
P r e s i d e n t s R e p u b 1 i k e n s 

framställning till Ålands landsting angående 

regeringens till Riksdagen 

tion med förslag till . lag 

överlämnade proposi

om godkännande av 

vissa bestämmelser i överenskommelsen mellan Re-

publiken Finlands 

Rådsrepublikernas 

nell biltrafik. 

regering och Socialistiska 

Förbunds regering om internatio-

för 

Enligt 

Åland den 

11 

28 

§ 2 mom. 19 

december 1951 

punkten självstyrelselagen 

bör landstinget ge sitt 

bifall till lag, 

bringas i kraft 

genom vilken fördrag med främmande makt 

inom landskapet Åland, för så vitt i 

fördraget ingår bestämmelser, som innebär upphävande eller 

~ndring av eller avvikelse från stadganden i självstyrelse

lagen. I anseende härtill och då ovannämnda avtal för 

Fjnlands del även gäller motorfordon samt vissa avgifter, 

angående vilka angelägenheter Landstinget jämlikt 13 § 1 

mom. 17 punkten och 23 § 4 mom. självstyrelselagen till-

kommer 

tingets 

skapet. 

lagstiftningsbehörighet i 

bifall till ifrågavarande 

landskapet, erfordras 

lags ikraftträdande 

Lands

i land 

Med bifogartde av regeringens proposition, som jäm

väl innehåller texten till förenämnda avtal , föreslås 

att Ålands landsting måtte ge sitt 

bifall till den i propositionen 

ingående lagens 

landskapet Åland 

ikraftträdande i 

till de delar sagda 



Helsingfors 

innebär avtal 

styrelselagen, 

avvikelse från själv-

under förutsättning att 

Riksdagen godkänner propositionen i 

oförändrad form. 

den 15 november 1968. 

R e p u b 1 i k e n s p r e s i d e n t 

) 

/\'11'~ 
A. '.a_ 

Justitieminister · 

2 

NOTVÄXLING· 

1. Sveriges Ambassadör lngmar Hägglöf till avdelningschefen vid ministeriet för utr-ikes
ärendena, niinisfor lYI artti I ngman. 

Helsingfors den 9 september 1968 
Nr 10/308 

Herr Minister, 

Åberopande de förhandlingar, som förts 
mellan svenska och finska myndigheter an
gående ändring av punkt 4 i slutprotokollet 
till artikel 8 i avtalet den 21 december 1949 
mellan Sverige och Finland för undvikande 
av dubbelbeskattning beträffande ·skatter å 
inkomst och förmögenhet, har jag äran 
bringa hll Eder kännedom, att min regering 
är villig överenskomma med finska reg-eringen 
om att avtalsbestämmelsens svenska text er
håller följande lydelse: 

"21:. Studerande vid universitet eller annan 
undervisningsanstalt i den ena staten, som 

under högst 100 dagar under ett -och samma 
kalenderår innehar anställning i den andra 
staten för att erhålla praktisk erfar-enhet i 
anslutning till studierna, underkastas icke 
beskattning i sistnämnda stat för inkomst 
av anställningen." 

De nya bestämmelserna får r·etroaktiv ver
kan från ·och med den 1 januari 1968. 

Jag har äran föreslå att, under förutsätt
ning av finska reg-eringens godkännande av 
ovanstående ändring av dubbelbeskattnings
avtalet, denna skrivelse och det svar, som Ni, 
Herr Minister, behagade tillställa mig, skola 
utgöra en mellan de båda regeringarna träf
fad överenskommelse i ämnet. 

Mottag, Herr Minister, försäkran om min 
mest utmärkta högaktning. 

Ingemar Hägglöf. 

14332/68 

OOi 
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NOTVÄXLING 

1. Sveriges Ambasscidör lngrnc11r Hägglöf till avdelningschef en vid rninisterie.t fö11 utrikes
ärendena, 1ninister JJ1cwtti Ingtyia.n,. 

Helsingfors den 9 september 1968 
Nr 10/308 

Herr Minister, 

Åberopande de förhandlingar, som förts 
mellan svenska och finska myndigheter an
gående ändring av punkt 4 i slutprotokollet 
till artikel 8 i avtalet den 21 december 1949 
mellan Sverige och Finland för undvikande 
av dubbelbeskattning beträffande skatter å 
inkomst och förmögenhet, har jag äran 
bringa till Eder kännedom, att min regering 
är villig överenskomma med finska regeringen 
om att avtalsbestämmelsens svenska text er
håller följande lydelse: 

"4. Studerande vid tmiversitet eller annan 
undervisningsanstalt i den ena staten, som 

under högst 100 dagar tmder ett och samma 
kalenderår innehar a.nställning i den andra 
staten för att erhålla praktisk erfar.enhet i 
anslutning till studierna, tmderkastas icke 
beskattning i sistnämnda stat för inkomst 
av anställningen." 

De nya bestämmelserna får retroaktiv ver
kan från och med den 1 januari 1968. 

Jag har äran föreslå att, under förutsätt
ning av finska regeringens godkännande av 
ovanstående ändring av dubbelbeskattnings
avtalet, denna skrivels·e och det svar, som Ni, 
Herr Minister, behagade bllställa mig, skola 
utgöra en mellan de båda regeringarna träf
fad överenskommelse i ämnet. 

Mottag, Ht)rr Minister, försäkran om min 
mest utmärkta högaktning. 

Ingemar Hägglöf. 

14332/68 

; . 
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2. Avdelningschefen vid ministeriet för ~drikesärendena, minister JJ1artti Ingrnan 
till Sevriges Ambassadör Ingemar Hägglöf. 

Helsingfors den 9 september 1968 

Herr Ambassadör, 

Härmed har jag äran erkänna mottagandet 
av Eder skrivelse Nr 10/308 denna dag av 
följande lydelse: 

Till svar härpå har jag äran meddela, att 
Finlands regering å sin sida godkänt detta 
förslag och att Eder skrivelse och detta svar 
skola utgöra en mellan de båda regeringarna 
träffad överenskommelse i ämnet. 

Mottag, •etc. 

JJlf.artti Ing1nan. 



Regeringens proposition till riksdagen oon godkännande 
av vissa bestämmelser i överenskommelsen mellan Republiken 
Finlands regering och Socialistiska Rådsrepublikernas För
bunds regering om internationell biltrafik. 

För att lösa de problem som ornakats av 
den intensiva utvecklingen av den interna
tionella landsvägstrafiken avslutade Finland 
den 5 november 1958 med Danmark, Norge 
och Sverige en överenskommelse om person
och godsbefordran å väg, som bragtes i kraft 
medels ·en den 9 januari 1959 given förord
ning (Fördr.ser. 1/1959), samt den 27 ok
tober 1967 med Frankrike, den 10 november 
1967 med Ungern och den 1 april 1968 med 
Rumänien överenskommelser om initernatio
nell landsvägstrafik. Den med Frankrike av
slutade överenskommelsen bragtffl i kraft 
medels en den 10 maj 1968 given förnrdnirng 
(Fördr.ser. 23/68), den med Ungern avslu
tade överenskommelsen medels .en den 24 
maj 1968 given förordning (Fördr.ser. 
26/68) och den med Rumänien ingångllJa 
överenskommelsen medels en den 13 sep:tem
ber 1968 given förordning (Fördr.ser. 55/ 
68). Dessutom har man i december senaste 
år underhand1at med Belgien om en mot
svarande överenskommelse, men den har ej 
tillsvidare imdertecknats. 

På motsva:rande sätt som all annan lands
vägstrafik har även landsväg&tmfiken mellan 
Finland ·och Sovjetunionen urtvecklats inten
sivt på 1960"1Ja~J,et, såsom framgår av följan
de tal: 

Mo.torf.ordonens gränsöverskridanden i tra
fiken med So.vjetunionen : 

1960 
1967 

Personbilar 

2002 
5 070 

Bussar 

614 
2 335 

Lastbilar 

2 
2 431 

Av personbilarna var år 1967 cirkia 3 000 
av bussarna _ den Öv·ervägande delen cirk~ 
2 100 och av lastbilama 1 093 finska. An-
13414/68 

talet sovjetiska lastbilar vid gränsöverskrid
ningarna år 1967 var 1 025 och de övriga 
fördelades mellan olika länder. Arutalet 
gränsöverskridanden av sovj·etiska person
bilar ·och bussar har varit r elartivt ringa. 

För att vidare utveckla rt.rafiken melLan 
Finland och Sovjetunionen och för atrt tryg
ga finska intressen i den intensivt utvecklade 
person- och godstrafiken visade det sig nöd
vändigt att åstadkomma en överenskommelse 
mellan Finland och Sovjetunionen som mort
sviarar de ,andra redan tidigare avslutade av
talen om landsvägstrafik. Dess å;stadkom
mande var mycket viktigt även på gnmd av 
att man i Sovj·etunionen planerar att införa 
en särskild vägtrafikskartt, som i avsevärd 
grad skulle belasta de finska förnbagarnas 
verksamhet.. Förhandlingarna rörande över
·enskommelsen hölls i Leningmd den 13-
17 1augusti 1968 och de fortsattes i Hel
singfor·s den 16-18 .oktober 1968. Redan 
i Leningrad paraferades en överenskom
me1se om biltrafik mellan de båda länderna, 
vari under förhandlingarna i H elsingfors 
gjordes några smärroe ändringar , samtidigt 
som ett till öv.erenskomme1sen anslutet proto
koll uppgjordes. Både överenskommelsen och 
prDrtokoliet undertecknades i Helsingfors den 
18 oktober 1968 i samband med RFSR :s bil
trafik- och landsvägsministerns besök. 

över·enskommelsen skapar goda förutsätt
ningar för utvecklingen av turismen och 
handeln mellan Finland och Sovjetunionen, 
ty i densamma innefattas bestänunelser, vil
ka främjar både person- och godsbefordran. 

Enliigt artikel 1 i överenskommelsen ut
förs regelbunden och tillfällig personbe
fordran med bussar samt godsbefordran med 
motorfordon mellan de båda staterna och 
genom deras rterritorier i enlighet med den-
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na överen:slmmmelse utnyttjande för inter
nationell biltrafik öppnade landsvägar. I 
förutnämnda prot.okoll konstateras det att 
på finskt -0mråde alla för allmän trafik öpp
nade vägar även är tillgängliga för interna
bonell biltrafik. Sovjetunionen har överläm
nat ti11 de finska myndigheterna @ karta 
över de i Sovjetuni-0nen för internaitionell 
biltrafik öppnade vägarna. Den förvaras på 
ministeriets för kommunikationsväsendet och 
allmänna arbetena vägtmfikavdelning. 

I jämförelse med det rådande avitalslösa 
tillståndet innebär överenskommelsen en be
tydande förbättring, då trafikutövarnas rät
tigheter blivit definierade. De kan nu an
skaffa trafikitillståndet, som fordrias för både 
person- och godsbefordran i enlighet med 1ar
tikel 3 och 5 av myndighetern:ra i det egna 
iandet. Transittrafiken genom Sovjetunionen 
öppnar för de finska företagarna en ny 
resrutt till Balkanländema. 

slutande partens territorium samt tredje 
land fömtsät.ter å sin sidia ,ett specialtill-

stånd. 
I öv·erensko1rnnelsens artikel 12 konstate-

ras, att vardera avtalsslutande partens orga
nisationer -0ch företag kunna sinsemellan 
överenskomma om de praktiska frågor, vi1kia 
ansJ.u.ter sig till utförandet av i denna över
ensko1rnnelse .av.sedd person- eUer godshe-
fordra.n. 

I artikel 14 i överenskommelsen bestäm-
mes, a.tt person- och godshefordran, som ut
förs på den andra av,talsslutande partens 
-0mråde på grund av denna öv·erenskommelse 
ävensom mo.torfordon, villm utför sådan be
fordran, är på grundval av reciprocitet be
friade från ska.tter och på:lagor för utfärdan~ 
de av tillstånd avsedda i denna överenskom
melse samt för vägarnas användning ävensom 
från skatter och pålagor, som påförs särskilt 

I förutnämnda protokoll konstateras, 1att 
tillstånden inom ramen för den över.en.skom
na koll!tingenten ges till alla de utöva.re av 
iruternationell trafik, vilka har transportav
tal mel:lan Finland · och Sovjetunionen eller 
till tredje länder genom deras territorier. 
Tillståndet kan ·också utfärdas rtill en fabrik, 
firma eller ,ett företag, vars lev,eroos·avtal in
nefattar även trainspor.t. 

I artikel 2 i överenskommelsen avsedd re
gelbunden personbefordran med bussar •an
ordnas, då avitalsslutande parternas veder
bömnde myndigheter därom överenskommer. 
För · utförande av tillfällig personbeford
ran enligt artikel 4 i överenskommelsen och 
för godsbefordran enligt artikel 6 erfordras 
däremot ej trafilktillstånd. 

I enlighet med artikel 7 i överenskommel
sen erfordras ett .av den andra avt.alsslutan
de partens vederbörande myndighet u:tfärdat 
speciellrt 1tillstånd, då fordons huvudmått el
ler vikt överskrider på den 1andra avtailsslu
tande partens område tillåtna huvudmått -el
ler högsita tillåtna vikt eller om farliga äm
nen transporteras. 

I överenskommelsens artikel 9 inskränkes 
trafikutövningen för .att skydda inhemska 
företagares rättigheter sålunda, a:bt tr.afikut
öviare ej är berättigad att UJtföra person
eller g-0dsbefordran mellan två ·orter belägna 

. inom den andra avtalsslutande partens terri
torium. Befordl'an mellan den andra avtals-

för varje befordmn. 
Förutnämnda bestämmelse rörande rtill-

st.ånd hänför sig för Finlands de'l till 4 § 
lagen den 6 augusti 1943 om stämpelskatt 
(662/43) sådan den lyder i lagen den 23 
december 1959 (479/59) och lagen den 20 
december 1966 (669/66) samt ·enligt 6, 8 
och 10 §, sådana de lydia i lagen dein 20 de
cember 1966 (669/66), uppburen stämpel
slmtt för tillstånd ·att bedriva linjetmfik, 
tillstånd rutt bedriva beställningst.rafik -0ch 
beslut angående ansökan rörande dispens 
samt stämpelskatt för avlagsresolutioner be
träffande aDJSökan om nämnda ;tillstånd och 
dispenser. 

I kmdsväg.strafiken mellan FiniLand och 
Sovjetunionen har man ·ej tillsvidare i en
lighet med reciprocitetisprincipen uppburit 
skatter av den andra partens trafikutövare. 
I Sovjetunionen förbereds dock en ny väg
skattelag, som torde träda i kraft från den 
1 januari 1969 och ·enlig.t vilken man börjar 
uppbäria till vägarnas användning anslutna 
skatter av lastbilar på basen av last.bilens to
talvikt och körsträckan. Då de finska fordo
nen erhåller fuJ.1ständig befrielse från den i 
Sovje1tunionen ikraftträc1ande nya skatten 
beträffande i denna överenskommelse avsedd 
befordran, v1arom de sovjetiska myndigheter
na ej tillsvidare. givit de finska myndigheter
na närmare uppgifter, befrias de sovjetiska 
fordonen från att 1 Finland erlägga enligt 
13 § lagen den 30 december 1966 om slmtt 
på motorfordon (722/ 66) för mort-0rfordon 

som i_nför~ från utlandet för tillfälligt 
bruk 1till F~n'land uppburen egentlig fordons
skatt och till den ansluten tilläO'o·sska;tt om 
vars betalningsskyldighet samt 

0

belopp 'när
mar~ stadgas i förordningen angå:ende verk
ställighet och tillämpning ·av :Lagen om skait;t, 
på motorfordon (724/ 66) 9 § 4 mom. 

Förutom skatt på mOltorfordon kan i Fin
land ifråga.komma av utländska fordon för 
flyt.ande bränS'len uppburen accis till den 
del, som den i motorfordonets reservoir be
f_i.ntliga ~ränslemängden överstiger en visis 
ht~rkviantltet. J:'ropnsitionen angående denna 
branslebeskattnmg har avlåtilts till Riks.
dagen. 

