sveriges deltagande i Partnerskap för fred. Som följd dessaen av
beslut svensk personal med svensk materiel möjlighet attges
medverka i övningar och utbildning i andra länder avseendeannan
fredsbevarande verksamhet, räddningstjänst, humanitära insatser

och vad i övrigt kan komma Sådanöverens verksamhetman om.
med deltagande från andra länder kan i framtiden komma att
förläggas till Sverige. Sverige deltog under hösten 1994 utomlands

i övningar i fredsbevarande verksamhet. Under 1995våren

anordnas här i landet utbildning inom för Partnerskap förramen
fred. I regel saknas avtal rättsligaännu förhållanden iom m.m.
dessa sammanhang.

Även i övrigt sker militär samverkan med andra länder, t.ex.
inom för det kalladeså suveränitetsstödet till de baltiskaramen

I fall gäller stöd till uppbyggnadstaterna. ett som av en gemensam
baltisk bataljon för fredsbevarande verksamhet har överenskom-en
melse undertecknats i september 1994 med berörda bl.a.stater om
rättsliga frågor.

3.2 Utredningsuppdraget

Mot bakgrund redovisadeden internationaliseringenav av



20 Inledning 1995:53SOU

tillsätts vilkaförsvaret har utredningen med uppdrag ikartläggaatt
rättsliga frågoravseenden kan behöva regleras vid de typersom av

internationellt samarbete Kartläggningen skall omfattaangetts.som
frågor befälsrätt, jurisdiktion vid och tjänsteutöv-bl.a. utomom

immunitetning, skadestånd och försäkringar, tull och beskattning,

Utredningen skall beakta såväl det fallet Sverigeoch sekretess. att
situatio-i fredsfrämjande samarbete utomlands dendeltar ett som

samarbete i Sverige. Ut-andra länder deltar i sådantattnen
itill vad Sverige söka regleraredningen skall lämna förslag bör

ändringar imed andra länder vidare redogöra för deavtal samt
anledningförfattningar kan behövas medlagar och andra avsom

innebär vidareSverige ingår sådana avtal. Uppdraget attatt

övrigt komma krävas någrafastställa i vad det i kanmån att
anordnasSverige kunnalagstiftningsåtgärder för det i skallatt

samarbete.internationelltövningar inom för denna form avramen
samarbetefredsfrämjandei första hand militärtUppdraget avser

till-ochi tillämpliga delarmed andra länder också, ommen
internationellt samarbe-lösningar i saknas, civiltfredsställande dag

verksamhet ochhumanitärinom angränsande områden såsomte

räddningstjänst.

uppdraget3.3 Avgränsning av

tid internatio-snabba utvecklingen ökatDen på mot ettsenare
frågeställ-för försvaret har medfört denellt samarbete rättsligaatt

1 bilagaDir. 1994:122, se
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ningar verksamheten aktualiserar ännu inte har behandlats isom ett
sammanhang. Utredningen har därför uppfattat sitt uppdrag så att
betänkandet skall utförligtså det kan användasattvara som en
vägledning för den i framtiden kommer i kontakt med dessasom
frågor. Betänkandet skall kunnaäven till hjälp inför för-vara
handlingar med andra länder bl.a. statusavtal för den deltagan-om
de personalen.

Av utredningens direktiv framgår huvuduppgifterna äratt en av
kartlägga de olika rättsliga frågor kanatt viduppstå försvaretssom

fredsfrämjande samarbete, i Sverige eller utomlands, med andra
länder. Vidare talas i direktiven svenska insatser utomlands ochom
utländska insatser i Sverige. I begreppet fredsfrämjande samarbe-
te inryms de traditionella fredsbevarande insatserna inom ramen
för FN vissäven s.k. fredsframtvingande verksamhet. Såledesmen
fick riksdagen godkänna Sverige ställde väpnad styrka tillatt en
FN:s förfogande inom för UNPROFOR i f.d. Jugoslavienramen
prop. 1992932254, bet. 199293:UU35, rskr. 1992932429; se

avsnitt 4.1.även I begreppet inryms vidare de civilia insatserna
inom FN den övnings- och utbildningsverksamhetsamt har ägtsom

inom för Partnerskap för fred.rum ramen
bakgrundMot de angivna syftena med utredningen och efterav

klarlägganden under hand från Försvarsdepartementet har ut-
redningen sammanfattat sitt uppdrag enligt följande:

Utredningen skall kartlägga de rättsliga frågor behöversom
regleras i samband med militärt fredsfrämjande samarbete mellan

Sverige och länder.andra Sådana frågor jurisdiktion vidär och

tjänsteutövning, immunitet, skadestånd, tull,utom beskattning,
immunitet, befälsrätt, sekretess, försäkring och sjukvård Medm.m.
militärt fredsfrämjande samarbete i första hand övningar medavses
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Sverige.utländsk iutomlands och övningar medsvensk trupptrupp
förslag till vad Sverige behöver regleraUtredningen skall lämna

med anledning samarbetet.i folkrättsliga avtal av
författningsändringarlämna förslag tillUtredningen skall som

Sverige ingår aktuellabehöverutredningen bedömer göras, om
direktiven uppmärksammas särskilt denandra länder. Iavtal med

utländsk i Sverige.situationen övartruppatt

rättsliga frågorutredningen kartlägga deSlutligen skall som
internationellt samarbetei samband med civiltbehöver regleras

Om till-räddningstjänst och humanitära insatser.beträffande

skall förslag lämnas till avtal ochfredställande lösningar saknas nya
författningsändringar.

Genomförandet uppdraget3.4 av

varitutredningstiden har detfrämst till den kortaMed hänsyn
utredningen.fördela arbetsuppgifterna inomnödvändigt att

bedömningartill del bidragit till de görsExperterna har stor som
därför i vii betänkandet. skrivs form.Detta -

områdeninleddes med inventering deUtredningsarbetet aven
länder.med andradär försvaret har fredsfrämjande samarbete

finnsolika internationella avtalinventeringen deavsåg även som
Vidareinom områden och bedömdes relevanta.dessa varsom vara
finns inomnödvändigt tidigt få del den erfarenhetdet att somav

frågeställningarna i detfrämst Försvarsmakten de rättsligaav
i inledandedetta syfte besökteinternationella samarbetet. l ett

Swedint, i Södertäl-Försvarmaktens internationellaskede centrum,

utredningen med Försvarsmaktensje. Vidare sammanträffade pro-
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jektledare för de övningar hållits inom Partnerskap för fredsom
under hösten 1994 med svenskt deltagande.

Härefter övergick utredningsarbetet i detaljmässigen mer
kartläggning de aktuella internationella avtalen på området,av
främst Nat0:s SOFA. Samtidigt inhämtades information hurom
frågeställningarna reglerats i Danmark. Studiebesök gjordes under

dag vid Försvarsministeriet i Köpenhamn. Danmark valdes meden
hänsyn till likartadevår rättsliga kultur, landet medlemäratt av
både EU och Nato med hänsyn till Sverige ochsamt Danmarkatt
ingår i den nordiska kontingenten, Nordcon Tuzla, i f.d. Jugoslavi-

och har införsamövat insatsen. Danmark är även aktiven en
deltagare inom Partnerskap för fred. Vi har också hållit oss
orienterade regleringen de rättsliga frågorna inom Part-om av
nerskap för fred. Härvid har konstaterats denna reglering inteatt
kommer avslutad innan utredningenatt skall sittvara avge
betänkande. Nato har bjudit till seminarium försommarenpåett

frågeställningar1995 bl.a. de rättsliga kan inomuppståom som
samarbetet. Det har då bedömts värdefullt den svenskaattsom
kartläggningen på området är avslutad innan det aktuelltär med
konkreta förhandlingar med inom Partnerskap för fredstaterna om
regleringen.

Under avslutningen vårt arbete har vi samrått med utred-av
ningen Fö 1995:02 civila insatser för internationell katastrof-om
och flyktinghjälp Dir. 1995:3.
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3.5 Disposition

Betänkandet disponerat följandeär på behandlasFörst desätt.
områden där försvaret har fredsfrämjande samarbete med andra

länder tillämpliga internationella avtal inom dessa områdensamt

kapitel 4. Därefter redovisas vissa grundläggande rättsliga förut-

sättningar för det internationella samarbetet, nämligen ingående av
internationella överenskommelser, tillämplig svensk lag samt
gällande svenska bestämmelser för sändande svenska militäraav
förband utomlands för mottagande utländska militärasamt av
förband i Sverige kapitel 7.5 I kapitel 8 beskrivs de rättsliga-
frågor vi bedömer behöver regleras i internationella överens-som
kommelser. I kapitel bedöms behovet eventuellasamma av
foljdändringar i svensk med anledningrätt sådana överenskom-av
melser. rättsliga frågorDe bör regleras nationellt inför ettsom
sändande militära eller civila styrkor utomlands beskrivs iav
kapitel Avslutningsvis bedöms de kostnader kan föruppståsom
svenska med anledning rättslig reglering detstaten av en av
aktuella internationella samarbetet kapitel 10. Författningsför-

slagen kommenteras i kapitel 11.

Utöver utredningens direktiv har vi valt bilägga de engelskaatt
versionerna FN:s modellavtal för SOFA, SOFANatozs iav
aktuella delar bilaga till det memorandum of understandingsamt en
MoU ingicks Danmark, Finland, Norge, Sverige ochsom av
Storbritannien de baltiska i september 1994 i Köpen-samt staterna
hamn skapandet baltisk bataljon for fredsbevarandeom av en
verksamhet. Vidare bifogas exempel ensidigpå svenskett en
deklaration avseende rättsliga frågor inför internationell Övningen
i Sverige. Deklarationen skriven för klarlägga militäraär frågoratt
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kan efter lämplig anpassning användas inför civilävenmen en
övning. Den sista bilagan är sammanställning tillöver rättenen
sjukvårdsförmåner i andra länder.
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4 fredsfrämjandeFörsvarets samar-

bete med andra länder

operationer4.1 FN:s fredsbevarande

4.1.1 Allmänt

operationer inte förutseddaFredsbevarande Förentanärvar
regleradeNationerna FN tillkom i juni 1945 och finns därför inte

ursprungliga tanken, inskriven i bl.a. stadgansi FN-stadgan. Den

organisation forskulle fungerakapitel FNVII, att som envar
bemötashot fred och säkerhet skullekollektiv säkerhet, där mot

ledning.medlemmarna under säkerhetsrådets Dettagemensamt av
undermellan supermakternablockerades dock rivalitetensnart av

det kalla kriget.
ambitionenoperationer i regi uppstodFredsbevarande FN:s ur -

Hammarskjöld dödlägetfrämst personifierad Dag FN trotsattav -
konflikterborde för lösa eller hantera där såkunna att varagera

kreativa tolkningarmöjligt. första operationerna byggde påDe av
medfredlig lösning tvister och harFN-stadgans kapitel VI avom

kallats stadganstiden utvecklats till praxis i bland harsomen
kapitel halv.VI och en
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Utvecklingen denna praxis har gåttmot stegvis sedan 1948, då
FN:s första observatörsmission UNTSO i mellanöstern.sattes upp
Den första fredsbevarande insatsen med UNEF korn tilltrupp
stånd år 1956 för övervaka trupptillbakadragandetatt från Suez och
den därpå följande vapenvilan. I Kongo 1960-64 och Cypernpå
1964 gjordes fredsbevarande insatser med ambitiösa målsätt-mer
ningar, för bl.a. hantera och dämpaatt pågående inomstatliga
konflikter med etnisk grund. I Kongo förekom omfattande
stridsinsatser vilket gjorde frågan FN:s roll i relation till detom
kalla krigets spelregler kontroversiell.

Från Kongokrisen och fram till 1989 stod utvecklingen FN-av
insatserna relativt stilla. På grund det kalla kriget förändradesav
inte operationerna eller deras mandat bestod i regelutan av
övervakning buffertområden eller demilitariserade Närav zoner.
sedan det kalla kriget under slutet 1980-talet inleddesavtog av en

fas i utvecklingen med multifunktionella insatserny och allt mer
komplicerade mandat.

Från UNTSO 1948år har det fram till i dag genomförts eller
påbörjats trettiotal fredsbevarandeett operationer i FN:s regi. För
Sverige har deltagandet i dessa operationer alltid varit hörnstenen
i utrikes- och säkerhetspolitiken. Sverige har därför sedan 1948år
och därefter deltagit i flertalet operationerna. Förutom Kongoav

insatsernaär med bataljoner i mellanöstern, Cypernpå och i
Libanon de kvantitativt omfattande. Sammantagetmest har över 60
000 svenskar gjort någon form FN-tjänst. I dagsläget deltarav
Sverige med knappt 1 300 fördelade sju missionerpåpersoner

1 100 tjänstgör inom UNPROFOR i f.d Jugoslavien.varav ca
Deltagandet i denna operation därmedär de omfattandeen av mer
svenska insatserna åren.genom
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4.1.2 FNzs mall för SOFA

deltar i fredsbevarandeNär FN-staterna operation regleras deen
rättsliga förhållandena s.k. Status-of-forcesett agreementgenom
SOFA mellan och territoriumFN den inom insatsenstat vars

1989, ledningsker. FN har med tidigare och gällandeår dåav
med ledning praxisavtal utarbetat mall for SOFA. Densamt av en

innehåller 10 artiklar med sammanlagt 60 punkter. följerHär en
kortfattad beskrivning innehållet i jfr bilaga 2.mallenav

Artikel 1 4-

Artiklarna l-3 innehåller definitioner och för tillämplig-regler

privilegi-heten avtalet konventionen immunitet ochsamtav av om
Artikel innehåller denfor FN 4 övegrlpande bestämmelserer om.

rättsliga 6-7,för FN-styrkan p. bestämmelser FN-statusen om
flaggan och märkning fordon p. 8-9, bestämmelser omom av
kommunikationsutrustning för p. 10-11FN-styrkan samtm.m.
bestämmelser frihet för ochFN-styrkan sigröra transporteraattom

12-14.sin utrustning inom värdlandets territorium p. I 15p.
privilegierfastställs den fredsbevarande styrkan har ochatt status,

immunitet konventioneni enlighet antingen med avtalet eller med

detaljerade reglerimmunitet och privilegier för VidareFNom ges.
tullfrihet för FN-styrkans utrustning etc.om m.m.

Artikel och 65

Artikel innehåller5 regler FN-styrkan tillgång tillsom ger
markområden och byggnader for staber, förläggningar 16-p.etc
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19. 20 finnsI regler inköp och undantag frånom av varor om
skyldighet betala försäljningsskatter. I artikeln finns ävenatt

bestämmelser anställning personal och valuta p. 22-om av om
23.

Artikel 6 p. 24-50 innehåller de betydelsefulla reglerna detom
rättsliga förhållandet mellan FN-personalen och värdlandet. Vissa

högre FN-tjänstemän har diplomatisk immunitet p. 24 medan

andra privilegierhar och immunitet i enlighet med konventionen

immunitet och privilegier för p.FN 25-26. Militär personalom
i de olika ländernas kontingenter har immunitet och privilegier
enligt regler i SOFA:n p. 27. Punkterna 28-30 innehåller

bestämmelser undantag för från inkomstbeskattningFN-styrkanom
och tull i värdlandet. FN-personalen frittkan in och utresa ur
värdlandet och omfattas inte och viseringsregler p. 32-av pass-
34. Personalen dock hamåste speciellt id-kort p. 35-36. Iett p.
37 finns regler bärande uniform och FN-personalensom av vapen.
nationella körkort gäller i värdlandet 38-39.även p. FN-styrkans
militärpolis har tillfälligt frihetsberövarätt den militäraatt

personalen hålla denna i häkte p. 40-43. Värdlandet skallsamt att
samarbeta med militärpolisen vid utredningen brott p. 44-45.av
Värdlandet har ingen jurisdiktion den militäraöver FN-personalen.

lagföraRätten FN-soldat tillkommer endast dennes hemlandatt en
p. 46-48. Värdlandet har emellertid under vissa förutsättningar
domsrätt över FN-personalen i civilprocesser, har sin grundsom
i händelser tjänsten p. 49. Om FN-soldat avliderutom tasen
denne hand FN-styrkan p. 50.om av
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Artikel 7 10-

I artikel finns bestämmelser7 reglering tvister mellanom av
Enligt 51 skall skadeståndsprocesser där värdlandet intestaterna. p.

har domsrätt särskild kommission.avgöras De avslutandeav en
artiklarna 8-10 innehåller förskrifter kompletterande avtal,om om
förbindelser mellan och värdlandetFN ikraftträdandesamt om av
avtalet.

Övrigt4.2 samarbete inom för FNramen

4.2.1 Gulfkriget

Utöver de fredsbevarande operationerna det underhar åren

förekommit väpnade insatsermedlemsstater kunnat företaatt som
varit sanktionerade sjukvårdsinsatserFN. Sveriges bidrag medav
i Gulfkriget 1991Koreakriget 1950 53 och under åråren är-

internationellaexempel svenskt deltagande i operationerpå sådana

upprinnelseutanför direkta sin i kon-FN regi. Gulfkriget hade:s
deflikten Irak Kuwait. uppdragmellan och FN stater somgav

åstadkommasamarbetade med Kuwait använda våld för ettatt att
irakiskt tillbakadragande från kuwaitiskt territorium. FN upp-
manade medlemsstaterna lämpligt stödjapå operationerna.sättatt
Sverige ställde då sjukhusenhet med personal brittiskatill denen
regeringens förfogande i Saudiarabien.

Mellan Sverige och Storbritannien träffades samförståndsav-ett
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tal, s.k. Memorandum of understanding MoU,ett angående
befáls- och ledningsförhållanden underhåll och understödsamt om
till det i Saudiarabien upprättade fältsjukhuset. Avtalet bestod av
sammanlagt 18 punkter. Enligt 2 stod sjukhuset under svensktp.
befäl med taktisk ledning delegerad till den brittiska sjukvårds-men
ledningen inom stridsområdet. Storbritannien tillhandahöll

kostnadsfritt blod, förband och andra medicinska förnödenheter p.
5 reservdelar p. 7. Parterna avstod frånsamt framställaatt
eventuella skadeståndskrav varandra p. 15. frånKrav tredjemot

skulle handläggas i samråd mellan p. 15.man parterna

4.2.2 Nordcon Tuzla

Inför upprättandet den nordiska kontingenten iav gemensamma
Bosnien-Hercegovina NORDCON TUZLA ingicks särskiltett
samarbetsavtal mellan Sverige, Norge och Danmark Fö dnr.
941456SI. Avtalet består 16 artiklar jämte bilagor, s.k.treav

Innebörden avtalet finns angiven i 3 stadgarannex. art.av attsom
avtalet reglerar för organisation, utbildning, tillansvaret transport
och upprättande NORDCON TUZLA vidmakthållandesamtav av
kontingenten så länge den insatsen pågår. l 5gemensamma art.

de ländernas olika styrkebidrag till kontingenten.treanges
Danmark bidrar med bl.a. stridsvagnskompani, Norge medett ett
sjukvårdskompani helikoptrar och Sverige med mekani-samt en
serad skyttebataljon. Befálsförhållandena för de olika enheterna

i Enligt 9 handläggningenär disciplinärendenart. art.anges av
nationell angelägenhet. Nationella bestämmelser gäller fören

respektive lands personal. Regler för ersättningskrav finns i artikel
10. Utgångspunkten varje landär skall begära ersättning FNatt av
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för olika slags utrustning.enligt gällande FN-reglerför skador

såvitt inteersättning varandra,inte krävaLänderna har rätt att av
Vidareoaktsamhet.uppsåt ellerskadan uppstått grovgenom

denfullt ersättningsansvarvarje land harfastställs motatt egna
rikta ersättningsanspråkintepersonalen. Länderna har rätt motatt

10.3.respektive styrkor art.medlemmar ivarandra eller mot
under denuppstårersättningen for skadorBeträffande som

bestämmel-hänvisas tillinför insatsernautbildningengemensamma
ställakostnadsfritt skallVärdlandetstadgasi B. Där attannexser

till förfogandeutbildningsanordningarochövningsplats samt att
upplåterVärdlandetanvändaren.skall betalaseventuell skada av

förbetalaranläggning och användarenmilitärinkvarteringgratis på

10.5vid återlämnandet. lupptäckasskador kaneventuella art.som
skadortredje förersättning tillbestämmelserfinns sommanom
Ersättnings-utbildning.,tillsamband mediuppstått transporter
Ersättningenenligt dess regler.Värdlandetbehandlaskraven av

skadan.vållatdet landbetalas vars personav

Övrigt4.2.3

resolutionenhälligt1992i decembersäkerhetsrådFN:s antog en
militärisamarbetamandatmedlemsstaterna att engavsom

säkramedel skapaerforderligaallamedoperation i syfte att
Somalia. Säkerhets-biständsinsatser iför humanitäraförhållanden

7FN-stadgans kap.ienligt bestämmelsernafattadesrådets beslut

återställaåtgärder förvidtauppmaninginnebaroch attatten
bindande för med-Beslutetfred och säkerhet.internationell var

tvångsinsatser.militäraanvändandeinnebarochlemsstaterna av
sjukhus-deltagande medsvensktbeslutadeRegeringen ettom
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kompani i Somalia. Kompaniet ansågs inte väpnad styrkavara en
i regeringsformens mening varför riksdagens godkännade inte
erfordrades se vidare avsnitt 7.1. I enlighet med beslut i FN:s
säkerhetsråd övertog FN i maj 1993 för insatsen i Somaliaansvaret
under UNOSOM. Det svenska deltagandetnamnet avvecklades vid
årsskiftet 199394. Det upprättades aldrig något särskilt MoU
mellan länderna de rättsliga förhållandena under insatsen iom
Somalia. Ett sådant avtal bedömdes inte erforderligt.vara

Försvarmakten anordnar sedan många år utbildning utländskaav
officerare och specialister i fredsbevarande verksamhet vid Swedint
i Södertälje. Det ingås emellertid i vanliga fall inga särskilda avtal

de rättsliga frågor kan uppstå under kurserna. Beträffandeom som
kursen Train the Trainers vid Swedint i april 1995 föreslog dock
FN kursdeltagarna skulle ha immunitetatt och privilegier i enlighet
med konventionen den 13 februari 1946 immunitet och privile-om
gier för FN.

När Försvarsmakten genomför transportflygningar på uppdrag
ingåsFN normalt inte heller några avtal de rättsligaav om

förhållandena.

4.3 Samarbetet inom OSSE

4.3.1 Organisationen och dess uppgifter

Konferensen säkerhet och samarbete i Europa ESK inleddeom
sitt arbete i Helsingfors år 1975. Den omfattar alla i Europastater
och i det tidigare Sovjetunionen USA och Kanada. Inom ESKsamt
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institutionellautveckling fastarehar det skettpå år motsenare en
Organisa-strukturer. Konferensen har därför nyligen bytt tillnamn

tionen och samarbete i OSSE. Huvudupp-för säkerhet Europa

förhindra konfliktergiften för OSSE uppkomstenär att av nya
område. den konfliktförebyggande ochinom organisationens l

krishanterande verksamheten läggs särskild vikt vid utvecklaatt
medsamarbeta fredsbevarande insatserOSSE:s förmåga att genom

utanför konflikten. Vid i decemberstyrkor från länder toppmötet

fortsättaorganisationen skulle1994 i Budapest beslutades att
Nagorno-Karabach.fredsbevarande insats iplaneringen för en

organisationens kontor iSverige med delegation viddeltar en
sank-i olika missionerWien med observatörer s.k.samt om

tionsövervakning.
WiendokumentOSSE nyligen antagit det s.k.Staterna inom har

säkerhetsskapande åtgärder.förtroende- och94 WD 94 om
årligen utbytasiginnebär bl.a. åtarDokumentet attatt staterna

uppgifter skallLämnadesina militära styrkor.information om
och kan kontrol-skall föranmälasverifieras. Större övningarkunna

förekommit iinspektion harsådanleras övriga Enstater.av
under hösteninspekterade övning i PolenSverige. Sverige en

Wienkonventionendiplomatisk enligt1994. Personalen har status
versionförnyaddiplomatiska förbindelser. WD 94 är ettavenom

från 1992 WD 92.motsvarande dokument år

överenskommelseinternationellfolkrättsligt bindandes.k.En
Conventional Forcesinom OSSE CFE-avtalet Treaty Armedär on

konventionellahandlar rustningskontrollin Europe, avsom om
dock inte i detta avtal.stridskrafter. Sverige är part
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4.3.2 Rombeslutet

Vid det fjärde rådsmötet inom OSSE i Rom 1993 beslutades om
institutionernas rättskapacitet immunitet och privilegiersamt förom
bl.a. personalen. Här följer kortfattad beskrivning innehålleten av
i beslutet.

Beslutet består 18 punkter, där den första punkten handlarav om
institutionernas rättskapacitet, punkterna 2-16 immunitet ochom
privilegier punkterna 17-18 id-kort inomsamt OSSE.om

I punkterna 4-10 finns bestämmelser immunitet för OSSE:som
institutioner. Enligt 12 skall de deltagandep. staternas representan-

åtnjuta viss immunitetter och vissa privilegier medan de fullgör
sina uppgifter och under till och från Representanternamötet.resor
åtnjuter bl.a. immunitet rättsligt förfarande till följdmot av
åtgärder vidtagna i tjänsten.

Punkterna 13-14 innehåller bestämmelser OSSE-tjänstemän-om
Ävenimmunitet och privilegier. tjänstemännennens åtnjuter

immunitet rättsliga förfaranden tillmot följd åtgärderav som
vidtagits i tjänsten. Tjänstemännen undantas från socialförsäkrings-

i värdlandet,systemet de i stället omfattas socialförsäk-om av
ringsrätten i hemlandet eller medlemmarär i frivilligt försäk-ett
ringssystem med tillräckliga förmåner.

I punkterna 15-16 finns detaljerade regler immunitet ochom
privilegier för de på uppdrag OSSE deltar ipersoner som av
övervaknings- och rapportörsgrupper eller övriga s.k. missioner

beslutas OSSE. Dessa regler isom deav motsvarar stort som
gäller för arbetar på uppdrag FN.personer som av

Sverige har genomfört rådsbeslutet lagen 1994:716genom om
rättslig ställning för institutioner inom Konferensen säkerhetom
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och samarbete i ESK införandetEuropa samt genom av en ny
paragraf, 2 i lagen 1976:661 privilegierb immunitet ochom
i vissa fall.

Partnerskap för fred4.4

4.4.1 Bakgrund

Vid i januari 1994 inbjöds medlemslän-N toppmöteato-staternas

derna i det Nordatlantiska samarbetsrädet NACC andrasamt
inriktatOSSE-stater som kan och vill bidra till praktisktett nytt,

initiativetSamarbetsprogram kallat Partnerskap för fred. Syftet med

flera länder imångfacetterat. Det fanns starka önskemål frånvar
ÖsteuropaCentral- Genomoch bli medlemmar i Nato.att ettom

fred med dePartnerskap för ville det militära samarbetetNato ge
Warzawapaktsstaterna konkret innehåll ochf.d. på så sättett mer

tills vidare undvika ställning till frågan medlemmar.att ta om nya
VidareSamtidigt det viktigt inte utesluta någon. växteattvar

för fredbehovet fredsbevarande operationer och Partnerskap varav
förbättra de inbjudna möjligheter samarbetasättett att staternas att

sådanamed Nato i insatser.

totala omfattning för Partnerskap för fredDen programmetav
i Framework documenthar fastlagts s.k. ramdokumentett som

Enligt ramdokumentet syftarbifogat Nato-staternas inbjudan.var
tillprogrammet

underlätta nationella försvars-, planerings- ochöppenheten iatt-
budgetprocesser,
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säkerställa demokratiskt kontroll försvarsmakter,att av-
upprätthålla förmågan och beredskapen efter vederbörligaatt att,-

konstitutionella hänsyn, bidra till operationer under be-FN:s

myndigande ocheller 0SSE:s ansvar,
utveckla samarbetsinriktade militära relationer med Natoatt-

innebärande planering, utbildning och övning för attgemensam
stärka förmågan genomföra operationer det fredsbevarandepåatt
området, räddningsinsatser, insatser det humanitärapå området och

på andra områden kanparterna samt,som enas om
längrepå sikt utveckla stridskrafter har förmågastörreatt attsom-

samverka med stridskrafter från Atlantpaktens medlemstater.

Ramdokumentet vidare vissa grundläggande principer föranger
samarbetet med utgångspunkt i folkrättens, FN-stadgans och
0SSE:s principer. Dokumentet innehåller inga åtaganden om
insatser från någon sida. Utgångspunkten för och inriktningenstats

enskild medverkan inom Partnerskap för fredstatsav en anges av
varje deltagande i s.k. presentationsdokument Presentationstat ett
document. I detta dokument beskrivs de former samarbeteav

landet vill delta i de det berettärsamtsom attresurser som
erbjuda för detta ändamål. Varje land bekostar i princip sin egen
medverkan.

Eftersom Partnerskap för fred sålunda syftar till bl.a.att
effektivisera framtida fredsbevarande operationer, säkerställa

demokratisk kontroll väpnande styrkor och främja ökad öp-av en
penhet i försvarplanering ansåg Sverige sig tillhöra just de länder

kunde och villiga bidra till Regeringenattsom programmet.var
anmälde i skrivelse till riksdagen i 1994 sin avsikt atten mars
Sverige skulle delta i Partnerskap för fred. Utrikesutskottet

instämde i regeringens bedömning och hemställde skrivelsenatt
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prägladriksdagsdebattEfterhandlingarna.tillskulle läggas aven
l.avsnitthemställt sevad utskottetriksdagenenighet biföllstor

imedverkaskulleSverigedärefterbeslutadeRegeringen att
Sverige ochundertecknadesRamdokumentför fred.Partnerskap av

överlämnadesundertecknandetsamband med1994.i maj IFinland
ochutgångspunkten fördärpresentationsdokumentetsvenskadet
fredPartnerskap förisvenska medverkandeninriktningen av

till samarbetet.anslutit sighar25-taldefinieras. Ett stater nu

målsättning4.4.2 Svensk

deltagande iSverigesförlångsiktigt målochövergripandeEtt
skapandetbidra tillaktivtfredförPartnerskap är att av en ny

presentationsdokumentet ärEnligtsäkerhetsordning i Europa.

det fredssin erfarenhetbidra meddärför berettSverige att
räddningstjänst-områdenoch andraområdetbevarande t.ex.som

genomförastärka förmåganhärigenomvillverksamhet. Sverige att

hosdessa områdenoperationer inom partnerstaterna.gemensamma
inom Part-verksamhetentillfälledetSverige attett genomsomser

samverkakapacitetsinförbättraför fred kunna attnerskap egen
säkrare ochförrutinerutvecklaochandramed attpartnerstater

erbjuder kurserSverigeoperationer.fredsbevarandeeffektivamer
operationerfredsbevarandegenomförandeochplaneringrörande av

freds-genomförandeUtbildningen förinsatser.och humanitära av
övningarinnefattaocksåoperationer kanbevarande gemensamma

operationerdelta iförbättra förmåganförandra ländermed attatt
ocksåSverigeOSSE.eller ärbeslutas FNkan komma att avsom

i deöka öppenhetenansträngningarnabidra tillberett attatt
tillbudgetprocessernaplanerings- och attnationella försvars-, samt
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säkra den demokratiska kontrollen över stridskrafterna i Central-
Östeuropa.och

Det svenska samarbetet konkretiseras i individuelltett part-
nerskapsprogram IPP mellan Sverige på den sidan och Nato-ena

den Programmetpå andra.staterna kommer omforhandlasatt
årligen. Det IPP är gällande för tillfället godkändessom av
regeringen i augusti 1994. I identifieras de områdenprogrammet
inom vilka Sverige vill samarbeta för uppnå bättreatt en samver-
kan i fredsbevarande operationer. Grundläggande för Partnerskap
for fred är varje enskild bestämmeratt inom vilkastat områden och

vilketpå densätt bereddär samarbeta.att

4.4.3 Deltagande i övningar, seminarier m.m.

Sverige deltog under hösten 1994 i två övningar inom Part-
nerskap för fred, Cooperative Venture och Cooperative Spirit.
Cooperative Venture marinövning och ägde förstavar en rum
veckan i oktober längs Norges atlantkust och i Skagerrack. Sverige
deltog Övningenmed fyra fartyg och helikopter. syftade tillen att
träna uppgifter kan bli aktuella i fredsbevarande operationer,som

sanktionsövervakning. Cooperative Spiritex. ägde i slutetrum
oktober i Holland. Till den Övningenav sände Sverige kom-ett

binerat kompani, bestående jägarpluton från K4, kustjä-av en en
garpluton från KA1 och närskyddspluton från F15. Deten
huvudsakliga syftet med Cooperative Spirit bidra tillatt ut-var
vecklandet hurpå förband ska uppträdaen iav gemensam syn
fredsbevarande operationer.

I jämförelse med de andra Sverigeärpartnerstaterna storen
bidragsgivare till för Partnerskap för fred.programmet Under
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Sverige.sju kurser ianordnas sammanlagt199495budgetåret
Sverige erbjuderolika kursermyndigheter för deAnsvariga som

Försvarsmakten, Militär-för fredPartnerskapför ärinom ramen
Genomräddningsverk.och StatensFörsvarshögskolanhögskolan,

ochmed bl.a. erfarenhetSverige bidratill villinbjuda kurseratt av
ochledarskapoperationer, uppfattningfredsbevarandepá omsyn

insatser.humanitäraerfarenhet fränetik samt
medförtför fred harPartnerskapSveriges medverkan i även

kurser därseminarier,arbetsgrupper,i antaldeltagande stortett
partnerskapsprogram-individuellaområden diskuteras. Detaktuella

Sverige skall deltaaktiviteterstyrande för vilkaärmet

RewievPlanning andfas: Defence4.4.4 Nästa

Procedures

Partnerskap förinomdelprocessjanuari 1995 inleddesI en ny
Procedures ochReviewPlanning andDefencefred benämnssom

Nato- ochsamverkan mellantillmöjlighetensyftar till ökaattsom
planerings- ochdennainteroperabiliteten. Genompartnerstyrkor
identifiera ochgrund förskapavill Natoöversynsprocess atten

förPartnerskapinomländernaochde styrkorbedöma resurser som
fredsbeva-multinationellatillhandahålla förfred kan komma att

medtillsammansinsatserutbildning ochÖvningar,rande annan
underdelta iSverige för avsiktNato-styrkor. har att processen

intresseutsträckning motiveras1995-96 i den vårtperioden avsom
verksamhet,fredsbevarandeeffektiv samverkan förfrämjaatt en

insatser.och humanitäraräddningtjänst
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4.4.5 Rättslig reglering

Inom för samarbetet inom Partnerskap för fred saknasramen
överenskommelser mellanännu de rättsliga för-staterna om

hållandena vid övningar och utbildning. Natogemensamma annan
har emellertid tagit initiativ till reglering dessa förhållandenen av
och har bl.a. bjudit in de deltagande till seminariumstaterna ett om

rättsligade aspekterna på samarbetet se vidare avsnitt 8.1.

Mellan inom gäller dock StatusNato sedan år 1951staterna ett
of Forces Agreement SOFA, vilket avtal reglerar denär ett som
rättsliga för Nato-lands styrkor de befinner signärstatusen ett ett

Nato-lands territorium. Under övning inom Partnerskapannat en
för fred gäller således detta avtal mellan Nato-länderna. Natozs

SOFA beskrivs ytterligare nedan.

Inför övningen Cooperative Spirit 94 träffades aldrig avtalnågot

i formell mening. holländska utfärdade iDen ställetstaten en
deklaration beträffande de viktigaste rättsliga frågeställningarna.

svenskaDet Försvarsdepartementet lät meddela Sverigeatt accepte-
rade deklarationen tillade det uttrycktes svenskasamt attsom- -

sig förpå brottsliga handlingar i tjänstenstaten tog ansvaret av
svensk personal. Svenska förbehöll sig domsrätten iävenstaten
sådana fall.

holländskaDen deklarationen innehöll 6 artiklar. artikel 3I

fastställdes Natozs SOFA skulle gälla mellan Nato-staterna.att
Artikel reglerade förhållandena för4 deltagarna från utanförstater
Nato. Enligt b4 hade dessa deltagare medförarättart. att vapen
och ammunition in holländskt territorium.på Holländska staten tog

sigpå för eventuella tredjemanskador, dessaansvaret oavsett om
hade uppkommit i eller tjänsten art. d. händelse4 Iutom av grov
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vårdslöshet förbehölleller siguppsåt dock Holland fårätten att
återkräva ersättningen den besökande Enligt 4staten. art.av g
tillhandahöll behövligholländska sjuk- och tandvård.staten

Under hösten 1994 hölls i inomäven Danmark övningen
för övningen,Partnerskap fred. I kallad Carbon Cap 1994, ingick

deltagare från Holland,Danmark, Polen.Tyskland och Av dessa

länder omfattades således inte Polen SOFA.Natozs Danskaav
därför deklaration rättsligatill Polen destaten avgav en om

förhållandena. Deklarationen innehöll de centrala momentenmest
efter förbild frän SOFA.Nat0:s Polen hade dock inte rätt att
medföra ammunition tilloch Danmark. Danmark avstod frånvapen
straffrättslig jurisdiktion enligt den danska militära strafflagen.

Vidare avstod Danmark från eventuella ersättningskrav Polenmot
för skador personal eller egendom under övningen.på statens

Enligt deklarationen gjorde Polen avstående.motsvarande Be-

träffande tredjemansskador orsakade polska personalendenav
under tjänsteutövning sig Danmark sådana skadoråtog regleraatt

förhållandei till den skadelidande. återkrävaDanmark hade rätt att
halva beloppet den personalen hadepolska polskaDenstaten.av

till tand- och sjukvård danska militäradenrätt samma som
personalen.

4.4.6 SOFANatozs

London 1951 undertecknadeI år medlemsstaterna inom Nato

Organization;North Atlantic Belgien, Kanada, Danmark,Treaty
Frankrike, Island, Nederländerna,Italien, Luxemburg, Norge,

USA överenskommelsePortugal, Storbritannien och somen
för befinnerreglerar den rättsliga lands styrkor denärstatusen ett
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sig inom Nato-lands territorium. Avtalet inte baraett annat är
tillämpligt sådananär styrkor stationeras och iövar Nato-ett annat
land personal transiterasäven när Nato-land.utan Detettgenom
förutsätts avtalet tillämpasäven skall vid flottbesök inomatt ramen
för Nato-samarbetet. Avtalet består totalt 20 artiklar. Här följerav

kortfattad redogörelse 3.för dessa jfr bilagaen

Artikel I 6-

Artikel 1 innehåller definitioner begrepp förekommer iav som
avtalet, styrka, sändande och mottagandet.ex. Artikel 2stat stat.
slår fast den främmande skall respekteraatt dentruppen mottagan-
de lagar och deltagarna istatens skall avhålla sig frånatt truppen
bl.a. politisk verksamhet. artikel 3I finns regler undantag frånom
bl.a. och viseringstväng för den främmande Vidarepass- truppen.
finns regler hemsändande främmande soldater frånom mottagar-av
landet. Artikel 4 stadgar körkort utfärdats i den sändandeatt som

skall godkännas i denäven mottagandestaten Enligt artikelstaten.
skall5 den främmande normalt bära uniform i dentruppen

mottagande Den främmande har bärastaten. rätttruppen att vapen
inom den mottagande territorium artikel 6.statens

Artikel 7

Artikel innehåller7 de betydelsefulla reglerna straffrättsligom

2 Avtalet kommenterat iär närmare Status of military forces
under international law Serge Lazareff A.W.current av
SijthoffLeyden, 1971.
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Artikelnjurisdiktion ingår i den främmande styrkan.deöver som
straffbestämmelser.finns särskilda militärafrån detutgår att

jurisdiktion iharUtgångspunkten för regleringen är att staterna
finns dock be-respektive lagstiftning.enlighet med Detstats

harsändande eller mottagandestämmelser den statenattsom anger
militära myndigheterexklusiv jurisdiktion. sändandeDen statens

enligt denstraffbarasådan jurisdiktion beträffande brotthar ärsom
straffbara i mottagarlan-itärlagstiftning intemil ärstatens men som

jurisdiktion i den omvändaexklusivdet. mottagande harDen staten
situationen.

jurisdiktion.harregler för det fall bådaVidare finns att staterna
vid begåttssändande har jurisdiktionsrätt brott,Den staten avsom

egendom, säkerhetingår i den statenstruppen, motperson somen
jurisdiktionsrättsändandeVidare har deneller styrkor. staten

underbegåttssådan för brott harbeträffande somen person,
Försvarsministeriet iuppgift fråntjänsten. Enligtutövning av

tjänsten tolkasunder utövningskall begreppetDanmark av
till jurisdiktionmottagande har företrädesrättrestriktivt. Den staten

förbestämmelserinnehållerandra fall. Artikel 7i alla även

verkställighet.ochi frågor utredningsamarbete mellan staterna om
dödsstraffinte verkställaa får den sändandeEnligt 7 ettstatenp.

straff för detsaknar sådantmottagande deni den staten statenom
rättskraft ochregler s.k.finns vidareaktuella brottet. Det omom

rättssäkerhet under processen.

Artikel 8

bestämmelser för regleringen8 innehåller detaljeradeArtikel av
i 10 punkter, där 1-5skadeståndsanspråk. uppdeladArtikeln är p.
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bestämmelserskador under utövning tjänsten. l finnsIavser av p.
skador offentligt ägd egendom används under Nato-öv-påom som

ersättningsskyldigning. Huvudregeln ingenär äratt staternaav
den andra för skador uppkommer sådan egendom.påmot som

innehåller offentligt ägdPunkt 2 regler skador påom annan
skilje-Ersättningskrav för skadoregendom. sådana avgörs av en

Ersättning dock inte förenligt bestämmelser i avtalet. utgårman
skador understiger visst angivet belopp. Enligt punkt 4ettsom

personskador ochfrån krav varandra föravstår staterna mot
dödsfall. Personalens till ersättning i sådana fall bestämsrätt av
nationella Om den främmande orsakar skada förregler. truppen

tredje ersättning vid landets dom-kan denne yrka detman egna
stolar enligt regler tillämpliga skadan skulle hade ärsom om
orsakats den väpnade styrkor 5 p.. Denmottagande statensav

tredjemottagande utbetalar ersättningen till den skadelidandestaten
EnligtAvgörandet bindande för den sändandeär staten.mannen.

särskilda kan den sändanderegler avräkning mellan staternaom
få för högst % skadeståndet. finns75 Det ävenstaten svara av

regler för avräkning då flera har varit inblandade i denstater

skadebringande handlingen. avräkning mellanFrågan staternaom
i vissakan situationer hänskjutas till avgörande det Nordat-av

lantiska rådet.

punkt 6 finns omreglering ersättningskravI bestämmelser påav
grund handlingar skallutanför tjänsten. skadelidandeDenav
framställa krav till den mottagande fastställersitt staten even-som

Därefter underrättastuell ersättning enligt den lagstiftningen.egna
skall ex gratia.den sändande betalning skeavgörstaten som om

Om skadelidande denden beloppet sker utbetalningenaccepterar av
sändande Försvarsministeriet DanmarkEnligt uppgift från istaten.
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förekommer det dock den mottagande i fallvissaatt staten
förskotterar ersättningen till den skadelidande. Bestämmelserna i

punkt 6 utesluter inte den skadelidande från rikta anspråkatt ett
direkt den kan vållande till skadan.mot person som anses vara

Artikel 9 10-

Artikel 9 innehåller bestämmelser villkoren för vistelsen iom
värdlandet. Bestämmelserna bl.a. inköp anställ-avser av varor,
ningar, sjukvård och mervärdesskatt. Enligt 9 5 kan denart. p.
främmande styrkans personal få sjuk- och tandvård på samma
villkor mottagarlandets vård inte kanpersonal, sådansom om
anordnas tillfredställande där styrkan stationerad. I Danmarkär

innebär denna bestämmelse den utländska personalen kan fåatt
betala självrisken 20 % i sjukförsäkringen. främmandeDenom
styrkan undantas inte från vidbetala mervärdesskatt köpatt av

eller tjänster. Artikel 10 stadgar den främmandeatt truppenvaror
inte skall bosatt i värdlandet det gäller betalningnäranses som av
skatt grund viss bosättning. Personalen betalar inteutgår påsom av
skatt i mottagarlandet beträffande utbetalasden lön avsom
avsändarstaten.

