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Jämlikt Kungl Örlogsmann asii ll skapets bes lu t elen 12 oktober 
1961 höj es prenum erationsp ri set från och med år 1962 fr~m 
kr 8 :- ( + oms ) t ill kr l O:- oms inräknad, fö r prenumeran
ler i utlandet k r 12 :- . 

Meddelande 

från 

Kungl. Orlogsmannasällskapet 

Nr 7/1961 

Ordi1wrie sam/1 /0 IIfriide den 12 aleta ber 1961. 

(Utdrag ur protokoll ) . 

l. Meddelade ordförand en alt sedan n~i stföregåencl e sammanträ
de korresponderande ledamoten E rnst Bergman och a rbetande leela
moten M agnus Ryden avgått med döden och lyste f ri d över deras 
minne. 

2. Valeles till fö reclragancl e fö r 1962 i vetenskapsgrenen skepps
byggeri och maskinv äsende ledamoten G. !.un dyrcn med ledamoten 
H. Hafst~·öm som suppleant. 

3. Orienterade ordföranden ang de nya valbestämmelsern a för 
inval av heders- och ko rresponderande ledamöter . 
. Något förslag till inval hade icke ingivits till Säll skapet i sådan 

tJd att val skall äga rum instundande valsammanträde i november 
månad. N ästa inval av elylika ledamöter sker alltså först hösten 1962. 

Sällskapet behöver därför icke förrän vid oktobersammanträdet 
1962 besluta om det antal heders- och korresponderande ledamöter 
som må invälj as. 
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4. A nmälde ordföranden att täv li ngsskrift inkommit till Säl b a

pet och redogjorde sekretera ren fö r dess behandling inom Säll a
pet och beredningsutskottet . 

Avgavs Beredningsutskottets skrif t liga utl åtande över tä vl i1 ,.:s

skriften . 
Beslöt Säll skapet a tt täv lingsskrif ten icke skull e belönas med J ris 

och icke hell er erh å ll a hedrande omn~imn ancl e på högtidsdagen. 

S. Bes löt Säl lskapet utdela följ ande belöninga r fö r a rtikla r i 'l d

skrift i S j öv~isencl et t iden juli 1960- juni 1961. 
H edrande omnämn and e på högtidsdagen och ett p ris av kro (J r 

300 :- till ledamoten }-. Rollof fö r a rtiklarna ang inre va tten v;i a r 

i olika la nel skap samt 
hedrand e omnämnande på högtidsel agen och ett pris av kro,,u r 

200:- til l kapten A. Scqcrström fö r a rtikl en " Minsveparen A rl >i

ma som underhålls fa rtyg" . 

6. Beslöt Sällskapet på Beredningsutskottets fö rslag att l 'Ja 

prenumera ti onsavgiften för Tid skrift i S jöväsendet till kronor H 
( ink! oms). 

7. Beslöts att inga preciserade tävlingsämn en skulle utgivas or 

å r 1962 utan att i li khet med tid igar e år tävlingsskrift m åtte få tv

handla valfr itt ämne inom Sällskapets verksamh etsområde. 

8 . Bevilj ade Säll skapet av ledamoten Rudl!:ny in lämnad anh ?i lan 

a tt med anl edning a v fl yttning från or ten bli bef ri ad från uppd r. ,.;et 

att va ra ~imbetsman och sekretera re i Säll skapet. 
V aleles ti Il ämbetsman och sekretera re i Säll skapet leda m• en 

Reinius. 

9. Föredrog ledamoten A /min sitt inträdesan fö rand e ang 

mensam g run dsyn". 

10. Föredrog ledamoten Rol/of utd rag ur sin ftrsberättelse 

till eri och han elvapen fö r 1961 ang "Kanon- och raketkrut" . 

Karlskrona elen 26 oktober 196 1. 

U. REIN I US 
sekreterare 

;e-

t r-

Årsberättelse i sjökrigskonst 

Huvuddragen i den internationella havsrättens 

utveckling 
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Av ledamoten H. GOTTFRIDSSON 

I NLEDNI NG 

Rubr ämne ha r valts för denna år sberättel se på grund av el en 

dvnamiska utveckling, som el en internationell a havsrätten unelergått 

u;1cler sena re tid , ävensom mot bakgrunden av elen stora vikt. som i 

vårt land, va rs a lli ans fri a poli tik siktar m ot neutra li te t vid krig, 

måste läggas vid de internati onellrätts liga frågorna . D essutom ä ro 

dessa frågor av s törsta intresse även ur rent marin synpunkt. 
E n stor del av a rbetet utgö res av förf :s översättning av engelsk 

artikeltext D et må framhå ll as, at t dessa översättningar inte gör 

anspråk på cle exakta fo rmul eringa r , som krävs av en off iciell Öv er 

sättning. 

DEN I N TERNATI ONEL LA lTA V SR AT T E NS K O DlF JE RI NG 

Bakgrund 

Sedan 1930 å rs Haagkonfe rens på grund av oenighet beträ ffand e 

en enh etlig territo ria lvattenbredel misslyckades m ed arbetet at t ko
difi era elen intern ati onell a havsrä tten ä ven i övrig t, låg det in terna

tionell a arbetet i dessa fr;tgo r prakti skt t· get nere uneler t iclen f ram 

t o m andra vä rldskrigets slu t. 
Genom tillkom sten av Förenta N ationcrna kom arbetet emellerti d 

åter igång. 

Den 21 november 1947 upprä ttade F N ett a rbetsorgan , Internatio
nal Law Comm ission (ILC) , sammansatt av 15 ledamöter f rån olika 

l11edlemsstater. ILC fick ti ll uppgift att kodifiera och utveckla elen 
Jnternationelta rätten överhuvudtaget. 
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Den 14 december 1954 erh öll ILC i uppd rag att bearbeta den in
te rnationell:t hav sr;itten, innefattande regler ang det fria havet , cr
ri tor ial vattnen, kontinentalhyll an, tilbggszonen samt åtg;ircl er iö1 
bevarandet :w ha vet s levande ti llgånga r. E fl er ett flerårigt a1 'l\ e 
fram lade JLC efter sin Etttoncle session (23 ap ril- 4 juli 1956) si n 
rapport i dessa frågor, v ilken återfi nn es i utdrag i bil. l. (I-lä t l1a 
sådana delar utesluti ts, som ~ir av mindre in tresse i föreva rande s 111-

manhang·. Si.rskil t må framhå ll as, alt artiklarna ang fiskefr å or 
v ilk a i ;tor tHstr;ickning behand lar dessa f rågo r ur ekonomisk-bi ·l o~ 
g isk synpunkt, helt uteslutits ) . l\1fecl hän syn till omöj ligheten att i1 llll 
ILC uppnå erforderlig enighet ang en gemensam ter r itori alval ·n
bredd föres logs, att FN skull e sammankalb en internationell h . vs
rältskon fe rens. som på g-rund va l av J.J .C :s rapport borde u ta r l •· ·ta 
erforderli ga in t rum en t för kod ifiering a v elen internationell a h . \ s
rätten. 

Förslaget ::,:·ocll;äncles av FN. Sedan yttranden över ILC :s a rl de 
in hiimtats frå n medlemsstaterna, sammankallades rep resentanter or 
dessa j;imte ett antal andra stater ( Vii.st-Tyskland , Sch weiz, K < L:a. 
San Marino, Monaco, Vietnam och Vatikanstaten ), v ilka senare \ 1ro 
rep resenterade i vissa aktuell a internat ionell a organ, till elen fi1 -;ta 
hav srättskonferensen i Geneve uneler ticlen 24 februa ri- 27 ap ril l <l 58. 

·u töver clr~ områden av elen internationella havs riilten , som l LC 
bearbetat, skull e ä ven f rågan röran el e icke kuststaters ( lancllot ,ed 
countries) f ria t illträde t ill havet behandlas. 

·c ncler a rbetet skulle hänsyn tagas icke blott t ill de r;ittsiiga 1 an 
även de lc l;niska, biologiska, ekonom iska och politi ska aspektern ;. på 
p roblemen , varigenom konferensen kom att sp;inna över ett 111.1 ket , 
vidsträckt område. Här må särski lt betonas, alt arbetet i sin h tihct 
avsåg enel ast frcdsförliållandcn. 

nland de 21 stater, som ytt rade sig över lLC :s a r tiklar , befam sig 
även Sverige, som chi rvi cl v idh öll sin t idigare redovisade princip ·lla 
uppfattning, att ter ritorialvattenbreci der om 3, 4 och 6 el istansmin tler 
( i forts~ittn ingen av el etta arbete benämnda mil) stod i överensst Ull' 

melse med gii llancle internat ionell rätt, men a tt bredare terr itorialvat
ten icke kunde anses ha stöd av densamma. Som ytterligare ett v ik· 
tigt argument angavs, att en territorialvattenbreeld utöver 6 m il sku lle 
medföra intrång på clet f ri a hav et. Efter yttranden b l a från ch efen 
för marinen framförel es även ett antal andra erinringar. 
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För slutbehand ling av territor ialvaltenfr;tgan sammank allade FN en 

el
. havs rättskonferens ti ll Geneve uneler t1cl en 17 mars-26 apnl an ta . ' 

1960. 

