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

framställning till Ålands landsting angående rege

ringens till Riksdagen överlämnade proposition med 

förslag till lag om godkännande av konventionen 

om speciella beskickningar. 

Enligt 11 § 2 mom. 19 punkten självstyrelselagen för 

Åland den 28 december 1951 bör Landstinget ge sitt bifall till 

lag, genom vilken fördrag med främmande makt bringas i kraft 

inom landskapet Åland, för så vitt i fördraget ingår bestäm

melser, som innebär upphävande eller ändring av eller av

vikelse från stadganden i självstyrelselagen. I anseende här

till och då ovannämnda avtal för Finlands del även gäller 

kommunalskatt och vissa kommunala avgifter, på vilket område 

Landstinget jämlikt 13 § 1 mom. 3 punkten självstyrelselagen 

tillkommer lagstiftningsbehörighet i landskapet, erfordras 

Landstingets ställningstagande till ifrågavarande lags ikraft-

trädande i landskapet. 

Med bifogande av regeringens proposition, som jämväl 

innehåller texten till förenämnda avtal, föreslås 

att Ålands landsting måtte ge sitt 

samtycke till den i propositionen 

ingående lagens ikraftträdande i land

skapet Åland till de delar sagda avtal 



innebär avvikelse från s j älvstyre ls e -

lagen, under förutsättning att Riks

dagen godkänner propositionen i oför

åndrad f orm. 

He l singfo r s den 29 juli 1 976 

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

' 

N~~,·· . . . . \ 
Justitieminister Kristia Gestrin 

1976 rd. nr 106 

Regeringens proposition till Riksdagen angående godkännande 
av vissa bestämmelser i konventionen om speciella ,beskickningar. 

Finland har den 28 december 1970 under
recknat konventionen om speciella beskick
ningar och det därtil.1 anslutna fakultativa pro
tokollet om obligatoriskt bi.läggande av tvister, 
uodkända av Förenta Nationernas (FN) gene
~alförsamling den 8 december 1969 på basen 
av ett förslag, framlagt av Förenta Nationernas 
kommission .för internationell rätt. 

I konventionen har kodifierats sedvanerättens 
och den internationella hövlighetens spridda 
reuler för speciella beskickningar. Dessutom 
ha~ däri intagits nya självständiga bestämmelser 
med anledning av de speciella beskickningarnas 
natur och uppgifter . Konventionen komplette
rar den i Wien år 1961 ingångna konventionen 
om diplomatiska förbindelser (Fördr.ser. 3- 5 
/70) och den likaså i Wien år 1963 ingångna 
konventionen om konsulära förbindelser, av vil
ka de förs tnämnda bringats i kraft i Finland 
genom blankettlagsförfarande. För reglerande 
av privilegierna och immuniteten för de per
soner och delegationer som deltar i interna
tionella konferenser, som arrangeras i Fin
land, kompletterades lagstiftningen medelst la
gen och förordningen om privilegier och im
munitet i fråga om internationella konferen
ser och särskilda delegationer ( 572/73 och 
728/73) . Det må ytterligare nämnas, att kom
missionen för internationell rätt år 1971 fär
digställde ett konventionsutkast rörande sta
ternas representation i internationella organisa
tioner och deras organ. Avsikten är att ut
gående från detta utkast inom den närmaste 
framtiden utarbeta en internationell konven
tion. 

I den nu ifrågavarande konventionen av
ser "speciell beskickning" en tillfällig beskick
ning som· företräder en stat och av denna har 
sänts till en annan stat med dennas samtycke 
för att med sistnämnda stat behandla särskilda 
frågor eller i förhållande till denna utföra 
ett speciellt uppdrag. I överensstämmelse 
härmed är en stat inte tvungen att ta emot 
speciella beskickningar och med dess samtycke 
därtill kan förenas begränsande villkor. 

Konventionen är ett slags modellavtal. 
Dess bestämmelser är inte tvingande i den 
meningen, att inte de stater som berörs av 

16996/70 

saken skulle kunna avvika från dem, utan de 
är bestämmelser, som tillämpas, om inte annat 
överenskommes. Konventionen är dock av stor 
betydelse, emedan speciella beskickningar nu
förtiden används i stor utsträckning. De spe
ciella beskickningarna utför ofta viktiga upp
gifter och de kan utnyttjas även i sådana fall, 
då annan motsvarande kontakt inte är möjlig. 

Hittills har för de speciella beskickningarna 
funnits vissa spridda regler, som ingår i sed
vanerätten och i internationell hövlighet . Så
lunda är konventionen om speciella beskick
ningar dikterad av ett aktuellt behov. I an
slutning till konventionen godkände Förenta 
Nationernas generalförsamling ett fakultativt 
protokoll om obligatoriskt biläggande av tvis
ter. I protokollet förutsätts, att tvisterna av
görs vid Internationella domstolen, om inte 
parterna inom utsatt tid avtalat om skiljedoms
eller förlikningsförfarande . 

I konventionens ingress konstateras, att 
åstadkommandet av en internationell kon
vention om speciella beskickningar är ägnat 
att främja vänskapliga. förbindelser mellan 
staterna. Avsikten med de privilegier och den 
immunitet som beviljas de speciella beskickning
arna är inte att gagna privatpersoner utan att 
trygga beskickningarnas effektiva verksamhet. 
Internationell sedvanerätt skall fortfarande till
.lämpas på de frågor som inte reglerats i kon
ventionen. 

Artikel 1 i konventionen innehåller en de
finition av begreppet speciell beskickning. De 
övriga definitionerna följer i huvudsak fornm
leringarna i Wienkonventionen av år 1961. 
· Enligt artikel 2, vilken gäller utsändande av 
speciell beskickning, bör den mottagande sta
tens samtycke inhämtas i förväg på diplomatisk 
väg eller på annat överenskommet eller ömse
sidigt godtagbart sätt. Speciell beskicknings 
uppgifter bestäms genom ömsesidigt samtycke 
mellan vederbörande stater (artikel 3). Om 
en stat önskar sända samma speciella beskick
ning till två eller flera stater, skall den i för
väg underrätta varjoe mottagande stat därom 
samtidigt som den anhåller om dess sam
tycke (artikel 4) . Konventionen förutsätter, att 
två eller flera stater kan sända en gemensam 
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speciell beskickning till en annan stat med 
denna stats samtycke (artikel 5) eller att var 
och en av dessa stater samtidigt sänder dit en 
speciell skickning för att, om alla dessa stater 
samtycker härtill, behandla en fråga, som är av 
aemensamt intresse för dem (artikel 6). En
ligt artikel 7 hindrar avsaknad av diplomatiska 
eller konsulära förbindelser mellan vederböran-
de stater inte dem från att motta speciella 
beskickningar. I enlighet med det ursprungliga 
konventionsförslaget utgör inte heller det fak
tum att en stat inte erkänt en annan stat något 
hinder i detta avseende. Ifrågavarande bestäm
melse slopades vid FN: s generalförsamling så
som i det närmaste obehövlig, vilket bör be
aktas vid tolkning av konventionen. 

Speciell beskickning skall vara förlagd på 
ort, varom de berörda parterna har kotn 
överens, vanligen till den ort, där den mottagan, 
de statens ministerium för utrikesärendena 
förlagt. Om den speciella bes·~ick~ingens UpP. 
gifter det kräver, kan den vid sidan av 
huvudsakliga förläggningsort ha även andra 
läggningsorter ( artikel 17 ) . Speciella bes 
ningar från två eller flera stater kan 
på tredje stats område endast med denna 
uttryckliga samtycke, vilket när som helst 
återtas och med vilket eventuella samman 
ande villkor bör iakttas (artikel 18 styc 

Med vissa undantag, vilka gäller medborgar
skap och förklarande av person för non grata 
eUer icke önskvärd, kan den sändande staten 
fritt utse medlemmarna i de speciella beskick
ningarna, efter att ha meddelat nödiga uppgif
ter om den speciella beskickningens storlek och 
sammansättning samt om de enskilda medlem
marna. Den mottagande staten kan dock upp
sätta skäliga gränser för beskickningens storlek 
och utan att uppge orsakerna därtill, vägra 
mo~ta viss person (artikel 8). Den speciella 
beskickningen består av en eller flera repre
sentanter för den sändande staten, av vilka 
denna kan utnämna någon till chef. Dessutom 
kan till beskickningen höra diplomatisk, ad
ministrativ och teknisk personal samt tjänste
personal (artikel 9 stycke 1 ) . I frågor som 
berör hos den speciella beskickningens med
lemmars medborgarskap ochi förklarande av 
dem för persona non grata eller icke önsk
värda, ia:kttas bestämmelserna i Wienkonven
tionen av år 1961 (artiklarna 10 och 12). 

Enligt .sagda konvention skall beskicknings
medlemmarna i allmänhet vara medborgare i 
den sändande staten och den mottagande sta
ten har fria händer i fråga om att förklara 
en ·medlem för non grata eller icke önskvärd. 
På <len speciella beskickningens vägnar upp
träder dess ohef eller någon av dess represen
tanter. De övriga beskickningsmedlemmarna 
kan endast med särskilt bemyndigande till
fälligt uppträda som ställföreträdare för ovan
nämnda personer eller bistå dem eller hand
ha vissa göromål (artikel 14). I tjänsteange
lägenheter skall speciell beskickning vända sig 
till mottagande stats ministerium för utrikes
ärendena eller anlita dess förmedling, om inte 
annat överenskommits (artikel 15). 

och 2). Speciell beskickning äger rätt at 
vända den sändande statens flagga och v 
i sina lokaliteter och på sina fordon, so 
vändes i tjänsteangelägenheter ( arfrkel 
I artikel 20, som rör upphörandet av s 
beskicknings verksamhet, konstateras, att 
brott i de diplomatiska och konsulära fö 
delserna inte i och för sig medför ett 
tidigt upphörande av de speciella beskic 
arnas uppdrag. 

Artiklarna rörande lättnader, privilegiet' 
immunitet följer med vissa undantag 
svarande bestämmelser i 1961 och 1963 
Wienkonventioner. Det må konstateras, 
speciella beskickningar på hög nivå 
motsvarighet inom systemet för de 
nenta diplomatiska beskickningarna. En· 
tikel 21 i konventionen skall statsöver 
som leder en speciell beskickning, och · 
högt uppsatta personer, som hör till b 
ningen (såsom statsminister, minister f 
rikesärendena), beviljas alla de lättnade 
den immunitet som i enlighet med folkr 
tillkommer dem. 

Enligt artikel 22 i konventionen sk 
speciella beskickningarna beviljas de lät 
som erfordras för utövandet av deras 
samhet med beaktande av den speciell 
skickningens karaktär och uppgift. 

Lagen av den 15 juni 1973 om priv' 
och immunitet i fråga om internationella 
ferenser och särskilda delegationer ( 572. 
kompletterar vår interna lagstiftning så 
Finland, då det står som värdland för en: 
ferens vid behov kan bevilja deltagarna i 
ferens~n de privilegier och den immunit 
är nödvändiga för ett obehindrat utföra 
deras uppgifter. Då Finland också under 
konventionen om speciella beskickning 
man vid uppgörandet av lagförslaget sa 
till vissa delar försökt genomföra de 
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ngsåtgärder som ikraftbringandet av bestäm-
4lielserna i denna konvention förutsätter. Mel
;jn lagen och konventionen förefinns dock 
9Wfjaktigheter. Som utgångspunkt för lagförsla
itt .har a::vä.nts 1Wien~o~ventione0n ?m diplo
jffat1ska forbmde1ser, tillampad pa fmska för
hållanden, konventionen om privilegier och im
filtmitet för Förenta Nationerna och dess fack
l)fgatn samt konventionen om speciella beskick
ftiflgar. Det ovannämnda, av kommissionen för 
j!lternationell rätt uppgjorda konventionsutkas
tit har även i tillämpliga delar använts som 
tr}älp. 
i'.ii Lagen gäller sålunda i enlighet med dess 
r § 1 mom., förutom mellanstatliga konferen
W€i!, även särskilda delegationer. 
'?' Med beaktande av den stora betvdehe som 
11.e personers säkerhet, vilka åtn]uter 'inter
lfi!tionellt specialbeskydd, har i det mellan
§'fätliga samarbetet, har det ansetts motiverat 
ar:t komplettera den interna lagstiftningen så, 
itt de personer som blir delaktiga av special
beskyddet kan skyddas effektivare än vad som 
ii<r· är fallet genom att preventiva säkerhetsåt
ga'rder vidtas. På denna grund har regeringen 
pw framställning av inrikesministeriet låtit ut
åfbeta en lag om åtgärder för förhindrande 
®' brott som riktar sig mot personer, vilka 
deltar i internationella konferenser och åtnjuter 
liternationellt specialskydd ( 541/74). Till sitt 
~~Mnnehåll överensstämmer den i det när
.maste med lagen av den 10 december 1971 
]i!n. åtgärder för tryggande av flygtrafiken i 
vissa fall ( 842/71). 
~ I artikel 25 som rör okränkbarhet för spe
kiell beskicknings lokaliteter ingår ett undantag 
n:_ed tanke på brand eller annan svår olycks
handelse. 
: Rörelsefriheten för medlemmarna i speciella 
Weskickningar är mera begränsad än för perso
~er anställda vid permanenta diplomatiska 
Beskickningar, såtillvida att den mottagande 
st~te~ är pliktig att tillförsäkra den speciella 
be$ki7kningen frihet att resa och röra sig en
dast 1 den utsträckning som är av nöden för 
~ndl;avandet av dess uppgifter (artikel 27 ) . 
I artikel 28, som reglerar kommunikationsfri
~eten och förbindelsemöjligheterna, förutsätts, 
·~~.t1_~n speciell beskickning kan upprätthålla 
~0111~else även med en annan speciell be
.s~cknmg från samma land. Speciell beskick
l'llt!g skall såvitt möjligt anlita den sändande 
~ens . .Pe:manenta diplomatiska beskioknings 
6 a forbmdelsemedel och förfaringssätt för 

upprätthållande av kontakt, däri inbearipet ku-
rirförsändelser och kurirer. 

0 

Medlemmarnas i speciell beskickning samt 
deras familjemedlemmars immunitet i fråga om 
civilrättslig och administrativ jurisdiktion har, 
utöver

0 

allmänna undantag, ytterligare begrän
sats sa, att den inte heller gäller talan an
gående ersättning för skada vid trafikolycka 
vållad av fordon, som vederbörande perso~ 
han använt utanför sina tjänsteuppdrag (artikel 
31). Bland annat i detta avseende avviker kon
ventionen från ovannämnda interna laa ( 572/ 
73 ). b 

I artikel 24, som rör skattefrihet för speciell 
beskicknings lokaliteter, hänvisas också till be
skickningens art och till tiden för dess verk
samhet. Enligt denna artikel är sändande stat 
samt medlemmar av speciell beskickning, vilka 
uppträder på dennas vägnar, befriade från av
gifter och skatter, vilka gäller lokaliteter som 
den speciella beskickningen förfogar över, 
med undantag av sådana avgifter som bör 
anses utgöra betalning för särskilda tjänster. 
Enligt artikel 33 i konventionen är sändande 
stats representanter samt medlemmarna av den
nas diplomatiska personal befriade från alla 
skatter, vare sig de avser person eller egendom, 
med undantag för vissa i samma artikel nämn
da skatter. Avsikten är att beträffande dessa ar
tiklar tillämpningsområde för Finlands del i 
samband med depositionen av ratifikationsinst
rumentet avge en förklaring, enligt vilken ifrå
gavarande artikel tillämpas endast på beskick
ningschefen i överensstämmelse med bestäm
melserna i motsvarande artikel i 1961 års 
Wienkonvention. 

Enligt 35 § i konventionen är alla föremål, 
avsedda för tjänstebruk vid speciell beskickning 
och föremål, avs·edda för personligt bruk bland 
sändande stats representanter vid speciell be
skickning och medlemmar av dennas diplo
matiska personal befriade från alla tullar, skatter 
o.:h motsvara?-de avgifter, vilka inte är pålagda 
for uppbevanng, transport och likartade tjäns
ter. Detta tolkas avse befrielse från tullar 
skatter som uppbärs i samband med import 
och motsvarande avgifter. 