Artikel I] 12-

Artikel och 12 innehållerll tullbestämmelser. Huvudregeln är
denden främmande lyder under mottagandeatt truppen statens

lagstiftning. påpekas särskilt tullmyndig-Det art. 11 1 att
heterna i den mottagande har visitera den främmanderättstaten att
personalen, undersöka deras bagage och egendom i beslag.ta
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Fordon och utrustning för tjänsten får dock i ochtasannan ut
från värdlandet tull. främmandeDen styrkan skallutan upprätta ett
särskilt intyg beträffande sådan utrustning. Intyget skall uppvisas
för tullmyndigheten i den mottagande p. 2-4, 8. främ-Denstaten
mande får även och föra viss personlig utrustningtruppen ta ut

möbler och bilar betala tull p. 5-6, 8. Enligtsamt 11utan att art.
11 skall mottagarlandet ordna så drivmedel och oljor förattp.

bl.a. tjänstefordonen kan levereras tull- och skattefritt till den
främmande styrkan. Bestämmelserna i ll gäller vidävenart.
transitering styrkor Nato-lands territorium. En sådanettav genom

betraktas då mottagande Artikel 12 innehållerstat stat.som en
bestämmelser riktar sig till tullmyndigheterna i den mottagan-som
de staten.

Artikel 13 20-

I artikel 13 bestämmelser samarbete mellan närstaternages om
det gäller visst utredningsarbete. Artikel 14 innehåller valutaregler.
Den sändande och mottagande kan utfärda särskildastaten
valutaregler för den främmande styrkan. Artikel 15 stadgar att
avtalet, huvudregel, skall gälla fientligheteräven riktassom om

Nato-staterna. Enligt artikel 16 skall tvister tolkningenmot ochom
tillämpningen avtalet lösas förhandlingar mellan staterna.av genom
Tvister kan också hänskjutas till Nordatlantiska rådet NAC. Rådet

kan på begäran revideraäven artiklar i avtalet artikel Artikel17.
18 innehåller ratifikationsbestämmelser. Regler uppsägningom av
avtalet finns i artikel 19. I den avslutande artikeln 20 finns

bestämmelser utsträckning avtalets territoriella tillämpning.om av
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4.5 Suveränitetsstödet till de baltiska sta-

terna

4.5.1 Omfattningen stödetav

Regeringen beslutade i december 1991 det s.k. suveränitets-om
stödet till de baltiska Det ansågs angeläget bistå destaterna. att
baltiska i deras strävanden stärka sin suveränitet, inrestaterna att
säkerhet och stabilitet. Sverige bidrar med utbildning militärav
personal från de baltiska till uppbyggnad kompe-staterna samt av

beträffande bl.a. kustbevakning, tull, räddningstjänst ochtens

sjösäkerhet. Sverige medverkar vid skapandetäven av en gemen-
Överenskom-baltisk bataljon för fredsbevarande verksamhet.sam

Danmark,melse härom ingicks mellan Finland, och SverigeNorge

vid det nordiska törsvarsministermötet i Visby i juni 1994.

Därefter har Storbritannienäven anslutit sig till projektet. ln-

riktningen den baltiska bataljonenär skall kunna delta iatt en
fredsbevarande operation tidigast hösten 1997. förInom ramen
utbildningen baltiska officerare får dessa komma till de nordiskaav

för bl.a. stabs- och observatörsutbildning. Svenskastaterna
officerare tjänstgör i de baltiska Vidare skall baltiskaäven staterna.
officerare besöka olika staber vid den kontingentennordiska i

Bosnien.

Utöver utbildning baltiska officerare Försvarsmaktenär ävenav
ansvarig för röjning minor utanför hamnen Paldiski i Estland.av
Hamnen f.d. sovjetisk flottbas skallär och användas Estlanden av
för handelssjöfart. minröjningUtöver bidrar Sverige med ut-
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prickning Sjöfartsverket. Arbetet inleds i maj 1995.m.m. genom

4.5.2 Memorandum of understanding

För reglering bl.a. de förhållandenarättsliga nordisk ellernärav
brittisk personal befinner sig i baltisk för utbildning denstaten av
baltiska bataljonen för fredsbevarande verksamhet, träffades i

Köpenhamn i september 1994 s.k. Memorandum of under-ett
standing MoU. Avtalet påminner i de grundläggande dragen om
Nato:s SOFA inte utförligt.är så Här följer redogörelse förmen en
de väsentliga avvikelserna jfr bilaga 4.mest

M0U:t består sammanlagt 18 punkter. punkt 2 finnsI efterav
från Natozs SOFA vissamönster definitioner. Med sändande stat

de understödjande dvs. Danmark, Finland, Norge,staterna,avses
Sverige och Storbritannien. I punkterna 5-8 finns bestämmelser om
jurisdiktion. Enligt p.6 skall den sändande och den baltiskastaten

bestämma vilken skall jurisdiktionha istaten gemensamt stat som
händelse det blir aktuellt med straff- eller civilprocessatt motav en
någon den sändande personal. Det finns dockstatensur en
presumtion för vad orsakats under tjänsteutövning skallatt som

den sändandeavgöras straffEtt ädömts i denstaten.av som
baltiska skall kunna verkställas i den sändande p. 7.staten staten

punkternaI 9-11 finns särskilda regler skadeståndsanspråk.om
I likhet med Nato-avtalet regleras tredjemansskador, orsakade i

tjänsten, den baltiska Den sändande kan blistaten. statenav
skyldig betala 50 % skadeståndet p. 10. Däremot skallatt av
tredjemansskador orsakade tjänstenär den sändandeutomsom av

personal regleras den s.k. ex-gratia ersättning p.statens staten,av
11.
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generellt undantag för den sändandePunkt 16 stadgar statensett
Enligtbaltiskapersonal betala skatter och avgifter i den staten.att

giltigt ochsändande personal bära18 skall den statens pass
erfordras.visum sådantom

Övriga4.5.3 avtal

personal vidinför besöket baltisksärskilt MoU har ingåttsEtt av
95319SI. Deti Bosnien Fö dnr ärden nordiska bataljonen

skall ingå i denden personalenemellertid inte baltiskaattavsett
förhållandena för balternarättsligade besöker. Dekontingent som

inom fördel bestämmasdärför till visskommer även att ramen
FN.

i Estland harPaldiskiröjningen minor utanför hamnenInför av
Estland demellan Sverige ochsamförståndsavtal ingåttsett om

Fö dnr 95799SI.rättsliga förhållandena

och VEU4.6 EU

idelta denSverigei kommerGenom medlemskapet EU att ge-
Innehållet iGUSP.säkerhetspolitikenutrikes- ochmensamma

översynskonferens 1996.fastställas vid årdenna tänkt EU:sär att
EG:s övervaknings-iemellertid redan observatörerSverige har

Jugoslavien ECMM.mission i f.d.

forum för säker-Unionen, bl.a.Västeuropeiska VEU, ärDen ett
Östeuropa.Central-i ochmellan länderna Väst-,hetspolitisk dialog

tillvaroslumrandeförde Unionen längeLokaliserad till London en
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i skymundan Nato. situationDenna kom ändras 1980-taletpåattav
bl.a. Maastrichtavtalet. l detta avtal beslöts VEU skallattgenom
del utvecklingen europeisk union VEUmot samt attvara en av en

skall for genomförandet EU:s beslut det säker-påansvara av
hetspolitiska området. sambandI med Maastrichtmötet inbjöds
också EU-medlemmar stod utanför VEU medverkaattsom som
observatörer.

Enligt den s.k. Petersbergsdeklarationen från år 1992 skall VEU

aktivt stödja bl.a. FN:s och OSSE:s konfliktlösande, fredsbevaran-

de och fredsskapande operationer. Sverige deltar observatörsom
i VEU.

VEU har i dagsläget inga militära styrkor. Sådana kanegna
emellertid komma avdelas från medlemsländerna for bl.a.att
fredsbevarande insatser i VEU-regi.

Varken inom EU eller förekommerVEU avtal de rättsligaom
förhållandena lands militära förbandnär vistas i land.ett ett annat

harDäremot vissa länder bilateralt samarbete i dessa frågor,
exempelvis den fransk-tyska brigaden i södragemensamma
Tyskland.

4.7 Civilt samarbete

FN

Under harår intresset ökat för utveckling detsenare en av
internationella samarbetet bl.a. räddningstjänstområdet.på FN :s
humanitära insatser kan kopplade till de fredsbevarandevara opera-



52 jiedshdmjande samarbeteFörsvarets 1995:53SOU

1992 juniSåledes Sverige UNHCR från juni tilltionerna. bistod

Sverigei f.d. Jugoslavien.1994 olika törnödenhetstransportermed

olikafrån UNHCR uppfört bostäder platserhar begäran påpåäven

Sverige, uppdragi Under Gulfkriget utdelade påBosnien. av
i Gaza Västban-skyddsmasker till befolkningen och påUNWRA,

vanligen Statens rädd-insatserna genomförsken. svenskaDe av
SwedreliefRäddningsverket kan samarbeta med enhetenningsverk.

Swedint.inom

för fredPartnerskap

civil sida.för fred har ocksåSamarbetet inom Partnerskap en
åtagitindividuella partnerskapsprogrammetSverige har detgenom
bl.a.genomförandegenomföra utbildning i planering ochsig att av

ivid räddningskolanräddningsinsatser. Utbildningen äger rum
1995.Revinge under våren

Suveränitetsstödet till de baltiska staterna

innefattarbaltiska ävenSuveränitetsstödet till de staterna
kustbevak1ing,vitala civila samhällsfunktioneruppbyggnad somav

medSverige bidrarpolisväsende räddningstjänst.tull- och samt

exempelvis patrullbåtar.utbildning och materiel,

EU

katastrof-Sverige ingå iEU-medlemskapet kommerGenom att
bedrivsUnionen. Samarbetetinom den Europeiskahjälpsamarbetet

Office ECHO.Humanitarianinom The European Community
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Konventioner

områderäddningstjänstensinternationella samarbetet påDet .a.
olyckshändelser.vidbistånd mellanunderlättasyftar till stateratt

därförIAEA haratomenergiorganetinternationelladetInom en
kärnteknisk olycka elleri händelsebiståndkonvention ettenavom

harKonventionenutarbetats.radioaktivamednödläge ämnen

Danmark,Vidare harSverige.ratificeratsundertecknats och av
ramavtals.k.och godkäntoch Sverige utarbetatFinland, Norge ett

olyckshändel-vidi syfteterritorialgränsernasamarbete över attom
elleregendommänniskor ellerskadoreller begränsa påhindraser

har utarbetatssjöfartsorganisation IMOi miljön. Inom FN:s en
föroreningvidsamarbeteinsatser ochinternationell konvention om

ratificeratSverige harOPRC-konventionen. ävenoljagenom
konvention.denna

regering-ifinns återgivnakonventionernaRamavtalet och de två

tilltillträdeSverigesmed anledningl9909l:180 treavens prop.
räddningstjänst. Irörandeöverenskommelserinternationella

olycka ellerkärntekniskbistånd i händelsekonventionen av enom
bestämmelserfinns detaljerademed radioaktivanödläge ämnenett

ochimmuniteterprivilegier,kontroll,ledning ochbl.a. omom
utrustningpersonal,transiteringför personalen,lättnader avom

Sverigesanledningskadeståndskrav. Medoch egendom samt avom
ochnödvändiga ändringargenomfördeskonventionentillträde till

räddningstjänstlagenlagstiftningen, bl.a.svenskai dentillägg
i vissaprivilegierimmunitet och1976:661102, lagen1986: l om
lagengällandeoch den då1980: 100sekretesslagenfall,

tullfrihet1987:1069 m.m.om
humanitära FN-insatsercivilavidrättsliga förhållandenaDe
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regleras SOFA. förekommer inga särskilda avtalHärutövergenom
beträffande det internationella humanitära samarbetet. Inför

for vid ikurserna inom Partnerskap fred räddningsskolan Revinge

under 1995 har Sverige inte för avsikt ingå specielltvåren någotatt
samarbetsavtal rättsliga för deltagarna frånrörande den statusen
andra länder. således inga undantag från vanliga ochDet görs pass-
tullregler eller från internationella straffrätts- och skadestånds-

regler.
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5 Ingående internationella Över-av

enskommelser

i Sverige ingåendeVid handläggningen ärendenav om av
överenskommelser beaktas både den allmännainternationella måste

bestämmelser och nationella regler.folkrättens

Folkrättens bestämmelser5.1

iWienkonventionen traktaträtten 1969 och träddeårantogsom
däriblandkraft 1980. har hittills ratificerats 52år Den stater,av

endast överenskommelser mellanSverige. Konventionen avser
ochreglera överenskommelser mellanFörstater. att stater

1986organisationer i Wien ytterligareinternationella ärantogs en
inte i kraft.konvention. harDenna trättännu

Wienkonventionendast 52 har ratiñcerat 1969Trots årsatt stater
inte i kraft tillmäts de1986 Wienkonventionoch års ännu trättatt

vid ingåendet internationellabetydelse i Sverige över-stor av
utsträckningkonventionerna i högenskommelser, eftersom utgör

den allmänna folkrättens regler.uppteckningar av
Överenskommelser benänmingar.under flera olikaförekommer
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inte benämningendockDet är är avgörande för överens-som en
kommelses rättsliga överenskommelsens innebörd, dvs.status, utan

innehåller bindande åtaganden eller Vanliga be-den inte.om
överenskommelser konvention,nämningar på internationella är

avtal, överenskommelse, Agreed Minutes, och Memo-protokoll

Understanding. Både muntligarandum of och skriftliga överen-

Wienkonventionernasskommelser folkrättsligt giltiga, ävenär om
regler endast omfattar skriftliga överenskommelser.

uttrycka sitt tillfinns olika för samtyckeDet sätt stat att atten
bunden överenskommelse. Detta kan ske attgenom envara av en

undertecknar överenskommelsen ellerbehörig attgenomperson
överenskommelse.utväxlar handlingar Detutgörstaterna som en

överenskommelservanligt beträffande multilateralaförra är som
vanligtland eller organisation. Detdeponeras hos ärett senareen

Bundenhetenbilaterala överenskommelser. kansigdetnär rör om
handling uttryckeröverlämnandeuttryckasockså somgenom av en

ellerratiñceras, godtas, godkännsöverenskommelsen att statenatt
överenskommelsen.anslutning tillsig till eller ansökeransluter om

alltid framgådärför huröverenskommelseinternationell börAv en
bunden överenskommelsen.blirstat aven

bundenhet, särskiltutformning bestämmelservanligEn avomav
undertecknandeviddetmultilaterala överenskommelser, är att av

undertecknandet skallförbehåll föröverenskommelsen görs att
det vanligtbilaterala sammanhangföljas ratiñkation. l attav

undertecknande föröverenskommelsen ingås detoch attgenom
allaikraftträdande krävs informerar varandra attatt parterna om

nationella åtgärder nödvändiga för överenskommelsenär attsom
i kraft har vidtagits.skall träda

före-fråga överenskommelser viktdet mindreNär är om av
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kommer det blir bundna utväxlasatt staterna att notergenom
mellan ambassadören och utrikesministern i länderna. Ettett av
avtal dettapå har ingåtts skriftväxlingsätt harsom genom samma
folkrättsliga avtal har underteckatsstatus ett parterna.som som av

När talar parterna undertecknar internationellattman om en
överenskommelse, syftar på Wienkonventionens bestämmelserman

fullmakter. Statschefer, regeringschefer och utrikesministrarom
i kraft sin ställning företräda sin i alla åtgärder istatanses av

samband ingåendemed internationella överenskommelser. Omav
någon skall uttrycka samtycke till bundenstatensannan att vara av

överenskommelse krävs han kan förete fullmakt elleratten atten
det de berörda praxis framgår de förhade avsiktstaternasav att att

den företräder Det haratt staten.anse personen ansettssenare vara
fallet denär nordiska länderna ingår överenskommelser. Sådana

överenskommelser undertecknas normalt det statsråd underav vars
departement ärendet hör statsrådet har medutan att utrustats
fullmakt. SverigeI utfärdar utrikesministern den fullmakt som
behövs, sedan regeringen beslutat överenskommelse skallatt en
ingås.

5.2 Nationella regler

5.2.1 Regeringen ingår internationella överens-

kommelser

Uppgiften företräda Sverige i internationella förhandlingaratt
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behörighetsådanharstatsledningenAttregeringen.ankommer på
regeringsformen RF6 §principer. kapI 1folkrättsligaföljer av

skulleregelytterligareriket och någonregeringen styrattanges
Sverigeifinns detDäremoti dettaegentligen inte behövas ämne.

företrädar-regeringensforbegränsningarbestämmelser angersom
skap.

inflytanderiksdagensi 10 kap. RFreglernaGenom garanteras
bestämmel-Fleraavgöranden.utrikespolitiskaviktigareöver av
förhindradskallregeringeninriktadekapitlet påi är att varaserna

avseende.i dettafaktumfullbordatinförriksdagenställaatt
medöverenskommelser stat1 § RF10 kap.I att annananges

Mellan-regeringen.ingåsorganisationmellanfolkligmedeller av
organisationerbara demeningiorganisationer RF:s ärfolkliga

gällerenligt folkrätten. Dettarättssubjekt t.ex.är samman-som
slutningar stater.av

bl.a.innebäröverenskommelseningårregeringendetAtt är som
undertecknan-ochavtalspartskallregeringSverigesatt somanges

regering.Sverigesske förnormalfalletskall idet
ellerdepartementstatschefen,länder kanandraI många ett en

bindandebliröverenskommelseinternationellminister ingå somen
Sverige.i Detta ärmöjligtintevilket alltså ettärför staten,

in-utarbetandetvidproblemtillledakanförhållande avsom
ländersandraSverigeöverenskommelser.ternationella accepterar

svenskadenhar rättbestämmelser att rege-varasomom vem
ingås svenskadenmellanavtalSåledes kanringens ettmotpart.

Vanligenland.iministeriumochregeringen annatett angesett
ocksåkansidan,svenskadenpåregeringen manpart mensom

Sverige.eller baraSverigeKonungariketdet stårattacceptera
ellersvenskt departement ettintekanDäremot att ettaccepteras
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svenskt statsråd avtalspart.anges som

5.2.2 Riksdagens godkännande

Enligt 10 kap. 2 § RF får regeringen inte ingå bindandeen
internationell överenskommelse riksdagen har godkäntutan att
denna, överenskommelsen förutsätter lag ändras ellerom att
upphävs eller lag stiftas eller den i övrigt gälleratt ämneny ettom

riksdagen skall besluta exempelvis beviljasom attom, genom nya
anslag. Också överenskommelse viktär skallstörreen som av
godkännas riksdagen. Regeringen får i det fallet underlå-av senare

inhämta riksdagens yttrande,ta riketsatt säkerhet kräver det.om
I sådant fall skall regeringen i stället överlägga med utrikesnämn-
den innan överenskommelsen ingås.

Det iär regel möjligt vanlig tolkning avgöraatt genom om en
överenskommelse inom gällande lag eller den kräverryms om
lagändringar. I normalfallet detär också möjligt ställning tillatt ta

överenskommelse medför några utgifter för Sverige.om en nya
Dessa bedömningar skall inomgöras det departement harsom
huvudansvaret för förhandlingarna.

Svaret på frågan överenskommelse skall godkännasom en av
riksdagen mångaär gånger avgörande för vilka bestämmelser om
bundenhet ikraftträdandeoch avtalet måste innehålla. Ettsom
riksdagsgodkännande överenskommelse totalt mångatar settav en
månader i anspråk medan regeringsbeslut kan beredas på någraett
veckor. därförDet viktigtär bedömningen överenskom-att om en
melse kräver riksdagsbehandling sker tidigt stadium.ett

Frågan behovet lagstiftningsåtgärder och därmedom av
sammanhängande krav riksdagsbehandling,på kan särskilt
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kallaskommitavtal hargällerdiskuteras detnär atttyp somaven
oftast intesjälva avtaletdet iutmärksavtalramavtal. Dessa attav

ochvissa områdensamarbetaskall påuttalas attän parternaattmer
iVidareformer.angivnaskall ha vissasamarbetet ramavta-anges
avtali särskildabeslutasskallangivna samarbetetdetlen somatt

sammanhanghar i dessaprojekt. Detdetaljerna för olikainnehåller

riksdagenbehandlasinte behöverramavtalenhävdats atttrotsatt av
ochöverenskommelserinternationellabindande attde trotsär en

särskildaefterkommandeåsyftadedevarit fullt klarthardet att
lagstiftningsåtgärder.anslagsbeslutsåvälskulle krävaavtalen som

bakomgrundtankarnaifrågasättas. Enbedömning kanDenna av
möjligtregeringentidigare nämnts,10 kap. RF är, att omsom

faktum.fullbordatinförriksdagenställaförhindradskall attvara
regering-bedömningennämnda ärdenKonsekvenserna attovanav
riksdagenföreläggsöverenskommelsernaefterföljandedenären,

Ombundit riksdagen.redan hari vissgodkännande, månför

godkännandehemställanregeringensskulle avslåriksdagen avom
ramavtalet.iintentionernaSverige brytafoljdavtal kommer motatt

riksdagen.därför godkännasramavtal bordeRedan ett av
detinhämtas,intebehövergodkännandeRiksdagens om

kanexempelfattat. Somkrävs redanriksdagsbeslut är mansom
dragvisst iförmedelanslagitriksdagen harsigtänka ett grovaatt

förhandlingar,inlederdepartementetändamål. När ettbeskrivet om
debeslutaocksåområde, kaninom detta attfalleravtal mansom

kostnadertäcka deskallmedlenanslagnariksdagen somav
fall därfrämstmåsteöverenskommelsen föranleder. Detta enavse

därellerengångskostnad överen-föranlederöverenskommelse en
tidsperiod.begränsadomfattarskommelsen en

hindrar intefalli vissariksdagsbehandling attKravet
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regeringen ingår preliminära överenskommelser, attt.ex. genom
underteckna överenskommelse med förbehåll för ratifikation.en

10 § tredje stycket överenskom-I kap. 2 RF attanges om en
vikt, skall den riksdagen.melse godkännas Dettaär störreav av

interegeringen under konstitutionellt Detavgörs äransvar.av
vilken överenskommelse Riksdagsbe-angett typ av som avses.

överläggning i utrikesnämnden riketshandlingen kan ersättas av om
intresse kräver det. syftar enligt uttalanden i motiven KUDetta

1973:26 66 dels fall då prövningen brådskar, dels fallpå pås.
grund internationella hänsyn inte bör komma tillpåsom av

allmänhetens Om fall föreligger ocksåkännedom. sådana avgörs av
regeringen under konstitutionellt ansvar.

5.2.3 Myndigheters internationella överenskom-

melser

Enligt 10 3 § regeringen förvaltnings-kap. RF får uppdra

myndighet ingå internationell överenskommelse inte kräveratt som
medverkan riksdagen eller utrikesnämnden. Förutsättningen ärav
alltså uttrycklig delegation. frågaDenna kan gälla viss angivenen

kan också utformas generellt. i förordning, iDet kanmen ges en
myndighetens instruktion eller i särskilt regeringsbeslut. Kravetett

bemyndigande endast offentl i grättsli överenskommelser,på gäller ga
ingås får folkrättsligadvs. avtal endast kan ochstatersom av som

iverkningar. för åtagandenaDet är ytterst attstaten som ansvarar
dessa överenskommelser efterlevs. Regeringen därför hamåste

överblick de avtal binder Sverige.över som
10 kap. 8 § framgår vidare chefen för Utrikes-Av RF att
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departementet UD skall hållas underrättad, fråganär ärsom av
betydelse för förhållandet till eller mellanfolkligstatannan
organisation uppkommer hos statlig myndighet. Dennaannan

särskilt viktigbestämmelse iaktta frågan in-är näratt om en
ternationell överenskommelse handläggs myndighethos en som
lyder under departement regeringskanslietUD. Inomänett annat
finns bestämmelser s.k. beredning ärendenom gemensam av
mellan de olika departementen. Regeln i 10 kap 8 § medförRF att
ärenden internationella överenskommelser alltid skall beredasom

med UD.gemensamt

Överlåtelse5.2.4 beslutanderättav

Beslutanderätt enligt regeringsformen riksdagen,tillkommersom
i regeringsformen angivet kan iregeringen eller annat organ

begränsad omfattning överlåtas till mellanfolklig organisation fören
Överlåtelsenfredligt mellanfolklig skallsamarbete eller domstol.en

ske i former krävs för stiftande grundlag eller,som omsamma av
detta inte awaktas, beslut med viss majoritet.kan ettgenom

for regeringens räkning deltar i förhandlingarDen svenskasom
kan innebära beslutanderätt detta överlåts, måstesättattsom

begränsadalltså medveten detta tillåtet endast iäratt om-vara om
fattning innefattar beslutsprocedur lång tid.och taren som
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6 Innehållet i tillämplig svensk lag
vid internationellt samarbete.

6.1 Inledning

Varje har i princip efterrätt gottfinnandestat att eget upp-
rätthålla de rättsregler och den makt denutöva önskar inom sitt

territorium. Detta uttryck för denär folkrättsligaeget territoria-ett

litetsprincipen, enligt vilken har jurisdiktion gärningaröverstaterna
begångna inomär den territorium. in-Detsom statensegna

ternationella regelsystemet kan dock innehålla från dennaavsteg
princip i olika hänseenden, exempelvis reglerna straffrättsligom
immunitet. Sådan immunitet medför begränsningar i rättstaternas

domsrätt ellerutöva använda sig inomatt tvång detatt av egna
territoriet.

Begränsningarna kan hänföra sig till vissa eller föremålpersoner
eller till särskilda områden. Immunitet i denna mening anses
tillkomma bl.a. statsöverhuvuden och ackrediterad diplomatisk
personal. Främmande örlogsfartyg och dess besättning åtnjuter
normalt också immunitet. Det vidare vanligtär vistelsestatenatt
inte gällande straffanspråkgör vid överträdelser ordningsför-av
seelsekaraktär i land i samband med flottbesök och liknande. Det
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emellertid oklartär immunitet gäller för andra militäraävenom
styrkor de befinner sig inom främmandenär lands territorium.ett
I de fall där avtal slutits mellan det dockär vanligtstaterna att
sändarstaten behåller jurisdiktionsrätten i fråga brott i tjänsten.om
Vid allvarliga kränkningar suveränitet spioneri etc.statsav en
kan den straffrättsliga immuniteten förverkad.vara

Andra begränsningar territorialitetsprincipen kan följaav av
konventioner ingås länderna. Välkända exempel FN:särsom av
konventioner medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala ochom
kulturella rättigheter Europarådets konvention angående skyddsamt
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Innehållet i den sistnämnda konventionen dessutom delanses var en
gemenskapsrätten inom EU. Den Europeiska gemenskapensav

regelverk innefattar väsentliga begränsningar för medlemsstaterna

efter gottñnnade ställa nationella bestämmelser inomatt eget upp
de områden med bl.a. det s.k. Romfördraget.som avses

SverigeI gäller således svensk detta kapitel därförI lämnasrätt.

beskrivning innehållet i denna i relevanta delar.några Dären av
EG-rätten har kommit bli del Sverigei harrättssystemetatt en av
detta beaktats.

6.2 Brott

Detta avsnitt behandlar särskilt de frågeställningar kansom
uppkomma vid försvarets samarbete med andra länder. För meren
allmän framställning beträffande innehållet i isvensk strafflag
internationella sammanhang hänvisas till bl.a. Kommentar till

Brottsbalken Nils Beckman m.fl., 5:e uppl. BrB tillI samt
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departementspromemorian Folkrätt och straffansvar, Ds Ju 1984:6.

6.2.1 Brott i Sverige

Bestämmelser tillämpligheten svensk strafflag i in-om av
ternationella sammanhang fmns huvudsakligen i 2 kap. brottsbalken
BrB. Angående brott begåtts i Sverige stadgas i 2 kap. 1 §som
BrB, det i sådana fall skall dömas efter svensk lagatt och vid
svensk domstol. Denna regel gäller gärningsmannensoavsett
nationalitet. Enligt 2 kap. 7 § skallBrB emellertid i fråga om
svensk lags tillämplighet och svensk domstols behörighet iakttas de
begränsningar följer allmänt erkända folkrättsliga grundsat-som av

eller, enligt vad därom särskiltär stadgat, överenskommelseser av
med främmande makt. Detta innebär sådan straffrättsligatt
immunitet följer folkrätten skall iakttas direkt vid tillämp-som av
ningen svensk i svenskarätt domstolar.av

I lagen 1976:661 immunitet och privilegier i vissa fallom
immunitet och privilegier för internationellaatt ochanges organ

med anknytning till dessa skall medges i enlighetpersoner organ
med avtal eller stadga i kraft i förhållandeär till Sverige. Desom
relevanta bestämmelserna redovisas dock inte i lagen iutan utges

SÖ.Sveriges internationella överenskommelser Där återfinns
alltså de bestämmelsernanärmare immunitet och privilegier.om
Angående lagen immunitet och privilegier i vissa fall, vidareom se
avsnitt 6.3.

Ytterligare begränsningar beträffande svensk domsrätt brottöver
begångna i Sverige framgår lagen 1953:770 folkrättsligaav om
reglers iakttagande i fråga för brott vissa utlänningar.om ansvar av
Lagen bl.a. utlänningar internerats då riket iatt äranger om som



svensk lag 1995:53tillämplig SOU66 Innehållet i

medförfaranderättsligtskall vidför brott,misstänkskrig an-
verkställande iakttasochpåföljds ådömandevidledning därav samt

följerellerfrämmande maktavtal medgällandeivad bestämtssom
folkrättsliga grundsatser.erkändaallmäntav

6.2.2 utomlandsBrott

bestämmelserfinnsutanför SverigebegåttsBeträffande brott som
medborgaresvenskaHuvudregeln§§ är3 BrB.i 2 kap. 2 atta-

svenskvidlagenligt svenskskall dömasfalli sådanaäven
emellertidstycket gällerandra BrB2 §Enligt 2 kap. ettdomstol.

straffbarskallgärningendvs.straffbarhet,dubbelkrav på att vara
straffbarhetdubbelpågärningsorten. Kravetenligt lagen påäven

särskildai denanställdbl.a. den ärfördock integäller som
strafflindrigasteeller detFörsvarsmakteninomutlandstyrkan om
ellerfyra årfängelse iför brottetstadgat äri svensk lag ärsom

punkten BrB.3 och 73 §2 kap.däröver,
tjänstgörFörsvarsmaktenutlandsstyrkan inompersonalNär ur
lyder deFN,nationernafrån Förentabegäranutomlands efter

föreligger. Desvensk domsrättoch statersvensk lagunder som
förbundit sigi allmänhetförfogande hartill FNpersonalställer :s

varje brottbeträffandeeffektiv domsrättochbestämdutövaatt en
respektivemedlemkan begås statsförseelseeller avav ensom

be-straffrättslig kompetensexklusivSverige harkontingent. en
Överenskommelse träffasFN-tjänst.personal isvenskträffande

operatio-fredsbevarandeland där denoch detmellan FNnämligen
bliskallintebrottmåliFN-personalenäger attrum omnen

avsnitthemlands jfrsittdomsrätt änunderkastad någon annan
gällerbegränsad på något sätt,intekompetens utan4.1. ärDenna
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varhelst i värdlandet brott begås och även det inteett skerom
direkt i tjänsten. De svenska bestämmelser blir tillämpliga ärsom
bl.a. reglerna i brottsbalken vad föreskrivs förseelsersamt som om
i lagen 1986:644 disciplinförseelser krigsmän. Den sist-om av
nämnda lagen enligtär dess 2 § 7 tillämplig på anställda ip.
utlandsstyrkan inom Försvarsmakten, de tjänstgörnär utomlands.
Den 1 juli 1995 lagenersätts disciplinförseelser krigsmänom av av
lagen 1994:1811 disciplinansvar inom totalförsvaret,om m.m.
Även den lagen kommer tillämplig på anställda i utlands-att vara
styrkan inom Försvarsmakten, de tjänstgörnär utomlands lagens

§1 5 p..

I 2 kap. 3 § 1 och 2 BrB finns, i förevarande sammanhang,p.
ytterligare betydelsefulla undantag från begränsningen denav
svenska kompetensen enligt 2 Enligt l nämligengörsp.
undantag för brott har begåtts på svenskt fartyg ellerettsom
luftfartyg eller för brott har begåtts i tjänsten befälhavarensom av
eller någon tillhörde besättningen på sådant fartyg. I dessasom ett
fall kan det således alltid dömas efter svensk lag och vid svensk
domstol. 2I vidaregörs undantag för brott har begåttssom av
någon tillhör Försvarsmakten på område där avdelningsom ett en

Försvarsmakten befann sig. Om brottet förövatsav någonav annan
på sådant område, faller detett dock under den svenska kompeten-

endast avdelningen befann sig på området försen om annat
ändamål än övning. Bestämmelsen i 2 kodifieringär ettp. en av
folkrättsligt erkänt undantag från territorialitetsprincipen. En regel
med motsvarande innehåll fanns intagen redan i den tidigare
gällande strafflagen från år 1948. Enligt de motivuttalande-senaste

prop. 198586:9 125 bestämmelsenär avsedd blina s. att
tillämplig huvudsakligen under krigsförhållanden. Det finns
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i fredstid närtillämpashindrar den äveningetemellertid attsom
inomför övningutomlandssigFörsvarsmakten befinnerenheter ur

Sverige dockharfred. DåPartnerskap förexempelvisförramen
begåtts någonharbeträffande brottjurisdiktioninte somavsom

gärnings-straffri pågärningenFörsvarsmakten, ärtillhörinte om

orten.
fall vadi andra än§ skallkap. 3 BrB ävenEnligt 2 soma

svenskvidsvensk lag ochefterför brott1-3 §§ dömasframgår av
oml976:l9föreskrivs i lagenmed vadenlighetdomstol i som

grund förTilllagföring för brott.rörandesamarbeteinternationellt

överförande1972konvention årEuroparådetsliggerlagen avom
lagföringskonventionen. Lagens.k.brottmål, denilagföring

konventionen kan göratillträttharhosSverigeinnebär statatt som
svenskbrottförlagföringöverförandeframställning motavom

motsvarandemöjlighet göraharSådana ävenlag. attstater
lagföringskonventionen ärmedSyftettill Sverige. attframställning

förläggasärskilt fallvarjeimöjlighetskall hamedlemsstaterna att
tillmed hänsyndär detdentillför brottlagföringen statett

ändamålsenligtframståromständigheter attsamtliga mestsom

lagföringen äger rum.
internationelltlagengäller intetrafikbrottfrågaI omom

tillförhållandeiför brottlagföring statrörandesamarbete somen
straff för1964konvention årEuroparådetstillträtthar om

med denSyftettrafikbrottskonventionen.den s.k.vägtrafikbrott,
vidtrafikanthar begåttstrañkbrottkonventionen är att enavsom

skallsmidigtocheffektivthemlandetutanförvistelsetillfällig
detoftast lämnahinnervägtrafikantsådanbeivras. Enkunna

medaktuelltdetinnan ärbegåttshardär trafikbrottetland
trafikbrott hardärkonventionsstat,begäranlagföringen. På av
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hemvist,begåtts, konventionsstat, där gärningsmannen har sittär

därför skyldig frågan lagföring för brottet. sambandIprövaatt om
med Sveriges tillträde till trafikbrottskonventionen lagenantogs

utomlands.1971:965 straff för trafikbrott har begåttsomom
§ samtliga bestämmelser i lagen 1951:649Enligt lagens l skall

för vissa trañkbrott gälla i fråga gärningstraff även somom om
har begåtts utomlands.

6.2.3 Rättskraft

innebärEn svensk dom i brottmål har s.k. rättskraft. Dettaett

tiden för överklagande domen har får den dömdegåttnäratt ut,av
inte åtalas för gärning 30 kap. 9 §på rättegångs-nytt samma
balken. bestämmelse gäller i princip inte för utländskaDenna

domar. finns emellertid vissa innebär denDet undantag attsom
Sverige.utländska domen tillerkänns rättskraft i Regler härom

ifinns 2 kap. 5 § Om för brottslig gärning harBrB.a ansvar en
idom i det land där gärningen begicks ellerprövats genom en en

främmande tillträtt lagtöringskonventionen eller Europarå-stat som
dets konvention 1970 brottmålsdoms internationellaår om
rättsverkningar brottmålsdomskonventionen, får den dömde inte

i Sverige lagföras för gärning, han exempelvis harsamma om
frikänts från första stycket 1i den utländska domen 5 §aansvar

internationelltp.. Vidare gäller enligt 38 § lagen 1972:260 om
verkställighet brottmålsdom verkstäl-samarbete rörande attav om

lighet påföljdskall ske i Sverige ådömts någon utom-en somav
lands, får åtal inte väckas i Sverige för den gärningså som
påföljden avser.

rättskraft denOm utländska domen inte tillerkänns ochden
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skallgärningSverige förblir dömd idömde således på nytt samma
till vadskälig hänsynpåföljdenbestämmandeemellertid vid tasav

BrB.6 §landet 2 kap.andrai detdenne undergått

SverigeiFörutsättningar för åtal6.2.4

svensk ochbådeföreligger i blandsammanhanginternationellaI
därförgärning. harbeträffande viss Detjurisdiktionutländsk en

enskildai detförhållandenabedömningefterdet,ansetts att aven
brukskallmyndigheternasvenska göradefallet, skall avgöras om
3 §§i 2 kap. lenligt reglernade harden kompetens somav -

Enligt 5 §§§.ochfinns i 2 kap. 5 7Regler häromBrB. aa
begåttsfall brottväckas för vissaåtal intestycket fårförsta somav

förordnandeluftfartygfartyg ochutländskai Sverige på utan att
regeringen be-eller denregeringenmeddelatsåtal har avom

begåttsbestämmelser brottfinnsstycketmyndigat. andraI somom
utsträckning§§ ienligt 2 och 3brott liggerSådanautomlands. stor

åtalemellertidHuvudregelnkompetensen. ärden svenskaunder att
vissaförordnande. Isärskiltendast efterfår väckassådana brottför
bl.a.gällerförordnande. Detsådantåtal väckasfall får dock utan

någonluftfartyg, brottfartyg ellersvenskbegåtts påbrott avsom
avdelningdärområdeFörsvarsmakten påtillhör ett avensom

utomlandstjänstgöringvidbefann sig, brottFörsvarsmakten av
Försvarmakten elleri utlandsstyrkan inomanställdnågon ärsom

nordiskt land.ibegåtts någotbrott annatsom
tillanknyteråtalsregelstycket finns§ tredjeI 5 somena

finns nämligenrättskraft. Därövriga reglerlagrummets enom
regeringenåtalsförordnandebestämmelse kravgenerell avom

fall frågabemyndigat därtill i dåden regeringeneller ansvarom
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för gärningen har domprövats meddelad i främmande statgenom
hinder lagföring inte föreligger på grund bestämmel-motmen av

i första och andra styckena.serna
Med hänvisning till 2 kap. och5 5 §§ harBrB regeringen ia

förordningen 1993: 1476 med bemyndigande för Riksåklagaren att
förordna väckande åtal i vissa fall lämnat sådant be-om av
myndigande för Riksåklagaren.

Som följd incidenten med den sovjetiska ubåten 137Uen av
hösten 1981 infördes regeln i 7 § åtal för brottatta om som
begåtts utlänning i utövningen tjänst eller uppdragav en av som
innefattat allmän ställning hos eller mellanfolkligstatannan
organisation, får väckas endast efter förordnande regeringen.av
Bakgrunden till bestämmelsen bl.a.är det i dessa fall kan bliatt
fråga svåra bedömningar både folkrättslig och utrikespolitiskom av

det bör ankomma regeringenpå Genomart göra. regeln iattsom
§7 säkerställs åtalsfrågan blir underställd regeringen föratta

beslut.

bestämmelsenAv framgår tjänsten eller uppdraget skall ha in-att
nefattat allmän ställning hos främmande makt. Militärer bärsom
uniform eller andra tjänstetecken dock vanligtvis iär allmän tjänst.

Härutöver gäller gärningen skall begången i utövningenatt var av
tjänsten eller uppdraget. Härav följer gärningar inte typisktatt som

förbundnaär med de befogenheter och uppgifter tillkommersom
funtionären faller utanför särregleringen. Denna endastavser
handlande ingår led i själva utövningen tjänsten.ettsom som av
Åtal för vårdslös färd med tjänstebil eller för misshandelen en en

tjänsterummetpå underordnad eller besökande kan såledesav en en
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regeringen Utformningen be-särskilt beslutske utan avav
med de kravi överensstämmelsestämmelsen i detta avseendeär

andra länder införfölja eventuellt statusavtal medkan ettavsom
Såför Partnerskap för fred.övning i Sverige inom somramenen
sådanadet vanligt ii inledningen detta kapitel ärnämnts attav

brottjurisdiktionsrätten i frågaavtal sändarstaten behåller avom
juris-utövning tjänsten.sina medborgare under Dennaavegna

Sverigenämnda exemplen därdiktionsrätt torde inte omfatta de nu
vid svensk domstolåtala enligt svensk lagsig kunna utananser

§i 2 kap. 1från regeringen jfr huvudregelnförordnade härom

regelnerinras emellertidBrB. I sammanhanget att rege-om om
misstänktefall inte utesluter denringens åtalsprövning i vissa att

bestämmelserna ienligtföremål för bl.a. förundersökningblir

aktuellaregeringen i derättegångsbalken. dockDet är avsett att
myndig-de ansvarigasnabbt skall informeras ochsituationerna att
ärendetshålla sig underrättadeheterna fortlöpande skall om

regeringskanslief.behandling inom

3 promemorian198485:l56 13.s.1l9 IBrB I samt s.prop.
föreslogs,regeln första gångenFolkrätt och straffansvar, där

åtalsförordnande bör168 dock bestämmelsenuttalas att om
angivetförfarandenextensiv tolkningså ävenatt av nuges en

handlandetdess tillämpning, förutsattslag faller in under att
egentliga tjäns-förbundet med denverkligen framstår närasom

privatdäremot körteutövningen. Vidare någonatt enanges om
endaståtalsförordnade krävas förbil bör inte något attovarsamt

tjänsteförrättning.tjänstetid eller förfärden skett under

4 1l6f.BrB I s.
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6.2.5 Nordiskt samarbete

Inom Norden förekommer långtgående samarbete inom detett
Årstraffrättsliga området. 1970 träffade de högsta åklagarmyndig-

heterna i Norden samarbetsavtal lagtöring för brott.ett Avtaletom
huvudsaksinnebär i lagföring för brott i nordiskt landatt kanett ett

ske i nordiskt land, den misstänkteett annat bosatt iär dettaom
land och gärningen straffbarär också där. Regeln gäller inte bara
för nordiska medborgare. För svenskt vidkommande har tör-
pliktelsen i avtalet i denna del tillgodosetts bl.a. bestämrnel-genom

i 2 kap. 2 § första stycket 1 och 2 dessaAv lagrum följerserna p.
för brott begåtts riketatt döms efter svensk lag och vidutomsom

svensk domstol, brottet begåtts bl.a. utlänning medom av en
hemvist i Sverige eller den dansk, finsk,är isländsk ellerav som
norsk medborgare och finns här.