.. De reformer beträffande skattelagar, vilka 
forbereds, kan -0rsa:ka 'altt Wl exempel s tad
g.~dena om eventuell mervärdeskatt med
fora nya b:skattningsobjekt även för motor
ford~ootraf~lrnn. Först sedan sikaittereformer
na ~?rverkhgats, kan man med säkerhet säga, 
om over·ensJrnmmelsen på grund av reformer
na behöver ändras. 

J?en nu . behandlade överen1skmnmelsens 
arti~el .. 1~. w:-nefattar bestäirunelser rörande 
t:.a.fikforsäkrmg. I enlighet därmed ,erfordras 
for :pe~o~- -O?h godsbefordran en obligatmisk 
tr.af?rforsakrmg. Dessutom bestäirnnes att 
v:~rJ e fordon som uJtför befordran skall 0 

forhand försäkras~ I . förutnämnd1a protok~~ 
~nstat~ras, Hkt P~ ~mskt territorium utgör 
s .. ad_estandets max1m1belopp •enligt trafikför
sakrmge.n 250 000 mark Pao so . t" l t 

0
d .. · VJe isc ·om-

ra e tacker trafikförsäkringen å siin sida alla 
de skador, som fordon orsaka .tredje person 
eller rtra.nsportemd passagerare. 

3 

Överenskommelsens artiklar 16 och 17 . , . -
f~ttar 

0 

bes:tämme:lser .om gräns-, tull-, i~c~1 
h_alsovardsm.~pelr~ion. Med hälsovårdsiruspek
t10n ayses halsovardsinspekti-0n av människor 
och dJL~r samt växtskyddsinspektion. 

I ~rt1kel 25 i överenskommelsen bestämmes 
~tt overeookommelsen skall godkännas i en
llgh:t i~ed å ~ardera avtalsslutande par.tens 
terntormm gal1ande 1agstifänin0'. Överens
kommelsen tr~der i kraft den dag noterna 
om dess. godkannande utväxlaits. 
.. Regermgen anser, att man medelst denna 
0V:~~~nsko~else .. ås:tadkommer nya bättre 
moJhgheter an fornt för finska trafikutövare 
att deltaga i den till Sovjetunionen och 
genom dess territorium till tredje länder rik
tade ~1a.ndsväg·strafiken. Regeringen hoppas 
att RLksdagen under hösten slnulle ha tid 
att behan?J.a detta ärende för aitt Öv·erenskom
melsen pa grund av förutnämnd·a vägtrafik
~katt ~unde bringas i kraft räknat från 
Januan 1969. 

Med stöd av vad ·ovan 'anförts och i enlig
het med 33 § regeri,ngsformen, föreslås: 

at.~ Riksdagen måtte godkänna de 
bestamnielser i överenskommelsen mel
lan _R~p"!'bliken Finlands regering och 
Socinlistiska Rådsrepublikernas För
bun~s re9ering om internationell bil
trafik, vilka kräver Riksdagens sam
tycke. 

0 

Enär ifr~gavarande överenskommelse inne
~~ller b~stai:nmelser, vilka hör till områd-et 
for lags,~iftnmgen, förelägges samtidigt Riks
dagen till antagande följande laO'förslaO'. '6 0. 
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Lag blik Fin 
. .. . överenskommelsen mellan Rep:U en. -

dkännande av vissa bestammelser 1 . k F .. bunds regering om mternat10nell 
om go . g och Socialistiska Rådsrepubll e:nas or 
lands regerm biltraf1k. 

I enlighet med Riksdagens beslut istadgas: 

Bestämmelserna i den i He.lsingfo_rs d.en 
ktober 1968 melian Republiken F~nlands 18 0 

· l Socialistiska Rådsrepu,bhkernas 
regermg oc 1 d .. l ommel
F" hunds reO'ering avsluta e overens c . .. 
seo; om inrb~rnationell biltrafik, skall, for-

Helsingfors den 8 november 1968. 

Råvitt de hör rtill området för lagstift1:1;ingen, 
'·, . kraft såsom därom avrt:.a.lats. Narm~re 
\ara i kst··u· het·en <Och rt1.U-b .. ls om ver a ig 

estamme ier av denna lag utfärdias genom 
lämpningen 
förordning. 

Republikens President 

Minister för . utrikesärendena 

(översättning) 

öVERENSKOMMELSE 

mellan Republiken Finlands regering och 
Socialistiska Rådsrepublikernas Förbunds 

regering om internationell biltrafik 

Republil"en F inlands regering och Socia
listiska Rådsrepublikernas Förblmds regering, 

med beaktande av den gynnsamma utveck
lingen av förbindelserna mellan Finland och 
Sovjetunionen, vilka grundar sig på det år 
1948 ingångna fördraget om vänskap, sam
arbete och ömsesidigt bistånd, 

i sin önskan att vidare främja person- och 
godsbefordran med bilar mellan de båda län
derna -0ch genom deras territorier tiH tredje 
länder, 

har beslutat ingå denna Överenskommelse 
och för detta ändamål till sina befullmäkti
gade ombud ut sett : 

Republiken F inlands Regering 

- Finlands minister för kommunikations
väsendet och allmänna arbstena Paavo 
A it i o, 

Socialistiska Rådsrepublikernas Förbunds 
Regering 

- Rysslands Federativa Socialistiska Råds
republiks biltr afik- och landsvägsminis-

• - ~.er Jevgeni Georg·evitsh T r u bitsyn, 

vilka, efter att ha utväxlat sina fullmakter 
vilka befunnits riktiga och behöriga enat~ 
om följande: ' 

Attikel 1 
Regelbunden och t illfällig personbefordran 

med bussar samt godsbefordran med motor
fordon (lastbilar med egentliga släpvagnar 
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c orJIAIDEHHE 

MemAY IlpaBHTeJILCTBOM cf>llH.JUIHACKOH 
Pecny6Jimm n IlpaBnTeJILcTBoM Coro3a 
CoBeTCKHX Con;naJIHCTIP:IeCKHX Pecny6JIHK 
0 MemAyHapOAHOM aBTOM06HJThHOM coo6-

m;eHHH 

IIpaBHTeJihCTBO cI>n Hmrn;a;cKo:H Pecrry6-

JIHKH H IIpaBHTeJihCTBO Coro3a CoBeTCKHX 

Con;nam1cTH'leCKHX Pecrry6JIHK, 

rrpHHHMaH BO BHHMaHHe y crrenrnoe pa3-

BHTHe <PHHJIHH}J;CI W - COBeTCKHX OTHOIIIeHHH, 

QCHOBhIBaIOm;HXC.ll Ha tPHHJIHH}J;CKO-COBeT

CK OM ,ZJ;oroBope 0 ;a;pym6e, COTpyp;HH'leCTBe 

H B3aHMHOH IIOMOID;H 1948 ro;n;a, 

pyKoBo;a;cTBYHCh cTpeMJieHHeM K ;a;aJih

He:H:IIIeMy pa3BHTHIO rracca,mnpcKoro H 

rpy3oBoro aBTOM06HJihHOro coo6m;eHHH 

Mem;n;y o6eHMH CTpaHaMH, a TaKme TpaH-

3HTOM IIO HX TeppHTOpHHM B TpeThH 

CTpaHhI, 
peIIIHJIH 3aK JIIO'IHTh HacToHm;ee CorJia

IIIeHHe H c 3TOH :u;eJih!O Ha3Ha'IHJIH CBOHMH 

yrroJIHOMO'leHHhIMH: 

IIpaBHTeJihCTBo ct>HHJIHH}J;CKOH Pecrry 6-

JIHKH 

- IIaaBo A H: T H o , M nHHCTpa rryTe:H: coo6-

m;eHHH H o6m;eCTBeHHhIX p a6oT cl>HH

JIHH;D;HH, 

IIpaBHTeJihCTBo Coro3a CoBeTCKHX Co

n;naJIHCTH'lecKHX Pecrry6JIHK 

- T p y 6 H n; hI H a EBreHHJI f'eoprneBH'la, 

MHHHCTpa aBTOM06HJihHoro TpaHcrrop

Ta H IIIocce:H:HhIX ;n;opor PCcI>CP, 

KOTOphre IIOCJie o6MeHa IIOJIHOMO"'IHHMH, 

Ha:H;a;eHHhIMH B ;D;OJIJRHOH <PopMe H Hap;Jie

mam;eM rropH;n;Ke, ;n;orOBOpHJIHCh 0 HH.iKe

CJiep;yrom;eM : 

CTaThH 1 
B cooTBeTCTBHH c HaCTOHlll;HM Cor Jia

IIIeHHeM 6y;n;yT ocym;ecTBJIHThC.ll peryJIHp

Hhie H HeperyJIHpHhre rrepeB03KH rracca-
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eller med påhägnsvagnar eller utan dessa) 
mellan båda staterna och genom deras terri
tori·er utförs i enlighet med denna överens
kommelse utnyttjande för internationell bil
trafik öppnade landsvägar. 

I. Personbefordran 

Artikel 2 
1. Regelbunden personbefordran med bus

sar anordnas, då avtalsslutande parternas 
vederbörande myndigheter därom överens
kommer. 

2. A vtalsslutande parternas vederbörande 
myndigheter uppgör i god tid för varandra 
förslag om anordnandet av sådan befordran. 
Dessa förslag skall innehålla följande uppgif
ter : Trafikutövares (firmas) namn, resrut
ten, tidtabell, tariff och platserna för uppe
håll, där trafikutövare upptar passagerare 
eller vart de avlämnas samt utredning om 
tidpunkten, då man planerar utföra beford
ran. 

Artikel 3 
1. Tillfällig personbefordran med bussar 

utförs på basen 1av avta.lsslutande parterll'as 
vederbörande myndigheter utfärdade till
stånd. 

2. A vtalsslutande parternas vederbörande 
myndigheter bevilj a tillstånd för den del av 
resan som utförs inom dess eget terdtorium. 

3. För varje tillfällig personbefordran 
med buss erfordras ett särskilt tillstånd som 
berättigar till en tur- och returresa, såvitt ej 
i tillståndet annorlunda sägs. 

4. Avtalsslutande parternas vederbörande 
myndigheter tillställa varandra årligen ömse
sidigt överenskommet antal tillståndsformulär 
för tillfällig personbefordran. Dessa formulär 
bör förses med vederbörande myndighets, som 
beviljat tillståndet, stämpel och underskrift. 

JimpoB aBTo6ycaMH H rrepeso3RH rpy3oB 
aBTOTpaHCIIOpTHhIMH cpeACTBaMH (rpy3o
BhIMH aBTOM06HJIHMH c rrpm:~erraMH HJIH 
IIOJiyrrpm:~erraMH , . HJIH 6e3 HHX) MemAY 
o6eHMH CTpaHaMH H TpaH3HTOM TIO HX 
TeppHTOpHHM, IIO IIIOCCeHHhIM AOporaM, 
OTKph!ThIM AJIH MemAyHapOAHOro aBTO
M06HJihHOro coo6ru;eHHH. 

I. Ilepeso3KH naccamupos 

CTaThH 2 
1. PeryJIHpHhre rrepeso3KH rraccamnpoB 

aBTo6ycaMH opraHH3YlOTCH IIO corJiaCOBa
HHlO MemAy KOMIIeTeHTHhIMH opraHaMH 
,Il;orosapnsaroru;nxcH CTopoH. 

2. IIpeAJio.meHHH 06 opraHH3a~HH Ta
KHX rrepeBo30K 3a6JiarospeMeHHo rrepe
AaIOTCH APYr Apyry rwMrreTeHTHhIMH op
raHaMH ,IJ;orosapnsaroru;nxca: CTopoH. 3TH 
npeAJiomeHHH AOJimHhI COAepmaTh AaH
Hhre OTHOCHTeJihHO: HaHMeHOBaHHH rrepe
Bo3qHKa (qmpMhI)' MaprnpyTa CJieAOBa
HHH, pacnncaHHH ABHmeHHH, Tapncl>a, 
IIYHKTOB OCTaHOBKH, Ha KOTOphIX nepe
Bo3qlil{ 6yAeT npOH3BOAHTb nocaAKY H 
BhICaARY naccamnpoB, a TaKme HaMeqae
Moro nepHOAa BbIIIOJIHeHHH rrepeB030K. 

CTaThH 3 
1. Heperym1pHhre nepeB03KH naccamn

poB aBTo6ycaMH 6YAYT ocyru;ecTBJIHTbCH 
Ha OCHOBe pa3perneHHH, BhIAaBaeMbIX 
KOMTieTeHTHbIMH opraHaMH ,Il;orosapHBaIO
ru;HXCH CTOpOH. 

2. KoMneTeHTHhie opraHhI ,IJ;orosapn
Baroru;nxcH CTOpoH 6YAYT BhIAaBaTh pa3-
perneHne Ha TOT yqacTOK nyTH, KOTOpbIH 
npOXOAHT IIO HX TeppHTOpHH. 

3. ,Il;JIH RamAoli Heperym1pHo:H nepe
B03RH naccamnpos asTo6ycoM AOJimHo 
6hITb BhIAaHO OTAeJibHOe pa3peIIIeHHe, KO
TOpoe AaeT npaBO Ha COBeprneHHe OAHOr o 
pe:Hca TYAa H o6paTHo, ecJIH HHoe He 
orosopeHo B caMoM pa3perneHHH. 

4. KoMneTeHTHhre orpaHhI ,IJ;oroBapn
Ba10ru;nxc.lI CTopoH emeroAHO 6YAYT nepe
AaBaTh APYr Apyry B3aHMHO corJiacosaH
Hoe KOJIHqecTBO 6JiaHKOB pa3perneHHH 
AJI.lI HeperyJIHpHhIX nepeB030K naccamn
poB. 8TH 6JiaHKH AOJIJI{Hhl HMeTb neqaTb 
H IIOAIIHCb KOMIIeTeHTHOro opraHa, BbI
AaBrnero pa3perneHHe. 

5. Avtalsslutande par ternas vederb·· d 
d . 1 t .. aran e myn ig rn er ov·erenskommer om or · 

d gamseran-
et av utbytet av tillståndsformu'lären. 