Enligt 7 § 1 mom. i lagen om privilegier 
och immunitet i fråga om internationella kon
ferenser och särskilda delegationer (572/73) 
är sändande stat, i enlighet med vad därom 
närmare stadgas genom förordning, befriad 
från att erlägga statliga och kommunala skatter 
för delegations eller särskild delegations ut-
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rymmen och egendom. Detsamma gäller även 
beträffande dessa utrymmen och denna egen
dom de avgifter som utgår för andra än sär
skilda tjänster. Enligt samma paragrafs 2 mom. 
är sändande stat även befriad från att erlägga 
tull eller ·andra i samband med import utgå
ende skatter eller avgifter för föremål, som är 
avsedda för särskild delegations officiella bruk. 
I fråga om beskickningsmedlemmarnas eller 
deras familjemedlemmars befrielse från skyl
dighet att erlägga tullar eller andra skatter eller 
avgifter, som uppbärs i samband med import 
samt befrielse från tullvisitation, har i sam
ma lags 14 § beaktats i Finland iakttagen 
praxis baserad på Wienkonventionen av år 

1961. 
I motiveringarna till den regeringsproposition 

(nr 57/197 3 rd.), som ligger till grund för 
den ovannämnda lagen om privilegier och im
munitet, konstateras, att som utgångspunkter 
vid lagförslagets beredning använts Wienkon
ventionen om diplomatiska förbindelser, till
lämpad på finska förhållanden, konventionerna 
om Förenta Nationernas och dess faokorgans 
privilegier och immunitet samt konventionen 
om speciella beskickningar. Dessa konventio
ner innehåller dock en ansenlig mängd detalje
rade bestämmelser, vilka inte intagits i den 
ovannämnda lagen. Däremot förutsätts i lagen, 
att vissa frågor reglems närmare genom förord
ning. Sådana frågor är den sändande statens 
befrielse från erläggande av skatt (lagens 7 § 
1 mom.) samt tillämpningen av lagen på dele
gationer för organisationer, som bildats av 
regeringar sinsemellan, och på medlemmar av 
dylika delegationer (lagens 19 §). Dessutom 
ingår i lagens 20 § ett allmänt stadgande om 
utfärdandet av en förordning om verkställighet 
och tillämpning. 

den i förväg underrättats, i samband med 
sökan om visum eller genom speciellt 
delande, om dessa personers genomresa i 
skap av beskickningsmedlemmar, såsom 
lemmar av dessas familjer eller såsom ku 
samt ytterligare under förutsättning, att 
inte har motsatt sig genomresan. 

Artikel 45 stycke 2 i konventionen 
pliktar den mottagande staten att be 
den sändande staten erforderliga lättnader 
borttransporterandet av sina arkiv. Å a 
sidan bestäms i artikel 46 stycke 1, att 
dande stat, efter det den speciella bes 
ningens uppdrag upphört, inom skälig tid s 
flytta bort sin egendom och sitt arkiv. 

I artikel 49 stycke 2, vilken gäller för 
mot diskriminering, ingår samma unda 
som i Wienkonventionen av år 1961 (art 
stycke 2 punkt a). Mottagande stat har 
att tillämpa någon av här ifrågavarande 
ventions bestämmelser restriktivt med a 
ning av att denna bestämmelse tillämpas 
samma sätt på dess speciella beskickning i 
nämnda staten. Stater kan, på grund av 
vana eller överenskommelse, sinsemellan ä 
omfattningen av lättnader, privilegier 
befrielser, vilka deras speciella beskickninga 
njuter, förutsatt att det inte står i strid 
föremålet för och syftet med denna konve 
och ej heller ingriper i annan stat tillkom 
rättigheter eller fullgörandet av dess sk 
heter. 

FN: s generalförsamling godkände 
konventionen anslutet protokoll om 
risl<:t biläggande av tvister rörande tol 
och tillämpning av konventionen samt 
resolutioner. Den ena av dessa innefattar 
beslut om att vid FN:s nästa generalfö 
ling undersöka hur anslutningen till ko 
tionen skulle kunna fås möjligast omfat 
och den andra berör ,en utredning av mot 
lemmar i speciell beskickning riktade 
rättsliga anspråk. 

I fråga om konventionens interna ikrafr
bringande bör det konstateras, att den innehål
ler bestämmelser, vilka enligt 33 § i regerings
formen, hör till lagstiftningens område. Så
dana är vissa bestämmelser rörande jurisdik
tion samt skatte- och tullfrihet samt eventuellt 
bestämmelserna i artiklarna 25 och 30, vilka 
berör suveräniteten. Konventionen förutsätter 
dessutom justering av den interna lagstift
ningen samt Ålands landstings samtycke. 

I enlighet med artikel 42 stycke 4 angående 
passerande av tredje stats område behöver den
na stat inte fullgöra sina i styckena 1-3 i 
samma artikel nämnda föl'pliktelser mot de 
personer som anges i dessa stycken, om inte 

Konventionen och protokollet kan 
tecknas av alla medlemsstater i FN, 
fackorgan eller Internationella atomenerg 
net, alla stater som godkänt lnternati 
domstolens grundstadga samt alla andra 
till vilka FN: s generalförsamling sänt a 
ningsinbjudan. Konventionen och proto 
skall ratificeras och till dem kan anslut 
alla de stater, som har rätt att undert 
dem. För konventionens ikraftträdande 
22 ratificerings- eller anslutningsinstrume 
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det fakultativa protokollet förutsätts, att bi
}äggandet av tvister sker antingen vid lnter
nationel.la ~?msto.~en eller, om parterna inom 
utsatt tid da:?1:1 o.verenskommit, genom skilje
doms- eller forhknmgsförfarande. 

Då Finland under senare år i större llt t .. k-
. ·· ·d· " s rac nIDg an t1 1gare statt som värd för internatio-
n~la konferenser - i .?etta sammanhang må 
namnas de ~.k. S~LT-forhandlingarna, de för
beredande diskuss10nerna för Europeiska säker
hets- och samarbetskonferensen ( ESSK) I 
det här hålln~ första skedet av konferensen oc 

1 

bör ko:went10nen och det därtill anslutna 
fakultativa protokollet också ur Fi"nland 

k 
. " s syn-

pun t anses nyttiga, emedan de p" .d. .. I a ett 
sm1 1gt sa:t reg erar ett allt viktigare om-
råd~. av diplomaträtten. Både praktiska och 
politiska synpunkter talar sålunda fo··r r t"f" . l . a.1 i-
cermg av rnnventionen och det fakultativa 
protokollet. 

. J ustitieministeriet, finansministeriet . . 
net för inrikesärendena komm1'tte'n t"· mf~:i1stde-. . ' or oror -
r:~ng~n om rnternationelia konferensers och 
sarskilda delegationers privilegier och immuni
tet" samt professor Enk Castren har avaivit 
utlatanden om konventionen. b 

M d ··d r h sto av vad ovan anförts föreslås i 
enig et med 33 § i regeringsformen, 

b at~ Riksdagen_ måtte godkänna de 
est~mmelser z konventionen 

sreczella beskickningar samt i det d~:~ 
till. anslufiza fakultativa protokollet om 
oblzgatorzskt biläggande av t . t "lk vzs er, 
vt a erfordrar Riksdagens samtycke. 

m ynär konvent.~one~ i fråga innefattar bestäm
r·~ rr, som h~r. till lagstiftningens område 
ote agg?.s. samtidigt Riksdagen till godkän~ 

nande foliande lagförslag: 

Lag 
angående godkännande av konventionen om speciella beskickningar. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

Bestämmelserna i den i New y ork d 16 
dece:nber 1~69 . ingångna konventione~n om 
speciella besbcknm aar samt det da··rti"ll I f I 1 · b ans utna 
a m tatlva ~rotokollet om obligatoriskt bilä -

gande av tvister är försåvitt de h"" 'Il 1 g 1 or ti ag-

Helsingfors den 17 juni 197 6. 

~-tiftningens område, gällande såsom om dem 
overenskommits. 

Närmare bestämmelser om verkställiaheten 
avd ~enna lag utfärdas vid behov aeno; for-
or nrng. b 

Republikens President 

URHO KEKKONEN 

Minister för utrikesärendena Kalevi Sorsa 
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KONVENTION OM SPECIELLA 
BESKICKNINGAR 

De till denna konvention anslutna staterna, 

vilka erinrar om att ett särskilt bemötande 
alltid har kommit speciella beskickningar till 
del, 

vilka beaktar syftena med och grundsatserna 
i Förenta Nationernas stadga i fråga om sta
ternas suveräna jämlikhet, bevarandet av in
ternationell fred och säkerhet samt främjandet 
av vänskapliga förbindelser mellan staterna, 

vilka erinrar om att betydelsen av frågan 
om de speciella beskickningarna erkändes vid 
Förenta Nationernas konferens om diplomatiska 
förbindelser och diplomatisk immunitet samt i 
konferensens resolution I, antagen den 10 
april 1961, 

vilka beaktar att Förenta Nationernas kon-
ferens om diplomatiska förbindelser och diplo
matisk immunitet antog \'V'ienkonventionen 
om diplomatiska förbindelser, vilken öppnades 
för undertecknande den 18 april 1961, 

vilka beaktar att Förenta Nationernas kon
ferens om konsulärn förbindelser antog ·wien
konventionen om konsulära förbindelser, vilken 
öppnades för undertecknande den 24 april 
1963, 

vilka är övertygade om att en internationell 
konvention om speciella beskickningar är äg
nad att komplettera nämnda två konventioner 
och medverka till att skapa vänskapliga för
bindelser mellan folken, oberoende av dc,ras 
kons,titutionella och sociala 'system, 

vilka konstaterar att de privilegier och den 
immunitet som gäller beträffande de speciella 
beskickningarna icke avser att gagna enskilda 
individer utan att säkerställa en effektiv utöv
ning av de speciella beskickningarnas funktioner 
såsom representanter för staterna, 

vilka bekräftar att den mellanfolkliga sed
vanerättens regler alltjämt kommer att läggas 
till grund för läsandet av enskilda frågor som 
icke har blivit reglerade i bestämmelserna i 
denna konvention, 

har överenskommit om följande: 

CONVENTION SUR LES MISSIONS 
SPECIALES 

Les Etats Parties a la presente Convention, 

Rappelant qu'en tout temps un traitement 
particu1ier a ete accorde aux missions speciales .. 

1 

Conscients des buts et des principes de la; 
Charte des Nations Unies concernant l'egallte 
souveraine des Etats, le maintien de la paiX 
et de la securite internationales et le develop~ 
ment des relations amicales et de la coopeta• 
tion entre les Etats, 

Rappelant que l'importance de la question des 
missions spesiales a ete reconnue au cours de 
la Conference des Nations Unies sur les t~" 
lations et immunites diplomatiques ainsi qui: 
dans la resolution I adoptee par cette Conf~· 
rence le 10 avril 1961, 

Considerant que la Conference des Nations 
Unies sur les relations et immunitcs diplomäz· 
tiques a adopte la Convention de Vienne s~ 
les relations diploma,tiques, qui a ete ouveg~ 
a la signature le 18 avril 1961, 55 

Considerant que la Conference des Natio~ 
Unies sur les relations consulaires a ado~~f 
la Convention de Vienne sur les relations cotii, 
sulaires, qui a etc ouverte a la signature 1~ 
24 avril 1963, , 

Persuades qu'une convention internationale 
sur les missions speciales completerait ces de1.lll·' 
Conventions et contribuerait a favoriset J~ 
relations d'amitie entre les pays, quels q~~ 
soient leurs regimes constitutionnels et socia~{' 

Convaincus que le but <les privileges et 
munites concernant les missions ~peciales 
non pas cl'avantager des individus mais d'a 
rer l'accomplissement efficace des fonctions 
celles-ci en tant que missions ayant un c 
tere representatif de l'Etat, 

Affirmant que les regles du droit interna 
nal coutumier continuent a regir les quesf 
qui n'ont pas ete reglees par les dispositi 
de la presente Convention, 

Sont convenus de ce qui suit: 
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Artikel 1 

Terminologi 

denna konvention avser: 
utitrycket "speciell beskickning" en till
beskickning, som företräder en stat och 

har sänts till en annan stat med den
nas samtycke för att med sis.tnämnda stat 
behandla särskilda frågor eller i förhållande 
till denna utföra ett speciellt uppdrag; 

b) uttrycket "permanent diplomatisk be
skickning" sådan diplomatisk beskickning som 
avses i konventionen om diplomatiska förbin
delser; 

c) uttrycket "konsulait" generalkonsulat 
konsulat, vicekonsulat eller konsularacrentur· ' 

b ' 

d) uttrycket "chef för speciell beskickning" 
den, åt vilken den sändande staten har upp
dragit att tjänstgöra i denna egenskap; 

e) uttrycket "sändande sitats representant 
vid speciell beskickning" den som den sän
oande staten har anförtrott denna ställnincr· b> 

f) uttrycket "medlemmar av speciell be
skickning" chef en för speciell beskickning, sän
dande stats representant vid speciell beskick
ning och medlemmar av personalen vid speciell 
beskickning; 

g) uttrycket "medlemmar av personalen vid 
specie.11 beskickning" medlemmar av den dip
lomatiska personalen, av den adminis,trativa 
och tekniska personalen samt av tjänsteperso
nalen vid speciell beskicknino· 

1 
~) 

. 1) uttrycket "medlemmar av den diploma
tiska personalen" sådan:i medlemmar av per
son~len vid speciell beskickning som har diplo
matisk ställning for den speciella beskickning
ens syftemål · 

i) uttryck~t "medlemmar av den adminis
trativa och tekniska personalen" $ådana med
lemmar av personalen vid speciell beskickning 
s?m ha~dhar aclmir;i.istrativa och tekniska upp
gif.ter vid den speciella beskickningen; 
l l,~ u:trycket "medlemmar av tjänstepersona
,en . sadana medlemmar av personalen vid 
speciell beskickning som hör till dennas tjäns
tefolk:; 

· k) uttrycket "privat personal" 
lom anlitas endast i enskild tjänsit 
emmar av speciell beskickning. 

personer 
hos med-

Article premier 

T erminolo gie 

Au.'{ fins de la prcsente Convention: 
a) L' expression "mission spedale" s 'entend 

d'une mission temporaire, ayant un caraatere 
representaitif de l'Etat, envoyee par un Etat 
aupres d'un autre Etat avec le consentement de 
c~ deri:i~r pour 'traiter avec lui de questions 
determ111ees ou pour accomplir aupres de lui 
une tache determinee; 

b) L'expression "mission diplomatique per
manente" s'entend d'une mission diplomatique 
au sens de la Convention de Vienne sur les 
relations diplomatiques; 

c) L' expression "poste consulaire" s'entend 
de tout consulat general, consulat, vice-consulat 
ou agence consulaire; 

d) L'expression "chef de la mission spe
cfale" s,'ente~d, cl~ la personne chargee par 
1 Etat d envm d ag1r en cette qualite; 

e) L'expression "representant de l'Etat d'en
voi dans la mission speciale" s'cntend de toute 
personne a qui l'Etat d'envoi a attribue cette 
qualitc; 

f) L'expression "membres de la mission 
speciale" s'entend du chef de la mission spe
ciale, <les representants de l'Etat d'envoi dans 
la mission spcciale et des membres du person
nel de la mission speciale; 

g). L_'expression "membres du personnel de 
la miss10n speciale" s'entend des membres du 
p~rso~1el diplomatique, du personnel admi
n1strntif et tecnique et du personnel de service 
de la mission speciale; 

. h) L' expression "membres du personnel 
diplomatique" s'entend des membres du per
s.o~nel cl~ la mission speciale gui ont la qua
li.te de diplomate aux fins de la mission spe
ciale; 

.i~ L'e~pression "membres du personnel ad
mmistrat1± et technique" s'entend des membres 
du personn~ de la. 1'.1ission speciale employes 
dans le service admrn1stratif et technique de la 
mission speclale; 

il. ~',ex~ression "membres du personnel de 
service . s _entenL~ .des membres du personnel 
de la mlss1on speciale engages par elle comme 
employes de m[!ison ou pour des dches simi
laires; 

k) L' expression "personnes au service 
priv~" s'entend des personnes employees ex
clusivement au service prive des membres de 
la mission speciale. 
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Artikel 2 

V tsändande av speciell beskickning 

En stat kan sända en speciell beskicknin~ till 
en annan sitat med dennas samtyck~, vilket 
bör ha erhållits i förväg på diplomatisk el.~er 
annan avtalad eller ömsesidigt godtagbar vag. 

Artikel 3 

Speciell beskicknings uppgifter . 

Speciell beskicknings uppgifter be~'_tämmes 
genom ömsesidigt samtycke av . dc:n sandande 
och den mottagande staten. 

Artikel 4 

Sändande av samma speciella beskickning till 
tv/i eller flera stater 

Stat som önskar s.ända samma speciella be
skickning till två eller flera stater, sk~. därom 
underrätta varje mottagande stat samtidigt som 
den anh~ller om dennas samtycke. 

Artikel 5 

Sändande av speciell beskickning, som är 
gemensam för två eller fera stater 

Två eller flera stater, vilka önskar sända 
en cremensam speciell beskicknii1g till annan 
~tat t:> skall därom underrätta den mottagande 
stat~n samtidigt som de anhåller om dennas 
samtycke. 

Artikel 6 

Sändande av speciella beskickningar för två 
eller flera state1: för beh~ndling a~ fråga, som 

är av gemensamt mtresse for dem 

Två eller flera stater kan var och en sa.m
tidicrt sända en speciell beskickning till annan 
stat

0 
sedan dennas samtycke härtill har erbål

lilits '.i överensstämmels-e med artikel 2, för att, 
om al1a dessa sitater san1tycker härtill, behandla 
en fråga, som är av gemensamt intresse för 
dem. 

Article 2 

Envoi cl' une mission sphiale 

Un Etat p~ut envoyer une mission speciale 
aupres d'un autre Etat avec le .:onsenten1ent 
de ce dernier, obtenu prealablement par la 
voie diplomaitique ou par toute autre voie 
convenue ou mutuellement acceptable. 