Havsrättskonferenserna i Geneve 

Deltagare 

I el en första kon fe renscn clcltogo delegationer från 87 staler (8?, 

el 11 
Eg·)rpten och Syrien samman slagits ti ll F örenade Arabrepubh-se a .. 

ken) med off iciell t c :a 650 delegater och rådgivare. Det kan namnas 
att bland dessa åter fc\ nn s c :a 45 sjöo fficerare , varav 5 amiraler och 
26 captains. . . 

Bland cl e stö rsta delegationerna märktes U SA :s ( 44 personer ), 
Storbritanni ens (27 personer ), N or ges (23 personer ) , Sov jetuni onens 
(18 personer, vartil l i praktiken tillkomma V it rysslanels och Urkra111as 
delegationer ptt resp 3 och 4 personer). .. .. 

Bland staterna med cl e min sta delegationern a. enelast en forctraclare, 
återfann s I-l r:mcluras , Iraq , L aos, L uxemburg, Malaya, Nepal och 
T emen. 
· Den svenska delegation en und er ledning av ;m1 bassadör Sture Pet-
ren bestod av 7 personer och elen danska a v 14. 

Antalet deltagare v isar, att våra g rannar N orge och Danmark fäste 
särskil t sto r vikt vid förhandlingarna. 

I el en andra havsrättskonferensen deltog 88 nationer med i huvud
sak samma cl elegalioner som två ~tr tidiga re. 

.- lrb ctsfonncr 

I stora drag organiserade sig elen fö rsta havs rättskonferensen på 
en plenarförsa ml ing och fem kommitteer jämte admin istrat iva organ. 

De fem ];:om:11itteerna behan dlade följa nde om råden: 

l. kommi tten : T c: rritor ialvatten och tilläggszon 

2. Det f ri a havet; A il m:int 

3. 

4. 

5. 

·" 
Fiske och bevarandet av havets 

levande t illgångar 

Kont inentalhyllan 

Frågan om icke kuststaters fria tillträde ti ll havet 
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D et kan n ii mnas. att nuv norske ambassadören i l\lloskva ( l C 

Gu ndersen valdes till ordförande i 2. kommitten . 

Vid andra hav sriittskon ferensen återfanns - fö rutom p lena 1 or

samlingen - enelast en kommittc, "Committee o f th e whol e" . 

Som p1·es icl ent och plenarförsamlingens ord fö rande valeles vicl l ada 

konferenserna prins vVan (Thailand ) . 

De ti11ämpade procedurreglerna - i huvudsak överensstämm< 1de 

mecl FN :s - innebar, att 2/3 majoritet erfordrades för beslut i ••l e

narförsamlingen och enkel majoritet i kommi ttee rna. Härvid in tk

nacles enelast antalet avgivna ja- och nej röster. N ed lagda röster in

räknades så lunda icke. 

För beslutsmässighet erfordrades att r epresentanter för m ·1 st 

hal va antalet i konferensen deltagande stater var närvarande. 

h-ocec\urfrågor avg jordes a ll t id med enkel ma jo ritet. dock att .'l./3 

majoritet edordras för ifrågasatt omprövning a v ett tidi gare f; tat 

beslut. 
Röstning på in lämnade försl ag skedde - e fter sakbehandling - 1 

elen ordning de inlämnats till sekretariatet. 

Proced urfrågo rna f ick stundom ett dominerande inflytande på or

handlingarna, särskil t inför en nära förest ående omröstning. ·t ri

genom kund e elen, som a v ett eller annat skäl behövde y tter l iL d re 

tids frist , uppsk juta eller t o 111 förhindra besl.ut i sak f,-ågor. s ;irskilt 

vissa sydamerikanska delegater voro yt terst skickliga alt snärj a i1 en 

ordförande i ett nät av procedurfrågor, som denne seelan had e s [trt 

att inom rimlig tid reda upp och återkomma till sakbehancll in en. 

Genom att t ex v~icka en p rocedurf råga och därefter ånyo väck; en 

procedurfråga vid el en förra s behandling och enligt denna m• tocl 

dessutom kräva omröstning stat för stat ( roll call ) i dessa fr · ,;or 

kunde en ordförande manövreras långt bort från pågående sa, be

handling. 

Härutöver påverkade procedurregeln ang den ordning i v ilken -ör

slagen skulle upptagas t!ll röstning ofta delegationernas handb lgs

mönster. 

I princip gick det officiella a rbetet ut på att i kommitteerna ås'acl· 

komma ett förs lag till text, som sedan underställdes plenarförsam hng· 

en, där el en erforderliga 2/3 majoriteten reste särskilda svårigh eter 

att få igenom en i något hänseende tveksam text. 

Liksom i övriga liknande församlingar ut g j ord e dock det inoffi

ciell a arbetet g runden för allt a rbete . I detta h änseende hade 11ak· 
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tern2. g rup perat s ig omkring de " tre sto ra", näm ligen U SA, Sov j et

unionen och Inclien. Stundom funnos unel ergrupper t ex el en väst

eu ropeiska uneler Sto rbritanni ens ledning och under denna i sin tur 

en nordisk g rupp (Sverige, N orge, Danmark, F inland och I sland ), 

50111 samarbetad e mera informatoriskt och dessutom delvi s hörd e t ill 

olika läger. 
Detta grupparbete. där ett spindelni1t av kontakter dessutom fanns 

mellan de olika huvudgrupperna, tog mycken tid i anspråk och torde 

ha ställt sto ra krav på de olika del egationernas ledande persona l. 

Grupparbetet innebar i första hand utform ni ng a v en gemensam 

policy samt utarbetande a v kompromisslösninga r , som kunde draga 

åt sig så många röster som möjligt . 

Den afro-asi atiska gruppen unele r Indi ens ledning kom att spela 

en väsentlig roll för konferensen s resultat, enär elen ofta utg jorde 

tungan på vågen. En särskild la tinamerikansk grupp uneler mexikan sk 

ledning spelade - ehuru med mindre inflytande -en liknand e roll. 

Slutligen utförde ett sä rskilt sekretariat , som F::J st~i llt till för

fogand e, ett im ponerande arbete såväl i fråga om tillhandahållande av 

sakuppgifter (en h el rad synnerli gen upplysande sammanstäl lningar 

hade utarbetats ) som i fr åga om elen stora kon fel-ensapparatens s m i

diga funkti on. 
De off iciell a arbetsspråken uneler konh:rensen voro engelsk a, 

franska , rvska och spanska. Genom simultantolkning kunde all a an

föranden och meningsutbyten avlyssnas på v ilket som helst av dessa 

språk. 

S akbeh andl-ing 

A ll mänt 

För sakbehandlingen inom ILC ävensom vid de båda havsrättskon

ferenserna lämnas en närmare redogörelse i bil 1-6. Här behandlas 

de viktigaste frågorna endast i huvudd rag. 

T e rritorialv a tt e n och til l äggszon 

(J fr bil 2 ) 

I frågan ang territorialvattnets bredel voro staterna till en början 

grupperade omkring 3- resp 12-milsgränserna. 

I kompromissens tecken överg ick elen förstnämnda g ru ppen så 
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sm å nlllgom til l 6-mi lsgränsen och lade - för alt värva så m ;, ~ a 

anhängare som mö jligt - en exklu s iv fiskezon utanför territo , ·tl
gr~insen. max imalt ut till ] 2-mi lsg ränsen. 

A ntal et 12-mi lsanb ii nga re gick hiir igenom successivt ned. m en det 
r elativt stora antalet vid 12 mil kvarstående stater visade icke S< tn
ma kompromissvilja, utan stocl orubbligt fast vid s in u rsprung l Q'a 

stån dpunkt. s lu tresultatet av l. havsrättskonferensen bl ev cbr lr, 
att ingen r eg·el ang territorialvattnets bredel bl ev antagen. 

Vid 2. havsrättskonferensen, som hade lösningen av territo1 ll 
och fiskegränserna som end a uppg ift, började förhandlingarna l 
stort sett sam ma p unkt där de två år tidigare hade slutat - t ' ts 
en intens iv politisk ve rksam het i frågan uneler de m ell anli gga le 
två å ren. 

Tfråga om fi sket p å de vttre sex m il en voro m eningarna inom v st
ma kis lägret dock under större delen av konferensen clelaclc m ed \ a
nad a och des:; anhängare å ena sidan, som ville helt utestänga fr; n 
m anclc fiskare från området ifråga och USA jämte supporter , å 
elen andra, som vi ll e medge vissa hittnader för sådana f iskare. l s 1 !t
läget sammanjiimkacles dock dessa förslag och man lyckades hä n e
nom n~istan att få förs laget antaget. Enelast en röst sk ild e ned er 1g 
från sege r. 

E n så knapp seger skull e dock sii ke rligen ha varit av begri i n ~a t 
viircle, eftersom 12-mi lsanhänga rn a säkerligen icke skulle ha r a t - ~
ce rat en sådan konvention. 