Artikel 4 
1. För ut förande av tillfällig personbe

fordran med bussar erfordras eJ· . ~ hl~~n~ 

a) med samma buss transporteras under 
hela resan samma I)·ersongr'"ipp 0 

ål ·· · " pa resa som 
p JOrJas och avslutas inom den vtal 1 
tande par ts territorium, var bussen a~ • s~ ltl
rerad. r I eg1s -

b) med samma buss transporteras under 
hela resan samma persongrupp 0 

0 b" . . pa resa som 
P.a orJas mom avtalsslutande parts t ' "t 
rmm, var bussen är r egistrerad och so ernl o
t · d m avs u-
~s i~om en andra avtalsslutand 

r1tormm förutsatt, att ford t € 0 part.~ ter
tomt till registreringslandet. one atervander 

2b. iTillstån~ e~fordras ej heller vid utbyt 
av uss som ar I olag till annan. e 

3· Då befordran avsedd · nk 
artikel utförs skall f" 1 pu ·t 1 denna 
gerarförteckning. . oraren arn en passa-

Il Godsbefordran 

Artikel 5 
l. Godsbefordran ll 

CTaT.bH 4 
1. Pa3pemeHn:ä He Tpe6yeTca: Ha B.&r

noJIHeHne HeperyJIHpH.&IX nepeB030.K nac
cajf{Hpos aBTo6ycaMn : 

a) ecJin rpynna O):{Horo H Toro me co
CTaBa rrepeB03HTCJ'I Ha OAHOM H TOM jf{ 
aBT06yce B uIIpO):{OJIJKeHHH BCe:ä ITOe3AKHe 
:: qHHaro~eHc~ H 3aRaHqHBaIO~e:äca: H~ 

PPHTOpHH Ton ,IJ;orosapnsaro~e:äca: CTo
po6H).&r, rge 3aperncTpnpoBaH aBTo6yc. 

ecJIH rpynna na ' Tor . ccamnpoB O):{Horo H 
H 0 me COCTaBa nepeB03HTC.lI Ha OAHOM 
B ~OM me aBTo6yce B 0,I:{HOM HanpaBJieHHH 

pogoJimeHHH Bce:H noe3rr.KH H 
~enca Ha ~ ' aqnHaro-
C.lI C TeppHTopnn ,Il;orosapnsaro~e:ä-
6yc TOpOH.bI, rge 3aperHcTpHpoBaH aBTO-

' H 3a.KaHqusaro~e:äca Ha Te 

~~~~~=H,Il;oroBapnBaro~e:äca CTog~::~~~= 
CT ' 'ITO aBTo6yc B03Bpa~aeTC.lI B 

paHy, rge OH 3aperHcTpHpoBaH, IlYCThIM. 

2. Pa3pernemre TaRme 
npn He Tpe6yeTc.lI 

3aMeHe HeHcnpaBHoro aBTo6yca rrpy-
rHM aBTo6ycoM. ~ 

3. Ilpn BhIITOJIHeHHH 
AYCMOTpeHHhIX B IlYH.KT~e~eBo3oR, npeu-
CTaTbH, BO):{HTeJib aBTo6yca go~~c;o::~eH 
cnnco.K naccamnpoB. MeTb 

Il. Ilepeuoa1m rpyaou 

· CTaTbH 5 
eller genom d m: a~ de båda länderna 
förutom befor~:s t~rrito~·ier till tredje land, 
denna överen k an 1 enlighet med artikel 6 
egentliO'a sl" s ommelse, med lastbilar med 

1. IIepeB03KH rpy 
CTpaHaMH HJIH Tp 30B MelliAY o6eHMH 
PHTopn10 B T eT.&:H3HTOM qepe3 n:x Tep
HHeM nepeB~30.K CTpaHbI, 3a HC.KJilOTie
CTaT.&e 6 ' npegycMoTpeHHhIX B vagnar"' eller a;;aa;n;r eller.. me~ påhängs

a vtalsslutande essa u,t fors pa basen av 
digheter utr dpdarte~nas vederbörande myn. 

ar a e t illstånd. 

2. För var · d b 
egentliga si]e go s efordran med lastbil med 
vagnar eller ift:agnar eller med påhängs
tillstånd, som . b 11 .~e~sa erfordras ett särskilt 

erattigar till en tur- och re-

HacToa~ero Cor 
~eCTBJIJ'IIOT JiaIIIeHH.lI, ocy-
c rrpnn;ena~= ~PY30BbIMH aBTOM06HJIJ'IMH 
6e3 Hn:x Ha oc:O~e noJiynpnn;en3;,MH, HJIH 
BaeM.&rx KOMITeTeHTH.bJ~~pemeHHH, Bbiga
Bapnsaro~HXCJ'I CTop opraHaMH ,IJ;oro-

OH. 
2· Ha Kajf{AYIO nepeB03K 

;;pe:.~:;.lieMy10 rpy30BhIM a~T~:~~~e~cy~ 
"'\ OM HJIH IlOJiynpHTTen 

HHX, ):{OJIJI{HO 6 "'\ OM, liJIH 6e3 
hITb BhIAaHo OT):{eJibHOe 

7 
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turresa, såvitt ej i tillståndet annorlunda 
sägs. 

3. Avtalsslutande parternas vederbörande 
myndigheter tillställa varandra årligen ömse
sidigt överenskommet antal tillståndsformulär 
för godsbefordran. Dessa formulär bör förses 
med vederbörande myndighets, som beviljar 
tillståndet, stämpel och underskrift. 

4. A vtalsslutande parternas vederbörande 
myndigheter överenskommer om organiseran" 
det av utbJTrtet av tillståndsformulären. 

Artikel 6 
Tillstånd ·erfordras do0k icke för : 

a) befordran av flyttgods; 

b) befordran av föremål, utrustning och 
material avsedda för mässor och utställ
ning.ar; 

c) befordran av fordon, djur och annan 
utrustning och material avsedda för sport
evenemang; 

d) befordran av teaterdekorationer och 
-tillbehör samt befordran av musikinstrument 
och utrustning för framställning av filmer, 
radio- eller rtelevisionsutsändningar; 

. e) befordran av lik och avlidnas aska. 

I punkterna b), c) och d) denna artikel 
nämnda undantag tillämpas endast med vill
kor att varorna Mm·utförs till fordonets 
registreringsland eller att de befordras till 
tredj.e lands område. 

Artikel 7 
1. Då fordons, som är tomt ,eller lastat, 

huvudmått och vikt överskrida på den andra 
avtalsslutande partens område tillåtna huvud
mått eller högsta tillåtna vikt eller om far
liga ämnen transporteras, skall trafikutövare 

pa3perneHHe, KoTopoe ;n;aeT npaBo Ha co
BeprneHHe O;IJ;HOro peiica Ty;n;a H OOpaTHO, 
ec.JIH HHoe He oroBopeHo B caMoM pa3pe
rneHHH. 

3. KoMneTeHTHbie opraHbI ,[(oroBapH
Baronwxc.K CTopoH emero;n;Ho oy;n;yT nepe
;n;aBaTb ;n;pyr ;n;pyry B3aHMHO cor.JiaCOBaH
HOe KO.JIH"leCTBO o.JiaHKOB pa3perneHHH Ha 
nepeBo3KH rpy3oB. 8TH o.JiaHKH ;n;o.JimHbI 
HMeTb ne"laTb H IlO;IJ;IlHCb KOMileTeHTHoro 
opraHa, BbI;IJ;aBrnero pa3perneHH.K. 

4. KoMneHTHbie opraHbI ,[(oroBapHBaIO
~HXC.K CTopoH cor.JiacoBbIBaIOT Mem;n;y 
coooii nop.K;IJ;OK ooMeHa o.JiaHKaMH pa3pe
rneHHH. 

CTaTb.K 6 
1. Pa3perneHHH He TpeoyeTc.lI Ha BbI

no.JIHeHHe nepeB030K: 

a) ;IJ;BHmHMOro HMy~eCTBa npH nepe
ce.JieHHH; 

0) 3KCilOHaTOB, ooopy;n;oBaHH.lI H MaTe
pHa.JIOB, npe;n;Ha3Ha"leHHbIX ;IJ;.JI.ll HpMapoK 
H BhICTaBOK; 

B) TpaHcnopTHbIX cpe;n;cTB, j!{HBOTHbIX, 
a TaKme pa3.JIH"IHoro HHBeHTap.K H HMY
~ecTBa, npe;n;Ha3Ha"leHHbIX ;IJ;.JI.ll npoBe;n;e
HH.lI cnopTHBHblX MeponpH.KTHH; 

r) TeaTpa.JibHbIX ;n;eKopa~HH H peKBH· 
3HTOB, MY3bIKa.JibHbIX HHcTpyMeHTOB, ooo
py;n;oBaHH.lI H npHHa;n;.Jie.lKHOCTeH ;IJ;.JI.ll KH
HOC'beMOK, pa;n;Ho H Te.JieBH3HOHHbIX nepe
;n;a q; 

;n;) Te.JI H.JIH npaxa yMeprn11x . 

2. HcK.JIIO"leHHH, npe;n;ycMoTpeHHbie B 
no;n;nyHKTaX o)' B)' r) IIYHKTa 1 HaCTO.lI
~eH: CTaTbH, ;n;eiiCTBYIOT TO.JlbKO B Tex 
c.Jiy"laHx, ec.JIH rpy3 no;n;nemHT B03BpaTy 
B CTpaHy, B KOTOpoH: saperHCTpHpoBa:i'rn 
aBTOTpaHcnopTHOe cpe;n;CTBO, H.JIH eCJIH 
rpy3 oy;n;eT nepeB03HTbC.K Ha TeppHTOpHIO 
TpeTbeH CTpaHbl. 

CTaTb.lI 7 
1. Kor;n;a raoapHTbl H.JIH Bec aBTOTpirn

cnopTHOro cpe;n;cTBa, C.Jie;IJ;yIO~ero oe3 
rpysa H.JIH c rpy3oM, rrpeBMrnaroT ycTa
HOB.JieHHbie Ha TeppHTOpHH ;n;pyroii ,[(oro
BapHBaIO~eH:c.lI CTopoHbI HopMbI, a TaKme 

9 
anskaffa ett speciellt tillstånd av den andra 
avtalsslutande partens vederbörande myndig. 
het. 

2 ... Om det i. punkt 1 nämnda tillståndet 
b~~ansar trafik med fordonet till en be
stamd resrutt, skall befordran äga rum län 

npn nepeB03Kax onacHbIX rpy3oB, nepe
B03"1HK ,I\0.Jij!{eH IIO.JIY"IHTb cne~Ha.JibHOe 
pa~perneHHe KOMIIeTeHTHblX opraHOB ;n;py
ron .Uor0Bap1rnaro~eiic.K CTopoHbI. 

2. Ec.JIH ynoMHHyToe B nyHKTe 1 paspe
llieHirn orpaHHlIHBaeT .I\BHmem1e aBTo
TpaHcnopTHoro cpe;n;cTBa no onpe;n;e.JieH
HoMy MaprnpyTy, nepeBosKa ;n;o.JimHa ocy
~ecTB.JI.H:Tbc.lI IIO 3TOMY MaprnpyTy. 

denna resrutt. gs 

III. Allmänna bestämmelser 

Artikel 8 
1. I de~a överenskommelse förutsatt be

f~~~ran ~a enda~t utföras av sådana trafik-
11~0' a:,e, ~Il~~ ~nhgt det egna landets lagstift
nmg ar Jeratt1gade att utföra internation 11 
befordran. e 

111. 06~e IlOCTaHOBJieHJIH 

CTaTb.lI 8 
CT~· IlepeB03KH, npe;n;ycMoTpeHHbie Ha-

.lIIqHM Cor.JiarnemrnM, MoryT BblIIO.JI
H.H:TbC.lI TO.JibKO nepeB03"1HKaMH, KOTOpbie 
cor.JI~CHO BHyTpeHHeMy 3aKOHO;IJ;aTe.JibCTBY 
CBoen CTpaHbI ;n;orry~eHbI K ocy~eCTB.Jie
Hm-0 Mem,I\yHapO,I\HbIX nepeB030K. 2. Motorfordon, vilka utföra internationell 

befordran skal~ förses med landets nationella 
tecken och nat10nalitetskännetecken. 

Artikel 9 

.. 1. Tr.afikutövare är ej berättig·ad att ut
fora per~on- e.ller godsbefordran mellan två 
orter belagn~ n~om den andra avtalsslutande 
partens terr1tornun. 

la;· d Trafikutövare må utföra be-fordran mel
. · en andra ~vtalsslutande partens territo
n,ui;i .samt tredJe land, försåvitt han därtill 
erhalht ett specialtillstånd av den and. 
~~~~slutande partens vederbörande m;:;.d~;~ 

Artikel 10 

nie~ör godsbe.~ordran som utförs i enlighet 
frakt ddennl a overenskommelse erfordras en 

se e. 

Artikel 11 
1 F" nat: orare av bu~s och lastbil skall ha sitt 

'f }Onella ·eller ett 1ntematfonellt körkort och 
1 ragavarande f d · rr'n . t , or ons nat10nel1a registre.-gsm yg. 

2 13414/68 

2. ABTOTpaHcnopTHbre cpe;n;cTBa ocy 
~eCTB.JIJIIO~He Mem,I\yHapO.z\Hbie n~peB03~ 
KH, ;n;omRHbl ~MeTb Ha~HOHaJibHbIH e
rncT:pa~HOHHbIH H OT.JIJilfHTe.JibHbIH 3Ha~H 
CBoen CTpaHbI. 

CTaTb.lI 9 
1. IlepeB03"1HKy He paspernaeTc.K ocy

~ecTB.JI.lITb nepeB03KH naccaampoB mrn 
rpy30B Mem;n;y ;Il;BYMH nyHKTaMH, pacrro
JIO)KeHHblMH_. Ha TeppHTOpHH ;n;pyro:å ,Uoro
Ba pnBaIO~eI:IC.lI CTopoHbI. 

2. IlepeB03"1HK MomeT ocy~eCTBJl.lITb 
nepeB03KH 9 TeppHTopI:IH ;n;pyro:å .Uoro
BåpHBauro~encH CTOpOHbI Ha TeppHTopnro 
TpeTbeH CTpaHbI, ec.JIH OH IlO.JIYlIH.JI Ha 3TO 
cne~Ha.JibHoe pasperneHne KOMneTeHTHoro 
opraHa ApyroH: L(oroBapnBa10~eiic.K CTo
pOHbI. 

CTaTb.K 10 
IlepeB03KH rpy3oB, npe;n;ycMOTpeHHbie 

3THM Cor.JiarneHHeM, ocy~eCTBJIHIOTC.K no 
HaK.Jia,I\HbIM. 

CTaTb.lI 11 
1. Bo;n;nTe.JII> aBTooyca H.JIH rpysoBoro 

aBTOMOOH.JI.lI ;D;OJIIB:eH HMeTb HaqHoHa.Jib
Hbie H.JIH Mem;n;yHapO,I\Hbie BO,I\HTe.JibCKHe 
rrpaBa H HaqHOHa.JibHbie perHcTpa~HOH
Hbie ;n;oKyMeHTbl Ha aBTOTpaHcnopTHbie 
cpe;n;cTBa. 
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2. Det nat ionella ,eJier inter.nationella 
körkortet bör motsvara formuläret för det i 
den internationella konventionen om vägtra
fik avsedda körkortet. 

Artikel 12 
Vardera avtalsslutande parts organisatio

ner ·och företag kunna sinse.irn~llan över·ens
komma om de praktiska frågor, vilka an
sluter sig till UJtförandet av i denna Öv·erens
kommeLse avsedd person- eiler godsbefordran. 

Artikel 13 
Räkenskaperna i anledning av tillämp

ningen av denna överenskommelse regleras 
och likviderna erlägges i enlighet med de 
mellan avtalsslutande parterna på betalnings
dagen gällande betalningsavtalen. 

Artikel 14 
Person- och godsbefordmn, som utförs på 

den andra avtalsslutande partens område på 
grund av denna överenskommelse ävensom 
motorfordon, vilka utför sådan befordran, 
är på grundval av r eciprocitet befriade från 
skatter och pålagor för utfärdande av till
stånd avsedda i denna överenskommelse samt 
för vägarnas användning ävensom från 
skatter och pålagor, som påförs särskilt för 
varje befordran. 

Artikel 15 
. För person- och godsbefordran i enlighet 

med denna överenskommelse erfordras obli
gatorisk trafikförnäkring. Trafikutövar·e är 
på förhand skyldig att försäkria varje fordon, 
som utför nämnd befordran. 

Artikel 16 
Gräns-, tull-, och hälsovårdsinspektionen, 

som utförs i enlighet med de internationella 
konventioner, vilka de båda parterna biträtt, 
och på frågor, som dessa överenskommelser 

2. Ha~I:IoHaJihHhre HJIH Memp;yHapo;o;
Hhre BO)J;HTeJibCKHe npana )J;OJiiKHbI COOT
BeTCTBOBaTb 06pa3n;y, ycTaHOBJieHHOMY 
Mem;o;yHapop;Holi KOHBeHn;neli o ;o;opomHoM 
)J;BHiKeHHH. 

CTaTh.H 12 
IIpaKTI:l'tiecmre nonpochr, CB.H3aHHhre c 

ocyrn;ecTBJieHneM nepeB030K naccamnpon 
H rpy30B, npe;o;ycMoTpeHHbIX HaCTO.HID;HM 
CorJiarneHHeM, MoryT peryJinponaTbC.H Me
m;o;y opramrnan;H.HMH H npe;ri;npn.HTH.HMH 
o6eHx .lJ:oronapHnarorn;nxc.H CTopoH. 

CTaTb.ll 13 
PacqeThI H nJiaTemH, BbITeKarorn;He H3 

BbIIlOJIHeHH.H HacTo.Hrn;ero CorJiaIIIeHH.H, 
6yp;yT npoH3BO)J;HTbC.ll B COOTBeTCTBHH c 
;o;elicTByrorn;HMH Mem;o;y .ll:oronapnnarorn;H
MHC.H CTopoHaMH B p;eHh nJiaTem~ corJia
ineHH.HMH o pacqeTax H nJiaTemax. 