Article 3 

Fonctions d'une mission speciale 

Les fonctions d'une mission speciale sont 
determinees par le consentement mutuel de 
l'Eta.t d'envoi et de l'Etat de reception. 

Article 4 

Envoi de la meme mission speciale aupres 
de deux au plusieurs Etats 

Un Etat qui desire envoyer la _meme mission 
peciale aupres de deux ou plus1eurs Etats en 
~nforme chacun des Etats de reception lorsqu'il 
cherche a obtenir son consentement. 

Article 5 

Envoi d'une mission speciale commune par 
deux ou plusieurs Etats 

Deux ou plusieurs Etats qui desirent e~
voyer une mission _speciale co·~1mune a~pres 
d'un autre Etat en mforment 1 Etat de recep
tion lorsqu'ils cherchent a obtenir son eon· 
sentement. 

Article 6 

Envoi de missions· speciales par deux _ou 
plusieurs Etats pour trailer d'une questzon 

· d'interh commun 

Deux ou plusieurs Etats peuvent envoyer 
· · ' ale chaucun en meme temps une mission spec1 

aupres d'une autre Etat, avec le consent.ement 
de cet Etat obtcnu conformement a l'art1cle 2, 
pour traiter ensemble, avec l'accord d~ t?~: 
ces Etats, d'une question presentant lll1 mter 
commun poui· rous. 
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Artikel 7 

Avsaknad av diplomatiska eller konsulära 
förbindelser 

förhandenvaro av diplomatiska eller kon
ulära förbindelser är icke nödvändig förut
\trning för sändande eller mottagande av spe
~iell beskickning. 

Artikel 8 

Utnämning av medlemmar i speciell 
beskickning 

Med förbehåll för bestämmelserna i artik
larna 10, 11 och 12 äger sändande stat friu 
utse medlemmarna i speciell beskickning, sedan 
den har meddelat den mottagande staten alla 
nödiga uppgifter om den speciella beskick-
11ingens storlek och sammansättning s'an1t sär
skilt om de personers namn och tjänsteställ
ning som den sändande staten ämnar utnämna . 
Mottagande sitat kan ' vägra godkänna en spe
ciell beskickning, vars storlek den icke finner 
skälig med hänsyn till rådande förhållanden 
och omständigheter i den moHagande sJaten 
samt till den berörda beskickningens behov. 
Den kan även, utan att uppgiva orsakerna 
därtill, vägra godtaga viss person såsom med
lem i speciell beskickning. 

Artikel 9 

Speciell beskicknings sammansättning 

1. Speciell beskickning består av en eller 
flera t'epresentanter för den sändande staten, 
av vilka denna kan utnämna någon ·till chef. 
Den kan också omfatta diplomatisk, adminis- . 
trativ och teknisk personal samt tjänsteper
sonal. 

2. Då i mottagande stat verksamma med
lemmar av permanent diplomatisk beskickning 
eller konsulat hör till speciell beskickning, 
behåUer de alltjämt de privilegier och den 
immunitet som 1tilllmmmer dem i deras egen
skap av medlemmar av permanent diplomatisk 
b~skickning eller konsulat utöver de privile
gier och den immw1itet som denna konvention 
tillerkänner dem. 

Artikel 10 

Nationaliteten hos speciell beskicknings 
medlemmar 

, 1. Sändande stats representanter vid spe
ciell beskickning och medlemmarna av dennas 

2 16996/70 

Article 7 

Inexistence de relations diplomaiques 
au consulaires 

L'existence dr:: relations diplomatiques ou 
consulaires n'est pas necessaire pour l'envoi 
ou la reception d'une mission speciale. 

Article 8 

Nomination des membres de la mission 
speciale 

Sous reserve des dispositions des article 10, 
11 et 12, l'Etat d'envoi nomme a son choix 
les membres de la mission speciale apres avoir 
donne a l'Etat de r6ception 1voutes informa1tions 
utiles sur l'effectif et la composition de la mis
sion speciale et notamment les noms e!t qualites 
des personnes qu'il se propose de nommer. 
L'Etat de reception peut refuser d'admeutre 
une mission speciale dont il ne considere pas 
l'effeotif wmme r·aisonnable eu egard aux cir
constances et conditions qui regnent dans cet 
Etat et aux hesoins de la miss.ion en cause. 
Il peut egalement, sans donner de motifs, re
fuser d'admettre toute personne en qualite de 
membre de la mission speciale. 

Article 9 

Composition de la mission speciale 

1. La mission specia.le est constituee par un 
ou plusieurs representants de l'Etat d'envoi 
parmi lesquels celui-ci peut designer un chef. 
Elle peut comprendre en outre un personnel 
diplomatique, un personnel administratif et 
technique, ainsi qu'un personnel de service. 

2. Lorsque des membres d'une mission dip
lomatique permanente ou d'un posite consulaire 
dans l'Etat de reception sont inclus dans une 
mission speciaie, ils comervent leurs privileges 
et immu:n1tes en tant que membres de la mis
sion diploma:tique permanente ou du poste 
consulaire, en plus <les privileges et immunites 
accordes par la presente Convention. 

Article 10 

Nationalite des membres de la mission 
speciale 

1. Les representants de l'Etat <l'envoi dans 
la mission speciale et les membres du person-
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diplomatiska personal skall i princip vara med
borgare i den sändande s,taten. 

2. Medborgare i den mottagande s.taten må 
icke utses till speciell beskickning annat än 
med den mottagande statens samtycke, vilket 
när som helst kan återta.gas. 

3. Den mottagande staten kan förbehålla 
sig i S1tycket 2 i denna artikel avsedd rätt i 
fråga om sådana medborgare i en tredje stat 
som icke tlllika är medborgare i den sändande 
staten. 

Artikel 11 

Underrättelser 

1. Mottagande staits ministerium for utri
kesärendena eller annat organ i denna stat, 
om vilket möjligen har överenskommits, skall 
underrättas om: 

a) speciell beskicknings sammansättning och 
senare förändringar i denna; 

b) medlemmarnas av beskickningen ankomst 
och slutliga avfärd samt avslutande av deras 
uppgifter vid beskickningen; 

c) de personers ankomst och slutliga av
färd som åtföljer medlem av beskickning; 

d) ans.tällning av personer, som är bosatta i 
mottagande stat, såsom medlemmar av be
skickning eller såsom enskild personal och de
ras entledigande från sådan anställning; 

e) utnämning av chef för speciell beskick
ning eller såframt chef för denna icke finns, 
i artikel 14 stycket 1 avs.edd representant och 
ställföreträdare för dessa fonktionärer; 

f) hur de lokaler som speciell beskickning 
utnyttjar och de privata bostäder som enligt 
artiklarna 30, 36 och 39 åtnjuter immunitet 
är belägna samt övriga uppgifaer, som kan er
fordras för individualisering av sådana utrym
men.. 

2. Såframt det icke är omöjligt, måste un
derrättelser om ankomst och avfärd givas i 
förväg. 

nel diplomatique de celle-ci auront en 
cipe la nationalite de l'Etat d'envoi. 

2. Les ress?rtissan~s de l'Eta~ ~e recepition 
ne peuvent faire partle de la m1ss10tn :>pecia;[e 
qu'avec le consentement de cet Etat, qui :Pelbt 
en tout temps le retirer. 

3. L'Etat de reception peut se reserver le 
droit prevu au paragraphe 2 du present artitle 
en ce qui concerne les ressortissants d'oo. Btåt 
tiers qui ne sont pas egalement ressortissaints 
de l'Etat d' envoi. 

Article 11 

N otifications 

1. Sont notifies au ministere des affaires 
etrangeres ou a tel autre organe de l'Etat 't1e 
reception dont il aura ete convenu: 

a) La composition de la mission speciale, 
ainsi que tout changement ulterieur de ceute 
composition; 

b) L'arrivee et le depart definitif des mei;µ~ 
bres de la mission, ainsi que 1a cessation ;~Il 
leurs fonctions dans la mission; 2'~ 

c) L'arrivee et le depart definitif de to~ 
personne qui accompagne un membre d<Z ;~ 
mission; 

d) L'engagement et le congedieme111t de 
sonnes residant dans l'Etat de reception, en 
tant que membres de la mission ·ou en tant 
que personnes au service prive; 

e) La designation du chef de la m1ss1tm 
speciale ou, a defaut de chef' du representant 
vise au paragraphe l de l'article 14, ainsi qqe 
de leur suppleac'1t eventuel; 

f) L'emplacement des locaux occupes 
la mission speciale et <les logements prives 
jouissent de l'invioLibilite conformement 
articles 30, 36 et 39, ainsi que tous 
renseignements qui seraient necessaires 
indentifier ces locaux et ces logements. 

2. Sauf impossibilite, l'arrivee et le 
definitif doivent faire l'objet d'une 
prealable. 

Article 12 
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non grata eller a,tt någon annan medlem 
a:V besldckningens personal icke är önskvärd. 
1 sådant fall skall den sändande staten, alltef
,ter omständigheterna, antingen återkalla veder
börande eller entlediga honom från hans upp
gifter vid beskickningen. En person kan för
klaras vara non grata eller icke önskvärd före 
ankomsten till den mottagande statens område. 

2. Vägrar sändande &tat att fullgöra s.ina 
förpliktelser enligt stycket 1 i denna artikel 
eller fullgör den icke inom rimlig tid dem, 
kan mottagande stat vägra erkänna vederbö
rande person såsom medlem av speciell be
skickning. 

Artikel 13 

Inledande av speciell beskicknings verksamhet 

1. Speciell beskicknings verksamhet inledes 
så snart beskickningen upprättar officiell kon
takt med mottagande stats minis·terium för 
utrikesärendena eller med annat organ i denna 
stM, varom överenskommelse har ingåtts. 

2. Inledandet av speciell beskicknings verk
samhet bör icke göras beroende av presentation 
från permanent diplomatisk beskicknings sida 
eller av att fullmakt företes. 

Artikel 14 

Befogenhet att uppträda på speciell 
beskicknings vägnar 

1. Chef för speciell beskickning eller, om 
sändande stat icke har utsett chef för denna 
någon av representanterna för den sändand~ 
staten, vilken har förordnats härtill, är berätti
gad aitt uppträda på speciell besldcknings väg
nar och översända underrättelser till den mot
tagande staten. Mottagande stait skall sända 
underrättelser, som gäller speciell besidcknincr 
till d ~ "'' . ennas chef eller, om någon chef ej finnes, 
till ovan avsedd representant, antingen direkt 
elle~ genom förmedling av permanent diplo
mait1sk beskickning. 

non grata ou que tout autre membre du per
wnnel de la mission n'est pas acceptable. 
L'Etat d'envoi rappellera ~lors la personne en 
cause ou mettra fin a ses fonctions aupres de 
la mission speciaie, selon le cas. Une personne 
peut etre dedatee non grata Oll non acceptable 
avant d'arriver sur le territoire de l'Eta1t de 
reception. 

2. Si l'Etait d'envoi refose d'executeur ou 
n'execute pas dans un delai raisonnable' les 
obligations qui lui incombent en vertd du 
paragraphe 1 du presem article, l'Etat de re
ception peut refuser de reconna1tre a la per
sonne en cause la qualite de membre de la 
mission speciale. 

Article 13 

Commencement des fonctions d'une mission 
speciale 

1. Les fonctions d'une mission speciale 
commencent des l'entree en contaot officiel de 
la mission avec le ministere des affaires 
etrangeres ou tel autre organe de l'Etat de 
reception dont il aura ete convenu. 

2. Le commencement des fonctions d'une 
mi~sion speciale ne depend pas d'une presen
tation de celle-ci par la mission diplomatique 
permanente de l'Etat d'envoi ni de la remise 
de lettres de creance ou de pleins pouvoirs. 

Article 14 

Autorisation d' agir au nom de la mission 
speciale 

1. Le chef de la mission speciale ou, si 
l'Etat d'envoi n'a pas nomme de chef, l'un des 
representants de l'Eta1t d'envoi, designe par ce 
dernier, est autorise a agir au nom de la mis
sion speciale et a adresser des communications 
a l'Etat de reception. L'Etat de reception ad
resse les communications concernant la mission 
speciale au chef de la mission ou, a defaut de 
chef, au representant vise ci-clessus, soit di
rectement, soit par l'intermcdiaire de la mis
sion diplomatique permanente. 

Artikel 12 

Personer, som f är klaras vara non grata eller 
icke önskvärda 

Personne dcclarf:e non grata ou non 11r1:etJ.titrlfi11 . 2. Sändande Sitat, chef för speciell beskick-
lll~g eUer om någon chef ej finnes, i stycket 
1 .. 1 denna anti.kel avsedd representant kan lik
väl. bemyndiga medlem av speciell beskickning 
a::.tmgen ·att uppträda såsom ställföreträdare 
for den speciella beskickningens chef eller för ran. ~änu;i_da r~pre~entan~ ell~r också att hand

2. Toutefois, un membre de la mission 
speciale peut etre autorise par l'Etat d'envoi, 
par le chef de la missron speciale ou, a defaut 
de chef, par le representant vise au paragra;phe 
1 du present article, soit a suppleer le chef 
de. la mission speciale ou ledit representant, 
SOlt a accompfa des actes determines au nom 
de la mission. 

1. Mottagande stat kan när som helst och 
utan att behöva motivera sitt beslut underrätta 
sändande stat om att sändande sta1ts represen
tant vid speciell beskickning eller medlem av 
den diplomatiska personalen vid denna är per-

1. L'Etat de reception peut, a tout et 
avoir a motivet sa decision, informer 
d'envoi que •tout represe111tant de l'Etat 
dans la mis1sion speciale ou tout membre 
personJ1el diplomatique de celle-ci a vissa goramål pa besk1clrnmgens vägnar. 
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Artikel 15 

Mottagande stats organ med vilket tjänste
ärenden skötes 

Alla tjänSiteangelägenheter gentemot motta
gande stat, vilka sändande stat har anförtrott 
speciell beskickning, skall skötas hos motta
gande sitats ministerium för utrikesärendena 
eller genom dess förmedling eller hos annrnt 
överenskommet organ. 

Artikel 16 

Rangordningsregler 

l. Om två eller flera speciella beskic1'-.ning
ar mätes inom mottagande stats eller tredje 
stats område, bestämmes beskickningarnas in
bördes rangordning, i avsaknad av särskilt av
tal, enligt den alfabetiska ordning i fråga om 
staternas namn som tillämpas av proitokollet 
i den stat inom vars område beskickningarna 
mötes. 

2. De:n inbördes rangordningen mellan två 
eller flera speciella beskickningar, vilka mötes 
vid ett solennt eller formellt evenemang, av
göres enligt den mottagande stat!ens protokoll. 

3. Den inbördes rangordningen mellan med
lemmar av en och samma speciella beskickning 
är den som har meddeiats den mottagande 
staten eller den tredje stat inom vars område 
två eller flera speciella beskickningar mätes. 

Artikel 17 

Förläggningsort för speciell beskickning 

1. Speciell beskickning skall vara förlagd 
på den ort varom de berörda staterna har kom
mit överens. 

2. Har annat icke överenskommits, skall 
speciell beskickning vara belägen på den ort 
där den mottagande statens ministerium för 
utrikesärendena befinner sig. 

3. Utövar speciell beskickning sina funktio
ner på olrka orter, kan de berörda staterna 
överenskomma om att den ska11 ha flera drift
ställen, bland vilka de kan utse ett till dess 
huvudsakliga förläggningsort. 

Artikel 18 
Möte mellan speciella beskickningar på tredje 

stats område 

1. Speciella beskickningar från två eller 
flera stater kan mätas på tredje stats område 

Article 15 

Organe de l'Etat de reception avec lequel se 
traitent les affaires officielles 

Toutes les affoires officie1les 1traitees av.ec 
l'Etat de reception, confiees a la mission sp6. 
ciale par l'Etat d'envoi, do~vent etre traitees 
avec le minis:tere des affaires etrangeres ou par 
son intermediaire, ou avec tel autre organe de 
l'Etat de reception dont il aura ete convenu. 

Article 16 

Regles sur la prl:seance 

1. Lorque deux ou plusieurs missions spe. 
ciales se reunissent sur le territoire de l'Etat 
de reception ou d'un Etat tiers, la preseanc~ 
entre ces missions est determinee, sauf accord 
particulier, selon l'ordre alphab6tique du nom 
des Etats employe par le protocole de l'fart 
sur le terriitoire duquel elles se reunissent. 

2. La preseance entre deux ou plusi~~ 
missions speciales qui se rencontrent pour mle 
ceremonie ou pour une occasion solennelle ~ 
reglee selon le protocole en vigueur dans l'Bt~ 
de reception. . t 

3. L'ordre de preseance des membres d'tj,~ 
meme mission soeciale est celui qui est notl.fie 
a l'Etat de rec~ption ou a l'Etat 1tiers sur'~ 
territoire duquel deux ou plusieurs missiQftS 
speciales se reunissent. 

Article 17 

Siege de la mission speciale 

1. La mission speciale a son siege 
localite dont il aura 6te convenu d'un co 
accord entre les Etats interessees. 

2. A defaut d'accord, la mission speci 
son siege dans la localite ou se trouv 
ministere <les affaires etrangeres de l'Eta 
reception. 

