
40 

1. 

Rep.Pres.framst.till landstinget ang.godkännande av vissa 

bestämmelser i sjöfartsavtalet med Sovjetunionen. 
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förutsättning att Riksdagen godkänner 

propositionen i oförändrad form. 

Helsingfors den 20 december 1974 

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

J~~' 
Justitieminister Matti Louekoski 



Regeringens propos1t10n till Riksdagen om godkännande av 
vissa bestämmelser i sjöfartsavtalet med Sovjetunionen. 

Som resultat av förhandlingar mellan Finland 
och Sovjetunionen undertecknades i Moskva 
den 3 .april 197 4 ett sjöfartsavtal mellan de 
båda länderna, vilket kompletterar och klargör 
de bestämmelser rörande sjöfartsförbindelserna 
mellan dessa länder, vilka förekommer i han
delsavtalet av år 1947 (Fördr.ser. 13/48), kon
sularöverenskommelsen av år 1965 (Fördr.ser. 
33 / 66) och, för sjöbärgningens del, i den år 
1971 ingångna överenskommelsen om bärg
ningsarbeten inom Finlands och Sovjetunionens 
vattenområden (Fördr.ser. 37 /71). 

Avsikten med det undertecknade avtalet 
är att utveckla sjöfarten mellan de båda 
länderna och att främja den internationella 
sjöfartens utveckling på grundval av principen 
om fri sjöfart. 

I artikel 1 i avtalet definieras det område, 
de fartyg och de personer, på vilka avtalets 
bestämmelser tillämpas. I samband med för
handlingarna konstaterades dock, att särskilda 
överenskommelser förekommer för Saima kanal 
och att avtalet sålunda inte som sådant till
lämpas därpå. 

Iakttagandet av principen om fri sjöfart samt 
de därav följande åtgärderna för utvecklandet 
av ömsesidiga förbindelser på sjöfartens om
råde har definierats i artikel 2 i avtalet. Enligt 
samma artikel lämnas utanför avtalet utövandet 
av sådan verksamhet, som enligt lagstiftningen 
i vederbörande land är förbehållen nationella 
inrättningar och företag. 

Artikel 3 i avtalet innehåller bestämmelser 
om utvecklandet av samarbetet och för
bindelserna mellan de myndigheter, som i 
bägge länder svarar för sjöfarten, de statliga in
rättningarna, sjöfartsverken och rederierna. 

I artikel 4 i detta avtal beviljas den 
andra partens fartyg ett nationellt bemötande i 
de fall som nämns i artikeln. Det bör be
träffande i artikeln nämnda sjöfartsavgifter och 
därmed jämförbara övriga avgifter och skatter 
konstateras, att ordet skatt intagits i avtalet 
på Sovjetunionens begäran och att det i 
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Finland skall anses avse endast sjöfartsavgifter 
och andra därmed jämförbara avgifter. 

I artikel 5 i avtalet ingår bestämmelser 
om behandling som mest gynnad nation på 
sjöfartens område. I 1947 års handelsavtal har 
Finland och Sovjetunionen beviljat varandra 
ovillkorligt och obegränsat mestgynnande i alla 
frågor rörande sjöfart. Denna bestämmelse 
förblir i kraft vid sidan av artikel 5 i det 
förevarande avtalet. 

Bestämmelserna i artikel 6 i avtalet gäller 
godkännande av fartygshandlingar och artik
larna 7-10 den speciella behandling som skall 
komma sjömän till del. 

Artikel 11 i avtalet innehåller be
stämmelser om en avtalsslutande parts moJ
ligheter att ingripa i fall av brott begångna på 
den andra avtalsslutande partens territorium 
och i tvister, som där uppkommer. Enligt 
stycke 2 i nämnda artikel skall, om besättnings
medlem på avtalsslutande parts fartyg begår 
brott ombord på fartyget, medan detta befinner 
sig på den andra avtalsslutande partens terri
torium, den sistnämnda avtalsslutande partens 
myndigheter inte, med vissa undantag, åtala 
honom utan samtycke av den förstnämnda av
talsslutande partens diplomatiska eller konsu
lära myndigheter. Då finsk domstol inte kan 
handlägga egentliga brottmål utan åtal, är dess 
jurisdiktion i sådana fall, där en besättnings
medlem på ett sovjetiskt fartyg begår brott i 
Finland, i vissa fall mera begränsad än vad av 
stadgandena i 1 kap. i strafflagen föranleds. 
Då det emellertid enligt 9 § 2 mom. i nämnda 
kapitel är möjligt att i lag avvika från 
stadgandena i samma kapitel, är en ändring av 
strafflagen inte nödvändig, utan blankettlagen 
kan anses tiilräcklig för att till denna del 
bringa bestämmelserna i artikel 11 stycke 2 
i avtalet i överensstämmelse med stadgandena 
i strafflagen. Om frågan gäller brott begånget 
ombord på finskt fartyg på sovjetiskt område, 
begränsar inte det beslut, som finska statens 
representant i Sovjetunionen fattat angående 
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väckande av åtal, de finska åklagarmyndighe
ternas möjlighet att senare vidta erforderliga 
åtgärder i saken, varför den prövningsrätt, 
som i avtalet beviljats den diplomatiska 
eller konsulära representanten endast måste an
ses öka dennes möjligheter att bevaka de finska 
medborgarnas rättigheter och intressen. Av 
sakens natur följer, att ifrågavarande represen
tant i svåra fall ber om instruktioner och råd 
från sitt hemiand angående huruvida samtycke 
till väckande av åtal bör ges eller vägras. 

Bestämmelserna i artikel 12 i avtalet gäller 
behandlingen av fartyg, last, besättning och 
passagerare fall av skeppsbrott och olycks
händelse. 

Bestämmelser om upprättande av en bland
kommission med uppgift att behandla frågor 
rörande avtalets tillämpning förekommer i 
artikel 13. 

Enligt bestämmelserna i artikel 14 rörande 
avtalets ikraftträdande sker detta 30 daaar 
efter den dag då parterna meddelat varand~·a, 
att deras konstitutionella krav för avtalets 
ikraftträdande uppfyllts. 

De överenskommelser beträffande sjöfarten, 
som Finland hittills har ingått med främmande 
stater, har i allmänhet varit blandade och gällt 
handei, sjöfart och konsulära ärenden. Det nu 
ingångna avtalet mellan Finland och Sovjet
unionen innehåller bestämmelser enbart rörande 
sjöfartsförbindelserna, och fackmyndigheterna 
har förordat ingåendet av detta avtal. 

Med stöd av vad ovan anförts föreslås i en
lighet med 33 § regeringsformen, 

att Riksdagen måtie godkänna be
stämmelserna i det i Moskva den 3 
april 1974 ingångna sjöfartsavtalet 
mellan Republiken Finlands regering 
och Socialistiska Rådsrepublikernas 
Förbunds regering, försåvitt de er
fordrar Riksdagens samtycke. 