För elen internationell a synen på territo rial vattenfrågan torde d ck 
förslaget, som uneler a lla omstä ndig-heter godkänts av "Com m i• ce 
of th e vv hole", komma att bli i viss m å n vägledande i framtiden . 

Kon ferenscns miss lycketncl e kan em ellertid ~i ven - för s tater J' cd 
et nsprå k på bredast möjl iga te rrito ri a lvatten - tagas som utg i'u _:: s
punkt att snabbt utvidga territo rialvattn et t ill 12 mi l. 

S_\'stemet med röta baslinjer för ber~ikning· av cl et vtt r c territo r Ii
vattnet (ell er f iskegr~in ser ) blev faststillit som en fullt normal 1 •o
cecl ur. Tidigare hade vissa stater icke erLint detta system e ll e r le
traktat det .:;om ett unda ntag fr:m regeln. 

lVlot mångas önskan (bl a Sveriges) fast lades en ordning , varige
nom oskadli~ genomfart får äga rum genom inre territorialvatten, 
som uppstått genom att nian av ekonomiska skäl dragit upp nya bas
linj er och därigenom förvand lat ett område från fritt hav eller ytt re 
te rritorialvatten till im·e terr itoria lvatten. Detta konuner otvive lakt igt 
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tt medföra en icke önskvärd upp luckring av den tidigare g lasklara 
:tskillnaden mel lan de ytt re och inre terr ito ri a lvattnens rätts liga status. 
il Ifråga om baslinjcr11ns ma:cinz ·iliingd bl ev ;ngen sådan fastsstä ll cl, 
vill;et kan bl i en svår frestelse för vissa stater i syfte att på fullt 
"Jeo·al" väg ti lbgna sig stora vattenom dtden bl a med tanke på f isket. 

Basli njernas längel i mynningar a v bu k ter max imerades dock t i 11 

24 mil. 
Ifråga om tcrritoria!vat!cn vid öar fastshilldes utan svårighete r , att 

fri liggande sådana skoLt ha sitt eget te rritoriillvatten. 
Ifråga om te rritorialvattnets beriikning i v ; dstr~ickta ark ipelager 

(t ex F ili ppinerna. Tnclonesien ) kunde man dock på grund av "bris
tande underlag" icke komma fram ti ll något resultat. 

T motsats till ·1 LC :s förs lag beslöts att smärre enklave r mellan mitt 
emot va randra belägna staters ter r it0 ri alvatten icke skull e f å inord
nas i resp staters territoria lvatten. ''Piratsän daren " 1\llercur i Öresu nd 
li gger därför även i framticlen säkert förankrad i elen smala enkl aven 
väster om V en. 

Ifråga. om oskadlig ,r;cnomfart skedde i Övrigt inga fö rändringar i 
förhå ll ande till ti digare a llmänt e1·bncla principer . ElL östmakts
förs lag att utesluta örlogsfartyg frå n denna. rä tt avvisades. 

Ifråga om möjligheterna för en kuststa t att til!föl!igt avstönya 
vissa delar av territor·ia!vattncl av säl;erhetsskä l skedde h ell er inga 
förändringar av tidigare sed van er~itt. Vissa förslag fanns dock ang 
rätt att perman ent avstänga vissa områden fö r a tomdrivna fartyg -
en fråga som säkerligen kommer upp igen. 

Ifråga om statsägda handelsfartyg f'å frii mnwndc slafs territorial
valten fast logs, att dessa skall behandlas som vanliga l1anclelsfartyg 
och att då s~tluncla icke skall i'ttnjuta nttgon sä rskild form av immu
nitet, vilket senare föreslogs av östb locket. 

Ifråga om örlogsfartygs oskad liga ge nom fart genom ytt re terri
torialvatten kunde man icke komma överens om förutanJJiälan eller 
inhämtande av tillstånd, varför frågan blev oreglerad. Varje stat kan 
sålunda i forsiittn ingen handla en ligt eget gottfinnande i denna fråga. 

ILC :s förs lag ang en tillögg.r.~·on. , sträckande sig ut till 12-mils
gränsen , fö r kontroll av tull- m fl beshimmelser antogs, trots många 
Protester. Enligt svensk uppfattning sku lle sådana tilläggszoner icke 
utgöra en allmän institution, utan borde vid behov upprättas ge
nom regionala avLal mellan berörda sta ter och därigenom vara bin
dande endast för dessa inlJördes. 
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D et fr i a h avet; A llm änt 

(J frbil 3) 

E tt öst fö rslag att tillämpa en särsili/d ordning för vissa ha~· på 

grundval av h istori ska skä l ell er med stöd av internati onell a öven ns

kommelser åter togs, seelan det klarlagts, att härmed avsågs s k shi Jg

cla hav, v ilket i annat sammanhang från rysk s; da framhålli ts >m 

t illämpligt på t ex Östersjön. 
Ifråga om till ämpningen av havens frihet utspann sig långa • is

kussioner ang ett östförslag om fö rbud mot kä rnvapenprov på let 

f ri a havet. F örslaget resulterade i en reso lution, va ri fr ågan l Ln

sköts till FN :s generalförsamling. 
Ett annat östförslag innebar förbud mot militära Övningar t ill s 1 i ss 

i närheten av främm ande ku ster samt på internationellt använda tö

fartsvägar . (Jf r T idaholmsin termezzot elen 15/7 1961, då även ett 

fi nskt och ett brittiskt fartyg avvisades fr ån en sådan sjöfarts äg 

på grund av sovj eti ska mil itära övningar i sydöstra Östersjön ) . l ir

slaget blev icke antaget. 

Örlogsfartygs ställning på det fria havet unelerg ick inga fö ri Id

r inga r gentemot hi tti ll s ti ll ämpade prin ciper. Som en nyhet kan w

teras, att andra statl·iga fart)' [} än örlogsfart)'[}, som iclle används f ör 

lwrnmersiel!a ändamål även leel es skola åtnj uta fullständig immu1 tet 

på det fr ia havet. Ett östförslag, att även stattiga hande!sfart)'[} s ul

le åtnj uta samma immunitet avv isades (liksom tidigare ifråga Jlll 

stat liga handelsfartyg på främmand e staters te rritori alvatten ). 

Den självklara skyldigheten att bi spr inga nödstä llda till sjöss f st

slogs, liksom ett danskt förs lag att ålägga kuststaterna att uppr tta 

och v idmakthålla en effektiv sjöräddningsm'ganisa.tion. 

Trots att sjöröveri och slavtransporter kan sägas höra till en g; ng

en tic\, upptager artiklarna i dessa frågor ett förhållandevis s rt 

utrymme. 

Rätten till förföljelse (hot pursu it ) föran ledde livlig debatt, w ät: 
denna doktrin synbarligen ti ll ämpas i en helt annan utsträckni1 g 1 

andra farv atten, än som är fa llet i våra egna. Som en nyhet kan 

noteras, att rä tten att påbörja förfölj else utsträckts även till tilläggs

zonen, när det gäller b10tt mot föreskrifter, gällande för densamma. 

Vidare har en moderni sering skett med hänsyn till flygplans delta

gande i sådana förföljelse. 
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Ifråga om bestämm else r med förbud mot f örorening av havet 

har ti llkommit en artikel rörande behandling a v rad ioaktivt a vfall. 

Friheten att lägga ut under vattenskablar på havsbottn en har komp

letterats att gäll a iiven pipelin es. 

Det fria ha11et; Fiske och åtgärder för bevarandet av ltavets le

vande tillgångar 

Konventionen ang rubr frågo r behand las icke narmare här. Föl

jande är dock av allmänt intresse. 
Havsbiologiska fö rhållanden och ekonomi ska intressen i samband 

med alla slag av f iske på de sju haven föranledde intensiva debatte r, 

främst i 3. kommitten och to rde av en del sta ter (bl a I sland och 

J apan) ha bet raktats som den vikt igaste delen a v l. ha vsrätt skon
.f e rensen s arbete. 

I el en antagna konventi onen föreskrives bl a, att kuststaten ifråga 

om en till sin utsträckning icke nä rmare angi ven zon utanför ten ·i

torialgränsen ha r rätt - chirest berörda state r icke kunnat komma 

överens inom sex månader - att unilateralt ut fä rda begränsande fö 

reskri fter fö r fi sket, vilka skola respekteras av andra stater intill 

dess, att en ev ändring kommer till stånd genom ett fö r fi skeri frå

gorna särskilt angivet (ticl söclancle !) skiljedomsförfarande. 
Enligt svensk uppfattning innebär denna bestäm melse ett klart in

trång på det fri a havet. Dessutom vet man inte hur långt ut t ill 

havs som bes tämmelsen gäll er. Vid den omröstning, som berörde 

denna artikel, nedlade Sveri ge s;n röst i fö rsta omgången. 

