
1979års

1mmun1tetom

och

privilegier i

fallVissan:
n

Översynen

SOU 1998:29



å

O



Mnum offentligautredningarStatens
WW 1998:29

W Utrikesdepartementet

immunitetlagårs1976 om

fallVissaiprivilegieroch

översynen-

lagenUtredningen översynBetänkande avenomav
fallvissaiprivilegierochimmunitet1976:661 om

1998Stockholm



SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar DsSOU ochav svarar
Fritzes Offentliga Publikationer pâ uppdrag Regeringskansliets förvaltningsavdelning.av

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst
106 47 Stockholm
Orderfax: 08-690 91 91
Ordertel: 08-690 91 90
E-post: fritzes.0rder@liber.se
Internet: www.fritzes.se

Svara pâ remiss. Hur och Varför. Statsrâdsberedningen, 1993.
litenEn broschyr underlättar arbetet för den skall på remiss.som som svara-

Broschyren kan beställas hos:
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Distributionscentralen
103 33 Stockholm
Fax: 08-405 10 lO

08-405 10Telefon: 25

NORSTEDTS TRYCKERI AB ISBN 91-38-20852-0
Stockholm 1998 ISSN 0375-250X



elm-WallénstatsrådetTill Lena

särskildtillkallafebruari 1997beslutade den 13Regeringen att en
och1976:661 immunitetlagenutredare för göra översynatt omaven

utrikesdepartementet,Chefen för1997:33.fall dir.privilegier i vissa
skatte-den 1997förordnade 17Hjelm-Wallén,statsrådet mars
Anderskand.utredare och jur.till särskildLisbethdirektören Petersson

till sekreterare.Nyström
denförordnades llutredarensärskildabiträda denTill attexperter

Klingberg,Charlottevid utrikesdepartementetkanslirådetapril 1997
Stefanskatterättsnämnden Erssonordförande idcpartementsrådet och

vid utrikesdepartementeträttssakkunnigeochoch hovrättsassesom
Utredningen "Enhar antagitUtredningenZander.Tomas namnet

fall"privilegier i vissaoch1976:661 immunitetlagenöversyn omav
lag1976 års1998:29betänkandet SOUhärmed överlämnafårJag

fallvissaoch privilegier i översyn.immunitet enom -

slutfört.med dettauppdragMitt är

februari 1998Stockholm i

Lisbeth Petersson

/Anders Nyström





1998:29SOU

Innehåll

9Sammanfattning1 ............................................................................. ..

11Författningsförslag2 .........................................................................

1976:661lagenändring itill lagFörslag2.1 omom
llfallvissaprivilegier iochimmunitet .............................. ..
29och arbeteuppdragUtredningens3 .............................................. ..

31regleringarTidigare4 .......................................................................

33Gällande rätt5 ................................................................................. ..

33Inkorporering15 ..................................................................... 33organisationerInternationella5.2 ......................................... ..
internationellaföljdtillprivilegierochImmunitet5.3 av

35överenskommelser .......................................................... ..
36till regeringenBemyndigande5.4 ......................................... ..
39Folkrätt6 .......................................................................................... ..

39Allmänt6.1 ........................................................................... ..
39rättskällorFolkrättens6.2 ..................................................... ..

subjekt... 40folkrättsligtorganisationerInternationella6.3 som
40nationellochFolkrätt rätt6.4 ..................................................
40Dualism6.4.1 .............................................................................
41Monism6.4.2 .............................................................................
41svenska6.5 Det synsättet ...................................................... ..
42Transformering6.5. l .................................................................
43Inkorporering6.5.2 .................................................................. ..
44EG-rätten6.6 ......................................................................... ..



6 Innehåll SOU 1998:29

7 Internationella överenskommelser svenskt perspektivm. 47ettur

7.1 Inledning 47......................................................................... ..7.2 Regeringens behörighet ingå internationellaatt
överenskommelser 48.......................................................... ..7.3 Förhandlingsarbetet 49......................................................... ..7.4 Undertecknande 49.............................................................. ..7.5 Beslut underteckna nationella bestämmelseratt 50om - ..... ..7.6 Ratifikation och anslutning 51............................................. ..7.7 Andra former för ingående internationellaav
överenskommelser 51.......................................................... ..7.8 Reservationer 52.................................................................. ..7.9 Ikraftträdande 53.................................................................. ..7.10 Uppsägning och ändring 53................................................. ..7.1 Publiceringl 54...................................................................... ..

8 Utländsk rätt 57

8.1 Danmark 57.......................................................................... ..l Ingående internationella överenskommelser 57av .............. ..8.1.2 Införlivande internationella överenskommelser iav
dansk rätt 58......................................................................... ..8.1.3 Införlivande immunitets- och privilegiebestämmelserav

danski rätt 59....................................................................... ..8.1.4 Kungörelse och publicering internationellaav
överenskommelser 60.......................................................... ..8.2 Schweiz 61........................................................................... ..8.2.1 Ingående internationella överenskommelser 61av .............. ..8.2.2 Införlivande internationella överenskommelser iav
schweizisk rätt 61................................................................. ..8.2.3 Införlivande immunitets- och privilegiebestämmelserav
i schweizisk rätt 62............................................................... ..8.2.4 Kungörelse och publicering internationellaav
överenskommelser 62

.......................................................... ..8.3 Italien 62.............................................................................. ..8.3.1 Ingående internationella överenskommelser 62av .............. ..8.3.2 Införlivande internationella överenskommelser iav
italiensk rätt 63..................................................................... ..8.3.3 Införlivande immunitets- och privilegiebestämmelserav
i italiensk rätt 63.................................................................. ..8.3.4 Kungörelse och publicering internationellaav
överenskommelser 63.......................................................... ..8.4 Amerikas förenta .64stater ...................................................



Innehåll 7SOU 1998:29

64överenskommelserinternationellaIngående8.4.1 av .............. ..
iöverenskommelserinternationellaInförlivande8.4.2 av

64amerikansk rätt ................................................................ ..
privilegiebestämmelserochimmunitets-Införlivande8.4.3 av

65amerikanski rätt .............................................................. ..
internationellapubliceringochKungörelse8.4.4 av

66överenskommelser .......................................................... ..
67Sammanfattning8.5 .............................................................. ..
69års1976 lagtillämpningenErfarenheter9 avav ......................... ..

69myndighetertillämpandeNågra9.1 ...................................... ..
70ProtokollUD:s9.2 ................................................................ ..
70Tullmyndighetema9.3 .......................................................... ..
71Polismyndighetema9.4 ...........................................................
72Skattemyndighetema9.5 ....................................................... ..
72avdelninginternationellaRiksskatteverkets9.5.1 ................... ..
72StockholmSkattemyndigheten i9.5.2 ..................................... ..
73MalmöSkattemyndigheten i9.5.3 ........................................... ..

.73Ludvikaiskattekontoretsärskilda9.5.4 Det ............................
74UniversityWorld Maritime9.6 ............................................. ..
74International IDEA9.7 .......................................................... ..

Övervägande 7510 ....

75Lagstiftningsmetoden10.1 ...................................................... ..
..75Bakgrund10.1.1 .........................................................................

förordningtill regeringenBemyndigande attl0.1.2 genom
76privilegierochimmunitetbestämmelserinförliva om .... ..
78Ramlagl0.l.3 ..............................................................................
83"Standardlag"10. l .................................................................. ..
89Inkorporering10.1 .................................................................. ..
90lag1976 årsutformningennuvarandeDen10.2 av ................ ..

internationellaolikaprivilegier iochImmunitet typer10.2.1 av
90överenskommelser ............................................................

ochimmunitetbestämmelserIkraftträdandelO.2.2 omav
96privilegier ........................................................................ ..
98Fullmaktsbestämmelsenl0.2.3 .................................................. ..

tillämpningenmedförenadeproblemPraktiska är10.3 som
98lagårs1976av ..................................................................
99Tillgänglighetsproblem10.3 1 ...................................................... 103tolkningsproblemochTillämpnings-10.3.2 ............................ ..

106regeringskanslietinomArbetsfördelningen10.3.3 .................. ..
111Författningskommentar.11 ...........





1998:29SOU

Sammanfattning1

lagstiftningsmetoden, inför-föreslås den nuvarandeutredningenI att
inkorporering, bibehålls. alternativlivande De övervägts,somgenom

respektive transfonnering de bestäm-införlivande ramlagar avgenom
tilloch privilegier omfattas års lagmelser immunitet 1976som avom

har befunnits förenade med"standardlag", störrevaraen gemensam
nackdelar fördelar.än

emellertid ändringar i års lag immunitetföreslås vissa 1976Det om
Ändringarna egentliga föränd-fall. innebär ingaoch privilegier i vissa

förtydliganden Vissamateriellt hänseende, vissaringar i även görs.om
förhål-lagteknisk utfomminglagen har fått ändrad ibestämmelser i en

innebär bl.a. avtal inuvarande. Förslagen vissalande till den att som
framtiden skall ingå i lagensbestämmelser i lagen idag regleras i

bilaga fogas till lagen.föreslås också ytterligarebilagor. Det att en
blir lättillgänglig ochsjälva lagtextendetta uppnåsGenom att mera

framtidenAvsikten ilättillämpad vad fallet i dag.är är attän mansom
bestämmelser iändringar själva lagtextenskall behöva iinte närgöra

överenskommelser skall införas lagen.internationella i Dessanya
båda bilagoma till lagen.skall stället i detillägg i göras

medvidare det förenligtkonstateras inteutredningenI äratt
förordningarbemyndigaregeringsformen regeringen attatt genom

och privilegier.bestämmelser immunitetinföra om
förbereds inomdet rättsdatasystemföreslåsDet att somnya

omfattas 1976omfatta samtliga de avtalregeringskansliet skall som av
lag.års

börändringar bilagan till lagenbedömningen iUtredningen gör att
förhållandeavtalet fråga träder kraft ikraft dag i iträda i somsamma

riks-för ikraftträdande känd vidde fall dagen avtaletstill Sverige, i är
föreslåsfall bör i propositionendagsbehandlingen. I övriga att

fall dåbestämmer. Endast iträder kraft den dag regeringenändringen i
efter procedur kankraft omgående viss angivenavtal träder i ettett

trycketförfattningen komtid efter detikraftträdande viss utatt varaav
befogad.
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Avslutningsvis lämnas vissa förslag beträffande det arbete som
bedrivs regeringskansliet relateratinom till 1976 års lag.
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Författningsförslag2

Förslag till lag ändring i lagen2.1 om

1976:661 immunitet ochom

privilegier i vissa fall

fråga lagen 1976:661 ochHärigenom föreskrivs immuniteti om om
fall ‘privilegier i vissa

skall upphöra gälla,dels 2 b och2 7att att
punkterna och bilagan till lagen skall upphöradels 40 41 i attatt

gälla,
dels nuvarande bilaga till lagen skall betecknas bilagaatt

och skall ha följande lydelse,dels 65att
rubriken bilaga och rubriken till tabell bilagandels i l 2 iatt

skall ha följ ande lydelse,
dels det bilaga skall införas två punkter, 48 och 49,i latt avnya
nedan lydelse,angivna

införas bilaga, bilaga följandedels det i lagen skallatt en ny av
lydelse.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

3§

konsulatkonsulat FrämmandeFrämmande statsstats
konsulatsmedlemmar och konsulatsmedlemmar jämteoch jämte

ochfamiljemedlemmar och deras familjemedlemmarderas
konsulära kurirerbetjäning konsulära kurirer betjäning samtsamt

och åtnjuter immunitet och privi-immunitet privi-åtnjuter
legier enligt den i Wien 24legier enligt den i Wien 24

omtrycktLagen 1994:7 l 7
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april avslutade konven- avslutade konven-april 19631963
konsulära förbindel- konsulära förbindel-tionen tionen omom

följerföljer såvittsåvitt annatannat avser, av ser,
tredje stycket. andra eller tredje stycket.andra eller

enlighet med kon- enlighet med kon-i Rätt iRätt attatt
artikel första artikel första35 ventionens 35ventionens

diplomatiskadiplomatiska användastycket använda stycket
kurirer ocheller konsulära kurirer och diplo- eller konsulära

konsulärkonsulär gäller diplomatisk ellermatisk eller postpost
försändelser till ellertill eller från gäller förför försändelser

föreståsolönad från konsulatkonsulat förestås som avavsom
såvidaolönad konsul,konsul, såvida regeringen i rege-

tillmedgivit förhållande vissförhållande till ringen iviss statstat
det.medgivitdet.

kan förordnaförordna RegeringenkanRegeringen omom
från första stycket istycket undantagfrån första iundantag

förhållande till biträttbiträttförhållande till statstat somsom
konventionen eller biträttbiträttkonventionen eller somsom
denna med förbehåll.förbehåll.denna med

Konsulat ochKonsulat och personer, somsompersoner,
i första stycket, åtnjuterstycket, åtnjuterförstai avsesavses

förordnandevidare, efterförordnandevidare, efter avav
ochimmunitet privi-och regeringen,immunitetregeringen,

legier den utsträckningutsträckning idenprivilegier i som
följer särskild överenskom-särskildföljer överens- avsom av

främmandemelse medfrämmandekommelse med stat.stat.
återfinnsReglering härom KKi

ochI974:122 immunitetom
konsulatprivilegier fiir vissa

m.m.

lydelselydelse FöreslagenNuvarande

4§
ochimmunitetochimmunitet FörutomFörutom

lagenföljerlagen privilegierföljerprivilegier avav somsom
med anledninganledning 1994:15001994:1500 med avav

tillanslutningtill SverigesanslutningSveriges
deåtnjuterde Europeiska unionenåtnjuterEuropeiska unionen

och internationellainternationella samtorganorgan
och egendomtillmed anknytning an-sompersonerpersoner
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till denna lag,bi- i bilagasådana i Ianges gesorgan, som
och privilegier enligtimmunitetlaga till denna lag, immunitet

ellervad bestämts stadgaenligt vad ioch privilegier somsom
förhållandeavtal kraftstadga eller avtal i ibestämts i ärsomsom

tillförhållande till Sverige.kraft iiär
skall kungöraskall kun- RegeringenSverige. Regeringen

ellerdå sådant avtalavtal tidpunktentidpunkten då sådantgöra
ellerkraftkraft sådan stadgastadgaeller sådan ii trättträtt
för-bindandebindande upphört ieller upphört i attatt varavara

hållande tillMed Sverige.förhållande till Sverige.
internationellaMedinternationella i organorgan avses

sådanadenna lag isådana bilagadenna lag ii ävenäven avses
stiftelserbilaganstiftelser och angivnaangivna organsorgans

ellerförvaltasoch fonderförvaltas eller kon-fonder somsom
kontrollerastrolleras organet.organet. avav

be-stadgas dennaVad isom
betrájfandestämmelse in-

innebärkomstskatt att en
internationellttjänsteman i ett

skatte-utlandet åtnjuteriorgan
detfrånfrihet på inkomster

internationella Tjänste-organet.
vidanställdamän är ettsom

internationellt Sverigeiorgan
medborgareoch svenskaärsom
omedelbarthäreller bosatta

anställningen, åtnjuterföre
skattefrihet endastsådan om

internationelladetta denianges
överenskommelsen.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

5§
internationellaAndrabemyndigasRegeringen att

sammanslutningar ochinternationelltmedefter avtal personer
till dennabilaga 2den§4 ii i som angesom-avsesorgan som

ochlag åtnjuterför till-behövs immunitetfattning attsom
utsträckningprivilegier denmeddelasyften igodose organets

bilagan.framgårochföreskrifter immunitet som avom
andraprivilegier för personer
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sådana bilaganän isom anges
till denna lag, föreskrifternaom

sådant slagär 8iav som avses
kap. 3 § regeringsformen.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6§
personal ställsFör till Regeringen bemyndigas attsom

förfogande bistånds- efter avtal med internationelltav en
givande för § 1utrustning 4ipart samt st.organ som avses
och införsegendom meddela föreskrifteri immu-som om
Sverige enligt konventionen och privilegier för andranitet
26 bistånd1986 sådanai än isept. om personer som anges
händelse kårnteknisk bilaga till1 denna lag deniav en
olycka eller nödlåge med utsträckning behövs förett attsom
radioaktiva åtnjutes tillgodose syften,ämnen organets om

föreskrifternaoch privilegier den sådant slagimmunitet i är av
utsträckning kap.8 7 §i isom avsessom anges
konventionen, dock med de regeringsformen.
inskränkningar följer avsom

förklaringar harSverigesom
anslutning till konven-iavgett

tionen.
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Bilaga

ochför följandeprivilegier gälleroch/ellerImmunitet personerorgan,
framgår den internationellautsträckning detegendom deni överens-av

kommelsen.

internatio-Personer/egendom TillämpligInternationella organ
överenskommelsenell

juniStadga den 26Domstolens ledamöterInternationella dom-1
interna-de för denoch personal 1945stolen samt

SÖdomstolentionellapå sättannatsom
förfarande 1946:1medverkar i

vid domstolen

den 13KonventionMedlemmarnasnationerna2 Förenta repre-
rörandefebruari 1946i FörentaFN sentanter

nationernasoch Förentanationerna perso-
immu-privilegier ochhos ellermed tjänstner

SÖ 1947:26niteter;uppdrag orga-av
augustiAvtal den 31nisationen

den septemberoch 30
Sverigemellan1985

Nationer-och Förenta
KommissarieHögenas

flyktingarför
UNHCR ettom

förregionkontor
sö 1985:89UNHCR

den 21KonventionenMedlemmarnasnationernas3 Förenta repre-
1947novemberfackorganenifackorgan sentanter om

och immu-med privilegieroch personer
natio-föruppdrag nitethos eller Förentatjänst

SÖfackorganfackorgansådana nernasav
FAO,1951:84 ILO,iledamöternasamt

ICAO,för världssjö- UNESCO,styrelsen
WHO,IMF, IBRD,fartsuniversitetet,

SÖITU,studerande vid UPU,
SÖWMO,1953:60och tilluniversitetet

2 lydelse 1994:1817Senaste
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universitetet särskilt 1960:30 IMCO, IFC,
SÖinbjudna FAO, WHO,personer
SÖ1962:36 IDA,
SÖ1968:45 IMCO,

1979:5 WIPO,
IFAD,
Avtal den 9 februari
1983 mellan Sverige
och den Internationella
sjöfartsorganisationen
IMO världs-om
sjöfartsuniversitetet
SÖ 1983:48

4 Europarådet Medlemmarnas Allmän överens-
i rådet kommelse den 2representanter sep-

och med tember rörande1949personer
hos ellertjänst uppdrag Europarådets privi-

rådet legier och immunitetav
jämte tilläggsprotokoll
den november6 1952
SÖ SÖ1950:106
1953:23

Rådet för samarbete Medlemmarnas5 Konventionen den 15repre-
på tullområdet i rådet och december 1950sentanter avse-

med tjänst ende upprättande ettpersoner av
ellerhos uppdrag råd för samarbete påav

rådet tullområdet med därtill
hörande angå-annex

rådetsende rätts-
privilegierkapacitet,

SÖoch immunitet
1952:32

Ledamöterna i den Andra tilläggsproto-
europeiska kommis- kollet den december15
sionen för de till den allmännamänsk- 1956
liga rättigheterna överenskommelsen

Europarådetsrörande
privilegier och immu-

SÖ 1956:74nitet



F6rfattning.sflrslag 171998:29SOU

20Protokoll dendenLedamöterna i
december 1957domstol inrättas rö-som

domstol,denrandekonventionengenom
upprättande upprättats genomsomavom

konventionensäkerhetskontroll på samma
upprättandedagområdeatomenergiens avom

påsäkerhetskontrollde påoch annatsom
områdeatomenergiensmedverkar isätt

sö 1960:72vid dom-förfarande
stolen

juli 1959Avtal den 1MedlemmarnasInternationella8 atom- repre-
och im-privilegieratomenergi-iIAEAenergiorganet sentanter om

för det interna-munitetochorganet personer
atomenergi-tionellaellerhosmed tjänst

SÖ 1961:28uppdrag organetorganetav

14denKonventionMedlemmarnasförOrganisationen9 repre-
angå-1960decemberorganisa-isamarbeteekonomiskt sentanter

Organisationenendeochtionenutvecklingoch personer
ekonomisktförellerhosmed tjänstOECD sam-

utvecklingocharbeteuppdrag dennaav
anslutandemed därtill

SÖprotokoll
1961:21

april 1975denAvtal 7fondensiLedamöternaorgani-inom10 Den
upprättanderådgi-ochstyrelseekono-försationen av enom

stödfond in-finansiellutskottvandeochsamarbete samtmiskt
förorganisationendåtjänstemänOECD OECD:sutveckling om

samarbeteekonomisktfondenshandlar påfinansiella deupprättade
SÖutvecklingochstödfonden vägnar

1975:94

tilläggsproto-Fjärdeledamöter,Domstolensdom-Europeiska11
decemberden 16kolletgeneralsekreteraredessmänskligafor destolen
allmännatill denbiträdande 1961ochrättigheterna gene-

överenskommelsenralselcreterare
Europarådetsrörande

och immu-privilegier
SÖ 1962:55nitet

18denKonventionenMedlemmarnasInternationella12 repre-cen-
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tralorganet för biläg- i och 1965 biläg-sentanter organet mars om
gandet investerings- med tjänst gande investe-av personer av
tvister hos eller uppdrag ringstvister mellan statav

detta ledamöterna och medborgare isamt
SÖförlikningskom- statav annan

mission, skiljedomstol 1966:51
eller kommitté som
inrättats enligt den i
kol. 3 angivna konven-
tionen deävensom

på annatpersoner som
medverkar för-isätt

faranden enligt kon-
ventionen

Överenskommelse13 Asiatiska utveck- Ledamöterna ban- denav
lingsbanken kens styrelse och december4 1965per- om

med hostjänst upprättandesoner av
eller uppdrag ban- Asiatiska utvecklings-av

SÖken banken 1967:65

14 Ledamöterna den Internationell konven-av
kommitté flit de tion den 19 december
mänskliga rättigheter- 1966 medborger-om

och de förliknings- liga och politiska rät-na
SÖkommissioner tigheter 1971:42som

inrättats enligt interna-
tionella konventionen

medborgerliga ochom
politiska rättigheter

15 Andra sådana Europeisk överens-personer
och kommelsevid denän 6 6 majsom anges

12 vilka med- 1969ovan, om personer som
verkar förfarandei vid medverkar förfarandei
europeiska kom- vid europeiska kom-
missionen och domsto- missionen och dom-
len för de mänskliga stolen för de mänskliga

SÖrättigheterna, rättigheternasamt per-
vilka medverkar 1971:48soner,

i förfarande vid
Europarådets minister-
kommitté vid dess
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behandling rapportav
europeiska kom-från

deförmissionen
rättighe-mänskliga

terna

privi-ProtokollMedlemmarnasInternationella tele-16 omrepre-
ochfriheterlegier,i organi-satellitorganisationen sentanter
förförsamling, immunitetersationensIntelsat

majden 19Intelsatirepresentantema or-
SÖ 1979:151978ganisationens signatär-

organisationensmöte,
ochtjänstemän perso-

medverkar iner som
skiljedomsförfarande

ovannämndajämte
familje-personers

medlemmar

18denKonventionInternationella olje-17
1971decemberskadefonden om

upprättande enav
förfondinternationell

skadorersättning av
föroreningorsakade av

SÖoljagenom
SÖ 1995:191975:43

Överenskommelse denfondensLedamöterna iutveck-Afrikanska18
1972novemberoch 29styrelselingsfonden ompersoner

upprättandeellerhosmed tjänst av
utveck-Afrikanskafondenuppdrag av

SÖlingsfonden
:699731

maj 1987denAvtal 13medNordiska minister- Personer19 an-
ställ-rättsligadenvid angivnaställningochsekretariatrådets om

Nordiskaförningenderassekretariat jämteNordiska rådets pre-
sekre-ministerrådetsfamiljemedlemmarsidiesekretariat

Nordiskaochtariat
presidiesekre-rådets

SÖ 1989:60tariat
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20 Europeiska Medlemmarnas Protokollcentret fogat tillrepre-
för medellånga väder- i och konventionen densentanter llcentret

med tjänst oktober 1973prognoser personer om upp-
hos eller uppdrag rättandet ettav av euro-

peiskt förcentret centrum
medellånga väderprog-

vilket protokollnoser,
immunitet ochavser

privilegier för centret
SÖ 1975:48

21 Europeiska Medlemmarnas Protokoll den 12 juli
organisationen för i 1974 privilegierrepresentanter orga- om
astronomisk forskning nisationen och och immuniteter förperso-
rörande södra stjäm- med tjänst hos eller den europeiska organi-ner
himlen uppdrag försationen astrono-av orga-

nisationen misk forskning rörande
SÖsödra stjärnhimlen

1975:49

22 Europeiska rymd- Medlemmarnas Bilaga 1 till konven-repre-
ESA i rymd- tion den 30 majorganet 1975sentanter

och angående upprättandeorganet personer
med hos ellertjänst europeiskt rymd-ettav

SÖuppdrag detta 1976:53av organ

Överenskommelse23 Nordiska inves- den
teringsbanken 4 december 1975 om

upprättande Nor-av
diska investerings-

SÖbanken l1976:3

24 Internationella 983 års1 intematio-
SÖkaffeorganisationen nella kaffeavtal

1983:41

25 Europeiska Medlemmarnas Protokoll angåendepatent- repre-
organisationen i denorganisa- europeiskasentanter patent-

tionens förvaltningsråd organisationens
och sådana privilegier och immu-represen-

makar vilketnitet, deltanters utgörsamt
med dentjänst europeiskapersoner av

hos det europeiska patentkonventionen
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oktober 1973och dessa den 5patentverket
SÖ 1980:2familjerpersoners

medävensom personer
organisa-uppdrag av

tionen

privi-ProtokollMedlemmarsInternationella26 omrepre-or-
immunitetochlegierorganisa-iförganisationen sentanter

den lför INMARSATitionen,telekommu- representantermaritima
SÖdecember 1981organisationenssatellitvianikationer

1984:60ochsignatärmötenINMARSAT ,
med tjänstpersoner
uppdragellerhos av

jämteorganisationen
ovannämnda personers
familjemedlemmar

Överenskommelse denbankensiLedamöternautveck-Afrikanska27
1963augusti4ochstyrelselingsbanken ompersoner

Afri-upprättandetellerhosmed tjänst av
utvecklings-kanskabankenuppdrag av

SÖ 1982:82banken

aprilden 8StadgaMedlemmarnasnationernas28 Förenta repre-
för Förenta1979organisa-iförorganisation sentanter

organisa-nationernasochutveckling tionenindustriell personer
industriellföreller tionhosmed tjänstUNIDO

SÖutvecklingorganisa-uppdrag av
1980:14tionen

juliden 15Konventionoch signa-tele- PartemasEuropeiska29
upprätttande1982satellitorganisationen representantertäremas om

europeiska tele-denorganisationen,iEUTELSAT avorga-
satellitorganisationentjänstemännisationens

Proto-EUTELSAT.familje-derasjämte
ochprivilegierkollmedlemmar samt omper-
forimmunitetuppdragmed avsoner

den 13EUTELSATorganisationen
SÖ1987februari

sö 1988:451984:1

april 1959den 8AvtalbankensiLedamöternaInteramerikanska30
upprättandeochstyrelseutvecklingsbanken avompersoner
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med tjänst hos eller Interamerikanska
SÖuppdrag banken utvecklingsbankenav