3. Si la mission speciale accomplit 
fonctions dans des lomlites differentes, 
Etats interesses peuvent convenir qu'elle 
plusieurs sieges entre lesquels ils peu 
convenir qu'elle aura plusie1.1rs sieges 
lesquels ils peuvent choisir un siege prin 

Article 18 

Reunion de missions speciales sur le 
d'un Etat tiers 

1. Des missions speciales de deux ou 
eurs Etats ne peuvent se reunir sur le 
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endast med denna stats uttryckliga samtycke, 
\i.j}ket kan återtagas. 

2. Tredje s,tat kan, när den ger sitt sam
tydce, uppställa villkor, som sändande stat bör 
iakttaga. 

). För tredje sta1t uppstår, i den utsiträck
rtlng denna stat meddelar när den ger sitt sam
tycke, sådana rättigheter och skyldigheter som 
tillkommer mottagande stat. 

Artikel 19 

Speciell beskicknings rätt att använda sändande 
stats flagga och vapen 

1. Speciell beskiclming äger rätt att använ
da sändande Mats flagga och vapen på lokaler 
och f~rdo~, .s:?m den förfogar över, när dessa 
U1tnytt1as 1 t1ru1steangelägenheter. 

2. Yid utnyttjande av rättighet enligt den
na artikel skall hänsyn tagas till mottagande 
stats lagar, bestämmelser och sedvänjor. 

Artikel 20 

Upphörande med speciell beskicknings 
verksamhet 

1. Speciell beskicknings verksamhet upphör 
bl. a.: 

a) genom överenskommelse mellan de be
rorda Sitaiterna; 

.b) isenom fullgöiia111de av de:n speciella be
skickmngens uppgift!er; 

cl. genom att den tid som är utsatt för den 
speciella beskickningen har gått till ända så-
framt den icke uttryckligen förlänges; ' 

d) genom meddelande från den sändande 
s'.aten att den avslutar den speciella beskiek
m~en_s verksamhet eller återkallar denna be
skickmng; 
, . e) genom meddeiande från den mottagande 
s'.aten att denna anser den speciella besk:ick
filllgens verksamhet avslutad. 

1 
.. 2. :'.<\.v?rntt i de diplomatiska eller konsu
ata forbmdelserna mellan sändande och mot
:agande sta1t medför icke i och för sig avslu
ande . verksamheten vid speciell beskickning 

som f111ns vid den tidpunkt då avbrottet sker'. 

S .. . Artikel 21 
tallnzng, som tillkommer statsöverhuvud och 

högt uppsatta personer 

n" 1.h Statsöverhuvud i sändande stat åtnjuter, 
tar an leder en speciell beskickning i mot
agande stat eller i !tredje stat sådana lättnader 

' 

toire d'un Etat tiers qu'apres avoir obtenu le 
consentement expres de celui-ci, qui garde le 
droit de le retirer. 
. 2. En donnant son consentement, l'Etat 

t1;rs P_eut .poser des conditions que les Etats 
d envo1 do1vent observer. 

, 3. ~'Etwt ti~rs assume a l'egard des Etats 
d,env~1 les drotts et obligations d'un Eitat de 
reception dans la mesure qu'il indique en 
donnant son consentement. 

Article 19 

Droit de la mission speciale d'utiliser le drapeau 
et l' embleme de l'Etat d' envoi 

1. La mission speciale a le droit de placer 
le drapeau et l'embleme de l'Eta;t d'envoi sur 
les locaux qu'elle occupe et sm ses moyens de 
transpo~t lorqu'ils sont utilises pour les besoins 
du service. 

2. Dans J'exercice du droit accorde par le 
P,resent ar:ticle, il sera tenu compte des lois, 
reglements et usages de l'Etat de reception. 

Article 20 

Fin des fonctions d'ttne mission speciale 

1. Les fonotions d'une mis,sion speciale 
prennent fin notamment par: 

a) L' accord des E tats interesses · 
' 

b) L'accomplissement de la tache de la 
mission speciale; 

. c )_ L'ex~i~ation de la duree assignee a la 
m1ss1on spec1ale, sauf prorogation ·expresse; 

d). L~ notiffc~tion i:ar l'Etat d'envoi qu'il 
met ftn a la m1ss1on speciale ou la rappelle; 

~) La ?~tification par J'Etat de reception 
q1: 11, cons1dere la mission speciale comme ter
mmee. 

2. La i:ui>ture des relations diplomaitiques 
o~ co1:sula1;es entre l'Etat d'envoi et l'Etat de 
re~ei;>t1on n ,ei;tra!ne pas d'elle-meme la fin des 
m~S1s1ons spec1ales existan:t au moment de cette 
rupture. 

Article 21 
Statut du chef de l'Etat et des personnalite 

de rang eteve 

l. L~ che~ de ,l'Etat d'envoi, quand il se 
trouve a la :tete d une mission speciale jouit 
dans l'Eta:t de reception ou dans un Et~t tiers' 

' 
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privilegier och immuniteter som folkrätten 
tillerkänner s,tatsöverhuvud under officiellt be-

des facilites, privileges et immunites reconntli ·.·&l:· nkr·imJo1:o~_u. ·a. Det är icke tillåtet för represen-
par le droit international aux chefs d'Etart e~ Jor mott.agande stat att g:å in i denl 

sök. 
visite officielle. d Il 

0 1 ~ an 1!1e Y stana ,av chefen för den spe-
2. Le chef du gouvernement, le ministr besl~~ckn:.ngen eller, i förekommande fall, 

2. Regeringschef, minister för utrikesären-
dena och övriga högt uppsatta personer åtnju
ter, när de de1tager i speciell beskickning från 
sändande stat, i mottagande stat eller i tredje 
sibait, utöver vad som bes,tämmes i denna kon
vention, sådana lättnader, privilegier och im
muniteter som folkrätten medgivet. 

des affaires etrangeres et les autres petsonnitll~ chef for s.andande stats i den mottagande 
tes de. r~g ele~~' quand ys pre~111ent. panta a~krc;,d1terade permanenta beskickning. 
une m1ss1on spec1ale de l Etat d envm, joilis· tiHsta:nd skall antagas vara givet i hän-
sent, dans l'Etat de reception ou dans lit! av, br~nd -~1ler annan svår olyckshändelse, 

Artikel 22 

Allmänna lättnader 

Mottagande stat skall bevilja speciell be
skickning de lättnader som erfordras för ut
övning av dess verksamhet, med beaktande 
av den speciella beskickningens karaktär och 
uppgift. 

Artikel 23 

Lokaler och bostäder 

Mottagande stat skall, om ·speciell beskick
ning anhåller därom, bistå denna när det gäl
ler aitt sörja för nödiga lokaler och med att 
förvärva Jämpliga bostäder för dess medlem-

mar. 
Artikel 24 

Skattefrihet för speciell beskickningslokaler 

1. I den utsträckning som överensstämmer 
med karaktären och kontinuiteten hos speciell 
beskicknings verksamhet är sändande stat och 
medlemmar av speciell beskickning, villrn upp
träder på dennas vägnar, befriade från alla 
statliga, regionala och kommunala avgifter och 
skaitter, vilka avser lokaler som den speciella 
beskidmingen förfogar över, frånsett sådana 
avgifter som bör anses utgöra betalning för 
särskilda 1tjänster. 

2. I denna artil:el nämnd skattefrihet gäl-
ler icke avgifter och skatter, vilka enligt lagen 
i mottagande stat skall erläggas av dem som 
ingår avital med sändande stat eller med med
lem av speciell beskickning. 

Artikel 25 

Okränkbarhet för lokaler 

Etat ,tiers, en plus .de ce qui ~~t, acco~de påt allvarligt a':7entyrar all~än säkerhet, och 
la presente Convention, des fac1htes, privile~'S .. om det. icke har vant möjligt atit in-
et immunites reconnus par le droit intematio. n.åll1ta uttryc.khgt samtycke av chefen f•• d 1 · 1l b k' kn' c or en na . &!'ec1e a es te mgen eller i förekomm d 

Article 22 fall, av ch~f. för permanent' beskickning. an e 
Facilites en general . 2· Det ali~ger .den

0 
mottagande sta1ten att 

\'!dt~ga alla ~ami:ihga atgärder för att skydda 
L'Etat de reception accorde a la ffilSSl~ spe~1ello besbcknmgs lokaler mot va1ie foa:m 

speciale les facilites requises pour l'accompllS. av mtra~g el~er slrndegörelse och för att hindra 
sement de ses fonctions, compte tenu de. l .. a·.· alt besk1cknmgens frid störes eller d 

d 1 
~ 1 d 1 . . , 1 . J:~! k "nl ess vär-

nature et e a tac 1e e a miss10n specia e. •%1< wi;1et 1 ra ces. 
3. Speciell beskicknings lokal de · ~ d . h .. . d , ss 111.e -

Article 23 ll11lg. oc. ovng egen om, som finns där och ut-
nyttjas 1 dess verksamhet, samt beskidmin 

Locaux et logements transportmedel får ej rbli föremål för h gens k k . . . usrann-
L'Etat de reception aide la mission :>ut:crn11"'.ll 5~. dn, re vis1t1011, beslag eller exekutiva åt-

si elle le demande, a se procurer les locaux gar er. 
lui sont necessaires et a obtenir des logement& 
convenables pour ses membres. 

Article 24 

Exemption fiscale des locaux de la 
speciale 

1. Dans la mesure compatible avec la 
ture et la duree des fonctions exe-icees 
miss~on speciale, l'Etat d'envoi et les ro 
de la mission speciale agissant pour le c 
de celle-ci sont exempts de tous imp' 
taxes nationaux, regionaux ou communau 
titre des locaux occupes par la mission s 
pourvu qu'il ne s'agisse pas d'impots ou 
perc;us en remuneration de services parti 
rendus. 

2. L'exemption fiscale prevue dans 1 
sent article ne s'applique pas a ces im 
ti'l:es lorsque, d'apres la legislation de 
de reception, ils sont a la charge de la p 
qui 1traite avec l'Etat d'envoi 
membre de la mission speciale. 

Article 25 

Inviolabilite des locaux 

Artikel 26 

Okränkbarhet för arkiv och handlingar 

". Spec~ell beskicknings arkiv och haindlin ar 
ar alltid okränkbara var de an" f · gD 
kall 'd b ' mnes. e 
s. . v1 ehov vara individualiserade O'enom 
synliga yttre tecken. "' 

Artikel 27 

Rörelsefrihet 

Om annat · f ·1· 1 ~· f. . ei o ier av agar eller andra 
·~ attru~gar rörande områden, till vilka av 
h~syn it1ll statens säkerhet är förbjudet ell 
un erkastat ins~ränlmingar, skall den mott~~ 
~an~e staten tillförsäkra alla medlen1mar av 
s~c1ell beskickning frihet att resa och r" . pa n" d ora s1g 
. . .~mn a stats område i den utsträckni 
scn:n ar av nöd f. h clh ng della b 1 . k ~n or an avande av den spe-

es uc mngens uppgifter. 

Artikel 28 

Kommunikationsfrihet 

1. Lokaler, där speciell beskiclming är in
rymd i enlighet med denna konvention, är 

1. Les locaux ou la mission special 
installee conformement a la presente c 

•• dl. ~fottagande s1tat skall för alla ff 'ell 
llll ainal b il' . ll o 1c1 a 
tdkati f fuv Ja specie beskiclmin()' kommu-

ons r et och skydda denna~ För att 

tion sont inviolables. Il n'est pas permis aux 
agents de l'Etat de reception d'y penetrer sauf 
avec le cons.entement du chef d 1 ~ . ' · 1 e · a nuss1on 
specia e ou, le cas echeant du chef d l . · d' 1 · ' e · a m~s-
s1on 'di~' omat1que permanente de l'Etat d'envoi 
accre ,te aupres de l'E tat d , . C , , e reception. e 
consentement peut etre presun1e' . d'' di 1 acqms en 
cas mcen e ou autre sinistre qui me:nace 
gravement la securite publique et seulement 
dan_s. Il cas ou il n'aura pas ed possible d'ob
te?u e co,n~entement expres du chef de la 
l11;SS10n . S~ec1ale OU, le cas echeant, du chef 
de la m1ss1on permanente. 
. 

1
2. dL'Etat de reception a l'obli()'ation sipe 

cia e e prendre t t "' -af d' A ou es mesures appropriees 
1-11 empecher que les locaux de 1 · · ' 'al · a illlSSilJOn 

spec1 . e ~e so1ent envahis ou endommai()'es 
la P:aix . ae la mission troublee ou sa digru"'· t; 
amomdne. e 

3 · bLl es locatDr de la mission speciale leur 
ameu ei'nent les t b. ' f . . ' au res · 1ens servant au 
onct1onnement de la mission speciale et ses 
~oyens de tran~i::~rt ne peuvent faire l'objet 

aucune , p~rqu'.s.itmn, requisition, saisie ni 
mesure d execuuon. 

Article 26 

Inviolabilite des h · arc zves et des documents 

. Tes archi:res .et documents de la mfasion spe
crn ,e son~ mv10,~ables a tout moment et en 
quelque heu qu ils se trouvent Ils d . 
t t 1 f 

. · evra1ent 
ou es es o1s que cela est n, . ' d , . ecessaire, porter 
.es marques exteneures visibles d'id t'f' t1on. en 1 1ca-

Artide 27 

Liberte de mouvement 

. f Sons reserve de ses lois et re()'lemenJts rela
t1 s au~ zones dont l'acces est in~erdit ou re -
i;entd po17r d~s raisons de securite national~ 

at e. r:oept1011 a:ssure a tons les membre~ 
de Ja mission specia:le la liberte d d , 1 m t t d . 1 . e ep ace· 
I en e e ~ircu ~t.lon sur son territoire dans 
a m~sure necessa:re. a l' accomplissement des 

fonct10ns de la mission speciale. 

Article 28 

Liberte' d · e communzcation 

la ~:b L'Etat de. re~eption permet et protege 
1 re co1nn;urucat1on de la mission s eciale 

pour toutes fins officielles En comm l? · umquant 
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sätta sig i förbindelse med den sändande sta
tens regering samt dess diplomatiska beskick
ningar och konsulat eller med annan del av 
samma speciella beskickning, oberoende av 
var dessa är belägna, kan speciell beskickning 
bruka alla lämpliga kommunikationsmedel, in
begripet kurirer samt kod- och chiffermedde-
1anden. Speciell beskickning för dock uppsätta 
och använda radiosändare endast med den mot
tagande statens samtycke. 

avec le gouvernement de l'Etat d'envoi a..1ns· 
qu'avec. ses missions diplomat~q\les, ses 'p0$~~ 
consulaires et ses autres missions speciåles · 
ou ,.avec des sections de l~ i;ieme ~i.ssion, Q~ 
qu ils se trouvent, la m1sston spec1ale peut 
employer tous les moyens de communicatio.n 
appropries, y compris des courriers et d~ 
messages en code ou en chiffre. T'Outefois •. la 
mission speciale ne peut installer et Uitills~r 
un pos1te emettcur de radio qu'avec l'asseml. 
ment de l'Etat de reception. · · 

2. Speciell beskicknings officiella korrespon
dens är okränkbar. Med uttrycket "officiell 
korrespondens" förestås att korrespondens 'som 
har samband med den speciella beskickningen 
och dess verksamhet. 

3. Speciell beskickning skall såvitt möjligtt 
utnyttja sändande s,t,ats permanenta diploma
tiska beskicknings kommunikationsmedel, inbe
kripet kurirförsändelse och kurir. 

4. Speciell beskicknings kurirförsändelse får 
icke öppnas eller kvarhållas. 

5. Kollin, som utgör speciell beskicknings 
kurirförsändelse, skall vara försedda med syn
liga yttre tecken, vilka anger deras natur, och 
får innehålla endas:t handlingar eller föremM, 
avsedda för tjänstebruk vid den speciella be
skickningen. 

6. Speciell beskicknings kurir, som skall 
vara försedd med en officiell handling, vilken 
angives hans ställning och antalet kollin i ku
rirförsändelsen, står vid fullgörandet av sitt 
uppdrag under den mottagande statens· be
skydd. Han åtnjuter okränkbarhet till sin per
son och får icke underkastas någon form av 
anhållande eller annat frihetsberövande. 

7. Sändande stat eller speciell beskickning 
kan för den speciella beskickningen utse kuri
rer ad hoc. Även i sådant fall skall bestäm
melserna i stycket 6 i denna artikel :tillämpas, 
dock med den inskränkningen att däri angiven 
immunitet skall upphöra i och med aH kuri
ren har överlämnat den kurirförsändelse som 
för den ·speciella beskickningens räkning har 
anförtrotts honom till adressaten. 

8. Speciell bes.kicknings kurirförs.ändelse får 
för vidare befordran anförtros befälhavaren på 
fartyg eller kommersiel1t luftfortyg, desitinedait 
till en för inresa tillåten ort. Befälhavaren 
skall vara försedd med en officiell handling, 
vari antalet kollin i kurirförsändelsen angives. 
Han anses dock icke såsom den speciella be
skickningens kurir. Enligt avtal därom med 
vede11börande myndigheter kan speciell beskick-

2. La correspondance officielle de la 
sion speciiale est inviolable. L'expression 
respondance officie1le" s'entend de 1toute 
correspondance relative a la mission 
et a ses fonctions. 