K o ntin e nt a lh y l lan 

(Jfr bil 4 ) 

Sedan USA :s presiclent 1945 proklamerade sitt lands rätt till na
turtillgångarna, förborgade i kontinentalhyllan, har en rad stater un

der de därpå följ ande åren fö lj t USA :s exempel. E n hel del av 

dessa ha emellertid - i motsats mot uSA - gjort anspråk på su

veränitet även över de vatten, som täcker kontinentalhyllan. 

o Doktrinen ang kontinentalhyllan är sålun da av färskt datum och 

fa r ses mot bakgrund av teknikens utveckling, varigenom det blivit 

111Öjligt att utvinna kontinentalhyllans naturtillgångar på allt större 
Vattendjup, f n ned till c :a 200 m. 
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Vid l. ha vsrättskonferensen blev cbrfö r de stora frågo rna i s. 1I1-

manhanget def in;tion dels av kontinentalh yllan och dess natlll lJ 
g~tngar, dels av de rättighete r, som ku ststaten skull e få utöva i helri r
da havsområden. 

Trots många skil jaktiga men;ngar fick konventi onen ang konti n• n
ta lhy ll an i sitt sl utliga ski ck en re lat ivt moderat utformning . Av (] , n

na framgå r främst , att farvattn en ovan för kontinentalh yllan sl- 1 11 
bibehå ll a sin karaktär av fritt hav. Kuststatens befogenh eter utst r e
ker s ig ur denna synpunkt endast ti ll de anbggningar, som m ;", te 
uppföras för att utvinna naturti llgttnga rna. 

D ef initionen av kontinenta lh yllan är däremot något obestämd , e
nom att elen anses sträcka sig till 200m vattendjup c11cr stöne d] p, 
cliirest det blir möj ligt ur teknisk synpunkt att utnyttja även cb- a. 

Ett mindre ti ll talande ing repp i principen om ha vets frih et r, 
att kuststatens ti ll stånd för vetenskaplig utfo rskn ing av havsbott1 'I l 

på kontinenta lhyll<m - i motsats mot tidigare ti lbmpacl praxi s 
skall inhämtas. 

F råga n om förbud mot mi li tä ra in stall at ioner på kont in entalhyl,_t n 
( jfr USA :s " lu ftbevakn ingsöar ) " togs upp av östblock et. K on e
rensen beslöt dock, att denn a fråga skulle anses li gga utanför el n
samm as kom pet en som råcle. 

Från land utgåend e tu nnlar uneler havsbottn en , herörs ick e w 

bestiimmelse r ang kontinentalhyllan av det naturliga skälet, at t le 
på intet vis påverkar sjöfart ell e r fiske. 

I c k e k u s t s t a t e r s f r i a t i 1 l t r ii el e t i l l h a v e t 

(J fr bil 5) 

Principen ang icke kuststaters riitt ti ll SJO±art, tran site r ing och tt!. 
utnytt ja kuststaters hamna r m m fastslogs vid konferensen och iu r
betades i konventionerna rörande territorialva tten och cl et fria ha \ ~ t. 

Berörda artiklar bygger på r edan ex isterande fö rdrag mellan ~ lt 

antal av dessa problem berörda stater. 

Sam manfattning 

Sammanfattningsvis kan sägas, att l. havsrättskonferensen, t ro ts 
misslyckandet ifråga om elen gemensamma territorialvattenbreclden, 
dock lyckades kodifiera stora och väsentliga delar av elen interna-
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tionell a hav sriitten såsom staternas r ittt ighete r och skyldigheter ifrå
oa 0111 te rr ito ri a lvattnen, det fri:.t havet och kontin entalh yllan ~iv en som 

frågan om icke ku ststate rs fria ti ll tr iid e till havet. 
De antagna kon venti onerna ha dock i clags l;iget ratificerats av 

enelast ett ringa anta l stater. För Sver iges del torde rati{icering f n 

icke vara aktuell. 

DEN lNTERNATLONELLA JIAVSRATTENS 

TILTj\MPN ING 

T cn-itorialva lln cts bredd 

Pres icl ent Truman s deklaration ~tr 19-+5 ang USA :s ansp rå k på 
kontinenta lhyl lan , ILC :s arbete och dc båda ha vsrättskonferenserna 
i Geneve u tl öste en livlig akti vitet på el en intcmatione lla havsrättens 
område bl a i fr åga om territorial va tten frågorna. 

En jämförelse mellan existerand e terr itori alvattenbredder för c :a 
15 år sedan och i dag visar, att minst 19 sta te r utökat sin territorial
vattenb redd und er mellantiden. Detta ha r skett ant ingen som en 
"måttlig" utökning till 6 eller 12 mil eller som en utökning med 
100-ta ls mil i samband med deklarati one r rörande utsträckn ingen 
av vissa staters kontinentalhyllor, sammankopplat med suveränitet 
över vattenområdena ovanför den samma . Som framgår a v el en tidi
gare redogörelsen ang elen nu antagna kontinentalhyllekonventionen, 
står ett sådan t förfarande i direkt st ricl m ecl dess artiklar. 

I de oif icielh s;ffrorna ang dessa sena re staters territor ia lvatten
bredel anges i regel en "normal' ' siffra, vilken dock i praktiken fö r
satts u r kraft genom kravet på suveriinitet även Över farvattn en ovan
för kontinenta lb_vllan. Den enda ~tv dessa stater, som uppriktigt an
giv it sin ver], liga territoria lvattenbreeld i:ir El Salvador. 

Av omstående tabell framgå r närmare ovan berörd utveck ling. 
(Siffrorna avse mil , om ej annat angives) 
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Tidigare 
Stat tcrritoJ i al-

varrenbredd 

Argentina 3 (r869) 

Bulgarien l 6 (1935) 

Cambodja 
l 

5 (1957) 

Ceylon l 3 

Chile l 5 
Costa Rica l En! in ternationell 

r ätt (1949) 

El Salvador l Anm r 

Etiopien l 
Fören Arab-

l 3 
repub (f d 

l 
Egypten och 
Syrien) 

Indien l 3 

Indonesien l 3 

Iran l 6 

Israel l 3 

Korea (Syd- ) 

l 

Libyen 6 

Nicaragua Anm I 

Panama 

Peru Anm I 

Rumänien 6 

Saudiarabien 6 

Anm. r. Har ej kunnat utrönas. 

N uv terr.varrenbredd 

Utan samband med 
kontinentalhyllan 

(3) 

l !2 (1951 ) 
l (5) 
l 
l 6 (1957) 

l (50 km, 195 1) 

l (En! internationell 
r ärr) 

l 200 (1950) 

l 12 (J 9 53) 

l 
I2 (195 8) 

l 
l 6 (1956) l 

l 12 (1957) 

l I2 (I959) 

l 6 (I956) 

l 
l 

2 (I954) 

(ej uppgiv en) 

(I2 ir958/) 

(ej uppgiven) 

I2 (I95J) 

I2 (I958) 

Suveränitet Öv· 
kontinentalhyll.l n 

Kontinentalhy lla 
utan begränsn ing 
1946) 

l 

l Intill 50 m djur-
(1957) 

l 
[zoo (1947) 

l 200 (1949) 
l 
[ zoo (1950) 

l 

l 

l 
l 

l 
l 
l 
Kon rinen talhy ll ar 

l (I952) 
utan begränsning 

l 

Kontinentalhylla 
utan begränsn ing 
(I950) 

Kon tinen talhy l! a,' 
J utan begränsn inf 
l (19·46) 

[ zoo (1947) 

~l 
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~\ven om mången betraktar de flesta i tabell en fö rekommand e 
st;ter som mer eller mindre exot!ska , måste beaktas , att dessa ge-
110111 F N -organisationens befintlighet ha lika stort inflytande på hit
hörande frågor som övriga stater. 

En fullständig förteckning Över aktuella territorialvattenbredcl er, 
ansp råk på kontinentalhyllan ävensom zoner för särskilda ändamå l 

framgår av bil 7. 
I denna saknas ett anta l kustst<1ter ( bl a Burma och Ghana), be

roende på att dessa icke insiint i detta h~inseencle av FN inford rade 

uppgifter. 

Näta basl!:njer 

Systemet med r~ita baslinj er har fått ökad till ämpning som kan 
exemplifi eras enl följand e. 

Den 20 oktober 1959 utEirclade Irland en förordni ng (Maritime 
Jurisdi etian Act [ Straight Baselines J O rder 1959 ) ang räta baslin
jer. Av elensamma f ramgår, att man dragit dessa enligt "normala" 
principer el v s deras sträckning följer kusten s huvudsakliga riktning 
och deras längel överstiger icke i något fa ll 25 mil. 

Även Island har elen 19 mars 1952 utgivit en förordning rörande 
räta baslinjer (Förordning rörande skydel för fiskebankarna runt 
Islands kuster). De fl esta av dessa baslin j er fö refall a ur interna
tionellrättslig synpun kt "normala" . På västsiclan förekomma dock 
några baslinj er , vars lingel uppgår ti ll 45- 60 mil. 

I en lag av 1956 ( F inlanels födattningssamling nr 463- 464) om 
gränserna för Finlands territorialvatten till ämpas ~iv en systemet med 
räta baslin j er. 