1977:16

31 Mellanstatliga Medlemsstatemas Fördraget den 9 major- re-
ganisationen för inter- i 1980 internationellpresentanter orga- om
nationell järnvägstrañk nisationen, jämvägstrañk COTIFpersoner
OTIF sömed tjänst hos 1985:16orga-

nisationen och sakkun-
niga utsedda av orga-
nisationen

32 Europeiska Medlemmarnas Protokoll privile-orga- om
nisationen för i gier och immunitet förut- representanter
nyttjande organisationen,meteoro- EUMETSAT den lav orga-
logiska SÖsatelliter nisationens tjänstemän december 1986
EUMETSAT jämte deras familje- 1987:21

medlemmar samt
med uppdragpersoner

organisationenav

33 Multilaterala inves- Ledamöterna i Konventionen den 11orga-
teringsgarantiorganet råd och styrelse oktober 1985nets om upp-
MIGA med rättande det multi-samt personer av

hostjänst laterala investerings-organet
garantiorganet Lag

SÖ1987:1122
198 13

34 Ledamöter och Europeisk konventionexper-
i kommittén den 26 novemberter 1987upp-

rättad enligt den till förhindrandeeuro- av
peiska konventionen och omänskligtortyr
till förhindrande eller förnedrande be-av

handling eller be-tortyr m.m.
straffning Lag

SÖ1988:696
1988:37

Överenskommelse35 Europeiska banken Ledamöterna i bankens den
för återuppbyggnad styrelse och 29 maj 1990personer om
och utveckling med tjänst hos eller upprättande Euro-av
EBRD uppdrag banken peiska banken förav
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återuppbyggnad och
medutveckling av

anmäldSverige reser-
1991:129vation Lag

SÖ 1991:6

tilläggsproto-fondens TredjeLedamöterna ifondEuroparådets36
1959denkollet 6styrelse, administrativaochbosättningför mars

allmännatill dengransknings- över-råd ochutvecklingregional
rörandeenskommelsenoch deraskommitté
privile-Europarådetstekniskarådgivare, ex-

immunitetochoch sekreterare. gierperter
med Sverigemed tjänstPersoner an-av

Lagmäld reservationderasfonden jämtehos
SÖ1991:440familjemedlemmar

1992:42

januariden 31AvtalMedlemmarnasNORSAD-fonden37 repre-
upprättandefondens 1990iNORSAD-fondensoch sentanter omgu-

NORSAD-fondenmed-vemörsstyrelse,exekutivsekretariat av
NORSAD-fondensochexekutiv-lemmar av

exekutivsekretariatstyrelsesekretariatets
ändringarmed infördamedsamt personer

Åtagan-1993januariexekutiv-hostjänst
i§det i 14sekretariatet e

NORSAD-fondens
NORSAD-resp.

exekutivsekre-fondens
skallstadgatariats

fullgöras attgenom
kon-ibestämmelserna

21denventionen
1947november om
och im-privilegier

för Förentamunitet
fackorgannationernas

Lagtillämpas
SÖ1993:550

SÖ 1995:831992:48

den 15Konventionenförlik-Domstolens38
1992decemberskiljedo-ningsmän, om

skilje-ochförlikningoch sekreteraremare
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ombud dom inomsamt parternas ESK Lag
och SÖjuridiska biträden 1993:1299

1993:61

39 Organisationen för Medlemmarnas Förenta nationernasrepre-
förbud kemiska imot organisa- konventionsentanter den 30

tionen, med november 1992vapen personer om
tjänst hos eller uppdrag förbud utveckling,mot

organisationen och produktion, innehavav
observatörer under och användning av
inspektion kemiska samtvapen

deras förstöringom
SÖLag 1994:120

1993:28

40 Internationella tri- Tribunalens ledamöter, Stadga för inter-
bunalen för brott i f.d. åklagaren och dennes nationella tribunalen
Jugoslavien personal, registratorn för brott i f.d.

och dennes personal Jugoslavien fastställd
påsamt FN:s säker-personer som genom

medverkar i hetsråds resolutionannat sätt 827
tribunalen den 25 maj 1993 Lag

SÖ1994:570 1997:
45

41 Europeiska Medlemsstatemas Den internationellaorga-
nisationen för säkrare i Eurocontrolkonven-representanter orga-
tlygtrafiktjänst nisationen, organisa- tionen samarbeteom
Eurocontrol tionens personal jämte för luftfartens säkerhet

deras familjemedlem- med i Bryssel 1981
ingår i vidtagna ändringarmar som

SÖhushållet 1995:81samt
Organets general-
direktör

Överenskommelsen42 Internationella in- Personer med tjänst
stitutet för demokrati hos eller uppdrag mellan Sverige ochav
och fria val Interna- institutet deras Internationella insti-samt
tional IDEA familjemedlemmar för demokrati ochtutet

fria val immunitetom
och privilegier för
institutet och dess

SÖanställda 1995:67
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Internationella Tribunalens ledamöter, för43 tri- Stadga Inter-
bunalen för Rwanda åklagaren och dennes nationella tribunalen

personal, för Rwanda fastställdregistratom
och personal säker-dennes FN:sgenom

hetsråds resolutionpå 955samt personer som
medverkar den november 1994i 8sättannat

SÖtribunalen 1997:46

Internationella Företrädare för kon- nationernasFörenta44
havsbottenmyndig- havsrättskonventionventionsparter avsom

deltar med den december 1982,heten i 10möten
ochförsamlingen, rådet artiklarna 176-185

artikeleller med försam- bilaga 13IV
eller l995/96:l40lingens rådets prop.

general-samtorgan
sekreteraren och myn-
dighetens personal

ledamöter nationernasInternationella Domstolens Förenta45
havsrättskonventionhavsrättsdomstolen av

1982,den december10
artikel 10bilaga VI

l995/96:l40prop.

för för-Företrädare de KonventionenEuropeiska univer-46 om
grundandetdragsslutandesitetsinstitutet ettstaterna av

universi-rådgivare, europeisktoch deras
den 19företrädare för tetsinstitutEuro- av

prop.gemenskapema, aprilpeiska 1972
1996/97:5personal vid institutet

inklusive familjemed-
lemmar och andra

ärsompersoner
knutna till institutet

KonventionMedlemmarna i Euro-Europol47 utar-som
grundvalEuropols betats påpols avorgan,

Fördragetbiträdande artikel 3 idirektör, K
Europeiskadirektörer och tjänste- om

unionenmän upp-om
rättandet euro-av en

Euro-peisk polisbyrå
medpolkonventionen
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protokoll privi-om
legier och immunitet
för Europol, medlem-

i dessmarna organen,
biträdande direktörer
och dess tjänstemän,
utarbetat grundvalpå

artikel K 3 i För-av
draget Europeiskaom
unionen och artikel

i Europol-41.3
konventionen prop.
1997/98:31

Personal ställs till denKonventionen 26som
förfogande hän-september 1986 i48 av en
biståndsgivande delse kämtekniskpart av

och olycka eller radio-utrustningsamt
egendom införs aktiva prop.i ämnensom

dock med 1990/9l:180Sverige, de
inskränkningar som
följer förklaringarav

Sverige iavgettsom
anslutning till konven-
tionen

Främmande mili- Avtal Bryssel den49 i 19stats
styrka och dess prop.juni 1995tära

personal deltar 1995/96:37isom
utbildning fredsbe-för
främjande verksamhet
inom för Part-ramen
nerskap för fred när
det gäller ochimport

från Sverigeexport
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Bilaga 2

immunitetoch/ellerprivilegier gäller för följande

"Överenskommelse"Internationellasammanslutningar Personer

Främmande Wiendokumentetstats
observatörer,inspektörer 4 1992mars om
ochmedlemmari förtroende-ochut-
värderingsgrupp säkerhetsskapandeut-som

SÖuppdrag i åtgärderövar somavses
Wiendokumentetden4

förtroende-1992mars om
ochsäkerhetsskapande
åtgärder derasmed-samt
följandefamiljemedlemmar

Biträdandepersonaltill sådana
inspektörerochmedlemmar

utvärderingsgruppav en

Institutioner inom OSSE delegationer,Permanenta Punkterna i bilagan till3-16
i lagen1994:716 tjänstemän det ministerrådetinomärsomanges personersom av

rättslig ställningför vid dessainstitutioneroch konferensen säkerhetochom om
institutioner inom egendom samarbetei den dec.Europa l
konferensen säkerhet fattadebeslutet1993 rätts-om om
ochsamarbetei Europa kapacitet immunitetochsamt

SÖprivilegier 1997:47
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Utredningens3 uppdrag och arbete

Utredaren skall enligt direktiven utreda den utfommingennuvarande av
års lag och1976 immunitet privilegier fall och dei vissa analyseraom

problem förenade med denna. Utredaren denskall utvärderaärsom
lagstiftningsmetod används för införliva bestämmelserattsom om
immunitet och privilegier med svensk Utredaren skall vidarerätt.
beakta folkrättsliga aspekter. Härvid skall särskilt uppmärksammas de
problem följer bestämmelser och privilegierimmunitet iattsom av om

fall tenderar oklaravissa och svårtolkade. Utifrån resultatetatt vara av
analysen och utvärderingen skall utredaren utforma förslag till de
förändringar lagstiftningen nödvändiga. skallUtredarenav som anses
härvid myndigheterna effektivt och säkertintressetväga attsamman av
skall kunna tillämpa bestämmelserna med lagstiftningenkravet på att
skall med de folkrättsliga åtagandena. övrigtIöverensstämma är

oförhindrad för-utredaren sådana frågor och lägga fram deatt ta upp
slag nödvändiga.som anses

sammankallat medUtredaren har sju stycken sammanträden
utredningens experter.

syfte analysera de problem tillämp-I förenade mednärmare äratt som
lagstiftningen har utredaren genomfört med före-ningen intervjuerav

trädare For följande myndigheter och Sjötullen iorganisationer;
Stockholm, Generaltullstyrelsen, tullmyndigheten Malmö,i
polismyndighetema Stockholm och Malmö, skattemyndighetema ii
Stockholm och Malmö, särskilda skattekontoret Ludvika, Riksskatte-i
verket, International WorldIDEA maritime university. Förentasamt

Danmarks, Schweiz och Italiens utrikesministerier lämnatstaternas,
redogörelser för hur internationella överenskommelser införlivas i
respektive länder. Utredaren har utrikes-besökt det danskaäven

Östersjörådetsinköpsorganisationministeriet, UNICEF:s och MR-
kommissarie för undersöka den danska tillämpningen bestäm-att av
melser immunitet och privilegier.om
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4 Tidigare regleringar

Fram till 1960-talets mitt har svensk lag innehållit endast fåtal be-ett
stämmelser immunitet och privilegier. Reglerna har huvudsakligenom
gällt främmande och egendom i Sverige.stats representanter

Genom Kungl. brev den februari10 utfärdades1769 vissa bestäm-
melser privilegier för utländska sändebuds tjänstefolk. Bestäm-om
melser immunitet och privilegier för främmande statersom represen-

och egendom har också funnits i författningarvissatanter t.ex.som
brottsbalken, skatte- och tullförfattningar, folkbokföringsförordningen,
utlänningslagen och i viss speciallag. denI mån bestämmelser saknades
på området fick svenska myndigheter vid sina ställningstaganden i
dessa frågor tillämpa internationell och sedvänja.rätt

Bestämmelser särskilda förmåner för vissa internationellaom
har funnitsorganisationer särskildi lagstiftning sedan 1947.

År 1966 reglerades för första gången immunitet och privilegier för
främmande och egendom i lag ocksåstaters representanter en som
omfattade vissa internationella organisationer, SFS 1966:661.

lag1966 års de två första paragrafema, konstrueradsåutöver attvar,
lagtexten i paragraf vilka organisationer och vilkaien angav en annan
fysiska tillförsäkrades immunitet och privilegier. Lagenpersoner som
innehöll inte några bestämmelser förmånervilka denärmare om som
uppräknade subjekten hade till. dettaI avseende hänvisades till denrätt
stadga eller överenskommelse i Varje särskilt fall tillämplig,som var

det denna kunde återfinnas. olika inter-närmare Deutan att angavs var
nationella stadgoma eller överenskommelserna hade ofta utländsk text

blev direkt tillämplig svensk lag.som som
Lagändringar behövde upprepade gånger med mellan-kortagöras

på grund Sverige tillträdde ökande antal internationellaatt ettrum av
överenskommelser inrättande internationella förorganisationerom av
vilka gällde immunitet och/eller privilegier. den utsträckning detI
aktuella internationella överhuvudtaget passade in i vissorganet en
paragraf krävde lagens konstruktion oftast ändringar flera paragraferi
samtidigt. Vissa subjekt ansågs fallainte in under de existerande upp-
räkningama i lagens och3 4 och det blev nödvändigt lägga tillatt
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paragrafema.efterföljandedeparagrafer i lagen samt numrera omnya
klarhet.ochöverskådlighetdärför förlora ilagenMed tiden korn att

bestäm-inkorporeringsmetoden. Vissaden s.k.byggde påLagen
konsulärarespektivediplomatiskaWienkonventionernamelser i om
underlättaförförfattningargällandearbetades dock in iförbindelser att

fåkombestämmelserområden där dessa störstdepå atttillämpningen
myndigheterna.tillämpandeför debetydelsepraktisk
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Gällande5 rätt

Inkorporeringl

behållitlagstiftarenharprivilegierochimmunitetlagårs1976I om
immunitetbestämmelserinförlivainkorporeringmetoden att omgenom

tillhänvisarparagraferinnehållerprivilegier. Lagenoch somsex
bestämmelserinnehållervilkaöverenskommelser,internationella om

immunitetreglerasparagrafytterligareprivilegier.och Iimmunitet en
bilagaifinnsinternationellaför upptagnaoch privilegier ensomorgan

Påsådanatill sättknutnaochtill lagen somsammaorgan.personer
bestämmelserna intematerielladealltsålag finns1966 årsgällde enligt

iSverigespubliceradeöverenskommelserinternationellailageni utan
SÖ. bestäm-innebäröverenskommelser Detta attinternationella

SÖ skeriPubliceringenfinns i SFS.svensk lag intemelser utgörsom
och andrakungörande lagar1976:633lagen§med stöd 14 avomav

Sverigespublicering10701990:förordningenochförfattningar avom
överenskommelser.internationella

gällerendast såvitthelhetsiniinteAvtalen inkorporeras utan
bestämmelser,privilegier.och Dessaimmunitetbestämmelserna om

Sverigetillämpas iskallbestämmelserEG-rättsligadeliksom som
till denanslutningSverigesmed anledning1994:1500enligt lagen av

för-andraibestämmelserframförföreträdeharEuropeiska unionen,
inteförfattningar,tillkomnaocksåfattningar. Lagen övertar omsenare

uttryckligen sägs.annat

organisationerInternationella5.2

internationellaförprivilegierochimmunitetBestämmelser organom
4införlivassådanatillanknytningmedoch genomorganpersoner

till lagenbilagaiförframgårbestämmelsenAv att enangesorgan som
ellerimmunitetgällertill sådantmed anknytningoch organpersoner

1801502
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privilegier "enligt vad har bestämts i stadga eller avtal iärsom som
kraft i förhållande till Sverige".

Bilagan, utformad tabell,är innehåller dagi 50som som en organ
och/eller personkategorier. Tabellen redovisar vilket och vilkaorgan
personkretsar omfattas vilket avtal innehåller desamtsom som
materiella bestämmelserna.

förutsättningEn för tillämplighet det aktuella avtalet krafti iär att är
förhållande till Sverige. Vid undertecknandet eller ratifikationen ettav
multilateralt avtal ofta inte detta kommer träda kraft.ivet när attman
Det vanligt denna tidpunkt inträderär viss tid efter detatt att etten
angivet antal länder har ratificerat avtalet. En vanlig metod vid tillägg i
bilagan till lagen under tid har därför varit riksdagen beslutatattsenare

ändringen, d.v.s. det aktuella skall föras in bilagan,iatt organetom
angivit ändringen träder krafti den dag regeringen bestämmer.samt att

När fårregeringen meddelande det stipulerade antalet ratiñka-attom
tioner har kommit in och alltså avtalet kommer träda kraft,inärvet att
kan lagändringen förordnas gälla från och med dag.att samma
Metoden innebär det krävs två regeringsbeslut, nämligen först föratt att
promulgera lagändringen föroch förordna ikraftträdande.attsenare om

harRegeringen dock under åren olika metoder föranvänt sättaatt
ändringar bilagani i kraft. Under tid det vanligt sättaatten var
ändringen kraft samband medi i riksdagens godkännande denav
aktuella överenskommelsen. Då beslutade riksdagen ändringenatt
skulle träda i kraft eller veckor eftertvå det bestämmelsen kom-atten
mit trycket. innebar de svenska bestämmelsernaDetta kundeut attav

kraft långti innan avtalet blev bindande för Sverige. Så ärvara
exempelvis fallet med medlemskapSveriges i den Afrikanska
utvecklingsbanken. Avtalet trädde i kraft den 30 december 1982, men
ändringen bilagan hade kraft redan ii vilkenaugusti 1980, vidträttav
tidpunkt Sverige inte hade ansökt medlemskap.ännu om

övergångsbestämmelsemaI saknas genomgående angivandeett av
ändringen skall tillämpasinte förrän kändvid icke tid-att en senare

punkt. framgårDetta 4 § för tillämp-förutsättningav som anger som
ningen avtalet kraft.i myndigheternaFör skall detatt är att veta om
aktuella avtalet kraft förhållandei i till krävs regeringenSverigeär att
tillkännager ikraftträdandet. bakgrundenDetta till regeringenär att
enligt 4 § skall kungöra vid vilken tidpunkt avtal träder i kraft ellerett
har upphört gälla. Under tiden den julil 1987 till den juli harl 1997att
inga sådana kungöranden gjorts. juliDen l 1997 kun-ett nyttutgavs
görande återfinns i SFS 1997:595.som
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till följdoch privilegierImmunitet5.3 av

överenskommelserinternationella

ochimmunitetbestämmelserparagrafer medinnehållerLagen omsex
överenskommelser,internationellafasthar slagits iprivilegier mensom

fallutfornmingen. vissanuvarande Idenomfattas 4 § ikaninte avsom
internationellaknutna tillöverenskommelsema inteberor detta på äratt

folkrättsligtöverenskommelsema intefallandra på äroch i attorgan
dettill Sverige påkraft förhållandei i sättsålunda intebindande och är

i 4som avses
förbindelser intediplomatiska ärWienkonventionårs1961 om

de§lagen 2internationell organisation. Itill någon attkopplad anges
"enligt"och privilegierimmunitetomfattaskategoriernaangivna av

årstill 1963hänvisningenanvänds ibegreppkonventionen. Samma
denförbindelser 3 §. IkonsuläraWienkonvention senareom

rela-skall ifråga hurtillägg ifinns vissabestämmelsen ageramanom
meddennabiträttellerkonventionenhar biträttintetill ländertion som

förbehåll.
till inter-paragrafer hänvisarfyrainnehåller ytterligareLagen som

tillanknytninghartvåöverenskommelser,nationella varav
tidigareOSSE,samarbete i Europasäkerhet ochförOrganisationen

med-ochinspektörerobservatörer,bestämmelsen gällerESK. Den ena
Wien-iuppdragutvärderingsgrupperlemmar utövar som avsessomav

säkerhetsskapandeochförtroende-1992den 4dokumentet ommars
ochadministrativfamiljemedlemmar,§2åtgärder i Europa samta

personal vissabestämmelsentjänstepersonal. Ioch attteknisk avanges
diplomatiskaWienkonventionenfinns ibestämmelserde omsom

immunitetutsträckningenVad gällerskall tillämpas.förbindelser av
överenskom-till denparagrafen således intehänvisarprivilegieroch

överenskommelsensstället redovisasImelse enatsparterna om.som
Wienkonventionenbestämmelser ivissanämligeninnehåll, att om

alltsåBestämmelsentillämpliga. utgörförbindelserdiplomatiska är
bestämmelser iinkorporeringochtransformeringsamtidigt avenen

överenskommelser.internationella
immunitetdentillhänvisarOSSEbestämmelsenandra rörDen som

ministerrådsbeslut denbilaga tillföljerprivilegieroch de ettav ensom
inominstitutionerskall vissaEnligt beslutetb §.2december 19931

och Vissdelegationer, tjänstemändåvarande ESK,OSSE permanenta
beslutadeRiksdagenprivilegier. attochimmunitetåtnjutaegendom

SÖ.publiceras iskulleministerrådets beslut
och intesärskilt lageniregleras tasöverenskommelserdessaAtt

4 §utformningennuvarandedenpåbilagan berori angersomavupp



36 Gällande rätt SOU 1998:29

förutsättning det fråganär mellanstatligtatt internationelltettsom om
och immunitet och privilegier följeratt avtal eller stadgaettorgan av en

kraft förhållandei i tillär Sverige. mellanstatligEn organisationsom
kännetecknas bl.a. den traktat,att denupprättats samt attav genom en

multinationell funktionutövar och den för ändamåletatt utrustatsen
med och rättsordning. OSSE uppfyller enligtpermanenta organ en egen
svensk uppfattning inte kriterierna för internationellatt vara en
organisation, den inte baserad på folkrättsligtraktat i mening,anses en
och de beslut inom OSSE:s ministerråd oaktat detas är ärsom -
"politiskt bindande" inte betrakta avtal eller stadgoratt isom som-
folkrättsligt hänseende bindande för Sverige. framgårär Detta t.ex. av
ovannämnda Rom-beslut ministrarna bestäm-säger att antogsom
melserna och "De rekommenderar de deltagandeatt att staterna genom-
för dessa bestämmelser med iakttagande sina konstitutionella ochav
andra krav".

Utöver Wienkonventionema regleras folkrättsligttvå bindande avtal
utanför lagens bilaga. Det konventionen den 26 septemberär 1986ena

bistånd i händelse kärntelmisk olycka eller nödläge medom av en
radioaktiva stadgasDet immunitet ochämnen. privilegier skallatt
åtnjutas i den utsträckning i konventionen, dock med desom anges
inskränkningar följer förklaringar Sverige har avgivit isom av som
anslutning till konventionen 6§. Bestämmelsen och avtalet- -
omfattar personal ställs till förfogande biståndsgivande partsom av

utrustning och egendom förs in i Sverige. Det härsamt sig i detrörsom
fallet inte mellanstatlig internationell organisation.om en

Slutligen finns bestämmelse reglerar immunitet och privi-en som
legier vid import till och från förSverige främmande styrkaexport stats
och dess personal deltar utbildning för fredsbevarandei verk-som
samhet inom för Partnerskap för fred, i enlighet med avtalramen som

i kraft i förhållande till Sverigeär 7 §. härDet avtal iärsom avses en
Bryssel daterad1995 överenskommelse. heller detta fall detInte i rör
sig mellanstatlig internationell organisation.om en

5.4 Bemyndigande till regeringen

Lagen innehåller bemyndigande till efterregeringen avtal medett att,
finns i bilagan till lagen, meddela föreskrifterupptagetorgan som om

immunitet och förprivilegier andra sådana iänpersoner som anges
bilagan till lagen 5 §. Förutsättningen för skall fåregeringenatt
utnyttja detta bemyndigande föreskriftema sådant slag"avär att är som

i 8 kap. 3 regeringsformen".§ denna bestämmelseI reglerasanges
vilka föreskrifter måste meddelas vilket bl.a.lag, gällersom genom
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Till orda-föreskrifter brott och rättsverkan brott. sinochskatter avom
läsasdet bemyndigandet kanbestämmelsen motstridig, ilydelse är att

särskildobligatoriska lagområdet. Någondet gäller just detattsom
får i 8 kap. 7 §förordnandet baraerinran ämnenatt angesavse somom

införandet års lag. detta lagrumnödvändig vid 1976 Iansågs inteRF av
fir-eftervilka regeringen,uppräkning definns ämnen överaven

frågorföreskrifter. finns b1.a.lag, fär meddela Härordnande i om
utförsel inomoch eller Detvistelse Sverige in-utlännings i ärav varor.

ochhar förordnat immunitetdelegerbara område regeringendetta om
privilegier.

användningkommit tillbestämmelsen huvudsakligenpraktiken harI
fackorgan, oftast ianordnadekonferenser Sverige FN:svid i sam-av

utformatsFörordnandet har dåsvenska regeringen.arbete med den som
avtalaktuellaoch den organisationen. Dessaavtal mellan regeringenett

publicerats.har inte
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Folkrätt6

Allmänt1

inbördesreglerarFolkrätten är statersett nonnsystem som
Folkrätten tämligen rudimentär ioffentligrättsliga förhållanden. är

saknar lagstiftande,med andra rättsordningar.jämförelse Den ettett
egentlig viss månoch exekutivt i mening. Idömande ersättsett organ

internationella överenskommelser. Enlagstiftande funktionenden av
överenskommelserdock, nämligen internationellaskillnad kvarstår att

internationella domstolarnas domsrättendast binder Departerna.
Någraunderkastat sig densamma.begränsas princip till dei stater som

domstolarsverkställa internationellakaninternationella organ som
denberoendepraktiken. Efterlevnaden blirdomar inte iexisterar av om

efter domen.aktuella frivilligt sigrättarstaten
fastare formerfolkrätten kommit utveckla alltmodern tid harI att

flertal internationella organisationer. Förentatillkomsten ettgenom av
visserligenharexempel detta.tydligt på FN:sNationerna är ett organ

flertalmedverkat till tillkomstenlagstiftande makt harmeningen ettav
Vidare haröverenskommelser, s.k. FN-konventioner.internationella ett
internationelladomstolar denflertal internationella inrättats t.ex.som

kanlcrigsförbrytartribunaler. Slutligen FN:sdomstolen tvåi Haag samt
för medlemmarna bindande beslut.säkerhetsråd fatta vissa

Folkrättens rättskällor6.2

huvuddelar, d.v.s.bestå två sedvanerätten,Folkrätten kan sägas enav
ochgällande internationellgodtagitsallmän praxis rätt,somsom

överenskommelser. Sedvanerätteninternationellatraktaträtten, d.v.s.
medan traktaträttenoberoende samtycke,binda alla stater, avanses

endast binder avtalspartema.
vilken endastInternationella domstolens stadga,Artikel den38 i

uttryck för allmänändå fårgäller för domstolen utgöra ett enmen anses
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uppfattning vilka rättskälloma följ ande rättskällor skallär, attom anger
vid slitande inför den internationellaanvändas tvister domstolen;av a,

allmänna eller speciella överenskommelser, d.v.s. traktater, inter-
nationell sedvänja, allmänna de civiliserade folken erkända rätts-av
grundsatser, rättsliga avgöranden och doktrin. Domstolen kane,
också mål efter billighet och lämplighet,avgöra ett parternaom
samtycker. beror folkrätten till delDetta på viss utgöraatt anses
dispositiv eftersom binder älva traktater.sig Vissarätt staterna genom
grundläggande för ordningen i statssamñmdet docknormer anses
tvingande, s.k. jus cogens.