Emedan ifrågavarande avtal innehåller be
stämmelser, som hör till området för lagstift
ningen, förelägges samtidigt Riksdagen till an
tagande följande lagförslag: 

Lag 
om godkännande av vissa bestämmelser i sjöfartsavtalet med Sovjetunionen. 

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas: 

Bestämmelserna i sjöfartsavtalet av den 3 
april 197 4 mellan Republiken Finlands rege
ring och Socialistiska Rådsrepublikernas För-

Helsingfors den ~ :Z ~ 1974. 

bunds regering är, försåvitt de hör till om
rådet för lagstiftningen i kraft såsom om dem 
överenskommits. 

Republikens President 

Minister för utrikesärendena 

(översättning) 

SJÖFARTSAVTAL 

mellan Republiken Finlands regering och 
Socialistiska Rådsrepublikernas Förbunds 

regering 

Republiken Finlands regering och Socia
listiska Rådsrepublikernas Förbunds regering 
har, 

med beaktande av den gynnsamma utveck-
lingen av förbindelserna mellan Finland och 
Socialistiska Rådsrepublikernas Förbund, vilka 
grundar sig på det år 1948 ingångna fördraget 
om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd, 

i sin önskan att utveckla sjöfarten mellan de 
båda länderna och främja utvecklingen av den 
internationella sjöfarten på grundval av prin
cipen om fri sjöfart, 

beslutat ingå detta avtal. 

Artikel 1 

I detta avtal betecknar: 
1. Begreppet "avtalsslutande parts fartyg" 

varje fartyg, som är infört i denna avtalsslu
tande parts fartygsregister eller för dess flagg 
i enlighet med landets gällande lagstiftning. 

Detta begrepp innefattar emellertid icke: 
a) örlogsfartyg, 
b) fartyg, som brukas uteslutande för ad

ministrativa ändamål eller statsändamål, 

c) fartyg, som användes för vetenskapligt 
forskningsarbete, eller isbrytare, ej heller, 

d) fartyg, som brukas för sport- eller nöjes
ändamål av icke kommersiell natur. 

2. Begreppet "fartygs besättningsmedlem" 
befälhavaren och varje annan person, som om
~ord yå fartyget faktiskt utför uppgifter, vilka 
ar forbundna med fartygets nyttjande eller 
med tjänst ombord på detta och som finns 
upptagen i fartygets manskap~förtecknins , 
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corJIAillEHME 

Mem,z:i:y IlpaBHTeJI»CTBOM ll>m1Jrn:u,a:cKoi1 Pec
ny6mtKM w IlpamueJII>CTBOM Co103a Co:seT
e«nx Co~naJIHCTMt:Iecm11x Pecny6Jum o Mop-

CKOM cy,z:i:oxo,a:cTBe 

TipaBMTeJibCTBO cP!i1HföIH,[\CKO:i1: Pecrry6JIM

Kli1 Ji1 TipaBwreJihCTBO Co103a CoBeTCKMx 

Cou;Mam1cn1qecKvrx Pecny6JIMK, 

npMHJi1MaH BO BHMMaHMe ycneurnoe pa3-

BJi1TMe cPli1HJI5IH,[\CKO- COBeTCKJi1X OTHOilleHMM, 

OCHOBbIBa10w;li1XC5I Ha 3aKJil:O"Y:eHHOM B 1948 
ro,[\y ,IJ;oroBope o ,I\PY)K6e, COTPY,I\HM"Y:ecTBe 

Ji1 B3aHMHO:i1: IIOMOUJ;Ji1 Me)K,[(Y cPJi1HJI5IH,[\CKOM 

Pecrry6JIMKOi1: M Co103oM CoBeTCKMx Cou;r.rn

JIJi1CTM"Y:ecKMx Pecrry6JIMK, 

:>I<eJia5I pa3BJi1BaTb MOpCKOe cyµOXO,[\CTBO 

Me)K):\y ,I\BYM5I CTpaHaMM M CO):\eMCTBOBaTb 

pa3B!i1TMl:O Me)l{,[\yirnpo,[\Horo Topronoro cy

,I\OXO,[\CTBa Ha OCHOBe rrpMHIJ;li1IIOB CB060,[\bI 

cy,[\OXO):\CTBa, peIIIMJIM 3aKJI10I.IMTb HaCT05I

w;ee CornameHMe. 

CTaTh>I 1 
B HaCTO>IUJ;eM CornarneHMM: 

1. TioH>ITMe «cy,rr.Ho )J;or0Bap1rnaww;e:i1:c>I 

CTopoHhI» 03Ha"Y:aeT JI106oe cy,[\HO, KOTopoe 

BHeceHo B cy,[\OBOM peecTp 3TOM CTOpOHhI 

MJIM IIJiaBaeT IIO,[\ ee cPJiarOM B COOTBeTCT

BJi1M c ):\eMCTBYl:OUJ;MM B CTpaHe 3aKOHO):\a

TeJibCTBOM. 

3To IIOWITMC He BKJilO"Y:aeT, O):\HaKO: 

a) BOeHHbie Kopa6JIM, 

b) cy,[\a, BbIIIOJIH5I10UJ;Me Ji1CKJI104MTeJibI-IO 

a,[\MMHMCTpaTMBHbie MJIM rocy,[\apcTBeHHbie 

cPYHKIJ;vIM, 
c) Hay"Y:HO-MCCJie):\OBaTeJibCKI1e cy):\a J1 Jie

,D;OKOJibI, 

d) crropTMBHhre MJIM yBecem1TeJihHbie cy

):\a, MCIIOJib3yeMbie ):\Jl5I HeKOMMepqeCKMX 

u;eJieå 
2. I10H5ITI1e ((qJieH 3KMIIa)Ka» 03HaqaeT 

KaIIMTaHa M mo6oe ,[\pyroe JIMIJ;O, ,J:\CMCTBM

TCJlbHO 3aIUITOe Ha 6opTy CY,!\Ha BbIIIOJIHC

HJi1CM o6>I3aHHOCTei1, CB5I3aHI-IbIX c 3KCIIJiy

aTau;11eM: cy,rr.Ha MJIM o6cJiy)KMBaHMeM Ha HeM 

J1 BKJilOqeHHOe B cy):\OBYlO pOJib , 
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3. Begreppet "territorium", använt i för
bindelse med en avtalsslutande part, land- och 
sjöterritorium under denna parts suveränitet. 

4 .. Begreppet "medborgare", använt i för
bindelse med en avtalsslutande part, en person, 
som erkännes som medborgare av denna part. 

Artikel 2 
1. De avtalslutande parterna utvecklar sina 

ömsesidiga förbindelser på sjöfartens område 
på grundval av principen om fri sjöfart samt 
avhåller sig från sådana åtgärder, som störande 
kunde inverka på den internationella sjöfartens 
utveckling på grundval av ovannämnda prin
ciper. 