6.3 Immunitet och privilegier

Av föregående avsnitt framgår det i lagen 1976:661att om
immunitet och privilegier i vissa fall immunitetslagen finns
bestämmelser undantag från den svenska jurisdiktionen för bl.a.om
brott begåtts i Sverige. Lagen innehåller fyra paragrafer därsom
immunitet och privilegier relateradeär till Wienkonventionerna om
diplomatiska respektive konsulära förbindelser till kon-samt

5 BrB I 67f.s.
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harförprivilegierochimmunitetventionema sompersonerom
samarbeteochför säkerhetOrganisationeninomfunktionervissa

iorganisationinternationellinteOSSEOSSE. äri Europa en

mening.folkrättslig
bestämmelsedeni § attlagen 4innehållerVidare angersom

sådanaanknytning tillmedochinternationella personerorgan
ochimmunitetåtnjutertill lagenbilagaianges enorgan som

ellerstadgaivad bestämtsmed ettenlighetprivilegier i ensom
f.n.Bilagantill Sverige.förhållande upptarkraft iiavtal ärsom
detkrävslagen,delmed den utgöroch46 punkter. I att aven

konsekvensutökas. Detta ärskalllistanriksdagenbeslut enomav
inomfallervilketpåverkas,beskattningsbestämmelsernabl.a.attav

regeringsformen.kompetensområde enligtriksdagens
tagitsorganisationavtal medträffatregeringenOm uppsomen

fore-meddela§i 5regeringenbemyndigas atti bilaga,lagens
sådanaänför andraprivilegierochimmunitetskrifter personerom

tillgodoseforbehövsomfattningi den attbilagani somangessom
internationelltförekomma närkansyften. Detta ett organorganets

Sverige.ideltagandeinternationelltmedkurst.ex. enarrangerar
Training TeamAssistanceför FN:saktuelltavtalsådant ärEtt

dockföreskrifter kanRegeringens1995.i aprilSwedintvidCourse
bl.a.regeringsformen,§7i 8 kap.endast ämnen angessomavse

Vid lagensutförselelleroch in-i riketvistelseutlännings varor.av
197576:205obehövlig prop.häromerinranansågstillkomst en

22.s.
defrånavvikerimmunitetslagenibestämmelsensistaDen

personka-tillalla anknyterbestämmelserna,relateradetidigare som
personal§ skallEnligt 6internationella avtal.ifastslagnategorier
1986 årsenligtbiståndsgivandeförfogande partställs till enavsom
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konvention bistånd i händelse kärnteknisk olycka ellerom av ett
nödläge med radioaktiva ämnen åtnjuta immunitet och privilegier.
Nivån för immunitet och privilegier regleras i den nämnda
konventionen. Bestämmelsen omfattar denäven utrustning och
egendom fors in på biståndsmottagares territoriumsom ien
samband med räddningsaktion.en

Av den här lämnade redogörelsen för immunitetslagen framgår
den inte innehålleratt någon bestämmelse immunitet ochom

privilegier för utländska förband befinner sig i Sverige Försom
utbildning i fredsbevarande verksamhet.

6.4 Skadestånd

6.4.1 Internationell privaträtt

Frågan vilka regler blir tillämpliga vid skadegörandesom
handlingar med internationella inslag kan inte besvaras entydigt
med utgångspunkt i den nationella lagstiftningen. Frågan får i
stället avgöras enligt allmänna principer i den internationella
privaträtten.

För svenskt vidkommande gäller huvudregel behörigsom att
domstol i tvistemål den inomär vilkens domkrets svaranden bor
stadigvarande. Om målet gäller skadestånd, är också domstolen i
den där den skadegörande handlingenort företogs eller där skadan
uppkom behörig. Denna regel gäller oberoende skadevållarensav
medborgarskap.

En utländsk medborgare under tillfällig vistelse här i landetsom
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tillskadelidandedeninpersonskada kan alltså stämmasvållar aven
utfördes.handlingenskadegörandedär deni dendomstolen ort

svaranden kansäkerställtsavtal harinternationellaGenom olika att
tillkallelserförelägganden,domstolshandlingar såsomdelges

Sverige. Påkvar ilängrehan inte ärförhandling ävenetc. om
skallöverenskommelserträffatocksåländernaharsätt somsamma

land.frånverkställighet domarmöjliggöra ett annatav
inteföljer ärfolkrättsliga grundsatserAv allmänna att staten

talanland. Enivid domstolskyldig motannatett enatt svara
någondomstolenavvisasskall därförutländsk attutanstat av

sakfråganprövning görs.av
föregåendefor i detredogjortsenligt vaddomstolEn somsom

internationellamedskadeståndsanspråkbehörig prövaär att ett
hemvistutländsk medborgareskadevållareninslag är utant.ex.-

skadestånds-landstill vilketställningocksåi landet måstehär ta-
Vilkeni målet.olikaskall tillämpas depåregler momentensom

vad fårskadeståndsskyldighet,förskall krävasoaktsamhetgrad av
etc. vissaIskall bestämmasvilka beloppskadeersättningen avse,

elleravtalsförhållandenskadestånd isigfrämst detfall när rör om-
finnasdetbilden kanikommeransvarighetsförsäkringarnär en-

skall tillämpaslagvilket landsöverenskommelseuttrycklig somom
internationelladenenligtfrågande flesta falltvisten. I avgörspå

uttrycktenkeltkanprinciper. Dessaicke lagregleradeprivaträttens
denland däri detvanligtvis lagendetinnebära ärsägas att

tillämpas. Omskallskadebringande handlingen företogs ensom
undermedborgaresvenskskadarsvensk medborgare annanen

svensktillhands fördockutomlands, ligger det näravistelse en
svensktillämpa rätt.sakenskalldomstol pröva attsom
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6.4.2 Arbetsgivaransvar

Även skadeståndsrätten i västvärldens länder uppvisarom
åtskilliga drag och det således ofta inte har någongemensamma
avgörande betydelse vilket lands lag tillämpas, kan det docksom
ibland föreligga skillnader. Iden svenska skadeståndsla-väsentliga

1972:207 skadestånds-stadgas arbetstagare ärt.ex. attgen en
iskyldig för skada han vållar fel eller försummelsesom genom

tjänsten endast i den det föreligger synnerliga skäl med hänsynmån

till gärningens beskaffenhet läggs4 kap. l §. I ställetm.m.
i svensk arbetsgivaren för sådana skador.pårättansvaret

leder utlänning för sin arbetsgivares räkningDetta till att en som
utför arbete i Sverige och därvid försumlighet råkargenom
åstadkomma undantagsvis hållas personligenskada endast kanen

föransvarig skadan. blir i stället hans arbetsgivare har detDet som
skadeståndsrättsli Om arbetsgivaren utländskär stat,ansvaret.ga en
kan arbetsgivaren huvud inte vid svensköver stämmastaget
domstol och betalningsskyldig. skadelidande får i sådanaDengöras

situationer vända sig skadevållaren personligen. Om han lyckasmot
dom sig skadevållarenskadestånd, kan det ändå visapå atten

förmåga Enligt särskildsaknar betala skadeståndet.att en
bestämmelse i skadeståndslagen likställs bl.a. totalför-den svenska

svarspliktiga föreskriven tjänstgöring med arbets-fullgör i lagsom
tillämpningen lagen 6 kap. § i dess lydelse fr.o.m.vid 4tagare av

den juli 1995, SFS 1994:2065. lagstiftarenl Det uppenbartär att
haft endast svensk pliktpersonal i åtanke med bestämmelsen.

omfattarHuruvida bestämmelsen tolkas den ocksåkan så att
övning härpliktpersonal tillhörig lands försvarsmakt påett annat

i landet högst osäkert.är
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kan svensk under vistelse utomlandsmotsvarandePå sätt en som
skadeståndsgrundande handlingsig skyldig tillråkar göra en

inte medi det landet. kan därvid räknain till domstol Hanstämmas

skadeståndslagens begränsningskyddad den svenskaatt avvara av
heller kan skadestånds-för anställda. Inteskadeståndsansvaret

för det fall svenskaden svenskaanspråket riktas attstatenmot
betrakta arbetsgivare förär attstaten personen.som

6.4.3 storlekSkadeståndsbeloppens

ifinns det skillnader påvästvärldens länderI även synen
uppfattning harstorlek. Enligtskadeståndsbeloppens gängse en

möjlighettillämpning amerikanskskadelidande vid rätt attav
tillämpningvidskadestånd många gånger större änär avsom
mindre skadorockså svensksvensk Det rätt ersätterrätt. attanses

omfattande skadorförhållandevis höga belopp medanmed germera
jämförbara länder.ersättning i andralägre än

materielochoch utförsel6.5 In- varorav

6.5.1 EG

EG enligt artikel 9 i För-Europeiska gemenskapenDen är

ekonomiska gemenskapenupprättandet Europeiskadraget om av
andrainnebär tull ochRomfördraget tullunion. Detta atten

inom gemenska-fors mellan ländernaavgifter inte betalas då varor
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Det föreligger således ingen tull- eller skattepliktig importpen. av
i sådant fall. Den tullagen 1994:1550 gäller därförettvaror nya

endast i fråga import från och till land utanför EGexport ettom
§1 tullagen. Varor införts till gemenskapens tullområde frånsom

tredje land och inteännu övergått till fri omsättning kallassom
icke-gemenskapsvaror. Sådana befrias emellertid frånheltvaror
importullar, de importeras till gemenskapens tullområde förom
tillfälligt bruk och därefter återutförs i oförändrat skick. Reglerna

import återfinnstemporär i den s.k. tullkodexens artiklar 137om -
144 rådets förordning EEG 291392 den 12 oktober 1992nr av

inrättandet tullkodex för gemenskapen och i tillämp-om av en
ningskodexens artiklar 670 747 kommissionens förordning-
EEG 245493 den 2 juli 1993 tillämpningsföreskrifternr av om
för tullkodexen. Hel tullfrihet vid import medges i detemporär
fall är uppräknade i artiklarna. kanHär särskilt nämnassom
utrustning skall användas vid katastrofer art. 687 i tillämp-som
ningskodexen. Vidare kan importtemporär med hel befrielse från

importtullar beviljas för importeras i särskildvaror som en
situation inte har någon ekonomisk betydelse art. 688 isom
tillämpningskodexen.

Befrielse från importtullar vid import beviljastemporär tull-av
myndigheten i Sverige, Generaltullstyrelsen efter ansökan som
skall innangöras förs i landet art. 691. Det finns dockvaran

förenklat förfarande innebär deklarationett tillattsom en ges
myndigheten. Mottagandet deklarationen då tillståndet.utgörav
Förfarandet får dock endast användas i vissa angivna fall art.
695. Utrustning för katastrofhjälp kan beviljas befrielse från

importtullar förenklat förfarande.genom
Utöver de beskrivna bestämmelserna finns regler befrielsenu om
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rådets förordningför gemenskapen ifrån import- och exporttullar

1983 upprättandeGEEG 91883 den 28 ettom avav marsnr
finns undantagtullbefrielse. förordningengemenskapssystem för I

kapitzlvaror,utrustning, vissaför olika slags personligfrån tullar

personliga bagage, flyttgodsi resandesgåvor, etc.varor en
tullfr.het förföreskrivaocksåMedlemsstaterna medges rätt att om

immunitet ochpersonal åtnjuteroch sådanbl.a. diplomater som
uznyttjatSverige harinternationella avtal.privilegier i enlighet med

dessatullfrihet för bl.a.föreskrivitdenna möjlighet och om
1547 tullfriheti § lagen 1994:4 m.m.omgrupper

6.5.2 Krigsmateriel

krigsmaterieexportförbudgenerelltSverige råderI motett
utförsel krigsmate-förbud1918. Bestämmelsersedan år mot avom

förordningenkrigsmateriel ochi 1992:1300riel finns lagen om
inriktadeintekrigsmateriel. Bestämmelserna1992:1303 ärom

utförsel.alla formeromfattarenbart på export utan av
bestämmelserinnehåller inte någraKrigsmateriellagen om

handeldvapenkrigsmateriel. Om krigsmaterieleninförsel utgörav
1176.1973införsel i vapenlagendock förbudomfattas de motav

regeringen.utförselförbudet fattasundantag frånBeslut avom
riktlinjer förregeringen beaktaVid prövning skalldenna export

lag199192: 174redovisats i propositionenhar om en ny omsom
krigsmateriel.

Ärendena handelsavdel-handläggs inom Utrikesdepartementets

elleromfattningutförselärenden intening. störreI är somavsom
tillståndfår frågan prövasinte vikti övrigt är större avomav

ärenden dettapreciseras inte vilkautrikeshandelsministern. lagenI
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gäller. Om utförsel skall ske till känslig destination prövasen
ärendet alltid regeringen. I ärenden delegerats till statsrådetav som
fattas besluten i s.k. departementsprotokoll.

Innebörden krigsmateriellagens bestämmelser det krävsärav att
utförseltillstånd kan företes för tullmyndighetenatt ett för att

krigsmateriel skall kunna föras landet. Tullmyndigheten görut ur
också stickprovskontroller för övervaka den materielatt att som
förs det givna tillståndet.ut motsvarar

En övning i Sverige där utländska deltar medtrupper egen
materiel kräver alltså regeringsbeslut eller beslut statsrådetett av
för materielen skall få föras Sverige. Motsvarandeatt gällerut ur
för svensk skall få föra materielatt Sverige förtrupp uten ur en
övning i land.ett annat

Medlemsstaterna inom EU har med hänvisning till artikel 223 i

Romfördraget i praktiken undantagit krigsmateriel från EG:s
regler. Sådan materiel omfattas därmed inte det fria varuutbytetav
inom gemenskapen. Bestämmelser import krigsmateriel tillom av
Sverige från EU-land saknas dock i tullagen. I deett annat

freds-situationer aktuellaär med anledning försvaretssom av
främjande samarbete med andra länder bör det dock inte bli fråga

varken tullar eller skatter för krigsmaterielen. Inom dettaom
samarbete förekommer inte någon omsättning sådan materiel.av
Denna förs mellan länderna för tillfälligt bruk. I sådant fall kanett
medges, enligt vad anförts befrielse från importtullarsom ovan,
vid import från land utanför EG. Tull- och skattskyldighetett kan
då inte föreligga krigsmateriel skickas och tillfälligt brukasom
inom EG.



1995:53SOUsvensk lagtillämpligInnehållet i82

6.5.3 Vapen

tillståndhuvudregeln1973:1176 ärvapenlagen attEnligt 5 §
Sverigetillinförselskjutvapeninnehavsåvälförkrävs avsomav

tillämpning pådock inteammunition. Lagen ägerellerskjutvapen
undantagvidarevapenlagen45 § görsvapenlagen. I44 §staten
behövligochskjutvapenför innehavtillståndkravet påfrån av

tjänstemanstatligbl.a.tillfrånöverlämnatsammunition statensom
räddningstjänstenförsvaret,militäradettillhöreller somperson

förinnehaskyldigdenne vapnetpolisväsendet atteller om
1994:1730.SFS1995,juliden lfr.lydelsetjänsten m.0.
vapenlagen.§enligt 7polismyndighetenTillståndsfrågor prövas av

vapenförordningen§ 5i 2införseltilltillståndBeträffande anges
däri denpolismyndigheten ort1974:123 detta prövasatt av

förtullning skall äga rum.
fall skevissafår iammunitioneller utanskjutvapenInförsel av

han ärskjutvapen,införafårenskildtillstånd. En somperson
första16 §brukpersonligtförinnehaSverigeiberättigad att

§vapenla-enligt lförståsskjutvapenMedvapenlagen.stycket l
andraellerharpunerhagel,kulor,vilketmedbl.a. ett vapengen

kolsyreladd-krutladdning,med hjälpskjutasprojektiler kan ut av
utskjutnings-liknandeluft eller någotkomprimeradning, annat

medel.
förSverigesig ibefinnerförband attutländskt militärtEtt som

förinomverksamhetfredsbevarandeutbildning föridelta ramen
vapenlagenibestämmelsernaomfattassamarbeteinternationellt av

Dettillståndspliktigamedförförbandetavsnitt 6.1jfr vapen.om
sådanVidförband.sådantföri lagenundantagingetfinns ett

polismyndighetentillståndsåledesSverige fordrasutbildning i av
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för den utländska styrkan till Sverige införa och här innehaatt
skjutvapen och ammunition.

6.6 Beskattning

6.1 Inkomstskatt

Bestämmelser skyldighet betala inkomstskatt i Sverigeattom
finns i 53 § kommunalskattelagen 1928:379 KSL och i 6 §
lagen 1947:576 statlig inkomstskatt SlL. Huvudregeln ärom att
fysisk skattskyldigär för all inkomst, förvärvats inomperson som
och riket, under den tid han varit bosatt härutom i riket. Under tid

fysisk inte varit bosatt här i riket föreligger skattskyldig-en person
het bl.a. för inkomst näringsverksamhet hänför sig tillav som
fastighet eller fast driftställe här i riket och för inkomst av
avyttring vissa värdepapper. Reglerna skyldighet betalaav attom
skatt i Sverige gäller oberoende medborgarskap.av

anvisningspunktI l till 53 § KSL finns bestämmelser för när en
skall bosatt här i riket. Huvudregeln sådanärperson attanses

bosättning föreligger för den här har sitt egentliga bo ochsom
Ävenhemvist. den ha hemvistsitt i Sverigeutan attsom men som

på har väsentlig anknytningsätt hit bosatt här.annat anses som
Härvid beaktas svenskt medborgarskap, innehav fastighetav m.m.

Fran skattskyldighet frikallas emellertid här i riket bosatten
under anställning och vistelse på minst månaderperson som en sex

utomlands åtnjutit avlöning beskattats i verksamhetslandet. Försom
statligt anställda medges skattebefrielse avlöningenäven inteom
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anställningenförutsättningverksamhetslandet underibeskattats att
frågaland ochiminst årutomlandsoch vistelsen ettvarat samma

anvisnings-ochstycket f KSL§ första54varit tjänsteexportom
SIL.stycketförsta§ 11§ KSL 7punkt 3 till 54 samt mom.

ochsvenskaskyldighet forSIL föreliggerEnligt 6 § även ut-
svenskatillbetala skattutsträckningi angivenbolagländska att

inkomstskatt för allbetalabolag skallSvenska somstaten.
bolagUtländskautländski riket eller pådem härförväwats ort.av

bolag skallutländskajuridiska änutländskaoch andra personer
sig tillhänförnäringsverksamhetfor inkomstbetala skatt somav

juridiskautländskaAndrai riket.fast driftställe härfastighet eller

utsträckningvissihar dockutländska bolag rättän attpersoner
delägares inkomst.föravdraggöra

särskild1991:586lagengällerbestämmelserdessaUtöver om
den lagenenligtSkattskyldigautomlands bosatta.förinkomstskatt

uppbärutomlands ochbosattafysiska ärär wmsompersoner
reglerfinnsDet ävenenligt lagen.skattepliktig inkomst om

ochtillskall betalasskatteplikt. Skattenfrån statenundantag
skattepliktigskattepliktiga inkomsten.25 % dentilluppgår av

anställningutgåttavlöningbl.a.enligt lageninkomst är avsom
avlöning utgåtthos svenskauppdrageller samtstaten av annansom

in-den månisvenskahosuppdraganställning eller än staten,annat
och 2 p..§i riket 5verksamhet här lförvärvatskomsten genom

utomlands bosattdockundantasskatteplikt enligt lagenFrån
elleranställningutgåttför bl.a. avlöning annanavsomperson

inkomstensvenskauppdrag hosän mottagarenstatenannat axom
183inte överstigersammanlagttidi riket undervistas här somen

ersättningen betalasochtolvmånadersperiodunderdagar aven
denneseller på vägnarhemvist här i riketinte hararbetsgivare som
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ersättningen inte belastar fastsamt driftställe arbetsgivaren harsom
här i riket 6 § l p..

Av de redovisade bestämmelserna följer svensk försvarsperso-att
nal i normalfallet betalar inkomstskatt i Sverige de tjänstgörom
utomlands kortare tid personal anställdsamt att ären som av
utländsk försvarsmakt inte betalar inkomstskatt i Sverige deom
tjänstgör här kortare tid.en

6.6.2 Dubbelbeskattningsavtal

Olika länders bestämmelser skattskyldighet kan medföraom att
skall betala skatt för sin inkomst i två länder.en person För

undvikande denna situation har Sverige ingått s.k. dubbelbe-av
skattningsavtal med flertal andra länder. Av 72 §ett KSL och 20
§ SIL följer sådana avtal uppdelningatt beskattningsrättenom av
mellan länderna skall gälla undantag från de svenska skattereg-som
lerna. Den allmänna huvudregeln beskattningenär skall ske iatt
hemlandet. Avtalen återfinns i Svensk författningssamling under
rubriken Dubbelbeskattning.

6.6.3 Mervärdesskatt

Mervärdesskatt skall betalas till svenska enligt bestämmel-staten
i mervärdesskattelagen 1994:200 ML.serna Med anledning av

Sveriges medlemskap i Europeiska unionen har omfattande
ändringar och tillägg gjorts i lagen SFS 1994: 1798. Enligt 1 kap.
l § ML skall skatten betalas vid skattepliktig omsättning inom
landet och tjänster, vid skattepliktigt gemenskapsinterntav varor
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förvärv lös egendom, omsättningenär inte ärav varor som om
vid skattepliktig tillgjord inom landet, eller import varorav

landet.

den ellerskattskyldig bl.a. eller tjänstenär omsättersom varan
§vid skyldig betala skatt enligt 10den import är attav varorsom

§ ML.1994:1550 för den importerade l kap. 2tullagen varan
skattskyldigheten vid den tidpunkt dåVid import inträder varan

förtullning enligt bestämmelserna i tullagen lskall anmälas till

överlåtsML. Med omsättning förstås denkap. 5 § attav en vara
vissi anspråkersättning eller den uttagatt tasmot ur engenom

omsättningförsta Medverksamhet 2 kap. § stycket ML.l av en
ersättning eller denden tillhandahållstjänst förstås att tasmotatt

2 kap. § andraviss verksamhet 1i anspråk uttag ur engenom
förs till SverigeMed import förståsstycket ML. att varaen
ReglernaEG 2 kap. § ML.utanför 1afrån plats om om-en
föranleder såledeseller tjänster inom landetsättning varorav

eller tjänst iskattskyldighet köpervanligen någonnär varaen
inköperförband förnöden-exempelvis utländsktSverige, när ett

med det svenskatillsammansövningheter under ägersom rumen
försvaret.

omsättningallfinns huvudregeln3 kap. 1 § MLI att av varor
inget iskattepliktig,och tjänster import är annatsamt om anges

Är från skatteplikt,undantagenomsättningenkapitlet. av en vara
skatteplikt. Några ifrånundantagenimportså är även av varan

skattepliktensammanhang väsentliga undantag ärförevarande från

omsättningtill fastigheterupplåtelse nyttjanderätter 2 §, avav
§,4sjukvård, tandvård ellertjänster utgör social omsorgsom

flygfotogenflygbensin och importomsättning 23 §, somav
från1994:1551 frihetenligt lagenmedför frihet från skatt om
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skatt vid import 30 § omsättning på fartygsamt eller luftfartyg
inom EG vissa for resenärs personliga brukav 30varor §.en c
Det sistnämnda undantaget gäller alkohol och tobak till vissupp en
mängd.

Reglerna gemenskapsinterna förvärv 2 kap.om ML infördesa
med anledning det svenska EU-medlemskapet. Ettav sådant
förvärv kan emellertid i normalfallet inte förekomma i de situatio-

aktuellaär i den förevarande utredningen.ner som Gemenskapsin-
förvärv förutsätterterna nämligen förvärvasatt ersätt-varor mot

ning 2 § l och 2 p. eller den föratt över mellansom en vara
medlemsländerna bedriver yrkesmässig verksamhet 2 § 3 p. eller

denatt itar anspråk bedriversom som verksamheten vara som
medför skattskyldighet här i landet 2 § 4 p..

Frihet från skatt enligt lagen frihet från skatt vid import,om
medges bl.a. förutsättningarnär för helm.m. frihet från tull vid

import föreliggertemporär 2 kap. 2 § tredje stycket. Vidare skall
frihet från skatt medges för gemenskapsvaror efter ha förtsattsom

från Sverige till tredjeut land, återinförs till landet hautan att
bearbetats under tiden de varit utförda från Sverige 2 kap. 5 §
första stycket. Enligt lagens 3 kap. medges även frihet från skatt
i vissa fall beträffande resandes import. Skattefriheten gäller dock
endast för medförs i det personligavaror bagagetsom och under
förutsättning importen inteatt kommersiellär 3 kap. §lav natur
tredje stycket.

Sammanfattningsvis innebär reglerna och tullom moms att
sådana skatter och avgifter inte utgår då och tjänster försvaror
mellan länderna för ändamål omsättning.änannat Vidare utgår inte
sådana skatter och avgifter beträffande icke-gemenskapsvaror som
beviljats hel frihet från tull vid importtemporär se avsnitt 6.5.
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enskilda underförband och soldaterutländskaInköp görs avsom
belagda med mervärdesskattSverigeövning iexempelvis ären

intesoldaten dockFörbandet eller haringående skatt.s.k.
bedriverskatt eftersom inteför dennaavdragmöjlighet göraatt

finns10i landet. I kap. MLskattepliktig verksamhetnågon
tillstattskyldigavissa ickeförbestämmelseremellertid rättom

Återbetalning till andra äningående skatt.återbetalning av
till återbetalning8 §§.regleras i 5 Rättföretagareutländska av-

utländska§,fackorganoch dessi vissa fall FNskatt harsådan

organisatbnerinternationellaoch sådanabeskickningar som avses
fall 6 §,privilegier ivissaochimmunitet1976:661i lagen om

be-utländskapersonalen viddiplomatiskadenmedlemmar av
medlemsstatersstycket§ förstai Sverige 7skickningar samt

Sverige ochiorganisation medinternationell sät:vidombud en
träffatharSvergeorganisation,sådanhospersonal omen

mellanfolkligeller medmedöverenskommelse stat eiannanen
8 § finnskapitletsstycket. I§ andradetta 7organisation om

återbetalningtillbegränsningar iytterligare rätten
nilitärt förbandutländsktföljerbestämmelserdessaAv att ett
erlagdåterbetalning mervär-tillinte harsoldater rätteller dess av

Motsvarande gällabörregler.gällandeenligti Sverigedesskatt nu
övning. Mervär-förEU-landtillsvensk annatetttrupp reserom

harmoniserade.skalldesskattebestämmelserna vara

6.6.4 Punktskatter

vidindirekta skattersådanapunktskatterMed uttassomavses
ochtillhandahållande vissaimport,produktion, etc. av varor

förekommit punltskatter påhar sedan längeSverigetjänster. I .a.
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oljeprodukter, alkoholhaltiga drycker och tobaksvaror. Inom EG
har harmonisering skett beskattningsforfarandet för sådanaen av
produkter och finnsDet emellertid inget hindervaror. mot att
länderna har andra punktskatter deän omfattas EG:ssom av
bestämmelser, förutsatt skatterna utformadeär sådantatt sättett

de inte upphov till gränskontrollåtgärder.att ger
EG-reglerna finns bl.a. i det s.k. cirkulationsdirektivet rådets

direktiv 92 12EEG den 25 februari 1992 den generellaav om
ordningen för punktskattepliktiga produkter och lagring,om
omsättning kontroll dessaöver produkter. Skattepliktensamt

i ochuppstår med framställs inom EG elleratt varorna attgenom
de införs till gemenskapen från tredje land. Undantag gäller dock
för avseddaär för bl.a. ambassader, konsulat och vissavaror som
internationella organisationer. Vidare gäller den s.k. suspensions-
ordningen i princip innebär beskattningskonsekvensernaattsom
inte inträder så länge förflyttas i tidigare led detaljist-änvarorna
ledet. sådanaI fall gäller skattskyldigheten inträderatt när varan
eller produkten blir tillgänglig för konsumtion. För skattepliktiga

privatpersoner medför för bruk från detvaror som eget ena
medlemslandet till det andra gäller i huvudsak skatten förfalleratt
i det land där har anskaffats.varorna

Punktskatter för bränslen och elektrisk kraft skall betalas i
Sverige enligt lagen 1994:1776 skatt energi.på Utöver detom
allmänna cirkulationsdirektivet finns på detta område flera
specialdirektiv se 199495:54 angående lag skatt påprop. ny om
energi, m.m.. Utgångspunkten för beskattningen bränslenav
oljor olika skattesatserär används beroendeatt på inplacering av
bränslet miljöklasser.i Flygbränslen används vid yrkesmässigsom
flygning dock undantagnaär från beskattning. Ett sådant undantag
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drivmedel till skepp eftersom dessa förmodasgäller för vissaäven

yrkesmässigt. försäkran skall detta.användas endast En avges om
Myndigheter Kustbevakningen och Försvarsmakten harsom

dispensförfarande få lågbeskattadmöjlighet användaettatt genom
olja i båtar.även

finns registrerade i det militära fordonsregistretfordonDe som
personbilar,använder högbeskattade drivmedel andrasomsamma

emellertid försvaret skall kompenserasbussar Det är avsett attetc.
höjning l99495:54statsanslaget prop.för detta av s.genom en

62.

medför skatt skall för bränslenGemenskapsrätten att tas ut som
EG-land förs in till Sverige i avsiktbeskattats i attannatett men

privat ändamål. förtanvändas för Dennågon änannat somav
förstaskattskyldig i Sverige enligt kap. l §sådant bränsle 4ärett

bränsletskatt energi.stycket 4 lagen på Innan transporten avom
påbörjas, redovisning lämnas tillEG-landet skallfrån det andra en
4 kap. § tredje stycket lag.beskattningsmyndigheten 1 samma

2inträder bränslet förs i Sverige 5 kap.Skattskyldigheten när

till beskattnings-skall deklaration in§ 3 lag. Då gesensamma
lag. Motsvarandemyndigheten 6 kap. 2 § andra stycket samma

från landföreligger vid införsel till Sverigeskattskyldighet ett
§kap § första stycket 6 och 5 kap. 5utanför EG 1 kap. 7 4 1

ovanligainförsel skerenergi. Privat pålagen skatt på somsom
§ lag.också skattskyldighet 4 kap. 11utlösersätt samma

framgår fordonsbränslede redovisade bestämmelsernaAv att
för privat ändamålförs den svenska gränsen änöver annatsom -

blir punktbeskattat med anledningnormaltoch på sättett av-
förfinns f.n. inget undantag bränsleDetgränspassagen. som

direkt för-i lastbilars fordonstankar förexempelvis förvaras



SOU 1995:53 Innehållet i tillämplig svensk lag 91

brukning. Däremot innehåller lagen regler återbetalningom av
skatt 9 kap.. Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan
återbetalning skatt beträffande bränslen förvärvatsav bl.a.som av
utländska beskickningar, sådan internationell organisation, som

i lagen 1976:661 immunitet ochavses privilegier i vissa fallom
och diplomatisk personal l § första stycket. Medlemsstaters
ombud vid internationell organisation med isäte Sverigeen och
personal hos sådan organisation har också möjligheten fåatt
skatten återbetald, Sverige har träffat övernskommelseom meden

eller med mellanfolkligstaten annan organisation detta 1en om
§ andra stycket. Reglerna återbetalning skatt bensinpå iom av
skepp och på bränsle i båt fartygetnär inte har foranvänts privat
ändamål finns i 9 kap. 3 Rätten till återbetalning i vissa fall av
skatt erlagts i Sverige i samband medsom gränspassage regleras i
9 kap. 10-11

Den 23 1995 beslutade emellertid regeringenmars tillatt
riksdagen överlämna proposition prop. 199495:213en som
innehåller förslag bl.a. till ändring i kap.4 1 § lagen skatt påom
energi. Enligt den föreslagna lydelsen föreligger inte skattskyldig-
het for bränsle förs till Sverige i normal bränsletanksom på
motordrivet fordon eller till fordonet kopplad släpvagn som
används yrkesmässigt bränslet är användas iom avsett att påmotor
fordonet eller släpvagnen under eller undertransporten, sådana
omständigheter förutsättningar skulleatt finnas medge åter-att
betalning skatten enligt 9 kap. l Av den allmännaav motive-
ringen i propositionen 47 framgår bakgrunden till ändringenatt
är ändringsdirektiv till rådetsett direktiv 9281EEG harmoni-om
sering strukturerna for punktskatter på mineraloljor.av
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6.6.5 Sociala avgifter

avsnitt 6.8I hälso- sjukvårdoch beskrivs rådets förordningom
EEG 140871 tillämpningen för socialsystemennr om av
trygghet anställda, egenföretagarenär eller deras familjemedlem-

flyttar inom gemenskapen. förordningenI regleras tillrättenmar
bl.a. sjukvård förflyttar sig inomnär EU. Förordningenen person
har emellertid också betydelse det gäller sådana avgifternär som

utför finansiering för social trygghet. Förordningenstas systemav
lagvalsregler, pekar vilket lands lagstiftning anställdutsom en
skall omfattad avgörande för frågan iär vilket landävenvara av,
socialavgifter skall betalas. Sådana avgifter skall betalas i det land

lagstiftning den anställde skall omfattas Det administrativavars av.
finns i Sverige för sociala avgifter och inkomstskattersystem som

och innebär avgifter debiteras och betalas på sättattsom samma
skatt kan således inte vidare ligga till grund för debiteringutansom

avgifter i de fall förordning 140871 tillämplig.ärav
Försvarets samarbete med andra länder torde huvudsakligen äga

med personal statligt anställd.är Av redogörelsen irum som
avsnitt 6.8 framgår sådan personal alltid omfattas lagstift-att av
ningen i det land gäller för den förvaltning sysselsättersom som
dem. Statligt anställda i Sverige arbetar i andra skallländersom
kvarstå försäkrade här i landet. statligtFör anställda i andrasom
länder gäller motsvarande bestämmelser. Försvarets samarbete med

andra länder föranleder således i normalfallet inga problem

beträffande betalning sociala avgifter.av
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6.7 Sekretess

6.7.1 Offentlighetsprincipen

Den s.k. offentlighetsprincipen kan beståsägas bl.a. grundsat-av
allmänna handlingars offentlighet, de offentligaserna funktio-om

närernas yttrandefrihet och meddelarfriheten.

Enligt 2 kap. l § tryckfrihetsförordningen TF skall, till främ-
jande fritt meningsutbyte ochett allsidig upplysning,av varjeen
svensk medborgare ha rätt del allmänna handlingar.att ta Enav
handling allmänär den förvaras hos myndighet eller ärom atten

inkommen till eller upprättad hosanse myndighetensom 2 kap. 3
§ första stycket TF. 2 kap.I TF finns vidare bestämmelser som

handlingnär inkommen till elleranger upprättad hosen anses en
myndighet. Det finns även regler undantag innebärom attsom en
handling i och för sig betraktaär upprättadsom att ändåsom men
inte är allmän, exempelvisatt minnesanteckningar 9 §.anse som

Rätten del allmänna handlingaratt ta får begränsas lagav genom
det påkallat med hänsyn till vissa intressenom angivnaärsom

i 2 kap. 2 § TF. Ett sådant intresse riketsär säkerhet eller dess för-
hållande till eller mellanfolklig organisation.stat Bestäm-annan
melser denna s.k. utrikes- och försvarssekretess i 2om kap. 1ges
och 2 §§ sekretesslagen 1980: 100. Vidare kan hänsyn till skyddet
för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden utgöra grund
för begränsning den enskildes delen rätt allmännaav att ta av
handlingar. Sekretess med hänsyn till skyddet för sådana förhållan-
den regleras i 8 och 9 kap. sekretesslagen. Efter bemyndigande
i lag får regeringen förordning meddela föreskrifternärmaregenom
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i deltillämpligheten begränsning allmännarätten att taen avom av
2 § första och andra stycket TF.handlingar 2 kap.

fast i bl.a. 2 § regeringsformen därYttrandefriheten slås kap 1

varje medborgare detdet stadgas allmännaär gentemotatt
tillförsäkrad frihet i tal, skrift eller bild eller på sättatt annat
meddela upplysningar uttrycka tankar, åsikter och känslor.samt

tjänstemänfrihet gäller grundsats for deDenna ärävensom som
omfattar informationverksamma hos det allmänna, denävensamt

dessa offentliga funtionärer har tillgång till.som
meddelarfrihet för och i vissaMed rätten att, utomavses var en

uppgifter i vilket helst förundantagsfall, lämna ämne som
Meddelarfrihe-offentliggörande i tidningar, radio och andra media.

tredje stycket och kap. 2 §framgår kap. 1 § TF l1ten avav
friheten dock be-yttrandefrihetsgrundlagen. Denna kan vara

förtystnadsplikt dengränsad, exempelvis reglerna somgenom om
16uppgifter för vilka sekretess l kap. sekre-har tillgång till gäller.

föreskrifter vissa tystnadsplikter brytertesslagen somanges om
följer 2principen meddelarfrihet, bl.a. tystnadsplikt avsomom

utrikessekretessen såvitt uppgiftkap. § sekretesslagen1 avser
skadarikets säkerhet i fara ellerröjande kan sättaantas annarsvars

landet allvarligt.

6.7.2 Utrikessekretess

uppgift Sveriges förbindelser medSekretess gäller för angårsom
mellanfolklig organisation,eller i Övrigt rör stat,statannan annan

ellermedborgare juridisk imyndighet, eller statannanperson
mellanfolkligaSverigesstatslös, det kan det störattantasom

röjs.landet uppgiftenförbindelser eller skadarpå sättannat om
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Detta framgår 2 kap. l § första stycket sekretesslagen i dessav
lydelse sedan den l januari 1995 SFS 1994:1695. För regeringen
och utrikesrepresentationen gällde tidigare i stället presumtionen
för sekretess, dvs. den rättsliga utgångspunkten sekretessattvar
förelåg Ändringenbeträffande de aktuella uppgifterna. föranleddär

Sveriges medlemskap i Europeiska unionen ochav är uttryckett
för riksdagens och regeringens vilja möjligastörsta öppenhetatt
skall tillämpas prop. 199495: l 12 31. Regeringens tillämpnings.

den regeln förmodas bli vägledande också förav myndig-nya
heternas tillämpning utrikessekretessen.av

Sekretess gäller inte för handlingen sådan endast för deutansom
uppgifter framgår handlingen. Det finns såledessom av utrymme
för besluta sekretess föratt viss del handling.om en av en

Handlingar kommer från andra eller mellanfolkligasom stater
organisationer, exempelvis Europeiska unionen, kan åsattavara

Ävenformnågon sekretessbeteckning. inom Nato förekommerav
sådana beteckningar. Vanliga beteckningar restricted,är
confidential och secret. Dessa har i princip ingen betydelse för
bedömningen frågan sekretess skall gälla i Sverige.av om
Sekretessprövningen skall i varje särskilt fall enligtgöras svensk
lag. Uppgifter i handlingar har någon beteckningarnasom av
Confidential eller secret orsakar regel inte några praktiskasom
sekretessproblem. Dessa handlingar innehåller alltidnästan
uppgifter sådan karaktär offentliggörande dem skulleatt ettav av
skada förhållandet till eller mellanfolklig organisation.statannan
Beteckningen restricted är emellertid relativt graden svag av
sekretess och kan förekomma på de flesta handlingar. Beträffande
sådana handlingar finns således betydande rättsligt förett utrymme
svensk öppenhet jfr 1994951112 30. Vid sekretess-prop. s.
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prövningen i Sverige enligt 2 kap. §l sekretesslagen måste
emellertid beaktas den bedömning gjorts i frågan utomlands.som

6.7.3 Försvarssekretess

2I kap. 2 § sekretesslagen stadgas försekretess uppgift rörsom
totalförsvaret, det kan det skadar landets försvar ellerantas attom
på vållar farasätt för rikets säkerhet uppgiften riåjs.annat om
Försvarssekretessen gäller således för både det militära och det
civila försvaret, exempelvis uppgifter ochvapensystemom
kommunikationsanläggningar uppgifteräven planläggningmen om
och förberedelse landets försvar. På sättannan av samma som
beträffande utrikessekretessen gäller s.k. rakt skaderekvisit.ett
Samhällets åtgärder för landets försvar skall inte undandras

offentlighet i andra fall detdå verkligenän påkallat.är

Meddelarfrihet råder endast i starkt begränsad omfattning på
försvarssekretessens område. Enligt kap. 37 § första stycket l p.

föreliggerTF inte meddelarfrihet i fråga meddelandenom som
innebär någon sig skyldig tillgör bl.a. spioneri elleratt grov
obehörig befattning med hemlig uppgift. Vid bedömande brottetom

skall,är enligt 19 kap. 8 § andra stycket brottsbalken,grovt
särskilt beaktas bl.a. den brottslige röjde vad grundpåom som av
allmän tjänst betrotts honom.

6.7.4 Kommersiell sekretess

8 kap.I sekretesslagen finns bestämmelser sekretess i olikaom
verksamheter med hänsyn främst till skyddet för enskilds ekono-
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miska förhållanden. Med sådana förhållanden oftast affars-avses
eller driftförhållanden. Enligt 8 kap. §10 gäller sekretess hos
myndighet för uppgift aftärs- eller driftförhållanden för enskildom

har i affärsförbindelseträtt med myndigheten, detsom om av
särskild anledning kan den enskilde lider skadaantas att om
uppgiften röjs.

Enligt artikel 6 i konventionen bistånd i händelseom av en
kärnteknisk olycka eller nödläge med radioaktiva seett ämnen
avsnitt 4.7 civilt samarbete förbinder sig den hjälpsö-ovan om
kande och den hjälpande skydda den förtroliga karaktärenstaten att
hos den konfidentiella information de får tillgång till isom
samband med bistånd vid kärnenergiolycka eller radioaktivten ett
nödläge. Sådan information skall endast användas för det överen-
skomna biståndet. Med anledning Sveriges tillträde till kon-av
ventionen infördes därför tillägg i 8 kap. 18 § första stycketett
sekretesslagen, sekretess gäller för sådanatt uppgiftom om
enskilds affärs- eller driftförhållanden har lämnats bl.a. isom
ärende bistånd enligt den aktuella konventionen, detom kanom

den enskilde liderantas skadaatt uppgiften röjs SFSom
1991:1584. Här gäller således inte presumtion för sekretess utan

rakt skaderekvisit.ett
I samband med tillträdet till konventionen föreskrevs inte någon

meddelarfrihetsbrytande tystnadsplikti l6 kap. §1 3 sekretessla-p.
gen.

6.7.5 Säkerhetsskyddsavtal

På år har den svenska försvarsindustrin utökat sittsenare
internationella samarbete. Samarbetet har inneburit bl.a. att
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harförsvaretsvenskadetföroch delsystemkomponentermateriel,
Överenskommelser träffatsregelmässigtharutomlands.anskaffats

samarbetet. DessaiinnehålletländerandraSverige ochmellan om
materie-olikainomsamverkaninformationsutbyte,avtal kan avse

utveckling.ochforskninginomkunskapsutbytelområden samt
for detbetydelsefrågor äromfattarsamarbetetEftersom avsom
länderandratillrelationerSverigesoch fortotalñrsvaretsvenska
dessainomsekretessenberörklausuleroftaavtaleninnehåller som

behovettillgodoseklausulsådan ärmedSyftet attområden. aven
säkerhetsskydd.tillfredställandeett

ocksåkansekretessenkommersielladenskydd förKlausuler om
hemlighållaprinciphärvid iförbinder sig attförekomma. Parterna

land. Kommer-respektiveilagstiftningenmedenlighetuppgifter i
myndigheter ävensvenskadock hosgäller om ensiell sekretess

saknas.häromklausuluttrycklig

sjukvårdssekretessoch6.7.6 Hälso-

sekretessgällersekretesslagen§kap. 1i 7huvudregelnEnligt
hälsotillståndenskildsuppgiftforsjukvårdenochhälso-inom om

klartinte stårdetförhållanden, attpersonligaandraeller om
närståendeeller honomenskildedenröjaskanuppgiften attutan

området omvänt,det härsåledes påSkaderekvisitet ärlider men.
allagäller forDennasekretess.presumtion förgällerdetdvs. en
försåledesvårdinrättningar, ävenandraochsjukhusvårdas påsom

eftersjukhussvensktvårdas påmedborgareutländska ett ensom
Uppgifthär.vistelsetillfällig attunder enolyckshändelse omen

patien-tillnormalt baralämnassjukhusvårdas påviss ettperson
patientensintebör däremotUtomstående utananhöriga.tens
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samtycke personalen vid sjukhuset kunnagenom denneveta att
därvårdas

Meddelarfriheten på hälso- och sjukvårdsområdet är starkt
begränsad. Tystnadsplikt gäller enligt kap.7 1 § sekretesslagen
såvitt uppgift verkställighetänavser annat beslutom av om
omhändertagande eller beslut vård samtycke 16 kap.utan 1 §om
3 sekretesslagen.p.