3. Lorsqu'il lui est possible de le 
dans la prntique, la mission speciale utilise 
moyens de communication, y compris la 
et le courrier, de la mission diplomatique per. 
manente de l'Etat d'envoi. 

4. La vatlise de la mission speciale ne dolt 
etre ni ouverte ni retenue. ., 

5. Les colis constituant la valise de.·~ 
mission speciale doivent porter des mat~~ 
exterieures visibles de leur caractere et 'ae 
peuvent contenir que des documents ou cl~ 
objets a usage officiel de la mission spedaj'~. 

6. Le courrier de la mission speciale, .~ 
doit etre porteur d'un document. offiti 
testant sa qualite et precisant le nom 
colis cons,tituant 1a valise, est, dans l'ex 
de ses fonctions, protege par 1'Etat de 
tion. Il jou1t de l'inviolabilite de sa pe 
et ne peut etre soumis a aucune .forme d' 
tation ou de detention. 

7. L'Etat d'envoi ou la mission 
peut nommer des courriers ad hoc de 1 
sion speciale. Dans cas, les dispositio 
paragraphe 6 du present article seront 
ment applicables, 1sous reserve que les im 
.tes qui y sont mentionnees cesseront de 
liquer <les que le courrier ad hoc aura 
au destinataire la valise de la mission 
ciale, dont il a la charge. 

8. La valise de la mission speciale 
etre confiee au commandant d'un navi 
d'un aeronef commercial qui doivenit a 
a un point d'entree autorise. Ce comm 
doit etre porteur d'un documen!t officiel 
quant le nombre de colis constituant la v 
mais 11 n'est pas considere comme un c 
de la mission speciale. A la suite d'un ar 
ment avec les autorites competentes, 1. 
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:fting sända en. av sina medlemmar för att di~ 
·:,rekt och obehmdrat övertaga kurirförsändelsen 
'.ftån fartygets eller luftfartygets befälhavare. 

Artikel 29 

Personlig okränkbarhet 

•. Sä:idm;de stats representanter vid speciell 
bes~ckrung och medlemmar av dennas diplo
~auska personal är okränkbara. De får icke 
Jlllderk~stas någon form av anhållande eller an
n~t frihets~er~~a?de. Mottagande ,stat skall 
vis~. ~em 

0 

ti~~borhg aktning och vidtaga alla 
behoriga atgarder för att förhindra övergrepp 
inot deras personer, frihet och värdighet. 

Artikel 30 

Privatbostads okränkbarhet 

1. Privatbostäder, som bebos iav sändande 
stats representanter vid speciell beski k . 
eJ,Jer av dennas diplomatiska personal a"tnc ·rungt 
· · k "nl b h · ' JU er s,api.ma o ra c ar et och samma skydd 

speciell beskicknings lokal. som 

2. Deras handlingar, korrespondens och 
om annat 'ej följer av artikel 31 s.tycket 4 d ~ 
r~ egendom, skall likaledes åtnJ'uta C>Jdänk
bathet. 

Artikel 31 

Immunitet i fråga om lag/öring 

~Ji· ~än~and.e stats representanter vid spe~ 
di · es~cknmg och medlemmar av dennas 
·,tmauska personal sk::U ~tnjuta immunitet 
1... mottagande staten 1 fraga om utövandet 
a~ dess domsrätt i straffrättsligt hänseende. 
l~~ sk~ åtnjuta sådan immunitet även 

·.<.~i' ga om uto.vandet av dess domsrätt ti. tvi.St"'
!llu.1 och dmin' . ål . . . --r~r·- .. . a tstrat1va m ' utom då :saken 

~··;, ~· ,, ' 

lll talan . angående privat fastighet på den 
lm~ttagande statet~.S område, om icke veder• 
Sifuddd person 1~ehar fastigheten på den 
tilfil.an e statens vägnar för beskickningsända-
" ' ·. -· -

Nb.) tal • 0 d k 1 itillc .can an~aen e .. .var åtenskap, i fråga om 
test ~n ·. vederborande person uppträder såsom 
... )Unentse:x:ekutor boutrednings.man•· . . . ' . . .. . , arvmge 
3 16996/70 . 

sfon speci~e peut e:nvoyer un de ses membres 
~reldreali, .direovemen.t et libremenit, possession 

·~ a v se des mains du commandanit du na
vire ou de l'aeronef. 

Article 29 

Inviolabilite de la personne 

d' La _Personne des representants de l'Efät ellvd dans la mission speciale ainsi que 
c e es • mem~res. du pers011111el diplomatique 
de c<:lle"9- est 111v10lable. Ils ne peuvent etre 
s~umi~ a aucune forme d'arresitation ou de 
retention. L'f:tat de reception les traite avec 
e respect qu1 leur est du et prend toutes 

mes;ires 'appropriees pour empecher toute 

da:te~t,e a leur personne, leur liberte ,et Jeur 
igrute. 

Article 30 

Inviolabilite du logement pl'ive 

, 1 · L~ log~ent prive des representants de 
l Etat d env01 dans la mission speciale et <les 
~~bres du personnel diplomatique de celle-ci 
JOUlt d~ la meme inviolabilite et de la meme 
protect1on que les locaux de la rni . ' ciale. · ss1on spe-

2. Leur~ documents, leur correspondance 
et, sous reserve du paragraphe 4 de l'art'cl 
31, 1eurs biens jouissent egalement de }'ln 

1
· e 

labilite. ._,,,v10-

Article 31 

Immunite de juridiction 

1.. ~es rep~e~entants de l'Etat d'envoi dans 
la. mission spec1ale et les membres du per 

ldiJ . d ~ ne . ? omatique e celle-ci jouissent de l'im-
n;urut~ de la juridiction penale de l'Etat d 
recept~on. ~ 
.. 2, Il~ jouissent egalement de l'i . . . , 
de la · 'di · . ·il · m1m;1rute 
, · · Jutl, cuc:n civ· e et administrative de 

I :I!:tat de reception, sauf s'il s'ag1t: 

'a) D'un.e , ac~io~ reelle concerriant un .llri• 
deub,le p:1ve ~ltue .sur . le territoire de l'Etait 
. e. ~ecept1on, a ?10111s que la personne inte-

dr~ssee .ne. le i:ossede porur le compte de l'Etat 
envoi aux ftns de la mission· 

· b) D'une · . · · ' .· . · . d . I . . action concernant une. succession 
.· ans . aqu,elle . la . per.sonne . interes.see figure 
comme executeur tes,tamentaire, administratetil'. 
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eller legatarie i egenskap av privatperson och 
ej på den sändande statens vägnar; 

heritier ou legataire, a tit!e prive et n.on<:påS 
au nom de l'Etat d'envo1; . ·,.i 

c) I?'une action conceri;ianit une acti~i~ 
profess10nnelle ou commercrnle, quelle qu'~ 
soit, exercee par la personne interessee d~ 
l'Etat de rfo~ption en dehors de ses fonctle$ 
offidelles; . · 

. c) talan angående yrkes- eller affärsverksam
het, vilken vederbörande person utövar i den 
mottagande staten vid sidan av sina tjänste-
uppdrag; 

d) talan angående ersättning för skada vid 
trafikolycka, vållad av fordon, som vederbö
rande. person har använt utanför sina tjänste-
uppdrag. 

.3. Sändande stats representanter vid spe-
ciell beskickning och medlemmar ,aiv dennas 
diplomatiska personal är icke skyldiga att 
vittna. · 

4. Exekutiva åtgärder av något som helst 
slag får icke vidtagas mot sändande stats rep
resentant vid speciell beskickning eller mot 
medlem av dennas diplomatiska personal, utom 
i de under punkterna a), b), c) och d) av 
stycket 2 i denna artfä::el nämnda fallen, för
utsa;tt att åtgärderna kan vidtaga utan att in
kräkta på den okränkbarhet som hans pe11son 
och hans bostad åtnjuter. 

5. Den immunitet som sändande stats rep
vesentanter vid speciell beskickning och med
lemmar av dennas diplomatiska personal åtnju
teri fråga om utövandet av den . mottagande 
statens domsrätt undantager dem icke från 
den sändande statens domsrätt. 

Artikel .32 
Befrielse från tillämpning av lagstiftning 

om socialskydd 

1. Om annat ej följer av bestämmelserna 
i stycket .3 i denna artikel, skall sändande struts 
representanter vid speciell beskickning och 
medlemmar av dennas diplomatiska personal 
i fråga om tjänster som de har utfört för den 
sändande, staten ej vara underkas,tade de be
stämmelser om socialskydd· som kan gälla i den 
mottagande staten. .. 

. : 2, ' Den i stycket l i denna artikel före
skrivna .befrielsen gäller även: personer, som 
uteslutande är anställda i privat tjänst hos sän
dande stats representant vid speciell beskick
ning , eller hos dennas diplomatiska personal, 
förutsatt: · 

a). att sådana anställda personer icke är med
borgare i den mottagande staten eller stadig
varande bosatta inom denna; och 

b) att de är underkastade de stadganden om 
socialskydd som gäller i den sändande staten 
eller i :tredje stat~ 

d) D'u:ne ,action en reparation pour d~: 
mage result:mt d'un accident occasionne · .. J;>at 
un vehicule utilise en dehors des fonctiQ 
officielles de 1a personne interessee. r'' 

.3. Les representants de l'Etat d'·envoi druts 
la mission speciale et 1es membres du per .. 
nel d1plomatique de celle-ci ne SOllit · pas o\:ill~ 
ges de donner leur temoignage. . 

4. Aucune mesure d'execution ne peut ·~&'t• 
prise a l'egard d'un representant de l'Erl 
d'envoi dans la mission speciaile ou d'~ 
membre du personnel diplomatique de celle~ 
,sauf dans les cas prevus aux alineas a), tyy' 
c) et d) du paragraphe 2 du present articl~ 
et pourvu que l'execution puisse se faire sanJ 
qu'il soit porte atteinte a l'inviolabil1te de 
sa personne ou de son logement. 

5. Vimmunite de juridiction <les r 
tiants de l'Etait d'envoi dans la missfon 
ciale et des roembres du personnel dipl . 
que de celle-ci ne saurait exempter ces pe. 
nes de la juridiction de l'Etat d'envoi. 

Article .32 

Exemption des dispositions de 

1. Sous reserve des dispositions du 
graphe . .3 du present article, . les repr6selllt 
de l'Etat d'envoi dans la mfosion spec' 
les membres du personnel diplomatique d 
le-ci sont, pour ce qui est des services r 
a l'Etat d'envoi, exempts des dispositio 
securite sociale qui peuvent etre en vi 
dans l'Etat de reception. , .. 

2. L'exemption prevue au paragraphe 
present article s'applique egalement aux 
sonnes qui sorit au ser\rice prive exclusir 
representant de l'Etat d'envoi dans la 
sion .speciale .:>u d'un · membie du per 
diplomatique de celle-ci, a conditio.ri: ; . 

a) Qu'elles ne soierit · pas ressortissainit 
l'Etat de reception ou ri'y aiient pås 1 
sidence permanente, .et 

b) Qu'elies sbient soumiSes auX di 
tians de securite sociale qui peuvent e 
vigueu:r dans l'Etat d'envoi ou &iris Efat 
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j. Sän~ain~e stats representanter vid spe
lliell besk1ckrung och medlemmar av dennas 
tliploinatisk~ ~ersoi:aI, som i sin tjänst har 
fl!SOn~r, pa vil~i.i 1 s~cket 2 i denna artikel 
{öresk:1ven befrielse ~cke äger tillämpning, 
~all 1akttaga de skyldigheter. som åligger ar
Jietsgivare enligt den mottagande startens be
~äroJ11elser om socialskydd. 
, 4. Dei: befrielse ~om föreskrives i styckena 
l QCh 2 1 denna artikel utesluter icke frivillig 
anslutning till den mottagande statens social
skyddssystem, under förutsättning att denna 
stat tillåter detta. 

5. Bestämmelserna i denna artikel berör 
jcke tidigare ingångna bilaterala eller multi
~terala .Ö_v'erenskomme~ser om socialskydd och 
!rlnc4'ar e1 heller allt sadana överenskommelser 
ingås i framtiden. 

Artikel .3 .3 

Befrielse från skatter och avgifter, 

Sä.ndai;de stats representanter vid speciell 
pesk1ckning och medlemmar av dennas diplo
tna'.isfoa personal är befriade från alla statliga, 
regionala eller kommunala skatter och avgifter 
vare sig de avser person eller egendom mecl 
tmdantag för: ' 

. ~) såda:ia i;idirel~ta skatter som vanligen är 
lllfaknade 1 prisen pa varor eller tjänster; 

1b) skatter och 1avgifter för enskilda fastt 
egendom, belägen på den motta<Yande statens 
~råde, såvida den icke inneha;'es av veder
i:?rande pers~:m på den sändande statens vägnar 
for bes.k1ckningsändamål; 

~) arvs- och kvarlåtenskapsskatter, vilka den 
ll).ottag3::1-de staben 1;1ppbär, om annat ej följer 
av bestammelserna 1 artikel 44· . , 

d) skatter och avgifter på enskilda inkoms
t~ ~:ån källa i den mottagande staten samt 
fotn:ogenhetss:katt på investeringar i affärsföre
tag 1 den mottagande staten; 

fuJil. skatter och avgifter, vilka uppbäres för 
gjorda särskilda tjänster; 

gif
f) regis1trerings-, !intecknings- eller lösen

av beter .. samt stämpelskatt, om annat ej följer 
av stammelserna i artikel 24. 

.3. Les representahts de l'Etat d'envoi dans 
la missi~n spec!ale et les membres du per~ 
so~el diplomat1que de celle-ci qui ont a leut 
sery1ce des personnes auxquelles l'exemption 
prevue au paragraphe 2 du present article 
ne. s'applique pas doivent observer les obli
gat~ons que 1es dispositions de securite sociale 
de l'Etat de reception imposent a l'employeur. 

4. L'exemption prevue aux paragraphes 1 
et ? du present article n'exclut pas la partici
pat10n volontaire au regime de securite sociale 
de l'Et~t de reception, pour autant qu'elle 
est admise par cet Etat. 

5. Les dispositions du present 1article n'af
f:ctent pas .les accords bilateraux ou mu1tila
,~e:aux velatifs ~ . la securite sociale qui ont 
ete conclus anter1eurement et elles n'empech
ent pas la conclusion ulterieure de 1tels accords. 

Article .3 .3 

Exemption des impots et taxes 

Les representa111ts de l'Etait d'envoi dans 
la mi~sion si:ecia1e et les membres du person. 
nel diplo~atlque de celle-ci sont exempts de 
tou~ 1mpots et taxes, personnels ou reels, 
nattonaux ou counmunaux, a l'exception: 

~) Des impöts indirec'ts d'une natuve tetlle 
qll: ils sont normalement incorpores dans le 
prtx des marchandises ou des services· 

' 
b) Des impots et taxes sur les biens im-

meubles prives situes sur le territoire de l'Etat 
de ~eception, a moins que la personne inte
r~ssee _ne les possede pour le compte de l'Etat 
d envo1 aux fins de la mission· 

' 
c) Des ctroits de succession per~us par 

l'Etat de reception, sous res.erve des di · .. . d sp001-
1!1ons e l' article 44 · 

' 
_d) Des impots et tax els ,sur les revenus 

pr1v~s qui ont leur source dans l'Etat de re
ception e~ des .impots sur le capita! pre1eves 
sur le~ mvest1ssements effectues dans des 
entrepr1se~ commerciales situees dans l'Etat 
de reception; 

~) Des imp?ts 'et taxes pet\;US en remune
rat1on de services particuliers rendus · 

, f) De~ dl'o1ts d'e~egistremen:t, de greffe, 
d.hyp~t?eque et de tunbre, sous reserve <les 
dtspos1:tit1ons de l'article 24. 
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Artikel 34 

Befrielse från personlig tjänstgöringsskyldighet 

Mottagande stat skall befr1a sändande s1tats 
representanter vid speciell beskickning och 
111edlemmarna av dennas diplomatiska personal 
från all personlig prestationsskyldighet, från 
all allmän tjänsteplikt av varje slag samt från 
militära förpliktdser, såsom rekvisitioner, mili
tära pålagor och inkvarteringar. 

Artikel 3 5 

Befrielse från tullavgifter och inspektion 

1. Mottagande stat skall i överensstämmelse 
med de lagar och bestämmelser som den kan 
antaga meddela tillstånd till införsel och bevilja 
befrielse från alla andra tullar samt skatter och 
motsvarande avgiher vid import än sådana 
sottn pålägges för magasinering, transporter och 
likartade tjänster, beträffande 

a) föremål avsedda för 1tjänstebruk vid spe
ciell beskickning; samt 

b) föremål avsedda för personligt bruk 
bland sändande stats representanter vid spe
ciell beskickning och medlemmar av dennas 
diplomatiska personal. 