CTaTh.H 14 
IIepeB03KH naccamHpon H rpy3oB, ocy

rn;ecTBJI.HeMhre Ha TeppnTopHH ;o;pyroli .ll:o
rona prrna1-0rn;elic.H CTopoHhI Ha ocHoBe Ha
CTO.Hrn;ero CorJiaIIIemr.a:, a TamKe aBTO
TpaHcnopTHhre cpep;CTBa, BbIIlOJIHHIOID;He 
3TH nepeB03KH, OCB06om;ri;a10TCH Ha OCHOBe 
B3aHMHOCTH OT HaJioroB H c6opoB, CBH3aH
HbIX c pa3peIIIeHHHMH, npe;o;ycMoTpeHHbI
MH HacTO.HID;HM CorJiarnemrnM, H HcnoJib-
30BaHHeM ;o;opor, a TaKme OT HaJioroB H 
c6opoB, B3HMaeMbIX OTp;eJibHO c Kam;o;oli 
nepeB03KH. 

CTaTbH 15 
IIepeB03KH naccamHpOB H rpy3oB Ha 

ocHoBaHHH HacTo.Hrn;ero CorJiarneHHH ocy
rn;ecTBJIRIOTc.a: npH ycJIOBHH oförnaTeJib
Horo CTpaxoBaHHH rpamp;aHCKOH OTBeTCT
BeHHOCTH. IIepeBo3qnK o6.a:3aH 3apaHee 
3aCTpaxoBaTb Kam;o;oe aBTOTpaHCIIOpTHOe 
cpe;o;cTBO, BbIIlOJIHHIOrn;ee yKa3aHHbie ne
peB03KH. 

CTaTbH 16 
B oTHOIIIeHHH norpaHHqHoro, TaMomeH

Horo H caHHTapHoro KOHTpOJIH 6yp;yT npH
MeH.HTbCH IlOJIOiKeHHH Me.mp;yHapop;HbIX 
cor JiaIIIeHHH, yqacTHHKaMH KOTOpbIX .HB-

icke reglerar, t illämpas vardera avtalsslutande 
partens interna lagstiftning. 

Ji.HIOTC.H o6e .ll:or0Bap1rna10rn;Hec.H CTopo
HhI, a npH perneHHH BonpocoB, He ypery
JIHpoBaHHbIX 3THMH CorJiarneHH.HMH, 6y
;o;eT IlpliMeHRTbC.ll BHyTpeHHee 3aKOHOp;a
TeJibCTBO Ka.m;o;oH: H3 .ll:oroBapHBarorn;HXC.H 
CTopoH. 

Artikel 17 
Gräns-, tull-, och hälsovårdsinspektionen 

vid befordran av svårt sjuka personer samt 
vid utförandet av regelbunden personbeford
ran med bussar och befordran av djur och 
lätt förskämda varor äger rum med före
trädesrätt. 

Artikel 18 
1. Vid utförandet av befordran .enligi 

denna överenskommelse uppbärs ej tull och 
erfordras ej tillstånd till andra avtalsslu
tande partens t erritorium importerat: 

a) motorbränsle, som i.ngår i fordonets mo
tors bränslesystem funktionellt och konstruk
tivt ,t illhörande bränsle1,eservoirer, sådana de 
planerats och konstruerats i ifrågavarande 
fordonsmodell; 

b) smörjämnen; 
c) reservdelar. 

2. Oanvända reservdelar skall återutföras 
och ei:~at~~ reservdelar antingen återutföras 
e~~er forstoras eller överlämnas i enlighet med 
gallande bestämmelser inom denna avtalsslu
tande parts område. 

Artikel 19 
. Avtalssl1:tande parts trafikutövare skall 
iaktta tr~fikbestämmelser och andra lagstad-

fga~den I d~n sta~, inom vars territorium 
or donet befmner sig. 

Artikel 20 

CTaTb.H 17 
IlorpaHI:IqHbIH, TaMomeHHbIH H caHI:I

TapHbIH IWHTpOJib npn: nepeB03KaX TRme
JI060JibHbIX, peryJIRpHbIX nepeB03Kax nac
camI:IpoB aBTo6ycaMI:I, a TaI<me npI:I nepe
B03Kax iKHBOTHbIX H CIWporropT.HIIl;HXCR 
rpy3oB 6y;o;eT ocyrn;ecTBJI.HTbC.H BHe oqe
pe;o;I:I. 

CTaTb.H 18 
1. IIpn BhIIlOJIHeHHH nepeBo3oK Ha oc

HoBaHI:IH HacTo.Hrn;ero CorJiarneHH.H B3a
HMHo OCBo6om;o;aroTC.ll OT TaMomeHHbIX 
c6opoB H pa3peIUeHHII BB03HMbie Ha Tep
THTOpHIO ;o;pyro:H .ll:oroBapHBarorn;elic.H CTo
poHbI : 

a) roproqee, Haxo;o;Rrn;eec.H B rrpe;o;ycMoT
peHHbIX )J;JI.H Kam;o;oH: Mo;o;emi aBTOTpaH
cnopTHOro cpe;o;cTBa eMKOCT.HX, TeXHOJIO
rnqeCKH H KOHCTPYKTHBHO CB.H3aHHbIX c 
CHCTeMoH: IlHTaHHR )J;BHraTeJI.H; 

6) cMa3oqHhre ru;a TepHaJibI; 
B) 3anacHbie qacTn. 

2. HencnoJib30BaHHhre 3arracHbie qacTn 
no;o;JiemaT o6paTHoMy BhIBo3y, a 3aMeHeH
Hhie 3ailaCHbie 'IaCTH )J;OJDKHbI 6bITb JIH6o 
BhIBe3eHbI H3 CTpaHbI, JIH6o yHnqTomeHbI, 
JIH6o c;o;aHbI B nop.Hp;Ke, ycTaHOBJieHHOM 
Ha TeppnTOpHH COOTBeTCTByrorn;eH: .ll:oro
Bap1rnarorn;elic.H CTopOHbI . 

CTaT1>.H 19 
IIepeno3qnKn .ll:oroBapHBarorn;nxc.H CTO

poH o6R3aHbI C06JI10;o;aTb npaBHJia )J;BHme
HH.H H ;o;pyrHeu 3aKOHbI CTpaHbI, Ha Teppn
Topnn KOTopon HaXO)J;HTCR aBTOTpaHcnopT
Hoe cpe;o;CTBO. 

CTaTbH 20 Överträdes b"'~ta··rnm 1 · d .. ""' e sern.a i enna over-
~nskor?-mclse skaH vederbörande myndig-

eier 1 det land, där motorfordonet reO'istre-
rats på b ·· o d 1 ' egaran av det land där överträ-

e sen inträffat oberoende a~ i det först-

B cJiyqae HapyIUeHH.H nocTaHOBJie
HHH HacTo.Hrn;ero CorJiarneHH.H, KOMneTeHT
Hhre opraHbI CTpaHbI, r~e 3aperI:IcTpHpo
BaHo aBTOTpaHcrropTHOe cpe~CTBO, o6.H3a
HbI, no rrpocb6e KOMileTeHTHbIX opraHOB 
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nämnda landet gällande lagstadganden, vid
taga någon av följande åtgärder: 

p;pyro:å cTpaHhI, B KOTopo:å Hapymemre 
11MeJIO MeCTO, He3aBliCHMO OT p;e:åCTByIO
ru;ero saKOHO)J;aTeJibCTBa CBOe:å CTpaHhI 
BbIIlOJIHliTh op;Ho H3 cJiep;yroru;nx Mepo-

npmi:Tn:å: 
a) cp;eJiaTh nepeB03'IliKY-HapyumTeJIIO 

a) tilldela den trafikutövare, som gjort sig 
skyldig till överträdelser varning; 

b) tilldela den trafikutövare, som gjort sig 
skyldig till överträdelsen varning jämte ett 
meddelande om att ifall överträdelser ännu 
inträffar, tillståndet indrages för viss tid 
eller återkallas i enlighet med punkt c 

nedan; 

c) indraga tillståndet för viss tid .eller 
återkalla detsamma. 

Den andra avtalsslutande pa.rtens veder
böranCLe myndigheter skall underrättas om 
de vidtagna åtgärderna. 

Artikel 21 
Avtalsslutande parternas vederbörande 

myndigheter är i kontakt med varandra i och 
för avgörandet av frågor som grundar sig 
på tillämpningen av denna överenskommelse 
samt i och för utbyte av erhållna erfaren-

heter. 

Artikel 22 
Vardera avtalsslutande parts interna lag

stiftning tillämpas på samtliga frågor, vilka 
ej reglerats medels denna överenskommelse 
eller sådan internationell överenskommelse 
som vardera avtalsslutande parten biträtt. 

Artikel 23 

npep;ynpemp;eHne; 
6) cp;eJiaTh nepeB03'IliKY-HapymnTeJIIO 

npep;ynpe:Kp;eHne c saaBJieHHeM, 'ITO B 
cJiy'!ae noBTopeHHR HapymeHHR paspe
meHne Ha ocyru;ecTBJieHHe nepeB030K Jin6o 
6yp;eT OTMeHO Ha onpep;eJieHHbI:å cpoK, 
JIH60 aHHyJI11poBaHO corJiaCHO nop;nyHKTY 
B) HaCTORru;e:å cTaThli; 

B) paspemeHHe, Bbip;aHHOe Ha OCHOBa-
Hlili HacToaru;ero CorJiameHHR, JIH6o oT
MeHHTh Ha onpep;eJieHHbI:å cpoK, JIH60 

aHHYJilipOBaTh. 

KoMneTeHTHhie opraHhI p;pyro:å ,Uo
r0Bap11Baroru;e:åca CTopoHhI p;oJI»<HhI 6hITh 
H3Beru;eHbl 0 npHHRTbIX Mepax. 

CTaThR 21 
KoMneTeHTHbie opraHhI ,UoroBapnBaIO

ru;nxca CTopoH 6yp;yT nop;p;ep»<HBaTh Me
mp;y co6o:å KOHTaKThI p;JIR o6cymp;eHHR 
BOilpOCOB, CBR3aHHbIX c BbIIlOJIHeHlieM Ha
CTORru;ero CorJiameHHR 11 p;JIR o6MeHa 

OilbITOM. 

CTaTblI 22 
BonpochI, He yperyJinpoBaHHbie HaCTOR

ru;nM CorJiameHHeM, a TaKme Memp;yHa
pop;HbIMH corJiameHHRMH, y-qaCTHHKaMH 
KOTOpblX RBJIRIOTCR o6e ,UoroBapnBaIO
ru;neca CTopoHhI, 6yp;yT pemaThCR corJiac
HO BHyTpeHHeMy 3aKOHO)J;aTeJibCTBY Ka.iK
p;oil: 113 ,Uor0Bap11Baroru;nxca CTopoH. 

CTaTblI 23 

Eventuella meningsskiljaktigheter om tolk
ningen och tillämpningen av denna överens
kommelse avgör de avta1sslutande parterna 
genom förhandlingar eller genom att annars 
kontakta den andra avtalsslutande parten. 

,UoroBapnBaroru;neca CTopoHhI 6yp;yT 
pemaTh Bce cnopHbie BonpochI, Moryru;ne 
B03HHKHYTh B CBR3li c TOJIKOBaHHeM li 
npnMeHeHHeM HacToaru;ero CorJiame1rna, 
nyTeM neperoBopoB H KOHCYJibTa~nil:. 

CTaThR 24 
Artikel 24 

Denna överenskommelse inverkar ej på av
talsslutande parternas rättigheter och för
pliktelser, vilka följer av andra av dem av· 
slutade internationella fördrag. 

HacToaru;ee CorJiameHHe He saTpa:t'H
BaeT npaB H o6asaHHOCTeil: ,UoroBap11BaIO
ru;nxca CTopoH, BhITeKaroru;nx ns p;pyrnx 
saKJIIO'IeHHblX HMH Memp;yHapop;HblX p;o
roBopoB n corJiameHHH. 

Artikel 25 
J?enna överenskommelse sk·all o·odl .. . 

enho·het d 0 o rnmms i "' ~ne . a vardera avtals,slu:tande ar-
.tens terntonum O'ällande ·la t"ft . P . t .. d . o gs 1 nmg Den 

k~.a er1 d kraf't .. den dag noterna om cles~ god
annan ·e utvaxlats. 

De~na ö:rerensko1mnelse har uppgjorts för 
~ge~amd ti~ och .fortsätter den att gälla tills 

agar förflutit .efter den dao· d 0 ' d 
avtals.slutande parten meddelar o>d a an ra 
a.;talsdslutande parten om sin avsikte~ttanudpra 
saga en. · P· 

19~~~ s~rn~de i Helsingfors elen 18 oktober 
0 i v~ exemplar på finska och 

språlrnn, vilka båda texter äg·a lika vitso7a~ka 

För Republiken Finlands Reo·er· · ,, mg 

Paavo Aitio 

För S ocia~istiska Rådsrepublifoernas 
Forbunds Regering 

Je. G. Trnbitsyn 
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CTaThH 25 
HacToRru;ee c 6 orJiameHne nop;Jie.iKHT 

peHHIO B COOTBeTCT op;o-
CTBOM, p;eHCTByroru; BHH c 3aKOHop;aTeJib-
p;oli H3 .ll;oroBapHB~~ Ha TeppHTOpHH Ka.iK
BCTynaeT B CHJIY B ru;11xc~ CTopoH. 0Ho 

11s;;ru;aroru;HMH 0 er~e~;o~p:::: HOTaMH, 
acToaru;ee CorJiarn . 

Heonpep;eJieHHhIH c eHHe saKJilO'!eHo Ha 
p;eHCTBHe Bnpep;b ~OK H coxpaHReT CBOe 
co )J;HR, 1wrp;a op;Ha ~3 li1Te'!eHHR 90 p;HeH 
CR CTopoH coo6 HT oro~apnBaroru;Hx
Baroru;elicR CTop~e p;pyroH .ll;oroBapn
npeKpaTHTb ero p;elicT~He~BoeM meJiaHHH 

CoBeprneHo B x 1968 rop;a B )];BYX eJibCHHKH 18 CeHTR6pH 
Ha cpHHCKOM H 3K3eMTIJIRpax, Kamp;bIH 
o6a TeKCTa HMe~~CCKOM H3bIKax, npH'IeM 

O)J;HHaKOBYIO CHJiy. 

IIo ynoJIHOMO'IHlO 
IIpaBHTeJibCTBa 

<PHHJIRH)J;CKOH Pecny6JIHKH 

Il aaeo A umuo 

IIo ynoJIHOMO''IHIO 
IIpaBnTeJihCTBa 

CoBeTCKRX Co~naJIHCTH'IeCKHX 
Pecny6JIHK 

E. I'. Tvy6w.JblH 



Regeringens proposition till riksdagen om godkännande 
av vissa bestämmelser i överenskommelsen mellan Republiken 
Finlands regering och Socialistiska Rådsrepublikernas För
bunds regering om internationell biltrafik. 

För att lösa de problem som orsakaits av 
den intensiva utvecklingen .av den interna
tionella laindsvägstrafiken avslutade Finland 
den 5 november 1958 med Danmark, Norge 
och Sv·erige en överenskommelse ·Om person
och godsbe.fordran å väg, som bragtes i kraft 
medels ·en den 9 januari 1959 given förord
ning (Fördr.ser. 1/1959), samt den 27 ok
tober 1967 med Frankrike, den 10 november 
1967 med Ungern och den 1 april 1968 med 
Rmnänien överenskommelser om internatio
nell landsvägstrafik. Den med Fra.nkrike av
slutade överenskommelsen bragt.es i kraft 
medels en den 10 maj 1968 given för.ordning 
(Fördr.ser. 23/68), den med Ungern avslu
tade överenskommelsen medels en den 24 
maj 1968 given förordning (Fördr.ser. 
26/68) och den med Rumänien ingångna 
överenskommelsen medels en den 13 septem
ber 1968 given förordning (Fördr.ser. 55/ 
68). Dessutom har man i december senaste 
år underhandlat med Belgien om en mot
svarande överenskommelse, men den har ej 
tillsvidare underbeckna.ts. 