Internationella organisationer6.3 som

folkrättsligt subjekt

tid har internationella organisationer tillkommitI modern genomsom
fast institutionell struktur kommit betraktastraktater och har attensom

har ofta traktatenfolkrättsliga subjekt. Organisationerna genomsom
genomförande förutsätter de inordnas i deterhållit uppgifter vilkas att

träffahar fall erhållit kompetensfollqättsliga i vissaDe attsystemet.
andraoch träffa avtal medbeslut binder medlemmarnasom

därför för-innehålleroch Vissa traktaterorganisationer stater. en
erkänna organisa-medlemsstaterna i sin internapliktelse för rättatt

rättssubj ekt.tionens

och nationellFolkrätt6.4 rätt

harfolkrätten och den nationella rättsordningenFörhållandet mellan
och ofta med politiska Denlänge diskuterats övertoner. ena

oberoendeochargumenterade för självständighetinriktningen statens
den andra inriktningenbaserad rättspositivistiskt medanpå synsättett

naturrättsligaintemationalism medför progressivargumenterade en
utvecklats olika skolor,dessa utgångspunkter har det tvåinslag. Utifrån

monistiska skolan.den dualistiska och den

Dualism6.4. l

nationellafolkrätten och dendualistiska innebärDet rättensynsättet att
och olikarättskällor, rättsobjektskilda med olikatvåutgör rättssystem

varandra. Enligtverkar oberoendeinnehåll. tvåDe rättssystemen av
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detta endastdet binds de folkrättsliga för-synsätt är staten som av
pliktelsema. Myndigheter, inklusive domstolar, och medborgare anses

bundna. nationella domstolarna tillämparinte endast nationellDe rätt.
Enligt det dualistiska krävs särskilt införlivande försynsättet ett att en
internationell överenskommelse skall bli del den nationella rätts-en av
ordningen. sådant aktivt införlivande kan enskilda fysiskaUtan inteett
eller juridiska åberopa den internationella överenskommelsenpersoner
inför myndigheter och domstolar. införlivaKompetensen inter-att
nationella överenskommelser dualistiska tillkommeri rättssystem
vanligtvis det lagstiftande organet.

Monism6.4.2

folkrättenmonistiska innebär och den nationellaDet rättensynsättet att
binda myndig-delar Folkrättenär rättssystem. ävenansesav samma

internationellaheter och medborgare och i konsekvens därmed blir
inför nationella domstolar och myndig-överenskommelser åberopbara

åtgärd för införlivande. de flestaheter någon mellanliggande Iutan
folkrätten den överordnademonistiska rätts-utgörarättssystem anses

nationell rättsregel strid medordningen. innebär står iDetta att en som
folkrätten ogiltig.är

Även giltighetdet monistiska hafolkrätten enligt synsättet ansesom
nationell reglering, har någradet nationella någoni rättssystemet utan

internationellatraditionellt monistiska valt överens-attstater ge
reglering konstitutionen, bl.a. VIkommelser giltighet i art.en segenom

fast-Vanligare emellertid dettakonstitution.i Förenta Statemas är att
praktiska skillnaden mellanslås eller doktrinen.i praxis i Den ett

idualistiskt sålunda det i detmonistiskt och är attett system senare
internationelllagstiftningsåtgärd förkrävs särskildprincip att enen

skall bli del den nationella rättsordningen.överenskommelse en av

svenska6.5 Det synsättet

vissförhållande till folkrätten har länge kännetecknatsSveriges av en
Å tillskyndare inter-kluvenhet. sidan har Sverige varit en avena

andra har markerat sinnationellt samarbete, å sidan Sverigemen
hävdadeoberoende den sedan längesuveränitet och sitt genom

dualismen.
konstitutionella regler införlivandefinnsSverige ingaI av vareom

internationella överenskommelser. Detallmänna folkrätten ellersig den
grundsatserfolkrättsligaemellertid enstaka lagrumfinns attsom anger
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skall tillämpas. fallet med brottsbalkensSå BrB 2 kap. §7är t.ex.
beträffande begränsningar i jurisdiktionsrätten följer densom av
allmänna folkrätten och kap. hänvisar till folkrättensBrB 22 ll § som
definition folkrättsbrott.av

Enligt stadgad från domstolen, ochpraxis Högsta Regeringsrätten
Arbetsdomstolen internationell överenskommelse inte direktär en
tillämplig svensk den skall bli det krävs sålunda deni Förrätt. attatt

budsnationella bestämmelser. metoder står tillhar överförts till De som
för internationell överenskommelse den svenskainförliva i rätts-att en

transforrnering och inkorporering.ordningen är

Transformering6.5. 1

Transformering innebär bestämmelser i internationella överens-att
dekommelser införlivas med den nationella rättsordningen attgenom

medförfattningstext. Härvid används teknikomarbetas till samma
vid lagstiftning.systematik och språkbruk internavseende på rentsom

vilkende enskilda fallen beror på iTransforrneringens omfattning i
ellerkonventionsbestämmelsema saknar motsvarighet iutsträckning

materiellalagstiftning. Ibland måste hela det inne-strider gällandemot
lagstiftarentransformeras. andra fall kanhållet överenskommelsen Ii

bestämmelser överenskommelsenkonstatera flertalet i stämmeratt
bestämmelser krävergällande medan enstakamedöverens rätt, en

ändringar gällandekan ske obetydliga itransfonnering. Detta genom
in ihelt bestämmelser vilka antingenbestämmelser eller tasgenom nya

form särskild författning.eller utfärdas ibefintliga författningar av en
lagstiftningsåtgärderSlutligen fall konstatera ingakan i vissa attman

s.k. normharmoni.behöver dvs. det rådervidtas, att
införlivasinternationella överenskommelserNär trans-genom

denna harförfattningstextenfonnering framgår det vanligen inte attav
heltinternationell överenskommelse.tillkommit grund Närpå enav en

sker idet dock särskild hänvisninglag utfärdas förekommer att enny
nationella bestäm-bör observeras derubriken eller i ingress. Det atten

kraft,den svenska författningen imelserna tillämpliga trättär när
kraft.internationella överenskommelsen då har iden trättoavsett om

huvudsakliga metoden förhar tranfonnering varit denSverigeI
medlemskapinförlivande överenskommelser fram till vårt i EU.av

till svensköverför bestämmelsernaFördelen rättattvara mananses
myndig-välkända for berördaoch språkbrukmed teknik ärett somen

heter allmänhet.och
skillnaderkan uppståmed metoden detnackdelEn attvaraanses

och den svenskainternationella överenskommelsenmellan den
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författningstexten. medsamband den svenska författningstextenI att
utarbetas måste förutse de olika situationema kan komma attman som
aktualiseras anledning överenskommelsen. Enligt uttalande ii ettav
utredningen "Intemationella överenskommelser och svensk SOUrätt"

av skillnader mellan den transformerade1974:100 skall i händelse
motsvarande bestämmelsekonventionsbestämmelsen och i den inter-

den svenska bestämmelsen företräde.nationella överenskommelsen äga
jämföras med Wienkonventionenuttalande skall 27 iDetta art. om

traktaträtten, vilken det föreskrivs avtalspart kan åberopai inteatt en
för rättfärdigabestämmelser rättsordning sini sin interna att

underlåtenhet fullgöra traktat.att en
transformering översättning.transforrneringEn variant är genomav

utformad främmandeinnebär konventionstext påDetta äratt en som
författningen eller mindre ordagrannspråk den svenska iin itas en mer

det itill vad gäller vid inkorporeringöversättning. I ärmotsats som
ochsvensk uppfattning, den svenska översättningendetta fall, enligt

författningstexten gällandeinte den autentiska är rätt.som
transformerafördel med översättningEn attatt varagenom anses

fördeldetta tids- och arbetsbesparande. En attär anses varaannan
överenskommelsen, dåtekniken underlättar konfonn tolkning aven

utslag domstolar utanför landetsvägledning kan sökas från gränser.av
internationellanackdel med metodenEn överens-attanses vara

främmande lagstiftningsteknik.kommelser utformade med Detär en
allmänhet tillämpaför myndigheter ochkan därför svårt attvara

kannackdel översättningamalagstiftningen. En attanses varaannan
bristfälliga.vara

Inkorporering6.5.2

överenskommelse ellerinnebär internationellInkorporering att en
Bestämmelserna inkorporerasdelar denna skall gälla i Sverige.av

ellerhela överenskommelsendet i författning attatt angesgenom en
denna skall gälla svensk lag.vissa bestämmelser i som

procedurenfrämsta fördelen med metodenDen ärattanses vara
överförsoch arbetskrävande. Bestämmelsernabetydligt mindre tids-

grundasoförändrat skick. Eftersom rättstillämpningentill svensk irätt
enskildamyndigheter och idirekt också användspå text aven som

blir det naturligt vid tillämpningenandra konventionsstater, taatt
utbildas dessahänsyn till den praxis i stater.som

till överenskommelsen intenackdel praktiskEn ärnatur att textenav
till den svenska författningstexten.alltid publiceras i anslutning
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inkorporeringUnder år har blivit allt vanligare. Avgörandesenare
har nödvändigheten enhetlig tolkning och tillämpningvarit av en av

skillnad från internationella överenskommelserEG-rätten, vilken till i-
allmänhet självständig rättsordning hela tiden utvecklas.utgör en som-

6.6 EG-rätten

ställs och medFrågan och dualism i viss mån på sin imonism spetsom
Europeiska medlems-medlemskap i den unionen. varjeSveriges Inom

tillämpas den nationellaskall EG-rätten jämteterritorium rätten.stats
medlemsstaterna, dess legislativabinder baraEG-rätten inte organ,

fysiska och juridiskadomstolar och myndigheter ävenutan personer.
skilda upphov tillsimultana tillämpning tvåDenna rättssystemav ger

olika då tillträderflertal problem de uppstårinte är statett som ensom
innehållinternationell överenskommelse materiella attavseren vars

nationella rättsordningama.påverka de
problememellertid upphov tillMedlemskapet störreett avger

skaparnämnda. EG-rättsliga fördragenkomplexitet det Deän enovan
medlemsstat har erkänt denhelt rättsordning och varje rätts-nyany

utveckling.potentiellaall dess oförutsedda ochordningen med
det områderättsordning introduceras påErkännandet innebär att en ny

rättsordningen, unionensreglerats den nationellatidigare attsom av
fördragenmyndighet de områdentillåts sin påinstitutioner utövaatt

nationella myndig-skall tillseoch medlemsstatmedger dem det att att
påmyndighet strid med EG-rättenheter avhåller från isig utövaatt

begränsningmed doktrinendessa områden. Detta överensstämmer om
förmån för unionen såsomrättigheter tillmedlemsstatens suveränaav

den definierats domstolen.av
medlemsstaternamedlemskapet de flestaoundvikligt iDet attvar

infördeskonstitutionema. vissa konstitutionerförutsatte ändring i Ien
förandra bestämmelserbegränsade suveräniteten, ibestämmelser som

till förmån föreller delegation makten unionen.överförande av
dettavalts medlemsstaterna ivilken lösningOavsett som av

måsteunderstryka inteavseende det viktigt EG-rättenär att att
medlems-införlivande för tillämplig igenomgå formnågon att varaav

internationellaför införlivandeMetoderna överens-staterna. av
således tillämp-transformering och inkorporering intekommelser är

karaktär såväl vid tillkomstenliga vilken behåller sinpå EG-rätten egen
vid tillämpningen.som

föreliggeroch nationellkonflikt mellan EG-rättenEn rätt om en
bestämmelser strider EG-rätten.medlemsstat har eller motantar som

företräde, principEG-rättensligger i principenLösningen somenom
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obestridd från EG-rättsligt perspektiv tillämpning vidär ettmen vars
problem de nationella domstolarna. harflertal tillfällen skapat i Frågan

till inför EG-dom-reglerats fördragen kom prövninginte i utan upp
varvidstolen för första gången år 1964 principen EG-rättensom

efterföljandefastslogs. har bekräftats i flertalföreträde Utgången ett
mål inför EG-domstolen.

och fastslog igick domstolen längreavgörande år 1978I ett stegett
gemenskaps-domstol tillämpadomskäl nationell måstesina varjeatt

nationell föreskrift mådess helhet och åsidosätta varjeirätten som
ellerFöreskriften tillkommit förekonflikt med den,komma i oavsett om

vidareföreskriften. Domstolen uttaladegemenskapsrättsligaefter den
nationellatillämpadomstolar självmant harnationella vägraatt attatt
utfärdadestrid medföreskrifter står i EG-rätten, även senaresom

före-begära eller avvakta dessaoch den behöversådana, inte attatt
andralagstiftning ellerskall spelskrifter först sättas genomur

konstitutionella medel.
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överenskommelserInternationella7

perspektivsvensktettur

Inledningl

kodiñerats i 1969allt väsentligtfolkrättens regler har iallmännaDen
tillkraft förhållandeträdde itraktaträtten iårs Wienkonvention somom

Sverige den januari 1980.27
förochsluts olika sammanhangöverenskommelser iInternationella

skriftkrav föreligger inte,behov. Någratäcka varierande ävenatt om
avtal.endast gäller skriftliga Inter-reglerårs Wienkonventions1969

flera olika benäm-förekommer underöverenskommelsernationella
protokoll ochdeklarationer,traktater, konventioner,såsomningar

avgörande förbenämningenemellertid inteakter. Det ärär ensom
innebörd.överenskommelsensöverenskommelses rättsliga status, utan

ochstateravtal mellan tvåbilaterala traktaterskiljer mellanMan
unilateralaflera stateravtal mellanmultilaterala traktater samt

viljeförklaringar varigenomensidigaUnilaterala akteråtaganden. är en
kommu-viljetörklaringar måsteensidigautfástelse. Sådanagörstat en
inträderd.v.s. rättsvcrkaneffektfor denvinnaniceras att som avses,

kommunikationen.normalt genom
Överenskommelser under-tillträds allmänheteller iingås genom

godkän-godtagande ellerratifikationföljttecknande avtalet avav
dockfall krävsåtgärd binder I vissadå dennande staten.är somsom

andraeffekt.undertecknandet bindande Iratifikation och då harinte
anslutningundertecknandetillträde föregåendefall sker utan genom

förekommerEmellanåtöverenskommelsen."accession" tilleng.
s.k.mindre vikt ingåsöverenskommelserockså attatt genomav

utrikes-regel,ambassadör och, iutväxlas mellanministeriella noter en
ingåttsAvtal harland där ambassadören tjänstgör.ministern i det som

har follcrättsligtof notes"slcriftväxling eng. "exchange sammagenom
avtal.andrastatus som
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I Sverige ingås internationella överenskommelser efter beslut av
förekommanderegeringen, i fall med riksdagens godkännande. Nedan

följer redogörelse för folkrättsliga och svenska internrättsligaen
bestämmelser internationella överenskommelsers ingående ochom
upphörande.

Regeringens behörighet ingå7.2 att

internationella överenskommelser

Enligt kap. regeringsformen RF behörigheten ingå inter-10 1 § är att
förbehållen gällernationella överenskommelser regeringen. Detsamma

vad gällerändring sådana överenskommelser. till iI motsats somav
för devissa länder kan statschefen eller departement, med undantagett

förvaltningsmyndighet,fall då departementet inte ingåsom enagerar
internationell överenskommelse. på svensk sidaSom part somanges

förföreträdareregel regeringen, ministerium ståräven t.ex. ettom som
eller "Konungariketden andra vanligt "Sverige"Det är även attstaten.

kan leda tillavtal. svenskaSverige" i Detta synsättpart ettanges som
krävervid bilaterala avtal med å sin sidaproblem, särskilt staten som

minister elleröverenskommelserna ingås ettatt av en
ministerium/departement.

riksdagenframgår det i vissa fall krävslO kap. 2 § RFAv att att
lagstift-godkänner överenskommelse ingås. det fordrasOmatt enen
fullgöraanslagsbeslut för skall kunnaningsåtgärd eller Sverigeett att
inhämtaöverenskommelsen, måste regeringensina åtaganden enligt

riksdagen godkännerriksdagens godkännande. krävsDessutom att
krävs någonvikt, det inteöverenskommelser större ävenär omsom av

behörighetsornråde. riketsåtgärd faller riksdagens Ominomsom
medde fallet överläggadet, kan regeringen iintresse kräver senare

godkännande.riksdagensUtiikesnämnden stället för inhämtai att
vikt eller inteHuruvida fråga skall avgörsstörre aven anses vara av

under konstitutionelltregeringen ansvar.
internationellaRegeringsformens regler ingående överens-avom

kommelser internationella åtagandenockså tillämpliga på ensidigaär
bl.a.folkrättsligt bindande för Sverige. innebärDettaär attsom en

utfástelse lands föregåsstatsråd regering måstegörett ett annat avsom
regeringsbeslut.ett
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Förhandlingsarbetet7.3

förhandlingar.föregås regelinternationell överenskommelseEn avsom
fleraellerdeltagandeförhandling företräds deVid staterna ettaven

och observatörer.sakkunniga,biträdasombud. kanDessa experterav
förhandlingsdelegation.bildar deTillsammans en

ochmellan bilateralskillnaderpraktiken vissablir iDet enen
harförhandlingenbilateraladenförhandling. Imultilateral

endast tvådärmedoch detförhandlingsdelegationen ärmotparten
1976 årsavtal omfattasdejämkas Avviljor skall avsomsamman.som

avtalbilaterala.högkvartersavtalen Dessadet endastlag ärär som
privilegierochden immunitetfråga, nämligensyftar till lösaatt omen

multilaterala förhandlingarnadeVid äri Sverige.för organisationen
förbudkomplicerad. Konventionenbetydligt motommeraprocessen

kon-multilateralomfattandeexempel påkemiska är ett envapen
Förhandlingarna140-talförhandlingsarbetet deltogvention. I stater.ett

kon-kommaoch syftetunder många årpågick överensatt om envar
fram-förbudbestämmelserinnehållabl.a. skullevention motomsom

övervaknings-kemiskainnehavställning och samt envapenav
acceptabel idensåmåstemekanism. Konventionen avvägas att var

konven-självklartdåpolitiska Detjuridiska ocholika attärsystem.
uttryck för minstadelar nämnare.mångationen i är ett gemensamen

förordnasförhandlingsdelegationsvenskMedlemmarna av en
hemma.sakfrågan hördepartementdet statsråd inomvanligen varsav

förhandlings-särskildha någonombudbehöver interegelSom ett
ellerinbjudandeemellertidEmellanåt begär statfullmakt. en

skall företes."credentials"fullmaktshandling eng.organisation att en
under-befullmäktigadedenförhandlingsfullmakt inte rätt attEn ger
Härförförhandlingenöverenskommelseteckna den utmynnarsom

eventuellaparaferadockOmbudet kanfullmakt.särskildkrävs en
denfastställandeinnebärparafering textöverenskommelser. En ett av

undertecknaOmbudet fårförhandlingarna.resultatet ävenär avsom
redo-innehållabrukarslutprotokoll.och Dessaeventuella slutakter en

Under-denna.och resultatetförloppförhandlingensgörelse för av
blitillsamtyckeinnebär på intetslutakt atttecknandet sätt ettav en

elleraktenöverenskommelserden eller debunden somavsersomav
avtalstext.paraferinggällerdenna.direkt i Detsammaintagits av en

Undertecknande7.4

under-fråganuppkommeröverenskommelse utarbetatsSedan omen
fall. Vissaolikaverkan iUndertecknandet har olikatecknande.
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överenskommelser blir enligt sin lydelse bindande direkt denär
undertecknas. Andra överenskommelser får bindande verkan först
sedan undertecknandet följts ratifikation eller godkännande. detIav

fallet innebär dock undertecknandet i principatt ärstatensenare
förpliktad avhålla sig från handlingar skulle kunna omintetgöraatt som
överenskommelsens ändamål och syfte.

När det i överenskommelse den skall ratiñceras, kanatten anges
den undertecknas förbehåll för ratiñkation. I vissautan överens-
kommelser emellertid kan uttrycka sitt samtycke tillatt stat attanges en
bli bunden direkt undertecknande eller undertecknandegenom genom
följt ratiñkation. Om avsikten inte omedelbart skall bliär att statenav
bunden överenskommelsen, därförmåste vid undertecknandet görasav

uttryckligt förbehåll för ratiñkation.ett

Beslut7.5 underteckna nationellaattom -
bestämmelser

En överenskommelse får undertecknas först sedan fattatregeringen
beslut därom. undertecknandetOm har bindande verkan och överens-
kommelsen enligt kap.10 2 § skall underställasRF riksdagen för god-
kännande, måste detta ha skett innan regeringen kan fatta beslut om
undertecknande. regelSom regeringens beslut redan fastställdavser en
avtalstext. kanDet undantagsvis förekomma fattaregeringen måsteatt
beslutet undertecknande förhandlingeninnan helt har avslutats.om
Som förutsättning för sådant beslut bör gälla dels den blivandeett atten
överenskommelsens i allt väsentligt fastställts, dels särskildatext att
skäl föreligger för undertecknande den slutliga före-ett utan att texten
lagts Beslutetregeringen. underteckna kan i sådana fallatt avse en
blivande överenskommelse innehåll står "huvudsakligi överens-vars
stämmelse" med till regeringsbeslutet fogat förslag. formu-Dennaett
lering regeringsbeslutet innebär undertecknande fårinte ske,attav om
det marginella sakliga ändringar i den till beslutet fogadegörs änmer
texten.

Som i föregående avsnitt erfordras enligt folkrättens reglernämnts i
allmänhet den skall underteckna överenskommelse företeratt som en

fullmakt eng. "full powers" för styrka sin behörighet. Krav påatten
uppvisande fullmakt föreligger inte statschefen, regeringschefenav om
eller utrikesministern undertecknar överenskommelse jfr. 7 iart.en
Wienkonventionen traktaträtten. Dessa ställningsinom anses genom

Ävenha sådan behörighet. i vissa andra fall kan det följa praxis attav
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normalt inteFullmakt behövsbehöver uppvisas.fullmakter inte t.ex.
skriftväxling.vid

beslutdå regeringensfallutfärdas ikanfullmaktshandling ävenEn
villkorat på såöverenskommelse sätt attundertecknande ärav enom

står iavtalstextenslutligadenendastskall skeundertecknandet om
fogaderegeringsbeslutettillmed detöverensstämmelsehuvudsaklig

befullmäktigade.åvilar då denfalletdettaförförslaget. Ansvaret äratt

anslutningochRatifikation7.6

blifalli vissakanföregående avsnittetdetframgår statSom enav
andra fallundertecknandet. Ividdirektöverenskommelsebunden av en

överenskommelsen. Närratificerardärutöverkrävs däremot att staten
tillträderkraft, överens-redan iöverenskommelse statträtt enen

detiVad"accession".eng. sägsanslutningkommelsen somgenom
anslutning.gäller"ratification"eng. ävenratiñkationföljande om

tillsamtyckesittuttrycker överens-ratifikation attGenom stat enen
avtal ratiñcerasBilaterala attbindande förblirkommelse staten. genom

multilateralaRatifikationratiñkationsinstrument.utväxlarparterna av
ratiñcerandedennormalt statenskeröverenskommelser attgenom
överenskommelsenden itillratifikationsinstrumentöverlämnar sitt

utrikes-landsvanligendepositarieTilldepositarien. ettutsedde utses
Deposi-sekretariat.organisationsinternationellellerdepartement en

folkrätts-denratifikationsinstrument utgörutväxlingenellertionen av
bli bundentillsamtycke överens-bekräftaformen för attliga att av en

folkrättsligt.bliråtgärderdessanågon statenkommels. Först avgenom
enligtgodkännanderiksdagensöverenskommelsenKräver

Regeringsbeslutproposition.dettainhämtaskap10 2RF omgenom
riks-inteErfordrasbifallits.propositionenmeddelasratiñkation när

åtgärderandraheller någraoch behöver integodkännandedagens
regeringenkanöverenskommelsen,bundetblirvidtas Sverigeinnan av

beslut.ochioch ratifikationundertecknandebesluta ett sammaom

ingåendeförAndra former7.7 av

överenskommelserinternationella

innehålleröverenskommelserinternationellaförekommerDet att
förformerandramedratiñkationenbestämmelser, ersättsattangersom

bundentill överens-samtyckeuttrycka attstatsatt avvaraen
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Överenskommelserkommelsen, notifikation. kan också ingåst.ex.
skriftväxling eng. "exchange of notes".genom

Till del multilaterala överenskommelser kan tillträde skeen genom
undertecknande åtföljt deposition godkännandeinstrumentettav av
eng. of"instrument acceptance".

bilateralI eller multilateral överenskommelse ibland atten anges
den träder krafti enkla meddelanden mellan signatärstatema,genom

till depositarien, överenskommelsen godkänts eng.attresp. om
"notification of acceptance" eller de konstitutionella kraven för dessatt
ikraftträdande uppfyllda. Notifikation till depositarien ocksåär är en
vanlig form för godkännande ändringar konventioneri ändrings-närav
förfarandet reglerats särskilda bestämmelser. Notifikation kangenom
inte ske enbart grundvalpå regeringsbeslut underteclmande.ettav om

tillträde skerNär i någon de här åsyftade formerna, förfar påav man
vid beslut ratifikation. beslut godkännaEttsätt attsamma som om en

överenskommelse eller verkställa slqiftväxling fattas således iatt en -
förekommande fall efter riksdagsbehandling sådantregeringen. Ettav-
beslut skall föregåregeringen notifikation de konsti-även attav en om
tutionella förkraven överenskommelses ikraftträdande uppfyllda.ären

Reservationer7.8

Ibland förekommer det vid tillträdet till multilateralatt staten en
överenskommelse önskar reservation något avseende. Medigöra en

ensidig förklaringreservation syfte uteslutai attavses en som avges
eller modifiera réittsverkningarna bestämmelserna i traktat art.av en
2.1 Wienkonventionen traktaträtten.om

skall skriftligen får denEn reservation och endast görasavges om
inte förbjuden enligt överenskommelsens och syfteändamål seär art.
23 och Wienkonventionen traktaträtten. det hän-19 i Iom senare
seendet kan ibland föreligga olika uppfattningar bland konventions-

kan därförParterna invändningar sådanastatema. göra mot reserva-
tioner de strider överenskommelsens syfte.ändamål ochmotsom anser

En invändning får till följd de bestämmelserreservationmot atten
reservationen inte blir tillämpliga mellan den reserverandesom avser

och den invändande långt invändningenså sträcker sig art. 21.3staten,
Wienkonventionen traktaträtten. Reservationer kan antingengörasom
vid undertecknandet, vid ratiñkationen, vid godkännandet överens-av
kommelsen eller vid anslutningen till denna.