Med ett kungligt dekret elen 18 juli 1952 tillkännagav N orge nya 
räta baslinj er, seelan en norsk-brittisk tvist i dessa frågor avgjorts 
i norsk favör av elen internationella skilj edomstolen i Haag. Den 
30 juni 1955 fö ljde ett nytt dekret, av seende baslinj erna vid Jan 
Mayen. De norska baslinjerna ha stundom aktningsvärd längeL 

Sovjetunionen utfärdade elen 5 augusti 1960 en ny "Förordning 
om skydd av Sovj etuni onens statsgräns" , vari bl a angives att syste
met med räta baslin j er skall tillämpas. Den närtnare dragningen av 
dessa framgår dock icke. Ifråga om baslinjer över buktmynningar 
maximeras dessa till 24 mil. 
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Som ett mera avskräckand e exempel må slu tligen nämnas J· do. 
ncsicn, som den 18 februa ri 1960 utLirdade en förordn ing (J 'do
nes ia , Act No 4 ) j ~imlc d~irti ll fogad karta över räta baslinj er () Ch 

ten· i toria l vatten. 
Man har härvid utn yttj at frånvaron av beshimm e; lsc r ifråga o111 

territorialvattnets beräkning i sto ra arki pelager och helt enkelt sl, git 
en "bas linj ering" runt hela elen v idsträckta indones iska övär lc:n 
med åtskilliga basEnj er på mellan JOO och 200 mil s Llngcl. Ge, >n1 

el etta förfarande förvancll 2s stora ha v som råden, t ex J a vas j ön, t i Il 
inre territorialvatten. Konsekvenserna härav för handelssjöfa en 
och icke minst för främmande sjöstridskrafters operationsfr ih , 1 1 
Fj~1rran Östern under nu va ra nd e förh[tl landen kan lätt in ses. 

Frä 111mandc fartygs tillträde till ·vissa staters tcnitoriwn 

Av ovannämnda sov j eti ska förordning av elen 5 august i 1960 an 
note1·as, att delar a v S ovjctunioncns territorial vatten ständigt ') 
ell er tillfälligt kan avstängas för både örl ogs- och handelsfa r gs 
passage. 

För utländska örlogs fartygs oskadli ga genomfart kr ~iv s i för ag 
inhämtat tillstånd. 

I Sverige har en vi ss skärpning av tillträclesbesbmmelserna sl. et l 

genom utfärdandet av S F nr 61/ 1961. 
E nligt tidigare gäll ande best~1mmel ser (SF 627/ 1938) skull e ' ;tt

liga öv nings- oc h l u s tf a rt yg j~imställ as med örlogsia tyg 
i f råga om tillträde t i 11 svenska krigsbanmar och inre territor ial va t en. 
innebiirande att diplomatiskt tillstånd måste utverka s i fö rväg. l de 
nya bestiimm elserna har detta krav utst r~ickts att gäll a a 1 l a s t a l s
f a r t y g, som icke utn yttjas för kommersiella ändam ål (t ex i en 
isbryta re, sjömätn ingsfartyg och olika slag av statliga unclcrsökni t.; s
fa rtyg ) . Ändringen får ses i samband med behovet att b~ittre ku ma 
kontroll era dylika fartygs förehavanden inpå våra kuster. 

Fiskegränsfrågor 

Sedan Genevekonferenserna givit till resultat att systemet. med 
särskilda fiskegränser - utanför territorialgränserna - blivit mera 
allmänt erkänt, må denna frågas praktiska ti llämpning något när
mare belysas, vilket dessutom motiveras av det nära sammanh anget 
mellan te rritorial- och f iskegränserna . 
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Frågan behandlas endast beträffande oss närligga~1d c . område~, 
.. ra·en Danmark (Färöarna) , Island och Norge. En t ullstandig 

nam 1
o .. . .. o · · • 7 

fört eckning over dagens ilskegranser aterfmnes 1 bi] . 

Danmarks (Fä rö a rna s) fi s k egräns 

Enli ot en dansk kungörelse a v el en 27 ap ril 1959 (Anordning nr 
l 30) skall en särski ld fiskezon med en bredelav 12 mil,. r~kna~ från 
·"ta bas lin jer, finnas runt Färöarna . ( Den langsta baslmJ en ar c :a 
~~ mil lång). M ellan 6- och 12-mi lsgränserna kan visst u tländ skt 

fiske ti llå tas. 
Enligt ett tillkännagivande samma dag ( s tatsmini steriets bekenclt

rrö relse nr 131 ) har sådant tillstånd bevilj a ts för brittiska fi skefartyg. 
Att samarbetet trots detta icke gå r helt friktionsfritt bevi sas av el en 
välkända incidenten elen 29 maj 196 1, då ett danskt bevakningsfar
tyg, fregatten N iels Ebbesen, prejade och däref ter förföljd e en brit
tisk trålare, "Red Crusacler", som skul le ha forb ruttt s1g mot ovan
nämnda besbmmelser. 

Islands f isk eg rän s 

Den 30 juni 1958 utfärdade Island en fö rordning ang fiskegrän
sens utsträckande från 4 till 12 mil fr o m den l september 1958. 
Detta unilaterala beslut gav upphov till en långvarig konflikt med 
Storbritannien, som vägrade erkänna Islands rätt att utestänga brit
tiska fiskare från delar av det fria havet. Efter över två års svåra 
motsättningar pågår förhandlingar om en uppmj ukning av den is
ländska ståndpunkten åtmin stone under begränsad tid och inom en 
del av de aktuell a fiskevattnen. 

För Sveriges del har elen isländska åtgärden icke medfört någ ra 
praktiska oJäo·enheter eftersom vå rt islandsfiske nästan uteslutande 

b ' ' 

avser sil l, som under åtsk illiga år uppehållit sig långt utanför elen 
nya fiskegränsen . 

Svenska regeringen har dock - främst ur principiella synpunkter 
- framställt erinringar mot den isländska utvidgningen. 

Norges fiske g r äns 

Även Norge har utvidgat sin f iskegräns, vilket skedde under 1961 
I IUotsats mot det isländska fa ll et föregicks denna åtgärd av för-

62 
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handlingar med elen huvudsaklige medintressenten , Sto rbri ta1 1ien. 
Ett avtal i frågan mellan de b~tda länderna unelertecknades cl l n 17 
november 1960. Härefter ha förhandlingar ~ förutom med Svn io., 

"' och Danmark ~ förts bl a med Väst-Tyskland. 
Den norska utvidgningen a v fiskegränsen, som fastställeles i ~ .ats

råcl den 24 mars 1961 , innebar en utvidgning i två etapper och <l såg 
~ enär förhandlingarna med Sverige och Danmark ännu icke oro 
slutförda ~ el en norska kusten utom Skagerack d v s kusten rån 
Lindesnäs til l norsk/ ryska gränsen j ~im te J an Mayen . Inom < etta 
område utfl yttades fis kegränsen i två etapper, el en l april 1961 ll· ;'\ 11 

~· till 6 mil och från den l september 1961 till 12 mil. 
Av överenskommelsen med Storbritannien framgår , att detta l ncls 

fiskefartyg får fis ka mellan 6- och 12-milsgriinserna till el en l < Id o

ber 1970 ~men icke l ~ingre. Ä ven Sverige och Danmark har g< 10 111 

en kungl resolu tion elen 18 augusti 1961 t v till erbints liknande riit
t igheter. Med hänsyn ti ll att svenskt (s ill ) fiske vid norska västkt sten 
uneler lång tid iigt rum relativt långt utanför elen nya fiskeg ·än
sen saknar dock medgivandet f n nämnvärd praktisk betydelse. C) il
lens vandringar är emellertid svåra att förutse , varför dessa r; tig
heter när som helst kan aktualiseras . 

Man torde kunna utgå ifrån, att även vissa andra länders f is[. tre, 
som tidigare regelbundet fiskat i berörda områden, så smån i n ~·om 

medges motsvarande bttnacler. 
Ifråga om Skagerack, där ett förh ållandevis lönande svenskt och 

danskt fi ske under lång tid bedrivit s innan för en ev norsk 12-J l ils
gräns, är en norsk utviclgn;ng ävenleeles ifrågasatt. Man torde ' ck 
kunna utgå ifrån, att elen icke blir aktuell förrän de påbörjade [ör
handlingarna med Sverige och Danmark blivit slut fö rda. 

Det hade väntats, att den norska utvidgningen, som grunclach sig 
på det slutliga amerikansk-kanaelensiska förslaget v id 2. Geneve on
ferensen, i enlighet med detta j ~imvä l skull e avse en utflyttnin,! av 
t errito rialgr ~in sen till 6 mil, vilket hade framskymtat i v issa tta
lanclen. Så blev emellertid icke fallet. 
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SL U TORD 

Den utveckling av den internationella havsrätten , som enligt h~ir 
lämnad redogö rel se med stigande intens itet ägt rum seelan andra 
världskrigets slut , kan förväntas fortsätta . Till fö lj d av de båda 
Genevekonferensernas misslyckande ifråga om upprättand et av en 
<remensam territorialvattenbredel kan man räkna mecl en på allt bre
dare front for tsatt st riivan mot 12-mil sgränsen. 