På motsvarande sätt som all annan lands
vägstrafik har även la.ndsvägsitr.afiken mellan 
Fmland och Sovjetunionen utvecklats inten
sivt på 1960-ta1et, såsom framgår av följan
de tal: 

. Motorfordo.nens gränsöverskridanden i tra
fiken med Sovjetunionen : 

1960 
1967 

Personbilar 

2 002 
5 070 

Bussar 

614 
2 335 

La.st bilar 

2 
2 431 

Av personbilarna var år 1967 cirlm 3 000 
av bu&s.arna den Öv·ervägande delen ci'rk~ 
2 100 och av lastbilarna 1 093 finska. An-
13414/68 

talet sovjetiska lastbilar vid gränsöverskrid
ningarna år 1967 var 1 025 och de övriga 
fördelades mellan olika länder. Antalet 
gränsöverskridanden av ·sovjetiska person
bilar och bussar har varit re'1.wtivt ringa. 

För att vidare utveckla 1trafiken melLan 
Finland och Sovjetunionen och för atit tryg
ga finska intressen i den intensivt utvecklade 
person- och godstrafiken visade det sig nöd
vändigt atit åstadkomma en överenskommelse 
niellan Finland och Sovjetunionen som mort
sviarar de ,andra r·edan tidigare avslutade av
talen om landsvägstrafik. Dess åstadkom
mande var mycket viktigt även på grund av 
att man i Sovj·etunionen planerar att införa 
en särskild vägtrafikskwtt, som i avsevärd 
grad skulle belasta de finska föreibagarnas 
verksamhet. FörhandEngarna rörande över
enskommelsen hölls i Leningmd den 13-
17 augusti 1968 och de fortsattes i Hel
singfors den 16-18 oktober 1968. Redan 
i Leningrad paraferades en överenskom
melse om biltrafik mellan de båda länderna, 
vari under förhandlingarna i Helsingfors 
gjordes några smäne ändringar, samtidigt 
som ett till ÖV·erenskommels·en anslutet proto
koll uppgjordes. Både överenskommelsen och 
praitokoHet undertecknades i Helsingfors den 
18 oktober 1968 i samband med RFSR:s bil
trafik- och landsväg·sministerns besök . 

Över·enskommelsen skapar goda förutsätt
ningar för utvecklingen av turismen och 
handeln mellan Finland ·och Sovjetunionen, 
ty i densamma innefattas bestämmelser, vil
ka främjar både person- och godS1befordran. 

Enlirgt artikel 1 i överenskommelsen ut
förs regelbunden och tillfällig personbe
fordran med bussar samt godsbefordran med 
motorfordon mellan de båda staterna och 
genom deras 1territorier i enlighet med den-
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na överen:slmmmelse utnyttjande för inter
nationell biltrafik öppnade landsvägar. I 
förutnämnda proitokoll konstateras det att 
på finskt ·område alla för allmän trafik öpp
ruade vägar även är tillgängliga för interna
tionell biltrafik. Sovjetunionen har överläm
nat t i'll d e finska myndigheterna ·en li!arta 
över de i Sovjetunionen för interna1tionell 
biltrafik öppnade vägarna. D~n förvaras på 
ministeriets för kommunikationsväsendet .och 
allmänna arbetena vägtmfikavdelning. 

I jämförelse med det rådande avtalslösa 
tillståndet innebär över·enskommelsen en be
tydande förbättring, då trafikutövarnas rät
tigheter blivit definierade. De kan nu an
skaffa t rafikitillståndet, som fordl'as för både 
person- och godsbe.fordran i enlighet med 1ar
tikel 3 och 5 av myndigheterna i det egna 
'lande:t. Transittrafiken genom S.ovjetunionen 
öppnar för de finska företagarna en ny 
resrutt till Balkanländerna. 

I förutnämnda protokoll konsta:teras, 1at1t 
tillstånden inom ramen för den överenskom
na kontingenten ges till alla de utövare av 
illlterlllationell trafik, vilka har transportav
tal meHan Finland · ·och Sovjetunionen eller 
till itredje länder genom deras rterritorier. 
Tillståndet kan också utfärdas rtill en fabrik, 
firma eller 1ett företag, vars lev•era.ns·av.tal in
nefattar även trainspor.t. 

I artikel 2 i överenskommelsen avsedd re
gelbunden p e.rsonbefordran med bussar 1an
ordnas, då avitalsslutande parternas veder
bömnde myndigheter därom överenskommer. 
För utförande av tillfällig personbeford
ran enligt artikel 4 i överenskommelsen och 
för godsbefordran enligt artikel 6 erfordras 
däremot ej trafilktillstånd. 

I enlighet med artikel 7 i överenskommel
sen erfordras ett iav den andra avtalsslutan
de partens vederbörande myndighet ut färdat 
speciellt rt:.illstånd, då fordons huvudmått -el
ler vikt över&k:rider på den 1andra avtaisslu
tande partens område tillåtna huvudmått cl
ler högsta tillåtna vikt eller om farliga äm
nen transporteras. 

I överenskommelsens artikel 9 inskränkes 
trafikutövningen för ,att skydda inl1emska 
företagares rättigheter sålunda, at.it trafiikut
öviare ·ej är berättigad att UJtföra person
eller godsbefordran mellan två orter belägna 
inom den andra avtalsslutande partens terri
torium. Befordmn mellan de.n andra avtals-

slutande par.tens territorium samt tredje 
land förutsätter å sin sida ·ett specialtill
stånd. 

I Öv·er en:skommelsens artikel 12 lrn.nstate
ras, att vardera avtalsslutande partens orga
nisationer och företag kunna sinsemellan 
överenskomma om de praktiska frågor, viLkia 
an.siluter sig till utföra.ndet av i denna över
enskommelse 1avsedd person- eHer godsbe
fordran. 

I artikel 14 i över enskorrunelse:n bestäm-
mes, att person- och godsbefordran, som ut
förs på den andra avtalsslutande partens 
område på grund av denna överenskommelse 
ävensom motorfordon, vilkia utför sådan be.
fordran, är på grundval av reciprocitet be
friade från skatrt:.er och pålagor för utfärdan~ 
de av hllstånd .avsedda i denna över·enskom
melse samt för vägarnas a.nvändning ävensom 
från skatter och pålagor, som påförs särskilt 
för varje hefordrian. 

Förutnämnda besJtämmelse. rörande. till
stånd hänför sig för Finlands d~l till 4 § 
lagen den 6 augusti 1943 om istämpelskatt 
(662/43) sådan den lyder i lag·en den 23 
december 1959 (479/59) och lagen den 20 
december 1966 (669/ 66) samt e.niligt 6, 8 
och 10 §, sådana de lyda i lagen den 20 de
cember 1966 (669/66), uppburen stämpel
sffiatt för tillstånd ·att bedriva linjetriafik, 
tillstånd artt bedriva beställni:ngstrafik och 
be.slut angående .ansökan rörande dispens 
samt stämpelskatt för avlagsresolutioner be
träffande ansökan om nämnda ;tillstånd och 
dispenser. 

I Landsvägstrafiken mellan Filll1and .och 
Sovjetunionen har man ·ej tillsvidare i en
lighet med reciprocitetsprincipen uppburit 
skatter av den .andra pa!'tens trafikutövare, 
I Sovjetunionen förbereds dock ·en ny v.äg
skatt elag, som torde träda i kraft från den 
1 j anuari 1969 och ·enligt vilken man börjar 
uppbäria till vägarnas användning aruslutna 
skatter av lastbilar på basen av lastbilens to
talvikt och körsträclrnn. Då de finska fordo
nen erhåller fuil1ständig befrielse från den i 
Sovjetunionen ikraftträdande nya skatten 
beträffande i denna övereniskommelse avsrdcl 
befordran, v1arom de sovjetiska myndigheter
na ·ej tillsvidare. givit de finska myndigheter
na närmare uppgifter, befrias de sovj etiska 
fordonen från att i F inland er lägga enligt 
13 § lagen den 30 december 1966 om skatt 
på motorfordon (722/66) för motorfordon 

som införs från utlandet för tillfällig>t 
bruk 1till Fin'land uppburen egentlig fordons
skatt och till den ansluten tilläggsskatt, om 
vars betalningsskyldighet samt bclopp när
mare stadg'as i förordningen angå·ende verk
ställighet och tillämpning av :lagen om skart:t 
på motorfordon (724/ 66) 9 § 4 mom. 

Förutom skatt på mOltorfordon kan i Fin
land ifrågakomma av utlä.ndska fordon för 
flytande bränslen uppburen accis t ill den 
d~l, som den i motorfordonets re.servoir be
fintliga bränslemängden överstiger en viss 
literkvantitet. Propositionen angående denna 
bränslebeskarttning har avlåtilts till Riks
dagen. 

De reformer beträffande skattelagar, vilka 
förbereds, kan orsaka ·aitt .till ·exempel stad
gandena om eventuell mervärdeskatt med
föra nya beskattningsobjekt även för motor
fordonstrafiken. Först sedan ska1ttereformer
na förverkligats, ka.n man med säk€rhet säga 
om överenskommelsen på grund av reformer~ 
na behöver ändms. 

Den nu behandlade överenslwmmelsens 
artikel 15 innefattar bestämmelser rörande 
tra.fikförsäkring. I enlighet därmed ·erfordras 
för pe:r:?o:r:,- o?h godsbefordran en obligatorisk 
tr.af:kforsakrmg. Dessutom be.stämmes att 
v:~rJe for~.on .. som uJtför befordran skall på 
forhand for.säkras. I förutnämnda protokoll 
konstateras, ·aitt på finskt rt:erritorium uto·ör 
s~ad~ståndets maximibelopp •enligt trafikfÖr
s~knn~en 250 000 mark. På sovjetiskt om
rade tacker trafikförsäkringen å sim. sida alla 
de skador, som fordon orsaka tredje person 
eller transpor.terad passagerare. 
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Överenskommelsens artiklar 16 och 17 inne
f~ttar 

0 

bes:tämme:~ser om gräns-, tull-, och 
h.alsovardsrn:~Pekt;on .. Med ~1älsovårdsiruspek
t10n avses ha1sovardsmspektwn av människor 
och djur samt växtskyddsinspektion. 

I artikel 25 i överenskommelsen bestämmes 
~tt överenslmmmelsen skall godkännas i en
lrgh~t ~ed å vardera avtalsslutande partens 
tern tormm gäl1ande 1agsti:Etning. överens
kommelsen träder i kraft den da" noterna 
om dess godkännande utväxlaits. 

0 

.. Regeringen anser, a;tt man medelst denna 
ov.~~~nskommelse åstadkommer nya bättre 
moJlrgheter än förut för finska trafikutövare 
att deltaga i den till Sovjetunionen och 
genom dess 1territorimn till tredje länder rik
tade ~1andsvägstrafiken. Regeri.ngen hoppas 
att Riksdagen under hösten skU!lle ha tid 
ait.t be.handla detta ärende för att öv·erenskom
melsen på grund av förutnämnda vägtrafik
~katt ~unde bring·as i kraft räknat från 
Januari 1969. 

Med stöd av vad ?van ·anförts och i enhg
het med 33 § regeringsformen, för.eslås: 

att Riksdagen måtte godkänna de 
bestämmelser i överenskommelsen mel
lan .R~p"!bliken Finl.ands regering och 
Socialistiska Rådsrepublikernas För
bunds regering orn internationell bil
trafik, vilka kräver Riksdagens sam
tycke. 

Enär ifrågavarande överenskommelse inne
håller bestämmelser , vilka hör till området 
för lags.~iftningen, förelägges samtidigt Riks
dagen t1U antagande följande lagförslag: 
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na överenskommelse utnyUjande för inter
nationell biltrafik öppnade la.ndsvägar. I 
förutnämnda pro.tokoll konstateras det att 
på finskt område alla för allmän trafik öpp
niade vägar även är tillgängliga för interna
tionell biltrafik. Sovjetunionen har överläm
nat tiU de finska myndigheterna '8n karta 
över de i Sovjetunionen för interna1tionell 
biltrafik öppnade vägarna. Den förvaras på 
ministeriets för kommunikationsväsendet och 
allmänna arbetena vägtmfikavdelning. 

slutande partens territorium siaint tredje 
land föruitsä;tter å sin · sida ·ett specialtill-
stånd. 

I öv·eren:skommelsens artikel 12 konstate-
ras, att vardera avtalsslutande partens orga
nisationer och företag kunna siooemellan 
överenslwmma om de praktiska frågor , vi1kia 
ansiluter sig till utförandet av i denna över
enskommelse mr,sedd person- e1Jler godsbe-

I jämförelse med det rådande avtalslösa 
tillståndet innebär över·enskommelsen en be·
tydande förbättring, då trafikutövarnas räit
tigheter blivit definierade. De kan nu al]'.1-
skaffa trafikitillståndet, som fordrias för både 
person- och godsbefordran i enlighet med iar

tikel 3 och 5 av myndighetemra i det egna 
iande:t. Transittrafiken genom Sovjetunionen 
öppnar för de finska företagarna en ny 
r esrutt till Balkanländema. 

I förutnämnda protokoll konstateras, 1at1t 
tillstånden inom ramen för den över·enskom
na kontingenten ges till alla de utövare av 
iruternationell trafik, vilka har trM1sportav
tal mellan Finland och Sovjetunionen eller 
till ;tredje länder genom deroo iterritorier. 
Tills.tåndet kan också utfärdas itill en fabrik, 
firma eller 1ett företag , vars lev•eroosav.tal in
nefattar även tra,nspor.t. 

I artikel 2 i överenskommelsen avsedd re
gelbunden personbefordran med bussar 1an
ordnas, då avitalsslutande parternas veder
böriande myndigheter därom överenskommer. 
För utförande av tillfällig personbeford
ran .enligt artikel 4 i överenskommelsen och 
för godsbefordran enligt artikel 6 erfordras 
däremot ej trafilktillstånd. 

I enlighet med artikel 7 i överenskommel
sen ·erfordras ett 1av den andra avt.alsslutan
de partens vederbörande myndighet u:tfärdat 
speciellit .tilletånd, då fordons huvudmått el
ler vikt övernkrider på den 1andra .avta'lsslu
tande partens område tillåtna huvudmått .el
ler högsta tillåtna vikt eller om farliga äm
nen transporteras. 

I överenskommelsens artikel 9 inskränkes 
trafikutövningen för ,att skydda in11einska 
företagares rättigheter sålunda, att trafikut
öviare ·ej är berättigad att Uttföra person
eHer godsbefordran mellan två orter belägna 
inom den andra avtalsslutande partens terri
torium. Befordr·an mellan den andra avtals-

fordran. 
I artikel 14 i överenskommelsen bestäm-

mes, att person- och godsbefordran, som ut
förs på den andra av;t;alsslutande partens 
område på grund av denna Öv·er enskommelse 
ävensom motorfordon, viJlm utför sådan be
fordran, är på grundval av reciprocitet be
friade från skatrt:.er och pålagor för utfärdanc 
de av tillstånd avsedda i denna överenskoui
melse samt för vägarnas användning ävensom 
från skatter och pålagor, som p.åförs särskilt 
för varje befordrian. 

Förutnämnda bestämmelse rörande itill
stånd hänför sig för Finlands d~l till 4 § 
lagen den 6 augusti 1943 om istämpelskatt 
(662/43) sådan den lyder i lagen den 23 
december 1959 (479/59) och lagen den 20 
december 1966 (669/ 66) samt .e,nligt 6, 8 
och 10 §, sådana de lyda i lagen de.n 20 de
c·ember 1966 (669/66), uppburen stämpel
sk<att för tillstånd att bedriva linjetrafik, 
tillstånd aitt bedriva beställni:ngst.rafik och 
be:slut angående .ansökan rörande dispe.ns 
samt stämpelskatt för avlagsre:solutioner be
träffande ansökan om nämnda tillstånd och 
dispenser. 