2. Sändande s1tats representanter vid speciell 
beskickning och medlemmar av dennas diplo
matiska personal är fritagna från visitation av 
sitt personliga resgods, såvida icke väl grun
dad anledning finnes för antagande aitt det 
innehåller föremål, vilka icke innefattas i be
frielse, som är nämnd i stycket 1 i denna arti
kel, eller föremål, vilka icke får införas eller 
utföras enligt den mottagande s:taitens lag eller 
är UL-iderkastade denna stats karantänbestäm
melser. I sådant fall får visita:tion utföras en
dast i närvaro av vederbörande person eller 
befullmäktigat cmbud honom. 

Artikel 36 

Administrativ och teknisk personal 

Medlemmar av administrativ och teknå.sk 
personal vid speciell beskickning åtnjuter i ar
tiklarna 29-34 angivna privilegier och immu
nitei:en, likväl så att i artikel 31, stycket 2 
angiven immunitet i fråga om utövande av 
mottagande 1sitaits domsrätt i tvistemål och ad
ministrativa mål icke innefattar handlingar 

21. 

Article 34 ·.·.·.·.·.i···.··

0

·•·

4

·.·.···.:jjt··· ',mfö:r tj.änsten. De åtnjuter dessutom i arti-Exemption des prestations personneller ~.. i kel 35, stycket 1 angivna privilegier i fråga 
, 01l1 föl'ettn?J, som införes när de förs1ta gången 

L'Etat de reception doit exemp~er les .·~ 
1 

an.länder till den mottagande statens område. 
resentants de l'Etat d'envoi dans la mis~iOif m 

c?I11plis en dehors de l'exercice de leurs fooc
t~ons., Ils· beneficient aussi des privileges men~ 
tlonne~ au paragraphe 1 de l'article 35 pour 
oe qu1 est <les objets importes lors de leur 
premiere entree dans le ,terr1tofoe de l'Etat 
de reception. spe~iale 1et les m.embres du perso?Ilel dipl~ .···Jl 

mat1que de oelle-c1 de toute presitat100 person, 
nelle, de tout service public de quelque nattif~ 
qu'il soit et des charges militaires .telles. qUe •.. J 
les requisition, contribution et logement&· f 

Artikel 37 

militaires. · 

Artikel 35 

Exemption douaniere 

1. Dans [es lirnites des dis:positions le 
tives et reglemellltlair·es qu'il peut ad 
l'Etat de reception autorfa.e l'entree et acc 
l'exemption de droits de douane, taxes et r . 
vances connexes autres que frais d'entrepooa~; • 
de transport et frais afferents a des servic~ 
1analogues, en ce qui concerne: 

a) J.,es objets destines a l'usae officiel de 
la mission speciale; 

b} Les objets destines a J'usage perso 
<les representants de l'Eta:t d'envoi dans 
mission sipeciale et des membres du perso 
diplomatique de celle-ci. 

2. Les representants de i'Etat d'env9i 
la mission speciale et les membres du· pe 
nel dipbmatique de celle-ci sont exempts · 
l'mspection de leur bagage personnel, a Ill: 
qu'il n'existe des motifs serieux de er•' 
qu'il contient des objets ne benefiant pas ,a~r 
exemptions mentionnees au paragraphe l .:4\ 
present article, ou des objets dont l'impe~tt 
tion ou l'exportation est interdite par la le!!i! 
lation ou soumise aux reglemen ts de quar~ 
1taine de l'Etait de reception. En pareil c,~'· 
l'inspectio:n ne doit se faire qu'en pr~~ 
de la personne intfressee ou de 1son reJil 
sentant autorise. ,w. 

Artkle 36 

Personnel administratif et technique 

Les membres du personnel admins.tratif 
technique de la mission speciale benefid 
des privileges et immunites mentionnes 
les 1articles 29 a 34, sauf que l'imrnunii 
la juridiction civile ert: administrative de 1 
de receptioi!l. mentionnee au paragraphe 
l'artide 31 ne s'applique pas aux actes 

Tjänstepersonal 

:'':Medlemmar av tjänstepersonalen ~id s,pe
dell beskickning åtnjuter immunitet i fråga om 
tttövande 1aiv . mottagande s1tats domsrätt med 
wseende på åtgärder som vidtages under hand
havandet av deras itjänsit, befrielse från skatter 
odi av~ift::r P~. d~n lön som utgår på grtind 
lW anstallningsforhållandet samt sådan befrielse 
frm tillämpning av lags1tiftning om socialskydd 
som avses i artikel 32. 

Artikel 38 

Enskilda personal 

;Medlemmar av enskilda personal hos med
~ av speciell beskickning är befriade från 
skatter och avgifter på lön, som utgår på grund 
tiV' ruiställningsförhållandet. I alla avseenden 
får de åtnjuta privilegier och immuciteter en
~as: i den utsträckning den mottagande staiten 
tillatet detta. Den mottagande staten skall 
eme11ertid utöva sin d001Srätt över sådan per
son på sådant såitt att fullgörandet av den 
s~eciella beskickningens uppgi:f ter ej oskäligt 
!Undras. 

Artikel 39 

Familjemedlemmar 

1. Medlemmar av familjer till sändande 
stats . represe:ntan~er vid. speciell beskickning 
och till ;Je::i:as ~plomat1ska persooal åitnjuter, 
~ d~ atf<?1Jer .sadan medlem av speciell be
ki~knLng, 1. arttkl~rna 29-35 avsedda privi
~egier och unmuruteter, förutsatt att de icke 
at 1'.ledborgare i den mottagande sta:ten eller 
stadigvarande bosatta i denna. 

2 .. Medlemmar av den administraitiva och 
~:eJu:1~ka pe:sonaJens vid speciell beskickning :nier atnJ1:1ter, om de åtföljer sådan med. 
sed av .sr;ecr~ll besk~cknins: i artikel 36 av-

da privilegier och unmuruteiter, förutsatt att 

Article 37 
Personnel de service 

Les niembres du personnel de service de la 
mission speciale beneficient de l'immumte de 
la juridictian de l'Etat de re9eption pour les 
actes accomplis dans l' exercice · de leurs fön
ctions, et. de l'exemption des impots et taxes 
sur le:s s1aJaitl:es qu'ils rec;oivent du fak de 
leurs services ains1i que de l'exemption de la 
legislation sur la securite sociale prevue a 
l'article 32. 

Article 38 

Personnes au service prive 

Les persoones au service prive des membres 
?e A1a nrission specfale sont · exemptes des 
unpots et taxes sur les salaires qu'elles rec;ci
vent du fait de leurs services; A <tous autres 
~gards,, ~11es ne beneficient de .privileges et 
unmumtes que dans Ja mesure admise par 
l'Etat de reception. Toutefois l'Etat de re
ception doit exercer sa j;uridiction sur ces 
personnes de fac;on a ne . pas entraver d'une 
maniere excessive l'accomplissement des tonc
tions de la mission spedale; 

Article 39 

Membres de la f amille 

1. Les membres <les famil1es des repre
sentants de l'Etat d'envoi dans la mission 
speciale et des membres du, personnel diplo
matique de celle-d beneficie111t des privileges 
et immunites mentionnes dans les articles 29 
a 35 s'ils accompagnent ces membres de la 
missioi; speciale et pourvu qu'ils ne soient pas 
r~ssort1s:sants de l'Etat de reception ou n'y 
atent pas 1eur residence permanente. 

2. Les membres des familles des membres 
du personnel administratif et technique de la 
~ssio~ ,speciale. ben~ficient des privileges et 
l!illmurutes mentionnes dans l'article 36 s'ils 
accompagnent ces membres de la mission spe-
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. qu'ils ne soient pas resSQ:~.;.·.>.•••· 
oale et pourvu , . • . · . ··• . k .. . dborgare i den mottagan. de sta-

de le e ar me . d 
ten eller stadigvarande bosatta 1 . enna. 

sants de l'Etat de reception ou ny a1ent ~ .. 
leur res.idence permanente. 

Artikel 40 

Medborgare i mottagande stat och inonz denna 
stadigvarande bosatta personer 

d · 1_ bevil"J·at mera 
1 Har motta.eran e stat 1c11oe . o • 
· .. 1° · h immun1teter, atnJU-

om:fattande pnvi egter oc . id speciell 
.. dande stats representanter v di ~ 

ter ~an . och medlemmar av dennas p o-
beskickning _ 1 ilk ··r m. edborgare . i den . k rsonru v a a d bo-matis a pe . ' ell ·· r stadigvaran e 
motta?ande statenimm~i:et i fråga om utövan
saitta mo~ denna, okränkbarhet endast med av
de ddomsr.;ittf·sff~:lla åtgärder, som vidtages un-
seen e pa 0 . ... .. · n . 
der dessa personers tiansteutovru fell. beskick-

ö . medlemmar av spec . d 
. 2. hrig~dlemmar av enskilda personal vd 

nmg oc .[k är medborgare i den mottagano e 
denna, vi a , d . bosatta i denna, at
staten elle~ st~digvar~ e niteter endast i den 
njuter priv1legdier och 1mtromu edger Den motta-

.. knin enna sta · d 
utstrac g k 11 mellertid utöva sin oms-
gande staten s a e ~ odant sätt att full-

.. • • 
0 dan person pa sa ratt over sa . ll b kickningens upp.-

görandet av -~~n s\'ec1e a es 
gifter ej oskäligt hmdras. 

Artikel 41 

Hävande av immunitet 

Article 40 

. de l'Etat de reception et per.sa11: 
Ressortzsants l residence permanente dans . 

nes ayant eur , . 
l'Etat de reception 

A . que des privileges et immum.•. ·: .. 1 moms . . , td, · , . 'aient ete acco es ~ 
tes •supdple~ent~res l~s representants de l' · 
l'Etat . e reception! . ' iale et les m 
d'envoi dans la mission .sp.~c d ell ... , 

' . el di lomauque e ,c e~c1 
res du pers~nn . d l'Etat de receptmn 
sont ressortissants . e te ne benefic 

1 , 'd ce permanen 
y ont eur resi en . · d' · et de l" 

d 1•;..,.,,.,,unite de 1ur1 ict10n 1, 
que e il'""" ff ·el c"ompus 
1 bilite pour 1es actes o .1c1' s a ~ 
a . d 1 fonctions. · · 

l'exercice e eurs bres de la mission 
2 Les autres roem . . , 

. 1 rsonnes au service pnve 
ciale et e~ pe d l'E at de reception 
sont ressorussants e t ne benefi 
ont 1eur residen~e per~:inente d ns la ro 
de privileges et im.munites f~eTo~tefois, l' 
ou cet Et~t lesdle;utr :~~:: ;a juridiction 
de reception oi ' 

d far-on a ne pas entraver es personnes e ·,,. . d c ., . l'accomphssement es mamere exces.sive , . 
. ·de la mission spesiale. t1ons 

Article 41 

Renonciation a l'immunite · 

k h"" den immunitet 
1 Sändande sta:t an .ava do r..n.. 

1 L'Etat d'~nvoi peut renon~er , aen: 
. "d" . de ses repres nite de jun iction b . du mu . , ·ale des roem res . 1 f·· . som tillkommer ... ss ~r 

i fråga oro ag ormg 'ell b k" kning medlem-
t r vid speci . es ic ' al h 

resentan e · di lomatiska person o_c 
marna av dennas ~ . er immunitet enligt 
övriga personer, som atn]Ut 

artiklarn~ 36d-4koall. alltid göras uttryckligt. 
. 2. Havan e s 

· . · tycket 1 i den-
3 Oro person, som avs:s 1 s .. h icke 

na .artikel, inleder ;ätt~gang, a1er f':g när 
" immunitet i fraga om ag .o 
abetO?,a nk" ål som står i direkt sam-
det gäller ge aro~ , 

0 

band med huvudkaromålet. 

4 Hävande av immunitet i. f~åga ?ro lalfi 
.. . . . . ål eller i admlnlstrativa ro . 

fonng. i tv1stem. bära hävande av immunl-
skall i~e and· ses .~lnln: verkställighet av domen; 
teten nar et ga e. .. d 
härtill fordras särskilt havan e. 

dans la mission .spec1 d ' 11 -cl et des a 
sonnel diplomatiq;te,f : ce d l'irom 
personnes qui bene 1c:ent e 
vertu des articles 36 a 4?· . etr 

2. La renonciation do1t touiours 

pre;se.s· l'une <les personnes visees au 
.h \ du present article engage une 

gdrap e l1 n'est plus recevable a invoquer 
ure, e e . . , l'' ard de tout 

munite de juridict~on a e~ li 
roande reconv~nti;onnelle directement 

la demande prm~tp:3'1e· , l'immunite de 
4 La denonciation a . il 

. : une action civ e ou 0 
dict1on pour , 1• mpliquer la 

· n'est pas censee itrative . , t aux roesures 
ciat.ion ad' ul'imm1·ug~:~:t q;:r lesquelles 
cution ' , · . . distinc. te est necessaire. nonciauon 
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Artikel 42 

Färd genom tredje stats område 

1. Om sändande stats representant vid spe
ciell beskickning eller medlem av dennas diplo
tn~tiska personal för att tillträda sin befatt
ning eller för att återvända ~ill den_ sän?ande 
§taten färdas genom eller befmner sig pa om
råde som tillhör tredje sta:t, skall denna stat 
tillerkänna honom okränkbarhet och alla 1andra 
{adaha iromuniteter som fordras för att trygga 
lians genomresa eller återfärd. Detsamma gäller 
tnedlemmar av hans familj, vilka åtnjuter pri~ 
WJ.egier och immuniteter, när de åtföljer i detta 
stycke avsedd person, antingen d.~ reser till
safiunans med denne eller separat for att seder
mei:a förena sig med honom eller för att åter
vätida till sitt hemland. 

2. Under omständigheter, motsvarande dem 
som är angivna i stycket 1 i denna avtikel, bör 
tredje stat icke hindra medlemmar av den 
admlnistraitiva och tekniska personalen eller 
tjlihstepersmalen vid speciell beskickning eller 
medlemmar av deras familjer aitt färdas genom 
den tredje statens område. 
. ). Tredje stat skall tillerkänna officiell 
kprrs:spondens och andra officiella kommuni
kationer, kol- och chiffermeddelanden däri in
begripna, villrn vidarebefordras genom denna 
stat, samma frihet och samma skydd som mot
tagande stat är f>kyldig att tillerkänna dem en
ligt µenna konvention. Tredje stat skall, med 
beaktande av bestämmelserna i stycket 4 i 
denna artikel, tillerkänna speciell beskicknings 
kurirer och kurirförsändelser, vilka vidare
befordras ·genom denna stats område, samma 

ähkbarhet och samma skydd som mbttta~ 
lie stat är skyldig att tillerkänna dem enligt 

a lmnvention. 
4. Tredje stat är skyldig att fullgöra sina 

'rpliktelser mot i 1, 2 och 3 stycket i denna 
· el nämnda personer, endast om den i för
'·genom. ansökan om .. visum eller genom 
delande har underrättats om dessa perso
genomfart i deras egenskap av medlemmar 
' ecicll beskickning, såsom medlemmar av 

as familjer eller såsom· kurirer. och den 
·har. motsatt Sig genomfru.iten. 

D.1 Tredje stats förpliktelser enligt styckena 
2 öch 3 i denna artikel gäller i berörda 

en nämnda personer samt . officiella kom
. ationer och speciell beskicknings kurir
. delser även ·om u41-yttjande av 1tredje 

Article 42 

Transit par le territoire d'un Etat tiers 

1. Si un representant de l'Etat d'envoi 
dans la mission speciale ou un membre du 
personnel dip1omatique de celle-ci traverse 
le territoire ou se trouve sur le territoire d'un 
Etat tiers pour aller assumer ses fonctions ou 
pour rentrer dans l'Etat d'envoi, l'Etat tiers 
lui accorde l'inviolabilite et toutes autres im
mun1tes necessaires pour permettre son pas
sage ou son retour. Il fait de meme pour les 
membres de la famille beneficiant · des privile
ges et immunkes qui acoompagnent la person
ne visee dans le present paragraphe, qu'ils 
voyagent avec elle QU qu'ils voyagent separe
ment pour la rejoindre ou pour rentrer dans 
leur pays. 

2. Dans des conditions similaires a celles 
qui oont prevues au paragraphe 1 · du pres.ent 
artide, les Etats tiers ne doivent pas entraver 
le paissage sur leur territoire des membres du 
personnel adroinistratif et technique ou de ser
vioe de la mission speciale et des membres de 
leur f amille. 

3. Les Etats tiers accordent a la correspon~ 
dance et ·aux autres communicatfons officielles 
en tnansit, y compris 1es messages en code öu 
en chiffre, la· meme liberte .et protection que 
l'Etait de reception est tenu d'accorder en 
vertu de la presente Convention. Sous reserve 
des dispositims du paragraphe 4 du present 
article, ils accordent aux courriers et aux vali
ses de la mission speciale en transit la meme 
inviolabilite et 11a meme protection que l'Etat 
de recept1on esrt tenu d'accorder en vertu de 
la pres.ente Convention. 

4. L'Etat tiers n'est 1tenu de respecter ses 
obligations a l'egard des personnes mention
nees dans les. paragraphes 1, . 2 et 3 du pres.e:rlt 
artide que s'il a ete informe d'avance, soit 
par la demande de visa, soit par une notifi
cation, du transit de oes personnes en tant que 
membres de ·Ieur famille ou couttiers;· en• .ne 
s'y est pas oppose. 