6.8 Hälso- och sjukvård försäk-samt

ringar

6.8.1 Hälso- och sjukvård till inompersoner
EES-området

Med hälso- och sjukvård enligt 1 § hälso- och sjukvårdsla-avses
1982:763 åtgärder för medicinsktgen förebygga,att utreda och

behandla sjukdomar och skador. Till hälso- och sjukvården hör
Sjuktransporteräven hand avlidna.samt att ta Varje landstingom

skall erbjuda hälso- och sjukvård år dem bosattaär inomsom
landstinget 3 § hälso- och sjukvårdslagen. Om någon vistassom
inom landstinget bosatt där behöverutan att omedelbar hälso-vara
och sjukvård, skall landstinget erbjuda sådanäven vård 4 § hälso-
och sjukvårdslagen. Denna bestämmelse gäller för bl.a. utländska
medborgare tillfälligt befinner sig i Sverige.som

° Se vidare Corell m.fl. Sekretesslagen, 3 uppl, ff.144s.



tillämplig svensk lag 1995:53100 Innehållet i SOU

från land tillsigför vård till begerVillkoren ettpersoner som
reglerats i kon-sedan lång tidför Sveriges delharannatett

EES-trygghet. det s.k.social Närventioner med andra länder om
emellertidjanuari 1994 infördesi kraft denavtalet trädde 1 nya

frånför kommeri till vårdregler Sverige rätt ettpersoner somom
förordningfinns i rådetsEES-området. Reglernaland inomannat
för socialtillämpningenEEG 140871 systemenavomnr

familjemedlem-eller derasanställda, egenföretagaretrygghet när

inkorporerades iFörordningengemenskapen.flyttar inommar
samordning1992:1776lagensvensk försträtt avomgenom

Europeiskaflyttar inomtrygghetför social närsystemen personer
lagenEES och sedansamarbetsområdetekonomiska genom

Europeiskaanslutning tillanledning Sveriges1994:1500 med av
för-itill svenska ochFörordningen finnsunionen. översatt togs

till 1992 lag.fattningssamlingen bilaga årssom
Frankri-Belgien, Danmark,EES-länderna EU-medlemmarnaär

Nederländerna,Luxemburg,Grekland, Irland, Italien,ke,
ÖsterrikeFinland,Storbritannien, Tyskland,Portugal, Spanien,

LichtensteinIsland och Norge.och Sverige EFTA-staternasamt
Förordningenmaj 1995.sig till avtalet iför avsikt anslutahar att

Islandochmellan Sverige, Norge140871 gäller således alltjämt
ekonomiskteuropeiskt1992:1317lagen ettatttrots sam-om
januari 1995 dådenEES upphörde gälla 1arbetsområde att

Genom544.199495:19Sverige medlem EU prop.blev s.av
i EES-avtalet. DeSverige endast sidaEU-medlemskapet bytte

defortsätter gälla föringångna konventionernasedan tidigare att
140871,omfattas förordningenintepersoner som avgrupper av

och utförsäkrade.exempelvis arbetslösaärpersoner som
hindrasmänniskor inom EU skullefria rörligheten förDen om
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de riskerade förlora sin sociala trygghet vid tillatt ett annatresa
land sitt inomän gemenskapen. Förordningen 140871 syftareget
därför till skydd till dem sig mellan olika länderatt rörge som
inom gemenskapen. Förordningen har däremot inte till syfte att
åstadkomma harmonisering medlemsstaternas lagstiftningaren av
på området. Förordningen reglerar många aspekter den socialaav
tryggheten och har särskilda avsnitt förmåner vid bl.a.om
sjukdom, moderskap, invaliditet, arbetslöshet och olycksfall i
arbetet. Det finns bestämmelseräven dödsfallsersättningar ochom

förmåner till efterlevande.om
Förordningen 140871 tillämpligär i fråga anställda ochom

egenföretagare omfattas eller har omfattats lagstiftningensom av
i eller flera medlemsstater och medborgare iären som en
medlemsstat. Den omfattar också statslösa eller flyktingar ärsom
bosatta inom medlemsstats territorium. Vidare gäller för-en
ordningen familjemedlemmar och efterlevande till anställda,

Ävenegenföretagare, statslösa eller flyktingar. statligt anställda
omfattas förordningen art. 2.3. Den gäller dock inte för deav
särskilda kan finnas för statligt anställda art. 4.4.system som
Dessa bestämmelser betyder i de fall statligt anställda iatt som-
Sverige försäkradeär enligt den allmänna försäkringen i landet,-
de också omfattas förordningen 140871, medan detta inte ärav
fallet beträffande speciella försäkringssystem förmånersom avser
till enbart statsanställda, dessaäven lagstadgade.ärsystemom

Förordningen innehåller regler föräven det fall boratt en person
i land och arbetar i inom gemenskapen.ett I sådanaett annat
situationer skall och hans familjemedlemmar kunna fåpersonen
vård i både arbetslandet och bosättninglandet. Det gäller såväl akut
vård planerad vård. Huvudregeln anställd, oberoendeärsom att en
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han bosatt, skall omfattasär lagstiftningen i den med-av var av
lemsstat där han utför sitt arbete art. 13.2.a.

Beträffande de s.k. utsändningsfallen, dvs. anställda sändssom
arbetsgivaren för tillfälligt utföra arbete påut attav en annan

medlemsstats område, stadgas dessa arbetstagare alltjämtatt
omfattas lagstiftningen i det land där de normalt arbetar art.av
14. 1.a.. Förutsättningen arbetet inte förväntasär längre änatt var
tolv månader. Statligt anställda skall enligt förordningen 140871

däremot alltid omfattas lagstiftningen i det EES-land gällerav som
för den förvaltning sysselsätter dem art l3.2.d. Detta innebärsom

de särskilda reglerna utsända inte tillämpliga statligtär påatt om
anställda. Enligt l kap. 3 § fjärde stycket lagen 1962:381 om
allmän försäkring den utsänd statligär arbets-anses som av en
givare bosatt i Sverige under hela utsändningstiden oberoendevara

dennas Statligtlängd. anställda i Sverige arbetar i andraav som
länder skall alltså kvarstå försäkrade här i landet. Densom som

inkallad eller fullgör repetitionsövningär eller civil tjänstgöring i

EES-land omfattas detta lands lagstiftning enligt förordningenett av
art. 13.2.e. Försäkringsskyddet för statligt anställda och totalför-

svarspliktiga from. den 1 juli 1995 behandlas nedan under

rubriken Försäkringar i Sverige.
anställdEn enligt förordningens bestämmelser omfattassom av

lagstiftningen i visst land och uppfyller villkoren enligtett som
denna, till vårdförmånerhar enligt artikel 22 vid vistelse irätt ett

land. sådant fallI skall vårdformåner tillhandahållas förannat ett
hemlandets räkning vistelsestaten enligt den där gällandeav
lagstiftningen, den anställde försäkrad där art.som om vore
22.l.. skall således betalaDenne patientavgiftert.ex. samma som
landets försäkrade. tid under vilkenDen vården skall ärutgesegna
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dock beroende lagstiftningen i hemlandet. Transportav hem från
vistelselandet täcks inte reglerna i artikel 22. Kostnaden härförav
måste således den anställde själv betala, såvitt han inte tecknat en
särskild försäkring för detta ändamål. En anställd vill hasom
vårdförmåner enligt 22 måste visaart. särskilt intyg förettupp
vårdinrättningen vistelseorten.på Intyget skall utfärdatvara av en
behörig institution i hemlandet och utvisa rätten till vårdförmåner.

Rätten till vård enligt artikel 22 gäller först och främst om en
under vistelse iperson oberoendestat orsakenen tillannan av

uppehållet där blir it.ex. behovsemester omedelbar hjälp,av- -
dvs. akut vård. I förordningens kapitel 4 art. 52 63 finns-
emellertid särskilda bestämmelser olycksfall i arbetet ochom
arbetssjukdomar. Huvudregeln är anställd vid tillfälligatt om en
vistelse i råkar för olycksfallstat ien annan ut arbetet,ett har han

fårätt vårdförmåneratt på hemlandets bekostnad hos vederbörande
institution i vistelselandet enligt det landets lagstiftning hansom om

försäkrad där art. 55. Dennavore regel är således i princip
densamma vid vistelsefallen enligt artikel 22.som Hemlandet

normalt för till bosättningsortensvarar transporten art. 59. Detta
innebär från Sverigeatt utsänd skadarom sigen underperson
arbete i den till vilken hanstat är utsänd, den svenska arbets-
kadeförsäkringen skall för kostnaderna försvara att transportera
hem i fråga. Tillstånd tillpersonen skall lämnastransporten av
försäkringskassan.

Till skillnad från de traditionella konventionerna sjukvård,om
där vårdlandet alltid stod för kostnaderna för vården, innehåller
förordningen detaljerade regler betalningsströmmar överom
gränserna för denersätta vårdatt Huvudregeln är detsom ges. att
land i vilket försäkradär skall återbetala kostnadernaen person för
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sjukvård försäkradeden åtnjutit i land. Den svenskaett annatsom
sjukförsäkringen för kostnaden för vårdförmånen i ett annatsvarar
land Sverige skall Enligt denersätta. särskilda nordiskasom
konventionen den 15 juni 1992 social trygghet avstårav om
emellertid nordiskade länderna från begära återbetalning mellanatt
länderna utgifter för vårdförmåner vid bl.a. sjukdom. I denav
vägledande kommentaren till den nordiska konventionen har

emellertid Sverige för sin del den har tillrättangett att som
vårdförmåner vid tillfällig vistelse i Sverige skall dessa på

villkor gäller för svenska försäkrade. Detta t.ex.samma som avser
erläggande patientavgift i Sverige.av

Enligt den nordiska konventionen vistelselandet för desvarar
förmerutgifter hemresa till bosättningslandet, uppkommersom

vederbörande till följd sitt sjukdomstillstånd måsteattgenom av
använda dyrare färdsätt han skulleän ha I nordiskaanvänt.annars
sammanhang torde det därför bli självaså vården enligtatt ges
förordningen 140871 och eventuell hemresa enligt denen ges
nordiska konventionen. Vid olycksfall i arbetet dock ävenges
hemresan enligt förordningen.

6.8.2 Hälso- och sjukvård till utanförpersoner
EES-området

Med vissa länder utanför och SverigeEU EFTA har tecknat

konventioner eller särskilda överenskommelser tillrättsom ger
sjukvårdsförmåner vid tillfällig vistelse i det andra konventionslan-

det. Sådan finns enligt konventionernarätt med Quebec endast vid

tillfälligt arbete i den andra staten och Israel endast förlossnings-
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vård enligt de särskildasamt överenskommelserna med Algeriet,
Australien, Estland, Polen och Ungern endast sjukhusvård. I
bilaga 6 finns sammanställning över tillrätten sjukvårdsför-en
måner under tillfällig vistelse i konventionsland. Estlandett saknas
dock i sammanställningen.

Utländska medborgare inte bor i Sverige och intesom som
omfattas någon konvention har visserligen rätt under tillfälligav att
vistelse här i landet få akutvård se ovan de måste självamen
betala för hela vårdkostnaden.

För fullständig redogörelse beträffande socialaen mer rättigheter
och skyldigheter i internationella sammanhang hänvisas bl.a. till
betänkandet SOU 1993:115 Social trygghet och EES.

6.8.3 Försäkringar i Sverige

Den förvärvsarbetar i Sverige försäkradär försom arbetsskada
enligt bestämmelserna i lagen 1976:380 arbetsskada. Sammaom
skydd har den arbetar utomlands, arbetetsom om attavser vara
högst år och arbetstagarenett är utsänd arbetsgivare medav en
verksamhet här i landet. För statligt anställda gäller skyddet även

vistelsen utomlands än år.om Lagen gäller inte förettvarar mer
arbetstagare utländsk arbetsgivare sänder till Sverige forsom en
arbete högst år.som ettavses vara

Med arbetsskada förstås enligt lagen 2 kap. 1 § skada till följd
olycksfall eller skadlig inverkan iav arbetet. Olycksfall vidannan

färd till eller från arbetsstället räknas olycksfall i arbetet,som om
färden föranleds och stod i nära samarbete med arbetet. Lagenav

arbetskada gäller således inte för skadorom utsänd anställdsom en
ådrar sig under fritiden utomlands.
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Arbetsskadeförsäkringen gäller vid sjukdom, bestående ned-

sättning arbetsförmågan och dödsfall och inkomstförlustersätterav
och kostnader för läkarvård, sjukhusvård, tandvård Denetc. ger
däremot ingen ersättning för ochsveda värk eller lyte och men.
Sådan ersättning kan den skadade i stället berättigad tillvara

arbetsmarknadens trygghetsförsäkring.genom
Vid skador drabbar under tjänstgöringnågon enligt lagensom

1994: 1809 totalförsvarsplikt, dvs. där det inte föreligger ettom
anställningsförhållande, gäller inte lagen arbetsskada. Förom

falldessa gäller i stället lagen 1977:265 statligt personska-om
deskydd il § dess lydelse fr.o.m. den juli 1995, SFSl

1994:2073.

Personskadeskyddet skydd likvärdigt detärettger som som
förvärvsarbetande får arbetsskadeförsäkringen alltsåochgenom ger
kompensation för inkomstförlust och vårdkostnad. Lagen om
personskadeskydd inte till ersättning för sveda och värkrättger
eller lyte och till i vissRätt sådan ersättning föreskrivs dockmen.
utsträckning för de nämnda kategorierna i 1977:266lagen om
statlig ersättning vid ideell skada. lagen innehåller också reglerDen

ersättning för olägenheter följdallmänna till skadan.om av
Lagen statligt personskadeskydd liksom lagen statligom om

ersättning vid ideell skada preciserar de ersättningsberättigade

personalkategorierna uttryckliga hänvisningar till lagardegenom
i vilka tjänstgöringsplikten läggs fast. Därigenom utesluts från

lagens tillämpningsområde värnpliktiga landst.ex. ett annatur
försvarsmakt övning här i landet.på

Personskadeskyddet gäller för viss skyddstid börjar nären som
färden påbörjas till den verksamhet omfattas lagensom av om
personskadeskydd. gäller till dess den sista färden frånDet
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verksamheten avslutas. Skyddet gäller alltså även fritidpå för de
berörda personalkategorierna så länge i fråga vistas ipersonen
Sverige, Danmark, Finland eller Norge. Vid vistelse i något annat
land gäller personskadeskyddet endast har anordnatstatenom
eller bekostat Om skadan har ådragits under ledighet ellerresan.

fritid utanför förläggningsplatsen,annan ersättningen enligtutges
lagen statlig ersättning vid ideell skadaom under vissam.m.
förutsättningar endast till den fullgör längre grundutbildningsom

60än dagar enligt lagen totalförsvarsplikt 1 § andra stycketom
lagen statlig ersättning vid ideell skada iom dess lydelsem.m.
fr.0.m. den 1 juli 1995, SFS 1994:2074.

De redovisade reglerna innebär totalförsvarspliktiganu att som
inom för sin tjänstgöring deltar i övningramen utomlandsen
omfattas det skydd i lagen personskadeskyddav ochsom ges om
i lagen ersättning vid ideell skada. Härutöver omfattasom de av
förmånerna enligt förordningen 1995:239 förmåner tillom
totalförsvarspliktiga, bl.a. fri hälso- och sjukvård 5 kap., fri tand-
vård 6 kap. och grupplivförsäkring för dödsfall 10 kap.. Denna
förordning träder i kraft den juli1 1995.

För anställd personal gäller nämnts lagen arbetskadasom om
vidäven verksamhet utomlands. Försäkringen ersätter nödvändiga

kostnader för sjukvård riket, tandvård och särskildautom hjälpme-
del. I sjukvårdskostnaderna räknas nödvändiga utgifter för resor
3 kap. 10 § lagen arbetsskadeförsäkring. Vidare gällerom ett
särskilt kollektivavtal ersättning vid personskada PSA; SAVom
cirkulär 1990 A 15 och 1993 A 12 ersättning vid olycks-som ger
fall för bl.a. sveda och värk för framtida inkomstförlust.samt
Avtalet även viss ersättning vid dödsfall, bl.a. för begravnings-ger
kostnader engångsbeloppsamt två ochett halvt basbeloppettom
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efterlevandetill maka eller sambo. Ersättningarna PSAenligt

betalas dock inte till den del arbetstagaren eller hans efter-ut
tilllevande har ersättning med stöd författning ellerrätt annatav

kollektivavtal. Anställd personal har härutöver möjlighet att
vissa ersättningar enligt förordningen 1986:259 ersättning tillom

sjukdomföljd eller skada ådragits riket. Sådanautomav som
ersättningar vid invaliditet eller dödsfall till följd vissautgår av
sjukdomar följdi bilaga till förordningen eller tillsom anges en av
personskada har samband med naturkatastrof, krig,som uppror,
allmänt upplopp eller därmed jämförlig §. Vidhändelse 1

bestående, fullständig invaliditet betalas 000 till75 kr arbetstagaren

6 Vid dödsfall§. grund sjukdomen eller skadan betalas 75på av
000 kr till vissa arbetstagarens efterlevande 8 §.av

anställda i utlandstyrkan inom särskildaDe Försvarsmakten har

förmåner enligt förordningen FFS 1984:31 förmåner tillom
anställd inom utlandsstyrkan inom Försvarsmakten. Utöver

bestämmelser reseförmåner, familjeförmåner finns reglerom m.m.
ersättning för invaliditetskada eller sjukdom. Vid bestående påom

undergrund skada eller sjukdom den anställde ådrar sigav som
tjänstgöring utomlands inbegripet färd från Sverige till för--
rättningsorten och ikläder sig särskild riskgarantiåter staten en-
för den anställde. Garantin innebär ersättning betalas vidatt
fullständig invaliditet basbelopp enligt 1962:381med 22 lagen om
allmän försäkring. Basbeloppet f.n. 35 700 kr. Riskgarantinär

innebär motsvarande belopp utbetalas till dödsboet vidäven att
dödsfall grundpå skadan eller sjukdomen 18 §.av

statsanställd personal gäller vidare särskilt kollektivavtalFör ett
med utlandsbestämmelser Enligt avtal har den anställdeUB. detta

bl.a. få ersättning sjukvårdskostnader, inklusiveför allarätt att
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läkemedel, utomlands 36 §. Ersättningsanspråket skall påtas upp
reseräkning. Ersättning för akut sjukvård under privata resor
utomlands utgår normalt inte. Avtalet gäller för den ärsom
stationerad utomlands för tid minst månader.en av sex

Statens tjänstereseförsäkring och änstegrupplivförsäkring gäller
även under utrikes förrättningar. Tjänstereseförsäkringen gäller i
alla länder inskränkningar. tjänsteresaEnutan börjar vid avresan
från hemorten och slutar vid hemkomsten. Försäkringen gäller
således underäven fritid forrättningsorten.på Däremot omfattas
inte privata företas avbrott från tjänsteresan. Varjeresor som som
myndighet tecknar försäkring för sin personal hosen egen ett
enskilt försäkringsbolag eller avtalar med Kammarkollegiet om
motsvarande skydd, § förordningen4 1993:647 försäkrings-om
skydd vid statliga tjänsteresor.m.m.

Försvarsmakten har tecknat tjänstereseförsäkringen som ger
ersättning för bl.a. kostnader på grund sjukvård och tandbe-av
handlingar. Ersättning lämnas för skäliga och nödvändiga kostnader
för läkar- och sjukhusvård för behandling och hjälpmedelsamt som
föreskrivits läkare. Ersättning lämnas för kostnader för tillfälligav
behandling akuta tandbesvär. Vidare kan ersättning lämnas förav
de merkostnader föruppstår hemresa till Sverige. Vid dödsfallsom
utbetalas kapitalbelopp 22 basbelopp.ett försäkringenl finnsom
begränsningar för riskfylld sysselsättning vissa angivnaav grupper,
bl.a. piloter och personal tjänstgör ombord flygplan,påannan som
fartyg, helikopter För försäkringen skall gälla inom vissaattm.m.
uppräknade krigsområden måste tilläggspremie erläggas. Vid
utrikes skall den anställde medföra särskilt Travelresor ett
Security Card. Den gör anspråk på ersättning skall inkommasom
med läkarintyg och andra handlingar, kvitton i original,t.ex. som



110 Innehållet tillämplig svensk lagi 1995:53SOU

behövs för försäkringsbolaget skall kunna reglera ärendet.att
Försäkringen gäller inte för anställda i utlandsstyrkan inom För-

tjänstgöringsvarsmakten under utomlands, inbegripet färd från

Sverige till förrättningsplatsen och åter.

6. 9 Miljöskydd

6.9.1 Miljöskyddslagen

Bestämmelser s.k. miljöfarlig verksamhet finns bl.a. iom
miljöskyddslagen 1969:387. Bland tillämpningsområdenlagens

användning mark, byggnad eller anläggning på sättanges av som
störning för omgivningen luftförorening,kan medföra genom

buller, skakning, ljus eller sådant, störningen inte heltärannat om
tillfällig 1 § första stycket 3. Sådan användning kallas miljöfarlig

miljöfarligverksamhet l § tredje stycket. Tillstånd utövaatt
Koncessionsnämnden miljöskydd 9 §.verksamhet kan förges av

verksamheten kan till domstolspro-miljöfarliga upphovDen ge
s.k. enskilt anspråk grund verksamhetenTalan påcesser. om av

fastighetsdomstolkan väckas vid den inom område denvars
miljöfarliga verksamheten 34 §.utövas

Länsstyrelsen tillsyn sådan miljöfarlig verksamhetutövar över

materielverkbl.a. Försvarsmakten, Försvarets ellerutövassom av
radioanstalt. Det åligger länsstyrelsen verka förFörsvarets att att

ingrepp överträdelser lagen 38 §. lagens § finnssker I 45mot av
straffansvar för den bl.a. bryter förbudbestämmelser motsomom

föreskrifter enligt lagen.eller



SOU 1995:53 Innehållet tillämpligi svensk lag lll

Om exempelvis Försvarsmakten i Sverigesamövar med
utländska militära förband torde myndigheten ansvarig ävenvara
för sådan miljöfarlig verksamhet beror detpå utländskasom
förbandet. Den utländska kan inte sådanstaten ställas tillsom

här i landet.ansvar

6.9.2 Miljöskadelagen

Enligt miljöskadelagen 1986:225 skall skadestånd förutges
personskada, sakskada och förmögenhetsskada verksamhetren som
på fastighet har orsakat i sin omgivning. Ren förmögenhetsskadaen

inte har orsakats brott docksom ersätts endast skadangenom om
är någon betydelse l §. Skadestånd förav skadorutges genom
bl.a. buller och skakning 3 §. Skyldighet skadeståndatt utge
enligt lagen har i första hand den bedriver den skadegörandesom
verksamheten i egenskap fastighetsägare. Samma skadestånds-av
skyldighet har emellertid andraäven bedriver sådan verksam-som
het och brukar fastigheten i näringsverksamhet eller i offentligsom
verksamhet 6 §. Om ellertvå flera skall skadan,ersätta svarar
de solidariskt för skadeståndet 8 § första stycket. Detta betyder

den skadelidande kanatt vända sig endast de ansvarigamot en av
och kräva full betalning denne. Fördelningen mellan deav
ansvariga skall därefter, inte har avtalats, ske efterannat vadom

skäligtär med hänsyn till grunden för skadeståndsansvaret,som
möjligheterna förebygga skadan ochatt omständigheterna i övrigt
8 § andra stycket.

Den vill framställa anspråk på ersättning enligtsom lagen skall
väcka talan vid den tingsrätt inom område den skadegörandevars
verksamheten i huvudsak har bedrivits. Beträffande skador på
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fastigheter väcks dock talan vid fastighetsdomstolen.
Reglerna i miljöskadelagen innebär i princip utländskatt en

försvarsmakt befinner sig i Sverige för övning kan blisom
skadeständsansvarig på grund skador uppstått medav som
anledning verksamheten på viss fastighet. Den utländskaav en

kan dock inte i mål vidstaten svensk domstol.part ettvara en
Reglerna solidariskt medför därför i allmänhet denom ansvar att
skadelidande väljer vända sig den svenska Försvarsmakten.att mot
Utgivna belopp får därefter eventuellt regressvis krävas åter detav
utländska törbandet.
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7 Gällande bestämmelser för sän-

dande svenska militära förbandav

utomlands och för mottagande ut-av

ländska militära förband i Sverige

7.1 Svenska förband utomlands

Enligt 10 kap. 9 § första stycket regeringsformen RF får
regeringen in Försvarsmaktensätta vid väpnade riket.motangrepp
I övrigt får svensk väpnad styrka i stridsättas eller sändas tillen

land endastett annat om
riksdagen medger det,

det är medgivet i lag förutsättningarna för åtgärdensom anger
eller

skyldigheten vidta åtgärden följer internationellatt över-av
enskommelse eller förpliktelse har godkänts riksdagen.som av

Riksdagen måste således på något godkännasätt svenskatt en
väpnad styrka sänds utomlands. Riksdagen har emellertid antagit
två särskilda lagar där beslutanderätten delegerats till regeringen.
Enligt lagen 1992:1153 väpnad styrka för tjänstgöringom
utomlands finns möjlighet för regeringen efter begäran FNatt av
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tillväpnad styrkafattats OSSE ställaeller efter beslut av ensom
Vidareverksamhet utomlands.förfogande för fredsbevarande anges

styrkaningår i den aktuella väpnadepersonali lagen denatt som
utlandsstyrka inom Försvarsmakten.i särskildskall anställas en

samtidigt tjänstgörautlandsstyrkan fårHögst tretusen personer ur
regeringenandra lagen däri väpnad tjänst. Denutomlands

väpnad styrkabesluta sändandebemyndigats utom-att enom av
fredsbevarande1994:588 utbildning förlagenlands är om

väpnadregeringen sändaEnligt lagens 1 § fårverksamhet. en
for fredsbevarandedelta i utbildningutomlands förstyrka att

motivensamarbete. Avinternationelltförverksamhet inom ramen
tillkom främst199394:244 7-8 dentill lagen framgår prop. atts.

vidutomlandsmed svenskdeltagandeför möjliggöra truppatt ett
riksdagenför fred,för Partnerskapövningar inom attutanramen

övningsverksam-sådanvarje tillfällehöras vid närskall behöva en
het aktuell.är

enligt 10 kap.således detreglerasnämnda lagarnaGenom de två

i frågaområdetdelegeringsbarastycket 2 RF9 § första om
föregående kapitel 4utomlands. detstyrka Iinsättande väpnadav

Försvarsmaktenenheterdet förekommerframhållitshar attatt ur
samarbeteinternationellt ändelta iutomlands försänds annatatt

utsändande har dåSådantbeskrivna lagarna.i desom avses nu
hörande. Dettariksdagensregeringenskett efter beslut utanmenav
styrkor iväpnadeinte bedömsske enheternakan rege-varaom

mening.ringsformens
Somaliafältsjukhuset ihandläggning ärendetRegeringens omav

Inforkonstitutionsutskottet KU.4.2 granskadesavsnittse av
. Försvarsdepartementet.inomupprättades PMgranskningen en.

bet.betänkandebilaga till utskottetsintagenfinnsPM:n som
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199091 :KU30 bil A 17.3. I PM:n uttalas: Om den personal som
sänds utomlands inte beväpnad,är blir RF 10:9 inte tillämplig.
Bestämmelsen i regeringsformen har vidare uppfattats så att
personalen kan utrustad med för självförsvarvara vapen utan att
den skall betraktas väpnad styrka. I överensstämmelse medsom
detta harsynsätt regeringen beslutat det svenska fältsjukhusetsom
sändande till Saudiarabien höra riksdagen.utan Utskottetsatt
granskning inte anledning till något särskilt uttalande. Rege-gav
ringen hade dock i enlighet med 10 kap. 6 § RF överlagt med
utrikesnämnden innan beslutet fattades det svenska deltagandet.om

Av 10 kap. 6 § första meningen RF framgår regeringen skallatt
fortlöpande hålla utrikesnämnden underrättad utrikespolitiskaom
förhållanden kan få betydelse för riket och överläggasom med
nämnden dessa så ofta det erfordras. Med utrikespolitiskaom
förhållanden inte endast utrikespolitiken i meningsnävavses utan

deäven utrikespolitiska sidorna försvars- och handelspolitiken.av
I 10 kap. 6 § andra meningen RF uttalas i alla utrikesärendenatt

viktstörre skall regeringen före avgörandetav överlägga med
utrikesnämnden, det kan ske. Beträffande utrikesärendenom av

viktstörre föreligger således i princip obligatorium förett
regeringen överlägga med utrikesnämnden,att innan beslut fattas.

Även inför regeringens beslut sända flottstyrka tillatt Estlanden
för minröjning se avsnitt 4.5 upprättades PM inom departe-en

F0941885SI. Avmentet framgårPM:n styrkan bestodatt av
minröjningsfartyg bestyckade med luftvärnskanoner. Vidare anges:
I motiven lagentill 1992:1153 väpnad styrka för tjänstgöringom
utomlands uttalas beträffande lagens 3 § prop. 199293:77 8 atts.
Av konstitutionellt intresse endastär antalet vidpersoner som
varje given tidpunkt för tjänstgöra utomlands isatts att väpnad
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möjligheternaanledning i lag begränsasaknas därförtjänst. Det att
verksamhetpersonal föranställa ändärutöveratt annan

skall inte deltagaminröjningsfartygentjänst.väpnad utom-

självför-endast avsedd förBestyckningenväpnad tjänst. ärlands i

bestyckning finns påkrigssituation. Motsvarandei ensvar
i örlogsbesökregeringen deltarefter beslutörlogsfartyg avsom

intei förevarande fallbör fartygenbakgrund häravutomlands. Mot

9i 10 kap. § RF. Detstyrkasådan väpnadutgöra avsessomen
riks-ske hörandeskulle således kunnadeltagandetsvenska utan av

örlogsbe-jämställas medkan inteDeltagandet däremotdagen. ett

handläggning1974:613enligt lagenvilket kan beslutassök, om
regeringsärenden.vissaav

i Sverigemilitära förbandUtländska7.2

7.2.1 Allmänt

svensktstyrkas tillträde tillutländsk väpnadRegler enom
tillträdesför-författningar, nämligenfinns i olikaterritorium

1982:756förordningen Försvars-1992: l 18,ordningen om
underterritoriumvid kränkningar Sverigesingripandenmaktens av

IKFN-förordningen och förordningenfred och neutralitet, m.m.
ochvid Försvarsmakten Försvarets1994:528 utländska besökom

utlänningarsbestämmelser inresa,materielverk. Allmänna om
1989:529 seSverige finns i utlänningslagenoch vistelse iutresa

samhällsviktigaskydd föravsnitt 8.5 lagen 1990:217vidare I om
utlänningarsbegränsarfinns regleranläggningar rätt attsomm.m.
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uppehålla sig inom s.k. militära skyddsområden se vidare avsnitt
8.12.

7.2.2 Tillträdesförordningen

Enligt huvudregeln i § tillträdesförordningen4 krävs tillstånd för
tillträde till svenskt territorium utländska statsfartyg, utländskaav
statsluftfartyg och utländska militära fordon. Utländska statsfartyg
har dock i enlighet med bestämmelserna i förordningens 3 § för
genomfart tillträde till svenskt territorialhav tillstånd.utan
Utgångspunkten är regeringen tillståndavgör skall meddelasatt om
6 §. Tillståndet skall i sådant fall utverkas på diplomatisk Iväg.
vissa fall enligt 5 § har dock Försvarsmakten meddelarätt att
tillståndet. Det gäller bl.a. utländska militära fordon begäranpå av
Generaltullstyrelsen 5 § första stycket 4. Försvarsmakten får även
på begäran kommun eller statlig myndighetav en en som svarar
för räddningstjänst meddela utländska statsfartyg, statsluftfartyg
och militära fordon tillstånd för tillträde till svenskt territorium vid
räddningsinsatser eller vid övning sådana insatser 5 § andraav
stycket.

Inom svenskt territorium får utländskt statsfanyg ellerett
statsluftfartyg endast med regeringens tillstånd bedriva skjutöv-
ningar eller andra övningar sådanaän i 5 § andrasom avses
stycket, inte övningarna i sin helhet kan genomföras inomom
fartyget eller luftfartyget 10 §. innebärDetta utländskaatt
militära fordon befinner sig i Sverige efter tillståndsom av
Försvarsmakten också får användas vid övning här tillståndutan av
regeringen. Om besättningen från utländskt statsfartyg ellerett
statsluftfartyg, befinner sig svenskt territorium, lämnarsom
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regeringensfår besättningen intefartyget luftfartygeteller utan
uniformsdräktenhör tillblankttillstånd bära änannat somvapen

§.11

tillträdesför-redovisade bestämmelserna finns ideUtöver nu
för krigförandesärskilda stadgandenordningen även staters

statsfartyg statsluftfartyg.och

7.2.3 IKFN-förordningen

situationenfinns regler för denIKFN-förordningenI att ett
befinnermilitärt fordonstatsluftfartyg ellerutländskt statsfartyg,

tillträdesför-bestämmelserna iterritoriumsig svensktpå utan att
tillfall har Försvarsmakteniakttagits. I sådanaordningen har

territoriumkränkningar svensktoch avvisauppgift upptäckaatt av
3 §

uniform inommilitär personal bärafår inte utländskEnligt 11 §

Försvarsmakten. OmtillståndSveriges landområden ettutan av
territoriumpåträffas inom svensktmilitärt fordonutländskt attutan

personalkvar. Omdär, skall det hållasha rätt att somvar
vistas i riket, skalltill ellersaknar inresamedföljer fordonet rätt att

skall anmälasFörhållandetomhändertas ochpersonalen avväpnas.

polismyndighet.till närmaste

ingripandenvidare bestämmelserförordningen finnsI motom
fartyg ochkrigförandeluftfartygfartyg och mot staterssamt

luftfartyg.
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7.2.4 Förordningen utländska besök vidom

Försvarsmakten och Försvarets materielverk

Enligt l § förordningen utländska besök vid Försvarsmaktenom
och Försvarets materielverk skall Försvarsmakten ha Försvars-
departementets tillstånd innan myndigheten anordnar besök av en
utlänning vid vissa staber och förband. Tillstånd krävs också, om
utlänningen skall tjänstgöra i befattning vid svensk militären en
enhet. Tillstånd behövs dock inte, besöket föranlettärom attav
utlänningen exempelvis skall förbereda, delta i eller följa upp
verksamhet inom för överenskommelser mellan Sverige ochramen
andra samarbete inom försvaretsstater område.om

7.2.5 Utbildning inför den nordiska FN-bataljo-
i f.d. Jugoslaviennen

I avsnitt 4.2 har nämnts Sverige och Danmark haratt samövat
på varandras territorier inför uppsättandet de nordiska bataljo-av

i Bosnien-Hercegovina. Den svenskanerna regeringen har då, i
beslut ställt till Försvarsmakten och till Danmarks ambassad i
Stockholm, lämnat de danska militära styrkorna följande tillstånd
Fö dnr 941686Sl:

tillträde till svenskt territorium vid övningsområdena för-
stridsvagnar och pansarskyttefordon tillrätt tillsamt ochtransport
från dessa områden,

tillrätt genomförande skarpskjutning,av-
tillrätt in- och utförsel materiel och erforderlig ammunition,av-
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inklusiveför förbandens personalsvenskt territoriumtilltillträde-
utrustning ochpersonlig vapen,

uniformmedgivande bära samtatt-
med skarpluftrum och skjutningflygning i svenskttillrätt-

föreskrifter utfärdade Försvars-i enlighet medflygammunition av
makten.

luftrum har erinratstillträdet till svensktBeträffande attom
diplomatiskerfordras utverkat väg.tillstånd på
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8 Förslag till internationella Över-

enskommelser och ändringar i svensk

rätt

1 Inledning

8.1 Statusavtal

Av den tidigare framställningen framgår vid olika formeratt av
internationellt försvarssamarbete aktualiseras frågor rättsligom

för personal, in- och utförselstatus materiel Dessa frågorav m.m.
regleras ofta i avtal mellan länderna. Avtalen kan exempelvis
innebära uppdelning mellan länderna den straffrättsligaen av
jurisdiktionen eller det skadeståndsrättsliga förav ansvaret
inträffade skador. En sådan uppdelning kan emellertid komma i
konflikt med lagstiftningen i de inblandade länderna. Denna
problematik har för svenskt vidkommande berörts i några av-
seenden i kapitel Det kan således bli nödvändigt vidtaatt
ändringar i den nationella förrätten land skall kunna levaatt ett

till sina åtaganden enligt sådana internationella avtal. denIupp
följande framställningen kommer peka områden där detatt
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mellan defrågornarättsligadereglerai avtalbehovfinns attav
svenskitill ändringarförslagVi lämnar ävenländerna.berörda

rätt.
erfarenhet denlångomfattande ochfinnsNatoInom aven

förinomövningarslagsolikainförregleringenrättsliga ramen
generelladetbeskrivs4.4.6avsnittIländerna.mellansamarbetet

1950-taletsedanmellan Nato-staternagälltSOFAstatusavtal som
Nato-övning upprättasvarjeInfortillägg.ellerändringarutan

of Under-Memorandumsamtörståndsavtalsärskildaockså
och Nato-övningenförvärdlandetmellanMoUstanding,

genomfö-förpraktiskaolikahögkvarteret m.m.arrangemangom
Natozserinrassamförståndsavtaletövningen. I attrandet omav

länderna.mellangällerSOFA

fredförPartnerskap8.1.2

initiativtagitfred har NatoförPartnerskapförsamarbetetInom
olikagenomförandetinför ochplaneringseminariertill avom

planerings-denseminarier ärför dessaUtgångspunktenövningar.
unierpågårNato. Dennainomtillämpas enprocessprocess som

ochomfattnirgövningensberoende påtill årperiod ett treom
olikadeltar iländernabl.a.bestårsvårighetsgrad. Processen attav

avhandlas.övningeninförbestämmelserdärplaneringskonferenser
dedetkonferensernainledande är attde avsettvid någonRedan av

detframhållits ärharDetdiskuteras.skall attfrågornarättsliga
skall kunnaövningentidigt förfrågorsådanaviktigt atttasatt upp

effektivtoch sätt.smidigtgenomföras på ett
särskiltavhandlarför fredPartnerskapinomseminariernaEtt av

ochverksamtetfredsbevarandebeträffandeaspekternarättsligade
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övning inför sådan verksamhet. l det underlag för seminariet som
avvi tagit del lämnas förslag till reglering straffrättsligav, juris-

diktion, skadestånd, införsel tull, visering och be-av vapen,
skattning. Vi återkommer i det följande till dessa förslag.

Av underlaget framgår vidare fyra alternativa lösningaratt av
den rättsliga regleringen föreslås:

partnerskapsstaterna ingår generellt statusavtal efterett förebild
från Nato:s SOFA,

2. inför varje övning träffas specifikt statusavtal,ett
3. värdlandet utfärdar ensidig deklaration denen typav som
Danmark och Holland utfärdade inför övningarna under hösten
1994 se avsnitt 4.4 eller

4. gällande situation bibehålls.nu

8.1 Konstitutionell nivå

Som framhållits i avsnitt 5.2 ankommer det på regeringen att
ingå internationella överenskommelser. Sådana överenskommelser
skall även i vissa fall godkännas riksdagen. Detta gäller främstav

överenskommelsen förutsätter lag ändrasom eller upphävsatt eller
lag stiftas. Riksdagensatt godkännade fordrasny emellertid också,

överenskommelsen i övrigt gällerom ämne i vilket riksdagen skall
besluta eller överenskommelsen är vikt.störreom av

Av redogörelsen i de följande avsnitten framgår in-att ett
ternationellt statusavtal med innehåll efter förebild från Natozs
SOFA i vissa avseenden kommer kräva ändringar i svenskatt rätt.
Vi lämnar också förslag till sådana lagändringar bedömssom
erforderliga för Sverige skall kunnaatt uppfylla avtal med andraett
länder de rättsliga frågorna inom bl.a. Partnerskap förom fred. Vi
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statusavtalgenerelltförverkarSverige ettsåledes attförordar att
alternativ lenligtfredförPartnerskapinommellaningås staterna

erforderligt.avtalsådant ärgodkännandeRiksdagens ettavovan.
skälpraktiskafallflestai dealternativ 2 ärenligtlösningEn av

avtal kräversådanteftersom ävengenomföra,möjlig ettinte är att
detvarje fall ärigäller attavsettgodkärmade. Dettariksdagens om

immunitetstraffrättsligreglerinnehållaskallöverenskommelsen om
snabbasteochenklasteDenskadeståndsansvar.särlösningaroch om
alternativfrånskiljer sigalternativ Dennaturligtvislösningen är

mottagande rättssys-i deninnehållet statensendast på så sätt4 att
länder.deltagandeövrigaförklarläggstem

uppdrafalli vissaregeringen5.2 kanavsnittredovisats iSå som
överenskom-internationellingåförvaltningsmyndighet att enen

för-regleringenbeträffandeskettexempelvisharSåmelse. av
Bosnien-Hercegovinaikontingentennordiskaför denhållandena

skeemellertid intedelegering kansådan4.2. Enavsnittse
överenskom-specifikstatusavtal ellergenerelltbeträffande ett en

inomländernamellanförhållandenarättsligareglerar demelse som
krävervanligenöverenskommelsenfred, eftersomförPartnerskap

skallriksdageni vilkaämnenellersvensk lagändring avserav
besluta.

fördyl. inomel.statusavtalkommandeföreslårVi ramenatt ett
harriksdagensedanregeringenfred ingåsförPartnerskapbl.a. av

nödvändi-debeslutsamband mediöverenskommelsengodkänt om
hindraremellertid inget attfinnsDetlagändringarna. somga

innanredanlagändringarna ettföreslagnadebeslutarriksdagen om
riks-påfárdigförhandlat. Kravetinternationellt avtal ärsådant

5.kapiteljfrdockkvarståravtaletgodkännadedagens av
riksdagsbe-förtidenskulleförfarandedettamed attFördelen vara
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handlingen blev kortare. Dessutom torde det redan i dagsläget
finnas behov vidta den föreslagna ändringen iatt vapenlagen seav
avsnitt 8.4. För det fall det i Sverige blir aktuellt medatt
internationell utbildning för fredsbevarande verksamhet innan ett
sådant statusavtal har ingåtts, lämnar vi i bilaga 5 exempel påett

deklaration enligt alternativen
Frågeställningar inför det kommande förhandlingsarbetet

behandlas i avsnitt 8.18.