I liandsvägstl'afiken mellan Firu1and och 
Sovjetunionen har man ·ej tillsvidare i en
lighet med reciprocitetsprincipen uppburit 
skatter av den andra partens trafikutövare. 
I Sovjetunionen förbereds dock ·en iilY ·väg
skattelag, som torde träda i kraft från den 
1 j ameari 1969 och ·enligt vilken man hörjar 
uppbära till vägarnas användning anslutna 
skatter av lastbilar på basen av last.biiens to-
talvikt och körsträckan. Då de finska fordo
nen erhåller fol1ständig befrielse från den i 
Sovjetunionen ikraftträdande nya skatten 
beträffande i denna överenskommelse avs0dd 
befordran, v1arom de sovjetiska myndigheter
na ej tillsvidare givit de finska myndigheter
na närma.re uppgifter, befrias de sovje:t.iska 
fordonen från att i Finland erlägga enligt 
13 § lagen den 30 december 1966 om skatt 
på motorfordon (722/66) för moitorfordon 

som införs från utlandet för tillfälligt 
bruk itill Fin'land uppburen egentlig fordons
skatt och till den ansluten tilläggsskatt, om 
vars betalningsskyldighet samt belopp när
mare stadg'as i förordningen angå-ende verk
ställighet <Jch tillämpning av i.agen om ska;t:.t 
på motorfordon (724/66) 9 § 4 mom. 

Förutom skatt på moitorfordon kan i Fin
land ifrågakomma av utländska fordon för 
flytande bränslen uppburen accis till den 
d~l, som den i motorfordonets res•ervoir be
fintliga bränslemängden överstiger en viss 
literkv,antitet. Propositionen angående denna 
bränslebeskaitning har avlåtilts till Riks-
dagen. 

De reformer beträffande skattela.gar, vilka 
förbereds, kan orsaka aitt .till ·exempel stad
gandena om eventuell mervärdeskatt med
föra nya beskattningsobjekt även för motor
fordonstrafiken. Först sedan ska1t:tereformer
na ~?rverkligats, ka.n man med säk<erhet säga, 
om overenskomrnelsen på grund av r eformer
na behöver ändras. 

Den nu behandlade överenskommelsens 
arti~rnl .. 1~. ~nefattar bestämmelser rörande 
t~:a.fikforsakrmg. I enlighet därmed ·erfordras 
for :pe1:i:'o~.- o?h godsbefordran en obligatorisk 
traf~kforsakrmg. Dessutom bestämmes att 
v:~rJe for~_on .. som uJtför befordran skall på 
forhand försäkras. I förutnämndia protokoll 
konstateras, ·aitt på finskt territorium utO'ör 
s~ad_eståndets maximibelopp ,enligt trafikfÖr
s~krm!?e.n 250 090 mark. På sovjetiskt om
rade tacker trafikförsä.kringen å sim. sida alla 
de skador, som fordon orsaka tredje person 
eller transporterad passag·erare. 
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Överenskommelsens 'artiklar 16 och 17 inne
f~ttar b es:tämme~ser om gräns-, tull-, och 
h.alsovårdsm.~pekt10n .. Med hälsovårdsiruspek
t10n a;rses halsovårdsmspektion av mällJliskor 
och dJ~r sam:t växtskyddsinspektion. 

I ~rt1kel 25 i överenskommelsen bestämmes 
~tt overenskommelsen ska11 godkännas i en
hgh:t i~ed å ~ardera avtalsslutande partens 
territorrnm gal1ande lagstif.tning. överens
kommelsei1 tr~der i kraft den dag noterna 
om dess godkannande utväxlaits. 
.. Reg·eringen anser, att man medelst denna 
ov_~~~nskommelse åstadkonmrnr nya bättre 
moJhgheter än förut för finska trafikutövare 
att deltaga i den till Sovjetunionen och 
genom dess iterritorimn till tredj,e länder rik
tade ~andsvägstrafiken. Regeringen hoppas 
att Riksdagen under hösten skUJl.le ha tid 
aitt behandla detta ärende för att överenskom
melsen på grund av förutnänmda vägtrafik
~katt ~mnde bringas i kraf.t räknat från 
Januari 1969. 

Med stöd av vad ?van 'al)'.lförts och i enEg
het med 33 § regermgsformen, föreslås: 

at_'. Riksdagen måtte godkänna de 
bestammelser i överenskommelsen mel
lan .R~p"'!'bliken Finlands regering och 
Socialistiska Rådsrevitblikernas För
bunds regering om internationell bil
trafik, vilka kräver Riksdagens sam
tycke. 

Enär ifråga.varande överenskommelse inne-
1~~ller b~tä~nmelser, vilka hör till området 
for lags.~iftnmgen, förelägges samtidigt Riks
dagen till antagande följande lagförslag: 
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Lag 
dkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen mel~an Rep.ubliken . Finf ~d;o regering och Socialistiska Rådsrep~blike.rnas Förbunds regering om mternat10nell 

bil trafik. 

I enlighet med Riksdagens beslut 1stadgas: 

Bestämmelserna i den i Helsingfors den 
18 oktober 1968 mel'lan Republiken Finlands 
regering och Socialistiska Rådsrepublikern:as 
Förbunds regering avslutade överenskomm.~1-
sen om inrternationell biltrafik, skall, for-

Helsingfors den 8 november 1968. 

såvitt de hör rt.ill området för lagstiftningen, 
vara i kraft såsom därom av;talat.s. Närmare 
bestämmelsier om verkställigheten och rti.tl
'lämpningen av denna lag utfärdas genom 
förordning. 

Republikens President 

Minister för utdkesärendena 

(översättning) 

öVERENSKOMMELSE 

mellan Republiken Finl~nds rege:.ing och 
Socialistiska Rå~srepubl~kernas. For~unds 

regering om mternat10nell b1ltraf1k 

Rep~1blik.en Finlands regering och Socia
listiska Rådsrepublikernas Förbunds regering, 

med beaktande av den gynnsamma utveck
lin O'en av förbindelserna mellan Finland och 
So;jetunionen, vilka grundar sig på det år 
1948 ingångna fördraget om vänskap, sam
arbete och ömsesidigt bistånd, 

i sin önskan att vidare främja person- och 
godsbefordran med bilar mellan de båda län
derna och genom deras territorier tiH tredje 
länder, 

har beslutat ingå denna Överenskommelse 
och för detta ändamål till sina befullmäkti
gade ombud utsett: 

Republiken . Finlands Regering 

- Finlands minister för kommunikations
väsendet och allmänna arbetena Paavo 
A it i o, 

Socialistiska Rådsrepublikernas Förbunds 
Regering 

- Rysslands Federativa Socialistiska Råds. 
republiks biltrafik- och landsvägsminis

- rter Jevgeni Georgevitsh T r u b it syn, 

vilka, efter att ha utväxlat sina fullmakter, 
vilka befunnits riktiga och behöriga, enats 
om följ ande: 

Artifoel 1 
Regelbunden och tillfällig personbefordran 

med bussar samt godsbefordran med motor
fordon (lastbilar med egentliga släpvagnar 
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cor .JIAIIIEIDIE 

Mem;o;y IIpaBHTeJILcTBOM cf>HJLJrn:H;o;cxoii 
Pecny6JIHKH 11 IlpaBHTeJILCTBOM Coro3a 
ConeTCKHX Cort;HaJIIICTH'leCKHX Pecny6JIHK 
0 Mem;o;ynapo;o;HOM aBTOM06HJibHOM coo6-

IIt;eHHH 

IIpaBnTeJibCTBO <J>nHJI.!IH;!l;CIWH Pecny6-
JinKn n IIpaBnTeJihCTBO Co103a CoBeTcKnx 
Con;naJincTntiecKnx Pecny6JinK, 

rrpnHnMa.!I BO BHnMaHne ycneurnoe pa3-
BliTHe qrnHJI.!IH;!l;CKO-COBeTCKllX OTHomeHnii:, 
OCHOBbIBaIOin;liXC.!I Ha cpn:HJI.!IH;!l;CKO-COBeT
CKOM .UoroBope 0 ;o;pym6e, COTpy;o;Hn'leCTBe 
Il B3anMHOH ITOMOin;ll 1948 ro;o;a, 

pyKoBo;o;cTBYHCb cTpeMJieHneM K ;o;aJih
Heii:meMy pa3BnTnIO naccamnpcKoro n 
rpy3oBoro aBTOMo6nJibHoro coo6rn;eHn.!I 
Mem;o;y o6enMn cTpaHaMn, a TaKme TpaH-
3nTOM no nx TeppnTopmIM B TpeThli 
CTpaHbI, 

pemnJin 3aKJIIO'lliTb HacTo.Hrn;ee CorJia
meHne Il c 3TOH n;eJibIO Ha3Ha'lliJill CBOllMll 
ynoJIHOMO'leHHbIMll: 

IIpaBnTeJibCTBO <I>nHJI.!IH;!l;CKOH Pecny6-
JinKn 
- IIaaBo A H: T H o, MnHncTpa nyTeli coo6-

1n;eHna n 061n;ecTBeHHhIX pa6oT <I>nH
JI.HH;o;nn, 

IIpaBnTeJihCTBO Co103a CoBeTcKnx Co
n;naJincTntieCKnx Pecrry6JinK 

- T p y 6 Il n; bl H a EBreHna reoprHeBn'la, 
MnHncTpa aBTOMo6nJibHoro TpaHcnop
Ta n mocceliHhIX ;o;opor PC<I>CP, 

KOTOpbie ITOCJie o6MeHa ITOJIHOMO'lll.!IMll, 
Hali;o;eHHbIMll B ;!l;OJI.iKHOH cpopMe Il Ha;o;Jie
ma1n;eM nopa;o;Ke, ;o;oroBopnJincb o Hnme
cJie;o;y101n;eM : 

CTaTh.!I 1 
B cooTBeTCTBnn c HaCTOHin;liM CorJia

meHneM 6y;o;yT ocy1n;ecTBJIHThCa peryJiap
Hhre n HeperyJiapHbie nepeB03Kn rracca-
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eller med påhägnsvagnar eller utan dessa) 
mellan båda staterna och genom deras terri
torier utförs i enlighet med denna överens
kommelse utnyttjande för internationell bil
trafik öppnade landsvägar. 

I. Personbefordran 

Artikel 2 
1. Regelbunden personbefordran med bus

sar anordnas, då avtalsslutande parternas 
vederbörande myndigheter därom överens
kommer. 

2. A vtalsslutande parternas vederbörande 
myudigheter uppgör i, god tid för varandra 
förslag om anordnandet av sådan befordran. 
Dessa förslag skall innehålla följ.ande uppgif
ter: Trafikutövares (firmas) namn, resrut
ten, tidtabell, tariff och platserna för uppe
håll, där trafikutövare upptar passagerare 
eller vart de avlämnas samt utredning om 
tidpunkten, då man planerar utföra beford
ran. 

Artikel 3 
1. Tillfällig personbefordran med bussar 

utförs på basen 1av avtalsslutande parterI1'aS 
vederbörande myndigheter utfärdade till
stånd. 

2. Avtalsslutande parternas vederbörande 
myndigheter bevilja tillstånd för den del av 
resan ,som utförs inom dess eget t erritorium. 

3. För varje tillfällig personbefordran 
med buss erfordras ett särskilt tillstånd som 
beriVttigar till en tur- och returresa, såvitt ej 
i tillståndet annorlunda sägs. 

4. Avtalsslutande parternas vederbörande 
myndigheter tillställa varandra årligen ömse
sidigt överenskommet antal tillståndsformulär 
för tillfällig personbefordran. Dessa formulär 
bör förses med vederbörande myndighets, som 
beviljat tillståndet, stämpel och underskrift. 

.ii<.HpOB aBTo6ycaMH H nepeB03KH rpy30B 
aBTOTpaHcnopTHhIMH cpep;CTBaMH (rpy30-
BhIMH aBTOM06HJUIMH c npmwnaMH HJIH 
IlOJiynpnn;enaMH, HJIH 6e3 HHX) Memp;y 
o6eHMH CTpaHaMH H TpaH3HTOM no HX 
TeppHTopmIM, no rnocceliHhIM p;oporaM, 
OTKpb!ThIM )J;JI.ff Memp;yHapop;Horo aBTO
M06HJibHoro coo6rn;eHH.ff. 

I. IlepeB03KH naccamupoB 

CTaTb.ff 2 
1. PeryJIHpHhie nepeBo3KH naccamnpoB 

aBTo6ycaMH opraHH3YIOTC.ff no corJiacoBa
HHIO Memp;y KOMileTeHTHbIMH opraHaMH 
.z::i:oroBapHBarorn;HxcH CTOpoH. 

2. IIpep;Jio.meHH.ff 06 opraHH3aIJ;HH Ta
KHX nepeBo30K 3a6JiaroBpeMeHHO nepe
.n;aroTC.ff p;pyr p;pyry KOMileTeHTHbIMH op
raHaMH ,n:oroBapHBarorn;HxcH CTopoH. 3TH 
npep;JiomeHH.ff p;oJiiRHbI cop;epmaTb p;aH
Hbie OTHOCHTeJibHO : HaHMeHoBaHH.ff nepe
B03'IHKa ( qmpMbI)' Ma prnpyTa CJiep;oBa
HH.ff, pacnHCaHH.ff )J;BHiReHHH, Tapmpa, 
nyHKTOB OCTaHOBKH, Ha KOTOpbIX nepe
B03'IHK 6yp;eT rrpOH3BO)J;HTb rrocap;Ky H 
Bhicap;Ky rraccamHpoB, a TaKme HaMe'!ae
Moro nepHop;a BhIIIOJIHeHH.ff rrepeB030R. · 

CTaTb.ff 3 
1. HeperyJIHpHbie rrepeBo3KH naccamn

poB aBTo6ycaMH 6yp;yT ocyrn;ecTBJI.ffTbC.ff 
Ha OCHOBe pa3perneHHH, BbI,D;aBaeMhIX 
KOMIIeTeHTHbIMH opraHaMH ,n:oroBapHBalO
rn;HXC.ff CTopoH. 

2. KoMrreTeHTHbie opraHbI ,n:oroBapn
Barorn;HxcH CTopoH 6yp;yT Bbip;aBaTb pa3-
perneHHe Ha TOT yqacTOK IIYTH, KOTOpbIH 
rrpoxop;HT I!O HX TeppHTOpHH. 

3. ,n:JIH Kam.n;oli HeperyJiapHoli nepe
B03KH rraccamnpoB aBTo6ycoM p;oJimHo 
6bITb BbI)J;aHO OT,D;eJibHOe pa3perneHHe, KO· 
Topoe p;aeT rrpaBo Ha coBepll!eHHe op;Horo 
pelica Typ;a H o6paTHO, eCJIH HHOe He 
oroBopeHo B caMoM pa3perneHHH. 

4. KoMrreTeHTHbie orpaHbI .z::i:oroBapH
Barorn;nxc.ff CTopoH emerop;Ho 6yp;yT rrepe
p;aBaTh p;pyr .n;pyry B3aHMHO corJiaCOBaH
Hoe KOJIH'IeCTBO 6JiaHKOB pa3perneHHH 
,D;JI.ff HeperyJIHpHhIX nepeBo3oK rraccamn
poB. 3TH 6JiaHKH )J;OJiiRHbI HMeTb rre'!aTb 
H IlO)J;IIHCb KOMIIeTeHTHOro opraHa, Bbl· 
p;aBrnero pa3perneHne. 
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5. A vtalsslutande parternas vederbörande 
myndigheter öv·erenskommer om organiseran
det av utbytet av tillståndsformulär·en. 

5. KoMrreTeHTHbie opraHbI .z::i:oroBapn
Barorn;nxc.K CTopoH corJiacom,rnaroT Me
mp;y co6oli IIOpH)WK o6MeHa 6JiaHKaMH 
pa3perneHHli. 

Artikel 4 
l. För utförande av tillfällig personbe

fordran med bussar erfordras ej tillstånd, 
om 

a) med samma buss transporteras under 
hela resan samma persongrupp på resa, som 
påbörjas och avslutas inom den avtalsslu
tande parts territorium, var bussen är regist
rerad. 

b) med samma buss transporteras under 
hela resan samma persongrupp på resa som 
påbörjas inom avtalsslutande parts te~rito
rimn, var bussen är registrerad och som avslu
t~s 0-om d_~n andra avtalsslutande parts ter- . 
r1tormm förutsatt, att fordonet återvänder 
tomt till registreringslandet. 