Någon allmän glidning mot ännu bredare territorialvatten behöver 
däremot uneler överskådlig tid knappåst befaras, en~ir en överviildi
gancle majoritet av stater v id Genevekonferenserna. klart redovisa t 
sin uppfattning, at t en större terntonal vattenbredel an 12 mtl star 1 

strid mot allmiint erkända internationalrättsliga principer. 
De i Geneve antagna konven tionerna, som täcker stora och bety

delsefulla områden av elen internationella havsrätten, kan fö rmodas 
komma att utöva en stabiliserande in verkan, ä ven om de till föl j el 
av bristande antal ra tificeringar icke skull e vinna " laga kraft". 

Vad slutligen Sverige beträffar skulle ~ främst ur mil itär syn
punkt ~ en utviclgn;ng av territorialvattenbredelen från nuv 4 t ill 
6 mil vara fullt motiverad , främst med tanke p[t våra f n allför 
begränsade möjligh eter till ett effektivt försvar mot neutralitets
kränkningar ( jfr förf :s artikel "Territorialvattnets bredd" i T iS no
vembernummer 1960) . 

Däremot torde en utflyttning av vår fiskegräns u tanför territorial 
gränsen icke vara av behov et påkall ad med hän syn ti ll elen ringa 
omfattningen av utländskt f iske innan fö r en b nkt svensk 12-mils fis
kegräns. E nelast sillens gåt fu lla vandringar skulle ~ ifråga om väst
kusten ~ kunn a leda till någon tveksamhet på denna punkt. 

Avslutningsvis må betonas, att denna årsberättelse icke gör anspråk 
på att vara fullständig. Förf har sökt belysa de områden av elen in
ternationella havsrättens utveckling uneler senare tid, som ~i ro av 
allmänt intresse, främst ur sjöofficerens synpunkt. 



91 8 

Bil. , a l 

International Law Conuru:ssion's (ILC) raj,port 1956 över arZ,c tct 

vid dess åt! onde session . 

(Fritt översatt och utdraget av förf ) 

Kap I 

Administrativa frågor 
(Bland kommitterade återf innes Mr A . E. F. Sandström, Svettge, 

f n anställd vid F N ). 

Kap II 

Havsrätten 

I. Inledning 

7. Vid sin första sess ion (1949) upprättade ILC en preliminär ista 
över frågor, vars kodifiering ansågs nödvändig och möjlig. n mc! 
dessa frågo r märktes rättsregler avseende det fria havet och m )tsv 
beträffande territorialvattnet. ILC infogade rättsregler avseen ck det 
fr ia havet bland de frågor som sku lle ges prioritet och utsåg Mr 
J. P. A . Fran<;ois som speciell rapportör härför. Senare vid sin 1 ed
je sess ion (1951) beslöt lLC, med anledning av en rekommen d; tion 
från FN :s generalförsamling i resolution 374 (IV ), att sätta i> "tng 
arbetet med rättsregler avseende territorialvattnet och utsåg Mr 
F ran<;ois som speciell rapportör även för denna fråga. 

(a) Rättsregler avsee nd e det fria have t 

-------------------- - - --

919 

]4. Vid sin åttond e sess ion ( 1956) studerad e ILC svaren fr ån 25 

l
·eoeringar och från den internationella kommissionen för fisket i 

b . 
nordvästra Atlan ten, l! lisammans med en ny rapport f rån rappor-
tören. Efter omsorgsfullt studium av dessa svar, utarbetades en slut-

l;o· rapport i v il ken några av de gjorda ;inclringsförslagen inarbetades. 
"b 

(b) R ä t t s r e g 1 e r a v s e e n d e t e r r i t o r i a 1 v a t t n e n 

---- --

17. (B land en expertgrupp, som möttes i Haag 14- 16 april 1953 
för att uneler ordförandeskap av M r F ran<;ois el iskutera tekniska f rå
gor rörande till varandra gränsand e staters territorialvatten märktes 
professor L. E. G. Asplund, Stockholm ) . 
-- - - - - ---- - --- - --------

21. Vid sin åttonde session ( 1956) studerade JLC yttranden från 
21 regeringar över en rapport , utarbetad av rapportören. JLC utar
betade seelan sin slutliga rapport i dessa fr~tgor , innefattande ett 
antal ändringar, härrörande från vissa regeringars svar. 

(c) Havsrätten 

23. Den slutliga rapporten är i två delar, varav elen första behandlar 
territorial vattnet och den andra det f ria ha vet. Den andra delen är 
uppdelad i tre sektioner: (l ) allmänna r~itt s regler rörande det fria 
havet; (2) tilläggszoner; ( 3) kontinentalbyllan . Var j e artikel är för
sedel med kommentarer. 

28. ILC rekommenderar clädör, ~ - - , att Generalförsamlingen 
sammankallar en internationell konferens för överläggn ingar om 
havs_rätten, varvid bör beaktas icke endast de rättsliga utan även de 
tekmska, biologiska, ekonomiska och politiska aspekterna på proble
~1et _och att resultatet av överläggningarna sammanfattas i en eller 
ler mternationella konventioner eller andra lämpliga instrument. 
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30. --- Det har a!l miint beklagats, att regeringarna efter H tg

konfercnsen 1930 bt oenigheten ang terri torialvattnets bredel h i lra 

var je fö rsök att Öv erenskomma om en konvention, innefattan d de 

frågo r rörande vilka samfö rstånd hade uppnåtts . J. L C u ttalar den or
hoppningen att detta misstag inte upprepas. 

~-- - -------- - --------

32. ILC Önskar även göra två ytterligare påpekanden, som g~. 'er 
hela utkastet: 

l. U tkastets rättsregler rörande havet avser enbart fred st 1r-

hål1 anden. 
2. Termen "mi l" avser nautisk mil ( 1.852 m) . 

33. A rtikeltexterna och JLC kommenta rer fö ljer nedan. 
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n. Artihlar rn ed rällsregler avseende lwvet 

Del I 

Territorialvattnet 

SEKTION I. ALLMÄNT 

Territorial vattnets rättsliga stä11ning. 

Arti!?el 1. 

1. EN STATS öVERHöGHET UTSTRACKER SI G öVER 

ETT VATTENOMRÅDE I A NSLUTNI NG TTLL DESS KUST, 

KALLAT T ER RJTORIALV ATTNET. 

2. DENNA öVERHöGFf,I::T UTöVAS l E NLIGHET MED 

DE VILLKOR, SOM FöRESKRIVA S I DESSA ARTIKLAR 

OCH ANDRA INTERNATIONE.LLR ).\TT SUGA REGLER. 

Kommentarer : - - - (intet av intresse ) . 

Den rättsliga ställ ningen hos luf trummet över terri torialvattnet 

och d~irund e r bef intlig havsbotten med underliggande tillgångar 

Artikel 2. 

EN STATS öVERHöGHET UTSTRÄCKER SIG ÄVEN 
TILL LUFTRUMMET öVER T ERRITORIALVATTNET 

ÄVENSOM TILL DÄRUNDER BEFINTLIG HAVSBOTTEN 

MED UNDERLIGGANDE TILLGÅNGAR. 

Kommenta rer : 

ILC har med hänsyn ti ll att utkastet endast berör havet icke när

mare studerat de förhållanden som sammanhänger med luftrummet 
o s v. 
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S EKTTO N II. TERRITORI A LVATT EN
GRANSE R 

Artillc/ 3. 

l. KOMMlSSIONEN ERKÄNNER, ATT I NTERNA T 0 -
NELL PRAXTS ICKE ÄR E NHETLIG I FRÅGA OM l r
s TRÄCKN I NGEN AV TERRITORIALVATTNET. 

2. KOM'l\IIJ SSIONEN ANSER ATT DEN INTERNAT IONI L
LA RÄTTEN I CKE TJ.LLÅ TER EN UTSTRÄCKNING V 
TERRITORIALVATTNET UTÖVER TOLV MIL. 

3. UTAN ATT TAGA STÄLLNING TTLL TERRITORI 1 L
VATTNET S BRE DD UPP TILL DENNA GRANS, KON S', r\
TERAR KOMMJSSIONEN Å ENA S IDAN ATT MÅNGA S' \
TER H A FAST STÄLLT E N STöRRE BREDD ,L\ N TRE l\. 1 L. 
Å ANDRA .SJDAN A TT MÅNGA ST A TER ICKE ERK.Ä N . :n 
EN SÅDAN BREDD NÄR DERAS EGEN TERRITORTALV T
TENBREDD UNDERSTIGER DEN SAMMA. 

4. KOJ\.IIJVIT SSIONEN ANSER ATT TERRITORIAL\'" T
TEN BRE DDEN BöR FASTSTALLAS GENOM EN :J NT T E
NATIONELL KONFI ~RENS . 

Kommenta rer : 

( l ) Vid sin sjunde session had e kommissionen antagit v1ssa le
dande principer rörande territori alvattenbredden , men fö re ut f< m
ningen av elen slutliga artikeltexten, önskade den ta del av r• .;e
ringarnas syn punkter. 