8.2 Straffrättslig jurisdiktion

8.2.1 Internationell överenskommelse

Vid internationellt samarbete är utgångspunkten oftast att
värdnationen vill behålla inskridarätten brottatt ärmot som
begångna inom dess territorium. För den besökande nationen kan
utgångspunkten den Den kan önska behållamotsatta.vara staten
den straffrättsliga jurisdiktionen sinaöver medborgare varhelst de
befinner sig. Dessa ståndpunkter kan således få till följd bådaatt
länderna vill lagföra gärningsmannen för och brott. Förett samma
det fall brott straffbartär i endastatt ett länderna kan dettaett av
land tillerkännas jurisdiktionsrätt i statusavtal mellan länderna.ett
Beträffande den andra situationen, gärningen straffbar iär bådaatt
länderna, föreslås i det nämnda seminariematerialet denovan att
sändande behåller den straffrättsligastaten jurisdiktionen sinöver
personal för brott begåtts under utövning tjänsten. Dennasom av
lösning har valts i Natozs SOFA art. 7. Enligt den danska
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från göraDanmarkavstod att1994CapCarboninfördeklarationen
tillförhållandeijurisdiktionstraffrättsligamilitärasingällande

förhållandetärFN-sammanhangIpersonal.polskbesökande
jurisdiktion överstraffrättsligingendärharVärdlandetdetsamma.

FN-soldatlagföraFN-personalen. Rätten att enmilitäraden
Begränsningenl.avsnitt 4.hemland sedennesendasttillkommer

såledesomfattarjurisdiktionstraffrättsligavärdlandetsbeträffande
fritiden.underbegångnagärningarFN-sammanhang äveni

straffrättsligfråganregleringrättsligtill omförslag avVårt
i delösningarnaredovisade attdebakgrundblirjurisdiktion mot av

lagstiftning,nationellasinenligtjurisdiktionharländernabådafall
brottbeträffandejurisdiktionsådanhasändandedenskall staten

Be-tjänst.utövningenunderpersonal avdessbegåtts avsom
skallgärningenförutsättningen varaattinnebördenträffande av

6.2. Detavsnitttillhänvisastjänstutövningenunderbegången av
gärningarundantaanledninginte attmeningvårenligtfinns

jurisdiktion.värdlandetsfrånfritidenexempelvisunderbegångna
förband påutländsktpersonalen ettbegåskan urbrottDe avsom
föreslagnadenmedkommerlandeti nuhärbesöktillfälligt

jurisdiktio-svenskadenomfattasfallflestai de attregleringen av
förmögenhetsbrotten.ochvålds-förgällatorde t.ex.Dettanen.

kanundantagsvis antasendastbrottstöld ärochMisshandel som
tjänst.utövningenunderbegångna avvara

bli någrainteallmänhetidetvidkommande börsvensktFör
föreligger,jurisdiktionsvenskdåverkställighetenmedproblem

medgeranhållandeochhäktningreglergällandeeftersom om
kangärningsmändebeträffande varasomfrihetsberövandesådant

2§2kap.24Enligtsituationerna.förevarandedeiaktuella
skäl ärsannolikadennämligenkanrättegångsbalken som
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misstänkt för brott häktas oberoende brottets beskaffenhet,av om
han saknar hemvist inom riket och det finns risk för hanatt genom

bege sig från riketatt undandrar Ävensig lagföring eller straff.
d-en endast skäligenär misstänkt försom brott får häktas i denna
situation det är synnerlig vikt han iom förvar iav att avvaktantas
pá ytterligare utredning brottet 24 kap. 3 § rättegångsbalken.om
Häktning förekommer dock endast i undantagsfall beträffande brott

leder till inte frihetsberövandesom påföljd denen s.k. propor-
tionalitetsprincipen. Denna olägenhet beträffande svensk
straffrättslig jurisdiktion är dock inte sådan betydelse den forav att
svenskt vidkommande skälutgör avstå från jurisdiktionenatt
avseende brott begångna utländsk militär personal underav annan
tid än under utövningen tjänst. Angående överförandeav av
lagföring mellan olika länder hänvisas till framställningen i avsnitt
6.2.

Beträffande förslag till formuleringar hänvisar vi bl.a. tillm.m.
artikel 7.3 i Natozs SOFA.

Den danska deklarationen inför Carbon Cap 1994 innehöll bl.a.
bestämmelser samarbete vid förundersökning,om rättskraftom

rättssäkerhetsamt under straffprocessen.om Dessa bestämmelser
återfinns iäven Nat0:s SOFA under artikel 7.5, 7.6, 7.8 och 7.9.
Enligt vår mening bör sådana klausuler finnasäven i kommandeett
statusavtal där Sverige är Sverige harparterna. intresseen av ett

svensk personalatt utomlands blirav underkastad slagssamma
regler i här i landet. Polis- ochen åklagarmyndigheterprocess som
i de inblandade länderna hör få klara direktiv beträffande ex-
empelvis omhändertagande utländsk militär personal.av
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Svensk rätt8.2.2

straffrättsvenskframgår6.2 attavsnittiredogörelsenAv
EttSverige.ibegångnagärningarallabeträffandedomsrättstadgar

konfliktisåledeskommerinnehållföreslagetmedstatusavtal nu
7och52 kap.bestämmelsernafinnsVisserligensvensk rätt.med

väckasfårfall intevissaibrottföråtalbrottsbalken att§§ oma
utesluterbestämmelserDessaregeringen.bemyndigande avutan

förunder-bl.a.förföremålblirmisstänktedeninteemellertid att
denfrånUndantagrättegångsbalken.ireglernaenligtsökning

föreslagnadetmedenlighetijurisdiktionenstraffrättsligasvenska
immunitetreglererhållas attendast omkanstatusavtalet genom

straffrättsligfrågorframgår att omDettalagstiftningen.i avinförs
§38 kap.enligtlagområdetobligatoriskadettillhörimmunitet

meddelabemyndigasinte attkanRegeringenregeringsformen.
regeringsformen.§78 kap.exempelvisenligtiföreskrifter ämnet

lämpligen ettinförs genomimmunitetsreglernaföreslagnaDe
fallvissaiprivilegierochimmunitet1976:661i lagentillägg om

6.3.avsnittjfr
för-undersamarbeteavtalÅtaganden internationellai om

reglerbefintligauppfyllasfallflestai de genomkanundersökning
191976:lagenibl.a.finnsdettaBestämmelsersvensk rätt.i om

i lagenför brott,lagföringrörandesamarbeteinternationelltom
samarbeteinternationelltbestämmelservissamed1991:435 om

brottförutlämning1957:668i lagenbrottmålsområdet, ompå
Danmark,tillför brottutlämning1959:254lageni omsamt

förut-reglerdessaTillämpningenoch Norge.Island avFinland,
in-ellerkonventioneraktuellafalli mångaemellertid attsätter

Förländerna.inblandade att endetillträttsavtalternationella av
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heltäckande lösning inom för bl.a. Partnerskap för fred skallramen
kannås det därför bli nödvändigt med särskild regleringen av

denna fråga. Vi avstår emellertid från lämna förslag tillatt en
sådan författningsreglering eftersom detta skulle kräva en genom-
gång befintliga konventioner i ämnet. Utredningens tidsramav
medger inte detta.

Däremot behövs det, enligt bedömning,vår inte några ytterligare
bestämmelser beträffande eventuella klausuler rättskraft ochom
rättssäkerhet. Frågan rättskraft blir naturligtvis aktuell även förom
bl.a. svenska medborgare blivit dömda utomlands medsom
hänvisning till bestämmelserna i statusavtalet. Av redogörelsen i
avsnitt 6.2 framgår emellertid regeringen redan enligtatt nu
gällande regler förfogar åtalsfråganöver i sådan situation 2en
k.ap. 5 § tredje stycket BrB. Detta torde således uppfyllaa ett
åtagande från Sverige i enlighet med artikel 7.8 i SOFA.Natozs

Rättssäkerhetsreglerna enligt artikel 7.9 i Natozs SOFA torde vara
tillgodosedda befintliga straffprocessuella bestämmelser igenom
rättegångsbalken. Någon ytterligare lagstiftning blir således inte
aktuell sådan klausul med i statusavtal med Sverigetasom etten

part.som
Vi återkommer i författningskommentaren kapitel l 1 ytterligare

till de föreslagna lösningarna.
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Skadestånd8.3

överenskommelse8.3.1 Internationell

sambandiskadeståndsfrågorkontraktsförhållanden kanUtanför

huvud-idelas tvåflera ländermellanforsvarsövningarmed upp
utövningunderövning, dvs.underskadorersättning förgrupper:

dessatid. Inomunderför skadorersättningtjänst och annanav
skadelidandei fall där den ärindelningkan görashuvudgrupper en

skadelidandefall där den ärochsamarbetande stat enen annan
internationelladetredjemansskador. Iutomstående, dvs. s.k.

deklarationendanskanämndadenöverenskommelser inklusive
skadestånd dettapå sättskyldighetenvi har studerat är att utgesom

deinnehållerSOFAbehandlad. Nato:sutförligtmindreellermer
detaljerade bestämmelserna.mest

undersamarbetande ÖvningSkador hos statannan

Förvarandrafrån anspråkregelmässigtStaterna avstår mot
underegendomellerhos personalen påskador uppståttsom
inomseminariematerialet, framtagetnämndadetövning. l ovan

Lösningenlösning.rekommenderas dennaPartnerskap för fred,

8.4, i MoUartikel 8.1 ochSOFAbl.a. iförekommer Nato:s om
verksamhetfredsbevarandebataljon förbaltiskskapandet av en

kärntek-i händelsebiståndkonventionen9 iart. samt av enom
prop.radioaktivamednödläge ämnenolycka ellernisk ett

inte någonViavsnitt 4.7.199091:l80 47; även serses.
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anledning föreslå reglering. Beträffande valatt en annan av
formuleringar 8 i Natozs SOFA denär heltäckande. Därart. mest
regleras ersättningar föräven bärgning till sjöss. För undvikande

onödiga tvister mellan förslår vi inget undantag förstaternaav
skador orsakats uppsåtligen eller oaktsamhet, dvs. attsom av grov
den skadelidande skulle kunna kräva ersättningstaten av en annan

personalen där orsakat skadan uppsåtligt ellerstat om av grov
oaktsamhet. rimligtDet varderaär får sin kostnad förståatt staten
övningar i förevarande sammanhang. Förhållandena blir

desamma för samtliga berörda stater.

Skador hos tredje under övningman

Ersättning för tredjemansskador under övninguppståttsom
regleras enligt avtalen i första hand den mottagande staten.av
Denna lösning naturlig eftersom främmandeär inte ärstaten
skyldig i inom den mottagande territo-att statenssvara en process
rium. Avtalen innehåller vidare regler för de regresskrav kansom
uppstå mellan med anledning ersättningar för dessastaterna av
skador. Beträffande innehållet i denna del avseende SOFANators

och MoU den baltiska bataljonen hänvisas till framställningenom
i avsnitt 4.4.6 respektive 4.5.2 Inom Partnerskap för fred rekom-

menderas formnågon uppdelning mellan länderna.ansvaretav av
Enligt mening rimligvår utgångspunktär den sändandeatten

för skador hos tredje under övning begränsasstatens ansvar man
i viss utsträckning i förhållande till den mottagande Enstaten.
sådan begränsning kan nämligen betraktas i förvägsom en
uppgjord reglering frågan eventuellt medansvar hos denav om
mottagande för skadan.staten
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Skador hos tredje utanför yänsteutövningman

främmandedenBeträffande tredjemansskador orsakade av
tjänsten det vanligt den mottagandeutanför är staten tartruppen att

till skadelidande.sig sådana skador i förhållande denpå regleraatt

mottagandefår ersättningen denDenne då gratia statenex av
rättslig grund för utgivande sådaneftersom det inte finns någon av

i SOFA 8.6ersättning. lösning förekommer NatozsDenna art. samt

Enligti den nämnda biståndskonventionen 10. MoUart.ovan
baltiska bataljonen skall däremot den sändandebeträffande den

ersättningen skall utbetalas.gratiaavgörastaten om ex -
rimligt mottagande iEnligt bedömning det denvår är att staten

förhållande tillviss utsträckning för skador i de ärsomsvarar
för deninom territorium. kan onödigtbosatta dess Det svårtvara

i den sändandeskadelidande behöva väcka talan statensatt
territorium. Viför skador inom den mottagandedomstolar statens

till fullo lösningen enligt 8.6 irekommenderar emellertid inte art.

utbetalningen denSOFA, eftersom där skall självaNatozs göras av
i avsnitt intesändande Som vi konstaterat 4.4.6 tillämpasstaten.

alltid regeln detta mellan Denheller på Nato-staterna.sätt

för skador bör dock begränsas till sådanamottagande statens ansvar
mottagandesamband med övningen.skador har Dennågotsom

ersättningsskyldig tredje förbör inte gentemotstaten en manvara
orsakar under exempelvisskador främmande soldatsom en

hänvisad tillrymning. sådant fall får skadelidandeI denett vara
allmänna regler.
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Skador hos samarbetande utanför Uänsteutövningstatannan

Skador drabbar den främmande grundpåtruppensom annatav
handlande under tjänsteutövningän den mottagande statensav
styrkor regleras vanligen inte i de internationella avtalen. denI
tidigare nämnda danska deklarationen fastställdes dock sådanaatt
skador skulle handläggas i enlighet med dansk lag. Den typ av
skador det här kan fråga skadorär orsakassom vara om som av
tredje i den mottagande eller skador orsakasstatenman som av
personalen i den mottagande styrkor under fritid eller understatens

övning tjänsteutövning föreligger. Gemensamt for dessautan atten
fall skadevållarenär har någon form anknytning tillatt denav
mottagande Den skadelidande, det denstaten. äroavsett om
främmande styrkan sådan eller i denna ingåendestyrkasom en
soldat, har då möjlighet i den mottagande domstolaratt statens
begära ersättning skadevållaren. Vi bedömer emellertid dettaattav
förfarande i här aktuella sammanhang medför sådana olägenheter
för den skadelidande det finns skäl för särskild reglering iatt etten
internationellt statusavtal. främstaDet skälet den främmandeär att
styrkan befinner sig i värdlandet under relativt kort tid.

Den till hands liggandenärmast lösningen denär mottagandeatt
åtar sig för sådana skador i förhållandestaten till denatt svara

sändande dvs. slags ansvarsförsäkring. Den mottagandestaten, en
får därefter överta anspråket skadevållaren istaten formmot ettav

regressanspråk. sådantEtt anspråk bör dock ha stöd i lag.

8.3.2 Svensk rätt

internationellEn Överenskommelse innebär Sverige iattsom
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frånländer avstårandramedförsvarssamarbetesamband med att

egendomskadorför påersättningkräva statensstaten annanav
i svensk Däremotändring rätt.tjänsteutövning, ingenkräverunder

tredjeskadelidandefallrättslig grund för detbehövs att manenen
för skadorden svenskaersättningsanspråkriktaskall statenmotett

tillförslagenlighet med vårtIsändandeorsakade den staten.av
begränsadmöjlighet intefrågan skall dennaavtalsreglering varaav

hos dentjänstutövningenuppkommit underskadandärtill fall av
förtredjemansskadorifrågavarandeEftersomfrämmande truppen.

utländskdåuppkommaendast kanvidkommandesvenskt trupp

fredsbevarandeför övningterritoriumsvensktbefinner sig på av
fred, föreslårföreller Partnerskapför FNinomverksamhet ramen

utbildning förin i lagenändringarnanödvändigavi de tasatt om
svenskaregleraskanden lagenfredsbevarande verksamhet. I även

främman-uppkommit hos denskadorersättaattstatens somansvar
be-övningsverksamheten. Enorsakde äntruppen av annan

bör dåskadevållarenstämmelse regressrätt motstatensom ger
i lagen.infogas denockså

11 till denkapiteltörfattningskommentareniVi återkommer

föreslagna lagtexten.

materielutförseloch8.4 In- m.m.av

överenskommelse8.4.1 Internationell

utgångspunktenfredsfrämjande samarbeteinternationellt ärVid

frittför samarbetetbehövsoch den utrustningdeatt somvaror
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skall kunna föras mellan länderna. Transporter skall kunna äga rum
exempelvis tullförfaranden behöver iakttas.utan Den materielatt

förs över i dessagränserna sammanhang huvudsakligenärsom
och krigsmateriel den utrustning i övrigtsamtvapen annan som

behöver för utbildningen. Det således intetruppen är fråga om
för omsättning.varor

Inom Partnerskap för fred se avsnitt l föreslås värdnatio-att
skall tillåta den främmande helt fritt införa all denstaten attnen

utrustning behövs för övningen. Det såledesgörs ingensom
åtskillnad på krigsmateriel och övrig utrustning. Detta ärvapen,
också regleringen enligt Nato:s SOFA art. 11, FN:s modellavtal
för SOFA p. 15 MoU den baltiska bataljonen p. 15.samt om
Iden danska deklarationen inför Carbon Cap 1994 se avsnitt 4.4
gjordes dock undantag för och ammunition. Sådan utrustningvapen
fick den polska styrkan huvud inte föraöver i Danmark.taget

främstUr praktisk synvinkel bör inte främmande styrkor,staters
skall delta i utbildning för fredsbevarande verksamhet,som

omfattas normala tullförfaranden vid gränspassager. Ettav
internationellt statusavtal bör således innehålla bestämmelser om
undantag beträffande den utrustning medförs. Undantag frånsom
det tullförfarandetgängse bör föräven viss personliggöras
utrustning.

Utbildningen i fråga blir rimligen ändamålsenlig denmer om
främmande styrkan får föraäven och krigsmaterielvapen annan

behövs för utbildningen. Under övningen Cooperative Spiritsom
94 i Holland förekom således i viss utsträckning de deltagandeatt
styrkorna använde varandras Vi föreslår därför be-ävenattvapen.
stämmelser fri in- och utförsel och krigsmateri-om av vapen annan

får ingå i kommande statusavtal.ett
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försig till landstyrkor från land skall begeNär ett annatett
nödvändigtfredsbevarande verksamhet kan det bliutbildning ibl.a.

transitering.tredje lands territorium, s.k. Motettatt passera
börförslag det mellan partnerskapsstaternabakgrund vårt attav

i sådant avtalgenerellt statusavtal, föreslår vi detträffas att ettett
SOFA be-klausul den lydelse finns i Natozsintas av somen

tullbe-transitering. Vid tillämpningenträffande frågan avom
tredje betraktas s.k.stämmelserna skall då den motta-staten som

inte kan träffasart. ll. Om sådant generellt avtalgande stat ett
vilka transitering skall ske,avtal träffas med de länderbör genom

från tullrutinerundantag skall gängsegöras etc.attom

8.4.2 Svensk rätt

rättsliga beträffandeavsnitt 6.5 beskrivs de utgångspunkternaI

förekommer i principutförsel materiel Inom EGin- och m.m.av
tulltörfarande vid Vid införsel från tredjeinget gränspassagerna.

tullfrihet vid import.för hel Dettaland finns temporärutrymme
tillämpligt beträffande den aktuella materielenförfarande torde vara

internationell utbildning för fredsbevarandemedi samband

Bestämmelserna i lagen tullfrihet tillämpasverksamhet. om m.m.
inte.

import fattastullkodexen framgår beslutAv temporäratt avom
tillämpningskodexen.i Itullmyndigheten. Förfarandet anges

Generaltullstyrelsen.med tullmyndighettullagen att avsesanges
överklagas hos allmänSådana Generaltullstyrelsen kanbeslut av

§ tullagen. Härav framgår det inteförvaltningsdomstol 107 att

frågorregeringen besluta i dessa ifinns förnågot attutrymme

utbildning Sverige i fredsbevarandeinternationell isamband med
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verksamhet. Vi föreslår emellertid inte någon ändring i gällande
lag för regeringen denna beslutanderätt.att Det torde intege
innebära någon olägenhet i förevarande sammanhang beslut iatt
tullfrågorna fattas myndighet regeringen.än För-av en annan
farandet med beslut tullmyndigheten tillämpas redan i dagslägetav

de inom EG även medlemmarstater är Nato. Detta harav som av
framkommit de kontakter vi haft med Försvarsminis-genom som
teriet i Danmark se avsnitt 4.4. Vi därförutgår frånäven att
förfarandet med befrielse från importtullar vid import itemporär

aktuella sammanhang iär överensstämmelse med EG:snu
rättsregler. Regeringen kan således ingå internationelltett statusav-
tal med föreslaget innehåll och frånutgå Generaltullstyrelsennu att
beslutar i enlighet härmed. Härvid förutsätts naturligtvis att
formalia iakttas.

Beträffande införsel sådan utrustning betraktaärav attsom som
enligt vapenlagens definition fordras tidigare konstate-vapen som

se avsnitt 6.5 tillstånd från polismyndigheten.rats Detta är
fastställt i vapenlagen. Inte heller på detta område torde därför

regeringen kunna medge undantag från tillståndskravet. Här
föreslår vi emellertid författningsändring eftersom tillstånds-en
frågan i förevarande internationella sammanhang bör handläggas
hos myndighet i respektive land. Regeringen bör möjligheten

meddela tillstånd till införsel iatt samband medav vapen ex-
empelvis tillträdesbeslutet jfr avsnitt 7.2. Vårt förslag till
författningsändring innebär dock regeringen bemyndigasatt att
generellt föreskriva undantag från vapenlagens tillämpning i
samband med internationell utbildning för fredsbevarande verksam-
het. Härigenom undviks de oklarheter kan uppstå vissasom om
regler i vapenlagen skall tillämpas främmandenär militärastaters
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författningskommentaren.vidareseSverigebesökerstyrkor
ibestämmelsernamedenlighetiregeringenBemyndigandet för är

regeringsformen.§8 kap. 7
tillståndsig skei och förSverige fårfrånUtförsel utanvapenav

krigsma-ocksåför sådana ärgällerutförselförbud vapen sommen
framgårkrigsmaterielmedVadavsnitt 6.5.teriel se avsom avses

förevarandeibetyderkrigsmateriel. Dettaförordningen om
medför tillstyrkanfrämmandedendesammanhang att somvapen

Regeringenkrigsmateriel.betraktaregelmässigtSverige är att som
utförselförbu-frånundantagbeslutamöjlighetemellertidhar att om

författnings-ingensåledesfordrasfrågaBeträffande dennadet.
friåtagandeuppfyllaskall kunnaSverigeändring för ett omatt

länder.med andrastatusavtalmateriel isådanutförsel ettav
medsambandutförseltillståndet ilämpligenmeddelarRegeringen

tillträdesbeslutet.

personalförGränspassage8.5 m.m.

överenskommelseInternationell8.5.1

denönskvärtdetavsnitt har konstaterats ärföregåendeI att om
utbildning iinternationellbl.a.användas vidskallutrustning som

inblandademellan deförasverksamhet fritt kanfredsbevarande

personalbeträffande dengällerönskemål ävenländerna. Detta som
Isig mellan länderna.förflyttaskallstyrkoringår i de etc. som

för fred förPartnerskapinomhärmed föreslåsenlighet att truppen
förerfordrasreseorderid-handlingarmilitäraskall endast samt en
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gränspassagen. Truppen skall således inte behöva medföra ochpass
inte heller förekommandei fall visum inresa sker tillnär värdnatio-

Inom Nato gäller denna ordning enligt överenskommelsen inen.
SOFA art. 3. Där slås dessutom fast den främmandeatt truppen
inte behöver uppehållstillstånd för det fall detta föreskrivsetc. att
i den mottagande lagstiftning. Förhållandena desammastatens är
enligt FN:s modellavtal p. 32-34. Enligt den danska deklarationen
inför Carbon Cap 1994 fordrades emellertid den polskaatt
personalen medförde utöver reseorder vid inresan tillpass - -
Danmark. Enligt MoU den baltiska bataljonen ingagörsom
undantag från kraven på och visum för den nordiskapass persona-
len denna befinnernär i baltisk p. 18.staten

Personalen i den främmande styrka bör normalt intestatens
förutsättas gränskontroller i samband med utbildning i andra

länder i fredsbevarande verksamhet. Krav på uppehållstillstånd,

visum bör inte heller förekomma. Bestämmelseretc. härom bör
finnassåledes i allmänt eller specifikt internationellt statusavtal.ett

ifrågasätterDäremot vi det lämpliga i även undantag frångöraatt
kravet medföra Ett sådant kan nämligenatt erforderligtpass. vara

identifikationshandling då utländsk medborgare önskarsom en
ikomma åtnjutande förmåner i värdnationen, exempelvisav

sjukvård se avsnitt 6.8.

8.5.2 Svensk rätt

bestämmelserAllmänna krav för utlänningars vistelse iom
Sverige i 1 kap.finns utlänningslagen 1989:529. Kraven avser

2 §, visum 3 §, uppehållstillstånd 4 § och arbetstillståndpass
5 §. samtliga fallI får regeringen föreskriva undantag från
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förutlänningslageningen ändring ierfordas såledeskraven. Det att
statusavtal medinternationelltuppfyllaSverige skall kunna ett nu

isärskilda reglerhellerVi föreslår inte någrainnehåll.föreslaget

tillräckligt medtorde1989:547. Detutlänningsförordningen vara
tillträdesfråganregeringen då avgörs.beslutett av

kap. utlännings-finns i 5och tvångsåtgärderkontroll-Regler om
visaellerutlänning vid inresa§ skallEnligt 1lagen. utresa uppen

föreskrifterföljerpolismyndigheten, inteförsitt annat avompass
i visspolismanmeddelat. 2 §regeringen har I attanges ensom

samband medutlänning ikroppsvisiterautsträckning har rätt att en
utlänningbagage Enundersöka dennesdåinresa även etc.attsamt

situationer begäranskyldig i vissa påSverigevistas i är att avsom
visareller andra handlingarsittpolisman visa attsompassuppen

olika§. reglersig i Sverige 6 Dessauppehållahan har rätt att om
bör enligtutlänningar i Sverige vårbeträffandekontrollåtgärder

internatio-tillämpa i samband medaktuellabedömning inte bli att
verksamhet.Sverige i fredsbevarandenell utbildning i

undantagutlänningsförordningen finns allmännakap. §§7 5 7I -
utländska be-och förinresabestämmelsernafrån utresaom

harBesättningsmännenoch luftfartyg.fartygsättningsmän på

befinner sigden där fartygetbesökavanligen rätt utan attortatt
arbetstillstånduppehållstillstånd ellervisering,reglerna pass,om

till-blir såledesundantagsbestämmelsertillämpas.skall Dessa

fred anordnas medförinom Partnerskapämpliga övningom en
flygförband.från marin- ochdeltagande
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8.6 Beskattning

8.6.1 Internationell överenskommelse

Vid olika former internationellt samarbete där personalav
förflyttar sig mellan länderna avtalas det vanligen be-attom
skattningen lön dyl, utbetalas den sändandeav 0. som staten,av
skall ske i den Detta ocksåär regleringenstaten. enligt Natozs
SOFA art. 10, FN:s mall för SOFA p. 28-29 MoUsamt om
den baltiska bataljonen p. 16. I det nämnda seminariemateri-ovan
alet inom Partnerskap for fred föreslås motsvarande bestämmelser
för de anslutna Av redogörelsen istaterna. avsnitt 6.6.2 framgår

huvudregeln enligt de allmännaatt dubbelbeskattningsavtalen
mellan Sverige och andra länder beskattningenär skall ske iatt
hemlandet. Mot bakgrund härav föreslår vi inte heller någon annan
lösning för de situationer här aktuella.ärsom

Beträffande omsättnings- och konsumtionsskatter regleringenär
i internationella avtal den i förhållande till vadmotsatta gällersom
för inkomstskatt. Mervärdesskatt och punktskatt betalas vanligen
i den mottagande Detta framgår oftaststaten. avtalen inteattav
innehåller klausulernågra undantag för den sändandeom statens
personal eller styrkor betala sådana skatter. l Natozsatt avtal
stadgas dock uttryckligen den främmande personalen ochatt
styrkan inköper villkor de boende i denvaror samma som
mottagande art. 9. l FN-sammanhang gällerstaten emellertid att
den fredsbevarande styrkan är undantagen från betalaatt om-
sättningsskatter i värdlandet p. 20. bestämmelseDenna får ses

bakgrund de övriga privilegiermot gäller för FN-styrkaav som en
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fredsbevarande uppdrag.på
internationellanledning vidbedömning saknas detEnligt vår att

främmandeverksamhet undantai fredsbevarandeutbildning staters
förekommandefinns betaladen skyldighetfrånstyrkor attsom

tid underi värdlandet. Deoch konsumtionsskatteromsättnings-
territoriersig inom varandrasstyrkor befinner ärvilken ländernas

frånundantagöverenskommelse innebärrelativt kort. En som
administrativtskattskyldighet skulle innebäradenna systernatt ett

tid. Vi bedömer dettaför denna korta ärfick byggas attupp
Förbanden och dessändamålsenligtdåonödigt. Det är attmer

i degällerexempelvis den mervärdesskattsoldater får betala som
sigden erlagda skatten jämnalängden bör dåolika länderna. I ut

länderna.mellan

mottagarlandetinnehåller bestämmelseSOFANato:s atten om
skattefritt tilldrivmedel och oljor kan levererasskall ordna så att

bakgrundtjänstefordon art. 11. Motfrämmandeden statens av
inte sådan be-redovisade bedömningar föreslår vivåra ennu

exempelvis Partnerskapstatusavtal inomstämmelse i kommandeett
denmöjligen lösningalternativ och bättreför fred. En är att

den mottagandestyrkan får tanka sina fordon hosfrämmande etc.
tillersättning denmotsvarande enheter staten.utanstatens

värdnatio-förblir därmed övningskostnadDrivmedelskostnaden en
möjlighetFörsvarsmaktenemellertid exempelvisSverige harInen.
6.6drivmedel. avsnittåterfå erlagd mervärdesskatt på Iatt ovan

utsträckningförsvaret i vissdetkonstateras även är avsett attatt
punktbeskattningen drivmedel. Ettkompenseras förskall av

såledesfrämmande styrka kantillhandahållande drivmedel till enav
skattekostnad för den svenska styrkan.i Sverige ske utan

6.5avgiftsplikt se avsnittGränspassagen kan utlösa skatte- och
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och 6.6. internationellaDe avtalen behandlar vanligen dessa
plikter i sammanhang och föreskriverett undantag för den
främmande styrkan betala sådana skatter och avgifteratt Natozs
SOFA Även11 och MoU den baltiska bataljonenart. 15.om
den danska deklarationen inför Carbon Cap 94 innehöll klausulen

medgav den polska styrkan skatte- och avgiftsfritt tillsom att
Danmark införa utrustning för övningen. Av de föregåendetvå
avsnitten framgår det önskvärtär den främmandeatt styrkansatt

kangränspassage ske onödigt dröjsmål och därförutan utan
iakttagande normala tullförfaranden. Detta innebär det ävenav att

finnasmåste undantag för den eventuella skyldighet finns attsom
erlägga skatter och avgifter med anledning gränspassagen. Viav
förslår därför sådan bestämmelse får ingåatt i kommandeen ett
statusavtal.

8.6.2 Svensk rätt

Av redogörelsen i avsnitt 6.6 framgår internationelltatt ett
statusavtal, med det innehåll föreslås beträffandesom ovan
beskattningsfrågorna, inte fordrar någon ändring i svensk rätt.
Förfarandet skatte- och tullfrihet vid importtemporär icke-om av
gemenskapsvaror måste dock iakttas.

Den speciella frågeställningen beträffande punktbeskattningen av
det bränsle finns i bl.a. lastbilars fordonstankar när gränspas-som

sker f.n. föremålär för riksdagsbehandling se avsnitt 6.6.sage
Den i propositionen prop. 199495:213 föreslagna lydelsennya

kap.4 l § lagen skatt energi torde enligt sin ordalydelseav om
inrymma de situationeräven aktuellaär i förevarandesom
utredning. Det skulle betyda svensk irätt detta avseende inteatt
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hindrar det föreslagna avtalet. Av det bakomliggande EG-direktivet

framgår emellertid undantaget från punktbeskattningen be-att

träffande bränsle finns i fordonstankarna i första hand siktetarsom
kommersiella motorfordon. i medpå Fordon används sambandsom

fredsbevarande kommersiella.verksamhet kan inte sägas vara
finns i rådets direktiv 92 l2EEG den 25 februari 1992,Härutöver

allmänna regler för punktskattepliktiga och innehav,om varor, om
flyttning och övervakning sådana bestämmelse art.av varor, en
23 i vissa fall undantar gränsöverskridande Nato-transportersom
från skatteplikten. Denna bestämmelse har således inte primärt

propositionvarit motivet för ändringsförslaget i 199495:213.

Vi följande bedömning i denna fråga. från vadBortsettgör som
gäller EG-reglernas s.k. direkta effekt finnsi medlemsstaternaom
det f.n. inte skäl föreslå ytterligare ändringar kap. §4 1 lagenatt

energi Sverigeskatt för skall kunna uppfylla åtagandepå att ettom
i eventuellt kommande internationellt statusavtal bl.a.ett om
skattebefrielse vid i samband med utbildning i freds-gränspassage

bevarande verksamhet. det fall lydelsen tredjeFör kap. 1 §4att av
energi inte tillräckligstycket lagen skatt på skulle iom anses var

får regeringen tilldetta sammanhang dock återkomma riksdagen

ytterligare förslag.med

8.7 Sekretess

8.7.1 Internationell överenskommelse

avsnitt 6.7 har konstaterats det i internationella avtalI att
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förekommer avtalar sekretess i viss utsträckning.att parterna om
Den sekretess vanligen forsvarssekretess ochärsom avses
kommersiell sekretess. Vid fredsfrämjande samarbete mellan stater

det emellertid mindre vanligtär med sekretessöverenskommelser.

I de flesta länder finns redan nationella regler sekretess iom
förhållande till andra Inom Partnerskap för fred harstater.
emellertid Nato utarbetat särskild säkerhets- och sekretess-en
överenskommelse avsedd gälla i förhållande till deatt stater som
inte medlemmar organisationenär Security forarrangementsav
partnership. Samtidigt med beslutet individuelltett part-om
nerskapsprogram godkände den svenska regeringen säkerhets- och

sekretessöverenskommelsen med Nato. Detta gjordes i augusti
1994.

Bakgrunden till Nato utarbetade särskild överenskommelseatt en
säkerhet och sekretess utanför bl.a. inteNatostaternaattom var

hade tillträde till lokalerna i Nato-högkvarteret. I överenskom-

melsen fick därför dessa vissa utfästelser beträffandegörastater
Överenskommelsensäkerhets- och sekretessfrågorna. innebar bl.a.

Nato fick uppgifter beträffande de skulle haatt personer som
tillträde till lokalerna. utfärdade därefter särskildaNato ID-

handling för dessa Enligt överenskommelsen sigåtogpersoner.
långtgående skyldigheter beträffande handhavandetävenstaterna av

sådan sekretessbelagd information utväxlades med anledningsom
samarbetet.av

8.7.2 Svensk rätt

Det svenska godkännandet ochsäkerhets- sekretessöverens-av
kommelsen med föregicks bedömningNato överenskom-av en om
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ansågssvensk Detgällande rätt.förenlig med då attmelsen var
tillräckliga forforsvarssekretessochutrikes-reglerna attvarom

överenskommelsen.enligtåtagandenauppfyllaskulle kunnaSverige
ikonstaterats1994. SågjordesBedömningen somsommaren

förbindelserSverigesuppgifter bl.a.forgällde dåavsnitt 6.7 om
ochregeringenhospresumtion sekretessmed stat omenannan

fallför dessagällerutrikesrepresentationen. Numera äveninom ett

skadere-emellertid dettabedömdesskaderekvisit. Detrakts.k. att
skulle kunnaförsvaretexempelvisfortillräckligtkvisit attvar

och sekretess-säkerhets-enligtsvenskt åtagandeuppfylla ett
detsam-förhållandetuppfattningöverenskommelsen. Enligt ärvår

iSkaderekvisiten 2utrikesrepresentationen.regeringen ochförma
januari 1995 ochsedan den 1i lydelsesekretesslagen dess§kap. 1

i frågauppfyllaalltjämtsåledeslag torde2 §i 2 kap. varasamma
Partnerskaputväxlas inomden informationdelarstora somavom

for fred.

Sverigeiskall närbedömningarBeträffande de görassom
olika slagsinformation åsattinnehåller ärhandlingarutländska som

6.7.avsnittframställningen itillsekretessbeteckningar hänvisas

i debörländersamarbete med andrafredsfrämjandeFörsvarets
svenskiändringarföranledaaktuella intehärsituationer ärsom

har dockavsnitt 6.7sekretessen. lden kommersiellaavseenderätt
anledningvidtas medfickändringarredogjorts för de avsom
händelseibiståndkonventionentillträde tillSveriges avom

Detradioaktivamed ämnen.eller nödlägekärnteknisk olycka ett
blirändringarytterligare sådanainte uteslutaskan således att

framtiden.nödvändiga i
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8.8 Hälso- och sjukvård

8.8.1 Internationell Överenskommelse

Det naturligtär den främmande styrkor iatt stat tar emotsom
samband med olika slags internationell utbildning erbjuder den

sjukvård kan behövas. inteDet ändamålsenligt varjesom vore om
deltagande medföra omfattande sjukvårds-stat tvungen attvar

för den personalen. Således bestämmelserna inomärresurser egna
utformadeNato så den främmande styrkans personal får sjuk-att

och tandvård på villkor mottagarlandets personal,samma som om
sådan vård inte kan anordnas tillfredställande där styrkan är
stationerad SOFA 9. danskaDen deklarationen inför Carbonart.
Cap 94 innehöll motsvarande bestämmelse.en

Vi förslår liknande reglering sker i kommande generelltatt etten
eller specifikt statusavtal inom exempelvis Partnerskap för fred.

Åtagandet for länderna bör dock vanligen inte omfatta förebyggan-
hälsovårdsåtgärder.de Inom EU kan emellertid skyldigheten att

tillhandahålla sådana åtgärder följa EG-rätten se avsnitt 6.8.av
Vid internationell utbildning i fredsbevarande verksamhet torde det

tillräckligt värdlandets åtagande endast akut sjuk-vara om avser
och tandvård.

Beträffande frågan kostnaden för tillhandahållen sjukvårdom
föreslår inte någon särskild reglering. Fördelningen sådanav en
kostnad såledeskommer inom EU ske enligt förordningenatt
140871 och med övriga länder enligt förekommande konventioner

se 6.bilaga För det fall kommer från länderpersonal medatt
vilka Sverige saknar konventioner hälso- och sjukvård,om
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personalenLitauen, utgångspunktenexempelvis Lettland och är att
främst praktiska skälsjukvårdskostnaden.betala hela Avsjälv får

får ilösning. Sjukvårdskostnadenvanligen omöjligdettaär en
mellanFördelningenutgift för övningen.stället betraktas som en

nationellt.blir fråga lösaoch landstingen attstaten en

8.8.2 Svensk rätt

medborgareutländskaavsnitt 6.8 har konstateratsI att som
hälso- ochtill omedelbarsig i Sverige hartillfälligt befinner rätt

tandvårderfordras. gällersådan skulle Detta ävensjukvård, om
internatio-1985:125. klausul itandvårdslagen Enenligt 6 § ett

personalfrämmande styrkansinnebärande dennellt statusavtal att
personalvillkor svensktandvårdfår akut sjuk- och på somsamma

främmandeändring i svensk Deningenfordrar således rätt.

patientavgifteravkrävas dekommerstyrkans personal att som
vård i Sverige.gäller för

tillrättavisningsrättoch8.9 Befáls-

överenskommelse8 .9 1 Internationell
.

fredsfrämjandedeltar itillsammansfrån flera länderNär förband

ochbefals-det förekommerfråga uppståverksamhet kan om
CooperativeövningenFörbanden. Undermellantillrättavisningsrätt

iden svenska styrkaningick delaravsnitt 4.4Spirit 94 se ettav
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kompani leddes chef från land. denl svenskaett annatsom av en
kompanichefens förband ingick enheter från andra länder.även

Enligt samarbetsavtalet mellan Sverige, ochNorge Danmark

beträffande den nordiska kontingenten i Bosnien-Hercegovina

Tuzla har befälsförhållandena reglerats för de enheter ingårsom
i den styrkan se avsnitt 4.2. Det danska strids-gemensamma
vagnskompaniet ingår integrerad del den i övrigtsom en av
svenska bataljonen NORDBAT. Kompaniet underställt chefenär
för Nordbat avseende taktisk ledning, logistik och administration.
Även frågan handläggning disciplinärenden har reglerats.om av
Sådana nationellaärenden angelägenheter.är Detta i enlighetär

med de allmänna bestämmelserna för FN-styrka. Rätten atten
lagföra FN-soldat tillkommer endast dennes hemland. Det dåären
rimligt disciplinärenden handläggsäven nationellt.att

Enligt det samförståndsavtal upprättades Sverigemellan ochsom
Storbritannien beträffande fáltsjukhuset i Saudiarabien se avsnitt

4.2 stod sjukhuset under svenskt befäl medan den taktiska

ledningen delegerad till den brittiska sjukvårdsledningen i inomvar
stridsområdet. Befálsförhållandena fick inte ändras god-utan
kännande båda Det fastställdes for verksamheten vidparter. attav
sjukhuset skulle gälla svenska lagar och andra författningar. Häri

inrymdes därmed bl.a. det svenska disciplinansvarssystemet.
I Natozs SOFA förekommer ingen särskild reglering befáls-av

ledningsfrågor.och Behovet sådan reglering torde emellertidav
inte särskilt framträdande inom organisationen eftersom olikavara
länders enheter under divisionsnivå inte blandas med varandra. En

division består 5 000 soldater.av ca
Vid former internationelltde samarbete här aktuellaärav som
den rättsligaär urgångspunkten personal från land inte ståratt ett
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föruttryckdettabefäl.lands Ytterst ärunder något ettannat
hindraremellertid ingetfinnssuveränitet. Det attstaternas som

överenskommerövninginför annanstaterna om enen gemensam
förbandsker,naturligtvis såVi rekommenderarordning. att om

exempelvis Coopera-underägdedetblandas påskall sätt rumsom
denbeträffanderedovisats94. lösningartive Spirit De ovansom
kanSaudiarabienfältsjukhuset ii ochkontingenten Tuzlanordiska

vägledning.då tjäna som
skallöverenskommelseinternationelldock inteVi att enanser

land harchef frånmedförbestämmelserinnehålla ettatt ensom
lands styrkor. Dettapersonalen itillrättavisningsrätt över annatett

juris-straffrättsligadenmed reglernafrämstsammanhänger om
karaktärsådanblandkan ii tjänstenFörseelserdiktionen. vara av

medenlighet vårtlärenden brott.skall handläggasdeatt omsom

sejurisdiktionenstraffrättsligadenuppdelningtillförslag av
skalltillrättavisningsärenden avgörasföreslår viavsnitt 8.2 att av

flestai debetyderland. Dettaförsumligesfrån denförbandet eget
beträffandeärendenhandläggersändandedenfall statenatt

dethostjänstutövningenunderbegångnaförseelser egnaav
får då avgörasvanligtPå sättmottagandei denförbandet staten.

disciplinärende ellerskall handläggas ettförseelsen ett somsomom
ärendenvitillrättavisningsärendenMedbrottmål. omavser

anställningoffentlig1994:260enligt lagentjänsteförseelser om
disciplinansvar1994:1811enligt lagendisciplinärendeneller om

totalförsvaret,inom m.m.

8.9.2 Svensk rätt

finnspersonalFörsvarsmaktensbefálsrätt förBestämmelser om
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i förordningen FFS 1983:31 med tjänsteföreskrifter för Försvars-
maktens personal 3 kap.. Regeringen har således möjlighet iatt
internationella sammanhang avtala regleringen befáls-om av
frågorna mellan ländernas olika förband och därefter uppdra
Försvarsmakten meddela de bestämmelser behövs föratt som
svenskt vidkommande.