2. 
1
Tillstånd erfordras ej heller vid utbyte 

av buss som är i olag till annan. 

~- Då befordran avsedd i punkt 1 denna 
artikel .. utför~ skall förar·en ha ·en passa
gerarforteclmmg. 

II. Godsbefordran 

Artikel 5 

11
1· Godsbefordran mellan de båda länderna 

~-·er genom deras territo:I"ier till tredje land 
d~nltom__ befordran i enlighet med artikel 6 
ecr:~ - overe~skommelse, med lastbilar med 
v" 

0
. iga slapvagnar eller med påhängs

a~t~a~ eller utan dessa u,t förs på basen 1av 
d' ·h ss utan~.e parternas vederbörande myn-

ig eter utfärdade tillstånd. 

CTaTh.ff 4 
1. Pa3peIIIeH:ali He Tpe6yeTcH Ha BhI

noJIHeHne HeperyJIHpHbIX rrepeBo3o.K nac
camnpoB aBTo6ycaMH: 

a) ecJIH rpyrrrra op;Horo H Toro me co
cTaBa rrepeB03UTC.ff Ha O)J;HOM H TOM me 
aBTo6yce B rrpo,n;oJimeHHH Bceli noe3,D;KH 
Ha'!1rnarorn;eäc.K H 3aKaH'!HBarorn;elicH H~ 
TeppHTOpHH To:H .z::i:oroBapnBarorn;eäc.K CTo
poHhI, rp;e 3aperncTpnpoBaH aBTo6yc · 

6) ecJIH rpyrrrra naccamnpoB op;Ho;o H 
Toro me COCTaBa nepeB03HTC.ff Ha O)J;HOM 
H TOM me aBTo6yce B OAHOM HarrpaBJieHHH 
B rrpo,n;OJiiReHHH BCeli rroe3,D;KH, Ha'IHHaro
rn;enc.K Ha TeppnTOpHH .z::i:oroBapnBarorn;eli
c.K CTopoHbI, rAe 3aperncTpHpoBaH aBTo-
6yc, Hu 3aKaH'IHBarorn;elic.ff Ha TeppHTOpHH 
.n;pyron .z::i:oroBapnBarorn;elicH CTopoHbr rrpn 
YCJIOBHH, 'ITO aBTo6yc B03Bparn;aeTcH B 
CTpaHy, rp;e OH 3aperHcTpHpoBaH, IIYCThIM. 

2. Pa3pell!eHne TaKme He Tpe6yeTcx 
rrpH 3aMeHe HeHcrrpaBHoro aBTo6yca .n;py
rHM aBTo6ycoM. 

3. IIpn BbIIIOJIHeHHH nepeBo3oK, rrpe
.n;ycMoTpeHHbIX B IlYHRTe 1 HaCTO.ffrn;e:H 
CTaTbH, BO)J;HTeJib aBTooyca )J;OJDfWH HMeTb 
crrncoK naccamnpoB. 

Il. IlepeB03KH rpy30B 

CTaTh.ff 5 
1. IIepeB03KH rpy3oB Me>KAY ooeHMH 

CTpaHaMH HJIH TpaH3HTOM qepe3 HX Tep
PHTOPHIO B TpeThH CTpaHbI, 3a HCKJIIO'Ie
HHeM rrepeB030R, npe.n;ycMoTpeHHbIX B 
CTaThe 6 HacToHrn;ero CorJiaIIIeHHH, ocy
rn;ecTBJIHIOTc.ff rpy30BhIMH aBTOM06HJIHMH 
c np:an;erraMH HJIH IIOJiyrrpnn;erraMH, H~H 
6e3 HHX Ha OCHOBe pa3peIIIeHHH, BhI,D;a
BaeMbIX ROMIIeTeHTHhIMH opraHaMH .n:oro
Ba pnBarorn;:axc.K CTopoH. 2. För var · d b 

egentli · )e go s efordran med lastbil med 
ga slapvagnar eller med oh·· vagnar ell pa angs-

tillstånd er utan .~e~sa erfordras ett särskilt 
' som beratt1gar till en t ur - och re-

2. Ha Ram.n;yro rrepeB03RY rpy30B, ocy
rn;ecTBJIHeMyro rpy30BhIM aBTOM06H~eM c 
np:an;erroM HJIH IIoJiynpnn;enoM, HJIH 6e3 
HHX, AOJiiRHO 6bITb BhI,D;aHo OT,D;eJibHOe 
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turresa, såvitt ej i tillståndet annorlunda 
säg.s. 

3. Avtalsslutande parternas vederbörande 
myndigheter tillställa varandra årligen ömse
sidigt överenskommet antal tillståndsformulär 
för godsbefordran. Dessa formulär bör förses 
med vederbörande myndighets, som beviljar 
tillståndet, stämpel och underskrift. 

4. A vtalsslutande parternas vederbörande 
myndigheter överenskommer om organis1eran
det av utb)'itet av tillståndsf.ormuläre.n. 

Artikel 6 
Tillstånd ,erfordras dock icke för : 

.a) befordran av flyttgods; 

b) befordran av föremål, utrustning och 
material avsedda för mässor och utställ
ning.ar; 

c) befordran av fordon, djur och ruman 
utrustning och material avsedda för sport
evenemang; 

d) befordran av teaterdekorationer och 
-tillbehör samt befordran av musikinstrument 
och utrustning för framställning av filmer, 
radio- eller televisionsutsändningar; 

e) befordran av lik och avlidnas aska. 

I punkterna b), c) och d) denna artikel 
nämnda undantag tillämpas endast med vill
kor att varorna Mre.i'utförs till fordonets 
registreringsland eller att de befordras till 
tredje lands område. 

Artikel 7 
1. Då fordons, som är tomt 1eller lastat, 

huvudmått och vikt överskrida på den andra 
ävtalsslutande partens område tillåtna huvud
mått · eller högsta tillåtna vikt eller om far
liga ämnen transporteras, skall trafikutövare 

paspeIIIem1e, KOTopoe ;a;ae'r ·npaBo Ha co
BepIIIeHMe o;a;Horo pelica Ty;a;a M o6paTHO, 
ecJIM MHoe He oroBopeHo B caMoM paspe
IIIeHMM. 

3. KoMneTeHTHhie opraHhI .UoroBapH
Barom;Hxca CTopoH emero;a;Ho 6y;a;yT nepe
;a;aBaTh ;a;pyr ;a;pyry B3aMMHO corJiaCOBaH
HOe KOJIHqeCTBO 6JiaHKOB paspeIIIeHHH irn 
nepeB03KH rpysoB. 8TH 6JiaHKH ;D;OJiiKHhI 
HMeTh neqaTh H IlO;D;IlHCh KOMileTeHTHoro 
opraHa, BhI;D;aBIIIero pa3peIIIeHHH. 

4. KoMneHTHhie opraHhI .UoroBapnBaIO
m;nxca CTopoH corJiacoBhIBaIOT Mem;a;y 
co6oli nopH;D;OK o6MeHa 6JiaHKaMM paspe
IIIeHHH. 

CTaThH 6 
1. PaspeIIIeHHH He Tpe6yeTcH Ha BhI

noJIHeHHe nepeBo3oK : 

a) ;D;BHiKMMoro HMym;ecTBa npn nep~
ceJieHnH; 

6) ~KCilOHaTOB, o6opy;a;oBaHHH H MaTe
pHaJIOB, npe;a;Ha3HaqeHHhIX ;a;mI HpMapoK 
H BhICTaBOK; 

B) TpaHcnopTHhIX cpe;a;cTB, iKHBOTHhIX, 
a TaKme pasJinqHoro HHBeHTapH H HMY
m;ecTBa, npe;a;Ha3HaqeHHhIX ;D;JIH npoBe;a;e
HMH cnopTHBHhIX MeponpMHTHH; 

r) TeaTpaJihHhIX ;a;eKopa~HH H peKBH· 
3HTOB, MY3hIKaJihHhIX MHCTpyMeHTOB, 060-
py;a;oBaHMH H npMHap;JieJirnOCTeli ;D;JIH KH
HOC'beMOK, pa;a;no H TeJieBM3HOHHhIX nepe
;a;a q; 

;a;) TeJI HJIH npaxa yMepIIIHX. 

2. 11CKJIIOqeHHH, npe;a;ycMOTpeHHhie -B 
no;a;rryHKTax 6)' B)' r) IlYHKTa 1 HaCTOH
m;eli CTaThH, ;a;eliCTBYIOT TOJihKO B Tex 
CJiyqaHX, eCJIH rpys no;a;JieJKMT B03BpaTy 
B CTpaHy, B KOTOpoli saperMCTpMpoBaHO 
aBTOTpaHcnopTHOe cpe;a;cTBO, HJIH eCJIH 
rpys 6y;a;eT nepeB03MThCH Ha TeppHTopmo 
TpeTheH CTpaHhI. 

CTaThH 7 
1. Kor;a;a ra6apHThI mm Bec aBTOTpaH

cnopTHoro cpe;a;cTBa, cJie;a;yrom;ero · 6es 
rpysa HJIM c rpysoM, rrpeBhIIIIaIOT ycTa
HOBJieHHhie Ha TeppHTOpHH ;a;pyroli ,Uoro
BapMBaIOm;elicH CTopoHhI HopMhI, a TaKme 
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anskaffa ett speciellt tillstånd av den andra 
avtalsslutande partens vederbörande myndig
het. 

npn nepeBosKax onacHhIX rpysoB, nepe
BosqnK ;D;OJiiKeH IlOJIY'IHTh crren;MaJihHOe 
pa~peIIIeHHe KOMIIeTeHTHhIX opraHOB ;a;py
ron .UoroBapHBa10m;eii:ca CTOpOHhr. 

3. Om det i punkt 1 nämnda tillståndet 
begränsar trafik med fordonet till en be
stämd resrutt, skall befordran äga rmn längs 
denna resrutt. 

2. EcJIM ynoMHHyToe B nyHKTe 1 paspe
IIIeHHe orpaHH'IHBaeT ):i;BHiKeHMe aBTO
TpaHCIIOpTHoro cpe;a;cTBa no onpe;a;eJieH
HoMy MapIIIpyTy, nepeB03Ka ;D;OJiiKHa ocy
m;ecTBJIRThCH no 3TOMY MapIIIpyTy. 

III. Allmänna bestämmelser 

Artikel 8 
1. I denna överenskommelse förutsatt be

fordran må endast utföras av sådana trafik
u~öva~:e, vill~'.1 ~nligt det egna landets lagstift
nmg ar beratt1gade att utföra internationell 
befordran. 

2. Motorfordon, vilka utföra internationell 
befordran ska~ förses med landets nationella 
tecken och nat10nalitetskännetecken. 

Artikel 9 
.. 1. Tmfikutövare är ej berättigad att ut

föra per~on- e.ller godsbefordran mellan två 
orter belagna mom den andra avtalsslutande 
partens territorium. 

1 
2. Trafikutövare må utföra befordran mel

~n den andra ~vtalsslutande partens· territo
nm:i _samt tredJe land, försåvitt han därtill 
cr~alht ett specialtillstånd av den andra av
i1:t~slutande partens vederbörande myndig-

Artikel 10 

me!Öl~~=be.~ordran som utförs i enlighet 
fraktsedel. overenskommelse erfordras en 

l Artikel 11 
· Förare av b 1 1 . 

nationella il u~s oc 1 ~stb1l skall ha sitt 
ifrågavara~d er ~tt ~nternatw~ellt körkort och 
ringsintyg. e or ons natwnellra registre-

2 13414/68 

111. 06~e IlOCTaHOBJieHmI 

CTaThH 8 

' ' ( 

1. IlepeB03KH, npe;a;ycMoTpeHHhre Ha
CTOHlll;HM CorJiaIIIeHMeM, MoryT BhIIlOJI
HHThCR TOJihKO rrepeBo3qH.F\aMH, KOTOphie 
COrJI~CHO BHyTpeHHeMy 3aJWHO;D;aTeJihCTBY 
CBOeH CTpaHhI ;a;onym;eHhI K ocym;eCTBJie
HHIO Memp;yHapO;D;HhIX nepeB030K . 

2. ABToTpaHcnopTHhie cpe;a;cTBa, ocy
m;ecTBJIHrom;He Mem;a;yHapo;a;Hhie nepeBos
KH, ;D;OJI)RHhI HMeTh Ha~HOHaJihHhIH pe
rHcT.pa~HOHHhIH H OTJIHtJHTeJihHhIH 3HaKH 
CBOeH CTpaHhI. 

CTaThH 9 
1· IlepeBosqnKy He paspeIIIaeTcH ocy

m;ecTBJIHTh nepeB03KH naccamnpoB HJIH 
rpy30B Memp;y ;D;BYMH nyHKTaMH, pacrro
JIO.JKeHHhlMH Ha TeppMTOpHH p;pyroä .Uoro
BapHBarom;ell:ca CTOpOHhI. 

2. IlepeBo3qHK MOiKeT ocym;ecTBJIHTh 
nepeB03KH c TeppHTOpHM ;a;pyroli .Uoro
BapnBau10m;elicH CTopoHhI Ha TeppMTOpHro 
TpeTheH CTpaHhI, eCJIH OH IlOJiyqHJI Ha 3TO 
crre~HaJihHoe paspeIIIeHne KOMIIeTeHTHoro 
opraHa ;:i;pyroli .UoroBapnBarom;elica CTo
poHhI. 

CTaThH 10 
IlepeB03KH rpy3oB, npep;yCMOTpeHHhie 

3THM CorJiaIIIeHHeM, ocym;ecTBJIHIOTCH no 
HaKJia):i;HhIM. 

CTaThH 11 
1. Bo;a;HTeJih aBTo6yca HJIM rpysoBoro 

aBTOM06HJIH ;ll;OJl/KeH HMeTh Ha~HOHaJih
Hhie HJIH Mem;a;yHapO;D;Hhie BO;D;HTeJihCKHe 
npaBa H Har(MOHaJihHbie perHCTpa~HOH
Hhie ;a;oKyMeHThl Ha aBTOTpaHcrropTHhie 
cpe;a;cTBa. 
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2. De,t nationella ·eller inUmnationella 
körkortet bör motsvara formuläret för det i 
den internationella konventionen om vägtra
fik .avsedda körkortet. 

Artikel 12 
Vardera avtalsslutande parts organisatio

ner ·och företag kunna sinsemeUan över·ens
komma om de praktiska frågor, vilka an
sluter sig till uitförandet av i denna öv·erens
korrunelse ·avsedd person- eller godsbefordran. 

Artikel 13 
Räkenskaperna i anledning av tillämp

ningen av denna överenskommelse regleras 
och likviderna erlägges i enlighet med de 
mellan avtalsslutande parterna på betalnings
dagen gällande betalningsavtalen. 

Artikel 14 
Person- och godsbeford:mn, som utförs på 

den andra avtalsslutande partens område på 
gnmd av denna överenskommelse ävensom 
motorfordon, vilka utför sådan befordran, 
är på grundval av reciprocitet befriade från 
skatter och pålagor för utfärdande av till
stånd avsedda i denna överenskommelse samt 
för vägarnas användning ävensom från 
skatter och pålagor, som påförs särskilt för 
varje befordran. 

Artikel 15 
För person- och godsbefordran i enlighet 

med denna överenskommelse erfordras obli~ 
gatorisk .tmfikförsäkring. Trafikutövar·e är 
på förhand skyldig att försäkria varj·e fordon, 
som utför nämnd befordran. 

Artikel 16 
Gräns-, tull-, och hälsovårdsinspektionen, 

som utförs i enlighet med de internationella 
konventioner, vilka de båda parterna biträtt, 
och på frågor, som dessa överenskommelser 

2. Ha~HoHaJibHhre HJIH Mem):\yHapo;a;
Hbie BO;D;HTeJibCKHe rrpaBa ;D;OJijf{HbI COOT
BeTCTBOBaTb o6pa3~Y. ycTaHOBJieHHOMY 
Mem;a;yHapo;a;Holi KOHBeH~Heli o ;a;opomHoM 
;D;BHmeHHH. 