2. De avtalsslutande parterna avstår från 
att vidta åtgärder, vilka skulle kunna begränsa 
möjligheterna för den andra avtalsslutande par
tens fartyg att på lika kommersiella villkor del
taga i sjötransporterna mellan egna hamnar och 
den andra avtalsslutande partens hamnar samt 
mellan dessa hamnar och hamnar i tredje land. 

3. De avtalsslutande parterna samarbetar i 
fråga om avlägsnandet aiv sådana hinder, som 
kan försvåra utvecklingen av sjötransporterna 
mellan hamnarna i de båda länderna. 

4. Bestämmelserna i denna artikel med
föra icke några begränsningar av rättigheten för 
fartyg, som för tredje lands flagg, att deltaga i 
sjötransporterna mellan de avtalsslutande par
ternas hamnar. 

5. Bestämmelserna i denna artikel: 
a) gäller ej utövandet av sådana verksam

het, som enligt lagstiftningen i vederbörande 
land är förbehållen nationella inrättningar och 
företag, såsom speciellt hamnbogsering, lots
ning, bärgningsverksamhet, kustfart och havs
fiske; 

b) förpliktar icke den ena avtalsslutande 
parten att bevilja den andra avtalsslutande par
tens fartyg undantag från stadgandena om obli
gatorisk lotsning. 

3. I1omi:n1e «TeppMTOpirn» B OTHOIIIeHMM 

,IJ;oroBapMBC110m;ei1c5I CTopoHbI 03Ha1-raeT cy

xonyTHYlO TeppMTOpMlO M MOpcrrne rrpo

CTpaHCTBa, Ha KOTOphie pacnpOCTpaH5IeTC5f 

cyBepemITeT 3To:iir ,IJ;oroBapvrBaJ:OII(ei1c5I CTo

pOHhI. 
4. I10H5ITMe «rpa)K11amrn» B OTHOIIIeHJ1J1 

,IJ;oroBapMBa10II(ei1c5I CTopoHhI 03Ha11aeT JIM

u;o, KOTopoe 9Ta ,IJ;or0Baprrna10II(a5fc5f CTo

poHa npM3HaeT CBOMM rpa)K11aHJ1HOM. 

CTaTh5I 2 

1. ,IJ;or0Baprrna10m;Mec5I CTopoHhI 6y,n;yT 

pa3BJ1BaTh ,D;BYCTOpOHHMe OTHOIIIeHJ15I B o6-

JiaCTJ1 MOpCKOro cy,n;oxo,n;cTBa Ha OCHOBe 

npJ1Hll;MIIOB CB060,J:\hI TOprOBOro MOperma

BaHM5I J1 B03p;ep)KMBaTbC5f OT TaI<MX .n;e:iircT

BJ1M, KOTOpb!e MOrm'.l 6br HaHeCTM yll(ep6 

pa3BMTM10 Me:JK,r(yHapO,r(Horo cy11oxop;cTBa 

Ha OCHOBe YIIOM5II-IYThIX npMHll;MIIOB. 

2. ,IJ;oroBapvrBalOII(Mec5I CTOpOHhI 6y):(yT 

B03):(ep)KJ1BaTbC5I OT npm-rnTM5I Mep, KOTO

phre Morm1 6hI orpaHWIJ1Th B03MO)KHOCTJ1 

cy):(OB ):(pyroi'r ,IJ;orOBapMBa10II(ei'rc5I CTOpo

HhI yqacTBOBaTb Ha paBHbIX KOMMepqecr·mx 

ycJIOBJ15IX B MOpCKJ1X nepeB03KaX Me)K,JJ;Y 

CBOMMM nopTaMM M nopTaMJ'.l p;pyroi1 ,IJ;oro

BapMBa10II(eiirc5I CTopoHhr, a TaK)Ke nopTaMJiI 

TpeThMX CTpaH. 

3. ,lJ;oroBapMBalOII(Mec5I CTopOHhI 6y):(yT 

COTPY/:\HM<IaTh B ycTpaHemrn npen5ITCTBMii, 

KOTOphie MoryT 3aTPY/:\H5ITh pa3BMTJ'.le rrepe

B030K MOpeM Me)K11Y rropTaMJ'.l MX CTpaH. 

4. IToJIO)Kemrn HacT05III(e:iir CTaThM He 

orpamFrnBa10T npaBo cy):(OB no,n; c:PnaroM 
TpeThMX CTpaH yqacTBOBaTb B MOpCKJ'.lX ne

peB03Kax Me)K):(Y IIOpTaMJ'.l ,D;oroBapMBalO

II(MXC5I CTopoH. 

5. I1ono)KeHM5I HacToHm;ero CornarneHM5I: 

a) He KaCalOTC5I THKJ:!X cPOPM 11e5ITeJihHOC

TJ'.l, ocym;ecTBnem1e KOTopr,rx pesepBMpyeTC5I 

cornacHO cornacHO 3aKOHO)J;aTeJihCTBY COOT

BeTCTBy1om;eii ,D;oroBapMBmom;eii:c5I CTopoHhI 

3a Hau;MoHaJihHbIMJ'.l opraHJ'.l3all;M5IMJ1 MJIJ'.l 

rrpe):(IIpM5ITM5IMJ'.l J1, B 11aCTHOCTJ1, IIOpTOBhie 

6yKCI1pHbie pa60ThI, JIOD;MaHCKa5I rrpOBO):\Ka, 

cnacaTeJII>Hhre orrepau;MM, Ka60Ta:1KHMe ne

peB03KM M MOpCKOe p:r,r60JIOBCTBO; 

b) He 065I3brna10T OJJ;HY ,D;oroBapMBa10m;y

KlC5I CTopoHy pacnpocTpamnh Ha cy,11a /:\PY
ror!! ,D;oroBaprma1:0m;eiiC5I CTopoHhI M3'b5ITM5I 

I13 rrpaBMJI 06 065I3aTeJihHOM JIOD;MaHCKOM 

npOBO,I(Ke. 

Artikel 3 
De avtalsslutande parterna kommer inom ra

men för sin lagstiftning att fortsätta sina an
strängningar i syfte att upprätthålla ?ch utveck~ 
la samarbetet mellan sjöfartsmynd1gheterna 1 
de båda länderna. 

De avtalsslutande parterna håller ömsesidiga 
konsultationer och utbyter information mellan 
de statliga inrättningar som svarar för sjöfar
ten samt utvecklar förbindelserna mellan sina 
länders sjöfartsverk och rederier. 

Artikel 4 
1. Vardera avtalsslutande parten beviljar 

den andra avtalsslutande partens fartyg samma 
behandling som de egna fartygen i internatio
nell trafik i fråga om fri in- och utfart i ham
narna, användning av hamnarna för lastning 
och lossning, in- och utskeppning av passage
rare och resgods, sjöfartsavgifter och därmed 
jämförbara övriga avgifter och skatter samt 
nyttjandet av för sjöfarten avsedda och med 
den sammanhängande sedvanliga verksamhets
former och tjänster, såsom bunkring, proviante
ring, avlämning av förorenat barlastvatten, och 
andra hamntjänster. 