5. Les obligations des Etats tiers en veitu 
des paragraphes 1, 2 et 3 du present år.ticle 
s'appliquent egalement a l'egatd des persohhes 
respectivement mentionnees dans ces •para· 
graphes, runsi qu'a l'egatd des des communi-
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stats område för deras räkning beror på force 
majeure. 

Artikel 43 

Inträdande och upphörande av privilegier 
och immuniteter 

Envar medlem av speciell beskickning åtnju
ter de privilegier och irnmuniteter som han är 
berärttl.gad. till från den tidpunkt då han an
länder till den . mottagande statens· område för 
~tlt börja handha sina uppgifver vid den spe
ciella beskickningen eller, om han redan befin
ner sig på detta område, från deh tidpu:nrkt då 
den . mottagande statens ministerium för utri
kesärendena eller annat organ, varom har över
enskommits, har U.nderrättats om hans Uitnäm-
nihg. 
. 2 .. När de uppgifter som åligger. medlem 
av speciell beskickning är slutförda, upphör 
}lans privilegier och irnmuniteter i regel att 
gälla vid den tidpunkt då han lämnar den 
mottagande statens område eller när en skälig 
tidsfrist, som härför har tillerkänts honom, 
har: utlöpt, men de skall fortbestå till denna 
tidpUnkt även i händelse av väpnad konflikt. 
l fråga Öm !tgärder, som sådan person har 
vidtagit under hai1dhavandet av sina uppgifter, 
skall immuni.teten dock fortbestå. 

3. Avlider medlem .. av speciell beskickning, 
fortsätter medlemmarna av hans faniilj att 
åtnjuta de privilegier och immuniteter som 
tillkommer dem, tills en skälig tidrymd, under 
vilken de har kunnat lämna den mottagande 
statens område, har gått till ända. 

Artikel 44 

flijrfarande vid dödsfall med egendom, som 
tillhör. medlem av speciell beskickning eller av 
· . hans familj 

. 1.. Avlider sådan medlem av speciell be, 
skickning, som icke är medborgare . i motta
gande stat eller stadigvarande bosatt inom 
denµa,. eller avlider •någon, som ät.medlem av 
sådan persons f f1.1llilj ~h hör till hans hushåll, 
~kall den mottagande S1taten tillåta att den av
lidandes lösa egendom .bortföres,. med undantag 
av egendom, som har förvärvats i den· motta~ 

cations officielles de la mission speciale et 
valises de celle-ci, lorsque l'utilisat~on du 
r1toire de l'Etat tiers est due a la 
majeure. 

Article 43 

Duree des privileges et immunites 

1. 1'.out membre de la mission speciale 
neficie des privileges et immunites 1auxq 
a droit des qu'il entre sur le territoi 
l'Etat de reception pour exercer ses fonc 
dans la mission speciale oo, s'i:l se 1trouve 
sur ce iterritoire, des que sa nomination ~ 
notifiee au ministere des affaires ett· 
ou a ·tm autre orga:ne de l'Etat de rec 
dont il autla ete convenu. 

2. Lorsque les fonctions d'un membre 
de la missioo speciale prennent fin, 1ses ptl 
ges et immunites cess·ent normalement au 
ment ou al quitte le territoire de l'Etait 
reception, ou a l'exprirartion d'un delai r . 
nable qui lui aura ete accorde a cette fin, 
ils .subsistent jusqu'a ce moroent, me 
cas de conflit arme. Toutefois, l'immurut 
siste en ce qui concetne les · actes acc 
par ce membre dans l'exercice de ses fon 

3. En cas de deces d'un memhre 
mission speciale, les membres de sia f 
continuent de jouir des privileges et i 
tes dont ils beneficient, jusqu'a l'expir 
d'un delai raisonnable leur permettan 
quitter le territo~re de l'Etat de recepti 

Article 44 

Biens d'un membre de la mission speci 
d'un membre de sa famille en cas de 

1. En cas de deces d'un memlli-e 
mission speciale ou d'un membre de 
mille qui l'accompagnait, si le. defunt · 
pas · 'ressortissant de l'Etat de reception 
avait pas~ sa residence permanente, l'E 
reception permet le tetrait des biens 
du defunt, a l'exception de ceux .qui a 
ete··acquis dans 1e pays •et qui· feraienit· 
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de sitaten och icke fick utföras från landet 
Jidpunkten . f,()r .. dödsfallet. 

z; .Arvs- och kvarlåte~slrn,ps1skatter får ej 
påföras lös egendo1rn, so~·. finns i den mot
tagande s1~aten uteslutande till följd av att den 
jfliqna y1S1tades . där som medle:n ~v speqiell 
~kicknmg eller medlem av sadan besktck~ 

familj. 

Artlkel.45 

vid ··avfärd från mottagande . stats 
område och vid flyttande av speciell 

beskicknings arkiv · ···· 

1. Mottagande stat skall, även i händelse av 
~~pnad konflikt, bereda möjlighet för personer 
50lil åtnjuter privilegier och immuniteter och 
!l1ka icke är medborgare i den mottagande 
iaten, samt för medlemmar av dessa personers 
familjer, o~vsett deras medborgerskap, att vid 
första lägliga tillfälle lämna landet. Särskilt 
skall den vid behov ställa till deras förfogande 
för dem själva och deras egendom nödvändiga 
tt:ansportmedel. 

:~.2. Mottagande stat skall bevilja sändande 
stat lättnader vid •transport av speciell beskick
nings arkiv från den mottagande statens om
råde. 

Artikel 46 

Följder av att speciell beskicknings verksamhet 
upphör 

1. När . speciell beskicknings verksamhet 
uwhör, skall mottagande stat respektera och 
~dda den speciella beskickningens lokaler 
J~tnte därtill hörande egendom och arkiv, så 
Jange de är överlåtna till denna. Sändande stat 
~k~l inom skälig .tid flytta bort egendom och 
arkiv. 

2. Om diplomatiska eller konsulära förbin
delser avbrytes eller om sådana icke förekom
mer mellan sändande och mottagande stat, och 
~ verks~eten vid speciell beskickning upp-
11?r, kan sandande stat, även i händelse av 
v~~nad ko~lik~, anförtro vården av den spe:e .· ~ beskickningens egendom och arkiv åt 
· edJe stat, ·som godtages av den mottagande 
stat.en. 

4 16996/70 

d'~e prohibitioo d'exportation au moment du 
deces. . 

2. Il ne .. ~ra .Pas pi:~leve d~ .droits de .. s~~~ 
cession sur les biens meubles qui · se 'trou:;,ent 
dans l'Etat de reception uniquement a cause 
de Ja. precenc;e dans cet Etat du defunt : en 
tant que .?1em?re de la mission speciFW.e ou 
de la famille · d un membr.e de la mission. .· · , 

Article 45 

Facilites pour le depart du territoire de l'Etdt 
de rece!Jtion e.t pour le, 1'ftrait de.s archives de 

la mission speciale • ' 

1. L'Etat de reception doit, meme en cas 
de conflit arme, accorder des facilites · pour 
P~~mettre ~ux p~r~onnes beneficiant des pri~ 
vileges et 11Ill11urutes, autres que les ressort1s" 
sants de l'Etat de reception, ainsi qu'al1X 
membr~s de la f~ille. de ces personnes, quelle 
q~e solt leur na:t1onalite, de quitter son terri
tou;e dar:s les ~eilleurs delais. Il doit en parti
culier, ISl besom est, mettre a leur disposition 
les moyens de rtransport necessaires pour eux-
memes et pour leurs b~ens. . .. 

2. L'Etat de reception do1t accorder ·~ 
l'Et~t . d'envoi, des facilites pour retirer du 
termoire de 1 Etat de reception les archives 
de la missfon speciale. . , .· 

Article 46 

Consequences de la fin des fonetions de la 
mission speciale 

1. Lorsque les fonctions d'une mis.sion 
speciale prennent fin, l'Etat de reception doit 
respecter et proreger les locaux de la mission 
speciale tant qu'ils sant affectes a celle-oi 
ai.ns.i que les biens et les archives de la mis~ 
sion speciale. L'Etat d'envoi doit retirer. c~s 
biens et ces archives dans un delai raisonnab1e. 

2. En cas d'absence de relations diplomati
ques ou consulaires entre l'Etat d'envoi et 
l'Etat reception ou de rupture de ibelles rela
tions e.t si. les , fonctio!1s de la mission speciale 
ont pri~ fm, ~ Etat ~ envoi peut, meme s'il y 
a confht arme, conf1er la garde des biens et 
des archives de la mission speciale a un Etat 
tiers acceptable pour l'Etat de teoeption. 
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Artikel 47 

Hörsamhet mot mottagande stats lagar och 
bestämmelser och utnyttjande av speciell 

beskicknings lokaler 

1. Oaktat de priwlegier ~h immunlteter 
de ittnjuter är alla som har beviljart:s sådana 
privilegier och immuniteter enligt denna kon
vention, skyldiga att efterleva den mottagande 
S1tatens lagar och bestämmelser. Det är även 
deras plikt att iicke blanda· sig i denna stats 
inre.· ;;i.ngelägenheter. 

; i.'\ s'peciell he~kickn1ngs lokaler får ej ut
nyttjas på ett sätt som är oförenligt med be
skickningens . uppgiliter, sådana des.Sa har fast
ställts i denna konvention, i andra folkrättsliga 
regler eller i särskilda överenskommels.er, som 
är gällande mellan den sändande och den mot
tagande s•taten. 

Artikel 48 

Yrkes- och affärsverksamhet 

Sändande stats representanter vid speciell 
beskickning och medlemmar av denna diplo
matiska personal får •ej för egen vinning utöva 
yrkes- eller affärsverksamhet i den mottagande 
staten. 

Artikel 49 

Förbud mot diskriminering 

1. Vid tillämpningen av bestämmelserna i 
denna konvention får ingen disk.rimineriing 
förekomma s.tauerna emellan. 

2. Diskrimineringen skall dock ej anses 
föreligga: 
a) om den mottagande staten <tillämpar någon 
av bestämmelserna i denna konvention restrik
tivt på grund av restriktiv tillämpning av be
stämmelsen på dess speciella bes.kickning i den 
sändande 1s1taten; 

b) om s1tater, på grund av sedvana eller 
överenskommelse, ·sinsemellan ändrar omf~tt
nlngen .av lättnader, privilegier och 1mmunJte
ver, vilka deras speciella beskickningar åtnju
ter, ehuru samförstånd om sådan lättnad icke 
har lllåtts med andra stater, förntsatt att det 
ick:e Sitår i strid med föremå1et och syftet för 

Artide··47 

Respect des lozs ei reglements de l''Etat 
reception et utilisation des locaux de 

mission speciale 

1. Sans prejudice de leurs privilegei·>~ 
irnmunites, toutes les personnes qui ~ 
ficient de ces privileges et immunites en ~··· 
de la prese111te Oonve!fition ont le devoir de 
l'espeoter les lois et reglements de l'Etlllt 
reception. Elles O!lit eglement le devoir de 
pas s'immiscer. dans les affaires interiwr~ 
cet Etat. · 

2. Les locaux de · la m1ss1on specirue 
seront pas utilises d'une maniere incompa 
avec les fonctions de la mission specWe 
qu'elles sont corn;;ues dans la pxesente 
V·e:ntion, dans d':autres regles du dt(}it . 
nationale general ou d;ans les accords 
culiers oo vigeur entre l'Etat d'etil.voi et l' 
d'envoi et l'Etat de reception. 

Article 48 

Activite professionnelle ou 

Les representants de l'Etat d'envoi d 
mission speciale et les membres du per 
diplomatique de celle-ci n'exerceront pas 
l'Etat de reception une activite prci 
nelle ou commerciale en vue d'un gain 
sonnel. 

Artic1e 49 

N on-disc1'imination 

1. Dans l'application des dispositions 
presente Gonvention, il ne sera pa1s fait 
discriminatioon enJtre les Etats. 

2. Toutefois, ne s.eront pas consideres 
me discriminatoires: 

a) Le fait que l'Etat de reception a 
restictivement l'une des dispositions d 
presente Convention parce qu'elle ·est, 
appliquee a sa mission speciale dans ·1 
d'envoi; 

b) Le fait que des Etaits modifient 
eux par coutume ou par voie d'accord, 1 
due' des facilites, privileges et immunites 
leuts missions speciales, bien qu'une tellec 
d1fication n'a1t pas ete convenue avec d' 
Etats porvu qu'el1e ne soit pas incom 
avec 'l'objet et le hut de la prese111te CGa 
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a konvention och· ej heller påverkar åt· 
tandet av u-edie stats rättigheter eller full. 
randet ·iJIV dess skyldigheter. · 

Artikel 50 
Undertecknande 

enna konvention är öppen, f<?r Ulldert~k
e för . ~a statyr, S9ni är medlem111i.tr ;w 
· t(,l, N~tio11ernil ~llet något av dess fac;k~ 

· eller Internationella atom~nergiorginet 
~er som. är :.ins.lutna till stadgan för foter
fmtf~ell~ dötnstolen, samt för varje annan s1tat, 
loro''av Förenta NatiOnerrtas generalförsamling 
har inbjudits att anslUita sig till konventionen 
intill den 31 december 1970 i Förenta Natio
,itemo.s högkvarter i New Y orik. 

Artikel 51 

Rati/ice1'ing 

i:::t>enna Jc9,nventi0tn skall ratificeras. Ra;tifi
~tionÅhwtni:menten .skall deponer;is hc!s För
e~a Natione:tans geperalJs.ekrl'!terare. 

Ardkel 52 

Anslutning 

, Denna !konvention skall hållas öppen för 
ansiutning av envar stat, so111 tillhör n:ågon av 
de i ardkel 50 nämnda staterna. Anslutnings· 
handlingarna skall deponeras hos Förenta Na
tionernas generalsekret:erare. 

Artikel 5.3 
Ikraftträdande 

1. Denna konvention träder i kraft .den 
tr~~fonde dagen efter den dag då den tjugo
andra ratifikations- eller Mslutningsurkunden 
har deponerats hos Förenta Nationernas gene
r.ailsekreiterare. 

L~·. I . förhallande till varje stat, ratiliicerar 
~ve:it1onen eller ansluter sig till den sedan 
~e;:.t1ugoandra ratifikations- eller anslutnlngs-
111'11.unden har deponerats skall konventionen 
trä~a i kraft de:n tretltionde dagen efter depo
nermgen av denna s1taits ratifikations- eller 
ll!!Slutningsutkund. 

tlon et qu'elle ne porte <pas •atteinite a la 
jouissance des droits ni a Pexecqtion des obli
gations des · Etats ·. tiers. 

Article .50 
Signpture 

. La pr~sente CP.nvendon sera ()uverte a la 
si$n~e de · tou11 ks Et@ti> ~rp.bres di l'Or
g::inisation de~. Nations tlni~I> ·ou 4'@e insti
tution specialisee oµ de Q'Agen<;e mterni:.i.t~~ 
n~e Je l'energie atomique,. $nsi · que de itout 
Etat Partie au. Sta,t~t de la Cpur intern:J:ti<>: 
na1e de Justice et de tout autre Etat invite 
par l'Assemblee g6nerale <les Nations Unies 
a devenir Partie a la Convencion, jusqu'au 31 
decembre 1970, au Siege de l'Organisation des 
Nations Unies, a New York. 

ArticJe 51 

Ratificatian 

La pres~te Converition ~t s1ujette a. ratl
fication. Les instruments de ratificatim seronit 
d6poses aiipres du. Secretafre gtneral de l'Or~ 
gainisa1tion des Nations Unies. 

Article 52 

Adhfsion 

La presente Conve111tion rester11. ouverte a 
!'adhesion de tout Etat appartenanit a l'un~ 
des caitegories mentionnees a l'artide 50. Les 
instruments d'adhes.ion seront deposes aupres 
du Secretaire general de l'Organisation des 
Nations Unieos. 

Article 53 

Ent1'ee ~n viguqu-r 

1. La .presente Cpnvention enltreira en 
v;igueur le · tr.entieme jour qui suivr.a la date 
du depöt aupres du Secret(!Jire general de 
l'Organisation des Nations Unies ·du vingt
deuxieme instrumelllt de ratification ou d'ad
hesion. 

2. Pour ohacun des Etats qui ratifieronrt: 
la Convention ou y adhereronit apres le depot 
du vingt-deuxföme ins.trument de ratificanion 
ou d'adhes.ioo, la Conv·ention ientrera en 
vigueur le trentieme jour suivant le depot par 
cet Etat de son instrument de ratification ou 
d'adhesoion. · 
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···· .·· . ·· : >Artikel 5•t 

·· Meddelande '~m • depqnqingar 

Förenta Nation~n;as : g~n~alsekreterare skall 
underrätta alla staier, som 'hör till någon av 
de i artikel 50 nämnda grupperna: 

··' ·~) ~ii yarJe,'~11dirteckn?nde .av. d~a .. ~0n: 
ventioh . samt om.· d~neringar. av. rat1frkat1ons= 
~ • a,fi~lutb,ingsu,rkundei: • i ö.vei:enss1tämmelse 
riied 'l1ttiklan:ta 50, ?1 och 52; · . •• . ·· 
· ... -b) o'm d~g~ · fpr denna ~onveDJtioos ikn:afo 
ti:ädand.~ i. enU~}iet; ,med a.rtikel 53" · 

Artikel 55 

Originaltexter 

Huvudskriften till denna konvention, vars 
engelska, franska, kinesiska, rysika och spanska 
texiter äger lika vitsord, skall deponeras, hos 
Förenta Nationernas generalsekreterare, vilken 
skall 6verlämna bestyrkta avskrifter därav till 
alla stater, som hör till någon av de i artikel 
50 nämnda grupperna. 