CTaTMI 12 
IIpaKTHtiecmrn Borrpochr, cmrnaHHhre c 

ocy~ecTBJieHHeM rrepeB030K rraccam11poB 
H rpy3oB, rrpe;a;ycMOTpeHHhIX HaCTOH~HM 
CorJiaIIIeHHeM, MoryT peryJIHpoBaThCH Me
m;a;y opraHH3a~HHMH H rrpe;a;rrpHHTHHMH 
o6enx .ZXoroBapHBaID~Hxca CTopoH. 

CTaThH 13 
PactieThI H rrJiaTemH, BhITeKaIO~He H3 

BhIIIOJIHeHHH HacToa~ero CorJiaureHHH, 
6y;a;yT rrpOH3BO;IJ;HThCH B COOTBeTCTBHH c 
;a;eHCTBYIO~HMH Mem;a;y .ZXoroBapHBaIO~H
MHCH CTopoHaMH B ;a;eHh IIJiaTema corJia
IIIeHHHMH o pactieTax H rrJia Temax. 

CTaTbH 14 
IIepeB03KH rraccamHpoB H rpy3oB, ocy

~eCTBJIHeMhie Ha TeppHTOpHH ;a;pyro:H .no
roBapHBaIO~e:Hca CTopoHhI Ha ocHoBe Ha
CTOH~ero CorJiaureHIUI, a TaKJKe aBTO
TpaHcrropTHhre cpe;a;cTBa, BhIIIOJIHHIO~He 

3TH rrepeB03KH, OCB06om;a;aIOTCH Ha OCHOBe 
B3aHMHOCTH OT HaJioroB H c6opoB, CBH3aH
HhIX c pa3peIIIeHHHMH, rrpe;qycMoTpeHHhl
MH HaCTOH~HM CorJiaureHHeM, H ncrroJih-
3oBaHHeM ;a;opor, a TaKme oT HaJioroB H 
c6opoB, B3HMaeMblX OT;D;eJibHO c Kam;a;o:H 
rrepeB03KH. 

CTaTbH 15 
IIepeB03KH rraccamHpoB H rpyaoB Ha 

ocHoBaHHH HaCTOH~ero CorJiaureHHH ocy
~ecTBJIHIDTCH rrpn ycJIOBHH o6aaaTeJib
Horo CTpaxoBaHHH rpam;a;aHCKOH OTBeTCT
BeHHOCTH. IIepeB03tIHK o6H3aH 3apaHee 
3acTpaxoBaT1> Kam;a;oe aBTOTpaHcrropT:~rne 

cpe;a;cTBO, BbIIIOJIHHIO~ee yKa3aHHbie rre
peB03KH. 

CTaTh.H 16 
B OTHOIIIeHHH rrorpaHH'!Horo, TaMomeH

Horo H caHHTapHoro KOHTpOJIH 6y;a;yT rrpH
MeHHThCH IIOJIO)f{€Hlf.H Me.m;a;yHapo;a;HnIX 
COI'JiaureHHH, yqacTHHKaMH KOTOpbIX .HB-

. 1. r·eglerar tillämpas vardera avtalsslutande 
lC ,e ' . · 
partens interna lagstiftmng. 

Artikel 17 
Gräns-, tull-, och hälsovårdsinspektionen 

Yid befordran av svårt sjuka personer samt 
yid utförandet av regelbunden personbeford
ran med bussar och befordran av djur och 
lätt förskämda varor äger rum med före
trädesrätt. 

Artikel 18 
1. Vid utförandet av befordran .enligt 

denna överenskommelse uppbärs ej tull och 
erfordras ej tillstånd till andra avtalsslu
tande partens territorium importerat: 

a) motorbränsle, som ingår i fordonets mo
tors bränslesystem funktionellt och konstruk
tivt 1tillhörande bränsler·eservoirer, sådana de 
planerats och konstruerats i ifrågavarande 
fordonsmodell; 

b) smörjämnen; 
c) reservdelar. 

2. Oanvända reservdelar skall återutföras 
och ersatta reservdelar antingen återutföras 
e~er förstöras eller överlämnas i enlighet med 
gallande bestämmelser inom denna avtalsslu
tande parts område. 

Artikel 19 
. Avtalsslutande parts trafikutövare skall 
i~ctta tri;tfikbestämmelser och andra lagstad
ganden 1 den stat, inom vars territorium 
fordonet befinner sig. 

.. Artikel 20 
Overträdes bestämmelserna i denna över

enskommelse sk·ali vederbörande myndiO'. 
heter i det land, där motorfordonet registr:
~ats, P~ be.l?äran av det land, där överträ-

elsen mtraffat oberoende av i det först-
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JIHIOTC.H o6e .ZXoroBapnBaIO~HeCH CTopo
HM, a rrprr peIIIeHHH BorrpocoB, He ypery
JIHpoBaHHhIX 3THMH CorJiaureHHHMH, 6y
;a;eT rrpHMeH.HThCH BHyTpeHHee 3aKoHo;a;a
T€JlbCTBO Kam;qoli H3 .ZXoroBapHBaIO~HXC.H 
CTopoH. 

CTaTbH 17 
IIorpaHH'IHbIH, TaMoJKeHHhIH H caHH

TapHhIH KOHTpOJih rrpn rrepeB03Kax THme
JI060JibHbIX, peryJIHpHbIX rrepeB03KaX rrac
camHpOB aBTo6ycaMn, a TaKme rrpH rrepe
B03Kax )f{HBOTHbIX H CKOporropTH~HXC.H 

rpy30B 6y;qeT ocy~eCTBJI.HTbCH BHe O'le
pe;a;H. 

CTaTb.H 18 
1. IIpn BbIIIOJIHeHHH rrepeB030K Ha oc

HoBaHHH HaCTO.H~ero CorJiarneHH.H B3a
HMHO OCBo6om;a;aIOTC.H OT TaMomeHHbIX 
c6opoB H pa3peIIIeHHH BB03HMbie Ha Tep
THTOpHIO ;qpyroli .ZXoroBapHBaro~elic.H CTO
poHM: 

a) roproqee, Haxo;a;a~eeca B rrpe;a;ycMoT
peHHhIX ;qJIH Kam;a;oli MO;D;eJIH aBTOTpaH
crropTHoro cpe;qCTBa eMKOCTHX, TeXHOJIO
rH'IeCKH H KOHCTPYKTHBHO CBH3aHHbIX c 
CHCTeMOH IIHTaHHH ;qBHraTe~a; 

6) CMa30t!Hbie MaTepHaJIM; 
B) 3aIIaCHbie 'laCTH. 

2. HencrroJih30BaHHhre 3arracH1>re qacTH 
IIO;D;JieJKaT o6paTHOMY BhIB03y, a 3aMeHeH
Hhle 3arracH1>Ie 'laCTH ;D;OJI/KHbI 6nITb JIH6o 
BI:.IBe3eHbl H3 cTpaHbl, JIH6o yHH'ITomeHbI, 
JIH6o c;qaHbI B rropH;a;Ke, ycTaHOBJieHHOM 
Ha TeppHTOpHH COOTB€TCTBYIO~eli .ZXoro
Bap1rnaIO~elicH CTOpoH1>1. 

CTaT1>.H 19 
IIepeB03'!HKH .ZXoroBapHBaIO~Hxc.H CTo

poH o6a3aHhI co6Jiro;a;aT1> rrpaBHJia ;D;BHme
HHH H ;qpyrne 3aKOHbl CTpaHhI, Ha TeppH
TOpHH KOTOpoli HaXO;D;HTCH aBTOTpaHCIIOpT
Hoe cpe;a;cTBo. 

CTaTbH 20 
B cJiyqae HapyureHHH rrocTaHOBJie

HHH HacToa~ero CorJiaIIIeHHH, KOMIIeTeHT
H1>re opraHhI CTpaH1>1, r;a;e 3aperncTpHpo
BaHo aBTOTpaHCIIOpTHOe cpe;a;CTBO, o6H3a
Hbl, rro rrpoc1>6e KOMIIeTeHTHhIX opraHOB 
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nämnda landet gällande lagstadganden, vid
taga någon av följande åtgärder: 

.a) tilldela den trafikutövare, som gjort sig 
skyldig till överträdelser varning; 

b) tilldela den trafikutövare, som gjort sig 
skyldig till överträdelsen varning jämte ett 
meddelande om att ifall överträdelser ännu 
inträffar, tillståndet indrages för viss tid 
eller återkallas i enlighet med punkt c 
nedan; 

c) indraga tillståndet för viss tid .eller 
återkalla detsamma. 

Den andra avtalsslutande partens veder
börainde myndigheter skall underrä.ttas om 
de vidtagna åtgärderna. 

Artikel 21 
A vtalsslutande parternas vederbörande 

myndigheter är i kontakt med varandra i och 
för avgörandet av frågor som grundar sig 
på tillämpningen av denna överenskommelse 
samt i och för utbyte av erhållna erfaren
heter. 

Artikel 22 
Vardera avtalsslutande parts interna lag

stiftning tillämpas på samtliga frågor, vilka 
ej reglerats medels denna överenskommelse 
eller sådan internationell överenskommelse 
som vardera avtalsslutande parten biträtt. 

Artikel 23 
Eventuella meningsskiljaktigheter om tolk

ningen och tillämpningen av denna överens
kommelse avgör de avtalsslutande parterna 
genom förhandlingar eller genom att annars 
kontakta den andra avtalsslutande parten. 

Artikel 24 
Denna överenskommelse inverkar ej på av

talsslutande parternas rättigheter och för
pliktelser, vilka följer av andra av dem av
slutade internationella fördrag. 

;n;pyroii CTpaHhI, B KOTOpOH Hapyrnemre 
HMeJIO MeCTO, He3aBHCHMO OT ;n;eliCTBYIO
~ero 3aKOHO;n;aTeJihCTBa CBoeli CTpaHhI 
BbII!OJIHHTb o;n;Ho li3 CJie;n;yro~HX Mepo
rrpmITHH: 

a) c;n;eJiaTh rrepeBosqHKy-HapyrnHTeJIIO 
rrpe;n;yrrpem;n;eHHe; 

6) c;n;eJiaTh rrepeBosqHKy-HapyrnHTeJiro 
rrpe;n;yrrpem;n;eHHe c sa.HBJieHHeM, qTo B 
cJiyqae rroBTopeHH.H HapyrneHH.H paspe
rneHHe Ha ocy~ecTBJieHHe rrepeBo3oK JIH6o 
6y;n;eT OTMeHO Ha orrpe;n;eJieHHbIH cpoK, 
JIH60 aHHYJIHpOBaHO corJiaCHO rro;n;rryHKTY 
B) HaCTO.H~eli CTaThH; 

B) pasperneHHe, Bhr;n;aHHOe Ha OCHOBa
HHH HaCTO.H~ero CorJiarneHH.H, JIH6o oT
MeHHTh Ha orrpe;n;eJieHHbIH cpoK, JIH60 
aHHYJIHpoBaTh. 

KoMrreTeHTHhre opraHhI ;n;pyroii .Uo
roBapHBaro~elic.H CTopoHhI ;n;oJimHhI 6hITh 
H3Be~eHhI 0 rrpHH.HTbIX Mepax. 

CTaTh.H 21 
KoMrreTeHTHbre opraHhI .UoroBaprrnaro

~HXC.H CTOpoH 6y;n;yT rro;n;;n;epmHBaTh Me
m;n;y co6oli KOHTaKThr ;n;JI.H o6cym;n;eHH.H 
BOilpOCOB, CB.H3aHHbIX c BbIIIOJIHeHHeM Ha
CTO.H~ero CorJiarneHH.H H ;n;JI.H o6MeHa 
OITbITOM. 

CTaTh.H 22 
Borrpochr, He yperyJIHpoBaHHhie HacTo.H

~HM CorJiaIIIeHHeM, a TaKme Mem;n;yHa
po;n;HhIMH corJiaIIIeHH.HMH, yqaCTHHKaMH 
IWTOpbIX .HBJIHIOTC.H ooe ,UoroBapHBaIO
~HeC.H CTopoHhr, 6y;n;yT pernaTbC.H corJiac
HO BHyTpeHHeMy 3aKoHo;n;aTeJihCTBY Ka.IK
;u;oii H3 ,UoroBapHBaIO~HXC.H CTopoH. 

CTaTb.!I 23 
,UoroBapHBaro~Hec.H CTOpOHhI 6y;n;yT 

pernaTh BCe crropHbie BOilpOChI, Mory~He 
B03HHKHYTb B CB.H3H c TOJIKOBaHHeM . H 
rrpHMeHeHHeM HacTo.H~ero CorJiarneHH.H, 
rryTeM rreperoBopoB H KOHCYJihTa~Hli. 

CTaTh.H 24 
HacTo.H~ee CorJiarneHHe He 3aTparH

BaeT rrpaB H o6.H3aHHOCTeli ,UoroBapHBaro
~HXC.H CTopoH, BhITeKaIO~Hx H3 ;n;pyrHx 
3aKJIIOqeHHbIX HMH Mem;n;yHapop;HbIX ;n;o
roBopoB H corJiarneHHH. 

Artikel 25 
Denna överenskomme1se skall godkämms i 

enlighet med å vardera avtalsslUJtande par
tens ter6torium gäUande lagstiftning. Den 
träder i kra:Dt den dag· :noterna. om dess god
kännande utväxlats . 

Denna överenskommelse har uppgjorts för 
ol:icstämd tid och fortsätter den att gälla, tills 
90 dagar förflutit efter den dag, då andra 
avtalsslutande parten meddelar den andra 
avtalsslutande part•en om sin avsikt att upp
säga den. 

Som skedde i Helsingfors den 18 .oktober 
1968 i två exemplar på finska och ryska 
språken, vilka båda texter äga lika vitsord. 

För Republiken Finlands Reo·erino· b b 

Paavo Aitio 

För Socialistiska Rådsrepublikernas 
Förbunds Regering 

Je. G. Trnbitsyn 
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CTaTb.H 25 
HacTo.H~ee CorJiarneHHe rro;n;JieamT o;n;o-

6peHHIO B COOTBeTCTBHH c 3aKOHo;n;aTeJih
CT~OM, ;n;eHCTBYIO~HM Ha TeppHTOpHH Kam
;r:\OH H3 .UoroBapHBaIO~Hxc.11 CTopoH. OHo 
BCTyrraeT B CHJIY B ;n;eHh o6MeHa HOTaMH, 
H3Be~aro~HMH o ero o;n;oopeHHH. 
HacTo.H~ee CorJiarneHHe 3aKJiroqeHo Ha 

He?rrpe;n;eJieHHhIH cpoK H coxpaH.HeT cBoe 
)WHCTBHe Brrpe;r:\h p;o HCTetieHH.H 90 ;n;HeH 
co ;r:\H.H, Kor;n;a o;n;Ha H3 ,UoroBapHBaIO~Hx
c.11 CTOpoH cooo~HT ;n;pyro:li ,UoroBapH
Baro~e:lic.11 CTopoHe o cBoeM meJiaHHH 
rrpeKpaTHTh ero ;u;elicTBHe. 

CoBeprneHo B XeJibCHHKH 18 ceHT.H6p.H 
1968 ro;n;a B ;n;Byx :3K3eMITJI.Hpax, Kam;n;hrli 
Ha cpHHCKOM H pyccKoM .H3hmax, rrpHtieM 
Ooa TeKCTa HMeIOT o;n;1rnaKOBYIO c1my. 

Ilo yrroJIHOMO'IHIO 
IlpaBHTeJihCTBa 

<l>HHJI.HH;n;cKoli PecrryoJIHKH 

Coro3a 

Ilaaeo Ai1muo 

Ilo yrroJIHOMOqHIQ 
IT paBHTeJihCTBa 

CoBeTCKHX Co~HaJIHCTHqecKHX 
Pecrry6JIHK 

E. I'. Tpy6uq_bZH 