2. Bestämmelserna i denna artikel: 
a) gäller ej hamnar, som icke är öppna föt 

utländska fartyg; 
b) gäller ej tillämpningen av bestämmelser 

utfärdade för utlänningars inresa och vistelse i 
landet. 

Artikel 5 
De avtalsslutande parterna vidtar inom ra

men för sin lagstiftning och sina hamnföreskrif
ter alla erforderliga åtgärder för att under
lätta och påskynda sjötransporterna, för att för
hindra onödig fördröjning av fartygen samt i 
mån av möjlighet för att påskynda och förenkla 
tull- och andra formaliteter som bör iakttas i 
hamnarna. 

. 2. Härvid skall avtalsslutande part, såvida 
icke annorlunda förutsättes i bestämmelserna i 
detta avtal, medge den andra avtalsslutande 
partens rederier och fartyg lika gynnsam be
handling som fartyg och rederier från tredje 
land. 
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CTaTI>5I 3 

,D;or0Baprrna10m;wec5! CTOpOHhI 6y):(yT rrpo

,IIOJI)KaTh rrpr1.!IaraTh, B npe11enax MX saKo

Ho,n;aTeJihCTBa, BCe YCMJIM5I K TIO,IJ;,I(ep)KaHHJ:O 

M pa3BMTM10 3cjJCper<TMBHoro COTPY/:\HWieCT

Ba MeX<.z:IY BJiaCT5IMJi1, OTBeTCTBeHHbIMM sa 

MOpCKOM TpaHCIIOpT B MX CTpaHax. 

,IJ;oroBapHBa1ow;Mec5I CTOpoHhr 6Y.L\YT npo

BOf:IMTh B3aHMHbie KOHCYJibTau;rn1 J1 o6Merrn

BaTbC5I :rrntjJOpMau;wei'r Me)K/W fipaBHTeJJb

CTBeHHbIMM Ycrpe)K,n;e:ru15IMM, OTBeTCTBeHHbI

MYI sa MOpCKOM TpancnopT B MX CTparrnx, I1 

pa3BMBaTb KOHTaKThI Me)K,IIY MX CY):(OXO):(

HhIMM opraHMsau;vrnMn r1 cy):(oBnai:1em,u;aMH. 

CTaTb5I 4 
1. Ka:1K,n,a5I M3 ,1J.or0Bapvrna1:0rrv1xc5I CTo

poH npe,n;ocTaBMT cy,11aM ,n,pyroi1 ,IJ;or0Bap>1-

na1om;ei1c5I CTopoHhI TaKoe x<e o6pam;eHMe, 

KaKoe OHa npe,JJ;OCTaBmieT CBOMM cy):\aM, sa

H5ITbIM B Me)K,J:\YHapO):(HbIX rrepeB03Kax, B 

OTHOillemrn CB060,r(HOrO ,JJ;OCTyna B IIOpTbI 

J1 BbIXO):(a J'.!3 HMX, J1CIIOJih30BaHM5f nopTOB 

1(JI5I norpy3KM M Bhrrpysr<w rpysoB, noca,u;KH 

M BhICa,I(KI1 nacca)KMpOB I1 MX 6ara)Ka, KO

pa6eJibHbIX M ,11pyn1x aHaJIOrMLIHhIX c6opoB 

J'.l HaJIOrOB, 6yHKepOBKM, CHaföKeHJ'.!5! rrpo

,IIOBOJihCTBMeM, y,11aJieHM5I sarp5I3HeHHOM 6aJr

JiaCTOBOM BO,[\bI, peMOHTa J'.l ):lpyrMX nopTO

BbIX ycnyr. 

2. I1onmr<eHM5I HacT05Im;ei'r CTaThlil: 

a) He pacnpocTpaH5IlOTC5I Ha rropThI, He 

OTKpbIThie ,I(JI5I 3axo,11a MHOCTpaHHbIX cy,I(OB; 

b) He saTparMBalOT rrpMMeHeHMe rrpaBMJI, 

KacalOIT(MXC5I B'he3,I(a I1 npe6hIBaHJ15I MHO

CTpami;eB. 

CTaTb5I s 
1. ,D;or0Bapwna10m;11ec5I CTopOHbI 6y):lyT 

npMHMMaTb, B npe11enax cBoero saK0Ho,11a

TeJ1bCTBa M nopTOBbIX npaBJ1JI, BCe Heo6xo

,IIMMbie MephI K TOMY, 1IT06hI o6nertIJi!Tb M 

YCKOpMTh MOpCKJ'.le nepeB03KJ'.l, npeII5ITCTBO

BaTb HeHy)KHhIM 3a):lep)KKaM CY):(OB, H, TIO 

B03MO)KHOCTI1, ycr<OpMTb M ynpOCTHTb ocy

m;ecTBJieHMe TaMO)KeHHhIX I1 J:!HhIX ,11ei'rCTBY

lOIT(MX B IIOpTax c:PopMaJJbHOCTeii:. 

2. B 3TOM CB5I3H, ecJIH vrnoe He npe):ly

CMOTpeHo TIOJIO)KeHJ15IMI1 HaCT05Iru;ero Co

rnalllemrn, cy):(OXO):(HhIM rrpe.n;rrpM5ITI15IM M 

cy,11aM O,[(HOM ,IJ;oroBapMBa10m;ei'rc5I CTopOHbI 

6y):(eT rrpe,[\OCTaBJI5ITbC5I ,11pyrm1: ,lJ.oroBapH

Ba10m;ei'rc5I CTopoHoi'r TaKoe )Ke 611aronpM-

5ITHoe o6pam;eHHe, Kar< 11 cy):(aM M cy,r(oxo):(

HhIM npe,11npI15ITI15IM TpeTbHX CTpaH. 
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Artikel 6 
1. Vardera avtalsslutande parten erkänner 

den andra avtalsslutande partens fartygs natio
nalitet på grundval av de dokument, som för 
fartyget utfärdats av den sistnämnda avtalsslu
tande partens behöriga myndighet. 

2. Vardera avtalsslutande parten erkänner 
mätbrev och andra fartygshandlingar som ut
färdats eller godkänts av den andra avtalsslu
tande parten. Avtalsslutande parts fartyg, som 
är försedda med lagliga mätbrev, befrias från 
förnyad mätning i den andra avtalsslutande 
partens hamn, och den dräktighet som i mät
brevet uppgivits för fartyget lägges till grund 
för beräkning av hamnavgifter och andra sjö
fartsavgifter. 

Artikel 7 
1. Vardera avtalsslutande parten godkänner 

de identitetshandlingar som utfärdats av den 
andra avtalsslutande partens behöriga myndig
het för besättningsmedlemmar, som är denna 
avtalsslutande parts medborgare, och beviljar 
innehavarna av dessa identitetshandlingar i ar
tiklarna 8 och 9 i detta avtal nämnda rättig
heter under där fastställda förutsättningar. 
Dessa identitetshandlingar är: 

- för Finland: finskt sjömanspass eller 
finskt utrikespass; 

för Sovjetunionen: sovjetiskt sjömanspass. 