En reservation skall enligt svensk föregås regeringsbeslut,rätt ettav
vanligen dendet beslut då regeringen ställning till tillträdet tilltar
internationella överenskommelsen.
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eng.de förklaringargäller tillämpliga delarVad i ävensagtsnu
undertecknande ellervidibland"declarations" Sverige avgersom

dennatilleller vid sin anslutningöverenskommelseratificering enav
egentlig mening.reservation ihar karaktärenoch inte avsom

Ikraftträdande7.9

oftastkraft framgårträder iöverenskommelsedåTidpunkten aven
oftaöverenskommelsermultilateralaslutbestämmelser. I attdess anges

depo-ratifikationsinstrumentantalikraftträdandet sker visstnär ett
för debindandeöverenskommelsenblirikraftträdandetVidnerats.

bundna den.förklarat sigratifikationstater avsom genom
Bestämmelserikraftträdandet.tidSfTlSt förVanligen sätts ut omen

kanöverenskommelsehuvudsak på två Entidsfnst utformas i sätt.
utväxlingenmånader efterantal dagar ellerträda kraft vissti ett av

kanAlternativtellerratifikationsinstrumenterforderligt antal noter.
kraftträder iöverenskommelsenikraftträdandebestämmelser attange

depositionellerdet utväxlingmånad eftervissden första dagen i atten
åtgärder förnationellamedhinnabehovetviktigtskett. Det är attatt av

fastställs.ikraftträdandettidsfristen förinförlivande beaktas när
då dekraft den dagträder isällan deBilaterala avtal stadgar inte att

utväxlats.ratifikationsinstrumentbåda parternas
påskerskriftväxlingöverenskommelse ingåsNär somgenomen

dagen. Inormalt kraft deniöverenskommelsenträderdag,samma
daterad,dåden dagikraftträdandet ske ärfall kanandra svarsnoten

andradenmottagitsdå dennaeller den dag parten.note av
klausuler. Dennaockså s.k. opting-outförekommer typDet av

vissabundenblirmedlemsstatföreskriverbestämmelser att aven
inominteorganisation,inombestämmelser antagits statenomensom

invändning.tid anmälerviss en

ändringochUppsägning7.10

internationellaingåendebestämmelserRegeringsformens avom
också påtillämpningenligt kap. 4 § RFöverenskommelser 10äger

såledeskräveruppsägningöverenskommelser. Enuppsägning av
riksdagsbeslutförutsätterdengodkännande,riksdagens ett omom

omständighetenvikt. Denbedömsellerlagändring störrevara avannars
med riks-har ingåttsskallöverenskommelseden sägasatt uppsom

skallställningbetydelsesaknar i principgodkännande när tasdagens
den.behörigtill sägaär att uppsomvem
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På motsvarande skall reglerna i kap.10sätt 4 § RF också tillämpas
på ändringar överenskommelser. Frågan riksdagensav om
godkännande skall inhämtas skall därvid bedömas uteslutande med
hänsyn till innehållet i ändringen, och det i princip betydelseär utan om
den ursprungliga överenskommelsen ingicks med eller riksdagensutan
godkännande.
Huvudregeln traktat ändrasär överenskommelseatt en genom en
mellan Som kan s.k. opting-out klausulerparterna. nämnts inne-ovan
bära passivitet blir bundna överenskommelser.att parter Närgenom av
ändringar i överenskommelse beslut de tillantas överens-en genom av
kommelsen anslutna eller överenskommelsen till-staterna en genom
skapad organisation, kan det bli aktuellt tillämpa det förenkladeatt
förfarande för godkännande i 10 kap. 5 § tredje stycket RF.som anges
Beträffande internationell överenskommelse införlivats meden som
svensk inkorporering, kan riksdagen föreskrivarätt framtidaattgenom
ändringar i överenskommelse automatiskt skall gälla i Sverige. Etten
sådant beslut förtida inkorporering får endast ändringarom avse av
begränsad omfattning.

7.1 l Publicering
ÅrPublicering började1912 internationella överenskommelser som

Sverige tillträtt publiceras i Sveriges överenskommelser med främ-att
SOmande makter i stället för i Svensk författningssamling SFS.

Riktlinjerna för vilka överenskommelser skulle publiceras intesom var
författningsreglerade, utvecklades praxis.utan genom

Genom förordningen 1990:1070 publicering Sveriges inter-om av
nationella överenskommelser reglerades vilka överenskommelserm.m.,

skulle publiceras. Samtidigt ändrades på publikationen tillnamnetsom
SÖ.Sveriges internationella överenskommelser

Huvudregeln alla för Sverige bindande överenskommelserär att
SÖ.har ingåtts regeringen skall publiceras i gällerDetsammasom av

ändringar, reservationer och förklaringar publiceraderör överens-som
kommelser uppgift sådan överenskommelse upphörtsamt att attom en

Överenskommelsergälla. mindre vikt behöver dock inte publiceras.av
Om det finns särskilda skäl kan utgivaren besluta föräven att

Sverige bindande beslut mellanfolkliga organisationer skallav
SÖ.publiceras i Utgivaren kan också besluta publicera avtalatt som

har ingåtts svenska förvaltningsmyndigheter.av
I vissa fall publiceras internationella överenskommelser andraiäven

SÖ.publikationer Vid inkorporering överenskommelsenän tas van-
ligen in bilaga i till denSFS lag eller förordning varigenomsom en
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överenskommelserförekommer ocksåsker.inkorporering Det att
till dess bestämmelserhänvisningallmäninkorporeras utangenom en

lag.fallet med års1976publiceras i SFS. Såavtalstexten är t.ex.att
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Utländsk8 rätt

Danmarkl

internationellaIngåendel av
överenskommelser

grundlagens 19 §Iden danska 1 st. anges:
anliggender.mellomfolkeligeihandler på rigets"Kongen vegner

handling,ikke fortagesamtykke kan han dogfolketingetsUden nogen
for-område, eller indgåindskraenkereller rigetsder foroger nogen
ellernodvendigmedvirkenfolketingetsopfyldelsepligtelse, till hvis er

folke-kan kongen udenhelleraf betydning.i ovrigt storresom er
mellomfolkelige overennskomst,samtykke opsigetingets som ernogen

samtykke."indgået med folketingets
skallgodkännandekungligaföljer dettagrundlagens 14 §Av att

utrikesministernGrundlagen tilldelar inteminister.biträdas minst enav
överenskommelser,internationellakompetens ingåsärskildnågon att

betydandekonstitutionell praxismed stöddäremothan ingår ettavmen
stycket iandrai §medverkar. Vidare 17kungenantal utan att anges

skallregeringsforanstaltninger"grundlagen "vigtigedanskaden att
internationellaingåenderäknasHitbehandlas i regeringen. även av

överenskommelser.
formfolketinget ihuvudregelförutsätterGrundlagens 19 § attsom

framförhandladtillsamtyckebeslut sitt överens-attett engerav
falldeårligen, bara igångersker också 5-6kommelse ingås. Detta men
deniuppfylla förpliktelsernaförnödvändiglagändring inte attansesen

lagändringfallöverenskommelsen. deIinternationella ansesen
tillfolketingetsamtycke"lagändringen "tystnödvändig innebär ett av

förutsättningunderöverenskommelsen ingåsinternationelladen attatt
förtillkommitdendess förarbetenlagen eller attdet framgår attav

överenskommelsen.internationellaförpliktelserna i denuppfylla



Utländsk58 rätt SOU 1998:29

Det vanligt förekommande lag förhandpå folke-är att antasen av
tinget regeringen eller minister ingå internationellrätt attsom ger en en
överenskommelse på bestämt område och visst innehåll. Dettaett ettav
innebär det behövs ytterligareinte några lagstiftningsåtgärder föratt att
överenskommelsen skall bli gällande.

Införlivande8.1.2 internationellaav
överenskommelser i dansk rätt

grundlagensDet följa 19 § internationella överens-attanses av
kommelser vidare blir del den danska rättsordningen.inte utan av

innehåller grundlagen eller lag någraDärutöver sigvare annan
bestämmelser internationella överenskommelsers förhållande tillom
nationell eller hur uppfyllelse kan eller skall ske.rätt

kundgorelse opfyldelse af traktater""Betaenkning nr 682I om og
Köpenhamn 1973 konstaterades det fast författningsrättsligäratt en

särskild lag måste stiftas de förpliktelser den inter-praxis att en om
nationella överenskommelsen medför omedelbart kan uppfyllasinte av
statsorganen.

former för uppfylla de förpliktelseranvändsI praxis tre att som
följer överenskommelsen. omskrivning,den internationella Dessa ärav
vilken metodenden i Sverige användanärmast trans-motsvaras av
forrnering, konstaterande nonnharmoni.och inkorporering samt av

förekommande metoden det gällerOmskrivning den vanligastär när
införlivande fárdigutarbetade traktater. Metoden användesredanav
bl.a. införlivandet människorättskonvention.vid FN:sav

kornInkorporeringsmetoden används relativt sällan i Danmark men
dock vid införlivandet de två Wienkonventionematill användning av

förbindelser. Konstaterandediplomatiska och konsulära av norm-om
konstaterar danskharrnoni innebär danska myndigheter rättattatt upp-

överenskommelsen. Därmedfyller förpliktelserna i den internationella
lagstiftningsåtgärder.Vidtages normalt ingasett

vilkendansk doktrin har utvecklats allmän tolkningsregel, inne-I en
bär den tvetydig, skall tolkas på sådansk i händelserätt, äratt attav

folkrätten. Vidare har detden överensstämmelse medstår isätt att upp-
får förmodas lag-ställts s.k. "formodningsregel" enligt vilken det atten

stiftningsmakten lagstiftningsåtgärder strid medönskar vidtaga iinte
strid medDanmarks internationella åtaganden. Bestämmelser vidtagna i

därför sådana förbehålltidigare accepterad folkrätt skall tolkas med
och/eller kommer överensstämmelse medtillägg, dansk irättatt

tolkningfolkrätten, detta står i strid med ordagrannäven en avom
danska doktrinenbestämmelser dansk vidare i deni Deträtt. attantas
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befogenheterförvaltningen förpliktigad skönsmässigt sina iär utövaatt
folkrätten. Med hänvisning till dessa principeröverensstämmelse med

därför kan åberopa internationelladet sig på överens-att mananses
och myndigheter delen dekommelser inför danska domstolar i den inte

med danskstår överensstämmelsei rätt.

immunitets- ochInförlivande8.1.3 av

privilegiebestämmelser i dansk rätt

representationer har WienkonventionenVad utländska staters omavser
denlag 18förbindelser inkorporerats 252diplomatiska genom nr. av

förbindelser. Wienkonventionendiplomatiskajuni 1968 omom
danskförbindelser har den inkorporerats ikonsulära även rätt genom

lag 67 den 8 1972.av marsnr.
och institutionermedge internationella organisationerFrågan attom

första lag 43och uppkom gångenprivilegier immunitet avgenom nr.
möjliggöra ratifikationfebruari syfteden 20 1948, att avvar envars

privilegier och immuniteter.rörande Nationemaskonventionen Förenta
dettaflertal konventioner pådärefter ratificeratDanmark har ett

område.
af novemmber 1983"lov, 567 30gällande lagen,Den omnrnu

m.v"intemationale organisationerforrettigheder immuniteterog
berördbestämmelser vilka ministerinnehåller etträtten att genomger

införliva bestämmelserförfarande, "bekendtgorelse",administrativt om
ellerför internationella organisationeroch privilegierimmunitet

ämbetsmän och sakkunnigadeltagarstatemasinstitut, representanter,
m.fl.

och privilegiemaordalydelse förutsätter immunitetenLagens att
folkrättslig mening. Frånöverenskommelse ihärrör internationellur en

ministerrådsOSSEnumerakan dock ESK:spraxis nämnas attnyare
rättskapacitet för institu-december ESK:sbeslut den 1993l omav

införlivats dettaoch privilegier påimmunitettioner sätt, atttrotssamt
uppfattning betraktaenligt dansk intebeslutet gängse att ensomvar

kanfolkrättslig Vidareinternationell överenskommelse i mening.
högkvartersavtal med OSSE:sDanmark ingåttnämnas ettatt

fårrörande dess sekretariat.parlamentariska församling Detta anses
församlingenDanmark presidenten föruttryck för ansågatt attettvara

högkvartersavtal och organisationenhade kompetens ingå attatt upp-
internationell överenskommelse.förfyller kraven iatt partvara en

till.Danmark har anslutit sigomfattar organisationvarjeLagen som
internationelltformerfår vidare omfatta sådanaLagen antas avnyare

folk-överenskommelse inödvändigtvis vilar påsamarbete inte ensom
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rättslig förutsättasmening. måste dock det fråganDet äratt om en
slutgiltig och färdig Således det inte nödvändigt göratext. attvar en
lagändring för medge parlamentariska församling immunitetOSSE:satt
och privilegier, ovan.se

privilegier införlivas påbestämmelser immunitet ochDe somom
förvad nödvändigtdetta får inte ärsätt utöver att orga-som
internationelltutföra uppgifter, jfr. denskall kunna sinanisationen

fall den"functional de inter-erkända necessity". Iprincipen om
ochöverenskommelsen medger längre gående immunitetnationella

samtycke inhämtas.privilegier folketingetsmåste
uttömmande regleranämnda lagarnainte deAvslutningsvis nuanses

och privilegier Danmark.vilka immunitet i Detåtnjuter antassom
medkonferenser åtnjuter viss immunitetdärför delegerade tillatt en

därmed fårfolkrättsliga sedvanerätten och dennastöd den varaansesav
rättsordningen.del danskadenen av

internationellapubliceringKungörelse och8.1.4 av
överenskommelser

publi-kungörelse ochingentingdanska grundlagenDen nämner om
tillförarbetenainternationella överenskommelser. Avcering av

skallöverenskommelserinternationella"lovtidendeloven" attanges
praktiska skäl iSedan sker dettakungöras och publiceras däri. 1935 av

"lovtidende", avdelning C.särskild avdelningen av
överenskommelser inne-internationella"Bekendtgorelser" somav

tillgängliga i sinprivilegiebestämmelserhåller ochimmunitets- är
retsforskrifterelektroniske registerhelhet i "statens over

de också i "Topsoe-Jensen,regel intagnaretsinfonnation". Som är
emellertidfors inteår.Dansk utkommer varje Detlovregister", ettsom

immunitetåtnjuterorganisationersärskilt officiellt register över som
Danmark.och privilegier i

internationellaför listaProtokollUtrikesministeriets över orga-en
Danmark Köpenhamn.har Dessanisationer i är upptagnasätesom

BlandProtokollet."Copenhagen Diplomatic List"sist i utges avsom
Nordiskaför ochregionkontordessa återfinns bl.a. WHO:s europa

rådets sekreteriat.
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8.2 Schweiz

8.2.1 Ingående internationellaav
överenskommelser

artikel detI 8 i schweiziska edsförbundets grundlag kon-attanges
federationen har ingå internationella överenskommelserrätt attensam
med främmande artikelI 9 stadgas emellertid kantonemastater. att
förbehåller sig ingå internationella överenskommelser medrätten att
främmande berör frågor kantonal offentlig ekonomi,stater som om
grannrelationer och polisiära frågor.

I Schweiz förhandlas och ratificeras internationella överens-
kommelser regeringen "Bundesrat". skall kunnaFör regeringenattav
ratificera internationell överenskommelse krävs emellertid, enligt arten

585 i grundlagen, parlamentet "Bundesversammlung" först god-att
känner överenskommelsen beslut. För sådana internationellaettgenom
överenskommelser omfattas 3-589 i grundlagen,art t.ex.som av om
den internationella överenskommelsen löper på obestämd ellertid om
fråga anslutning till internationell organisation, krävsär ävenom en en
folkomröstning detta begärs minst eller50.000 röstberättigadeom av

Ävenåtta stycken kantoner. parlamentet kan besluta inter-att en
nationell överenskommelse skall godkännas folkomröstning.genom

8.2.2 Införlivande internationellaav
överenskommelser i schweizisk rätt

Schweiz bekänner till det monistiskasig innebärDettasynsättet. att att
internationella överenskommelser ingås Schweiz blir delsom av en av
den schweiziska rättsordningen och medi de ratificeras.att

Sålunda behöver internationell överenskommelse sig trans-en vare
formeras eller inkorporeras för bli del den schweiziska rätts-att en av
ordningen. Emellertid kan det bland blii nödvändigt denatt anpassa

lagstiftningen,nationella denna inte står i överensstämmelse medom
den internationella överenskommelsen och/eller det sigrörom om en
internationell överenskommelse "non-self-executing", d.v.s.ärsom om
förpliktelsema i överenskommelsen sådan allmän karaktär deär attav
förutsätter särskild implementerande lagstiftning för kunnaatt
tillämpas.
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immunitets- ochInförlivande8.2.3 av
schweiziskiprivilegiebestämmelser rätt

och privi-beträffande immunitetlagstiftningSchweiz har ingen separat
har iinternationella organisationer sätedelegier. Såvitt somavser

harschweiziska parlamentetvalts.särlösning DetSchweiz har en
Vereinbarung mit inter-betreffend"Bundesbeschlussbeslutettgenom

Schweiz"derrechtliches Statut inüber ihrOrganisationennationalen
internationellamed dehögkvartersavtals.k.ingådelegerat rätten att

emellertid skyldighetharRegeringentill regeringen.organisationerna
samtycke hög-regeringamaskantonalaberördadeinhämtaatt om

beskattningsrätt. Rege-påverkar kantonernaskvartersavtalen t.ex.
iavtalsådanaemellertid inteomfattar artfullmaktringens angessom

obestämd tid. Dessalöper påsådanagrundlagen,3-4 i89 t.ex. som
frågor,Uppföljningparlamentet.godkännasavtal måste avav

noteform.sker ihögkvartersavtalentillägg iändringar och

internationellapubliceringochKungörelse8.2.4 av
överenskommelser

kungörsöverenskommelsemainternationellagällandeSchweiziDe
lagstiftning ipåpublicerasde sättatt annansomsammagenom
kronologisktvilketBundesrechts",des ärSammlung"Amtlichen en

internationellapubliceras deDärefter överens-lagsamling.ordnad
vilketBundesrechts",Sammlung des är"Systematischenkommelsema i

lagsamling.ordnadefter saken

Italien8.3

internationellaIngående8.3.1 av
överenskommelser

italienskadenartikel ienligt 95åvilarutrikespolitikenförAnsvaret
tilldelar inteGrundlagenministerrådet.regeringengrundlagen

idetavseendei detta ärsärställningnågonutrikesministern men
överenskommelser.internationellaingårdennehuvudsak som

8artikel i87ratiñceras enligtöverenskommelserInternationella
internationellaSådanapresident. överens-republikensgrundlagen av



SOU 1998:29 Utländsk 63rätt

kommelser omfattas artikel 80 i grundlagen kan endast ratifi-som av
presidenten efter parlamentets godkännande. Godkännandetceras av

sker parlamentet lag. De internationellaatt antar överens-genom en
kommelser här sådana politisk och sådanaär är natursom avses som av

stipulerar skiljeförfarande eller juridisk reglering samtsom annan
sådana internationella överenskommelser medför förändringarsom av
nationens territorium, finansiella ställning eller dessstatens av
nationella lagstiftning.

Införlivande8.3.2 internationellaav
överenskommelser italienski rätt

Såsom godkänner parlamentet internationellnämnts attovan en
överenskommelse omfattas artikel ratificeras80som av genom
antagandet särskild lag. lagDenna ramlagskarraktär ochärav en av

förutom godkännande ratificera intemationelladenutgör, ett att
överenskommelsen, också själva införlivandeakten. Internationella
överenskommelser blir således del det italienska rättssystemeten av

inkorporation, såvida inte sådan implementering förutsättergenom en
ändring nationell förlag undvika konflikt med den nationellaatten av

rättsordningen. dessa fall får endera ändra den nationella lag-I man
stiftningen eller inkorporera den internationella överenskommelsen
med reservationer, förutsatt detta tillåtet.äratt

Införlivande8.3.3 immunitets- ochav

privilegiebestämmelser i italiensk rätt

Italien saknar lagstiftning beträffande och privi-immunitetseparaten
legier. stället måste för varje internationellI organisation, upprättarsom

Italien, särskild lag reglerari parlamentet vilkensäte antasen av
omfattningen och privilegier. Därtill mellan Italienimmunitet ingåsav
och vederbörande sede"internationella organisation "accordo diett
"sätesavtal" vilket de medavtal Sverige ingårnärmast motsvaras av
internationella organisationer har högkvarter här.sittsom

8.3.4 Kungörelse och publicering internationellaav
överenskommelser

förhållandeSamtliga internationella överenskommelser krafti iärsom
till Italien, inklusive behand-de inte kräver någon parlamentarisksom
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Ufficiale". Enligtenligt lag 839/1984 i "Gazettaling, publiceras samma
överenskommelserinternationellasamtligamånatligenlag skall som

fortill parlamentettidsperioden översändasaktuelladenunderingåtts
innehållerårligen registerVidare samt-registrering. upprättas ett som

påverkarnågotöverenskommelser påinternationella sättliga de som
Italien.

förentaAmerikas8.4 stater

internationellaIngående8.4.1 av
överenskommelser

inter-delarkonstitutionellaamerikanskadet systemetI uppman
agreements".och "executive"treaties"överenskommelser inationella

samtyckeefterpresidentenratiñcerasochingås"Treaties" avav
2/3-delaremellertid minst ärförutsätts senatoremaDet attsenaten. av

Ävenföreläggsaktuella "treatyn"då den senaten.närvarande
kräverpresidentenoch ratiñcerasingåsagreements""executive menav

samtycke.intefrån "treaties"till skillnad senatens
fallersådanadelsslag.två Deagreements" är"Executive är somav

tilldelegeratsbefogenheter ochkonstitutionellaunder kongressens som
presidentensstödmedingåssådanadelspresidenten, egnaavsom

överbefälhavare.egenskapi hansbefogenheter,konstitutionella t.ex. av
fåröverenskommelseinternationellingåendeFörhandling enavom

och iutrikesministern,ellerpresidententillståndmedendast upptas av
före-formellagäller vissagenomförandeförhandlingensfråga om

Sålundacirkulär.utfärdatutrikesdepartementetskrifter enligt ett av
deautentisk iengelska blireftersträvabl.a. textförhandlarnaskall att

ingås Förentaöverenskommelser staterna.avsom

internationellaInförlivande8.4.2 av
amerikansköverenskommelser i rätt

tillhörkonstitutionenamerikanskastycket, denandra iartikelEnligt VI,
ochLand,.."of thelaw"...thehögstalandets"treaties" rätt supreme

utsträckningtillämpa dem iskyldigadelstatsdomstolama attär samma
Delstatemastadgar.delstatslagstiftningenvadfederal rätt, oavsettsom

skatte-bundnavarför de intebeskattningsrätt äremellertidhar avegen
överenskommelser.internationellaprivilegier i
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bestämmelse skall kunnaför i "treaty"Förutsättningen att en en
enligt uttalanden dentillämpas "landets högsta rätt" i praxisär attsom

direkt tillerkänner enskilda rättigheter och/ellerså utformad denär att
särskild genomförandelagstifming.skyldigheter stöd Dettautan av

"self-executing". den mån enbartuttrycks så den I "treaty"äratt en
fördragsslutandeförpliktelser for deinnehåller allmänna staterna att

lagstiftning meddessa Vanligtvisåtgärder uppfyllsvidta vissa genom
frågatillämpningsföreskrifter. gäller framför allt iDettatilläggs- och

åtagandenamånga andra fall dåsanktioner iåläggande ävenmenavom
internationella överenskommelseneller denallmän karaktär närär av

regler förhållande till vadgenomförande helt iförutsätter somnyaav
"non-self-executing".benämnstidigare gällt. Dessa

lagstiftning, d.v.s. den "non-kräver särskild"treaty"Om äromen
samband med den underställsdetta iself-executing" senatenattanges

underställaslagförslaget, måsteSjälvaför godkännande. som
godkännandeförrän har givit sittframkongressen, läggs inte senaten

lag-dock förränRatiñkationen sker inteöverenskommelsen.till
genomförts.stiftningen har

tordefolkrättsliga utfornming, vilketgäller i sin"Treaties" vara en
verkar förtidigareorsakerna till Förenta nämnts, attstaterna,att somav

de villspråk överenskommelsemaautentiskt iengelska skall vara
biträda.

överenskommelsersådanaingentingKonstitutionen säger somom
d.v.s. "executive agreements".godkännande,inte kräver senatens

"executive agreement" intedockHuvudregeln torde utanatt ettvara
Även agreement""executivejämställt med federalvidare blir rätt. ett

"self-direkt, d.v.s.kan tillämpasden detkan dock attarten varaavvara
lagstiftning.inverka på gällandedärmedoch kommerexecuting" att

ochimmunitets-Införlivande8.4.3 av
i amerikanskprivilegiebestämmelser rätt

vilkafinns det tvåmed vad redovisatsenlighetI sätt genomovansom
privilegiebestämmelser blirochinnehåller immunitets-"treaties" som

första situationenamerikanska rättsordningen. Dendel den är atten av
dettaimmunitetsbestämmelserna "self-executing". Iprivilegie- och är

amerikanska federaladel dende automatisktfall blir rätts-en av
andra situationenratifikationen.och med Denordningen i är att

innebär"non-self-executing" vilketbetraktabestämmelserna är att som
nationell lagstiftning.det krävsatt

bestämmelser ihuruvidaförlegala principernaDe avgöraatt
självklara."self-executing" inteöverenskommelserinternationella ärär

18-01503
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Emellertid bestämmelser privilegier och immunitetär om som upp-
ställer specifikt angivna privilegier och immuniteter, i till sådanmotsats
bestämmelser uppdrar värdlandet bevilja immunitet ochattsom

nödvändiga förprivilegier skall kunnaorganisationenär attsom
genomföra uppdrag, betrakta "self-executing".sitt Konven-att som

rörande privilegiertionen Förenta Nationernas och immuniteter utgör
sådan internationell behandlasexempel på överenskommelseett en som

"self-executing".och bör emellertid"treaty" Detärsom somen
tillämpasuppmärksammas den inte på amerikanska medborgareatt

bosatta fall krävs för denna bestämmelserdär. vissaI även typ av en
s.k. order" "a Presidential announcement" för bestäm-"executive att
melserna skall implementeras.

ochBestämmelser immunitet privilegier antasom som som
"non-self-executing" tillämpligaoch"executive agreements" är görs

lagstiftningimplementerande kongressen.antassom avgenom
har kongressen "International OrganizationsSlutligen genom

befullmäktigat presidenten s.k.Immunities Act" att engenom
order" vilka organisationer skall åtnjuta immunitet"executive ange som

med vad den aktuellaoch privilegier i enlighet stadgas i inter-som
överenskommelsen. internationellnationella organisationFör att som

och privilegier enlighet med dennakunna åtnjuta immunitet i "Act"
medlem ellerkrävs endera i organisationenFörenta äratt staterna att

särskilt medgivande utfärdarkongressen lämnat presidentenett att en
beträffande sådan"executive order" organisation Förentaen som

flertal internationella harmedlem organisationerinte Ettärstaterna
Internationalmedgivits immunitet och privilegier, bl.a.på detta sätt

Development Law Institute.

internationellaKungörelse och publicering8.4.4 av
överenskommelser

finns bestämmelser konstitutionen beträffande kungörelseDet inga i
och publicering internationella överenskommelser. "Treaties"av

presidenten ratifikationsinstrumentetkungörs enligt praxis så snartav
kungörshar utväxlats eller deponerats. "Executive agreements" i

allmänhet har dock fall begärt kungörelse,inte; kongressen i vissa
särskilt fall då överenskommelsen berört tariffer.i de

lag från skall "treaties" och andra internationellaEnligt 1950en
överenskommelser kungöras lagen uppställer regler huringa ommen

periodisktpublicering skall ske. Publicering skedde tidigare, dels i två
delsolika för och förserier, "treaties" "executive agreements",en en

ochårligen den officiell lagsamlingen, "Statues Large. Från medi at
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sammanfördes de två periodiska "The1946 serierna tillseparata
OtherTreaties and International Series TIAS". Från och medAct

sammanförs överenskommelser harde publicerats i TIAS1950 som
United and Otherårsvis i "The States Treaties International Agreements

Vidare publiceras tryckt gällandeUST". varje år register överett
internationella överenskommelser benämntoch andra"treaties"

"Treaties in Force".