(2 ) Först och främst hade kommissionen erkänt att intern io
nell praxis icke var enhetlig ifråga om el en traditionella begräns1 ·Jg
en av ter rito ri a lvattenb redden till tre mil. E nligt komm issionens ;,•; ikt 
var detta ett obestridligt faktum . 

( 3) Därefter hade kommissionen anfört, att den internationella 
rätten icke medger utvidgning av territorialvattnet utöver 12 mil. 
E nligt dess mening sku lle en sådan utvidgning gö ra intrång på p rinci-
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en 0111 havens fri h <.:t och stod därför motsats förhållande till elen 
p . 11 .. t internat:one a rat en. 

( 4) Slutl igen hade kommi ss ionen an fört att den icke log någon 
definitiv ställning till territori al vattnets breeld upp tJ ll 12-mJi sgraJ:

NåoTa ledamöter framhäll a att eft ersom trem dsregeln hade ha tt sen. b -11 .. 1 vidsträckt ti llämpning i det förflutn a och for tfarande t· ampac e_s o av 
tt antal betydelse full a ma riLm a s:ate r, skull e densamma - 1 t ran

:aro av någon annan regel med lika sto r auk toritet - betraktas som 
· ternati onellrätt sli gt erhind och hindande för a lla stater. Denn a 111 . . l ~tsikt stöddes icke av kommi ssionens majoritet. V id S! n SJum e ses-
~ion lyckades kommiss ionen emell ertid inte nå _enighet om någo n an-

gTäns. U tsträckande av en stats territonalvatten tdl en bredel nan . 
1 

.. . lian tre och tolv mil ansåg kommi ssionen icke kunna ka ra ;:tan se-me c ._ o .. 

1 ras som ett brott mot elen interna tionePa r ~itten. E n saclan utst rac ~-
ning skull e bli bindande fö r va rj e annan stat, som inte motsa~te sig
elensamma och a fortiori för var j e stat, som tyst ell er genom fordrag 
erkände elensamma ell er tog del i ett rätts ligt ell e r skiljeclomsbes lut , 
varigenom utstr~i ckan det erkändes . A nspråk på en territorialvatten 
bredd understigande tolv mil skull e kunna hävdas c1'ya om.ncs av 
varje stat, om de grundades på hi storiska rättighete 1:- ~1en , ifr~~ao om 
elylika fall, avböjde kommissionen med någonn1aJ_ontet att I_ t ra~·a
sätta andra sta ters rätt att motsätta sig en ut st racknmg av terntonal
vattenbredd en utöver tre mil. 

( S) Vid sin åttonde sess;on återupptog kommJSSJOnen studiet av 
detta problem i belysning av regeringarnas yttrande. Dessa yttranden 
visade stor ås ik tsskillnad , vilk et även gäll de beträffande kommlSStO
nen. Flera fö rslag framställdes; de behandlas nedan i elen ordning 
de blev föremå l för röstning. 

Några ledamöter hade elen upp fattningen at t varj e ku sts l ~t vid ut
Övandet av sin suveränitet s jä lv kunde fast ställ a sin terntonalvatten
bredd. De ansåg att i all a . fa ll, där ter r itorialvattn ets utstr~ickning 
rättfärdigades a v kuststatens verkliga behov denna utsträckning stod 
i Överensstämmelse med internati onell rätt; detta skull e anses vara 
fallet med de stater, som hade faststä llt en t erritorial vattenbredel 
mellan tre och to l v m il. 

En andra åsikt var att kommissionen skulle erkänna att praxis 
icke vore enhet lig ifråga om en utsträckning av territorialvattenbrecl-
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elen till tre mil , men icke skull e gå med på en utsträckning- av k 1 ·i
tor ialvattenbredden utöver tolv mil. Å and ra sicl an skull e varj e :-, at 
ha rätt att utst räcka sin jurisdiktion upp till tolv mil. 

En tredj e ås ikt var att komm.issionen borde erkänna, att v;,,· ie 
kusts tat skulle ha rätt ti ll en territorialvattenbreeld på min st tre ·~ i l 
och icke överstigande tolv mi l. Därest bredden, in om dessa grän ~ T, 
icke var bestämd genom långvar igt bruk, skulle elen icke få Ö\ r
stiga vad som var nödvändigt fö r att t illgodose vederbörande st 1ts 
berättigade intressen varvid även hänsyn måste tas till andra sta Pr 
if råga om upprätthållandet av havets frihet ävensom till el en i o l 
rådet vanligen t illämpade terr·ito rialvattenbredden. I händelse ·, y 
oenighet skull e frågan, på framstä ll ning f rån en av parterna , h, 'l
skjutas ti ll elen internat ionella ski lj edomstolen. 

E n fj ~irde åsikt fram kom i ett fö rslag att te rr itor ia lvattenbredt ·n 
skull e få bestämm as a v ku ststaten i enli ghet med dess ekonom i!.'ka 
och strategiska behov inom gr ~in serna tre och tolv mi l, uneler f r
utsiittning av erkännande från state1· med mindre territor ial va tt n
breclcl. 

En ligt en fem te åsikt, framförd som ett förslag, skulle territar t!
vattenbreclclen va ra tre mil , dock att en större bredel skulle erk iin, as 
om elen grundade sig på sedvanerätt. Härutöver skulle varje stat 
kunna ti ll ämpa en stö rre terri to ri al vattenbredel ii n tre mil , men r·n 
sådan utsträckning skulle icke kunn a hävelas gentemot stater, s m 
inte hade erkänt densamma ell er som inte tillämpade sam ma e 'er 
större bredd . I intet fa ll skull e terri torialvattenbredelen få överst <a 
tolv mil. 

(6) Inget av dessa förslag erhöll majoritet i kommiss ionen, s, 111 
slutligen genom omröstning antog texten till artikel 3, ehuru n-
samma till formen skilj er sig från Övriga artiklar. 

(7) Kommissionen uppmärksammade, att rätten att fastställ a er
r itorialvattenbreclclen ti ll tre mil icke ifrågasättes. Den fastslår , att 
internati onell rätt icke tillåter en utsträckning utöver tolv mil. Ifråga 
om rätten att fastställ a en territorialvattenbreeld mellan tre och tolv 
mi l, måste kommissi onen konstatera, att internationell praxi s var 
långt ifrån enhetlig. E ftersom åtskilliga stater har deklarerat en 
territorialvattenbreeld mellan tre och tolv mi l, medan andra icke är 
lJereclcla att erkänna en sådan utsträckning, var kommissionen o .. r-
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f tt 1 1 t · f 1·,JtLl'·an och uttryckte uppfattningen att f_I_·å-öo·en att a a Jes u · 1 ., 111 "' 1.. e11 1. nternationell kon fe rens med befu llmak-o·an måste osas genom 
~ i gade ombu d. 

(8) A v ovanstående f r <~mgår , att kommi ssionen klart mosatte sig 
- 0 1· l)å en ut str 'ickn:no· av territorialvatten, som - enligt dess ans pi a" ' ' , "' . . . .· l . . l . 

1- ttning· - 'i ventyrar den prmc1p som seelan G1 otlu s c aga t 1a1 upp a • .. . . . ' --· ·t havsrä tten , nambgen pnnCipen om havens 1Jthet. . styi · · · 1 f t" ll h tlJo· Å andra siclan lyckades kommtsstonen IC ..:e asts a a en en e "' 
territorialvattenbreeld mellan t re och tolv mil. 

(9) Kommissionen övervägde mö j :igh_eten att antaga en regel, :in-

b .. - el att al la tv ister rörande terntonalvattenbreclclen skulle han-ne aran e . . 
skjutas till elen internatio~ell a ski!jeclomstolen . Komm!SSJ~I~en s ma~ 
·oritet var emell ertid ovJlhg att lata slolj eclomstolen avgora t v1ste1 
{nom ett område dä r man ännu icke lyckats formul era en mtern ~
tionell rättslig regel. Den vill e inte ålägga ett JU~·1 chskt orga~1. en va-
e11tl;o·en lao·stiftand e funktio n, som dessutom 1cke kan goras bm-s ·o ,., 1 1 · dande fö r andra än de tvistande parterna. Av dessa an ec mngar an-

såg komm issionen att frågan skulle hänskjutas till den foreslagna 
konferensen. 

Normala haslinj er 

A rtikel 4. 

UNDER H ÄNSYNSTAGANDE T JLL ARTIKEL . S OCH 
TILL FöR BUKTER OCH öAR GALLANDE VILLKOR , 
SKALL TERRITORIALVATTENBREDDEN R AK NAS FRAN 
KUSTEN S L AGVAT TEN U N J E, SA SOJVI DENNA DRAGITS 
I ST OR SKALIGA SJ ö K ORT, OFFI CIELLT ERKANDA AV 
KUST STATEN . 

Kommentarer : - - ( intet av intresse ). 