2. Bestämmelserna i artiklarna 8 och 9 i 
detta avtal tillämpas på motsvarande sätt på 
person, som ej är finsk eller sovjetisk med
borgare, men som innehar identitetshandling, 
som motsvarar bestämmelserna i konventionen 
den 9 april 1965 angående förenkling av 
formaliteterna i internationell sjöfart och i 
bilaga till denna eller som är utfärdad i enlig
het med bestämmelserna i Internationella Ar
betsorganisationens konvention nr 108, 1958 
angående sjöfarares identitetsbevis. En sådan 
identitetshandling skall vara utfärdad av stat, 
som anslutit sig till vederbörande konvention, 
och innehålla garanti för att handlingens inne-

CTaTMI 6 
1. KaJK,n;a.H M3 ,D;oroBap11Ba10ru;11xc.H CTo

poH npl!l3HaeT Ha~MOHaJibHOCTh cy,iwa ,n;py
rotl ,D;oroBapMBa1orn;eii:c5I CTopoH:&I Ha ocHo
BaHMM ):\OKyMeHTOB, BhI,IJ;aHI-lbIX yKa3aHHOMY 
CYAHY KOMneTeHTHbIMliI BJI8.CT5IJVI!i! 3TOI1 JI:o
r0Bap11Ba10ru;er1c.H CTopoHhI. 

2. Ka/K)J;a5I M3 ,IJ;or0Bapvrn2noru;Hxc.H CTo
poH npM3HaeT MepHTeJibHhie CBM,D;eTeJibCTBa 
];I ,D;pvrvre ,I(OKyMeHTbI cy,JJ;Ha, BbIJ];8.HHble Ji!JIJ1 

npM3HaBaeM:ore ,JJ;pyroii ,IJ;oroBapi;rna1oru;eiic.11 
CToponoi1:. Cy,u;a 3TOJ1 ,IJ;or0Bapvrna10ru;ei1c5I 
CTopoHH, cHa6)KeHHhre 3aKOHHhIM.l1 MepM
TeJihHhINn1 cmr,n;eTeJihCTBaMI1, 6y,JJ;yT OCB060)K
,I1aThC,q OT IIOBTOpHoro o6Mepa B IIOpTax 
,[lpyroii: ,D;or0Bap11Baioru;eii:c5I CTOpOHhI, 11 
BJV1eCTMMOCTh cy,D;Ha, yKa3aHI-Ia5f B MepMTeJih
HOM CBIII,D;eTeJibCTBe, 6y,D;eT rrpMHHMaThCS! sa 
OCHOBY JiIC'II1CJieHJil5I IIOPTOBbIX JiI ,D;pyn1x KO
pa6eJihHhIX c6opoB. 

CTaTh.H 7 
1. Ka)K,n;a.H ,IJ;oroBapI1Ba10ru;a.HC5I CTopoHa 

npM3HaeT ,ll;OKyMeHTbI JIMtIHOCTM, BhI,D;aHHhie 
KOrirneTeHTHbIMM BJiaCT5IMJiI ,ri;pyroii ,IJ;or0Ba
pr1Ba10rn;ei1c.H CTopoH.or •rneHaM 3KMIIa:>Ka, 
5IBJI5I10IIJ;l1MC5f rpa:rK,n;aHaMJ1 3TOM ,IJ;or0Bap11-
Ba10ru;eilc5.! CTopOHbI, J1 rrpe,[IOCTaBmreT BJia
,[\CJih~aM 3TJiIX ,I\OKyMeHTOB mFIHOCTJi! npaBa, 
rrepecrliICJieHHhie B CTaTb5IX 8 Ji! 9 HaCT05I
ru;ero Cornarnemur, rrpI1 co6mo):leHliiliI yKa
saHHhIX B HJ1X ycJIOBliIM. 

TaKVIMM ,[\OKyMeHTaMM JIHtJ:HOCTliI .HBJI5I-
10TC.H: 

- co CTOpOHbI CDI1HJI5IH,[\MJiI: CDJiIHJI5IH,IJ;CKI1T~1 
nacrropT MOpHKa liIJiliI t:P:wmrnH,JJ;CKM:i1: sarpa
HM'IHbIM nacnopT; 
- co cTopoHhI CoBeTcKoro Co10sa: «ITac
rropT MOp5.!Ka CCCP». 

2. K JiliI~y, KOTopoe He JrnmreTC.H rpa:IK
,JJ;aHm-IOM HI1 <PI1HJI5IH,[IMM, HM CoBeTcKoro 
C01osa, HO BJia):leeT ,n;oKyMeHTOM JIJi!tJ:HOCTM, 
COOTBCTCTBY10ill;MM IIOJIO:IKeHM5IM KOHBeH~MJiI 
no o6nerqemuo Me:IK,[lyHapo,n;Horo Mopcrrn
ro cy,JJ;oxo,rr,cTBa OT 9 arrpen5I 1965 ro,rr,a u 
npvrnmKemrn K Hei'1 J1JIJi! BbI,D;aHHbIM B COOT
BCTCTBJ1Ji! c IIOJIO:>KeHM5.!MJ1 108-M KoHBer-rn;:wliI 
Me:rKJWHapo,D;HOM OpraHMsau;rrn Tpy,n;a, Ka
ca10ru;eiic5f y,JJ;OCTOBepeHMii JIMtJ:HOCTM MOp5I
KOB 1958 ro,rr,a, rrpMMCH5Il:OTC5I COOTBeTCTBy-
10II\J1M o6pa30M IIOJimKeHJ15.! CTaTeii: 8 M 9 
HacTo5Irn;ero Cornarnemrn. TaKoii: ,i:i;oKyMeHT 
mr<IHOCTM ,I(OmKeH 6nITh BbI,IJ;aH rocyµ;apcT-

kan återvända till det land där hand
lingen utfärdats. 

3. Bestämmelserna i artiklarna 8 och ~ i 
detta avtal skall i största möjliga utsträcknmg 
tillämpas på person, som icke är finsk eller 
sovjetisk medborgare och som innehar annan 
än i punkt 2 avsedd identitetshandling. 

Artikel 8 
1. Innehavare av identitetshandling, som 

avses i artikel 7 i detta avtal, kan i egenskap 
av besättningsmedlem på avtalsslutande parts 
fartyg upphålla sig i land utan visum under 
den tid då fartyget ligger i den avtalsslutande 
partens hamn på villkor att han finns upptagen 
i den manskapsförteclrning som fartygets befäl
havare överlämnar till vederbörande myndig
heter i frågavarande hamn. 

2. Vid landstigning och återvändande till 
fartyget är besättningsmedlem skyldig att un
derkasta sig i denna hamn fastställda gräns
och tullvisitationer. 