Sammanfattning8.5

internationellafor hurframgått bestämmerSom sättetstaternaovan
nationella planet. konstitutionerskall få effekt på detförpliktelser Dess

mellanfördelningen kompetenshuvudsak fråganbehandlar i om av
internationellafråga ingåendeoch parlamentet istatsledningen avom

besked vilkenkonstitutioner ocksåöverenskommelser. Vissa ger om
hari förhållande till övrigainternationell överenskommelseställning en

vanligtvisrättsordningen.den nationella Däremotbestämmelser i ges
automatiskt bliröverenskommelsenden internationellabeskedinte om

USAsrättsordningen, dock iden nationella VIdel art.seaven
införlivandelagstifming för deneller det krävskonstitution, attom

den nationellaskall bli delinternationella överenskommelsen en av
nationellavanligtvis överlåtits till defråga harrättsordningen. Denna

förtjänasfall till doktrinen.och i vissa Detdomstolarna avgöraatt
monistiskfråganavslutningsvis uppmärksammas ärstatattatt enom

ideologiska övervägandengrund politiska ochdualistisk har sin ieller
juridiska överväganden.iänsnarare
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tillämpningenErfarenheter9 avav

års lag1976

myndighetertillämpandeNågra9.1

föremål förlagen har varitpåpekar regeringendirektivenI att
består hardessa problemundersöka varitillämpningsproblem. För att

verksamhetmyndigheter sinföreträdare för italat med någrajag som
lag.tillämpar 1976 års

främst påprivilegiefrågor Proto-ochhanteras immunitets-På UD
defrågorgäller främstaArbetsuppgifterna i rörkollet. rummet som

finns iinternationella organisationerkonsulat ochbeskickningar, som
direkt frånProtokollet kommer frågorTillanställda.derasSverige samt

myndigheterfrån tillämpandeliksomoch organisationerbeskickningar
ilandet.

utländska medborgarefrämstlagenTullmyndigheterna berörs närav
konsulat ellervid beskickning,för arbetaflyttar till Sverige ettatt enen

medarbetaredessa eller derasochinternationell organisation när
Generaltullstyrelsenföreträdare förtalat medharimporterar Jagvaror.

och Stockholm.Malmöför tullmyndighetema ioch
vidimmunitetåberoparberörs någonPolismyndigheterna när

utländska diplomaterbeträffandebli aktuelltbrottsmisstanke. kanDetta
Polismyndigheternainternationella organisationer.vidoch tjänstemän

beskickningarbevakningrörande skydd ochärendenhanterar också av
polismyndi-förmed företrädarepersonal. har talatoch deras Jag

Stockholm.Malmö ochgheterna i
utsträckning frågorberörs vissSkattemyndighetema i rörsomav
finns här landet, iibeskickningar och organisationer störremensom

utlandet försvenskar arbetar iutsträckning frågor rör somsomav
förmed företrädarehar talatorganisationer.internationella Jag

Malmöskattemyndighetema iinternationella enhet,Riksskatteverkets
skattekontoret Ludvika.särskilda iStockholm detoch samt
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har slutit högkvartersavtalSverige med internationellatre
Avtalen gäller regionkontor Stockholm,organisationer. UNHCR:s i

World WMU Malmö och InternationalMaritime University i IDEA
IDEA Stockholm. har talat med företrädare för ochi Jag WMU IDEA
för ytterligare belysning de problem kan förenadefåatt av som vara

lag.med tillämpningen 1976 årsav

Protokoll9.2 UD:s

problemet vidför Protokollet framhåller detFöreträdare störstaatt
fattamyndigheter skallårs lag detillämpningen 1976 är att somav

kunskaper deoch privilegier dels har dåligabeslut immunitet omom
tillämpningen pådels försöker överlåtarelevanta bestämmelserna,

frågarpoliser ringer ochProtokollet. skerDet när t.ex. om ensenare
vede-Rätteligen skulle frågan"har immunitet".viss vara omperson

dennaoch fråganrbörande har diplomatisk i Sverige statusstatus om
kan ocksåpolismyndigheten. Frågornaleder till immunitet prövas av

vilket tyder påinnehållet bestämmelse,gälla det konkreta i atten
avtal. Motsvarandehar tillgång till relevantapolismyndighetema inte

tullmyndighetema.personalfrågor ställs påtyp avav
leder tillförhållandeProtokollet pekar också på attett annat som

problematisk för myndigheterna.lagen blirtillämpningen/tolkningen av
enhetliga kretsaravtal berör ifinns drygt femtioDet stort sett avsom

definitioneravtalen har varierandeoch organisationer, menpersoner
dettaolika avtalen varierar påbestämmelser. deoch olika Att sätt

för dekompliceras såväl inommedför tillämpningen UDatt som
tillämpande myndigheterna.

fungerar huvud-beskickningamamed de utländskaSamarbetet
överlämnatsbeskickning harTill utländsk i Sverigesakligen bra. varje
och tillämp-del redovisar de reglerinformationsmaterial tillett ensom

finns Sverige.ningar isom

Tullmyndigheterna9.3

företrädare förföreträdare ellerVarken Generaltullstyrelsens GTS
har någraStockholm detullmyndighetema Malmö elleri attanser

med tillämpningen lagen.problem av
avseendetill GeneraltullstyrelsenAmbassadernas klagomål

vilketärenden år, GTStullmyndigheternas hantering understiger tio per
hanterar lagstiftningenmyndigheternaindicium påett atttar som

ochförfattningssamlingGeneraltullstyrelsen utfärdarkorrekt. en egen
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handböcker. finnsvissa Så det "konventionshandbok" bl.a.t.ex. en som
innehåller denågra vanligast tillämpade konventionema i 1976 årsav
lag.

heller tullmyndighetenInte Stockholm kani peka på konkretanågra
problem. konventioner oftast tillämpasDe de båda Wien-ärsom
konventionema. Vid införsel skall tullanmälan vilkengöras,av varor en
vanligen ombesörjs speditör. Till tullanmälan skall fogasav en en

befrielseansökan från skatt eller avgifter. ansökan skall bl.a.Avom
framgå ansöker och vilken kategori denne tillhör, vilken typvem som

det sig och mängden värdet. dennaPårör samtav varor om varor
ansökan skall Protokollet ha intygat den ansöker befrielseatt som om
tillhör den kategori ansökan.isom anges

Tullmyndigheten Malmö har kommit kontakt medi iattuppger man
omfattning.lagen endast i begränsad har då gälltDetta antingen WMU

eller polska konsulatet. Generaltullstyrelsen har fram särskildatagit
anvisningar det gäller lämnar sin listor tillWMU. WMU inär tur
tullmyndigheten på de vid universitetet omfattaspersoner som av
immunitet och privilegier.

Polismyndigheterna9.4

tillfrågade polismyndighetema uppleverDe inte det uppstår någraatt
problem vid tillämpningen lag. Polismyndigheten1976 års iav
Stockholm betonar sällan har anledning tillämpa lagen. Deatt attman
fall då lagen aktualiseras har vanligen samband med trafikbrott.
Rikspolisstyrelsen anvisningar för hur personalen skall närutger agera
immunitetsbestämmelser åberopas. Befålen har telefonnummer till
vakthavande på Protokollet kontaktas det behövernär utrönassom
vilken diplomatisk viss har. särskilt undervisnings-Ettstatus en person
material används i undervisningen på polishögskolan har tagitssom
fram i samarbete med protokoll.UD:s

Polismyndigheten Malmöi lagen inte vållar någraattanser
bekymmer. skulle kunna tillämpa eftersomDen svår det ärattvara
svårt få tillgång till relevanta avtal, detta rikspolis-problem haratt men
styrelsen löst utfärda råd hur ingripandeatt motgenom om personer

skallåtnjuter immunitet gå till. Vidare har länspolismästarensom
utfärdat särskilda tjänsteföreslcrifter behandlarWMU. Dessarörsom
vad gäller förhållande till dess lokaler, personal ochi WMU,som
studenter.
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Skattemyndigheterna9.5

Protokoll det endast inom delar skatte-Utöver UD:s vissaär av
förvaltningen uppfattar års lag "svårtillämpad".1976som man som

Riksskatteverkets internationella avdelning9.5.1

från skattemyndigheter från enskilda.Avdelningen får frågor såväl som
vanligen frågor beskattnings-det fallet det sigI rör om omsenare

för arbetar vid internationellakonsekvenser svenskar organisa-som
Skattebefrielsen dessa fall nonnalt knuten tillutlandet. itioner i är

internationellakontrakt den enskilde har med denvilken typ av
den enskilde sällan känner till. Sånågotorganisationen, tror t.ex.som

vid anställning hosbefriade från all skatt i Sverigemånga de bliratt en
flera inte-listor på anställdainternationell organisation. De som

avtalen skall lämna till medlems-enligtrnationella organisationer
del vilket upplevsfår RSV interegeringar storstaternas av, som en

brist.
myndigheter kanofta varken allmänhet ellerFrågor föranleds attav

skattebestämmelsema och dåskilja lag från de nationella i1976 års
framför nationell lagstiftning.lags företrädesynnerhet 1976 års annan

för bristfällig ochframför vidare informationen lagenRSV äratt om
aktuella konventions-skattemyndigheterna har tillgång till deinteatt

sprida information finns.borde denVerket UDtextema. att somanser
också de EG-rättsliga immunitets-Avdelningen pekar på att

få kännedomproblem. svårtbestämmelserna Det ärutgör attett om
eftersom harmateriella bestämmelserna, regeringen inteinnehållet i de

kan återfinnas, vilket regeringentillkännagivit vilka rättsakter dessai
inför EU-anslutning.1994/95 :46 Sverigesåtog i propositionensig

svåröverskådliga.Vidare bestämmelsernaär

Skattemyndigheten i Stockholm9.5.2

direktmervärdesskatteornrådet har skattemyndigheterna ingenPå
lag föranleder.befattning med de frågeställningar 1976 års Dessasom

det särskilda skattekontoret i Ludvika.ärenden iställethanteras av
arbetar för internationella organisa-det gäller svenskarNär som

uppfattningskattemyndigheten Stockholmbekräftar i RSV:stioner att
avtalenåterkommande problem. Vanligendenna kategori görutgör ett

uppdrag organisa-anställning inom åtuppdelning mellan t.ex. resp.en
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tionen. enskildaDe får många gånger missvisande information från
arbets-/uppdragsgivaren i denna avgörande fråga.

Vissa problem kan också uppstå medföljande till diplomaternär som
ackrediterade i Sverige har förvärvsarbete eller bedriverär närings-

verksamhet här. Antalet ärenden torde dock inte överstiga 20 år.per
Kunskapen lags1976 års existens ringa bland de vanligaärom

handläggarna. De ärenden blir aktuella hanteras detvanligen påsom
s.k. distriktet GD, där personalen däremot har special-gemensamma
inriktning bl.a.på dessa frågor.typer av

9.5.3 Skattemyndigheten i Malmö

Skattemyndigheten fåri Malmö också frågor från arbetarpersoner som
åt internationella problemorganisationer. Några tillämpa lagen haratt
myndigheten upplevt, däremotinte tillgång till relevantaattmen
avtal.

materiella problem finns inte relaterade till lagen tillDe är utansom
tolkningen avtalen. har varit fallet med World MaritimeDettaav
Organization WMO avtal med svenska beträffanderegeringen WMU.
Vidare har det förekommit tillämpningsproblem mervärdes-i
skattefrågor. problem dock knutna till lagDessa inte 1976 årsär utan
till mervärdesskattelagen. Myndigheten pekar i detta sammanhang på

"intemationella organisationer" i kap. mervärdesskattelagen3 30 §att a
beskrivs bestämmelseninte hänvisning till 1976 års lag. Igenom en

regleras undantag från skatteplikt vid förvärv från EG-länderandra av
beskickningar, konsulat och internationella kap.organisationer. 10I

däremot,ML reglerar till återbetalning mervärdesskatt,rättsom av
finns direkt hänvisning till 1976 års lag 6 §.en

särskilda skattekontoret9.5.4 i LudvikaDet

särskilda skattekontoret det finns problemDet inte någraattanser
förenade med tillämpningen lag.1976 årsav

särskilda skattekontoret Ludvika hanterar bl.a. frågorDet i åter-om
betalning mervärdesskatt till beskickningar, konsulat, internationellaav

Återbetalningorganisationer och deras anställda. mervärdesskattav
regleras förordningeni 1994:224 återbetalning mervärdesskattom av
och punktskatter tillvissa hjälporganisationer, utländska beskickningar
m.fl.

återbetalning skall till vidare-En ansökan lämnas skallUDom som
befordra Ludvikaden till skattekontoret i med uppgift förvärvetattom

18-01504
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återbetalning enligt 10 kap. 5 8har tillgjorts någon rättsomav -
harutanför Sverigemedinternationella organisationerOcksåML. säte

sådanafrån Sverige,för förvärv eller tjänstertill återbetalningrätt men
skattekontoretsärskildaförekommande.ansökningar sällan Detär

formella,medan demateriella frågorkontakt med rättkommer i t.ex.
förvärv, UD.till skattefritt prövas av

UniversityMaritimeWorld9.6

medproblemföreligger någradetinteförFöreträdaren WMU attanser
lagstiftning intehansådan. Däremot1976 års lag att annanansersom

Sverige. Enochhögkvartersavtalet mellan WMOmedkompatibelär
mål vilketsyfte nå vissa angivnadrivs iinternationell organisation att

gäller förvadavviker frånarbetsfonnernabl.a. innebär att ensom
ambassadernasanpassad tilllagstiftningennationellaambassad. ärDen

internationella organisationers.och tillverksamhet inte
frågorställerdärordningen WMUnuvarandedenVidare kritiseras

ellervia UDmyndigheter, antingenandrafår fråntill ochUD svar
tillhänvisarocksåförekommer UDmyndigheterna. Detdirekt från att
sittinteUDFöreträdaren för WMU tarfinansdepartementet. attmenar

förpliktelsema.folkrättsligadefullgörför Sverigeattansvar
internationelladesamordnar"focal point"efterlyserWMU somen

lag-svenskadenproblem ochochfrågororganisationernas att
organisationernasinternationellatill destiftningen även anpassas

verksamhet.

International IDEA9.7

organisationenföreträdare förstartade 1996. EnverksamhetIDEA:s
avtalettillrelateradeproblemfanns flerainledningsvisdetattuppger

tillämp-myndigheternasoch tillSverigeochmellan organisationen
IDEA:still början inteaccepteradesbl.a. statusningar, somen

varitorganisationentidUnder denorganisation.internationell som
problem lösts.emellertid dessaverksam har
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övervägandeO1

10.1 Lagstiftningsmetoden

10.1.1 Bakgrund

Såsom beskrivits i avsnittet "Follcrätt" finns regler för huringaom
bestämmelser internationellai överenskommelser skall införlivas i den
svenska rättsordningen. bestämmelserna ellerOm berör myndigheters
enskildas handlande fordras enligt doktrin och stadgad praxis genom-
förandebestämmelser för stadgandena i den internationellagöraatt
överenskommelsen tillämpliga Allmänt gäller bestämmelserhär. iatt
internationella överenskommelser införlivas med den svenska rätts-
ordningen på bestämmelserna saknat anknytningsättsamma som om
till internationell överenskommelse, d.v.s. lag eller för-en genom
ordning. Sverige kan således dualismen råda.I sägas

Med Sveriges inträde ställs frågan och dualism,i EU monismom
såsom behandlats i avsnittet rörande Redan påEG-rätten, på sin spets.
1960-talet fastslog EG-domstolen monistisk till sinEG-rätten äratt
karaktär. bakgrund bl.a. RomfördragetsMot artikel åter-av som
speglar lojalitets- och solidaritetsprincip med fördragen, frågankanen
ställas Sverige lever med både dualistiskt ochett ettom numera
monistiskt system.

Riskerna för folkrättsliga åtaganden förlorar genomslagskraftiatt är
givetvis det dualistiskai i det monistiska, därstörre änsystemet man
skall tillämpa den internationella överenskommelsen direkt. Vidare
torde det monistiska enklare lösa de allmänpolitiska ochsystemet upp
lagtekniska problem förknippade med implementering. Jagärsom en

emellertid frågeställningen ligger förinte inomattanser ramen
utredningsuppdraget, varför frågan lämnas därhän.

Med utgångspunkt i dualismen det således nödvändigt skapaär att
förrättsakt införa internationell överenskommelse nationelliatten en
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härför,finns huvudsak tvåtidigare beskrivits iSåsom sätträtt.
och transfonnering.nämligen inkorporering

lagstiftning-behandla olikakommer jagUnder avsnitt 10.1 att
internationell överenskommelseramlagar för varjesmetoder; som

och privilegier,immunitetbestämmelserinnehåller enom
överenskommelser ideflertalettranfonnerar"standardlag" somavsom

transformering varjeårs lag,omfattas 1976 överens-dag avav
dockdag.har i Jagden viinkorporeringkommelse tartypsamt av

regeringen iriksdagen bemyndigarmöjligheteninledningsvis attattupp
privilegierochimmunitetbestämmelserförordningsform införa om

överenskommelser.internationellabestämmelser ipågrundassom
till ändringar iförslagredovisa vissakommer jagUnder 10.2avsnitt att

praktiskavissamin bedömningunder avsnitt 10.3och1976 års lag av
och möjligalagenmed tillämpningenförenadeproblem är avsom

problem.dessaminskaåtgärder för att

till regeringenBemyndigande10. l att genom
bestämmelserinförlivaförordning om

privilegierochimmunitet

iregeringsformenkap.förenligt med 8 attinteDetBedömning: är
införa bestäm-förordningarbemyndiga regeringenlag att genom

ingångnaSverigeoch privilegier iimmunitetmelser avom
överenskommelser.internationella

fogas tillskallavtalförriksdagsbehandling varjedag krävs nyttI som
förlcritiseratsgångerhar mångaMetoden attårs lag.1976 vara

föregick lagens221975/762205 s.propositionenotymplig. I som
iregeringenuppdramöjlighetenavhandlades attinförande, att

privilegierochbestämmelser immunitetinföraförordningsform omnya
ingicks. Detöverenskommelserinternationellamedsambandi att nya

med regerings-förenligordning knappastsådankonstaterades äratt en
före-fortfarande blirfråganvarförutvecklades inte,Uttalandetformen.

få propositiontidbetydligt längremål för diskussion. Det atttar en
nuvarandeförordning. ärinföra Det systemetbehandlad än att en

framförhållning.och kräver visskostsamtsåledes mera
aspekterytterligareriksdagsbehandling kangäller kravet pådetNär

ingåendetRF skallregeringsformenkapitlettiondeanläggas. Enligt
riks-fall godkännasöverenskommelser vissaiinternationella avav

innebäröverenskommelsemagäller attkap. 2 §. Dettadagen 10 om
gälleri övrigt"eller deneller stiftasupphävasändras,lag skall om
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område inom vilket riksdagen skall besluta". Regeringsformen före-
skriver också riksdagsbehandling överenskommelsen är störreom av
vikt.

Sannolikt skulle ingåendet många de avtal omfattasav av som av
1976 års lag ha behandlats riksdagen, de inte innehållitävenav om
bestämmelser immunitet och privilegier. Detta gäller alla överens-om
kommelser kräver lagstiftning på andra områden. gällerDet ocksåsom
alla överenskommelser medför utgifter för Sverige och för vilkasom
medel inte redan finns anslagna.

Är då lagfonnen nödvändig för införande bestämmelserav nya om
immunitet och privilegier åttondeI kapitlet regeringsforrnen regleras
fördelningen norrngivningsmakten mellan riksdagen och regeringen.av
Till det obligatoriska lagområdet- d.v.s. den normgivning inte kansom
delegeras till regeringen hör föreskrifter förhållandet mellanom-
enskilda och det allmänna, gäller åligganden för enskilda eller isom
övrigt ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållan-avser
den. Sådana föreskrifter omfattar bl.a. föreskrifter brott och rätts-om
verkan brott skatt till 3 §. Bestämmelser immunitetsamt statenav om
och privilegier behandlar just beskattningen rättsverkan- eller brist på
rättsverkan brott och hör därför hemma inom det områdeav som-
kräver lagstiftning.

hinderUtan kap.8 3 § kanRF regeringen enligt kap. efter8 §7av
bemyndigande i lag förordning lämna föreskrifter änannatgenom om
skatt, föreskriftema något sju uppräknade Blandämnen.om avser av

ingår bl.a. "utlännings vistelse riket"ämnena i och "in- eller utt‘drse1.."
under förutsättning det inte föreskrivs rättsverkan böter.att änannan
Bestämmelser immunitet och privilegier omfattas inte detom av
delegerbara området.

Fråga då vilken betydelse skall tillmätasär det förhållandet attsom
bestämmelserna dei aktuella fallen alltid går mildrandei riktning.nu

finnsDet skattebestämmelse avtalet träder krafti inte längrenären som
skall tillämpas på viss och det finns brottsbestämmelseren person som
inte heller längre skall tillämpas. I propositionen den regerings-om nya
formen prop. 1973:90, 301 anfördes kravet på lagform ocksåatts.
gäller föreskrift,"en i något hänseende begränsar omfatt-t.ex.som
ningen tidigare föreskrivet ingrepp enskildasi förhållandenett ochav
därför kan på och vis gå i berättigandesägas sätt riktning". Trots att
immunitets- och privilegiebestämmelsema innebär lags till-att en
lämpning eller rättsverkan upphävs för kategori ären personer
riksdagsbehandling alltså nödvändig.
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Ramlag10.1.3

medförenadefördelarnackdelar attänBedömning: Det störreär
års1976omfattasavtaldeochförramlagarskapa ettvart avsomav

lag.

1976möjlighetenundersökt ersättahar jaggång attutredningensUnder
avtalingåendebilaganför varje iramlagarindividuellamedlagårs

denöverenskommelsema. Detta ärregleradelagtextenför de isamt
dubbelbeskattningsavtal iinkorporeringvidanvändsmodell avsom

länderna,nordiskagäller dedetSkatteavtalen närsvensk är, utomrätt.
dubbelbeskattning. Genomundvikabl.a.syftetilloch harbilaterala att

de avtals-mellanbeskattningsrättenfördelasavtalenibestämmelserna
fyravanligenbestårdubbelbeskattningslag tre,Enslutande avstaterna.

med dentillsammansavtaletparagrafenförstaparagrafer. attI anges
landet.här ilaggälleravtalettillfogadslcriftväxling är somsom

med denlag,1976 årsanvänds idenliknandesåledesTekniken är som
förlagdetochi SFSpubliceras utavtalen attskillnaden en nygesatt

avtal.varje nytt
för varjeramlagfördelarde separatharJag övervägt som enom

ocksåföreslåsbörlösningdennastarkasåmed sigavtal för attär
bestämmelserinnehålleröverenskommelserdebeträffande omsom

inventeringställningstagandet förutsätterprivilegier.ochimmunitet en
slutligenochsådan lösningmednackdelarochfördelar enenav

kostnad.ochreforrnbehovmellanavvägning

Fördelar

dubbelbeskattningslagama är attmedförknippadfördelEn ärsom
publiceras. Detta ärramlagensamtidigtSFSiavtalstexten ut somges

ocksåramlagarinföramöjlighetenundersökt atttill jaghuvudskälet att
kapitletframgårprivilegieområdet. Somochimmunitets-inom av

tillämpandehar delag"års1976tillämpningen"Erfarenheter avav
avtaldetilltillgånginteundantagmed någotmyndigheterna som--
praktikenioch hartill SFSsigsökalagen. Deomfattas är attvanaav

SÖ.tilltillgångomedelbarinte
kanlagstiftarenlagmed 1976 årsjämförelse är attfördel iEn annan

elleravtalenskilttillämpningenframtidaden ettändraoch enin av
tolkningsbestämmelser iföra inavtalibestämmelse att ram-ett genom

tolkabörjarmyndighettänka sigskulle kunna att enlagen. Man en
vidavsiktenvaritvadavtal änbestämmelse i strängtett sommera

folkrättsligadetharRegeringen,tillkomst.avtalsbestämmelsens som
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för avtalet följ får inte påverkaansvaret tillämpningenatt attgenom
anvisa myndigheten hur denna bör bedöma enskilt ärendeett
ll kap. RF.7 § kanDäremot regeringen i proposition föreslåen
riksdagen i den aktuella ramlagen föra in tolkningsbestämmelse.att en
Visserligen kan också 1976 års lag ramlag, eftersomses som en men
den totalt omfattar sextiotal överenskommelser det inte lämpligtett är

i den lägga in tollcningsbestämmelser tillatt enskilt avtal.ett
Det också enklare införliva ändringar i dubbel-att ettanses vara

beskattningsavtal, överenskommelsen införlivats i svensk rättom
ramlag.genom en

Nackdelar

tillgänglighetssynpunktUr skulle det kunna fördel, devara en om
tillämpliga immunitets- och privilegiebestämmelsema i avtal publi-ett
cerades i SFS i samband med de inkorporerades. det frågaNäratt är

avtal bl.a. innehåller bestämmelser immunitet och privi-om som om
legier föreligger emellertid vid SFS-publicering svårighet jämförten
med dubbelbeskattningslagama. dubbelbeskattningsavtalenI allaär
artiklar relevanta beskattningssammanhangi och därför måste samtliga
bestämmelser införlivas med svensk avtal omfattasDerätt. som av
1976 års lag har vanligen till syfte reglera materiellt förhållande.att ett
Bestämmelserna immunitet och privilegier syftar till underlättaattom
genomförandet de materiella bestämmelserna. avtal innehållerDessaav
alltså huvudsakligen artiklar reglerar immunitet och privi-änannatsom
legier. De överenskommelser omfattas års lag1976 blottutgörssom av
till bråkdel avtal har immunitet och privilegier huvud-en av som som
sakligt innehåll.

konsekvensI stadgar den nuvarande lagen i införlivandet4 § att
gäller avtalens bestämmelser immunitet och privilegier, inte attom
avtalen i sin helhet skall gälla svensk Metoden medförrätt. attsom
införlivandet inkluderar erforderliga definitioner, härmed blirsom
svensk i avtalen de enskilda artiklarnarätt finns, medanoavsett var

avtalen visserligen folkrättsligt bindanderesten inteär ärav men
gällande svensk Om Sverige skulle tillämpa ramlagsmodellen,rätt.
skulle vi tvingas använda konstruktionen i 1976 lag förårs inteatt att
bindas i intern reglering endast få folkrättsligrätt avsettsav en som
effekt. En möjlighet till ramlagen foga de bestämmelser iattannan vore
avtalet har bäring på immunitet och privilegier, då detärsom men
knappast längre fråga ramlag slags transformation.utan ettom en om
Till tranfonnation återkommer jag i avsnittet "Standardlag".

möjlighetDen återstår då i ramlagen bestämmel-är att attsom ange
immunitet och privilegier i det till lagen fogade avtalet skallserna om
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publi-Oaktathela avtalet i SFS.och publicerasvenskgälla rättsom
SÖ enligt förordningenavtalet publiceras iSFS måsteceringen i
internationellaSverigespublicering överens-1990:1070 avom