Svensk lag inte vidareär tillämplig utomlands. finnsDetutan
dock inget hindrar föreskriver dess medborgareatt stat attsom en
skall underkastade den nationella lagstiftningen varhelst devara
befinner sig. Av avsnitt 6.2 framgår huvudregeln svenskaäratt att
medborgare skall dömas för brott utomlands vid svensk domstol

och enligt svensk Denna bestämmelserätt. kan dock inte sägas avse
disciplinförseelser iäven tjänsten.

I avsnitt 6.2 har konstaterats lagen disciplinansvar inomatt om
totalförsvaret, tillämpligäven är på anställda i utlandsstyrkanm.m.
inom Försvarsmakten, de tjänstgör utomlands.när Lagen gäller i

övrigt bl.a. för totalförsvarspliktiga under tid då de skyldigaär att
fullgöra värnplikt eller civilplikt enligt lagen 1994:1809 om
totalförsvarsplikt l § lagen1 disciplinansvar inom totalförsva-om

m.m.. motivenI till den disciplinansvarslagenret, uttalasnya
prop. 199495 205 lagens bestämmelser iatt stort motsvarars.
vad idag gäller enligt lagen 1986:644 disciplinförseelsersom om

krigsmän, Enligt 3 § lagen 1994:588 utbildning förav m.m. om
fredsbevarande verksamhet i dess lydelse fr.o.m. den julil 1995,
SFS 1994:2064 skall totalförsvarspliktig, under grundut-en som
bildning enligt lagen totalförsvarsplikt deltar i utbildning förom
fredsbevarande verksamhet, fullgöra grundutbildningen. Ianses
lagrummets tidigare lydelse gjordes i stället hänvisning tillen
grundutbildning enligt värnpliktslagen 1941:967. Avsikten med
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enligt uttalanden i motiven prop.lagregleringdenna var,
disciplinansvarsreglernadärmed skulle bl.a.199394244 11, atts.

förför krigsmän, gälladisciplinansvar ävenenligt lagen m.m.om
lagendenna lagpersonalkategori. Eftersomdenna ersatts omav

andra sakligainom totalförsvaret, någradisciplinansvar utanm.m.
därmed denbegrepp, får detändringar än attutrett nyaansesnya

totalförsvarspliktigagällerdisciplinansvarslagen även när utom-

verksamhet.utbildning för fredsbevarandelands deltar i

fredstid dis-Försvarsmakten omfattas iYrkesofficerare i av
offentlig1994:260enligt lagenciplinansvarssystemet om

internationellatillämpning iBeträffande lagensanställning.

gällerbestämmelsen den intefinns endastsammanhang att
utomlands ochsvenskalokalanställdaarbetstagare är statenavsom

motsatsvisföljer möjligeninte svenska medborgare. Häravärsom
tjänstgörFörsvarsmaktens anställdatillämplig bl.a.lagen näräratt
hänvisas199394:65motiven till lagen prop.utomlands. I

tidigare gällande lagentillämpningsomrädet till denbeträffande

till den lagenoffentlig anställning. I förarbetena1976:600 om
medbestämmande-237 hänvisas tillbilaga 2197576: 105prop. s.

internationellmedtillämplighet anställningar1976:580 pålagens

emellertid inte heller någrainnehålleranknytning. lagenDen
frågor medtillämplighet vidbestämmelser lagensuttryckliga om

visslagen dockMotiven tillinternationell anknytning. ger
327.197576:105 bilaga 1 Därvägledning prop. attangess.

försedvanligarättstillämpningen enligtifår lösasfrågan normer
lagenUtgångspunkten dock ärlagkonflikter. attvaraanges

tillanknytningdominerandevarje arbetsplats medtillämplig på

detta gällaSom regelförhållanden.svenskaSverige eller anses
arbetsgivareni land, bådeutförsbeträffande arbete annat omsom
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och arbetstagaren är svenska rättssubjekt.
De redovisade motivuttalandena beträffande bakgrunden tillnu

lagen offentlig anställning leder till slutsatsen denom ärattoss
tillämplig då Försvarsmaktens yrkesofficerare tjänstgör utomlands
för utbildning i fredsbevarande verksamhet. Det fordras således
ingen ändring i svensk rätt regeringen ingår internationelltettom
avtal med föreslaget innehåll beträffande tillrättavisnings-ovan
rätten.

8.10 Bärande uniformav

detI föregående avsnittet har konstaterats den nationellaatt
befálsrätten är uttryck för suveränitet.ett Ettstaternas uttryckannat
för statssuveräniteten det allmännaär förbudet för militära styrkor
från land i land bära sin nationsett uniform.att ett Följdernaannat

olovligt bruk främmandeett uniform i Sverigeav statsav en
beskrivs i avsnitt 7.2. Vid militärt internationellt samarbete detär
dock regelmässigt besökandeså förband tillåtsatt uppträdastaters
i uniform. Detta framgår vanligen överenskommelse mellanav en
länderna. Enligt Natozs SOFA har den sändande styrkor rättstatens

bära uniform inom den mottagandeatt territorium art. 5.statens
I MoU skapandet den baltiska bataljonen har de nordiskaom av

och Storbritannienstaterna rätt bära uniform i den baltiskaatt
Danmark tillät de polskastaten. Förbanden bära uniform underatt

övningen Carbon Cap 94 i Danmark.

Vi förslår frågan regleras på liknande iatt kommandesättett ett
internationellt statusavtal utbildning fredsbevarandei verksam-om
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Trotssvenski rätt.ändringingenåtagande fordrarsådanthet. Ett
FörsvarsmaktenIKFN-förordningen,§i ll attbestämmelsen om

dettaSverige, kaniuniformbäramilitärutländsktillåtahar atträtt
lämpligenbeslutsådantEttregeringen. tasbeslutasäven av

tillträdesbeslutet.medsamtidigt

ochförSäkerhetsbestämmelser8.11 vapen

utrustningÖvrig

internationelltvidsäkerhetsbestämmelsertillämpligaFrågan om
hittillsharverksamhetfredsbevarandeutbildning församarbete om

Frågeställ-reglering.omfattandeföremål för någonvaritinte mer
övningenundertydligtemellertiduppmärksammadesningen
personalnationersdå flera4.4avsnittSpirit 94 seCooperative

varandrasanvände bl.a.Styrkornakompani.ochingick i ett samma
efterhandiharförbanden rapporte-svenskafordon. Deochvapen

säkerhetsbestämmelserlandsvilketoklartdet somattrat varom
iakttas.skulle

detDanmarkemellertidklargjorde attCap 94Carbon varInför
övningen.undergällaskullesäkerhetsbestämmelserdanska som

handhavandetistyrkanpolskadeninstruerasigDanmark åtog att
bestämmelser.enligt dessabl.a. vapenav

betydelseharsäkerhetsbestämmelsertillämpliga urFrågan om
detiformella bestårsynvinkel. Den attpraktiskochformellbåde

skarpskjut-exempelvisövning iledafårbefälet inteansvariga en
olyckshändelseOmsäkerhetsbestämmelser.felaktigamedning en

synvinkeln ärpraktiskatill Denställasbefäletinträffar kan ansvar.
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de handhar fordonatt måste vilka säkerhets-som etc. vetavapen,
regler gäller. Reglernas syfte olyckorär skall undvikas.som att
Okunskap säkerhetsbestämmelserna för viss situation ökarom en
risken för olycka. Det kan även så länderna har olikaattvara
säkerhetsbestämmelser för likartade Vid samövning i ettvapen. en
sådant fall risken förär olycka uppenbar.

Vi föreslår därför frågan tillämpliga säkerhetsbestämmel-att om
uppmärksammas vid de kommande förhandlingarnaser ettom

internationellt statusavtal. Frågans karaktär sådanär den inteatt
skall törfattningsregleras. Regeringen torde med fördel kunna

bemyndiga aktuell myndighet, exempelvis Försvarsmakten, ingåatt
specifika överenskommelser inför varje övningstillfálle. blirDet
därefter Försvarsmaktens uppgift erforderliga ansvisningaratt ge
till den berörda personalen. Beslut regeringen kan i sambandtasav
med övriga frågor inför den övning förestående.ärsom

8.12 Tillträde till områden för övning
m.m.

12.1 Internationell överenskommelse

Militär verksamhet i Sverige skyddadär på olika sätt mot
obehörig insyn eller sabotage och skadegörelse. Genommot annan
särskilda regler har också tillskapats skydd för allmänheten såett

den inte skall komma till skadaatt till följd militära övningarav

osv.
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spioneri, sabotagei brottsbalkensidan reglernaVid osv.omav
samhällsviktiga anläggningarförskydd1990:217finns i lagen om

åstadkommasyftar tillbestämmelserskyddslagen attsomm.m.
inteFörsvarsmaktens verksamhetskydd för bl.a.det som ges

bestämmelsersärskildafinnslagstiftning. I lagen somgenom annan
innehållerför allmänheten. Lagenskyddbehovetsikte påtar av
vadutlänningartillträde förbegränsatockså regler avserm.m.om

skyddsområden.områdenkänsligamilitärt särskilt

Försvarsmaktenssvenskafinns för denskyddsbehovDe som
militärutländskgällande i frågasig ocksåverksamhet gör truppom

fredinom Partnerskap föröverenskommelserföljdtillsom av
kommerlandet. berörda ländernaövning här i Debedriverm.m.

genomförasförhandlingsarbete skalli detall säkerhetmed som nu
insyn ochsida otillbörligåtgärder från svenskställa krav på motatt

kan för. Närutländska förbandetskadegörelse det utsättasmot som
följd militärskador tillallmänhetens skydddet gäller mot av

ocksåsådant skyddgivetvis lika angelägetverksamhet detär att ett
övningar här i landet. Påutländska förbandssikte på motsva-tar

svenska styrkornaintresse deSverigerande harsätt attett av
ochobehörig insyn eller sabotageutomlands skyddas motmot

skadegörelse.annan

8.12.2 Svensk rätt

i skyddslagenändamålsenligtmening detEnligt vår är attmest
likställer förbandi vissa avsendenbestämmelseföra in ursomen

i den svenskamed motsvarande enheterutländsk försvarsmakten
ochdetta blir anläggningarFörsvarsmakten. Konsekvensen attav

utländskt förband i enlighet medutnyttjasområden ett ensom av
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internationell överenskommelse där Sverige är kan förklaraspart
skyddsobjekt i lagens mening. Avvara sådan förklaring följeren

automatiskt förbud obehörigt tillträde tillmot anläggningen eller
området möjligheter ocksåsamt förbjuda fotograferingatt och

avbildningannan m.m.
Bestämmelserna militära skyddsområden kan enbartom

motiveras med hänvisning till det svenska försvarets behov. Det
finns därför inte någon anledning utvidga reglerna skydds-att om
områden för härigenom också tillgodoseatt utländska militära
förbands behov skydd utöver vad följer reglernaav som av om
skyddsobjekt.

För bevakningen skyddsobjekt får enligt skyddslagen anlitasav
polismän, militär personal eller särskilt anlitad personal. Denannan

bevakar skyddsobjekt och inteettsom polismanär benämns
skyddsvakt. Skyddsvakterna har i skyddslagen särskildagetts
befogenheter detnär gäller avvisa och tillfälligtatt omhän-t.o.m.
derta överträder tillträdesförbud ellerpersoner ettsom vägrar att

han eller hon är.uppge vem
Även det finns flera skäl talar för likställaom utländskattsom

med svenska förbandtrupp finns dock avgörande principiella
hinder tillåta personalmot denatt utländskaatt försvarsmaktenur
fullgör uppgifter skyddsvakter med den myndighetsutövningsom

detta innebär. I skyddslagen bör därförsom uttryckligen regleras
personal utländskatt försvarsmakt inte får tillur en utses

skyddsvakt

Skyddslagen förutsätter vissa myndighetsbeslut, beträffandet.ex.
vad skall skyddsobjekt.utgöra I viss utsträckning harsom det lagts
på Försvarsmakten fatta sådana beslutatt detnär gäller militär
verksamhet. frågaI utländskt förband bedriverettom som
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förbandetifrågahär i landet kan det inte kommaverksamhet att ge
bör också förchef motsvarande befogenhet. I ställeteller dess ett

Försvarsmakten.fattas den svenskaförbands del beslutetsådant av
verkställighetsföre-regeringensdetta bör föras iRegler om

skydd förförordningen, 1990:1334,till skyddslagenskrifter om
anläggningar m.m..sarnhällsviktiga

detmed anledningskall genomförasförhandlingarI de avsom
Sverige såledesmilitära samarbetet börvidgade internationella

tlll önskemål från andravisa positiv attitydkunna stater omen
obehörig insyn, skadegörelseåtgärder till skyddsärskilda etc.mot

klargörSverige i dessa förhandlingardock angelägetDet är attatt
territoriummyndighetsutövning svensktinnefattar pååtgärder som

myndigheter.andra svenska behörigainte får vidtas änav

förarbevis och särskilda8.13 Körkort,

vägtrafikbestämmelser

8.13.1 Internationell överenskommelse

länder bedriver övningar tillsammansförband från fleraNär

olika nationella körkorten ochdet önskemål definns ett attom
övningen Detförarbevisen skall gälla i det land där äger rum.

främmande styrkorna skallfinns vidare önskemål deatt varaom
föri övrigt gällerundantagna från de vägtrafikbestämmelser som

seminariematerialettidigare omnämndatrafiken i värdlandet. I det

därför sändandeinom Partnerskap för fred föreslås den statensatt
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körkort och förarbevis skall i den mottagandeaccepteras staten.
Denna lösning är också i enlighet med Natozs SOFA art. 4, FN:s
mall för SOFA p.12-13 och MoU beträffande den baltiska

Ävenbataljonen p. 14. den danska deklarationen inför Carbon
Cap 94 innehöll bestämmelse innebar de polskaen attsom
körkorten accepterades i Danmark. I de angivna dokumentennu
saknas däremot bestämmelser undantag från de trafikföre-om
skrifter gäller i värdlandet.som annars

I eventuellt föreståendeett internationellt statusavtal om
utbildning for fredsbevarande verksamhet föreslår vi det, iatt
enlighet med de redovisade avtalen, föreskrivs giltighetennu om

främmande körkort och förarbevisstaters beträffandeav de fordon
deltar i utbildningen. Vi även sådantsom avtal böratt ettanser

innehålla föreskrifter de främmande styrkornaatt skallom vara
undantagna från vanliga trafikföreskrifter i enlighet med vad som
gäller för värdlandets styrkor. Det får betraktasegna som en
konsekvens regleringen beträffande den straffrättsliga juris-av
diktionen den mottagandeatt avstår frånstaten göra gällande deatt
vanliga trafikföreskrifterna den främmande styrkan.mot Fram-
förandet de fordon aktuellaär under utbildningen skerav som
vanligen under utövningen tjänst. Det däremotär rimligt denav att
främmande styrkan främst trafiksäkerh etssynpunkt iakttarur samma
regler gäller för värdlandets förband. Införsom övning får deten
därför bli uppgift för den mottagande lämna in-en staten att
formation vad den främmande styrkan har iaktta i dettaom att
hänseende. Beträffande tid tjänsteutövningän saknasannan
anledning till särreglering.
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13.2 Svensk rätt

§ förordningen 1981:96 godkännande ochEnligt 1 utbyteom
utländska körkort gäller utländskt körkort i Sverige i enlighetettav

Svensk uppfyller i dagslägetmed sitt innehåll. således redanrätt ett

internationellt avtal med föreslaget innehåll. Vi ingetserovan
behov komplettera förordningen med regler eventuellaattav om
utländska förarbevis. Sådana torde kunna omfattas allmännadeav
reglerna utländska körkort. Regler svenska förarbevis finnsom om
i 59 § körkortsförordningen 1977:722.a

1972:603 vadvägtrafikkungörelsen finns bestämmelserI om en
vägtrafikant har sig efter i olika den militäraavseenden. lrättaatt
vägtrafikkungörelsen 1974197 och i vägtrafikförordningen

1995:137 för räddningskåren under utbildning höjdoch beredskap

finns bestämmelser undantag från vägtrafikkungörelsen. Dessaom
förundantag gäller inte främmande styrkor befinner sigstaters som

utbildningi Sverige för i fredsbevarande verksamhet. åtagandeEtt

Sverige skall från tillämpa trafikregleravstå vanliga påatt attom
styrkor torde emellertid uppfyllt den föreslagnasådana vara genom

ändringen i lagen immunitet och privilegier i vissa fall seom
avsnitt 8.2.

Beträffande för trafikbrott begåtts utomlands finnsansvar som
1971:965bestämmelser i lagen straff för trafikbrottom som

6.2. lagens specifiktbegåtts utomlands se avsnitt l 3 § finns ett
straffstadgande beträffande överträdelser trafikföreskrifter iav

Finland, eller § bemyndigandeDanmark, Island Norge. I 4 ettges
för regeringen föreskriva överträdelser trafikföre-ävenatt om av

följer avtal med främmandeskrifter i andra länder, detta ettavom
möjlighet för regeringen uppfyllaHär finns såledesstat. att etten
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åtagande svensk styrka utomlands skall iaktta vissaattom en
särskilda trafikföreskrifter under tjänsten. Trafikbrott begångna av
svensk personal utomlands i allmänhet, träffas lagens huvud-av
regleri 1 3 §§.-

8.14 Miljöfrågor

Miljöfrågorna inteär uppmärksammade i de avtal före-som
kommer militära styrkor frånnär flera länder i land.samövar ett
Sverige har emellertid för avsikt ingå samarbetsavtal medatt ett
USA beträffande bl.a. forskning miljöpåverkan militärom av
verksamhet. Avtalet emellertid inte sikte de situationerpåtar som

aktuellaär i den förevarande utredningen. Av redogörelsen i avsnitt
6.9 framgår det för svenskt vidkommande möjligen finnsatt ett
intresse reglera för s.k. miljöfarlig verksamhetatt ansvaretav om
det i Sverige skulle bedrivas internationell utbildning i freds-

bevarande verksamhet. Den föreslagna regleringenovan av
skadeståndsansvaret vid sådan utbildning i första hand inteär
avsedd tillämpas beträffande anspråk med anledning inverkanatt av

miljön.på Vi föreslår därför det i internationellt avtal införatt ett
utbildning i fredsbevarande verksamhet in bestämmelser dettas om

kan finnas mellan staterna.regressansvar som
Eftersom avtalsregleringen endast gäller förhållandet mellan

fordras ingen ändring i svensk rätt.staterna
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Personalvård8.15

fredsbevarandeförsamarbeteinternationelltolika formerVid av
personalvårdsfrågornaocksåviktigtdetverksamhet är upp-att

mindreskickarländernasärskiltgäller närDettamärksammas.
förintevanligenmedföljerutbildning Dåförenheter resurseretc.

mellansamarbetsavtaletomnämndadetändamål. Isådana ovan
SaudiarabienifältsjukhusetbeträffandeStorbritannienSverige och

skulleStorbritannienemellertidbestämdes4.2avsnitt attse ge

personalvårdsåtgärdertilltillgångsjukhusetvidpersonalen av
Deområdet.inompersonalenbrittiskatillkom denslag somsamma

bestämmelser.motsvarandesaknarvi studeratavtalövriga som
förtjänsteföreskriftermed1983:31FFSförordningenEnligt

tjänstgöringenundervärnpliktigaskallpersonalFörsvarsmaktens
10 kap.verksamhetandligochkulturellsocial,tilltillfälleberedas

detillämplig närprincipi ävenbestämmelse är§. Denna1
fredsbevarandeutbildning iideltarutomlandsvärnpliktiga

bestämmelserdärförVi föreslår8.9.jfr avsnittverksamhet att om
internationelltkommandeeventuelltmed ipersonalvård etttas

utbildning.sådanstatusavtal om
detnaturligtvisinnebärinnehållföreslaget attmedavtalEtt nu

personalvårds-svenskatillhandahållaSverigeiaktuelltblikan att
emellertidVi bedömerländer.andra attpersonal fråntillförmåner

tillräckligttordetörfattningsregleras. Detinte behöverfrågan vara
enligt avtalet.åtaganderegeringensmed
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8.16 Lösning tvisterav

I internationella avtal finns vanligen bestämmelser mekanis-om
för lösning tvister mellan angående tillämpningenparternamen av

det aktuella avtalet. Sådana bestämmelser finns i deäven avtalav
ingås mellan länder olika slags militärt samarbete. Enligtsom om

det tidigare omnämnda avtalet mellan Sverige och Storbritannien

upprättandet fältsjukhus i Saudiarabien bestämdesettom av att
varje meningsskiljaktighet avseende tolkningen avtalet skulleav
lösas i samförstånd mellan Sådana frågor skulle inteparterna.
hänskjutas till internationell domstol eller tredje I samarbets-part.
avtalet Nordcon Tuzla se avsnitt 4.2 bestämdes dock tvistom att
beträffande bl.a. tolkningen avtalet skulle skilje-avgörasav av en
nämnd Enligt Natozs SOFA 16tre huvud-ärom art.personer.
regeln tvister tolkningen och tillämpningen avtaletatt skallom av
lösas förhandlingar mellan Det finns dockstaterna.genom en
möjlighet hänskjuta tvistefråga tillatt avgörande deten av
Nordatlantiska rådet.

Även de civila räddningstjänstkonventionerna se avsnitt 4.7
innehåller bestämmelser lösning tvister. Den s.k. bistånds-om av
konventionen föreskriver mekanism påminner denen som om som
finns i SOFA,Natozs dvs. i första hand förhandlingar mellan

med möjlighet till hänskjutandestaterna till friståendemen en ett
Konventionen för de situationerna internationel-FNorgan. anger :s

domstol. Enligt det nordiska s.k. ramavtalet förutses de behöriga
myndigheterna i respektive stå i direkt kontakt med varandrastat
för praktiskaden tillämpningen avtalet.av

Ett genomgående drag hos internationellamånga konventioner
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mellanförhandlingarförsta hand skall lösastvister iär att genom
tillhänskjutande FN:soch i andra hand ettparterna genom

internationella samarbetedetinternationella domstol i FörHaag.

den lämpligasteviutredningstuderats i förevarande attansersom
mellan de inblandadeförhandlingartvisterformen för lösning ärav

börtidigare föreslagitsstatusavtalgenerelltsådantEttstaterna. som
tvisterför lösning demekanisminnehållaemellertid även aven

in-förhandlingar. FN:sdirektainte kan avgöras genomsom
inteeftersom samarbetetanlitasdomstol bör inteternationella

Sverigei ställetVi föreslårför FN.sker inomfrämst attramen
inombiläggande tvisterförråd inrättasför särskiltverkar att ett av

fred.Partnerskap förexempelvis
tvisterför lösning ärmekanismenföreslagnaEftersom den av

inga ändringarfordrasdvs.för i avtalet,avsedd staterna,parterna

i svensk rätt.

civila frågorSärskilda8.17

internatio-civiltframgårframställningenföregåendeAv den att
kanrad områden. Detinomförsvarssamarbete förekommernellt en

räddnings-utbildning iinom FN,humanitära insatserhandla om
farleder inomfred, utprickningPartnerskap förinomtjänst av

katastrofhjälpsam-ellertill de baltiskasuveränitetsstödet staterna
4.7.bl.a. avsnittorganisationer seandrainom ocharbete EU

kon-regleraträttsligtfall redaniSamarbetet mångaär genom
MoU ingåttsSåledes gäller detsamarbetsavtal.ellerventioner som

bataljonfredsbevarandebaltisk ävenbeträffande skapandet av en

se avsnitt 4.5.civilt samarbete
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Det civila samarbetet inom Partnerskap för fred dockär
oreglerat rättslig synvinkel. l de föregåendeur avsnitten i detta
kapitel har lämnats förslag till internationell reglering i förstav
hand det militära fredsbevarande samarbetet utanför FN:s Deram.
rättsliga frågorna är emellertid vanligen inte specifikt militära. De
lämnade förslagen kan således särskilda omformuleringarutan
användas också beträffande Ävendet civila samarbete. inom sådant
samarbete finns behov regleraett exempelvis frågornaattav om
straffrättslig jurisdiktion, skadeståndsrâttsligt in- ochsamtansvar
utförsel materiel. Vi utgår frånav generelltatt statusavtal inomett
Partnerskap for fred kommer utformas så detatt inte utesluteratt
även civil tillämpning.

De föreslagna ändringarna i lagen utbildning för freds-om
bevarande verksamhet och i lagen immunitet och privilegier iom
vissa fall tillämpligaär även vid internationellt civilt fredsbevaran-
de samarbete. Av främst 3 § lagen utbildning för freds-om
bevarande verksamhet framgår lagen även gäller föratt det civila
samarbetet. I motiven till paragrafens ursprungliga lydelse uttalas
prop. 199394244 8 bl.a.även tjänstepliktigatt hälso-s. och
sjukvårdspersonal kan komma delta i utbildning föratt freds-
bevarande verksamhet. Av lagrummets lydelse fr.o.m. den 1 juli
1995 SFS 1994:2064 framgår totalförsvarspliktigaatt under
grund- eller repetitionsutbildning kan delta i utbildning för
fredsbevarande verksamhet inom för internationellt samarbe-ramen

Totalförsvarpliktte. kan fullgöras värnplikt, civilplikt ellersom
allmän tjänsteplikt 1 kap. 4 § lagen totalförsvarsplikt.om
Tjänstgöring med civilplikt kan ske i rad verksamheter enligten en
bilaga till förordningen 1995:238 totalförsvarsplikt. Sådanaom
verksamheter bl.a.är befolkningsskydd, räddningstjänst, hälso- och
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ochreparation järnvägarsjukvård underhåll och vägar.samt av
internatio-verksamhet irättsligt reglera dennaBehovet ettattav

detbehovet regleraminst likanellt sammanhang är attstort som av
samarbetet.militära

gällerpåpekas.civil frågeställning skall här DensärskildEn

utomlandsstraffrättslig jurisdiktion brott begåttssvensk när av
föravsnitt 6.2 redogörsFörsvarsmakten.inte tillhörde Inågon som

situation. Förbeträffande dennasvenskt rättslägegällande att

dubbelfinns således krav påjurisdiktion skall föreliggasvensk ett
för brott begåttsfrån detta kravstraffbarhet. Undantag görs avsom

avdelningområde därtillhör Försvarsmakten pånågon ett ensom
befann sig. Om brottet begåtts någonFörsvarsmakten annanavav

under den svenska kompetensenområde, faller detsådantpå ett
ändamålförbefann sig området änavdelningen påendast annatom

vissafallajurisdiktionen kan såledesUtanför den svenskaövning.

och begås någonstraffria gärningsortenpåbrott är som avsom
förutsätts vidare inte någottillhör Försvarsmakten. Detinte attsom

svenskabegränsningen denundantagen frånde andra avav
Vi kanbrottsbalken tillämpligt.enligt 2 kap. 3 §kompetensen är

föreslå ändringarbehovemellertid inte praktisknågot attav nuse
angåendejurisdiktionåstadkomma svenski brottsbalken för att

därför från sådant förslag.gärningar. Videssa avstår ett
civilautredningen3.4 framgår vi medavsnitt samråttAv att om

förslagflyktinghjälp.internationell katastrof- och Vårainsatser för

försvarssamarbetet bör,reglering internationellatill rättslig detav
sådanabakgrund vad anförts kunna ävenmot avseav som ovan,

insatser.
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18 Förhandlingsarbetet

En överenskommelse föregås normalt förhandlingar där deav
deltagande företrädsstaterna ombud. Ombudet biträds i mångaav
fall förhandlingsdelegation. Ombudav en och andra medlemmar i

svensk förhandlingsdelegation förordnasen regeringen ellerav av
statsråd efter regeringensett bemyndigande. Utrikesministern har

fått generellt bemyndigandeett ombud. Delegationernaatt utse
förordnas normalt departementsbeslut igenom departe-tassom
mentsprotokollet. Ambassaden i det land där förhandlingarna skall
bedrivas skall få kopia departementsprotokollet.en av

Som regel behöver ombud inte ha någonett särskild förhand-
lingsfullmakt. Om den inbjudande eller organisationenstaten begär

fullmaktshandlingatt skall företes,en undertecknas fullmakten av
utrikesministern. En sådan fullmakt emellertid inte ombudetger
rätt underteckna denatt överenskommelse kan bli resultatetsom av
förhandlingarna. Ombudet har förarätt Sveriges talanatt vid för-
handlingarna, delta i omröstningaratt och parafera överenskom-att
melsen, dvs. fastställa texten.

Som regel utfärdas inga formella instruktioner för ombud eller
förhandlingsdelegationer. Undantagsvis förekommer det att
instruktioner i regeringsbeslut efterett föredragningges detav
statsråd föreslår ombudet. Om ärendet intesom handläggs inom
UD, bör det beredas med UD.gemensamt

De här redovisade formella reglerna gäller vid förhandlingar om
statusavtal beträffande sådana internationella försvarsövningar som
Sverige skall delta Hur detta förhandlingsarbete kan komma att
bedrivas kommer sannolikt variera beroende vilkenatt på typ av
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avtal skall ingås. Ombud för Sverige lär komma delta vidattsom
utarbetandet inom för fred.generellt statusavtal Partnerskapettav
Ombudet övriga i förhandlings-och eventuella medlemmar en
delegation skall ha och i enlighet med dessa formellautsetts agera

Förhandlingsdelegationen särskilt vaksamregler. måste påvara om
avtalet kommer innehålla bestämmelser förutsätteratt som
lagstiftningsåtgärder i Sverige, exempelvis regler immunitet,om
vilka avtalet kunna undertecknas förbehåll förmåste medgör att
ratifikation kapitel 5.se

Det kan också förekomma Sverige vill ingå specifikt avtalatt ett
inför övning. Om då finnsdet generellt statusavtal inometten

för fred,Partnerskap bör detta avtal ligga till grund för tör-

handlingsarbetet. Om specifikt skall ingås innanavtalett en
överenskommelse träffats,generell har ombudet särskiltmåste

beakta de svenska reglerna internationella förhandlingar ochom
konstitutionella krav. Frågan konstitutionell nivå för beslutetom
har betydelse för avtal kan Omträda i kraft se avsnitt 8.2.när ett
det råder tidsbrist det viktigt förhandlingsdelegationen redanär att

tidigt stadium till intepå avtalet innehåller bestämmelserett attser
medför riksdagen godkännamåste avtalet ingås.att attsom

den tidigare redogörelsen framgårAv vissa länder haratt som
internationella övningar har utfärdat vadförklaringararrangerat om

skulle gälla under övningen se bl.a. Om Sverigeavsnitt 4.4.som
villkorendenna lösning och avviker frånpå någotöverväger sätt

vad enligt deklarationgäller svensk måste sådanrätt,som en
behandlas de nämnda avtalen. endapå Detsättsamma som ovan
fall där skulle kunna från sådan hand-överväga avstegman en
läggning beträffande förklaring innehållerendastär en som en

för gällande sådan deklarationredogörelse En skulle kunnarätt.
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Försvarsmakten eller Försvarsdepartementet. Försiktig-avges av av
het emellertid då påkallad eftersom sådan deklarationär kanen
komma betraktas unilateralt folkrättsligt bindande avtal,att ettsom
varigenom myndigheters självständiga agerande begränsas. I bilaga

finns5 exempel deklaration intepå torde krävaett en som
riksdagsbehandling.
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frågorrättsligaNationella9

in-utvidgatframkommitharutredningsarbetet ettattUnder
reglerabehovtilllederförsvarssamarbete attäventernationellt av

vårafrämstframgåttharDettafrågor.nationellavissa genom
sidasvenskfrånförbanddeforföreträdaremedkontakter som

fred.förPartnerskapinomÖvningardeltagit ihittills

anställningsvillkørochArbets-

ocharbets-vilkanationellt ärklaraväsentlig frågaEn utatt
underpersonalanställdforgällaskallanställningsvillkor som

Personalen ärverksamhet.fredsbevarandeutomlands iutbildning
fullgörFörsvarsmakteninomutlandsstyrkan utananställd iinte
arbets-Regleringenanställning.vanligaunder sinutbildningen av

kollektivav-nationellfrämstsåledesanställningsvillkoren äroch en
inlett översynFörsvarsmaktenuppgift harEnligttalsfråga. ennu

aktuelltblirframtideni ånyodetfallför detvillkordessa attav
freds-utomlands iutbildningviddeltagandesvensktmed ett

verksamhet.bevarande
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Försäkringar

Av avsnitt 6.8 framgår i Sverige gäller förhållandevisatt ett gott
försäkringsskydd beträffande personskador. Skyddet gäller både

anställda och totalförsvarsplikti Beträffande den kategoringa. senare
skyddet författningsreglerat.är För anställd personal framgår

förmånerna lag, försäkringar och kollektivavtal. Reglernaav om
ersättningar vid personskador emellertidär inte heltäckande.
Således finns de redovisade begränsningarna for riskfylld sysselsätt-
ning enligt Försvarsmaktens tjänstereseförsäkring. Vi saknar
möjlighet bedöma försäkringen behöver kompletterasatt medom
anledning internationell utbildning i fredsbevarande verksamhetav

vill det härpå peka frågeställningen.sättet påmen
Beträffande totalforsvarspl iktig personal fullgör grundutbild-som

ning kortare 60 dagarär än möjlighetenär till ersättningsom
begränsad enligt lagen statlig ersättning vid ideell skadaom m.m.
Begränsningen gäller ersättning for skada under ledighet eller

fritid. Kortare grundutbildning 60 dagarän förekommerannan
endast beträffande tjänstgöring fullgörs i form civilplikt. Isom av
dagsläget det oklartär vilka verksamheter omfattassom avses av
sådan grundutbildning. När detta fastställs får bedömas det ärom
aktuellt erbjuda sådana totalförsvarspliktigaatt utomlands deltaatt
i internationell utbildning för fredsbevarande verksamhet. Vi avstår
därför från föreslå ändringar i lagen statlig ersättningatt vidnu om
ideell skada m.m.
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10 Kostnader

med andrasamarbetebedrivit fredsfrämjandeharFörsvaret

för Därdet skett inom FN.Hittills harländer i år.många ramen
SOFA ingåsfrämst detregleradverksamhetenär somgenom

fredsbevarandeterritoriuminommellan och denFN stat envars
År internationella1994 utvidgades försvaretsinsats äger rum.

bl.a.fredanslutningen till Partnerskap församarbete somgenom
freds-utbildning ibedriverflera länderinnebär att gemensam

framtidenverksamhet kan iFredsbevarandebevarande verksamhet.

for OSSE.förekomma inomtänkasäven ramen
visarsamarbeteträttsliga konsekvensernadeGenomgången avav

kostnaderverksamhetensaktuellt reglerafall blir deti vissa attatt
olikaskadeståndsanspråkgäller främstländerna. Dettamellan av

sigblandvärdnationer i åtarförslag innebärslag. Våra attatt
förband från främman-orsakatsersättning for skadorbetala som av

fördelarutbildningsverksamhetenMed utgångspunktde attstater.
rättsligavi inte denkannågorlunda jämnt mellansig staterna attse

kan detökade kostnader. Tvärtomsig medförregleringen i antas
blir lägreverksamhetenfredsfrämjandefor denkostnadernaatt om

har klarats ilångt möjligtfrågeställningarna sårättsligade ut
oklarheterrisken för ochreglering bör minskarättsligförväg. En

tvister mellanminska risken förocksådärmed staterna.

exempelvis Partnerskap förstatusavtal inomgenerelltGenom ett
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fred sigåtar Sverige förpliktelser gälleräven för de övrigasom
Ett svenskt betalningsansvarstaterna. med anledning övningav en

här i landet innebär således motsvarande lättnad då Sverigeen
utomlands deltar i utbildning för fredsbevarande verksamhet.
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Författningskommentarer11

i lagenändringtill lagFörslaget11.1 om

fredsbevarandeförutbildning1994:588 om

verksamhet

4§

juridiskfysisk ellerutländskstycketförstaI att enomanges
medverkar iSverigelandet, iihemvist härsaknarsomperson,

i lagen,verksamhetfredsbevarandeutbildning forsådan avsessom
skadautländska ersättaför deni ställetskall somstaten personen

denför vilkenochutbildningenmedsambandiuppkommer
enligtskadeståndsskyldigvaritskulle hautländska annarspersonen

denhosskadasådandock inteskall ersättaStatensvensk lag.
tillförslagföranledd vårtBestämmelsen ärutländska avpersonen.

avtalinternationelltiskadestandsansvaretreglering ett omav
Bakgrunden till dennaverksamhet.fredsbevarandeutbildning i

avsnitt 8.3.behandlad ireglering är
imöjlighettredjeskadelidande attBestämmelsen manger en

skadorförsvenskaersättning dendomstol yrkasvensk statenav
iredogörelsenstyrkor. Avfrämmandeorsakats statsav ensom
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avsnitt 6.4 framgår detta inte hade varitatt möjligt. Regelnannars
är så generellt utformad den omfattar både militär ochatt civil
verksamhet äger här i landet inom för det angivnasom rum ramen
internationella samarbetet. Vad med sådant samarbeteettsom avses
framgår de föregående paragraferna i lagen och de motivutta-av av
landen finns till dessa främst 1993942244.som Förut-prop.
sättningen skadeståndsskyldighet skulleatt ha förelegat enligt
svensk lag innebär inte är uteslutet,att statens skadevål-ansvar om
laren omfattas immunitet. En bestämmelse immunitetav om
medför verkställighet utesluten.äratt

Formuleringen den skadelidande möjlighetäven begärager att
ersättning för skador uppstått under tid under denänsom annan
främmande tjänsteutövning. Vi har istatens avsnitt 8.3 redogjort
for vår bedömning det i förevarande internationellaatt samman-
hang rimligtär den mottagande i vissatt utsträckning ocksåstaten

för skador inte omedelbart beror tjänsteutövningen.påsvarar som
Ansvaret sträcker sig dock inte längre än skadan skall haatt
uppkommit i samband med den aktuella utbildningen. Var gränsen
går kan inte i förväg får från fallavgöras till fall.utan Ianges
avsnitt 8.3 har vi exempel detnär heltär klartangett ett det inteatt
föreligger ersättningsskyldighet för den mottagande Innanförstaten.

förgränsen bestämmelsens tillämpning faller dock skador som
orsakats den främmande styrkans personal under exempelvisav ett
studiebesök i anslutning till övningen eller under mellantransport
olika övningsplatser.

Utanför bestämmelsens tillämpningsområde faller däremot skador
hos den främmande under utbildningen. Dettastaten är en
konsekvens bl.a. villkoret den utländskaattav personen annars
skulle ha varit skadeståndsskyldig enligt svensk lag. Vidare denär
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till denersättningsskyldig i förhållandesvenska intestaten
ifrågavarande skador,juridiska förfysiska ellerutländska personen

ifysisksådan utländskde orsakats avsesperson somav enom
lagrummet.

denskallstycket föreskrivs emellertid ersättaandraI att staten
skada inte harfysiska förutländska juridiska eller sompersonen

har uppkommitmed utbildningen, skadansamband genomom
skadevållaren intevållande i Sverige och någon som somvar

Staten fåranledning utbildningen.sig i Sverige medbefann av
Bakgrundenersättningen den vållat skadan.kräva tillbaka somav

alltsåbeskrivits i avsnitt 8.3. Regelnbestämmelsen har ärtill att

mottagandeansvarsförsäkring från denslagsbetrakta statensom en
främmandekan tänkas åsamka dedess invånareför skador som

infrivilligt går ochutbildningen. Eftersomstyrkan utanför staten

juridiskafrämmande fysiska ellerbetalar ersättning till den

skadevållarenmöjligheten tillbör regressrätt gentemotpersonen
följa allmänsådan kan inte någonlagregleras. En rätt anses av

minskalagreglering frågan ägnadvarje fallgrundsats. I är atten av
vållatsskadortvister. undantasrisken för Från statens ansvar som

utbildningen.Sverige anledningbefann sig i mednågon avsomav
underorsakarfrämmande styrkans deltagaredenSkador egnasom

intesåledeshos sig själva omfattassin arbetsgivare ellerfritid hos

Begränsningensvenskaden statensstatens ansvaravansvar.av
aktivist-utländskvållats exempelvisskadoräven av ensomavser

anledning utbildningen.i Sverige medbefann sig avgrupp som

5§

immunitet ocherinras bestämmelserparagrafenI att omom



SOU 1995:53 Färfattningskømmentarer 177

privilegier i samband med sådan utbildning i lagen finnssom avses
i lagen immunitet och privilegier i vissa fall. Härmed åsyftasom
den föreslagna §7 i den lagen.av oss nya

Eftersom vi föreslagit de särskilda bestämmelsernaatt om
skadeståndsskyldighet i samband med internationell utbildning för
fredsbevarande verksamhet skall i förevarande lag hade dettas
möjligen varit naturligt föreslå detsamma beträffande be-att
stämmelserna immunitet och privilegier. l andra lagstiftnings-om
sammanhang har emellertid uttalats se bl.a 19909l:180prop. s.
23 sådana bestämmelser inte bör delas i olika författningaratt upp

så långt det möjligtär samlas i lagen immunitetutan ochom
privilegier i vissa fall. Vi delar denna bedömning detattmen anser
kan finnas värde i i förevarande lag erinraett dessaatt om
bestämmelser.

11.2 Förslaget till lag ändring i lagenom

1976:661 immunitet och privilegier iom

vissa fall

7§

I paragrafen främmande personal, deltar iatt statsanges som
utbildning för fredsbevarande verksamhet inom för in-ramen
ternationellt samarbete i enlighet med avtal i kraft iärett som
förhållande till Sverige, åtnjuter immunitet och privilegier i den

utsträckning i avtalet. Bestämmelsen föranleds såledessom anges
de åtaganden det Sverigeär skall igöraavsettav att ettsom
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denförrättsligavtal med andra länderkommande status m.m.om
fredsbevarandeutbildning förinternationelldeltar ipersonal som

redovisas i avsnitt 8.2.härtillBakgrundenverksamhet.

straffrättsligmedförahand avseddBestämmelsen i förstaär att
gärningaravseendefrämmande styrkorförimmunitet staters

Beträffandeutövningen tjänst.Sverige underibegångna av
utövningenunderskall begångengärningeninnebörden att varaav
paragrafen6.2. Utformningentill avsnitttjänst hänvisas avav

detVi finnertillämpningsområde detta.vidare ändockmedger ett
övriga be-med dei enlighetformulera lagtextenlämpligt att

regleringenlåta deni lagen och således närmarestämmelserna av
avtal.internationelltframgåprivilegiernaimmuniteten och ettav

inom detvilka liggerinnehåller bestämmelser,avtalsådantEtt som
regeringsformen, måsteenligt 8 kap. 3 §obligatoriska lagområdet

markeras i lagtextenriksdagen. Dettadock godkännas genomav
Sverige.tillkraft i förhållandeskall iföreskriften avtaletatt vara

avtalinternationelltbeaktadomstol kan endastsvenskEn ett som
avsnitthäromkonstitutionell nivå seföreskrivenbehandlat påär

8.1.5.2 och

lydelseenligt sinparagrafen ävenerinrasavsnitt 8.17I attom
utbildning förcivilinternationellavtaltillämplig påär om

verksamhet.fredsbevarande
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11.3 Förslaget till lag ändring i lagenom

1990:217 skydd för samhällsviktigaom

anläggningar m.m.

2a§

Enligt paragrafen skall vad i lagen beträffandesägssom
Försvarmakten också främmande militära styrkastatsavse en som
här i landet deltar i utbildning för fredsbevarande verksamhet inom

för internationellt samarbete. tillämpningenVid lagen påramen av
sådan utländsk försvarsmakts verksamhet får dock inte fören

bevakning skyddsobjekt anlitas personal den utländskaav ur
försvarsmakten. Bakgrunden till dessa bestämmelser beskrivs i

avsnitt 8.12.

Den föreslagna regeln tillförsäkra främmande statsavses en
militära styrka skydd här i landet bl.a. obehörig insyn ochett mot
skadegörelse. Detta enklastgörs de utländska förbandenattgenom
i skyddslagens mening jämställs med Försvarsmaktens förband.