Till bekräftelse härav har undertecknade, av 
sina regeringar därtill vederbörligen b.efullmäk
t1gade, undertecknat denna koir:vent1on, SO!!?' 
öppnades för undertecknande 1 New York 
den 16 december 1969. 

Fakultativt protokoll om obligatoriskt 
biläggande av tvister 

De stater som är anslutna till detta proto
koll och .till den av Förenta Nationernas gene
talförsa1Illing den 8 december 1969 antagna 
konventionen om speciella beskickningar, ne
dan åberopade såsom "k:onventione:n", . 

och vilka uttrycker sin önskan att för sin 
del underkasta sig Internationella domstolens 
obligatoriska domsrätt i fråga om avgörande 
av alla tvister om tolkning och tillämpning av 
konventionen, vilka berör dem, såvida par
terna icke inom skälig tid har avtalat om en 
annat förfarande, 

har över:enskonunit om följande: 

. .. -, . Article:54 ' · 

. N o~ift~~iiojJs. par .. le,. Jip~~Maire, ::'.,, 
Le Secretaire g~era,1 P,t;: )'Organisation 

Nations Unies notifiera a to.us les Etats 
partenant a l'une · des · categoi:ies mentio 
a l'article 50: .. 

a) Lef &g11attires' ~~Qse~s ~in- '.Ik<·~; 
Cqinyent:i<>r1 .· et , le delJ?t des 111~tl]41 , 
iat~ficatjdn 'ou c1'a<lfes100 ci)!lf{)rmf~~tr, 
a.nuc1es 50, 51 et. 5 ; '. . . . ·•. . , , ,. 

b) La. date a laqueile la pre~~t~; C' 
ti:oo. entierli .~ vigµ.eµr CQJ:).for,We 
l' ru"ticle 53 . . · 

Article 55 

Tex tes authentiques 

L'original de la presente Gonvention, d 
les texites anglais, chinois, espagnol, fran 
et russe sioot egalemenit . authentiques, 
depose aupres du. Secretrt!re ge~eral d~ .. 
01anisation des Nations Umes, qm en fera 
~opie certifie · conforme a , tou~ les Et?t 
part·enant a l'une des categor1es mentm 
a l'article 50. 

En foi de quoi 
autorises a cet effet par leurs gouve . 
respeotifs, ont signe la presente Conve 
qui a ete ouverte a la signature a New 
1e 16 decembre 1969. 

Protocole de signature facultative conce 
le reglement obligatoire des differen 

Les Etats Parties au present Protoco 
a la Conventioo sur les missions spe 
· ' d' ' "1 C t"o " q c1-apres enommee a onven 1 n , 

adoptee par 1' Assemblee generale <les N 
Unies le 8 deoeim.bre 1969, 

Exprima:nt leur desir de recourir, poor 1 

question qui les concerne touchant un 
rend relatif a !'interpretation ou a l'a 
cation de la Convention, a la juridiotion 
gatoire de la Cour internationale de Justi 
moh.s qu'un autre mode de reglement 
ete accepte d'un commoo accord par les 
ties dans un delai raisonnahle, 

Sont convenus des dispositions 
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.. Atitikel I 
<,;:cTviste.r om tolfonin:g och tillämpning aiv lkan
·~Jltionen faller under Internationella domsto
j1:s obligatiorisika domsrätt och kan därför ge
amn skrri:ftlig ansök::m anhängiggöras vid dom

. :if.Qlen av varje sådan part i tvis1ten, som själv 
iif;J1msluten ,till detta p1·01tokoll. 

Artikel Il 
lzparterna kan, inom en tidrymd av två må
iRder efver det ena parten har underrättat den 
sn&ra om att den förstnåmnda parten anser en 
WlSit :föreligga, överensko11'11na om att hänskjub:;i. 
saken icke till Initernationella domstolen utan 
,till skiljedomstol. När nämnda tid har gått 
till ända, kan vardera parten genom skriftlig 
ll!'isökan anhängiggöra tvisten vid In:ternatio
nefila dounstoJen. 

Artikel III 
Inom samma tidrymd av ~två månader 

~ parterna överenskomma om atlt tillämpa 
{tklikningsförfarande innan de . hänskjuter sa. 
1'!i. till Internationella doms1tolen. · 
,' 2. Fö.dikningsnämnden skall framlägga sitt 
f<>tslag inom fem månader efter det den har 
blivit tillsatt. Allltages förslaget icke av par
terna ~ tvis1ten inom två månader efter dess 
~~äggande, kan vardera parten genom skrifrt
~-ansökan anhängiggöra itvisten vid domsto-

Artikel IV 
•. Detta proitokoll skall hållas öppet för un
dertecknande för alla stater, som kan tillträda 
konventionen, intill den 31 december 1970 
iXörenta Nationernas högkvarter i New York. 

Avdkel V 
Detta pvotolkoll skall mtificeras. Ratifi

ka:tionsiinstrumenten skall deponeras hos För
enta Naitionernas generalsekreterare. 

Avtikel VI 
Detta . protokoll skall hållas öppet för aill

dut~ing för alla stater, som kan tillträda kon
ventionen. Ans.lutningshandlingama skall depo
neras hos Förenta Nationernas generalsekrete
rare. 

Article premier 
Les diff erends relatif.s a l'interpretation ou 

a l'applicaition de la Convention relevent de 
la com,petence obligatoire de la Cour iinter
nationale de Justice, et 'peuvent en conse
quence eitre porte.s devant la Cour par requete 
de toute partie au differend qui sera elle-meme 
P1artie au present Protocole. 

Article Il 
Les parties peuvent convenir, dans un delai 

de deux mois apres notification par une partie 
a l'autre qu'il existe a son avis llil1 differend, 
de recourir non a la Cour internationale de 
Justice, mais a un tribunal d'arbitrage. Ce 
delai etanit ecoule, chaque partie peut, par 
votie de requete, saisir la Cour du diff erend. 

Article III 
1. Les pardes peuvent egalement convenir, 

dans le meme delai de deux mois, d'adopter 
ooe procedure de conciliation avant de re
oourir a la Cour internationa1e de Justice. 

2. La commission de concilation devra 
formuler ses recornmandations dans les cinq 
mois suivant sa constitution. Si celles-ci ne 
sont pas accept6es par les parties au diff erend 
dans un delai de deux mois ;lpres leur com
munica:tioln, chaque partie pourra saisir la 
Cour du differend par voie de requete. 

Article IV 
Le present Protocole sera ouvert a la sig

nature de rous les Etats qui peuvent devenir 
Parties a la Convention, jusqu'au 31 decembre 
1970, au Siege de l'Organisaition des Nations 
Unies, a New York. 

Article V 
Le present Protocole est sujet a· ratification. 

Les •instruments de ratification seront deposes 
du Secretaire general de l'Organisation des 
Nations Unies. 

Al'ticle VI 
Le present Protocole restera ouvert a !'adhe

sion de tous les Eta1ts qui peuvent devenir 
Parties a la Convention. Les insitrurnents 
d'adhesion serent depose3 aupres du Secre
taire general de l'Organisation des Nations 
Unies. 
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Artikel VII 
1. Detta protokoll träder i kraft samma dag 

som konventionen eller den trert:tionde dagen 
efter den dag då den andra ratifikrutions- eller 
anslutningsurkunden, som gäller detta proto~ 
koll, har deponerats hos Förenta Nationernas 
generalsekreterare, beroende på vilken av dessa 
dagar som infaller senare. 

2. I förhållande till varje stat, som ratifi
cerar eller ansJ.uter sig till detta protokoll efter 
dess ikraftträdande enligt stycket 1 i denna 
artikel, skall protokollet träda i kraft den 
trettionde dagen .efter deponeringen av denna 
struts ratifikations- eller ansluitningsurkund. 

Artikel VIII 
Förenta Nationernas generalse:kreterare skall 

underrätta alla stater, som kan tillträda kon
ventionen: 

a) om varje undertecknande av detta pro
tokoll samt om deponering av ratifikations
eller anslutningsurkunder i överensstämmelse 
med artik1arna IV, V och VI; 

b) om dagen då detta protokoll träder i 
kr:aft in enlighet med artikel VII. 

Artikel IX 
· Huvudskriften till detta protokoll, vars 

engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska 
texter äger lika wtsord, skall deponeras hos 
Förenta Na1tiionernas generalsekreterare, vilken 
skall överlämna bestyrkta avskrifter därav till 
alla i wtikel IV avsedda stater. 

Till bekräftelse härav har undertecknade, av 
sina regeringar därtill vederbörligen befullmäk
tigade, undertecknat detta protokoll, som 
öppnades för undertecknande i New York den 
16 december 1969. 

Article VII 
1. Le present Protocole entrera en vigtlel.lt 

le meme jorur . que la Coinventioin ou le tren~. 
me i,ai1.1;r sui~ar;t la dat~ du ·~ep~t aUl';res ~: 
Secretair,e general de 1 Organrnat1on des 'Nå•. 
tions Unies du second instrUJtnent de · · 
catfoin du Protocole ou d'adhesiion a ce 
cole, si cette seconde date est pl;-is eloignee, 

2. Pour chacun des Etats qm ratifi~~ 
le present ProtoooJe • ou y adhereront apr~ 
son entree en vigueur conformement au 
graphe 1 du presenJt article, Je Pmtoco1e 
trera en vigueur le. ,trentieme jour sruivan 
dep(>t par cet Etat de son instrument . 
ratifäcation ou d'adhesioin. · 

Artide VIII 
Le Secretaire general de l'Organisation 

Naitions Unies notifiera a tous les Etats·. 
peuvent devenir Parties a la Convention: 

a) Les signatures apposees sur le pre 
Protocole et le depot des instruments de r 
cation ou d'adhesion conformement 1aliX 
ticles IV, V et VI; 

b) La date a laquelle le present Pro 
entrera en viigueur conformement 
VII. 

Article IX 
L'originaJ. du present Prottocole, don .. 

textes anglais, chinois, espagnol, · frainc;ais 
russe sont egalement authentiques, sera d' 
aupres du Secretaire general de l'Organis 
des Nat1ons Unies, . qui en fera tenir 
certifiee cCJ111forme a tous les Etaits vi 
l'article IV. 

En foi de quoi les soussignes dumeti 
torises . a cet effot par leurs gouvem . 
respecdfs, ont signe le pres·ent Protocole, 
a ete ouvert a la. signatui:e a New Yo 
16 december 1969; 
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. H~tuksen esitys Eduskunnalle erityisedustustoja koskevan 
yle1ssop1muksen eräiden määräysten hyväksymisestä. 

Suomi on 28 päivänä joulukuuta 1970 alle
ittanu~ er~~yisedt;i~tustoja koskevan yleisso

. ks:? J.a suhen ~nttyvän valinnaisen pöytä
a;i r11t~Jen pakolhsesta ratkaisemisesta, jotka 

" distyne1den Kansakuntien (YK) yleiskokous 
Eyväksyi 8 päivänä joulukuuta 1969 Yhdisty
~eiden Kansakuntien Kansainvälisen oikeuden 
t~kunnan ehdotuksen pohjalta. 

fi;Yl7issopir:iuksessa on ko~ifioitu erityisedus-
1p:sto1sta vo1massa olleet ha1anaiset tavanomai
·~ oikeuden ja kansainvälisen kohteliaisuuden 
~öt. Tämä~ lisäksi siihen on otettu myös 
eftty1sedustusto1en luonteesta ja tehtävistä joh
!ll'l'ia uusia itsenäisiä määräyksiä. Yleissopimus 

ei;:it~ä Wieni~sä vuonna 1961 tehtyä diplo
,, s1a . suhtelta koskevaa yleissopimusta 
~()pS 3-5 /70) ja samassa paikassa vuonna 
~~3 tehty~ . konsuJi~uhtc:it_a ~k{)§J;,:evaa ~eis
[))PllnUSta~ J01Sta ensm mainittu ori saatettu 
~omessa. voimaa~ blanl;,:~ttilakimenettelyä käyt
\lien. Si:o:nessa p1dettävun kansainvälisiin kon
feren~~~1hm o~a!listuv~en valtuuskuntien · ja 
~n1<il?1def'. :r101keuks1en ja vapauksien jär
~§tam1seks1 taydennettiin lainsäädäntöä Vtionna 
}?73 · ka:isainvälis~ä koi;if~rensseja ja erityis
e~ustustoia koskev1sta er101keuksista ja vapauk
s1sta annetulla lailla (572/73) ja asetuksella 
(t~B/73) ·. Mainittakoon lisäksi, että Kansain
viilisen 01keuden. toimikunta sai valmiiksi 
m~nna 19(1~ yleissopimusluonnoksen, joka 
~?~Ke~.. valt101den edustusta kansainvälisissä 
Jal')esto1ssä sekä niiden toimielimissä. Luonnok
t~l1 J?O~~a.lta on . tarkoitus tehdä lähiaikoina 
Kansamvahnen yleissopimus. . 

:Nyt puheena olevassa yleissopimuksessa eri
~~se~ustusto tarkoittaa valtiota edustavaa tila-
p~sta edustustoa, fonka valtio on lähettänyt 
f:s~:n ':~.lti?on tämän suostumuksella käsitte
kylllaan J~~k1n::mäisen valtion kanssa erityisiä 
u/Ytnyksia ta1 suorittamaan suhteessa jälkim-

atseen valtioon erityisen tehta··va .. -n T·· ·· muk · . . · aman 

d
- aisest1 valtion .ei ole pakko ottaa erityis-

e nstustoi'a · d . .. .... va~t~an ~a sen suostumukseei1 voi-
!ta:n luttaa ra101ttav1a ehtoja ... 
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Yleissopimus on eräänlainen mallisopi
~us ... s.~n .määräykset eivät ole pakotta
Vl~ s1111a m1elessä, etteivät ne valtiot joita 
as~.~ ... kos~~e,. .voisi niistä poiketa .. N~ ovat 
~aarayks~a, J~lta sovelletaan, jollei muusta so
v1ta. Yle1s~op1muksella on kuitenkin huomat
:~::-a merk.1t_Ys, koska ~rityi~e~ustustoja käyte
L~an nykyis:n runsaasti. Er1ty1sedustustot suo
nttavat usem tärkeitä tehtäviä, ja niihin voi
d~an turvautua silloinkin, kun muu vastaavan-
lainen yhteydenpito ei ole mahdollista. . 

Tähän asti erityisedustustoista on · ollut · ole
massa. ~.ajanaisia tavanomaisen oikeuden .. ja 
kansa111v~h~en kohtel~aisuuden sääntöjä. Näin 
ollen erity1sedustust0Ja koskeva yleissopimus 
on ajanl;,:o~!aisen tarpeen sanelerfia. Yleissopi
mu!;,:see? lm~yei; YK:n yleislmkous hyväksyi 
vahnna1sen rnto1en pakollisesta ratkaisemisesta 
tehdyi;; P.öytäkirja:i. Pöytäkirjassa edellytetään, 
et"fä--~11!0Je?'ratka1su tapahtuu Kansainvälisessä 
tu~?1.~o~stu1mess~, jolleivat riitapuolet pääse 
maaraaiassa sop1mukseen välitys- tai sovittelu
menettelystä. 

.YI.eissopimuk.sen alkulauseessa todetaan; että 
erity1sedustust.01a koske;ran kansainvälisen yleis
sop~mukser: ~ikaansaammen on omiaan edistä
m~an. valt101den välisiä ystävällisiä suhteita. 
~rity1.sedustustoille myönnettävien · erioikeuk:
s1~n Ja vap~~~sien tarkoituksena ei · ole yksi
ty1ste_n henkilo1den hyödyttäminen, vaan edus
tusto1en tehokkaan toiminnan varmistaminen 
Kansainv~.li~tä tapaoikeutta on edelleen sovel~ 
1~~.tava nnhm. kysymyksiin nähden, joita ei ole 
saannelty y le1ssopimuksessa. 

Yleisso.~~r:iuks~? l artikla sisältää erityis~dus
tuston maar1telman. Muut määritelmät. noudat
tavat etupäässä Wienin vuoden 1961 yleissopi-
muksen sanontoja. · . 

~rityisedustustojen lähettämistä koskevan 2 
aruklan mukaan vastaanottajavaltion suostu
m?s on saatava etukäteen diplomaattista tietä 
ta1 .~uul~~ .. s~~itulla taikka molemmin puolin 
h!.vaks?~t~".~a tayalla. Erityisedustuston tehtä~ 
vat maarataan asianomaisten valtioiden keski-