3. Om i stycke 1 avsedd besättningsmedlem 
behöver tagas in för sjukhusvård på den andra 
avtalsslutande partens territorium, skall denna 
avtalsslutande parts myndigheter ge honom till
stånd till vistelse på nämnda territorium under 
den tid som erfordras för sagda vård. 

Artikel 9 
1. Innehavare av i artikel 7 i detta avtal 
nämnd identitetshandling kan inresa på den 
andra avtalsslutande partens territorium som 
passagerare i vilket slag av fortskaffningsmedel 
s~m helst eller färdas genom dess territorium, 
da han .är på väg till sitt eget fartyg eller 
flyttar till annat fartyg, är på väg till sitt 
hemland eller reser av någon annan anledning, 
som godkänts av den andra avtalsslutande 
partens myndigheter. 
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BOM, IIpMCOe,[\I1HJiIBllH1MC5I K COOTBeTCTBY1D
ru;ei1 KoHBeHIJ;MM, :vr co,ri;ep)KaTb rapaHTliHO 
B TOM, 'ITO BJia,I.1enen; ,[\OKyMeHTa MOJKeT 
B03BpaTJ'ITbCJI B TY cTpaHy, r.n;e ,i:i;oKyMeHT 
BbI,[\aH. 

3. K nmi;y, KOTopoe He 5rnm1eTC5I rpax<
,ri;aHMHOM m1 cPMHJI.HH,ll;I1li1, HM CoBeTcKoro 
C01osa M BJia,I.1eeT MHbIM ,I\OKyMeHTOM nv.tJ:
HOCTM, creM rrpe,ri,YCMOTpeHHHM B IIYHKTe 2, 
nono:>Kei:-rnSI cTaTe:ii: 8 M 9 HacToHru;ero Co
rnarnemrn IIp11MeH5I10TC5I B TOM Mepe, B Ka
Koi::I 3TO B03MO:IKHO. 

CTaTMI 8 
1. Bnap;enou;aJVI yrroMJIHYThIX B CTaThe 7 

HaCTOSiru;ero CornarneHM5I ,i:i;oKyMeHTOB m1q

HOCTM pa3pernaeTC5f B KcJ.I-IeCTBe 'IJieHOB 3KH
naw:a cyµ;Ha O,I\HOM ,IJ;oroBap11Ba10ru;eii:cSI 
CTOpOHhI HaXO,ll;MTbC5f Ha 6epery B Te'leH11e 
BpeMeHM rrpe6nrnamrn cyµ;Ha B nopTy ,u;py
rofr ,IJ;oroBapMBai-0ru;eiicJI CTopoH.or 6es m13 
rrpw ycJIOBJiIM, LITO OHM BHeceHbI B CI1,[\0BY10 
pOJih, nepe,I1amry10 K8-IIMTaHOM cy,n;Ha KOM
neTeHTHhIM BJiaCT5IM COOTBeTCTBy10ru;ero 
rropTa. 

2. I1pl1 cxo,JJ;e na 6eper M B03Bparu;emrn 
Ha cy,r(HO 1rner-u,r 3KMIIa)Ka 06513au;:,1 no,wnr
H5!TbC51 ycTaHOBJieHirnMy B 3TONI nopTy rro
rpaHM'-IHOJVIY I1 TaNIOJKem-IOMY KOHTPOJI10. 

3. B cny•i:ae Heo6xo;o;MMOCTM rrnnpam1Tb 
ynoMJIHYTOro B IIYHKTe 1 'IJieHa 3I<I1IIa:>Ka 
Ha rocmnam13an;mo Ha TeppMTOpMw ,ri;pyroii 
.IJ;oroBaprrna1orn;er1cH CTopOHhI, KOMneTeHT
Hhie BJiacTM 3TOM ,D;oroBapr1Ba10ru;eikJI CT0-
p01-m rrpe,n;ocTaBHT eMy paspernem1e Ha 
rrpe6hrnam1e Ha yKasammM: Teppr1Top11:w B 
Tecrem1e BpeMem1, Heo6xo,n;11Moro ,I\JI5I netJ:e
HW5I. 

CTaTM! 9 

1. Bna,[\eJiou;aM yrroM.>IHYThIX B cTaTbe 7 
nacTo.Hru;ero Cornarnemrn Yf\OCTOBeper-rnfl 
JIW:IHOCTYI MOp5IKOB paspernaeTC5I B'he3:rKaTh 
B Ka'leCTBe rraccaxurpoB KaKoro-Jrn6o cperi;
CTBa TpaHcnopTa na Tepp1uopmo ,n;pyroi'1 
.IJ;oroBapv.rnmorn;eiicJI CTopoHhI I1JIJiI rrpoes
/KaTh ee TeppI1TOplillO TpaH3li1TOM, KOr,n;a OHJf 
HanpaBJI5fl:OTC.H Ha cBoe cy,[IHO JiJJIJi! rrepee3-
)!(a10T Ha ,[lpyroe cy,i:i;Ho, HanpaBJI5IlOTC5I Ha 
PO,JJ;MHY J1JII1 e,ri;yT TIO KaKMJVI-m160 )-\PYrI11VI 
npI1Lili1HaM, KOTOpnie 6y,i:i;yT O,JJ;06peHhI BJiac
T5IMM 3TOr1 ,ri;pyroii ,D;oroBapMBa10ru;er1nr 
CTOpOHbI. 
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2. I samtliga fall som avses i stycke 1 skall 
besättningsmedlem inneha den andra avtals
slutande partens behöriga visum, vilket veder
börande myndigheter beviljar på kortast möj
liga tid. 

Artikel 10 
1. Oavsett bestämmelserna i artiklarna 7-9 

i detta avtal förblir de stadganden som skall 
iakttagas på de avtalsslutande parternas terri
torium angående utlänningars inresa, vistelse 
och utresa fortfarande helt i kraft. 

2. Vardera avtalsslutande parten har rätt 
att vägra besättmngsmedlem, som de anser 
icke önskvärd, tillträde till sitt territorium. 

Artikel 11 
1. Avtalsslutande parts rättsliga myndig

heter skall ej till behandling upptaga mål, som 
gäller tvist om arbetsförhållande mellan befäl
havare och besättningsmedlem ombord på den 
andra avtalsslutande partens fartyg. 

2. Om besättningsmedlem på avtalsslutande 
parts fartyg begår brott ombord medan fartyget 
befinner sig på den andra avtalsslutande par
tens territorium, skall den sistnämnda a,vtals
slutande partens myndigheter icke åtala honom 
utan samtycke av den förstnämnda avtalsslutan
de partens diplomatiska eller konsulära myn
digheter. Sådant samtycke fordras ej, om 

a) brottet riktar sig mot den stat, på vars 
territorium fartyget befinner sig, mot med
borgare eller juridisk person i den staten, mot 
i den staten fast bosatt utlänning eller mot den 
allmänna ordningen i denna stat; eller om 

b) brottet utgör ett grovt brott mot någons 
liv, hälsa eller säkerhet; eller om 

c) åtalsåtgärderna är erforderliga för mot
arbetandet av olovlig handel med narkotika. 