Skyddet uppstår anläggning ellernär område utnyttjasetten som
det utländska förbandet förklaras skyddsobjekt enligt lagensav vara

3 eller 4 Skyddet innebär förbud tillträde enligt lagensmot m.m.
7

Genom paragrafens andra mening klargörs de befogenheteratt
tillkommer de skyddsvakter tillhar uppgift bevakaattsom ettsom

skyddsobjekt inte får överlämnas till den främmande styrkans
personal. Befogenheterna framgår skyddslagens 10 18 §§.av -
Skyddsvaktens uppgifter innebär således i utsträckningstor
myndighetsutövning inte kan överlåtas på utländsk personal.som
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samhällsviktiga1990:1334 skydd för2 § förordningenI om
bemyndiganden ianläggningar har regeringen med stöd avm.m.
skall fatta beslutvilka myndigheter i Sverigelagen angett som

skyddsobjekt fattas i vissa fall Försvars-enligt lagen. Beslut avom
i objektet finns. Vieller länsstyrelsen det län därmakten av
beträffande utländsk försvars-beslut enligt lagenföreslår att en

beslutsordningeninryms iden angivnamakts enheter nygenom en
förordningen.paragraf, i1 a

ändring iFörslaget till lag11.4 vapen-om

1973:1176lagen

44§

paragrafen fårEnligt tillägget iVapenlagen gäller inte staten.
inte skall gälla för främmanderegeringen besluta lagen statsatt en

internationelltSverige inom förmilitära styrka, besöker ramensom
be-Bakgrunden tilli fredsbevarande verksamhet.samarbete

internationelltför regeringen det inom sådantmyndigandet är att
all materiel, inklusivesamarbete önskvärtär utanatt vapen,
tillstånd kan föras mellantullformaliteter ochonödiga staterna.
8.4.utvecklats i avsnittDetta har

fall beslutarregeringen f.n. i vissa6.2 framgårAv avsnitt att om
harenligt vapenlagen. Dettainförsel Sverigetill uppgettsav vapen

finns för igenerella undantagske stöd detmed statensomav
dentankenförevarande paragraf. bygger påDetta synsätt att

styrka den svenska påfrämmande väpnade gästär statensstatens
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svenskt territorium och omfattas därmed lagens undantag.av
Frågeställningen inte behandladär i vapenlagens motiv prop.
1973: 166. Enligt uppfattningvår det lämpligastär uttryckligenatt

regeringen i här aktuella situationeratt har möjlighetange att
föreskriva undantag från lagen.

Genom riksdagen regeringen bemyndigandeatt ettger att
generellt undanta den militära styrkan från lagens tillämpning,
undviks frågeställningen vapenlagen skulle gälla för sådanom en
styrka i endast vissa avseenden. Bemyndigandet gäller vidare bara
beträffande militära styrkor. Vi kan i dag inte behovnågotse av
undantag för andra beväpnade enheter. Det åsyftade internationella
samarbetet för fredsbevarande verksamhet torde inte sådanaavse
civila styrkor. I varje fall finns inte skäl i de sammanhangenatt
föra över gränserna. Om det i Sverige skall bedrivasvapen
internationell utbildning exempelvis räddningskårer för derasav
uppgifter i samband med fredsbevarande verksamhet och det då
finns behov bör dessa kunna tillhandahållas i Sverige.av vapen,

Den valda formuleringen omfattar den situationenäven att en
utländsk militär styrka endast skall svenskt territo-passera genom
rium för delta i internationellt samarbete föratt fredsbevarande
verksamhet i land. För sådana situationer finns visserligenannat
bestämmelserna i lagen 1973:980 förvaring ochtransport,om
förstöring införselreglerade enligt vilkaav varor, m.m. en vara

hinder förbud eller särskilt föreskrivetutan införselvillkor fårav
transiteras det svenska tullområdet enligt de föreskrifter ochgenom
villkor gäller för tullförfarandet transitering 2 § l.som extern
Reglerna i lagen sedanär den 1 januari 1995 SFS 1994:1556
anpassade till den tullagen, vilken bygger gemenskapsrättennya

se avsnitt 6.5. Vi finner därför det inte ändamålsenligtäratt att
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i lagen transport,bestämmelsernatillämpahandförstai om
vidinförselregleradeförstöringochförvaring m.m.varor,av

verksamhet.fredsbevarandeisamarbeteinternationellt
läggatidendeninom närmasteavsiktförharRegeringen att

Vapenlagsut-påFörslaget byggervapenlag.tillförslagfram ett ny
EnligtEG.ochVapenlagen1994:4SOUbetänkanderedningens

vapenla-denfrånundantas ävenskallbetänkandetdet nyastaten
vapenla-gällandei denReglerna8 §.tillämpning 1 kap. nugens
denenligtgälla äveninförseltillstând nyaavsesm.m.omgen

§ i den8kap.därför också ländringtillförslaglagen. Vart avser
betänkandeinnan vårtdenfalldetförvapenlagen antasattnya

lagstiftningsåtgärder.tillleder
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12 Bilagor

BILAGA 1

12.1 Kommittédirektiv Dir. 1994:122

Rättsliga förhållanden i samband försvaretsmedm.m.

fredsfrämjande samarbete med andra länder

Beslut vid regeringssammanträde den 10 november 1994

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare skall tillkallas för kartlägga de olikaatt
frågor rättslig för personal, och skadeståndstatusom ansvar m.m.

kan uppkomma vid försvarets fredsfrämjande samarbete, isom
Sverige eller utomlands, med andra länder. Utredaren skall lämna
förslag vilka frågor rättslig Sverige bör sökaom naturav som
reglera i avtal med andra länder och vidare lämna redogörelseen
för de ändringar lagar och författningarandra skulleav som
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sådana avtal.anledningbehövas med av

Bakgrund

i ökandekommitförsvaret harmilitärasvenskaDet att ut-

fredsbevarandeinom främstandra ländersamarbeta medsträckning

verksamhet.övningar för sådanutbildning ochverksamhet samt
främst såvittsådant samarbetecivila området ökardetInom avser

internationellaVidräddningstjänst. detinsatser ochhumanitära

delen frågorinom den militäraaktualiseras särskiltsamarbetet om
materiel Inomoch utförselpersonal, in-rättslig förstatus m.m.av

i fall redan traktaträtt-frågor delcivila området sådanadet är en
reglerade.sligt

insatser iaktualiseras såväl vid svenskafrågornarättsligaDe

Internationellinsatser i Sverige.vid utländskaandra länder som
avtal mellan dereglerasrättsliga frågorpraxis är att m.m. genom

med-förNATO-länderna harsamarbetande länderna. ettt.ex.
Även delför Sverigesavtal på området.lemsländerna gemensamt

träffa avtal detta slag.behovetökar att avavnu
länderinsatser i främmandefredsbevarandeSedan länge sker

In-förfogande.till främstställer FN:sSverigeatt resursergenom
med andramottagarlandet ochbåde medsker i samverkansatserna

falli dessaförhållanden reglerasRättsligadeltagande länder. m.m.
SOFAStatus-of-Forces Agreementsförsorg i s.k.FN:sgenom

harinsatser sker. Insatserna påde länder därmellan FN och senare
Därför har,komplicerade och riskfyllda.blivit utövertid ofta mer

genomföras i formförberedelser behövtsjälva insatserna, även av
fredsbevarandemellan deltagande ländersövningargemensamma
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hittills endastländeroch andraSverigeDärvid harstyrkor.
i ochförband bådemateriel ochpersonal,mednordiska samövat

och harSOFAtäcks inteverksamhetutanför Sverige. Denna av
mellan länderna.utsträckning regleratsbegränsadendast iännu

199394:207skr.riksdagen1994 tillanmälde vårenRegeringen
Partnerskap förtill NATO:sSverigeanslutasin avsikt att program

Riksdagendetta.inga erinringarframfördefred. Riksdagen mot
199394:FöU12, rskr.1993942244, bet.prop.beslutade senare

freds-utbildning för1994:588 lagSFS1993941385, en om
därefter den llbeslutadeRegeringenverksamhet.bevarande

förpartnerskapsprogramindividuelltgodkännaaugusti 1994 ettatt
dettaföljdfred. Somföri PartnerskapSveriges deltagande aven

imedverkamaterielsvenskpersonal medsvenskkommer att
fredsbevarandeavseendeländeri andrautbildning och övningar

ivadinsatser ochhumanitäraräddningstjänst,verksamhet, man
deltagandemedverksamhetSådankommaövrigt kan överens om.

tillförläggas ävenframtiden kommailänder kanfrän andra att
förhållandenrättsligaavtalregel saknasSverige. ännuI m.m.om

sammanhang.i dessa
Även länder,andrasamverkan medsker militäri övrigt t.ex.

baltiskatill desuveränitetsstödetkalladedet såinom förramen
uppbyggnadtillstödgällerfallI gemensamstaterna. ett av ensom

överenskom-verksamhet harfredsbevarandebataljon förbaltisk en
berörda1994 medseptemberden llundertecknatsmelse stater om

rättsliga frågor.bl.a.
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Utredningsuppdraget

frågorrättsligaavseendeni vilkakartläggaskallUtredaren som
samarbeteinternationelltvid dereglerasbehöva somkan typer av
omfatta frågorbl.a.börKartläggningendirektiv.dessabeskrivs i

skadeståndtjänsteutövning,vid ochjurisdiktionbefälsrätt, utomom
och sekretess.immunitetbeskattning,tull ochförsäkringar,och

freds-ideltarSverigefalletsåväl det ettbeaktaskallUtredaren att
andrasituationendenutomlands attsamarbetefrämjande som
lämnaskallUtredarenSverige.isamarbetei sådantländer deltar
ländermed andraavtalireglerasökabörSverigevadtillförslag

författ-andraochlagariändringardeförredogöravidaresamt
sådanaingårSverigeanledningmedbehövaskan attningar avsom

kani övrigtdeti vad månutredaocksåskallUtredarenavtal.
Sverigeidetförlagstiftningsåtgärder attkrävas någrakomma att

formför dennainomövningaranordnaskunnaskall avramen
samarbete.internationellt

fredsfrämjandemilitärtbehandlahandförstaskall iUtredaren
ochtillämpliga delariockså,ländermed andrasamarbete ommen

inter-civiltbehandlasaknas,dagilösningartillfredsställande
humanitärsåsomområdenangränsandeinomsamarbetenationellt

räddningstjänst.ochverksamhet
ökadetillledakanförslaglämnarutredaren antasOm som

beräknaskostnaderdessastorlekenskallförkostnader staten, av
finansieras.skalldetill hurförslag lämnassamt

utredarenbörövervägandensinaunderlag förskaffaFör att
andrai någrareglerasförhållandenmotsvarandehurundersöka

överenskommelserNATO-ländernashurländerjämförbara samt
arbetetutgångspunkt förutformade. Enfrågorrättsliga ärm.m.om
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SOFA för regleranämndaockså FN:sbör utgöras attovanav
orienteradhålla sigvidarefrågor. Utredaren börhithörande om

inommellani rättsliga frågorförhandlingareventuella staterna

Partnerskap för fred.

för arbetetRamar

samtligadirektiv tillregeringensarbete gällerutredarensFör
ibeaktande EG-aspektersärskilda utredarekommittéer och avom

offentliga1988:43 ochdir.utredningsverksamheten prövaatt

1994:23.dir.åtaganden

31 1995.denskall redovisasUppdraget senast mars

Försvarsdepartementet
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A 2BILA

versionSOFA imodellavtal för12.2 FN:s

engelskapå

AGREEMENTSTATUS-OF-FORCESMODEL

HOSTNATIONS ANDUNITEDBETWEEN THE

COUNTRIES

paragraphterminology usedthecorrespondstitle aboveThe to
1989.resolution 4449 dated 8 DecAssemblyof General11

precise characterworking theused forhas beenWhile purposes,
the ofaccordingwill, ofof the typetoagreement varycourse,

operation concerned.peacekeepingNationsUnited

draftingbasis for theintendedmodel SOFAThe to serve as a
andthe UNbe concluded betweenindividualof agreements to

deploy-operationspeace-keepingterritorycountries whose areon
ed.

earlier andestablished practice plusdraft basedThe text upon
beoperations,futurewill therefore, inandagreementscurrent

parties in eachtheagreed betweenmodified case.uponas

DEFINITIONS

the followingAgreement,of thetheFor presentpurpose
apply:deñnitions shall
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this section will contain defmitions of mainthe used in theterms
such Participating State meaning State contribu-agreement as a

ting personnel the military andor civilian ofto thecomponents
United Nations peace-keeping operati0n;
Convention, which the Convention the Privileges andmeans on
Immunities of the United Nations adopted by the General Assembly
of the United Nations 13 February 1946.on

II. APPLICATION OF THE PRESENT AGREEMENT

Unless speciñcally stated otherwise, the provisions of the

Agreement and obligation undertaken by Govern-present any
ment privilege, immunity, facility concession grantedor any or

the United Nations peace-keeping operationto memberor any
thereof apply in the of operationsterritory only.area

III. APPLICATION OF CONVENTIONTHE

The Convention the Privileges and Immunities of the Unitedon
Nations of 13 February 1946 shall apply the United Nationsto
peace-keeping operation subject the provisions specified in theto

1 The Government used the Agreement willterm presentas
be defined the Government the hostofto countrymean or
Administration having de-facto authority the territoryover
andor of operations question.area
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Agreementpresent

fundsitsoperation, property,peace-keepingNationsUnitedThe4.
Representativel-Specialtheincludingmembers,itsandand assets,

specifiedimmunitiesandprivilegestheenjoyshallCommander,
in theprovided forthosewellAgreementthein aspresent as

PartycountryhostwhichConvention, ato

UnitedtheapplieswhichConvention, toof theArticle
theapply property,alsoshalloperation, topeace-keepingNations

thewithconnectionusedStatesparticipatingofandfunds assets
operation.peace-keepingNationsUnited

ofimmunitiesandprivilegesbasicthe arule,2 generalAs a
provisionsofconsistoperationpeace-keepingNationsUnited

ImmunitiesandPrivilegestheConventionthefromflowthat on
13AssemblyGeneralthebyadoptedNations onUnitedof the
withforceConventionthewhile1946. However,February
thatof StatesnumberthereStates,Member124 are arespect to

NationsUnitedbealsoand thereparty to maynot aare
States.thanotherentitieswithrelationsinvolvingoperations

provideitselfAgreement mustStatusthesuchThus, cases,
Conventionof theapplicationtheforspeciñcally

thehost party tothewhereused countrybe3 Provision ato
Convention.said
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IV. STATUS OF THE PEACE-KEEPING OPERATION

The United Nations peace-keeping operation and its members

shall refrain from action activity incompatible with theany or
impartial and international of their duties inconsistentnature or
with the spirit of the The United Nationspresent arrangements.
peacekeeping operation itsand members shall all local lawsrespect
and regulations. The Special RepresentativeCommander shall take
all appropriate the observance of those obliga-tomeasures ensure
tions.

The Government undertakes the exclusively in-to respect
ternational of the United Nations peace-keeping operation.nature

The United Nations flag and vehicle markings

The Government recognizes the right of the United Nations

peace-keeping operation display within host countryterritoryto
the United Nations flag its headquarters, otherat camps or
premises, vehicles, vessels and otherwise decided by theon as
Special Representative I Commander. Other flags pennantsor may
be displayed only exceptional In these the Unitedcases. cases,
Nations peace-keeping operation shall give sympathetic considera-
tion observations of the Governmentto of hostrequestsor
country.

Vehicles, vessels and aircraft of Unitedthe Nations peace-
keeping operation shall distinctive United Nations identifi-carry a
cation, of which the Government be notiñed.to
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Communications

theshall enjoyoperationpeace-keepingNationsUnited10. The
of theIIIarticleprovided incommunicationsfacilities torespect

Government,thewithco-ordinationinshall, useandConvention
task.of itsperformancetherequired forbefacilitiessuch as may

whichandarisewhichcommunicationswith mayIssues torespect
shall beAgreementtheforprovidedspecifically presentnotare

Convention.of theprovisionsrelevantthewithdealt pursuant to

10:paragraphofprovisionstheSubject11. to
haveshalloperationpeace-keepingNationsUnitedThea

receivingandtransmittingradioandinstallauthority operateto
pointsappropriatesatellite connectwellstations tosystemsasas

andothereachwithcountryterritoryof hostterritorywithin the
exchangeandcountries,otheroffices toNationsUnitedwith

telecommunicationsglobalNationsUnitedwith thetraffic
operated inshall beservicestelecommunicationThenetwork.
ConventionTelecommunicationInternationalthewithaccordance

stationsuchwhichfrequenciestheandRegulationsand anyon
with theco-operationindecidedshall beoperatedbe uponmay

NationsUnitedthecommunicated by toshall beandGovernment
Board.RegistrationInternational Frequencythe

shall enjoy,operationpeace-keepingNationsUnitedb The
rightthecountryterritory, toof hostterritorythewithin

mobilesatellite,includingradiobycommunicationunrestricted
otherfacsimiletelegraph,telephone,radio,hand-held or anyand

maintainingforfacilitiestheestablishingofand necessarymeans,
Unitedof thepremisesbetweenandwithincommunicationssuch
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Nations peace-keeping operation, including the laying of cables and

land-lines and the establishment of fixed and mobile radio

transmitting, receiving and stations. The frequenciesrepeater on
which the radio will shall be decided co-operationoperate upon
with the Government. understood that connections with the

local telegraph telex and telephones be made onlysystems, may
after consultation and accordance with with thearrangements
Government, being further understood ofthat the the localuse

of telegraphs, telex and telephones will be charged thesystem at
favourablemost rate.

c The United Nations peace-keeping operation makemay
through its facilities for the processing andarrangements own

of mailprivate addressed emanating from memberstransport to or
of the United Nations peace-keeping operation. GovernmentThe

shall informedbe of the of such and shallnature arrangements not
interfere with apply censorship the mail of the United Nationstoor
peace-keeping operation its members. the that postalIn eventor ar-

applying private mail of ofmembers the Unitedrangements to
Nations peace-keeping operation extended transfer oftoare

the of packages and parcels, the conditionstransportcurrency or
under which such operations conducted shall be agreed withare

Government.the

Travel and transport

United12. The Nations peace-keeping operation itsand members

shall enjoy, together with its vehicles, vessels, aircraft and

equipment, freedom of throughout the host country-movement

territory. That freedom shall, with large ofrespect to movements
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railwaysthrough airportsvehiclespersonnel, orstores or onor
Countryterritory,the hosttraffic withingeneralforroads used

undertakesThe Governmentwith the Government.co-ordinatedbe

operation, wherepeace-keepingNationsUnitedthesupplyto
oflocationsincludinginformation,otherandwith mapsnecessary,
bewhichimpediments,anddangersand othermineñelds may

itsfacilitatinguseful in movements.

ofaircraftandvesselsvehicles,all militaryincludingVehicles,13.
subjectbeshalloperationpeacekeepingNationsUnited tothe not

suchallprovided thatthe Government,licensing byregistration or
relevantrequired byinsurancethirdthevehicles partycarry

legislation.

roads,operationpeace-keepingNationsUnitedThe14. usemay
airfieldsandfacilitiescanals and otherbridges, portwaterways,

wharfageincludingcharges,tollsof dues,thewithout payment or
willoperationpeace-keepingUnited Nationsthecharges. However,
forchargesfactwhichfrom chargesclaim exemptionnot are

services rendered.

peace-keepingNationsUnitedimmunities of thePrivileges and

operation

subsidiaryoperation,peace-keepingNationsUnited15. The as a
andprivilegestheNations, enjoysof the Unitedbody status,

theprovided forNations asof the Unitedimmunities present
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Agreement Convention5.in accordance with the The provision
of article of the Convention, which applies the Unitedto
Nations peace-keeping operation, shall also apply theto property,
funds and of participating States used host countryl-assets

territory, connection with the national contingents servingin the
United Nations peacekeeping operation, provided for inas
paragraph of5 the Agreement. The Government recognizespresent
the right of the United Nations peace-keeping operation in

particular:

a To import, free of duty other restrictions, equipment,or
provisions, supplies and other goods which for the exclusiveare
and official of the United Nations peace-keeping operationuse or
for resale in the commissaries provided for hereinafter;

b To establish, maintain and commissaries itsoperate at
headquarters, and for the benefit of the members ofpostscamps
the United Nations keeping operation, but of locallynotpeace
recruited personnel. Such commissaries provide goods ofmay a
consumable and other articles be specified in advance.nature to
The Special RepresentativeCommander shall take all necessary

abuse of such commissaries and the saleto preventmeasures or
resale of such goods other than members of the Unitedto persons
Nations peace-keeping operation, and he shall give sympathetic
consideration observations of the Governmentto requestsor
concerning the operation of the commissaries;

c To clear and excise Warehouse, free of dutycustomsex or

theIn other the Convention.party not party tocase

5 theIn other the Convention.party party tocase a
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goodsand otherprovisions, suppliesequipment,restrictions,other
United Nationsofficial of theexclusive andfor thewhich useare

commissaries providedthefor resalepeace-keeping operation or
for above;

farequipment,dispose of suchotherwised T0 re-export asor
othersupplies andunconsumed provisions,allstill usable,as

Warehouseexcisecleared andimportedgoods customsexorso
anddisposed of,otherwisetransferred,which termsnot onorare

ofauthoritieslocalagreed theconditions be competenttoto upon,
them. T0entity nominated bycountryterritorythe host toor an

exportationtransferclearances,importation,the end that such or
satisfac-mutuallypossible delay,with the leastbe effected amay

agreed betweendocumentation, shall beincludingprocedure,tory
operation and the Governmentpeace-keepingUnited Nationsthe at

possible date.the earliest

PEACE-NATIONSUNITEDFACILITIES FOR THEV.

OPERATIONKEEPING

admini-andconducting operationalfor thePremises required
operationpeace-keepingUnited Nationsactivities ofstrative the

peace-keepingof theaccommodating membersforand opera-
tion

provide withoutof country shallGovernment host16. The cost

peace-keeping operation andNationsthe United agreementto
forsuchRepresentativeCommanderSpecialwith the areas
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headquarters, other premises be for thecamps or as may necessary
conduct of the operational and administrative activities of the

United Nations peace-keeping operation and for the accommodation

of the members of the United Nations peace-keeping operation.

Without prejudice the fact that all such premises remain hostto

country territory, they shall be inviolable and subject theto
exclusive control and authority of the United Nations. Where

United Nations co-located with military personnel of thetroops are
host direct immediateand by thecountry, permanent,a access
United Nations peace-keeping operation those premises shall beto

guaranteed.

The Government17. undertakes assist the United Nationsto peace-
keeping operation far possible obtaining and makingas as
available, where applicable, electricity facilitiesand otherwater,
free of charge, thiswhere possible, the favou-not at mostor,
rable and, in the of interruption interrup-threatenedrate, case or
tion of service, give far within its theto as as powers same
priority the needs of the United Nations operationpeace-keepingto

essential services. Where such utilitiesto governmentas or
facilities provided free of charge, shall be madenot paymentare
by the United Nations peace-keeping operation beterms toon
agreed with the authority. UnitedThe Nationscompetentupon
peace-keeping operation shall be responsible for the maintenance

of facilitiesand upkeep provided.so

18. The United Nations operation shallpeace-keeping have the

right, where its premises, electricitywithinto generate,necessary,
for its and transmit and distribute such electricity.touse



1995:53SOUBilagor198

ofthealone entryNations to anyUnited consentThe19. may
of thememberotherofofficials not apersongovernment anyor

premises.suchoperationpeace-keeping toNationsUnited

sanitary arrangementsandservicesandsuppliesProvisions,

NationsUnitedtheassistundertakes peace-GovernmentThe to20.
equipment,obtainingpossiblefaroperationkeeping asas

localfromservicesandgoodsotherandsuppliesprovisions,
makingInoperations.andsubsistencefor itsrequiredsources

peace-keepingNationsUnitedthemarket,localthepurchases on
informationandmadeobservationsofbasistheshall,operation on

adverseavoidthatGovernment respect,by the anyprovided
theshallGovernment exemptThelocaltheeffect economy.on

salesgeneralfromoperation taxespeace-keepingNationsUnited

purchases.localofficialof allrespect

Govern-and theoperationpeace-keepingNationsUnitedThe21.
shallandservicessanitarywithshall torespectco-operatement

concerninginco-operationfullestthe matterseach otherextend to
communicableofcontrolthewithparticularlyhealth, respect to

conventions.internationalwithaccordancediseases,

personnelof localRecruitment

locallyoperationpeace-keepingNationsUnited22. The may
of thetheUponrequires. requestpersonnelrecruit such as

undertakesGovernmentCommander, theRepresentativeSpecial
Unitedstaff thebylocalqualifiedofrecruitmentthefacilitateto
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Nations peacekeeping operation and accelerate the ofto process
such recruitment.

Currency

23. The Government undertakes make available the Unitedto to
Nations peace-keeping operation, against reimbursement mutually
acceptable local required for the of thecurrency, currency use
United Nations peace-keeping operation, including the of itspay
members, the of exchange favourable the Unitedat rate most to
Nations peace-keeping operation.

STATUSVI. OF THE MEMBERS OF THE UNITED NA-
TIONS PEACE-KEEPING OPERATION

Privileges immunitiesand

24. The Special Representative, the Commander of the military
of the United Nations peace-keeping operation,component the head

of the United Nations civilian police, and such high-ranking
members of the Special Representative C0mmanders staff as may
be agreed with the Government shall have the specifiedupon status
in sections 19 and 27 of the Convention, provided that the

privileges and immunities therein referred shall be thoseto
accorded diplomatic national international law.to envoys or

25. Members of the United Nations Secretariat assigned theto
civilian with the United Nations peace-keepingcomponent to serve
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theentitledUnited Nations,of theofficials toremainoperation
Convention.of theand VIIarticles Vimmunities ofandprivileges

civilianpolice andcivilianUnited Nationsobservers,Military26.
forofficials whoseNationsUnitedthanpersonnel other arenames

Special Representa-thebyGovernmentnotified thethe topurpose
withinmissionconsideredshall betiveCommander experts onas

Convention.theofarticle VIofmeaningthe

theassignedcontingentsnationalofpersonnel toMilitary27.
operationpeace-keepingNationsUnitedof themilitary component

provided forspecificallyimmunitiesandprivilegestheshall have

Agreement.in the present

locallyAgreement,specified theotherwiseUnless present28.
operationpeace-keepingNationsUnitedof themembersrecruited

exemptionandofficialconcerningimmunitiesenjoy the actsshall
provided for inobligationsservicenationalandtaxationfrom

Convention.of theand ca, b18sections

operation shallpeace-keepingNationsUnitedtheofMembers29.
fromreceivedemolumentsandthetaxationfrombe exempt payon

incomeandparticipating StatefromNationsUnitedthe anyaor
shall also beTheycountryterritory.outside hostreceived from

formunicipalother directallfrom except ratestaxes,exempt
fees andregistration charges.alland fromenjoyed,services

shallpeace-keeping operationNationsUnitedof theMembers30.
ineffectstheir personalof dutyfreeimportrightthehave to
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connection with their arrival in host countryterritory. shallThey
be subject the laws and regulations of countryterritory,hostto
governing and foreign withexchange personalcustoms respect to

required by them by of their in hostproperty not reason presence
countryterritory with the United Nations peace-keeping operation.

Special facilities will be granted by the Government for the Speedy

processing of and exit formalities for all members of theentry
United Nations peace-keeping operation, including the military

prior written notiñcation. On departure fromcomponent, upon
host countryterritory, members of the United Nations peace-
keeping operation notwithstanding the above-mentionedmay,
exchange regulations, take with them such funds the Specialas
Representative Commander certifies received andwere pay
emoluments from the United Nations from participating Stateor a
and residuereasonable thereof. Special shallarrangementsare a
be formade the implementation of the provisions in thepresent

ofinterests the Government and the members of the United Nations

peace-keeping operation.

31. The Special RepresentativeCommander shall withcobperate
the Government and shall render all assistance within his inpower
ensuring the observance of the fiscaland laws andcustoms
regulations of host countryterritory by the members of the

United Nations peace-keeping operation, in accordance with the

Agreement.present

Entry, residence and departure

32. The Special RepresentativeCommander and members of the
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requiredwhenevershall,operationpeacekeepingNationsUnited so
righttheRepresentativeCommander, have entertoSpecialby the

countryterritory.hostfromin and departresideinto,

undertakescountryterritory toof hostGovernment33. The
countryterritoryfrom hostdepartureandintothefacilitate entry

of themembersCommander andRepresentativeSpecialtheof
informedshall be keptandoperationpeace-keepingNationsUnited

Representativel-SpecialthethatForsuchof movement. purpose,
peace-keepingUnited Nationsof themembersandCommander

.
andregulationsvisaandfromshall beoperation passportexempt

entering intorestrictionsandinspectionimmigration oron
beshall alsoTheyterritory.country exemptfrom hostdeparting

hostinof aliensthe residencegoverningregulationsfrom any
conside-beshallregistration, butincludingcountryterritory, not

domicile inresidencerightacquiringred permanentto oranyas
countryterritory.host

of themembersdeparture,suchofthe34. For entry orpurpose
requiredbeshall onlyoperationpeace-keeping toNationsUnited

have:
underissued byordercollectiveindividuala movement ororan

RepresentativeCommanderSpecialof theauthoritythe or any
andparticipating State,ofauthorityappropriate a

paragraphwithaccordanceissued inidentity cardpersonalb a
of firstthein entry,of the Agreement,35 exceptpresent case

authoriti-appropriatethecard issued byidentitypersonalwhen the
saidoflieu theaccepted inshall beparticipating Stateof aes

card.identity
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Identification

35. Special RepresentativeCommanderThe shall issue eachto
member of the United Nations peace-keeping operation before or

possible after members firstsuch into hostentryas soon as
countryterritory, well all locally recruited personnel,toas as a
numbered identity card which shows full date of birth, titlename,

rank, service if appropriate and photograph. Exceptor as
provided for Paragraph 34 of the Agreement, suchpresent an
identity card shall be the only document required of member ofa
the United Nations peace-keeping operation.

36. ofMembers the United Nations peace-keeping operation, as
well locally recruited personnel, shall be required to present,as
but surrender, their United Nations peace-keepingnot to opera-
tion identity cards demand by appropriate official of theon
Government.

Uniform and arms

37. Military members Unitedand the Nations Civilian Police of the

United Nations peace-keeping operation shall while perfor-wear,
ming official duties, militarythe national police uniform ofor
their respective States with standard United Nations accoutrements.
United Nations Security Officers Fieldand Service Officers may

the United Nations uniform. The wearing of civilian dresswear
by the above-mentioned members of the United Nations peace-
keeping operation be authorized theby Special Representativemay
Commander other times. Military members and civilian policeat
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United Nationsoperation andpeace-keepingNationsUnitedof the
Representativel-Specialdesignated by theOfficersSecurity

dutywhileandCommander onarmscarrypossessmay
their orders.withaccordance

licencesPermits and

fee,valid, without38. The Government taxacceptto orasagrees
RepresentativeComman-Specialtheissued bylicencepermit ora

NationsUnitedof thememberoperation bytheder for peace-any
personnel, ofrecruitedlocallyincludingoperation,keeping any

communica-operationpeace-keepingNationsUnited transport or
occupationprofessionofpracticefor theequipment andtion orany

NationsUnitedfunctioning of thewith theconnectionin peace-
vehicledrivethat licenceprovidedoperation,keeping to orano

alreadywhoissuedshall beaircraftpilot notto any personan
valid licence.appropriate andofpossession an

theparagraph 37,ofprovisionstheprejudiceWithout39. to
fee,valid, withoutfurtherGovernment taxacceptto orasagrees

RepresentativeComman-Specialby thelicence issuedpermit ora
operation forpeace-keepingNationsUnitedmember of theder to a

connection withammunitionof firearmsthe carrying oror use
operation.peace-keepingNationsUnitedfunctioning of thethe

mutualof custody, andtransferandpolice,Military arrest

assistance

appropriateallshall takeRepresentativeSpecialThe40. measures
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the maintenance of disciplineto and good orderensure among
members of the United Nations peace-keeping operation, wellas

locally recruited personnel. T0 this end, personnel designated byas
the Special RepresentativeCommander shall police the premises of
the United Nations peacekeeping operation and such whereareas
its members deployed. Elsewhere, such personnel shall beare
employed only subject with the Governmentto andarrangements

liaison with far such employmentso as tonecessary
maintain discipline and order members of the Unitedamong
Nations peace-keeping operation.

41. The military police of the United Nations peace-keeping
operation shall have the of the military membersarrestpower over
of the United Nations peace-keeping operation. Military personnel
placed under outside their contingent shallarrest beown areas
transferred their contingent Commander forto appropriate
disciplinary action. The personnel mentioned paragraph 40
above, take into custody other the premises ofmay any person on
the United Nations peace-keeping operation. Such other person
shall be delivered immediately the appropriate official ofto nearest
the Government for the of dealing with offencepurpose any or
disturbance such premises.on

42. Subject the provisions of paragraphs 24to and 26, officials of
the Government take into custody member of the Unitedmay any
Nations peace-keeping operation:

a when requested by the Special RepresentativeCommander;so

or

b when such member of the United Nations peace-keepinga
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commitattemptedcommitting totheapprehended inoperation or
deliveredshall besuchAnyoffence.criminalof persona
seized,itemother towithtogetherimmediately, orweaponsany

NationsUnitedof therepresentative peace-appropriatethe nearest
shallparagraph 47ofprovisionsthewhereafteroperation,keeping

mutandis.mutatisapply

41paragraphundercustodyinto ortakenWhen43. persona
operationpeace-keepingNationsUnited orthe42 b,paragraph
preliminarymakebe,the aGovernment, canthe case mayas

Followingcustody.oftransferthedelaybutinterrogation notmay
availablemadebeshallconcerned uponthetransfer,such persona

interrogation.furtherforauthorityarrestingtherequest to

Govern-theandoperationpeace-keepingNationsUnitedThe44.
in-allcarryinginother outeach necessaryassistshallment

havebotheitherwhichofinoffencesinto respect orvestigations
andcollectiontheand inof witnessesproductiontheininterest,an

appropria-and,ofseizuretheincludingevidence,ofproduction
Theoffence.withconnecteditemsofhanding anthe overte,

theirsubjectmade returnbeitems tosuchofhanding mayanyover
Eachthem.deliveringauthoritythespecified bythewithin terms

theofdispositionof theothernotify the caseshall anyparty
which thereininteresthaveotherwhich theof oranmayoutcome
paragraphsofprovisionstheundercustodytransfer ofbeenbas a

41-43.

ofprosecutiontheshall personsGovernment outThe45. carry
inaccused ofwho actsjurisdictioncriminalitssubject areto



SOU 1995:53 Bilagor 207

relation the United Nations peace-keepingto operation itsor
members which, committed relation the forces of theto
Government, would have rendered such liable prosecution.acts to

Jurisdiction

46. All members of the United Nations peace-keeping operation,
including locally recruited personnel, shall be immune from legal

of words spoken writtenrespect andprocess all actsor
performed by them in their official capacity. Such immunity shall
continue after they be members of employedto byeven cease or
the United Nations peace-keeping operation and after the expiration
of the other provisions of the Agreement.present

Should47. the Government consider that member of theany
United Nations peace-keeping operation has committed criminala
offence, shall promptly inform the Special Representativel-
Commander and him evidence availablepresent to any to
Subject the provisions ofto paragraph 24:

a If the accused member of the civilianperson a component
civilian member of the militaryor a the Specialcomponent,

RepresentativeCommander shall conduct supplemen-any necessary
inquiry and thentary with the Government whetheragree notor

criminal proceedings should be instituted. Failing such agreement,
the question shall be resolved provided paragraph 53 of theas

Agreement.present

b Military members of the military of the Unitedcomponent
Nations peace-keeping operation shall be subject the exclusiveto
jurisdiction of their respective participating States ofrespect any
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hostinthemcommitted bybewhichoffencescriminal may
countryterritory.

obtainwillNationsUnitedof theGeneralSecretaryThe48.
willtheythatStatesparticipatingofGovernmentsfromassurances

crimeswithjurisdiction respect toexercise orpreparedbe to
nationaltheirofmemberscommitted bybewhichoffences may

operationpeace-keepingwith theservingcontingents

of thememberagainstinstitutedproceedingcivil49. aany
of hostbeforeoperationpeace-keeping courtNationsUnited any
shall beRepresentativeCommanderSpecialthecountryterritory,

whetherthecertifyshallhe courtandimmediately, to ornotified
suchofdutiesofficialtherelatedproceeding athe tonot

member:
thethatcertifiesRepresentativeCommanderSpecialthea

shall beproceedingsuchduties,officialrelatedproceeding to a
of the51paragraphof presentprovisionsthediscontinued and

apply.shallAgreement
proceedingthat thecertifies notRepresentativeSpecialtheb

thecontinue.proceedingtheduties,officialrelated mayto
of thememberthatcertifiesCommanderRepresentativeSpecial a

inmodeltheinserted agreementbeen° hasprovisionThis
covered. Uponsection bethispertainingall issuesthatorder to

questioninprovisionthespecificofconclusion agreement,a
understandingofmemoranduminserted ininstead becould a

ofthe agreementclarificationsfurther terms arewhere anon
provided.usually
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ofpeace-keeping unable becauseNations operationUnited

his interests in theofficial duties authorized absence to protector
defendanüs suspendshall the theproceeding, the at requestcourt

elimination of disability, but forproceeding until the the not more
of United Nationsof member thethan ninety days. Property a

certified the Special Representa-peace-keeping operation that by

the defendant for thetiveCommander being neededas
duties free from seizure for thefulfilment of his official shall be

personal libertysatisfaction of judgement, decision order. Thea or
peace-keeping operation shallof United Nationsof member thea

enforcecivil proceeding, whetherbe restricted in tonot aa
otherorder, compel oath forjudgement, decision to anyor an or

reason.

Deceased members

shall have the right50. The Special RepresentativeCommander to
of body of member of the Unitedtake charge of and dispose the a

host country-Nations peace-keeping operation who dies

territory, members personal locatedwell that propertyas as
accordance with United Nationswithin host countryterritory,

procedures.

OF DISPUTESVII. SETTLEMENT

claimdispute of51. provided paragraph 53,Except aany oras
Nations peace-keepingwhich the Unitedprivate law character to

which theandoperation member thereof party overor any a
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jurisdiction becausehavecountryterritory doof host notcourts
settled byshall beAgreement,of theprovisionof present aany

Onethatestablished forcommission beclaimsstanding to purpose.
Secretarytheappointed bybeCommission shallof themember

Governmentby thememberNations,Unitedof theGeneral one
the Govem-General andSecretaryjointly by thechairmanand a

thirtywithinreachedchairmantheagreement toment. asno
commission, theof thememberof the firstof the appointmentdays

theJusticeCourt ofInternational requestPresident of the atmay,
theNationsUnitedGeneral of theSecretaryof either the or

commis-thechairman. Anyappoint theGovernment, vacancy on
originalprescribed for themethodthefilled byshall besion same

shallprescribedperiodthirty-daytheprovided thatappointment,
chairmanship. Thetheintherestart vacancyaasas soon

provided thatprocedures,itsdeterminecommission shall anyown
forexceptfor allconstituteshallmembers purposestwo quoruma

and allvacancyofcreationafter thethirty daysperiod of aa
Themembers.ofapprovaltheshall requiredecisions twoany
theunlessbinding,andfinalcommission shall beawards of the

the GovernmentNations andUnitedof theGeneralSecretary
withaccordanceinestablishedtribunalappealpermit to aan

notiñedshall becommissionawards of the to53. Theparagraph
Nationsof Unitedtheagainst memberand,partiesthe peace-a

theRepresentativeCommanderSpecialoperation, thekeeping or
endea-his bestshallUnited Nationsof theGeneralSecretary use

compliance.tovours ensure

conditionsandof employmentconcerning theDisputesS2. terms
thesettled byshall bepersonnelrecruitedlocallyservice ofof
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established the Specialadministrative procedures be by Repre-to
sentativeCommander.

peace-keeping53. other dispute between the United NationsAny
ofoperation and the Government, and appeal that bothany

Commissionthemagree allow from the award of the claimsto
otherwise agreedestablished paragraph 51 shall, unlesspursuant to

the parties, be submitted tribunal of three arbitrators. Theby to a
of theprovisions relating the establishment and proceduresto

claims commission shall apply, mutatis mutandis, the establish-to
tribunaland procedures of the tribunal. The decisions of thement

shall be final and binding both parties.on

All differences United Nations and the Govern-54. between the

of interpretationhost countryterritory arising of thement out or
application questionof the which involvearrangementspresent a

principle with inof concerning the Convention shall be dealt
Convention7.accordance with the procedure of section 30 of the

SUPPLEMENTALVIII. ARRANGEMENT S

The Special55. RepresentativeCommander and the Government

conclude supplemental the Agree-arrangements to presentmay
ment.

7 the otherln the Agreement toparty to present partycase a
Convention.the
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BILAGA 3

SOFA, artiklarna 1-17 i12.3 Natozs ver-

engelskasion på

ORGANIZATIONNORTH ATLANTIC TREATY

TO NORTHAGREEMENT THE PARTIES THEBETWEEN

REGARDINGATLANTIC THETREATY

STATUS OF FORCESTHEIR

23,195319,1951; in force AugustSigned London, Juneat

WashingtonNorth Atlantic signedThe Parties the Treatyto on
April, 1949,4th

bybeConsidering the forces of Partythat sent,one may
of anotherin the territory Party;arrangement, to serve

conditionsdecision send them and theBearing in mind that the to
far such conditionswhich they will be inunder notsent, areso as

subjectthewill continue beAgreementlaid down by the topresent
Parties concerned;between theof separate arrangements

while in theforcesthe of suchDesiring, however, deñneto status
of anotherterritory Party;

agreed follows:Have as
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ARTICLE 1

In this Agreement the expression

a force the personnel belonging the land, airtomeans sea or
armed services of Contracting Party when the territory ofone
another Contracting Party in the North Atlantic Treaty inarea
connexion with their official duties, provided that the Contrac-two
ting Parties concerned that certain individuals, unitsmay agree or
formations shall be regarded constituting included innot as or a
force for the of the Agreement;presentpurposes
b civilian component the civilian personnelmeans accompa-
nying force of Contracting Party who the employ ofa a are an
armed service of that Contracting Party, and who statelessnotare

nationals of State which Party thepersons, nor notany toa
North Atlantic Treaty, nationals of, ordinarily resident in,nor nor
the State in which the force located;

c dependent the of member of force ofmeans spouse a a or a
civilian child of such member depending himcomponent, or a on

her for support;or
d sending State the Contracting Party which the forcetomeans
belongs;

e receiving State the Contracting Party in the territorymeans
of which the force civilian located, whether becomponentor
stationed there passing transit;or
f military authorities of the sending State those authori-means
ties of sending State who empowered by its law enforcea toare
the military law of that State with members of its forcesrespect to

civilian components;or

g North Atlantic Council the Council established bymeans
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subsidiaryof itsAtlantic TreatyNorthof the9Article or any
behalf.itsauthorisedbodies actto on

politicalofauthoritiestheapplyshallThis Agreement2. to
territorieswithin theirParties,Contracting toof thesubdivisions

Articlewithin accordanceextendsappliesthe Agreementwhich or
Contractingof thoseauthoritiescentraltheappliesXX, toas

politicalowned bythathowever,provided, propertyParties,
owned bybeconsideredbeshall propertysubdivisions to anot

Vlll.of ArticlemeaningthewithinContracting Party

ARTICLE

and thecivilianand itsforce componentofdutythe a
oflawthetheir dependentswellthereof respecttomembers asas

inconsistentactivityabstain fromandState,receivingthe to any
particular, fromand,Agreement,spirit of thethewith present

of thedutyalso thereceiving State.theactivitypoliticalany
end.thattakesending State toto measuresnecessary

ARTICLE III

andof this Articleparagraph 2specified inconditionsOn the
theestablished byformalitiesthewithcompliancesubject to
theforceofand departurerelatingreceiving State orto entry a
andfrombeshallmembersthereof, such passportmembers exempt

leavingenteringinspectionimmigrationandregulationsvisa oron
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territorythe of receiving State. They shall also be fromexcempta
the regulations of the receiving State the registration and controlon
of aliens, but shall be considered acquiring rightnot toas any

residence domicile the territories of the receivingpermanent or
State.