överenskommelserförordningens 1 §kommelser, I att somangesm.m.
SÖ utsträckningdenpubliceras i iskallandramedingårSverige stater

alla förhuvudregel skallparagrafema. Somföljandedei treangessom
ingåttsöverenskommelserinternationellabindandeSverige avsom

överenskommelserför ärUndantagpubliceras. görsregeringen avsom
sekretesslagen, intebestämmelse ioch sådanamindre vikt som p.g.a.

bestämmaDock kan utgivaren överens-till attfår lämnas ut enenvar.
Bilaganhelhet.stället för i sinnotisform ipubliceras iskallkommelse

mångavilkaavtal ärfemtiodagomfattar ilagårstill 1976 av
notisfonn.publicerat idemnågotomfattande. Inte ärav

SÖ internationellaalla överens-komplett utgivningutgör aven
samlingdennaviktlandet. Detbinder attär storkommelser avsom
kemiskaförbudmedkonventionen motpublicerahålls intakt. Att t.ex.

bestårtill 95 %bådahavsrättskonventionen, äneller avmersomvapen
förställetiprivilegier, i SFSellerimmunitetbestämmelser änannatom

material inteSÖ innehållaskulleSFStill stortskulle leda etti att som
sökerdentroligtvidare inte attnorrngivning. Detsvensk ärär som

därförslutsatsMinden i SFS. attsöker ärhavsrättskonventionen en
SÖ, medavtalenvarförpublicering ikanSFS intei ersättapublicering

dubbelt.skulle kommametoddenna att utges
för publiceringkravovillkorligtinteSFSUtgivning i är ett av

kungörande1976:633lagenförfattning. Avellersvensk lag omannan
författningdet iframgårförfattningarandraoch attlagar enomav

svenskskall gällaöverenskommelseinternationellföreskrivs somatt en
påkungörashuvudregel sättöverenskommelsenskall sammarätt, som

dockfår regeringenlämpligare,detOmförfattningen. ärsom
på Detta ärskall kungöras sätt.överenskommelsen annatbestämma att

lag.års1976konstruktionennuvarandedengrunden till av

kostnaderochReformbehov

års1976för varje iramlagtillorsaken övervägaprimäraDen att en
publiceringdärtill hörandemedöverenskommelseingåendelag av

ochavtalentilltillgånghardag intemyndigheterna iavtalen SFSi är att
SÖ.isökaharhellerinte texterattvana

bestämmelsernagälleravtalenBeträffande många att omav
möjligtinteSverige. Detisällan tillämpas ärprivilegierochimmunitet

dubbel-medjämförelseihur ofta,beräkninggöraatt menaven
tillämpas.sällantorde debeskattningsavtalen
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myndigheternaskattelagamainnebärlag attårsmed 1976likhetI
tillämpningenavvikerSamtidigtavtalstextema.tillämpadirekthar att

helhetsinitillämpasdessaså måttodubbelbeskattningsavtalen i attav
OECD-modellens.k.denmodellpå somoch bygger gemensamen

landetsallatillämpasbegreppsapparatenhetlig samtharde avgör att en
dubbelbeskattningsavtalåttiotalfinnsdagISkattemyndigheten ett som

fysiskasåvälomfattarSverige. Detillförhållande somkraft iiär
svenskadvs.riktningarna,bådagäller ioch dejuridiska personer
Sverige.iutländskalikavälutlandeti personersompersoner

betydligtdärförmåsteSverigeavtal idessaTillämpningen varaav
års1976omfattasavtaldetillämpningenfrekvent avän somavmera

avtalenhela äreftersomalltframförochbakgrunddennaMotlag.
regeringenlogisktdetmyndigheterna atttillämpande ärdeförrelevanta

skalldubbelbeskattningsavtalenbeslutatriksdagen attochföreslagit
SFS.också ipubliceras

konstateratjag atthartillämpningen""ErfarenheteravsnittetI av
svenskartillrelateradeärendenbehandlarfrämstskattemyndighetema

ochtull-medanutomlands,organisationerinternationellaiarbetarsom
stationerade imedkontaktikommerfrämstpolismyndigheter personer

tillämpningenfrågafrämstdetärden omSverige. För gruppensenare
förbindelserkonsuläradiplomatiskaWienkonventionerna resp.omav

Skatte-avtal.handfullsighögkvartersavtalen. Det rör om ensamt
avtalsamtligatillämpateoretiskt komma att somkanmyndighetema

lag.1976 årsomfattas av
erfaritjaghar attmyndighetsföreträdaremedsamtalVid mina

medproblemetdetavtal störstarelevantatill ärtillgångpåbristen
SÖ ochförlagNorstedts uttrycks pålag.års ges1976tillämpningen av

enligtupplagandistribuerarFörlaget enUtrikesdepartementet.av
RiksskatteverketsåvälfinnslistadennaPå somprenumerationslista.

innebär attDettaRikspolisstyrelsen upptagna.ochGeneraltullstyrelsen
SÖ. någrafinnsVidaretilltillgångharcentralmyndighetemafallvarjei

upplagandelDenprenumerationslistan.på somskattemyndigheter av
tillhanda-ochutgivaren, UD,förvaraspå detta sättdistribuerasinte av

myndigheter.ochallmänhetgratisförfråganhålls på
frånfrämstkommeravtalentilltillgångpåbristenKritiken över

Riksskatteverket,skattemyndighetema. prenu-på somhandläggare
skatte-tillinformationSÖ, förkanalerutomordentligaharpåmererar

informationmängderdagligendistribueraroch avmyndighetema av
praxis,informationförmedlasSålunda propo-omolika slag. om ny

skulle intelagändringar. Detochriksdagentilllämnassitioner omsom
uppmärksammarsärskiltinformationläggadettatillsvårt somattvara

privilegierochimmunitetbestämmelserinnehålleravtal omsomnya
behövermyndighetnågonlag. Omårs1976iföljdändringaroch jämte
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avtal, kan de vända sig tillett RSV för få del detta. Alternativtatt av
kan myndigheterna vända sig till UD förfogar den delöversom av
upplagan inte distribueras till Avtalensprenumerantema.som
tillgänglighet borde alltså egentligen inte problem.ettvara

Till detta kommer det inom regeringskansliet förberedsatt ett
SÖmoderniserat rättsdatasystem. Enligt kravbeskrivningen skall i

framtiden ingå deti elektroniska rättsdatasystemet och skalltexterna
publiceras i enlighet med bestämmelserna i förordningen 1990:1070

publicering Sveriges internationella överenskommelser Detom av m.m.
rättsdatasystemet börja användas den l 1999. Det ärnya avses mars

SÖinte klart hur långt tillbaka i tidenännu publiceringen kommerav
föreslås gå deni arbetsgruppsrapport rättsdatasystemetatt om som

under våren 1998. äldstaDe avtalväntas omfattas bilagan tillsom av
lagen från 1945. arbetsgruppensOm förslagär inte kommer gå såatt

SÖ,långt tillbaka i tiden det gäller förordar jag detnär görsatt en
särlösning för de avtal omfattas 1976 års lag. återkommerJagsom av
till denna fråga i avsnitt där10.3.1 jag kommer med ytterligare förslag
för öka tillgängligheten till avtalen.att

denna bakgrundMot har jag avstått från göraatt en noggrannare
analys kostnaderna för överföra de dryga femtio avtalen i bilaganattav
till EnligtSFS. uppgift skulle kostnaden sida tilluppgå 200 kr.per
Kostnaden för föra de avtal i dag omfattas 1976 års lagatt som av
skulle då uppgå till ungefär 750 000 kronor.

behållaAtt 1976 års lag i sin nuvarande utformning, införamen
ramlagar för framtida överenskommelser skullejag ännuanser vara en

lösning, eftersom den för de tillämpandesämre myndigheterna skulle
innebära två lagstiftningsmetoder med inkorporeringslag, nämligenen
1976 års lag, och antal ramlagar samtliga reglerar immunitetett som
och privilegier.

Vid Vägning för- och nackdelar med publicering avtalenen av en av
i SFS jag nackdelarna långt särskilt bakgrundväger tyngre, motanser

myndigheterna redan med det nuvarande borde haatt systemetav
tillgång till avtalen.

Inledningsvis reglerade jag fördel med ramlagaratt är atten
kanregeringen föra tollcningsbestämmelserin på intesätt ärett som

lämpligt i 1976 års lag. hargöra Regeringen härutöver begränsadeatt
formella möjligheter det folkrättsliga det gälleratt ta näransvaret
fullgörelse åtagandena i avtalen. Emellertid har jag inte från någonav
hört myndigheterna skulle tillämpa avtalen dvs.att strängare än avsett,

mindre immunitet eller privilegier avtalen stipulerar. Jagän attge anser
ramlagar skulle kunna alternativ, hadevi problem medettvara om
myndigheternas tillämpning. Ingen har dock pekat på sådanaatt
problem skulle föreligga. Om det skulle erforderligt attanses
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bestämmelsernatolkningfelaktigvidremediumharregeringen ett av
den lösningmeningenligt minlag,årsomfattas 1976 är somavsom

framgårdennaföredra. Avtaxeringslagen attkap. 4 §har valts i 7 att
berörsbeskattningsbeslutändrafall kanvissairegeringen ett avsom

dubbelbeskattningsavtal.ett
ramlagarnafördelenÅterstår möjligadenvikten attdå prövaatt av
Ändringaravtalet.ändrarändra,lättareskulle parternaatt omvara

skullenuvarande lagenmed denmedan denSFS,inflyta iskulle
SÖ. skillnad har jagmedföra någonbordedetta inteAttpubliceras i

detårs lag1976 näromfattas är, utomavtalDeredovisat avsomovan.
föremål försällanmultilaterala ochhögkvartersavtalen, ytterstgäller

ochimmunitetde delartill har rörkännerjagSåvittändringar. som
ändrats.aldrigprivilegier

långtmed ramlagarnackdelarna vägerjagSammantaget attanser
innebära.skullefördelar dedeäntyngre

"Standardlag"10.1.4

bestämmelserdetransformeramöjligtinte attBedömning: Det är
standardlag. Det ärtilllagårs1976omfattas gemensamenavsom

tillavtalenolikade separatatransfonneralämpligthellerinte att
lagar.

ärendenhandläggermyndigheterdebl.a.bakgrund attMot somav
SÖ ocksåhar jag övervägttilltillgångharrealiteten intelagen ienligt

tillinkorporeringsmetod attnuvarandefrånövergåmöjligheten att
skulleavsiktenDå attavtalen.innehållet itransformeraistället vara

dennabör intemyndigheterna, trans-förtillämpningenunderlätta
skullelösningsådanavtal. Enför varjelagskeformation engenom

privilegierochimmunitetlagarsextiotalfannsdetinnebära ettatt om
återkommeröverskådligheten. Jagmedproblemföljandedäravoch ett

till frågan.avslutningsvisdock
immunitetlagskapamöjlighetenhar jag attstället övervägtI omen

omfattaskulle kunnadenformuleradså vitt attoch privilegier ärsom
ochimmunitetbestämmelsernahuvuddelenellersamtliga omav

slagsochtill lagen ettutgörabilaganavtalen iiprivilegier
respektivediplomatiskaWienkonventionerna"standardlag". om

bestäm-innehållerhögkvartersavtalenliksomförbindelserkonsulära
vidlikaoch kan inteSverigeförhållandena imelser enrör gessom
och"standardlagen"utanförlämnasskulledevarförutformning,

regleras på sätt.annat
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Förutom "standardlag" skulleatt underlätta för deen ren
tillämpande myndigheterna, skulle den den högre förutgöra gräns
immunitet och privilegier inom vilken svenska förhandlings-
delegationer skulle ha givet förhandlingsmandat. Här kanett järn-en
förelse med förhållandena i Danmark.göras danskaDen lagen om
immunitet och privilegier innehåller bemyndigande till behörigtett
statsråd krafti överenskommelsersättaatt immunitet ochom
privilegier under förutsättning bestämmelserna håller sig inomatt vissa
i lagen angivna kriterier. Följden detta danska förhandlings-är attav
delegationer, så långt det möjligt, försöker hålla bestämmelsernaär om
immunitet och privilegier inom dessa Som jag har påpekat iramar.
avsnittet internationella förhandlingar sköts förhandlingarnaom av
fackdepartementen med inriktning på de materiella sakfrågor skallsom
lösas. Bestämmelserna immunitet och privilegier behandlas oftaom
under tidspress då det ibland svårt sig tid inhämtaär att attge
synpunkter från ochUD Finansdepartementet. förhandlings-Omt.ex.
delegationen höll sig inom för "standardlag", skulleramen en man
slippa diskussioner efterhandi mellan departementen om
utsträckningen och utformningen artiklarna immunitet ochav om
privilegier.

"förenkling"En också skulleinte behöva vidtaattvore man
Iagstiftningsåtgärder varje gång avtal innehåller bestämmelserett som

immunitet och privilegier ingås. Under förutsättning bestäm-attom
melserna faller deninom angivna skulle regeringen konstateraramen,

den svenska lagstiftningen avtalets bestämmelser,att motsvarar
nonnuppfyllelse, varför riksdagsbehandling dettainte skäl skulleav

nödvändig.vara
Utgångspunkten för övervägandet har varit deävenatt om

immunitets- och privilegiebestämmelser beviljas i internationellasom
överenskommelser inte identiska, så uppvisar de substansiellaär
likheter. Detta det möjligt systematisera bestämmelsernagör äratt att
utifrån vad de skydda och vilka immuniteter ochatt typeravser av
privilegier det frågan "standardlag"En skulle enligtär minom.
uppfattning kunna delas in i fyra huvuddelar, nämligen delen som
reglerar organisationens immunitet och privilegier, del regleraren som
tjänstemännens immunitet och privilegier och två avslutande delar som
reglerar immunitet och privilegier för på sätt ärannatpersoner som
knutna till organisationen, nämligen andra tjänstemänän samt

för konventionsstater.representanter
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förSkattefrihet tjänstemän

lagtekniskanågradet föreligger sighar funnit inteJag störreatt vare
paragrafkonstrueraproblem medeller folkrättsliga äratt somen

skatteprivilegierför omfatta detillräckligt vid överens-att som
inkomstskattefrihetbl.a.beror påföreskriver. Dettakommelsema att

deninkomster från inter-endast tjänstemänsgenomgående avser
förstaskattefri fr.o.m.inkomstenochnationella organisationen äratt

intjänandedagen.

Organisationernas immunitet

ochegendomliksom derasorganisationerinternationellaflestaDe
rättsligaformvarjefullständig immunitettillgångar åtnjuter mot av

skulle väljaSverigealltid fallet. Omdock inte attförfaranden. Detta är
överenskommelsemavadimmunitetvidsträcktbevilja änen mera
folkrättsliga problem.lagtekniskafall såväluppstår i vissamedger som

regionalaspecialiserade ochdekanillustrationSom nämnas att
immunitet för vissaåtnjuteroch fonderna inte typerbankerna av

längreupplåningsverksamhet. Entillanknytning sinmedtransaktioner
skulle inne-avtalenföljerdensvenskigående immunitet rätt än avsom

skulle kunnapraktiken intefonderna Sverige ioch ibankernabära att
skallinteöverenskommelsemade enligtverksamhetdenutöva som

några lån,erhållasannolikt inteskulleför.immunitet Deåtnjuta om
förimmunitetåtnjuterlåntagareninsåglångivarenpresumtiveden att

åtgärdsådandiskuteras intekunnatordeverksamhet. Detsin enom
därigenomeftersom Sverigeavtalsbrott,skulleockså utgöra ett

verka imöjligheterfaktiskafondensellerbankens attbegränsar
för denna kategoriundantag"standardlag"iSverige. Att göra etten

undantagnamångfaldigadeskulle få räknainnebäraskulle att uppman
definitionhittasvårighetengrundsubjekten på att avgemensamenav

dem.

immunitetIjänstemäns

mellan demycketimmunitet varierarBestämmelserna meraom
Tjänste-skatteprivilegierbestämmelserna gör.vadolika avtalen än om

för-problem vidförfarandenrättsligaimmunitet utgör ettmotmäns
vanligtvis immuna"standardlag", Tjänstemän motskapa ärsöket att en

aktiviteter.officiellaförfaranden såvitträttsligaslagvarje avserav
från dennaundantagbestämdaöverenskommelserstadgas i vissaDock

definitionenvad gällerocksåföreliggerProblemimmunitet. av
vid Nordiskapersonalenexempelvis åtnjuter intetjänsteman,begreppet



Övervägande86 SOU 1998:29

ministerrådets sekretariat immunitet rättsliga förfaranden.mot
tjänsteman användsBegreppet inte i överenskommelsen.
finnsVidare det högrevissa tjänstemän åtnjuter s.k. kvasi-som

diplomatisk immunitet, vilket innebär de jämställs med diplomatiskaatt
sändebud och därigenom längreåtnjuter gående immunitet andraän

itjänstemän organisationen. Den åtnjuter kvasi-diplomatiskgrupp som
immunitet inte homogen. Som exempel kan det i FN:sär nämnas att

ochkonvention immunitet privilegier två änstetitlaromnämnsom som
sådan gåendeskall åtnjuta längre immunitet, nämligen general-

sekreteraren och biträdande generalsekreterare. Ytterligare tjänste-en
sådan nämligen undergeneralsekreterare.nivå åtnjuta immunitet,anses

Europarådets och privilegiekonventionEnligt immunitets- åtnjuter
såväl generalsekreteraren ställföreträdande generalsekreterarensom
kvasi-diplomatisk medan i konventionenimmunitet INMARSATom

sådandet endast generaldirektören åtnjuter immunitet. Domaresär som
ocksåinternationella tribunaler ställning i immunitetshänseendei utgör

problem detta sammanhang.iett
kvasi-diplomatiskbevilja samtliga tjänstemän immunitetAtt vore

definition föruppfattning ogörligt. finnaenligt min Att gemensamen
enligtskulle denna längre gående immunitetden åtnjuta ärgrupp som

möjlighetenuppfattning heller möjligt. Således torde den endamin inte
för med kvasi-diplo-ha särskild bestämmelse tjänstemänattvara en

räkna de subjekt skall ingå i dennamatisk immunitet och upp som
till den organisation de verkar sådanmed hänvisning Engrupp

lagen denna del skulle förlora iordning skulle leda till i över-att
lagändringar gång blir bundetskådlighet och medföra varje Sverige av

medför kvasi-diplomatisk immunitet föröverenskommelse somen ny
någon tjänsteman.

Hävande immunitetav

åstadkomma enhetlig bestämmelse det gäller hävandeAtt när aven
allmänhet förorsakar också svårigheter. det möjligtimmunitet I är en
fråninternationell organisation avstå sin immunitet iänatt om

begränsad omfattning. Vidare det möjligt för hävaorganisationenär att
såväl för de "vanliga" för deimmuniteten tjänstemännen tjänste-som

kvasi-diplomatisk eller vilkaåtnjuter immunitet. Vemmän som som
avstår från eller upphäver immuniteten varierar både inom överens-

från ellerkommelsema beroende på immunitet skall avståsvems som
mellan olika överenskommelsema. Enligtupphävas och de min upp-

bestämmelse hävandefattning kräver immunitetäven en om av en upp-
subj ekten med hänvisning till respektive överenskommelse.räkning av
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medlemsstaterResa i

underDen immunitet åtnjuts i medlemsstater varierarsom resa
mellan "vanliga" tjänstemän och sådana tjänstemän åtnjuter kvasi-som

vilket särreglering.diplomatisk immunitet, kräver någon Dentyp av
medlemmarsärskilda immunitet tillkommer inspektionsgruppersom av

uppdrag eller medlemsstat särskild kategoripå i utgörgenornresa en
skulle kräva särreglering.denäven ensom

Andra tjänstemänän

kan också ha till-Internationella organisationer intresseett attav
och för konventionsstaterförsäkra andra tjänstemänän representanter

sådan kategori sakkunnigaoch privilegier.immunitet vissa Enviss är
missions" och deras immuniteter ochuppdrag "expertspå on

fallöverenskommelserna. vissa stårregleras vanligtvis i Iprivilegier
fritt tillförsälcra andrainternationella organisationernadet de att

utföranödvändig för de skall kunnaden immunitet är attsompersoner
regleras vanligen intedenna immunitetuppdrag. Utsträclcningensina av

den verksamhet deBeroende påöverenskommelserna.i ärtypen av
omfattningen den immunitet deutföra ocksåvarierarattsatta somav

förmöjligt reglera immunitet dessa ibeviljas. Det inteär att personer
"standardlag".en

internationella tribunalerOmbud i

personkategoriinternationella tribunalerOmbuden i utgör somen
behandlasöverenskommelserna intevanligtvis regleras i men som

Jugoslavien-tribunalen överlåts iimmunitetshänseende. Tillhomogent i
ombuden immunitetbevilja bl.a. denöverenskommelsen att som
fungera tillfredsställande.för domstolen skall kunna Denbehövs att

medverkar förhandlingar införtillerkänns ombud iimmunitet som som
för de mänskligaoch Domstolen rättig-den Europeiska kommissionen

överenskommelserna.uttryckligen iheterna regleras däremot

Sammanfattning

problemkan konstateras det uppstårSammanfattningsvis att om
privilegier."standardlag" immunitet och Dettavill skapa omman en

stipulerar olika långtgåendeöverenskommelsernaberor dels på att
sådantsubjekten inte homogena pådels påimmunitet, sättär attettatt

definition dem. beviljafinna Attdet möjligtär att gemensam aven
gående vadlängre immunitetinternationella organisationer än som
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föreskrivs i avtalen leder vissa fall tilli kan omöjliggöra föratt man
dem verka på det överenskommelsema vilketsättatt som anger, ur
folkrättslig synpunkt torde acceptabelt.inte Enligt min mening ärvara
det heller acceptabelt beviljainte sig organisationer elleratt vare

vadenskilda längre gående immunitet respektive överenskommelseän
Immunitetsbestämmelsernas syfte underlättaär attanger. orga-

fria och obundna arbete, aldrig dennisationens organisationen elleratt
skall dra dem. uttrycks också avtalen.enskilde Detta i Det ärnytta av

acceptabelt utvidga avtalens bestäm-därför enligt min mening inte att
melser nationelli rätt.

därför"standardlag" med vid skrivning skulle tvingasI en manen
de subjekt skallinskränka tillämpningen inteattgenom ange som
skulle leda till omfattandeaktuellaåtnjuta den immuniteten. Detta

respektivefall kräva hänvisningar tillundantag och i många överens-
kommelse.

"standardlag" miniminivå, skulleistället lägger påOm enman en
utvidga lagen till ocksåmotsvarande undantag få förgöras att att

överenskommelseenligtomfatta de organisationer och personer som
tillOckså detta skulle kräva hänvisningarvidare immunitet.åtnjuter

överskådlighet ochfallen skulle lagen förlora irespektive avtal. bådaI
detförlorade. finner intefördelar inledningsvis gå Jagde angettssom

välja detta alternativ.lämpligt att
"standardlag"skulle så vidredovisade inledningsvis,jagSom en

verk-gälleromfatta de avtalinte heller kunna ärpersoner somsom
bestämmelserWienkonventionemasgälleri Sverige. Dettasamma

harinternationella organisationerhögkvartersavtalen för deliksom som
lagar.få regleras i Enavtal skullei Sverige. Dessa separatasäte grupp

"standardlag", vilketalltså därmed ligga utanföravtal skulle sanno-en
de tillämpande myndigheternaskulle minska denlikt också nytta som

skulle ha denna.av

transformeringTraditionell

avfärdade möjligheteninledningen till detta avsnitt jagRedan i att
omfattas 1976 årstransfonnera samtliga avtaltill lagarseparata som av

skulle leda till detskälen, nämligen dettalag. Jag attattettangav av
och privilegier.fanns sextiotal lagar immunitetett om

finns starka skällagstiftningssynpunkt jag detOckså sett attanserur
omfattasFlertalet de avtalavråda från denna möjlighet.att av som av

och bestäm-syfte reglera materiellt förhållandelagen har till att ett
underlättaprivilegier syftar tillmelserna immunitet och att genom-om

de olikabestämmelserna. Strukturen påförandet de materiellaav
samladefall relevanta bestämmelserna ideavtalen varierar. I vissa är
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avsnitt avtalet. dåi Det vanligt de hänvisar till definitionerett är att som
finns andra delar avtalet.i ovanligt referensDet inte sker tillär attav en
helt överenskommelse. förekommerVidare det inte så sällan attannan
bestämmelserna immunitet och privilegier finns flerapå ställen iom en
överenskommelse.

skulle kunna till intäkt för myndigheterna fårDetta problemtas att
med tillämpningen och transformering den bästa lösningen.att en vore
Samtidigt kan förhållandet intäkt förtill lagstifcningsinsats påtas att en

skulle omfattande,detta område bli dyrbar och ståinte i någon
proportion till den allt ringa graden tillämpning avtalen. Atttrots av av
transformera avtal sällan, kanske aldrig, tillämpasytterstsom av
svenska myndigheter, myndigheter centralmyndigheter har tillgångvars

SÖöverenskommelsema detill de aktuella såväl i i propositionersom
införandet avtalen enligtföregår i bilagan till 1976 års lag, äravsom

uppfattning inte rimligt.min

Inkorporering10.1.5

införlivandenuvarande lagstiftningsmetoden,Bedömning: Den
inkorporering, bör behållas.genom

frågan lagstiftningsmetodenårs lag diskuteradesSåvitt 1976 omavser
Departementschefenförarbetena prop. l975/76:205, 15.utförligt i s.

bl.a. följande.uttalade
fråga tillträderkan komma i varje gång Sverige"Det givetvis inte att

och privilegierkonvention innehåller regler immunitetomsomen
lag eller författning striderbringa alla bestämmelser i motsom

fulloch privilegiebestämmelsema konventionen iimmunitets- i överen-
måste därförsstämmelse med denna. Konventionsbestämmelsema

generellainförlivas med svenskliksom tidigare intern rätt genom
hinder vadlagbestämmelser dessa tillämpligagör utan av somsom

författning. med de övervägandeneljest stadgas i lag eller enlighetI
har redovisat föreslår den lagstiftningenjag jag attnu nyasom

inkorporeringslag".utformas som en
har konstaterat varken ramlags-de föregående avsnitten jagI att
innebär sådana fördelar dessaeller "standardlags" modellen över-att

funnit. Motsvarandede svårigheter och nackdelar jag harväger som
enligttraditionell transformering. denna bakgrund mingäller Mot äger

uttalande alltjämtdepartementschefens år gamlamening tjugoänmer
och privilegie-förordar sålunda immunitets-giltighet. Jag att

18401505
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bestämmelser i internationella överenskommelser också framgent skall
sker dag.inkorporeras på isättsamma som

Slutsatsen intervjuerna de upplever de svårig-är störstaattav som
med tillämpningen lagen Riksskatteverket skatte-heterna ochärav

tydliggöra vilka kategorier skatte-myndighetema. åtnjuterFör att som
och vilken omfattning föreslår tillägg iprivilegier i jag görsatt ett

paragrafen. tillnuvarande fjärde återkommer detta i avsnitt 10.2.l.Jag

nuvarande utformningen 197610.2 Den av

års lag

Immunitet och privilegier i olika10.2.l typer av
överenskommelserinternationella

gälla ochb och upphör 4 §Bestämmelserna i 2 2 7Förslag: atta,
med bestämmel-omfattar internationella avtaldenändras så ävenatt

för och egendom inteoch privilegierimmunitet sompersonerser om
därmedkategorier kaninternationellt Dessaknutna tillär ett organ.