2. Bo Bcex cnycrnJix, yrroMJIHYTbIX B nyHK

Te 1, MOp5IKJ1 )..\0J1)KHbl MMeTb COOTBeTCTBy

lOJJJ;Me BM3br ).l;pyro:W ,IJ;oroBapMBa10JJJ;e:i1cJI 

CTOpOHbl, KOTOpbre 6y).l;yT BhI)..\aBaTbC5I KOM

neTeI'ITHbIMM BJiaCT5IMM B B03MO/KHO KOpOT

KMM cpoK. 

CTaTb5I 10 
1. 3a J1CKJ11Dqem,IeM IIOJ10JI<eHMI!r CTaTe:W 

7-9 HaCTOJIJJJ;ero ComarneHlirn, Ha TeppMTo

p:vrnx ,IJ;or0Bapvrna10JJJ;MXC5I CTopoH non

HOCTblO coxpaH5IlOT CBOlO c:vrny IIOJJO:>KeHliUI 

OTHOCliITeJJbHO B'be3)..\a, npe6bIBaHI15I M BbI

e3)..\a MHOCTpami;eB. 

2. Ka:>K).l;aJI liI3 ,IJ;or0Bapvrna10JJJ;MXC5I CTo

poH coxpmrneT 3a co6o:W npaBo OTKasaTb 

B )..\OCTyne Ha CBOlO Teppli!TOpliilO MOp.m<aM, 

KOTOpbIX OHa C01ITeT HeJKeJJaTeJibHbIMJ1. 

CTaTh5I 11 
1. Cy,n;e6Hnre BnacTM O)J;HOH M3 ,IJ;orOBa· 

pr1Ba10w;Mxc5I CTopoH He 6y).l;yT npYIHMMaTb 

K npOliI3BO).l;CTBY MCKliI no cnopaM o TPY).l;O

BbIX OTHOIIIeHI15IX, B03HMKIIlliIM Me:>K).l;Y Ka

IU1TaHOM cy)..\Ha ,n;pyro:iiJ ,IJ;oroBapMBalDJJJ;eMC5I 

CTopoHhI M LIJJeHaMM 3KMrra:>Ka 3Toro cy).l;Ha. 

2. Ecm1 LIJJeH 3KMTia:JI<a cy,[\Ha o,ri;Ho:i1: 

,IJ;or0Bapr1Ba10JJJ;ei1c5I CTopOI-IbI coBeprm1T 

rrpaBOHapyilleHliie Ha 6opTy 3TOrO cy,n;Ha BO 

BpelVrn ero npe6DrnaHM5I Ha TeppYITopMM ).l;py

ro:W ,IJ;oroBapMBa10JJJ;er1:c5I CTopoHhI, BnacTM 

9Toh ).l;pyroh CTOpOHbI He 6y).l;yT Bo36y:>K).l;aTh 

npoTMB Hero cy).l;e6Horo rrpecne).l;oBaHM5I 6e3 

cornacMJI ).l;MIIJIOMaTMqecr<:oro MnM KOHCYJih

cKoro ).l;OJJJKHOCTHoro nmi;a nepBOM ,IJ;oroBa

pYIBalOJJJ;e:WcJI CTopoHhI. TaKoe cornacMe He 

Tpe6yeTC5I, eCJIJ1: 

a) rrpaB0Hapyrnem1e coBeprneHo npOTliIB 

Toro rocy):\apcTBa, Ha qbei/r Tepp11Toprrn Ha

xo)J;MTC5! cy,ri;HO, liIJII1 rpa)K)::\aHMHa, MJIJ1 1opI1-

):\J!llieCKOro JJI1IJ;a 3Toro rocy).l;apcTBa, lirnM 

HHOCTpami;a, IIOCT05IHHO rrpOiKMBalOJJJ;ero B 

3TOM rocy)..\apCTBe, MJ1M HarrpaBneHO npOTMB 

o6JJJ;ecTBeHHoro nop5I)J;Ka 3Toro rocy).l;apcT

Ba; 

b) rrpaBOHapyrneHMe IIO CBOeMy xapaK

Tepy 5!BJ15IeTC5I T5!:>KKMM rrpecTynneHMeM npo

Tli!B )KJ13HI1, 3)J;Op0Bb5I JiIJ1M J1111IHOM 6e3onac

HOCTM; 

c) npecne,L\OBaHtte 5IBJI5IeTC5I Heo6xo,[\M

MbIM ,L\J15I 6opb6bI npOTJ1B 3anpeJJJ;eHHOM 

TOprOBJ1JiI HapKOTMKaMM. 

Artikel 12 
1. Om avtalsslutande parts fartyg lider 

skeppsbrott, går på grund, driver upp på stran
den eller på annat sätt skadas vid den andra 
avtalsslutande partens kust, skall fartyget och 
lasten på denna avtalsslutande parts territorium 
åtnjuta samma förmåner som dess egna fartyg 
och dess last. 

2. At besättningen och passagerarna liksom 
även åt fartyget och dess last ges vid alla tid
punkter samma hjälp och bistånd som åt det 
egna landets fartyg. 

3. För last och föremål som lossats eller 
bärgats från ovan i punkt 1 nämnt fartyg ut
går ingen som helst tullbeskattning, såvida de 
icke lämnas för användning och förbrukning 
på den andra avtalsslutande partens territorium. 

4. Bestämmelserna i denna artikel berör 
icke tillämpningen av överenskommelsen av 
den 25 augusti 1971 mellan Republiken Fin
lands regering och Socialistiska Rådsrepubliker
nas Förbunds regering om bärgningsarbeten 
inom Finlands och Sovjetunionens vattenom
råden. 

Artikel 13 
1. En blandad kommission skall upprättas 

med uppgift att behandla frågor rörande till
lämpningen av detta avtal. Kommissionen sam
manträder på begäran av någondera avtalsslu
tande parten. 

2. Den i stycke 1 nämnda kommissionens 
sammansättning och verksamhet fastställes av 
de avtalsslutande parternas myndigheter. 

Artikel 14 
Detta avtal träder i kraft 30 dagar efter 

den dag de avtalsslutande parterna meddelat 
varandra, att parternas konstitutionella krav 
för detta avtals ikraftträdande uppfyllts. 

Detta avtal förblir i kraft till dess det upp
sagts av någondera avtalsslutande parten, sedan 
denna part meddelat detta tolv månader tidi
gare. 