The following documents only will be required ofrespect
members of force. They be presented demand:musta on

a personal identity card issued by the sending State showing
date of birth, rank and number if any, service, andnames,

photograph;
individualb collective order, the language of themovementor

sending State and in the English and French languages, issued by
appropriate of the sending State of the North Atlantican agency or

Treaty Organisation and certifying the of the individualto status or
member ofmembers force and theto movementgroup as a or a

ordered. The receiving State require order bemovement tomay a
countersigned by its appropriate representative.

Members of civilian and dependents shall becomponenta so
described their passports.

If4. member of force of civilian leaves thecomponenta a or a
employ the sending State and repatriated, the authorities ofnot

sending Statethe shall immediately inform the authorities of the

receiving State, giving such particulars be required. Theas may
authorities of the sending State similarlyshall inform the authoriti-

of receivingthe State of member who has absented himselfes any
for than days.twentyonemore
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itsfromremovalrequested thehasreceiving Statethe
madehascivilianofmember forceof componentterritory ororaa

civilianofof forceex-memberagainstorderexpulsion aoraanan
theexmember,memberofdependentagainst orcomponent aaor

receivingforresponsiblebeshallsending Stateof theauthorities
otherwiseterritorytheirwithinconcernedthe orownperson

shallparagraphThisreceiving State.outsidehim thedisposing of

receiving Stateof thenationalswhoonlyapply notto arepersons
of forcemembersStatereceivingentered theand have oraas

such members,becomingoffor thecivilian component purposeor
of suchdependentstheand to persons.

ARTICLE IV

shall eitherreceiving StateThe

permitdrivingfee, thedrivingwithoutvalid,a testaccept oraas
sending Statethedriving permit issuedmilitarylicence ororor

civilianofforcemember ofthereofsubdivision to or aa aa
component; or

ofmemberpermit licencedrivingitsb issue to aanyorown
licencepermitdrivingholdswhocivilianforce component oraor

Statesendingby thepermit issuedmilitary driving or aor
required.shall beprovided drivingthatthereof,subdivision testno

ARTICLE V

Subjectuniform.normallyshallof forceMembers toweara
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the between thearrangement authoritiesto ofcontrary theany
sending and receiving States, the wearing of civilian dress shall be

the conditions for members of the forces of theon same as
receiving State. Regularly constituted units formations of forceor a
shall be in uniform when crossing frontier.a

Service vehicles of force civilian shalla componentor carry,
in addition their registration number, distinctiveto nationalitya
mark.

ARTICLE VI

Members of force and conditiona may possess carry arms, on
that they authorised do by their orders. Theto authorities ofare so
the sending State shall give sympathetic consideration to requests
from the receiving State concerning this matter.

ARTICLE VII

Subject the provisions of this Article,to

a the military authorities of the sending State shall have the right
exercise within the receiving State allto criminal and disciplinary

jurisdiction conferred them by the law of the sending Stateon over
all subject the military law of that State;topersons
b the authorities of the receiving State shall have jurisdiction over
the members of force civilian and their dependentscomponenta or
with offences committed within therespect to territory of the
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State.the law of thatpunishable byandreceiving State

theshall havesending Stateof theauthoritiesmilitarya The
thesubjectjurisdictionexclusiveexercise toright personsto over

includingoffences,withStateof thatlawmilitary respect to
of thethe lawpunishable bysecurity,itsrelatingoffences to

State.receiving0f theby the lawState, butsending not
righttheState shall havereceivingof theauthorities tob The
civilianof forcemembersjurisdictionexclusiveexercise oraover

includingoffences,withdependentsand their respect tocomponent
lawby itspunishableState,security of thatrelating theoffences to

State.sendingof thethe lawbut bynot
3 of thisparagraphofparagraph andthisofthec For purposes

includeshallStateagainstsecurity offenceArticle aa
the State;againsti treason

officialrelatinglawviolation ofespionageii sabotage, toanyor
defence ofnationaltherelatingState,of that tosecretssecrets or

that State.

exercise jurisdictionthe rightwhere concurrentIn tocases
apply:shallfollowing rulesthe

thehaveState shallsendingauthorities of themilitarya The
of forcememberjurisdictionexerciseprimary right orto aaover

relationof civilian tocomponenta
State,of thatsecurityagainst theoffences solelyi property or

of anotheragainst thesolelyoffences propertyorpersonor
State ofof thatcivilianforceof themember component aoror

dependent;
omission done theofarisingoffencesii actout orany
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performance of official duty.
b In the of other offence the authoritiescase of theany

receiving State shall have the primary right exercise jurisdic-to
tion.

c If the State having the primary right decides exercisenot to
jurisdiction, shall notify the authorities of the other State as soon

practicable. The authorities of the State havingas the primary right
shall give sympathetic consideration from theto requesta
authorities of the other State for waiver of its right ina cases
where that other State considers such waiver be of particularto
importance.

4. The foregoing provisions of this Article shall implynot any
right for the military authorities of the sending State exerciseto
jurisdiction who nationals ofover ordinarilypersons are or
resident in the receiving State, unless they members of theare
force of the sending State.

5. a The authorities of the receiving and sending States shall
assist each other in the of members of forcearrest civiliana or

their dependents incomponent the territory of theor receiving
State and in handing them the authority whichtoover to
exercise jurisdiction in accordance with the above provisions.

b The authorities of the receiving State shall notify promptly
the military authorities of the sending State of the ofarrest any
member of force civilian dependent.a or component or a

c The custody of accused member of force civilianan a or
whom the receivingcomponent State exerciseover jurisdictionto

shall, he the hands of the sending State, remain with that
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receiving State.thecharged byuntil heState

shallStatesand sendingreceivingtheauthorities ofa The
investigationsallofcarryingin theotherassist each out necessary

of evidence,productionandcollectionand in theinto offences,
ofhandingtheinand,seizureincluding the overcases,proper

of suchhandingTheoffence.withconnectedobjects overan
thewithintheirsubjectmadebehowever, returnobjects tomay,

delivering them.authoritythespecifiedtime
notifyshallPartiesContractingtheauthorities ofb The one

which therealldisposition of concurrentof theanother arecases
jurisdiction.exerciserights to

receivingthecarried inbeshalldeatha A outnotsentence
of thelegislationthesending Stateauthorities of theby theState

similarpunishmentfor suchprovideState doesreceiving not a

case.
sympatheticgiveshallreceiving Statetheauthorities ofb The

sending Stateauthorities of thefrom theconsideration requestto a
imprisonmentofcarryinginassistancefor out sentence pronoun-a

provision oftheState undersendingof theauthoritiesced by the

receiving State.of theterritorywithin theArticlethis

with theaccordancetriedbeenhasaccusedWhere an
Contractingauthorities ofby thethis Articleprovisions of one

convicted serving,andbeenacquitted, hasbeenand hasParty or
bepardoned, hebeenhashisserved, nothas sentence mayoror

theterritory bywithin theoffenceagain for thetried samesame
thisinnothingContracting I-Iowever,Party.of anotherauthorities
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paragraph shall the military authoritiesprevent of the sending State
from trying member of its force for violation of rules ofa any
discipline arising from omission which constitutedactan or an
offence for which he tried by the authorities of anotherwas
Contracting Party.

Whenever member of force civiliana a or component or a
dependent prosecuted under the jurisdiction of receiving Statea
he shall be entitled

a and speedy trial;to prompta
b be informed, in advanceto of trial, of the specific charge or

charges made against him;

c be confronted with the witnessesto against him;

d have compulsoryto for obtaining witnesses in hisprocess
favour, they within the jurisdiction of the receiving State;are

e have legalto representation of his choice for hisown
defence have free assisted legalto representationor under theor
conditions prevailing for the time being the receiving State;

t he considers have the services oftonecessary, a
interpreter; andcompetent

g communicate withto representative of the Government ofa
the sending State and, when the rules of the permit, havecourt to
such representative his trial.a present at

10. a Regularly constituted military units formations ofor a
force shall have the right policeto establishmentsany camps, or
other premises which they the result ofoccupy as agreementan
with the receiving State. The military police of the force takemay
all appropriate the maintenance ofto order andmeasures ensure
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premises.suchsecurity on
shall bepolicemilitarysuchpremises,Outside theseb

of theauthoritieswith thesubjectemployed only arrangementsto
farinauthorities, andwith thoseliaisonand inStatereceiving so

orderdiscipline andmaintainemploymentsuch tonecessaryas
force.of thememberstheamong

legislationsuchshall seekContracting PartyEach as11.
protectionandsecurityadequatethedeems to ensurenecessary

recordsequipment,installations,of property,territoryitswithin
and theParties,Contractingotherofinformationofficialand
for thatenactedlawswhoofpunishment contravenemaypersons

purpose.

VIIIARTICLE

otheragainstclaimsall itswaivesContracting PartyEach any
andbyowneddamageforContracting Party propertyto any

damagesuchservices,armedairland,itsused by orsea
servicesarmedof theemployeemembercaused byi or anawas

duties inof hisexecutiontheContracting Partyotherof the
Atlantic Treaty;Northof theoperationtheconnexion with or

owned byaircraftvesselvehicle,ofthefromii oruse anyarose
services,armeditsused byandContracting Partythe other

theaircraft causingvesselvehicle,that theprovided either or
of theoperationwith theconnexioninbeing useddamage was

causedthe damagethat propertyAtlantic toTreaty,North wasor
used.being so



SOU 1995:53 Bilagor 223

Claims for maritime salvage Contracting Party againstone
other Contracting Party shall be waived,any provided that the

vessel salved owned by Contractingor Partycargo and beingwas a
used by its armed services in connexion with the operation of the
North Atlantic Treaty.

a In the of damage caused arising stated incase or as
paragraph l other ownedto by Contractingproperty Party anda
located in its territory, the issue of the liability of otherany
Contracting Party shall be determined and the of damageamount
shall be assessed, unless the Contracting Parties concerned agree
otherwise, by sole arbitrator selected in accordance witha sub-
paragraph b of this paragraph. The arbitrator shall also decide

counter-claims arising of the incident.any out same
b The arbitrator referred sub-paragraph ato above shall

be selected by between the Contractingagreement Parties
concerned from the nationals of theamongst receiving State who
hold have held high judicial office. If the Contractingor Parties
concerned unable, within months,are two theto agree upon
arbitrator, either the Chairman of therequest North Atlanticmay
Council Deputies select withto the aforesaid qualifica-a person
tions.

c Any decision taken by the arbitrator shall be binding and
conclusive the Contracting Parties.upon

d The of compensationamount awarded by the arbitratorany
shall be distributed accordance with the provisions of paragraph
5 e i, ii and iii of this article.

e The compensation of the arbitrator shall be fixed by
between the Contractingagreement Parties concerned and shall,
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together with the incidental the performancetonecessary expenses
of his duties, be defrayed equal proportions by them.

Contracting waives itsf Nevertheless, each Party claim in any
such where the damage less than:case

Belgium: B.fr. 70,000. L.fr. 70,000.Luxembourg:

$l,460.Canada: Netherlands: Fl. 5,320.

Denmark: 9,670.Kr. Norway: Kr. 10,000.

F.fr. 490,000. Portugal:France: Es. 40,250.

Iceland: 22,800. UnitedKr. Kingdom: 2500.

$l,400.Li. 850,000. United States:Italy:

ContractingAny other Party whose has been damagedproperty
in incident shall also waive its claim the abovethe tosame up

the of considerable variationIn the ofamount. ratescase
these currenciesexchange between the Contracting Parties shall

appropriate adjustments ofthe these amounts.agree on

the of paragraphs ArticleFor 1 and 2 of this thepurposes
expression owned ofby Contracting Party the vessela case a
includes boat chartervessel bare that Contracting Partytoa on or
requisitioned prizeby bare boat seized bytermson or
except bornethe that the risk of loss liability byto extent or

other than such Contracting Party.some person

Each Contracting4. Party waives all its claims against otherany
Contracting Party for injury death suffered by ofmemberor any
its armed services while such member engaged in thewas

ofperformance his official duties.
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5. Claims other than contractual claims and those whichto
paragraphs 6 of7 this article apply arising ofor out acts or
omissions of members of force civilian done in thea componentor
performance of official duty, of other omissionoutor act,any or

for which force civilianoccurrence legallya or component
responsible, and causing damage the territory of the receiving
State third parties, other thanto of the Contracting Parties,any
shall be dealt with by the receiving State accordance with the
following provisions:

a Claims shall be filed, considered and settled adjudicatedor
in accordance with the laws and regulations of the receiving State
with claims arising from therespect to activities of its armedown
forces.

b The receiving State settle such claims, andmay any payment
of the agreed determinedamount by adjudication shall beupon or
made by the receiving State its currency.

c Such whether madepayment, settlementpursuant to toa or
adjudication of the tribunal of the receivingcompetentcase a
State, the final adjudication by such tribunalor denyinga payment,
shall be binding and conclusive the Contracting Parties.upon

d Every claim paid by the receiving State shall be communica-
ted the sending Statesto concerned together with full particulars
and proposed distribution conformity with sub-paragraphsa e

iii, and iii below. In default of reply within months,twoa
the proposed distribution shall be regarded accepted.as

e The incurred satisfying claimscost thepursuant to
sub-paragraphspreceding and paragraph 2 of this Article shall be

distributed between the Contracting Parties, follows:as
i Where sending State alone responsible, theone amount
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ofproportion 25distributed in theadjudged shall beawarded or
and 75receiving Statethechargeable cent.to percent.per

State.sendingthechargeable to
the damage,responsible forStatethanii Where onemore

equallydistributedadjudged shall beawardedthe amount or
of thereceiving Statethehowever,them: not oneamong
of theof eachhalf thatshall beits contributionresponsible,States

States.sending
of theservicesarmedcaused by thethe damageiii Where was

specificallyattributepossibleandContracting Parties tonot
awardedtheservices,armedof those amount orto moreorone

PartiesContractingtheequallydistributedshall beadjudged among
the StatesofStatereceivingthehowever,concerned: not one

contributioncaused, itsdamageservices thearmedby whose was
concerned.sending Statesof thehalf of eachthatshall be

thepaid byof thehalf-year,iv Every statement sumsa
period inhalf-yearlyof thein the respectreceiving State course
distributionproposedwhich theregardingof aoncaseevery

sendingtheshall beaccepted,basis has been sent topercentage
Suchreimbursement.forwithtogetherconcerned,States requesta

time, inpossiblewithin the shortestshall be madereimbursement

receiving State.of thethe currency
of sub-provisionsof theapplicationwhere thet In cases

Contractingwouldparagraphe of thisparagraphs b and cause a
CouncilAtlanticNorththehardship,seriousParty requestmay

of differentsettlement nature.to aarrange a
subjectshall becivilianforcemember ofg notcomponentora
againstgivenof judgmentenforcementproceedings for the anyany

performancearising from thereceiving Statein thehim mattera
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of his official duties.

h Except in far sub.-paragraph e of this paragraphso as
applies claims covered byto paragraph 2 of this Article, the
provisions of this paragraph shall apply claim arisingnot to outany
of in connexion with the navigation operation ofor ship theor a or
loading, carriage, discharge of other than claims foror a cargo,
death personal injury which paragraph 4 of thisto articleor does

apply.not

6. Claims against members of force civiliana or component
arising of tortious omissionsout in the receivingacts Stateor not
done in the performance of official duty shall be dealt with in the
following manner:

a The authorities of the receiving State shall consider the claim
and compensation the claimant in fairto and justassess a manner,
taking into all the circumstances ofaccount the including thecase,
conduct of the injured and shall theperson, reportprepare a on
matter.

b The shall be deliveredreport the authorities of theto
sending State, who shall then decide without delay whether they
will offer gratia and of whatpayment,an ex amount.so,

c offer of gratia made, andan accepted bypaymentex
the claimant full satisfaction of his claim, the authorities of the
sending State shall make the themselves and inform thepayment
authorities of the receiving State of their decision and of the sum
paid.

d Nothing this paragraph shall affect the jurisdiction of the
of the receiving Statecourts entertain action againstto an a

member of force of civilian unless and until therea or componenta



1995:53SOU228 Bilagor

of claim.satisfaction thein fullhas been payment

ofof vehicleunauthorizedthearising ofClaims7. out anyuse
inbe dealt withState shallof sendingservicesarmedthe a

far theArticle,of thisparagraph 6withaccordance except so as
responsible.legallycivilianforce componentor

emission oftortiouswhetherariseslf dispute actto oraasa
thedone incivilianof forcemember component wasoraa

ofthewhetherofficial dutyofperformance to anyuseasor
unauthorised,of sending Stateservicesof the armedvehicle wasa
appointed inarbitratorsubmittedbequestion shallthe to an

decisionArticle, whoseb of thisparagraph 2accordance with on
conclusive.final andthis point shall be

immunity from theclaimshallsending StateThe not
members ofreceiving State forof theof thejurisdiction courts a
jurisdiction ofcivilof theincivilianforce respectcomponentor

providedtheStatereceivingthe of the extentexcept tocourts
of this Article.paragraph 5 g

receivingtheofsending State andauthorities of the10. The

for fairof evidencetheshallState procurementco-operate a
Contractingwhich theclaims in regarddisposal ofhearing and to

concerned.Parties are
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ARTICLE IX

Members of force of civilian and theira or a component
dependents purchase locally goods for theirmay necessary own
consumption, and such services they need, under theas same
conditions the nationals of the reeeiving State.as

2. Goods which required from local for theare sources
subsistence of force civilian shall normally bea componentor
purchased through the authorities which purchase such goods for
the armed services of the reeeiving State. In order avoid suchto
purchases having adverse effect the of theany on economy
reeeiving State, the authorities of that Statecompetent shall
indicate, when articles the purchase of which shouldnecessary, any
be restricted forbidden.or

Subject already forceto whichagreements or may
hereafter be made between the authorised representatives of the
sending and reeeiving State, the authorities of the reeeiving State
shall sole responsibility for making suitableassume arrangements

make available forceto civilianto the buildingsa or componenta
and grounds which requires, well facilities and servicesas as
connected therewith. These and shall be,agreements arrangements

far possible, accordance with theasas regulations governing
the accommodation and billeting of similar personnel of the
reeeiving State. In the absence of specific thecontract toa

lawsthe of the reeeivingcontrary, State shall determine the rights
and obligations arising of the occupation ofout the buil-or use
dings, grounds, facilities services.or
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civilianforceofrequirementscivilian labourLocal4. a or
comparablethetheshall satisfied inbecomponent assame way

of theassisanceand with theStatereceivingof theequirements
empbymenttheState throughreceivingof theauthorities ex-

particularwork, nandemploymentconditions ofThechanges.
protectionconditions for theandsupplementary paymentswages,

of thelegishtionthedown bythose laidshall beof workers,
forceemployedworkerscivilianState. Suchreceiving ora

beingforregardedshall becivilian component not purpose asany
civilianforceof thatmembers component.or

wherethe placehascivilianforceWhen at5. componentor aa
membersfacilities,dentalmedicalstationed inadequate .tsor

dentalandmedicalreceivedependentsand their care,may
ascomparableconditionsunder thehospital ization,including same

State.receivingof thepersonnel

considera-favourablethegiveState shallreceivingThe6. most
of civilianof forcemembersfor thetion agrant torequests orato

regardwihconcessionsfacilities and toof travellingcomponent
of specialsubjectwill be theconcessionsandfacilitiesThesefares.

cmcerned.the Governmentsmade betweenbearrangements to

financialparticulargeneral arangementsSubject7. to orany
forlocalinParties,Contractingthebetween payment currency

paragraphsfurnished underand servicesaccommodationgoods,
madeArticle slnllof this beand5and,4 necessary,

force.of theauthoritiesthepromptly by
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Neither force, civiliana thenor membersa component, nor
thereof, their dependents, shall ofnor this Article enjoyreason

exemption from dutiesany relatingtaxes purchases andor to
services chargeable under the fiscal regulations of the receiving
State.

ARTICLE X

Where the legal incidence of form of taxation in theany
receiving State depends residence domicile, periods duringupon or
which member of force civiliana in thea territoryor component
of that State by solely of his being memberreason of such forcea

civilian shall beor component considerednot periods ofas
residence therein, creating change of residenceor as a or
domicile, for the of such taxation. Memberspurposes of forcea or
civilian shall be fromcomponent taxationexempt the receiving
State the salary and emoluments paidon them such membersto as
by the sending State tangible movableor theon any property

of which the receivingpresence State due solely theirto
there.temporary presence

Nothing2. in this Article shall taxation ofprevent member ofa
force civilianor witha component proñtablerespect to any

enterprise, other than his employment such member, whichas
he the receiving State, and,may engage regards hisexcept as
salary emolumentsand and the tangible movable referredproperty

in paragraphto nothing this Article shall taxationprevent to
which, regarded having his residence domicileeven outsideas or
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underliablemembersuchreceiving State,of theterritorythe a
State.of thatthe law

defined indutyapplyshallthis ArticleNothing in to as
Article XI.12 ofparagraph

ofmemberArticle thethisoftheFor term4. apurposes
national of thewhoincludeshallforce not apersonany

receiving State.

ARTICLE XI

in this Agreement,expressly theprovidedSave contrarytoas
theirwellof civilianandof forcemembers component asasaa

adminis-regulationsandthe lawssubjectbeshalldependents to
particularreceiving State. Inauthorities of thethetered by customs

right,shall have theStatereceivingof theauthoritiesthe customs
regulationsandby the lawslaid downconditionsgeneralunder the

civilianof forcememberssearchState,receivingof the to ora
andtheir luggageexamineanddependentstheirand tocomponent

and regula-lawssucharticlesseizeandvehicles, pursuant toto

tions.

ofre-exportationtheimportation andThea temporary
theirundercivilianof forcevehiclesservice component ownora

ofpresentationof dutyfreeauthorisedshall be aonpower
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triptyque in the form shown in the Appendix this Agreement.to
b The importationtemporary of such vehicles under theirnot own

shall be governed bypower paragraph 4 of this Article and the re-
exportation thereof by paragraph

c Service vehicles of force civiliana shall beor component
fromexempt payabletax of theany of vehiclesrespect use on

the roads.

Official documents under official seal shall be subjectnot to
inspection.customs Couriers, whatever their carrying thesestatus,

documents be in possessionmust of individual orderan movement
issued accordance with paragraph 2 b of Article III. This

order shall showmovement the number of despatches carried and
certify that they contain only official documents.

4. A force import free of duty the equipmentmay for the force
and reasonable quantities of provisions, supplies and other goods
for the exclusive of the force and, whereuse suchcases use
permitted by the receiving State, its civilian andcomponent
dependents. This duty-free importation shall be subject theto
deposit, the officeat forcustoms the place of together withentry,
such documentscustoms shall be agreed, of Certificateas a a
form agreed between the receiving State and the sending State
signed by authorised by thea sendingperson State for that

The designation ofpurpose. the authorised sign theperson to
certificates well specimens of the signaturesas andas bestamps to
used, shall be thesent to administrationcustoms of the receiving

Not printed here.
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State.

the timecivilianof forcememberA atcomponent may,ora
theStatein the receivingarrival take serviceof his first atto orup

import hisdependent join him,arrival oftime of the first toany
of suchfor thefree of dutyeffects and furniturepersonal term

service.

importcivilianMembers of force6. component maya or
thevehicles fortheir privatefree of dutytemporarily motor

Theretheir dependents.of themselves andpersonal nouse
payableexemption fromthis Articleobligation under taxesto grant

private vehicles.of roads byin of therespect use

other than for theauthorities of forcemade by theImports a
and imports,civilianof that force and itsexclusive component,use

Article,paragraphs 6 of this5 andthose dealt withother than

bycivilianmembers of 8 forceeffected by not,component areor
otherexemption from dutyArticle, entitledof this to oranyreason

conditions.

paragraphsduty-free underhave been importedGoods which

6 above--2 b, 5 or
ofprovided that, there-exported freely,a be casemay
inCertificate, issuedparagraphgoods imported under a

office:theparagraph presentedaccordance with that to customs

goodsverify thatauthorities, however,the customs re-may
incertiñcate, and havedescribed in theexported any,asare

2 b, 5conditions of paragraphsfact imported under thebeen
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6 the be;or as case may
b shall normally be disposednot of in the receiving State

of either sale gift: however,way particularor suchcases
disposal be authorised conditionsmay imposed by the authoriti-on

concerned of the receiving Statees for instance, ofpaymenton
duty and and compliancetax with the requirements of the controls
of trade and exchange.

9. Goods purchased in the receiving State shall be exported
therefrom only accordance with the regulations force the
receiving State.

10. Special for crossing frontiersarrangements shall be granted
by the authoritiescustoms regularlyto constituted units or
formations, provided that the authoritiescustoms concerned have
been duly notiñed advance.

ll. Special shall be madearrangements by the receiving State
that fuel, oil and lubricants forso service vehicles, aircraftuse

and vessels of force civiliana beor deliveredcomponent, may
free of all duties and taxes.

12. In paragraphs l-l0 of this Article
duty duties andcustoms allmeans other duties and taxes

payable importation exportation,on the be,or as case exceptmay
dues and whichtaxes than charges forare servicesno more
rendered;

importation includes withdrawal from warehousescustoms or
continuous custody,customs provided that the goods concerned
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manufactured the receivingbeen producedhave not orgrown,
State.

provisions of this Article shall apply the goods13. The to

imported into exported fromconcerned only when theynot are or
receiving also when they in transit through thethe State, but are

for thisterritory of Contracting and theParty, purpose ex-a
State this Article shall be regardedpression receiving in as

territoryincluding Contracting Party through whose the goodsany
transit.passing inare

ARTICLE XII

authorities receivingThe fiscal of the Statecustoms or may,
condition of the of fiscal exemptiongrant customsas a any or or

concession provided for in this Agreement, require such condi-

tions be observed they deem abuse.to to preventas may necessary

These authorities refuse exemption for byprovidedmay any
of thethis Agreement in importation into the receivingrespect

State of articles produced manufactured in that Stategrown, or
which have therefrom without of,been exported payment or upon

of, duties which would have been chargeablerepayment taxes or
for Goodsbut such exportation. removed from warehou-customsa

shall be deemed be imported they regarded havingtose were as
been of beingexported by deposited the Warehouse.reason
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ARTICLE XIII

In order offencesto againstprevent and fiscal lawscustoms
and regulations, the authorities of the receiving and of the sending
States shall assist each other the conduct of enquiries and the
collection of evidence.

The authorities of force shall render all assistancea within
their that articlesto liablepower seizure by,ensure to behalfor on
of, the fiscalcustoms authorities of the receivingor State are
handed those authorities.to

The authorities of force shall render all assistancea within
their theto ofpower duties,ensure payment and penaltiestaxes
payable by members of the force civilian theiror component or
dependents.

Service vehicles and articles belonging force itsto toa or
civilian andcomponent, member ofnot to such force civiliana or

seized by thecomponent, authorities of the receiving State
connection with offence against itsan fiscal lawscustoms or or
regulations shall be handed the appropriateto authoritiesover of
the force concerned.

ARTICLE XIV

A force, civilian and thea memberscomponent thereof, as
well their dependents, shallas remain subject the foreignto
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exchange regulations of the sending State and shall also be subject
the regulations of the receiving State.to

The foreign exchange authorities of the sending and the

receiving States issue special regulations applicable forcetomay a
civilian the members thereof well theircomponent toor or as as

dependents.

ARTICLE XV

Subject 2paragraph of this Article, this shallAgreementto
remain force the of hostilities which the Northevent to
Atlantic Treaty applies, the for settlingthat provisionsexcept
claims in paragraphs 2 and 5 of Article shall applyVIII not to war
damage, and that the provisions of the Agreement, and, in

particular of Articles and shall immediatelyIIl VII, be reviewed by
the Contracting Parties concerned, who suchtomay agree
modifications they consider desirable regarding theas may
application of the Agreement between them.

the of such hostilities, ContractingIn each of theevent
Parties shall have the right, by giving 60 days notice othertheto
Contracting Parties, suspend the application of of theto any
provisions of this Agreement far this rightconcerned.so as

exercised, the Contracting Parties immediatelyshall consult with

view agreeing suitable provisions replace the provisionsto toa on
suspended.
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ARTICLE XVI

All differences between the Contracting Parties relating theto
interpretation application of this Agreement shall be settledor by
negotiation between them without outside jurisdic-torecourse any
tion. Except where provision made the inexpress to contrary
this Agreement, differences which be settled by directcarmot
negotiation shall be referred the North Atlantic Council.to

ARTICLE XVII

Any Contracting Party time theat revision ofmay requestany
Article of this Agreement. Theany shall be addressedrequest to

the North Atlantic Council.
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BILAGA 4

Memorandum of Under-12.4 Annex C to

cooperation thestanding concerning the on

PeacekeepingFormation of Baltic Batta-a

lion.

FORCESSTATUS OF PERSONNEL OF THE ARMED AND

OF SUPPORTING STATESOF CIVIL SERVANTS THE

STATESVISITING BALTICTHE

INTRODUCTIONSECTION I -

records the understandings which have beenThis Annex

supporting States and the Baltic Statesreached between the to
and of civilof members of the armed forcesthe statuscover

visiting the Baltic Statesof the supporting States whoservants are
exercises other officialfor training, purposes.or

DEFINITIONSSECTION -

defmitions apply:this the following2. In Annex
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receiving State thea. Baltic State whosemeans territory theon
training, exercise other official visit conductedor under the
conditions in this Memorandumset out of Understanding.

sending State the supporting State, whosemeans personnel are
deployed the receiving Stateto for the of training,purpose exer-
cising visiting ofñcially underor conditions thisset out
Memorandum of Understanding.

personnel of the sending Statec. members of the armedmeans
forces civil of the sending State.or servants

authorities of the sending State those authorities of themeans
sending State other officials of the sendingor State who are
empowered by its law enforce the lawto and regulations of that
State with members of itsrespect to armed forces and its civil

other officialservants, representatives ofor the sending State.

authorities of the receiving Statee. those authorities of themeans
receiving State who empowered by its law enforceare the lawto
of that State with its citizens.respect to

SECTION III NUMBER§-

The number of individuals from the personnel of the sending
State participating in training exercise other officialany visitor or
will be subject limits be determinedto betweento the receiving
State and the sending State prior visit.to any
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STATUSSECTION IV -

receivingState visitingsendingpersonnel from theMilitary4. a
of Armed Forcesmembers theremain for allwillState purposes

commandwill under theconcerned. They besending Stateof the

andrespective sending Stateof theirmilitary authoritiesof the at

militaryregulations of theandsubject the Service Lawall times to
State.of their sendingauthorities

Jurisdiction

receiving Statevisiting thesending Statepersonnel of theThe5.

receivingtraditions of theandthe lawswill be obliged respectto
withinconsistentactivityabstain fromall times, andState toat any

politicalparticular fromand inof this Memorandumthe spirit any
ofresponsibility thethereceiving State.in theactivity

State take theof sendingauthorities the toto measuresnecessary
that end.

personnelagainst theand civil proceedingsof criminal6. In cases
willand sending Statereceiving State thesending State, theof the

sendingthereceiving Statedetermine which of themutually or
thepresumption thatjurisdiction, againstexerciseState will a

State willof the sendingin dutycommitted theoffence course
provisions,Notwithstanding theseexercise jurisdiction.normally

considerationsympatheticreceiving State will givethe to any
specificexercise jurisdictionStatefrom sending torequest aa
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C888.

ln covered by paragraphcases 6 where the receiving State
exercies jurisdiction member of theover personnela of the sending
State, the receiving State will, in wherecases sentence pronoun-
ced and the of the authoritieson request of the sending State,
transfer into the custody of the sending State the member of the
personnel of the sending State concerned that theso sentence may
be carried the territoryout of the sendingon State.

Any police action involving personnel of the sending State will
be notified the Ambassadorto of the sending State otheror
designated authorities of the sending State. Any personnel of the
sending State arrested the authorities of the receiving State will
be released, into therequest, custody ofon the Ambassador of the
sending State other designated authoritiesor of the sending State.

Qlaims 1

The receiving State and the sending State will waive all claims
against each other for loss suffered, either resulting from damage

itsto death injuryproperty of itsor personnel,or caused by a
member of the personnel of the other State done the ofcourse

Owing Finnish nationalto legislation Section IV, paragraphs
10 and ll will apply Finland.not Finlandto will make her

with Balticown States.arrangements
Owing Danish nationalto legislation, Section IV, paragraphs

10 and 11 will apply Denmarknot beforeto parlimentary
budgetary approval has been obtained.
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receiving State.duty in the

afterthe participants concerned, consulting,In wherecases
negligentresulting in claim be grosslyjudge actions to ora

re-apportion the of theintentional, the participants paymentmay
claim between themselves.

State will deal with, accordance with10. The receiving

claims for loss of andits and settle all third damagelaws, party

including death resulting from injuryand injuryto property
omissions the of the personnel ofarising from acts partany or on

performance of official duties thethe sending State done in the

of settlement of all such claims will bereceiving State. The costs

receivingbetween the sending State and the State.shared equally

Third claims for loss, damage, injury deathll. party or
Statearising of omissions in the receiving by theactsout or

of the sending State done in the performance ofpersonnel not
will be considered by the authorities of the sendingofficial duty

they will offer ex-gratiaState, who will decide whether payment
and whatthe injured amount.to party so

weapons

of sending State duty12. The personnel the may on carry
required for the ofthe receiving State as purposesweapons

exercises and training.
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Uniform

13. The military personnel of the sending State will thewear
uniform and insignia of the sending State when duty trainingon or
in the receiving State.

Driving Licences

14. The receiving State will validaccept civilianas current
military driving licences issuedor the sending State and military

driving licences held by the personnel of the sending State.

Imports and Exports

15. The sending Statea. import, free of dutymay and
without licence, into the receiving State equipment and supplies
required in connection with visits covered under this Annex.

b. Such equipment and supplies will be disposednot of the
receiving State without prior permission of the receiving State, they

however, bemay exported into the sending State free of export
duty and without licence.export

In this paragraph dutyc. duty, purchasecustomsmeans andtax
all duties and payabletaxes importation and exportation.on

Taxation

16. The personnel of the sending State will be fromexempt
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andallowancesandtheirreceiving Statethebyincome payontax,
andtaxationdirectofformotherfromalso bewill exempt any
theContributionsof Insurance tooffrom typepayment any

receiving State.

Fagiliti§AirfiçlggggQygrflying

andrightsoverflyingaffordwillStatereceivingThe17.
andsending Stateof theaircraftmilitarytheforfacilitiesairfield
thisbycoveredvisitsofinOperatingpersonnel supporttheir

Annex.

validshall passportStatesendingof thePersonnel18. carry
bevisasShouldneeded.visavalidofpossessioninand be

obtainedwill be cost.required they at no
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BILAGA 5

12.5 Exempel på svensk deklaration inför

internationell utbildning i fredsbevarande
verksamhet

DECLARATION

DEFINITIONS

Visiting Foreign personnel will consist of members of the
Foreign armed forces and of civilian observers.

Foreign authorities those Foreign authoritiesmeans who are
empowered by its law enforce theto law with membersrespect to
of the Foreign armed forces other officialor representatives of the
Foreign State.

Swedish authorities those Swedish authoritiesmeans who are
empowered by Swedish law enforce theto law with respect to
Swedish citizens.

QQNSTRAINTS

This declaration does intend ignorenot nationalto legislation or
international Should disagreementsagreements. nationaloccur,
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prevail.willinternationallegislation agreementsor

CONDUCTOFCODE

personnelForeignvisiting respectof the todutythe
inconsistent with theactivityabstain fromandSwedish law, to any

politicalfromparticular,inand,declaration,of thisspirit any
authoritiesForeignof thethe dutyalso toin Sweden.activity

that end.take tomeasuresnecessary

OF STAYTERMS4.

withaccordanceauthorities, inForeignof thethe duty
for thepermissionforapplyprocedures,diplomaticestablished to

Sweden.inandpersonnelForeignvisiting stayto enter

by theissuedidentity cardsmilitaryandValid passport
will be the onlyorderappropriateand theState movementForeign

visitingfor theterritorySwedishentering theforrequirement

personnel.Foreign

andthe lawssubjectshall bepersonnelForeignA11 to
authorities.Swedishtheadministered by customsregulations

equipment andmilitaryofandimport4. Temporary export
of thefor theexclusivelyintendedequipmentmilitarypersonal use

be free fromExercise willduring thepersonnel customsForeign
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charges, excise duties and taxation whatever its Thenature.
Foreign State shall apply for permission import andto export
military vehicles and radio communication equipment. The Foreign
State will be allowed importnot to annnunition.weapons or

5. The Swedish diplomatic authorities in the Foreign State will
assist the Foreign authorities in getting the permissionsnecessary
etc.

Goods purchased Sweden shall be exported therefrom only
in accordance with the regulations force Sweden.

i DRESS CODE AND THE POSSESSION AND CARRYING
F WEAP N AND AMM NITI N

The visiting military personnel shall rule uniform.as a wear
The wearing of civilian clothes will be subject to arrangement
between the Foreign authorities and the Swedish authorities.

The Foreign units and personnel participating the Exercise
will bring with themnot kind of issued organicany or weaponry

hereof, explosivepartsor ordnance, ammunition hereofpartsor
the territoryto of Sweden. Weaponry herein defined allas

calibers of handguns, unit organic bayonets and knives.weapons,
The Swedish Armed Forces will provide participating units and

personnel with the and ammunitionweaponry for thenecessary
conduct of the exercise. The Swedish Armed Forces are respon-
sible for sufficient and safe weapons-training of the personnel
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rules.safetySwedishapplicablewith theaccordance
willpersonnelandunitsForeignparticipatingHenceforth, the

ofdiscretiontheammunitionandissued attheonly weaponsuse
safetyinstructorsSwedishofficer,liasonSwedish orthe weapons

ofñcers.

LIQENQEDRIVING

drivingwithoutvalid,shallauthoritiesSwedish accept aThe as
permitdrivingmilitarylicencepermitdrivingthefee, orortest or

conditionthereof,sub-divisionForeign Statetheissued by onor a
issued Romanpermit types.licencedrivingthethat or

URISDICTION7 J

personnel.visitingjurisdictionSweden has over

Foreignnotify thepromptlywillauthoritiesSwedishThe
personnel.of itsofof theauthorities arrestmilitary any

other ineachassistwillauthoritiesForeignandSwedishThe
andoffences,intoinvestigationsof allcarryingthe out necessary

seizureincluding theevidence,ofproductionandcollectionthe
withconnectedof objectshandingtheinand, overcases,proper

behowever,objectssuchofhandingTheoffence. may,overan
thebyspecifiedtimethewithintheirsubjectmade returnto

delivering them.authority
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4. Where accused has been triedan accordance with the
provisions of this Declaration and has been acquitted, has beenor
convicted and serving, has served, hisheror hassentence or
been pardoned, heshe should be tried againnot for the same
offence within the territory by the Foreignsame military authoriti-

However, nothing in thises. paragraph shall the Foreignprevent
military authorities from trying member of its force fora any
violation of rules of discipline arising from omissionactan or
which constituted offence for which heshean tried thewas
Swedish authorities.

If visiting Foreign personnel prosecuted under Swedish
jurisdiction heshe shall be entitled

andto speedy trial;a. prompta
be informed, into advance of trial, of the specific charge or

charges made against himher;
be confrontedto with thec. witnesses against himher;
have compulsoryto for obtaining witnessesprocess hisher

favour, they within the jurisdiction of Sweden;are
have legalto representatione. of hisher choice for hisherown

defence have freeto assisted legalor representationor under the
conditions prevailing for the time being Sweden;

heshe considers have theto servicesnecessary, of a
interpreter;competent and

communicateto with representative of the Foreigna Govern-
and, when thement rules of the perrnit, havecourt suchto a

representative hisher trial.present at
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DAMAGE§TO PAYLIABlLITY

claimsallwill waiveGovernmentForeignSwedish andThe
damageresulting fromeithersuffered,for lossothereachagainst

caused bypersonnel,of itsinjurydeathits aproperty orto or
in thedoneotherpersonnel of thethe governmentofmember

territory.Swedishof duty oncourse

withaccordancewith,will dealSwedishThe2. government
of andfor lossclaimsthirdalland settlelaw,Swedish party

fromresultingdeathincludinginjuryanddamage propertyto
of thetheomissions partfromarisinginjury acts onorany

dutiesofficialofperformancethepersonnel doneForeign on
willclaimsall suchofsettlementofTheterritory.Swedish costs

and theSwedenofthebetweenequallyshared governmentsbe

State.Foreign

arisingdeathinjurydamage,for loss,claimsThird orparty
ForeignthebyterritorySwedishtheomissionsof actsout onor

determinedwill bedutyofperformancein thepersonnel donenot
Swedish law.according to

personnelForeignvisitingthedamagesliabilityThe4. toto pay
ofarisingdeathinjury actsoutdamage,for loss,claims orfor or

personnelSwedishby theterritory notSwedishtheomissions on
accordingdeterminedbewillof duty toperformancein thedone

law.Swedish
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REPATRIATION

If of the visiting personnel leavesany the employ of the
Foreign State heshe shall be repatriated.

If the Kingdom of Sweden the removal fromrequests its
territory of of the visiting personnel theany Foreign authorities
shall be responsible for receiving the concerned within theirperson

territory otherwise disposingown of himheror outside Swedish
territory.

In the Foreign authoritiescase the repatriation ofrequest any
of the visiting personnel, the Swedish authorities will give
sympathetic consideration suchto request.a

10. SUPPORT

Sweden will provide charge the Foreignat Stateto and theno
visiting Foreign personnel accommodation, nourishment, trans-
portation within the exercise and the of the equipmentarea, use
and the training for the Exercise.area

11. MEDICAL AND DENTAL CARE

The visiting personnel receive medical and dentalmay care,
including hospitalization under the conditions comparablesame as
Swedish personnel.
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STATEMENTFINAL12.

theexclusivelyandonlywilldeclaration purposesserveThis

Exercise.of the
willandlawinternationalunderobligationwill createnot any

precedent.consideredbe as anot

StateForeigntheandSwedenExercise,theinParticipating2.
declaration.of thiscognizancetakewill

of thetheeffect statuswilldeclarationThis wayno
international law.underpersonnelvisiting
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BILAGA 6

12.6 Sammanställning över rätten till sjuk-
vårdsförmåner i andra länder

Konventionsland Med- Alla Legiti- Personer Ut-
borgare försäkrade rnations- omfattade sända

krav Wien-av
konv.

Australien intygx x
eller pass

Norden intygx x
Frankrike x intyg xTyskland intygx
Grekland intygx
Italien intyg
Luxemburg intygx
Nederländerna intygx
Polen intygx x

eller pass
Portugal intyg xx
Quebec x intyg
Spanien intygx
Storbritannien och intygx x
Nordirland eller pass
Algeriet intygx x

eller pass
Ungern passÖsterrike intyg xIsrael intyg
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FrankrikeSverige ombådevilkamedÄven underandraimedborgare
trygghetsocialingått avtalhar om

2 medborgarskapOavsett

9 3 månaderkortare ånvistelsevidendastGäller

årtid änför kortare etteller studerararbetarför denEndast som

5 sjukhusvårdEndast

° förlossningsvårdEndast
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