nuvarandevilket innebärnuvarande bilagan till lagen,ingå deni att
föras dit.och kan6 7

ochbestämmelse 5 § immunitetinförsVidare attangersomen ny
internationellaockså för andraprivilegier kan förekomma

sådanmed anknytning tillellersammanslutningar personer
bilaga tillomfattning i andrasammanslutning deni som anges en

bilagan benämnasskall den nuvarandelagen. Med denna lösning
bilaga

innebär svenskastyckeTill paragrafen fogas sista attett nytt som
skattefrihetinternationella i utlandet åtnjutervidtjänstemän organ

vidanställdafrån Tjänstemänför inkomster organisationerna. ärsom
medborgareoch svenskainternationellt i Sverige ärett somorgan

skall sådanomedelbart före anställningen åtnjutaeller bosatta här
internationelladenskattefrihet endast detta iom anges

överenskommelsen.
för förtydliga de konkretaändras rubrikerna någotbilaganl att att

återfinns den relevantaenskilt fall ibestämmelserna i varje
överenskommelsen.internationella

gälla.punkter den nuvarande bilagan DeVidare upphör två i att
kraftöverenskommelse längre i ipå intebaseras ärsomen

till de nuvarandepunkter relaterarförhållande till Sverige. Två som
Med dessa ändringarläggs till denna.och6 7 omnumreras

bilagapunkterna i
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Bakgrund

har redovisat kapitletSom jag i gällande har bestämmelserrättom
och privilegier förimmunitet internationella ochom organ personer

med anknytning sådana införlivatstill 4 Avorgan genom
framgår förbestämmelsen internationella bilaganiatt organ som anges

till lagen och för knutna till sådana gällerärpersoner som organ
och privilegier enligt vad bestämts ellerimmunitet i stadga avtalsom

kraft förhållande till avtal skalli i Sverige. För kunnaär att ettsom
omfattas krävs således både det fråga4 § internationellärattav om en

folkrättsligtorganisation och giltigt avtal.ett
diplomatiska respektive konsulära förbin-Wienkonventionema om

och har därför kunnatdelser inte knutna till några organisationer inteär
regleras särskilda bestämmelser lagen.inordnas i 4 § iutan genom

händelse kämtekniskgäller avtalet bistånd iDetsamma om av en
och samarbetet Partnerskap för fred se avsnittetolycka inom om

"Gällande rätt".
internationella samarbetet skettUnder 1990-talet har del det ien av

bindande.former folkrättsligt, politiskt, Detta inne-inte änär omsom
torde folkrättsligtbär de samarbetet deltagande intei staternaatt vara

införliva de beslutförpliktigade följa och staterna antaratt som gemen-
heller bryter Wienkonventionen traktat-och alltså inte motsamt om

omfattashärifrån. de överenskommelserde avstår Avrätten som avom
för säkerhetgäller detta samarbetet Organisationenårs lag inom1976

Bestämmelser ochsamarbete i OSSE. immunitetoch Europa om
och verksamma därprivilegier för inom organisationenorgan personer

har kunnat införas i 4inte
med bestämmelser och privilegier iutvecklingen immunitetOm om

bindande avtal avtal har anknytningicke folkrättsligt i interesp. som
teknikenfortsätter och den nuvarandetill internationell organisationen

riskerarbestämmelser för dessa avtal bibehålls, vimed attseparata
överskådlighet.förlorar ytterligare stringens ochlagen med tiden i Det

finnsframgår heller tydligt lagen varför vissa avtal med iinte av
och det naturligtbilagan medan andra regleras direkt i lagtexten är att

eller oftast tillämpade avtalen finns idet de "viktigaste"äratttro som
alltid fallet.lagen, så inteärmen

bakgrund lösning motsvarandedenna jagMot attanser en
för avtal reglerasnuvarande bör välj också de i 2 2 64 § as som nu

och undantar de EG-rättsliga bestämmelserna immunitet7 §§. Jag om
supra-nationelloch privilegier särställningEG-rättens som enp.g.a.

oberoendeinnebär rättsutveckligen i principrättsordning. Detta äratt
andravilja till skillnad från inter-medlemsstaternas suveränaav
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överenskommelser helt och hållet beroendenationella ärsom av
vilja.parternas

anknytning tilloch privilegier saknarAvtal immunitet ensomom
internationell organisation

följd folk-ochbestämmelser i dag finns i 6 7De är en avsom
ochoch gäller immunitet privi-överenskommelserbindanderättsligt

koppling till inter-egendom, saknarochförlegier menpersoner
likheteravtal har i övrigtnationella organisationer. Denna storatyp av

paragrafdennaföreslåromfattas 4 Jagavtalmed de attavsom
immunitet ochför bestämmelserden lämnarändras så utrymmeatt om

tillkopplingöverenskommelser saknarinternationellaprivilegier i som
Ändringen påsålunda kravetinnebärinternationella attorgan.

och vidareinternationellt slopastillanknytning attett organpersoners
förimmunitetförekommerför egendom. Dettillägg attgörsett

kan också deMed denna lösningavtal.vissaegendom särregleras i
bilagan till lagen.ingå iochdag regleras i 6 7avtal isom

folkrättsligtprivilegieroch inte ärAvtal immunitet somom
bindande

annorlunda.förhåller det sigoch bi 2 2bestämmelsernaMed a
folk-inteöverenskommelserpågrundar sig ärBestämmelserna som

integäller OSSEbestämmelsernabindande. Båda ärrättsligt ensom
enligt minfolkrättslig mening. Detorganisation i ärinternationell

omfattar dessaparagrafskapa överens-möjligtmening att somen ny
modell. Förutsättningennuvarande bör är4 §kommelser. Den utgöra

bestämmelsernaförunderlagöverenskommelserdock de utgöratt som
privilegierochvad gäller immunitetpreciseradeskriftliga och samtär

SÖ.publiceras ideatt
till det s.k. Rom-bestämmelsenhänvisades iinfördesb §När 2

publiceras iskulleockså beslutetbestämdeoch riksdagenbeslutet att
SÖ. 2 §för närvarande Närförbereds UD.beslutetPublicering aavav

vilken immunitetbestämmelsendäremot ivaldeinfördes att angeman
skulle åtnjutapersonkategoriemade aktuellavilka privilegieroch

utsträckning skulle åtnjutaparagrafen de i vissi attatt angegenom
gäller enligt Wien-motsvarande vadprivilegierochimmunitet som

förbindelser.diplomatiskakonventionen om
föranleder lagstiftningen, ide dokumentförutsättningUnder att som

SÖ, lagenkan det ipubliceras iWiendokumentet,fall det s.k.detta
sammanslutningarinternationellaparagraf för andra äninföras en ny

pådvs. skapasi 4sådana sätt änannat genom ensomsom avses
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överenskommelse, och förbindandefolkrättsligt ärpersoner som
skall kopplasTill bestämmelsensammanslutningar.till sådanaknutna

bilaganskall uppbyggd påsärskild bilaga sätt somsammasom varaen
till 4

föra inbehövermetod intemed dennaFördelen är att nyaman
dessa bilagan pålägga till ilagen kan sättbestämmelser i utan samma

överenskommelserinternationellameddagi gör sommansom
omfattas 4av

Bilagorna

utformningannorlundanågotbilagorna änföreslårJag att ges en
utredningsarbetet har jagUnderdag.lag har itill 1976 årsden bilagan

och leda tillmissförståskantill bilaganrubrikenkonstaterat att en
"Immunitetdetberor påvid tillämpning. Detta sägs attalltför att

spalteroch så kommerföljande"gäller förprivilegieroch/eller tre
felaktigtrisk detta"Fysiska personer". Dethar rubriken är attvarav en

immuniteträknas harpersonkretsarallaläses att sammauppsomsom
vanligtfallet.behöver Detalls ärvilket inte t.ex.privilegier,och vara

tjänstemänför olika kategorierlångtsig olikasträckerimmunitetenatt
vidytterligareorganisation. För poängtera attinom att manen

kunnaartiklarna föraktuellatill demåste atthandläggningen
följandemedförsesbilaganföreslår jagkorrektlagentillämpa att

följandegäller förprivilegieroch/eller"Immunitetrubrik organ,
den inter-framgårutsträckning detdenegendom ioch avpersoner

rubrikerna tillkanändringMed dennaöverenskommelsen".nationella
denbörbilagan 2dennuvarande bilagan bestå. Idenspalterna i nya

förställetsammanslutningar" i"Internationellarubricerasspaltenförsta
"Överenskommelse"spaltentredjeoch denorgan""Internationella

överenskommelse".internationell"Tillämpligföristället
under varjedetjagunderlätta överens-ytterligareFör attatt anser

bör framgåden högra,spalt, d.v.s.tredjebilagomaskommelse i var
fall dåantaletövervägandepublicerad. detfinns Iöverenskommelsen

SÖ lagändringenpublicerad iöverenskommelsen inte när antasär av
Hänvisningarnapropositionensbör ställetriksdagen, i nummer anges.

SÖ-nummertill korrektbytassedan successivtskalltill propositioner ut
med lagändringar.sambandi

ändras fleraproblem. Dennuvarande lagendenBilagan till utgör ett
för deunderlättasällan.omtryck Förårgånger varje görs attmen

varje år, iomtryckbörmyndigheternatillämpande göras t.ex.nyttett
lagen.ändringenmed förstasamband av



övervägande94 SOU 1998:29

Skattefrihet för internationellatjänstemän i organisationer

Som jag har redovisat tidigare det främst handläggare skatte-påär
myndigheterna upplever sig ha problem med tillämpningensom av

lag och praktiken problemen, enligt vad jag har erfarit vid1976 års i rör
beskattningen anställdasamtalen med myndighetsrepresentanter, vidav

för internationella utlandet. orsakeller med uppdrag organisationer i En
redovisat nämligen rubriken påtill problemen har jag attovan,

till det aktuellamittspalten bilagan kan leda till inte går vidarei att man
enkelt drar slutsatsen de upprälmadeavtalet, helt attutan person-

denskattefrihet eftersom rubrikenåtnjuterkategorierna attanger
immunitet och/eller privilegier.redovisade kretsen åtnjuter Det är

och då beviljaendast fråga immunitetmöjligt det i avtalet är attatt om
lag. Vidarefelaktig tillämpning 1976 årsskattefrihet ärutgör aven

internationelluppdrag organisationutför åtmånga ett av upp-ensom
för inkomst, vilketskattefrihet dennade åtnjuterfattningen äratt

uteslutande tjänstemän iskattebefrielse gäller såsällsynt, gott som
föreställning bland anställda i inter-felaktigorganisationen. En annan

skattefriheten skulle gälla också andranationella organisationer är att
internationella organisationen.härrör från densådanainkomster än som

införa vidmöjligtdet intehar konstateratJag är attatt enovan
bl.a.omfattas års lagavtal 1976omfattar de"standardlag" avsomsom

alltför mycket åt.immunitetsbestämmelsema skiljer sig Jagattp.g.a.
skatteområdet.finns påproblem knappastdettakonstaterade också att

föreslårskattemyndigheterna jag,förunderlätta tillämpningenFör att
lagenförslag utformabrott mittdet utgör attett mottrots att om

detinkorporeringslag,privilegieroch görsimmunitet ettattrensom en
föreslårtransformationskaraktär till 4 Jagförtydligande tillägg attav

vadstyckeförs sistatill bestämmelsendet attett somangersom
innebärgäller inkomstskattbestämmelsen detstadgas i attnär en

utlandet skatte-organisation i åtnjuterinternationellitjänsteman en
innebärinternationella Dettainkomster från detfrihet på attorganet.

intjänandedagen.råder från första Detför inkomstenskattefrihet anges
denoch det ankommer pågällerbestämmelsen tjänstemänockså att
förför komma frågakategori ihan tillhör dennaenskilde visa attatt att

skattefrihet.
förslaget vadmöjligt gåravseenden dettvå ärI utöverär att som

avtalgäller dels det iförfolkrättsligt bindande Sverige. Detta ettom
frånskattefrihet for inkomteråtnjutertjänstemän inteförekommer att

lag i dag.avtal omfattas inte 1976 årssådantorganisationen. Något av
Sverige har sigfall förekommitVidare har det i motreserveratattett

överenskommelsen den 4nämligen iforskattebefrielse tjänstemän,
SÖutvecklingbankenAfrikanskaupprättandetaugusti 1963 avom

n
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1982:82. Efter lagändring skulle svensk anställd banken,en en var av
skulle vederbörande åtnjuta skattefrihet för inkomster från organisa-
tionen, vilket skulle strida den gjorda reservationen. Med denmot av

Föreslagnamig lösningen torde det därför föredraattvara om
regeringen återtog denna eftersomreservation, den inte skulle tillämpas
iSverige.

Mitt förslag skulle betydligt förenkla tillämpningen för handläggare
vid skattemyndighetema. bakgrundMot tjänstemän i inter-attav
nationella organisationer genomgående åtnjuter skattefrihet till följd av
avtalen, skulle förslaget föranledainte något inkomstbortfall för staten.
Även det tillkommer ytterligare därorganisationer enligt avtaletom
tjänstemän inte åtnjuter skattefrihet, kommer inkomstskattebortfallet
för den svenska bli mycket litet, med beaktande delsstaten att attav
sådana avtal torde bli sällsynt förekommande, dels med beaktande av
det försumbara antalet svenskar torde verksamma dessaisom vara
organisationer. däremot sannolikt dagDet iär att personer p.g.a.
feltolkning bilagan till 1976 års lag beviljas skattefrihet inteav som
varit avsedd, något torde komma minska med den föreslagnaattsom
regleringen.

Hittills har jag behandlat svenskar anställda vid internationella
i utlandet. det gäller svenskar anställdaorganisationer När vid inter-

nationella organisationer har sitt i Sverige intesäte ärsom genom-
skattefrihetgående den lämplig. denna kategori,Förväg är mestsom

liksom för bosatta här före anställningenomedelbart ipersoner som var
det internationella föreslår jag skattefrihet för inkomsterorganet, att
från den internationella organisationen skall åtnjutas endast dettaom

den internationella överenskommelsen.i överenskommelsenOmanges
stipulerar skattefrihet för denna kategori, ankommer det på den
enskilde Visa han tjänsteman vid den internationella organisa-äratt att
tionen.
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Ikraftträdande10.2.2 bestämmelser immunitetav om
och privilegier

ÄndringarBedömning: i bilagan till lagen bör träda krafti samma
dag avtalet i fråga träder kraft förhållandei i till deSverige, isom
fall fördagen avtalets ikraftträdande känd vid riksdags-är
behandlingen. fall bör föreslåsI övriga i propositionen ändringenatt
träder kraft den dagi regeringen bestämmer. Endast fall då avtali ett

kraftträder i omgående efter viss angiven procedur kan ikraft-ett
trädande viss tid efter det författningen korn trycketatt ut av vara
befogad.

har redovisat i "Gällande har riksdagen sedanSom jag avsnittet rätt"
lag trädde kraft tillämpat olika metoder för lag-1976 års i sättaatt

ändringar kraft. Inledningsvis det vanligt lagändringama träddei attvar
kraft eller veckor efter det de kommit trycket,i två ävenatt ut omen av

förutse det skulle komma dröja avtalen blevkunde innanatt attman
bindande Nuvarande gäller enbart avtal iSverige. 4 § ärgentemot som

dennakraft förhållande till bakgrund lagen medi Sverige. Mot attav
bilaganikraftträdande lagändringar kan innehålla punkter ityp av av

förhållande tillkraft långt ifrågavarande avtal i kraft ii innan ärärsom
viktig.därför skall tillämpas, andra meningen i 4Sverige och inte §är
dånämligen skall kungöra tidpunktenregeringenDär att enanges

destadga eller avtal kraft förhållande till Sverige, såi iträtt attett
de skall tillämpa bestäm-tillämpande myndigheterna skall veta om

melserna eller inte.
ikraftträdande krävs alltså två åtgärderMed denna typ avav

Åtgärdernalagändring.efter det riksdagen antagitregeringen att en
olika tillfällen; nämligen promulgation lagen iskall vidtas vid två av

avtalettill riksdagsbeslutet och kungörandeanslutning ett attsenare av
förhållande omedelbareller stadgan kraft i till Sverige iiträtt

till detta har skett. de tillämpande myndigheternaanslutning Föratt
detta de dels skall kontrollera åberopad organisationinnebär att om en

till lagen, dels skall kontrollera kungörandena detingår i bilagan i om
kraft. redogörelsen för gällande framgåraktuella avtalet i Avträtt rätt

det finns lagändringar kraft flera det aktuellai år innanträttatt som
Vid konsekvent tillämpande denna metodavtalet blev bindande. ett av

innehålla avtal skall tillämpas.kan bilagan alltså många inte Iännusom
finns heller anmärkningövergångsbestämmelsen inte någon attom

avtalen skall tillämpas förrän vid okänd tidpunkt.inte Enen senare
heller med tanke påsådan anmärkning skall egentligen inte behövas

utfommingen 4av
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det gäller ikraftträdandetNär multilaterala avtal det mycketärav
vanligt detta bestäms till viss angiven tid efter det likaledesatt att etten
angivet antal länder ratificerat överenskommelsen. detAtt ges en
tidsfrist beror på de flesta länder behöver tid för vidta devissatt att
åtgärder krävs för implementera överenskommelsen. dessaIattsom
fall får regeringen underrättelse från depositarien erforderligtnären
antal ratifikationer har kommit in och alltså avtalet blirnärvet
bindande för Sverige. Under år har det förekommit riksdagenattsenare

föreskrivit krafti sådana fall lagändringen träder i den dagatt
bestämmer. myndigheternas synvinkel jagregeringen Sett attanserur

denna metod föredra. aktuella avtalet finns visserligen med iDeär att
bilagan till lagen, det framgår övergångsbestämmelsema detattmen av

skall tillämpas förrän förordnat därom. På dettainte regeringen sätt
avtal tillämpas det kraft förhållandeundviker innan i iträttatt ettman

krävs dock beslutOckså med denna metod tvåtill Sverige. av
ikraftträdande.och förordnande Förregeringen, promulgation om

dock välbekanttillämpande myndigheter torde detta vara en mera
med kungöranden.lagstiftningsteknik den nämndaän ovan

riksdagenlämnas tillde fall redan propositionregeringenI när en
tillträda kraft förhållandeöverenskommelsen kommer i inär attvet

föreslå ikraftträdande lagendet logiskt riksdagenSverige är att av
dag.samma

frågafinns fall- de ovanliga detSlutligen det är när äräven omom
kraft omedelbart efter detmultilaterala avtal där avtal träder i attett en-

avtalprocedur har företagits, exempelvis kan det stipulerasviss att ett
ratificerat avtalet. dessa fallkraft den dag då trettio har Iträder i stater

lagändringen kraftteoretiskt chans för regeringen iingen sättaattges
kraft förhållande till Sverige.det tillfälle avtalet träder i i Förvid som

till folkrättsbrott, förordar jagriskera Sverige sig skyldigtinte göratt att
internationell överenskommelse har denna utformningde falliatt en
kraft tid efter det den kommit trycket.ändringen i viss Försätts att ut av

skyldigheten för kungöradessa fall krävs också regeringen näratt att
avtal kraft finns kvar.träder i

fylla funktion bör omtryck kungörelsen ocksåFör sin görasatt ett av
varje ar.
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Fullmaktsbestämmelsen10.2.3

ändras det bestäm-Innehållet i den nuvarande § så5Förslag: att av
det det delegerbara lagområdetmelsen klart framgår inomäratt som

ochmeddela föreskrifter ytterligare immunitetkanregeringen om
och återfinnsBestämmelsen 6privilegier. omnurnreras som

gällanderedogjort för kapitletfinns, har inuvarande jag5 §I omsom
med inter-efter avtalbemyndigande till regeringen ettatt,rätt, ett

omfattningbilagan till lagen och i denomfattasnationellt avorgan som
föreskriftersyften, meddelaför tillgodosekrävs organetsatt omsom

sådana iför andraprivilegierochimmunitet än som angespersoner
slag isådantföreskriftemalagen,bilagan till "om är avsessomav

regeringsformen".8 kap. 3 §
fackorgan ifunktion FN:sfyllerBestämmelsen närt.ex. ett aven

ellerseminarierordnarsvenska regeringenmed densamverkan
ochvidunderlätta inresanfrämstAvsikteni Sverige.konferenser är att

före-Förordnandet inte iutförselochdet gäller in-när gesvaror.av
aktuellaoch denregeringenavtal mellanskriftsfonn ettutan som

organisationen.
läsasnuvarande lydelseräckvidd kan i sinBemyndigandets omsom

och intelagområdet kap. 3 § RFobligatoriska i 8detskulle gälladet
deldvs. denkap. 7 § RF,omfattas 8endast de ämnen avavsom

kan detoch för sigtill regeringen. Ikan delegeraskap.3 §8 som
ytterligareförså,det förhåller sigsjälvklartförefalla attatt men

skall framgåklartföreslår detlagen jagunderlätta tillämpningen attav
delegerbara området.dethåller inomföreskriftsrätten sigatt

medförenadeproblemPraktiska10.3 ärsom

års lag1976tillämpningen av

medhar haftutredningens gångundersamtal jagdeResultatet somav
bekräftarlagårstillämpar 1976myndigheterför olikaföreträdare som

nämligendirektiven,redovisar iregeringenden bild attdelvis som
redovisningproblem.förenad med vissa Enkantillämpningen avvara

"Erfarenheter tillämpningenlämnat iavsnittetsamtalen har jag avav
lag".års1976

kategorier. Dedelar jag in imyndigheternaintervjuade treDe
lagen, dvs.tillämpararbetesitt operativamyndigheter isom

skattemyndigheter,ochpolismyndigheter utgörtullmyndigheter, en
Rikspolis-Generaltullstyrelsen,centralmyndigheterkategori. Deras
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styrelsen och Riksskatteverket andra kategori.utgör Den tredjeen
kategorin Utrikesdepartementetutgörs Protokollet, b1.a.av som, genom
lämnar underlagvisst för beslut fattas ovannämnda myndig-som av
heter. Inom regeringen det UD bär förär Sverigeansvaret attsom
fullgör sina internationella åtaganden avseende immunitet och
privilegier. fråganSvaret på huruvida tillämpningen 1976 års lag ärav
förenad med problem varierar med vilken de nämndatreav ovan
kategorierna tillfrågas. Flertalet de operativa myndigheternasom av

inte de har några problem med tillämpningen. Detta skallattanser
ställas Protokollet myndigheterna måste hamot att att storaanser
problem med tillämpningen lagen, eftersom de dagligen ställer olikaav
frågor till Protokollet. Också RSV:s internationella avdelning uppger

det vanligt med frågor relaterade till lagen.äratt

10.3. Till gängli ghetsproblem1

SÖArbetet medBedömning: tillgängligt i det rättsdata-göraatt nya
bör tidigareläggas det gäller de avtal omfattasnärsystemet som av

1976 års lag. Som alternativ till detta jag bedömningenett gör att
bör "läggaUD avtalstextemaut" på hemsida.UD:s

skallRegeringen inte behöva ktmgöra bestämmelservar om
immunitet och privilegier finns i EG-rätten.

förslaget tillFörslag: Om rättsdatabas inte skulle komma attny
innehålla alla avtal omfattas 1976 års lag, förslår jag attsom av
databasen härvidlag kompletteras.

refererasAvtal det till lageni

Ett problem med tillämpningen lag1976 års delvis harjagav som
relaterat i avsnitten ochl0.1.3 lO.l.4 redovisar alla kategoriernatre
och det de operativa myndigheterna harinte tillgång till de avtalär att

omfattas lagen. Konkret innebär detta de tillämpandeattsom av
myndigheterna inte har tillgång till de bestämmelser svenskutgörsom
lag och de tillämpa. deAv intervjuadeär operativasatta attsom
myndigheterna det endast den särskilda Skattemyndigheten ivar
Ludvika hade tillgång till avtalen och detta vidde behovattsom genom
rekvirerar avtalen från bibliotek.UD:s

framgårAv intervjuerna centralmyndighetema falli vissa och iatt
viss utsträckning har "ersatt" avtalen med handböcker ärende-om
handläggningen inkluderande särtryck de avtal tillämpas ofta.av som

tänker dåJag särskilt på Generaltullstyrelsen har utarbetat ettsom
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ärenden medhanteringpersonalensför underlättamaterialsådant att av
bestämmelser har styrelsenBeträffande urvalettill lagen.anknytning av

aldrig kommerflertalet avtalenbedömningensannolikt gjort attatt av
personalen medvelatdåhar intetullpersonalen. Mantillämpas tyngaav

detansvarsområde itullmyndighetemasBeaktande äralla avtalen.
föroch privilegierimmunitetregleraravtalensynnerhet personersom

d.v.s.tillämpliga,blirSverigeverksam iär somsom
konsuläradiplomatiska respektiveWienkonventionema om

internationellareglerarhögkvartersavtaldeförbindelser samt som
Sverige.med iorganisationer säte

polismyndighetema.medsigförhåller detmotsvarandePå sätt
tordeåberopasimmunitetvilka röraärenden ideHuvuddelen av
har iRikspolisstyrelsenstationerade Sverige.iär sam-sompersoner

undervisningsmaterialframProtokoll tagitmed UD:s ettarbete som
har RPSfältet. Vidarepåpolismännenför"lathund"kanockså vara en

Världssjöfarts-ärendenförhandledning rörutarbetat somen
Malmö.iuniversitetet

ärendenmedkontaktockså ikommerSkattemyndighetema
ambassadtillanknytninghararbetartillrelaterade ensompersoner

och iocksåSverigeiorganisationinternationellföreller menen -
för inter-arbetarsvenskarmedutsträckningbetydligt större som-

betydligtinnebär störreutlandet. Dettai ettorganisationer attnationella
kommalag kanårstill 1976 attbilaganingår iavtaldeantal somav

myndig-nämndade tidigareskattemyndigheterna äntillämpas avav
får frågordeuppgivitharavdelninginternationella attRSV:sheterna.

verketskattemyndigheterna. Trotsfrån attavtaleninnehållet iom
lagstiftningenbristande kunskapskattemyndighetemasuppfattar om

förmanualnågonutarbetatverket inteproblem harstortettsom
skattemyndigheternainformeratärenden ellerdesshanteringen omav

lämnatharRSVinformationavtalen.till Dentillgångfåkanhur de som
internationellför"Handledningavsnitt ilagårs1976 är ettom

beskattning".
jagdepolis hartull ochinomtjänstemänskillnad frånTill personer
debristdetupplevt attskattemyndigheternamedtalat påhar som en

ochförhållande till Sverigekraft iiavtaltill detillgång ärharinte som
tjänstemännenskattefrihetbestämmelserdeinnehåller somomsom