2 15028/74 
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CTaTb5I 12 
1. EcnM cy):\HO O).l;HOM lil3 ,IJ;oroBapliIBa10-

JJJ;MXC5I CTopoH rroTepnliIT Kopa6neKpyrne

HMe, C5I)..\eT Ha MeJib, 6y).l;eT BbI6porneHO Ha 

6eper MJIJiI IIOTepIIYIT KaKylO-JJM6o ).l;pyry10 

aBapM10 y 6eperoB ).l;pyro:W CTopoHhI, TO 

cy)..\HO JiI rpy3 6y).l;yT TIOJib30BaTbC5I Ha Tep

pMTOplilliI 3TO:i1 CTopOHhI TeMM :>Ke npeliIMY

JJJ;ecTBaMliI, KOTOpbre npe).l;OCTaBJ15IlOTC5I Ha

IJ;liIOHaJibHOMY cy).l;HY M rpy3y. 
2. qneHaM 3KliIIIa:>Ka liI rracca)KMpaM, paB

HO KaK JiI caMOMY CY).l;HY M ero rpy3y, 6y).l;yT 

OKa3hIBaTbC5I BO BC5IKOe BpeM5I IIOMOJJJ;b J1 

CO,D;eMCTBlile B TOM :>Ke Mepe, KaK JiI Hari;Mo

HaJibHbIM cy)..\aM. 

3. fpy3 JiI npe)..\MeTbI, Bbrrpy:>KeHHbie MJIJ1 

cnaceHHhie c cy).l;Ha, yrroMJIHyToro B rryHKTe 

1, He 6y).l;yT o6naraTbC5I HliIKaKMMM TaMO

:>KeHHbIMM IIOIIIJ1J1HaMJ1, ecJIM TOJibKO OHliI He 

6y).l;yT rrepe)..\aHbl )..\JI5I MCIIOJ1b30BaHI15I JiIJ1YI 

noTpe6JieHM5I Ha TeppliITOpMliI ).l;pyror1: ,IJ;oro

BapMBa10w;e:Wc5I CTopoHhI. 

4. I1ono:>KeHM5I 3TOM CTaTbliI He saTparliI

BalOT npliIMeHeHMe CornarneHMJI Me:>K).l;Y 

ITpaBliITeJihCTBOM cl>MHJIJIH).l;CKOM Pecny6nM

KM liI IT paBJiITeJihCTBOM Co103a CoBeTCKliIX 

Cori;11anMCTMqecKliIX Pecny6JIMK o npo11s

BO).l;CTBe cnacaTeJibHbIX pa6oT B cPI1HJ15IH).l;

CKliIX JiI COBeTCKliIX BO)..\ax OT 25 aBrycTa 1971 
fO)..\a. 

CTaTb5I 13 
1. ,IJ;JI5I paCCMOTpeHJ15I BOilpOCOB, CB5I3aH

HbIX c npliIMeHeHlileM HaCTOJIJJJ;ero Cornarne

Hl15I, C03)..\aeTC5I CMelliaHHa5I KOMJ1CCJ15I. Ko

MliICCJ15I co611paeTC5I TIO npocb6e O)..\HOM J13 

,n: oroBa pMBa10:rn;lilxcJI CTopoH. 

2. CocTaB M ).l;eJITeJJhHOCTb ynoMJIHyTor1 

B IIYHI<Te 1 KOMJ1CCJ1J1 6y).l;yT onpe)..\eJieHbI 

KOMTieTeHTHbIMM Be)..\OMCTBaMliI ,IJ;oroBapM

BalO:rn;liIXC5I CTopoH. 

CTaTb5I 14 
HacTOJIJJJ;ee CornarneHMe BCTYIIMT B CliIJIY 

Liepes 30 ).l;He:W nocne Toro, KaK ,IJ;or0Bap11-

Bal0JJJ;lilecJI CTopOHbI M3BecrnT )];pyr )];pyra 

0 BbIIIOJIHeHMM KOHCTMTYIJ;liIOHHbIX cPOpMaJib

HOCTe:W, Tpe6ylOJJJ;liIXC5I )..\JI5I BCTynneHM5I B 

CMJIY HacT05IJJJ;ero CornarneHM5I. 

HacTOJIJJJ;ee CornarneHMe 6y).l;eT ocTaBaTb

CJI B CliIJJe ).l;O Tex nop, noKa O).l;Ha 113 ,IJ;oro

Bap11Ba10JJJ;uxc11 CTopoH He ).l;eHoHclilpyeT ero 

c npe)..\BapMTeJJbHbIM yBe)..\OMJieHMeM 3a )..\Be

Ha).l;ri;aTb MeC5IIJ;eB. 
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Till bekräftelse härav har undertecknade ve
derbörligen därtill befullmäktigade av sind re
geringar, undertecknat detta avtal. 

Som skedde i Moskva den 3 april 197 4 i 
två exemplar på finska och ryska språken 
vilka båda texter äger lika vitsord. ' 

Av Republiken Finlands regering 
befullmäktigad 

]an-Magnus Jansson 

Av Socialistiska Rådsrepublikernas Förbunds 
regering befullmäktigad 

T . B. Guzhenko 

B y,n;ocToBepeHMe qero mDKerro,n;rmcaB

nrnecH, ,ll;OJDKHhIM o6pa30M yrrOJIHOMoqen

Hhie CBOJ1MJ1 COOTBeTCTBYlOID;J1MJ1 rrpaBJ1TeJib

CTBaMJ1, rro,n;m1caJIM HacToHru;ee Cornarne

HMe. 

CoBeprnetto B MocKBe 3 arrpenH 197 4 
ro,n;a B ,ll;BYX 3K3eMIIJinpax, Ka)l{,ll;hIM Ha cpMH

CKOM J1 PYCCKOM H3hIKax, rrpJ1qeM o6a 

TeKCTa J1MelOT O,ll;J1HaKOBY10 CMJiy. 

, , ITo yrr911HoMoqM10 

IT paBMTeJihCTBa <PMHJIHH,ll;CKOM 

Pecrry611J1KJ1 

HH-Mawyc HHccoH 

rro yrro11ttoMoqM10 

ITpaBMTeJihCTBa Co103a CoBeTCKMx 

Co~MaJIMCTJ1qecKMX Pecrry611MK 

T. B . I'yJtCeww 

1974-75 Lt - Rep . Pres . framst . - i.1~ . 

. LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 12/1974-75 
med anledning av Republikens Presidents 
framställning till Ålands landsting angåen

de reger~ngens till Riksdagen överlämnade 
proposition med förslag till lag om godkän
nande av vissa bestämmelser i sjöfartsavta

let med Sovjetunionen . 

Landstinget har inbegärt lagutskottets utlåtande över ovan nämnda 

framställning . Med anledning härav får utskottet, som intet har att 

anföra i ärendet , vördsamt föreslå 

fljaTiehamn , 
På 

att Landstinget måtte ge sitt bifall till 

den i propositionen ingående lagens ikraft
trädande i landskapet Åland till de delar 
sagda avtal innebär avvikelse från självsty
relselagen, under förutsättning att Riksda

gen godkänner propositionen i oförändrad 

form. 

Härvarande i utskottet:ordföranden Sal:rJen, viceordföranden Sund

blom samt ledamöterna Dahlman, Olof Jansson och Bengtz. 