"Ramlag"l0.l.3i avsnittetredovisatharjagtillämpa. Somskall
Riksskatteverket,centralmyndigheternade treprenumererar
SÖ bordeochpåRikspolisstyrelsenochGeneraltullstyrelsen

myndighetertillämpandetill dematerialetvidarebefordranaturligtvis
"Ramlag"avsnittet ärframgårocksådetta. Sombehovhar avavsom

frånvidaregåravtalen inteinformationförhållandetdetinte att om
deföreslåskalltillräckligt för jag attskattemyndigheterna atttillRSV
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eftersom utgivning också i SFSavtalen skall i SFS,aktuella ut enges
Även förslag tillövervägande nackdelar. mittharenligt min mening om

till avtalenbehovet ha tillgånggenomförs, kommertillägg till 4 § att att
skattskyldigai Sverigebl.a. för beskattningenfinnas kvar personerav

internationella organisationerfrånhar inkomster attutan varasom
där.tjänstemän

tillfredsställande ochemellertid intenuvarande situationenDen är
åtgärder förvidta ytterligareregeringskansliet kanharjag övervägt om

skattemyndighetema.främst Etttillgängligheten föröka steg tas,att om
SÖ rättsdatasystemettillgängliga iavtalenbl.a. imedarbetet göra

lag jagomfattas 1976 årsde avtalBeträffandegenomförs. anseravsom
arbets-dentillgängligheten där. Omtidigareläggalämpligtdet är attatt

föreslårrättsdatasystem intefråganmedarbetar nyttettomgrupp som
SÖ tilltiden 1945,långt tillbaka iskall gå såpubliceringenatt somav

internationellaför desärlösningregeringenföreslår jag göratt en
års lag.omfattas 1976överenskommelser avsom

utveckling kantekniskatidensbakgrund den ettMot senaste somav
ochimmunitetlagen"lägga ut"förslagalternativt övervägas att om

med sökfunktionerhemsida på internetpåprivilegier UD:s
uppräknadeoch bilagornasamtliga lagen itill i"hypeitextlänkar"

tillgängliga påockså blirdåöverenskommelser,internationella som
överenskommelserdockblirKonsekvensenhemsidan. att som

både på UD:såterfinnaskommer1999efter den 1publiceras attmars
detuppfattningEnligt minrättsdatasystemet.det äroch ihemsida nya

aktuella avtalendekan finnamyndigheternatillämpandedeviktigt att
förslaget.därför det förstaförordarställe ochsamlade på ett

eftersom detsmidigakostnadseffektiva och ärlösningarnaBåda är
Departement" iöverenskommelser. Bl.a. "Statetillläggalätt att nya

med bådablirAvtalenlagstiftning på internet.ut""läggerUSA
allmänhet.förtillgängligametoderna störreen

privilegier EG-rättenoch iBestämmelser immunitetom

och få tillgångfinnapekat svårigheternaRiksskatteverket har på att
immunitetsbestämmelsema i EG-rätten.ochprivilegie-till

såvälprivilegier iochbestämmelser immunitetfinnsI EG-rätten om
ioch sekundärrättengrundläggande fördragendeprotokoll till som

överenskommelser. Bestäm-internationellaoch isupplementärrätten
innehållerdelflera hundra,dagsläget tilluppgår imelserna varav en

tillhänvisningarandra endastmedanbestämmelsermateriella utgör
andramedangiltighet i tidenhar obegränsadandra rättsakter. Vissa

regelkomplex finns igrundläggandetidsperioder. Ettbestämdaavser
upprättandeden april 1965Fördraget 8protokollet till ettavom
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råd och kommission för de Europeiskagemensamt en gemensam
gemenskaperna, det s.k. fusionsfördraget. Protokollet gäller immunitet

bl.a.och privilegier för de Europeiska gemenskaperna och reglerar
gemenskapernaför tjänstemän och anställda i Europeiskaimmunitet

förfaranden för handlingar begångna liksomrättsliga i tjänstenmot
från nationella skatter för löner och arvoden frånfrågan befrielseom

har dessutomimmunitet och privilegiergemenskaperna. Frågan om
generaladvokatsyttranden ochhundratal domslut ochbehandlats i ett

sedansextiotal frågor parlamentet i 1979.det har ställts i ämnetett
ochlagen 1976:661 immunitetförarbetena till ändringar iI om

gjordel994/95:46, 9 regeringenfall prop.privilegier i vissa s.
och myndigheterunderlätta for enskildaden syftebedömningen i attatt

fördrag, rättsaktertill känna vilkaregelverket bordeöverblickaatt ge
och privilegier.bestämmelser immunitetinnehålleravtaloch omsom

skett.har inteDetta
CD-rom-skivortillgängliga såväl påfinnsaktuella rättsaktemaDe

Communitatis Europaeaeden s.k. CELEXvia internet genomsom
http://europa.eu.int/celex/. CELEX ävendatabasen ärLEX

Infotorg-Rättsbanken.databasentillgänglig via
för EG-rättdokumentationssystemdatabaseratCELEX är ett som

sektoreruppdelad åttaiCELEXinstitutioner.EU:s ärproduceras av
vidalagstiftningen i dessinnehållerSektorerna l-4innehåll.med olika

supplementärrättenoch sekundärrättenhela primär-d.v.s.mening, samt
uppdaterassektoreröverenskommelser. Dessainternationellaoch

dokumentförberedandeinnehållerSektorVeckovis. 5 som
inne-Sektor 6resolutioner.parlamentetsförslag ochkommissionens

första instansdomstolen ochtillkomstensedanalla domarhåller av
generaladvokatsyttrandensamtligainnehållerdomstolen. Den även

innehållerSektormånatligen. 7uppdaterassektorsedan 1965. Denna
implementerar EG-rätten.bestämmelsertill nationellareferenser som

parlamentarikemaställtsfrågor harsamtligainnehållerSektor 9 avsom
session.förstasedan parlamentetsministerrådetellertill kommissionen

månad.uppdateras varjsektordennaOckså e
lättillgängliga förförhållandevisfårbestämmelsernaDå varaanses

nödvändigtfinner det intemyndigheterna jagtillämpande attde
bestämmelserinnehållerrättsakterkänna deskall tillregeringen somge

privilegier.ochimmunitetom
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och tolkningsproblemTillämpnings-10.3.2

avtalsbestämmelserstöd med tolkningenBedömning: Det somav
förenligt medbeslutande myndighetertill olikalämnarUD är

bryterför undvika Sverigeregeringsforrnen och viktigt att motatt
åtaganden.bindandefolkrättsligt

myndigheternade operativaProtokollFöreträdare för UD:s attuppger
manifesteras iårs lag, vilkettillämpning 1976problem i sinhar stora av

och tullmyndigheter. Omfrågor från polisertelefonsamtal meddagliga
förefaller detinnehållet avtalen,från frågor ibortservi som omom

frågornämligenolika kategorier,delas in i tvåfrågor kandessa om
avtalenartiklar ifrågor hurhar respektivevilken status omen person

det gäller tillämpningencentrala rollProtokolletstolkas.skall när av
internationellaantallagen baseras påpålag beror bl.a.års1976 ettatt

internationellbundit sigSverige haröverenskommelser. Att av en
förpliktadfolkrättsligtregeringenöverenskommelse medför attäratt se

gäller bestäm-efterlevs här. detöverenskommelser Näravtaletstill att
påankommadetprivilegier måsteochmelser immunitet närmastom

Protokollet haråtaganden.uppfyller dessaSverigetillUD attatt se
föroch privilegiergäller immunitetdethuvudansvaret när personer

arbetsuppgifterockså mångaoch harSverigeverksamma iär somsom
uppgifternade främstaoch dess tillämpning. Entill lagenanknyter av

internationella organi-konsulat ochambassader,förunderlättaär att
arbetar påhär. Deverksammasationer att personer somvara
med iinternationella organisationeroch sätekonsulatambassader,

förteckningarProtokollet finnsPåProtokollet. överanmäls tillSverige
dennaangivande Numeraanmälda med ärde status.är avsompersoner
ingår inaturligendet ocksådetta följerdatoriserad. Avförteckning att

eller skatte-från polis-, tullförfråganarbetsuppgifter påProtokollets att
namngivenhuruvida ärupplysningarlämnatjänstemän personenom

vilkenoch medackrediterad här status.
myndighetertillämpandefrånsig frågornaEmellertid inskränker
utvidgas tilldiplomatiskhartill gälla någonofta inte utanstatusatt om

falletdet enskildadiplomatisk immunitet ihargällaatt personenom
Protokollettillförklaringamasannolikt attoch detta attär anseren av

Bakgrundenlagen.tillämpningenproblem medharmyndigheterna av
detforskathar jag intedetta ärformuleras påtill frågan sättatt men

arbets-fördelningenkunskapentänka sigorimligtinte attatt avom
denså känd imyndigheterna inteolikamellan deuppgifterna är
allakap. §regeringsforrnen ll 7Enligt ärvardagliga tillämpningen.

enskild ochämbetsutövningsjälvständiga i sinmyndigheter gentemot
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hellermyndighet, intelag.vid tillämpningen Ingen annanav
myndighetärende. Varjepåverka avgörandetkanregeringen, ettav

verksamhetsområde. Motsidansjälvständighet inom sittdennaåtnjuter
myndighet.tillkan överlåtasintemyndighetsutövningenär att en annan

medtullmyndighet åberopar immunitetellerinför polis-någonNär en
omfattas 1976 årsöverenskommelseinternationellstöd avsomav en

Protokollet. Förmyndigheten, intedenskall frågan attlag prövas avav
många gångerdock tjänstemannenkorrekt beslut måstefattakunna ett

denfall vilkenoch i såProtokollet förkontakta statusutrönaatt om
lederlagenligt 1976 årsdennahar. Fråganaktuella statusompersonen

/myndigheten.måstetill immunitet avgöras änstemannenav
olikamyndigheternasförklart sighelt harinblandade intedeOm

relaterade Attställs på detfråganmärkligt sättet.sådet interoller, attär
och frågarProtokolletkontaktarenskilde tjänstemannenden enom

okunskapbero pålikakanimmunitetåtnjuter gärnanamngiven person
hurosäkerhetpåbestämmelsernaförvaltningsrättsligade omsomom

skall tillämpas.lagen
myndigheternatillämpandedeinformeraskallProtokolletAtt om

enligt minanmäldaProtokollettill ärnamngivnahosstatusen personer
överlåtakanintemyndigheternatillämpandedeklart. Attuppfattning

dååterstårklart.lika DetProtokollet att tatillbeslutsfattandet är
kontaktarmyndigheterfall dåbedöma deskalltill hurställning man

avtals-enskildatolkningenmedoch stöd""hjälpfåförUD att av
frågormanifesteras ibl.a.tolkningsproblembestämmelser, omsom

immunitet.åtnjuternamngivenhuruvida personen
finna tillstårförklaringenocksåjag attfrågeställningdenna attI tror

års lag1976de tillämparmyndigheterna attvarför de operativa anser
harmyndigheternaProtokolletsamtidigtproblem, attutan ansersom

tanke;min Enexempel kan belysaEtttillämpningen.vidproblem
gällandeharkväll Överträttpolisman stoppar somen personsenen

utfärdade identitets-sitt UDvisarhastighetsbestämmelse. Personen av
på bötes-skrivaochdiplomatisk immunitet vägraråberoparkort,

ochadministrativadentillhörhanföreläggandet. Han attuppger
Sverige.ambassad iBlefuskusfriavid denpersonalentekniska staten

jourhavande på UD,och ringerinstruktionerföljer sinaPolismannen
ambassad-frågarochProtokolletmedkontaktikommer om

dåföreträdareProtokollets attimmunitet"."hartjänstemannen svarar
funktionenProtokollet den uppgivnatill ianmäldtjänstemannen är

straffrättsligbestämmelserWienkonventionensforredogörsamt om
skall låtahandåfrågarPolismannenokränkbarhet.ochimmunitet om

bejakarsannoliktProtokolletvilketvidare,åkaambassadtj änstemannen
Wienkonventionenimmunitet ibestämmelsernabakgrundmot omav

förbindelser.diplomatiskaom
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denne polisman blev tillfrågad han haft problemOm medom
lag, skulle han helt korrekttillämpningen 1976 års nej. Hanav svara- -

Protokollet och han fick ocksåfick upplysning statuspersonens avom
skulle leda tillhjälp med tolkningen tjänstemannens statusomav

handlade follcrättsligtFöreträdaren för Protokollet också påimmunitet.
förhindrade brötSverigebästa nämligen på sätt motsätt, attett som

bestämmelser.Wienkonventionens
beslutandevarken skall eller kan denhar redovisatSom jag ovan

dettamyndighet,överlåta på någonmyndigheten sitt menansvar annan
myndigheterna. Exemplet visarfråga för de tillämpandeinternär en

och det detbästa praktiskaärendet löstes pådock sätt är attän attmera
bestämmelser. Enligtförvaltningslagensenlighet medlöstes i

tullmyndig-för såväl polis- ochtillämpligförvaltningslagen, ärsom
Protokollet,ochregeringskansliet, Utrikesdepartementetförheter som

beakta möjlighetenärendeharskall den myndighet avgöraatt ettsom
och delämna relevant informationmyndigheter kanrådfråga deatt som

det inombistånd skall ocksåkan lämna sådantmyndigheter görasom
förvaltningslagen. Detverksamhet 6 ochför sin 7 ovanramen

tillämpasbestämmelser iförvaltningslagensexemplet visarlämnade att
Protokollet får frågorpåpersonalen tjänstgörpraktiken. När omsom

det myndig-myndigheter brukar betonaandratolkningen ärattmanav
uppfattningmedbeslutet, bidra sinskall fattaheten omegenmensom

på sig dennakorrekt Protokollettycker dettolkningen. Jag är tarattatt
förvaltningslagen.överenstämmelse med Dennauppgift helt iärsom

arbetsordning.uppgift framgår också UD:sav
myndigheternade tillämpandeförklaring tillYtterligare atten

immunitets-de materiellamed tolkningensvårigheterupplever vissa av
överenskommelsernade internationellaprivilegiebestämmelsema ioch

traditionell mening. vissförarbeten i Iavtalen saknarkan attvara
föregår dende propositionerdettautsträckning kompenseras somav

dockavtalen. dessa propositionerinförlivar Ilagstiftning ärsom
iställethuvudfrågan,lag vanligen intetill ändring 1976 årsförslaget av

internationelladenriksdagen skall godkännafrågadetär attom
ochvilken bestämmelserna immunitetöverenskommelse i om

därförinnehållerheller propositionemadel.privilegier Inteär en
privilegie-ochför tolkningen immunitets-mycket underlagsärskilt av

debakgrund det viktigtdennabestämmelserna. Också är attmot
tillämpningenstöd vidmyndigheterna söker och UDtillämpande ges av

lag.1976 årsde avtal inkorporeras genomav som
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Arbetsfördelningen10.3.3 inom regeringskansliet

utarbetasFörslag: Inom UD "mall" för bestämmelseren om
immunitet och privilegier i internationella överenskommelser att
användas svenska förhandlingsdelegationer.av

utarbetas broschyrInom 1976 års lag kanUD en om som
och myndigheter.distribueras till allmänhet
inom regeringskansliet för samråd medBedömning: Rutinerna

under förhandlingarberörda departement och enheter internationella
bör över.ses

olikaantalet enheter inom ibör UDDet övervägas om som
kan begränsas.befattning med lagenavseenden tar

föremål för åtgärder påoch privilegier blirlag immunitet1976 års om
har redovisat bl.a. iregeringskansliet. Som jaghållmånga inom

svenskt"Intemationella överenskommelseravsnittet etturom
vanligenforhandlingsdelegationemaperspektiv" består personerav

handläggs.materiella sakfrågomadär dehämtade från det-departement
påutarbeta konventionantal villinnebärDetta ett stateratt enom

före-forhandlingsdelegationentelekommunikationsområdet, kommer
OmKommunikationsdepartementet.frånbeståträdesvis att personerav

förhandling-kommerbrottmålskonvention,vill utarbetaställeti enman
ochbåde självklartJustitiedepartementet. Detfrånsdelegationen är

förhandlingsdelegationemanödvändigt är sammansattaatt personerav
huvud-sakområdenmaterielladekompetenta inom ärär somsom

för förhandlingen.föremålet
bestämmelserskall innehållaförhandlaskonventionOm den som

berörda,ytterligare departementprivilegier blirochimmunitet treom
innehålla bestäm-avtalet kaneftersomFinansdepartementet,nämligen

eftersom avtaletJustitiedepartementet,skatt,befrielse frånmelser om
brottspåföljd, ochbefrielse frånbestämmelser bl.a.innehållakan om

förregeringskansliet 1976ansvarigt inomUtrikesdepartementet ärsom
harföljdhar regeringenrollårs lag. UD ettDen är att ansvaravensom

efter-överenskommelserinternationellaåtaganden iför eventuellaatt
levs.

Samråd med behörigt departement

fackdepartement iförhandlingsdelegation frånfall därI ettett en
egentligen hör tillfrågorförhandlingar kommer in på ett annatsom

berördamed detskall samråd skeansvarsområde,departements
detstadiumske på så tidigtsamråd böroch dettadepartementet attett
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tillfrågade departementet realiteteni har möjlighet utövaatten
inflytande. På denna punkt har uppfattningenjag samarbetet brister iatt
dag. Samråd kommer visserligen till stånd, på stadiumsåett sentmen

de berörda departementen i realiteten inte har möjlighet påverkaatt att
bestämmelsemas utformning eller utsträckning.

"Standardmall" för bestämmelser och privilegierimmunitet iom
internationella överenskommelser

skulle underlätta det farms "mall" för artiklarDet om en om
och privilegier. "Mallen" skulle kunna slagsimmunitet utgöra en

förhandlingsdelegationer. dag hargenerell instruktion för Som det iär
huvudsak likartadde femtio avtal ingår bilagan till års lag ii 1976som

bestämmelser. framgår avsnittetuppläggning och likartade Som av
dock avvikelser både definitioner och"Standardlag" finns det i

komplicerad för denmateriella bestämmelser tillämpningengörsom
berört detta ianledning tillämpa flera avtal. har någothar Jagattsom

olikaförklaringen till avtalenföregående delavsnitt. En ärattav
viljor,bestämmelserna följd olikautformade naturligtvis ärär att en av

hadetill förfogandesvenska förhandlingsdelegationer sitt enmen om
förhandlingenden kunna föra på"mall", skulle sätt.ett annat

bestäm-det gäller hurfinns dag erfarenhet inomi UDDet närstor
och vilkabör utformadeoch privilegiermelser immunitet varaom

"mall"följer olika formuleringar. Omproblem UD engenomavsom
samordnadförförhandlingsdelegationer verkarför svenska en mera

skulleoch privilegier,bestämmelser immunitetutfomming omav
Även "mall" måsteunderlättas. medmyndigheternas tillämpning en

berördamednaturligtvis samrådaförhandlingsdelegationema
utform-aspekter artiklamasdet finns andradepartement eftersom än

synpunktertillfälle på.få haberörda departement måstening attsom
utarbetaföruppfattning bör på sigEnligt min UD attta ansvaret en

sådan "standardmall".

Utrikesdepartementets organisationinterna

huvudbry förkan vållainterna organisationen inom UDDen
sannolikt också för handläggareutanför regeringskanslietpersoner men

ienheter inom UDpå andra departement. På åtminstone tartre man
huvudansvaretbefattning med lagen. Protokollet harolika avseenden

gällerlagen, särskilt detför tolkningen bestämmelserna i närav
finns i Sverige.internationella organisationerbeskickningar och som

lagstiftningsansvaret för 1976 årsrättssekretariat harDepartementets
innebär sekretariatet,lag och ändringar i denna. Detta närattansvar
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departement eller enhet internationellinom UD iannat annan en
överläggning har förhandlat bestämmelser immunitet ochom
privilegier och riksdagen har antagit proposition överens-en om

forkommelsen, ombesörjer lagändringen promulgeras. Enhetenatt
och harfolkrätt, mänskliga rättigheter traktaträtt FMR inom

traktatfrågor. internationella avtalregeringskansliet för Nyaansvaret
därför huvudregel beredasgällande avtal skalloch ändringar i som

bestämmelserde innehållermed enheten, oavsettgemensamt omom
elleroch privilegier inte.immunitet

gäller tillkomsten,detfinns kompetens inom UDDet närstor
lagen,de avtal omfattasoch tillämpningentolkningen menavav som

allmänhetenskulle underlätta församlad.kompetensen inte Detär men
införapå kundedepartementen UDockså för de övriga enom man

fler två ställen.hanteras påinnebär 1976 års lag inteordning änattsom

Focal point

för"samtalspartner"efterlyserförFöreträdare WMU gemensamen
frågorsamordnar derasnågoninternationella organisationerna,de som

ställs till UDordningen där frågornuvarandeoch problem. Den men
uppfattas inteeller departementmyndighetererhålls från andrasvar

hellerföreträdaren inte UDEnligttillfredsställande WMU. taravsom
internationellapåtagit sigför de förpliktelser Sverige gentemotansvar

det enligtdet faktumskydd bakomorganisationer, attutan tar
myndig-aktuellaförvaltningslagen ankommer påregeringsformen och

självständigt tolka svensk lag.heter att
komplikationfinnsårs laggäller tillämpningen 1976detNär enav

jagsvensk myndighetsutövning. Somvanlighittills inte har varit isom
bestämmelserlagen helt påbaserasflertal gångerhar redovisat ett om

internationellasextiotalprivilegier ioch överens-immunitet ett
svenskhuvudsak har införts ikommelser i rätt genomsom

har tvåregelverkdettaFöljdeninkorporering. är ett somav
dimensionenden internationelladimensioner. Det säger attär som

internationellalandet fullgör deansvarigt förfolkrättsligtSverige attär
ochbär regeringenföljer avtalen.åtaganden Detta näransvarsom av

det bäroch privilegier UDdet fråga immunitet är ansvaret.är somom
denationella rättstillämpningendimensionen denandraDen är som

redovisat deför. Samtidigt har jagmyndigheterna bärolika ansvaret
uteslutetregeringsformen detbestämmelser i gör är attattsom

vilketbeslutet ellerochregeringen/UD intervenerar sägerövertar
heltdimensionerna inteskall fatta. tvåbeslut myndigheten De är

enskilt ärende.förenliga vid bedömningen ettav
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för"samtalsparten"den endainte kaninnebär UDsagdaDet att vara
vi harMed den utformningi Sverige.internationella organisationer av

iinternationell organisationmöjligt fördet interegeringsfonnen är en
detproblem lösta Näravgjorda ochärendenfå alla sinaSverige att av.

liksomorganisationernas,måstemervärdesskattärendengäller t.ex.om
harmyndighetden avgöra"samtalspart" attbeskickningarnas, somvara

regelverkbakomskydd utaninte ettärendet. Detta taär att en
hellerinteföreskrivsregeringsforrnen. Detsvenskadenkonsekvens av

internationellaöverenskommelsemainternationella attdei
dedärde länderkontaktpunkt isärskildhaskallorganisationer en

verksamhet.bedriver

års lag1976broschyrEn om

ochinnebörddessochlagenokunnighetbakgrund denMot omav
myndighetersåvälhosråderkonstruktion sompersonersomsom

i högstadetjaglagen äromfattassig attelleromfattas tror anserav
infonnations-kortfattadutarbetasdet inom UDgrad önskvärt att en

Äventill dessadistribueraskanlagenbroschyr omgrupper.somom
myndigheternaförnationellt bärcentralmyndigheterna attansvaret

konsekven-folkrättsligadejagkorrekt,lagårs1976 atttillämpar anser
ligger igradhögdet itillämpningfelaktig gör attenserna av

lagen. Avkunskapenallmännadenökaintresseregeringens att om
tillgäng-finnsöverenskommelsemaframgåocksåbörbroschyren var

liga.
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Författningskommentar1 1

ochimmunitet1976:661ändring i lagenFörslaget till lag omom
fall.privilegier i vissa

§3
till den kun-fogats hänvisningstycke harparagrafens sistaTill en

regeringenöverenskommelseromfattar särskildagörelse somsom
förprivilegierbeträffande ochimmunitetfrämmandeträffat med stat

efterfinns idag 6Hänvisningenderas konsulat.

4 §
denhar ändrats på såförsta utöver attParagrafens mening sätt att

överenskommelserinternationellaprivilegieroch ibehandla immunitet
ochomfattar immunitetinternationellatillknutna ävenorgan
tillknutnaöverenskommelser inteinternationella ärprivilegier i som

arbetas innuvarande ochdetta kan 6 7Påinternationella sättorgan.
den andrahar på sålagen. Bilaga 1tillbilaga l sätt atti anpassats

tredje spalten inne-egendom och denomfattarspalten ävennumera
SÖ-nummer Vidareeller propositionstillhänvisninghåller nummer.en

redaktionellt.ändratshar bilagans inledning
respektiveandrastyckeParagrafens och tredjeandra motsvaras av

dela de tvåSkälet för inlydelsen.nuvarandetredje denmeningen i att
redaktionelluteslutandeparagrafen styckenmeningarna i i natur.är av

vilkatydliggöraBestämmelsenFjärde stycket attär nytt. avser
defrån inter-inkomsterskattefrihet på sinaåtnjuterpersoner som

detta.omfattning de Förstaoch Vilkennationella i görorganen
anställda imedborgaresvenskafjärde stycket innebärimeningen att

fråninkomstskattefrihet på sinutlandetinternationella i åtnjuterorgan
härför ellersigSverigedet internationella reserveratorganet oavsett om

förut-underintjänandedagenfrån den förstaSkattefriheten gäller
förhållande till Sverige.kraftöverenskommelsen då i isättning äratt

ellermedborgaresvenskaförstås på detAndra skall sättetmeningen att
anställningen iomedelbart förehär i landetsådana bosatta ettärsom
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anställningen i internationellt åtnjuteri Sverige inteett organ
skattefrihet från det internationella förpå sin inkomst såvittorganet
inte deni internationella överenskommelsen.annat anges

den nuvarande lagen fogade bilagan hädanefterDen i benämns
bilaga

5 §
Paragrafens innehåll är nytt.
Paragrafen behandlar och privilegier överenskommelserimmunitet i

folkrättsligt och Paragrafeninte bindande 2 och b §§.är ersättersom a
hänvisar till bilaga till lagen vilken innehåller motsvarande spalter2

i bilaga d.v.s. för andra internationella sammanslutningar änsom en
internationella för vilka personkategorierorganisationer, en som
omfattas och för de relevanta avtalen.en

Med denna konstruktion kan icke juridiskt bindande överens-nya
kommelser föras till bilaga beträffande bindande2 på sättsamma som
överenskommelser sker till bilaga

6 §
Paragrafens innehåll är nytt
Paragrafen sak vad stadgas dess nuvarandei i 5 § imotsvarar som

lydelse. klargör bemyndigandets räckvidd endastSkrivningen i 6 § att
omfattar kap. regeringsformen, d.v.s.de områden i 8 7 §omnämnssom

föreskriftsrätten det delegerbara området.håller sig inomatt
det fråga mellan-Regeringens föreskriftsrätt förutsätter äratt ettom

till lagen.statligt internationellt finns i bilaga 1upptagetorgan som

Punkterna och bilagan till lagen40 41 i
upprättandeAvtalet den mellan2 maj 1992 EFTA-statema om av

domstol sedan denövervakningsmyndighet och 1 januari 1995ären en
längre kraft till Punkterna ochinte i i förhållande Sverige. 40 41 i

bilagan till lagen därför upphävas.skall

E‘Br.‘ Cx‘V ...‘J’
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