R äta basl:nj er 

A rtihel 5 

l. NÄR OM ST ANDlGHETERN A N ö DVANDI GGöRA ETT 
SÄR SKILT FöRFARANDE TILL FöLJD AV ATT KUSTEN 
ÄR KRAFTI GT I NSKUREN E LLER SöN DERSKUREN E L -
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LER OM DET FINN S ÖAR l DESS OM EDELBARA I\ R

I-JET, MÅ BASLINJER UPPDRAGAS ODEROENDE AV L ( ;_ 

VATTENLIN J EN VJD KUSTEN . I DESSA FALL lVfA _'F

T ODEN MED R f.\TA BASUNJER, DRAGNA MELL \~0 
LÄMPLIGA PLJ NKTI::R, UTNYTTJAS. R IKTNINGEN 'A 
SÅDANA BASUNJER FAR I CKE I NXM N VÄRD 1 T
STRÄCKN TNG AVVIKA FRÅN KLJSTENS HUVUDR H r
NING OCH SJöOMRÅDENA IN NANFöR LJ N TER NA l\11.\\

TE VARA TJLLRÄCKU GT N f.\ RA ANSLUTNA TILL LA \ D 

FöR ATT KUNNA RÄKNAS SOM I NRE TERRITORL\ __ 

VATTEN. DET OA KTAT MÅ , D.i'\R SA .i\ R NöDVÄ DH r 
HANSYN TAGAS TILL FöR ETT VTSST OMRÅDE RÅDA\"~ 
DE Sf.\.RSKILDA EKONOl\IIT SKA FöRHÅLLANDEN, \' 'L

KAS REAUTET OCH VIKT ÄRO KLAHT DEVJSADF. C.~
NO M LANGVARIG TILLÄMPN ING. 

Jl ASU NJ E R FA I CKE DRAGAS TILL ELU~R F RAN _ V 

HAVET I REGEL öVE RSKöLJDA HOLMAR OCH SKi\R. 

2. KUSTST A T EN SKALL P Å LAMPLI GT Si-\ TT OFFEI\ T

U GGöRA .STRÄCKNTNGE N AV SJNA DA.SLlNJER. 

3. DÄR UPPRÄTTANDET AV El IL\T BASLINJE :MI )

FöR ATT SJöOMRÅDEN, SOM TIDIGARE HÄ NF ö n 'S 

TILL YTTRE T ERRITORIALVATTEN ELLER FIUTT I-L\ -, 

ÖVERGAR TILL ATT BLI I NRE TERRTTORlALVATT l \T . 

SKALL KUSTSTATEN TILLÅ T A OSKADLIG GENOMFAk i . 

SÅDAN DENNA DEFINIERATS I ARTIKE L 15 I ALLA ' )E 

FALL D f.\R FARVATTNEN 1 ORMALT UT N'YTTTATS V 

DEN I NTERNATTONELLA S_TöTRAF JKEN. -

Kommentar: 

( l ) Internationell a skiljedomstolen fram höll i sitt uts lag be

träffande fiskeritvisten mellan England och Norge att, dä r kusten 

är kraftigt inskuren eller sönderskuren, eller där den täckes av 

skärgård - som i Norge - baslinjen blir oberoende av Jågvatt'n

linj en och endast kan bestämmas medelst ett geometriskt förfara! rle. 
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Domstolen anförde: 

"Under sådana förhål landen kan utnytt jandet av lågvattenlinj en 

· J-e JänoTe göras till reoel vilket sku lle inn ebära a tt ku stlin jen måste 
lC' c b , · b ' 

fö ljas i all a dess buktningar. Ej heller kan man karakt~i ri sera alla 

de inskränkningar, som sk ulle bli nödv~ind i ga v;cl en så ojämn ku st, 

såsom unelantag ifrån regeln ; regeln sku lk försvinna hland unclan

tao·en. Som helhet betraktad, ];: r ~iver en sådan ku st, att man t illämpar 

et~ annan metod el v s metoden med baslinj er, vilka inom rim liga 

gränser ti ll åtas avl~igsna s ig frå n _ sj~i l va !mstlinjen. " - - -

"Princ1pen att ternton alvattenbaltet maste fo lJa kustens huvud

sakliga r iktning gör det möj ligt att faststil ila vissa kriterier. som är 

giltiga för varje gränsdragning för te rrito r~al vatten ; dessa krit~ ri e r 

kommer att belysas senare. Domstolen vill 1 detta stachum begransa 

sig till att notera, att åtski lliga stater för att tillämpa denna prin

cip ha bedömt det nöd v~in cl i gt att utnyttja metoden med räta bas

linj er och att de icke mött prin cipi ell a invändningar från and ra sta

ters sida. Denna metod består i att utvä lja lämpliga punkter på låg

vattenlin jen och att draga räta baslinj er mell an dessa. Detta har ti ll

lämpats icke blott ifråga om v~il avgriinsad e bukter utan ~iv en i fall 

av smärre buktningar på kusten, där det enbart var fråga om att ge 

en enklare utformning av territorialvattenbältet." 

(2) Kommi ss ion en tolkade domsto lens utslag i denna fråga som 

ett uttryck fö r gällande rätt med en majoritet på 10 röster mot 2 ; i 

enlighet härmed ut formael es artikeln på grundval av detta domsto

lens utslag. Kommissionen ansåg emellertid att vissa regler, som 

framlagts av expertg ruppen i H aag 1953 ( jfr inl edningen till kap II , 

mom 17 ovan ) lämp ligen borde av runda det. av domstolen antagna 

kri teriet. Följaktligen in sköts följand e kompletterande regler i ar

tikelns pa ragraf 2: 
"Som regel ska ll el en ti ll åtna maximiliingden för en rät baslinje 

vara 10 mil. J enl ighet med paragraf l må sådana baslinj er dragas 

mell an uddar på ku sten eller mellan en sådan udde och en ö, belägen 

mindre än fem mil från kusten, ell er mellan sådan a öar. L ängre 

räta basli njer må emellertid dragas, fö rutsatt att ingen punkt på en 

sådan linj e ligger mer än fem mil från kusten. Baslinj er få icke 

dragas till eller f rån av havet i regel översköljda holmar och skär." 

(3) Några regeringar opponerade sig mot denna paragraf 2 och 

framhöll , att maximilängelen på 10 mil för bas linj er och maximi-
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av ståneJet f rån ku sten pa tem mil förefö ll godtyckliga och dessutt 111 
icke i överensstämmel se med dom stol ens utslag . Häremot anfö1 le 
v issa av kommi ssionens ledamöter at t kommissionen hade utforn tt 
dessa beshimm elser som en allm iin regel och att det a lltid skt le 
bli möjligt att gö ra avsteg från desamma, om särskil da omsbncl "-
1 

.'-, 
1eter gav anl edning dä rtill. E nligt dessa ledamöters ås ikt var <et 
av dom sto len uppstäl lda kriterie t icke tillriickligt exakt för at t 111 ( I
ge en a llm än ti ll ämpning. V id sin sjunde sessi on år j955 bes! )t 
kommi ssionens majoritet dock efler ytterligare stud ium av fråg 11 
att paragraf 2 skull e utgå för att inte gö ra tillämpningen av best\ 1_ 
melse rn a i parag ra f l alltför bund en. li nelast el en sista menin o·en ] 1-
behöll s och fogades till paragra f J. t> 

( 4) Vie! samma sess ion genomförde kommi ssi onen ett antal ii i l
ringar i syfte att bringa texten till änn u biittre överensstämme: e 
med domstolens uts lag i elen ovann~imncla fisketvi sten. 

Särskilt infogade el en i första meningen ord en: "eller där cl e1 a 
berii ttigas av fö r ett visst område rådande särskilda ekonomi ska f< ··
hållanden, vilkas realitet och vikt äro kl a rt bevisade genom lår -
varig tillämpning". ' 

Några sta ter an förd e i sina kommenta r er till 1955 års text , tt 
de icke kunde biträda insk jutand e av orden "ekonomi ska förh åll< l 
elen" i a rtikelns första mening. Enl igt deras uppfattn ino· var elen 1a h ~invisning ti ll ekonomi ska förhå ll anci en base rad på er~ feltolkn ~
av domstolens utslag . De förh ållanden, som tagits i betraktamit i 
utslaget, hade granskats enbart i belysning a v berörda h; storiska o h 
geografiska fa ktorer och kunde icke i sig själv anses vara bestii J
mande. Till ämpningen av systemet med räta baslinjer måste i pri n< p 
grunda s1g på andra fö rh ållanden än rent lokala ekonomiska övc r
väganclen fö r uppdragandet av baslinj er på ett särskilt s~itt . 

(S) E l1uru denna tolkning av utslaget ick e stöddes av alla le< · t
möte r, delade en stor ma jori tet av kommi ss ionen denna syn och r
tikeln omformulerades i enlighet härmed. 

(6) Frågan uppstod huruvida oskad lig genomfart i farvatten, 
som genom ny dragning av räta baslinj er övergått till inre territorial
vatten icke skulle tillåtas på samma sätt som i yttre territorialvatten. 
Kommi ssionens majoritet kunde icke biträda detta argument, fr~m-
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f 
.. t i så allmänna ordalag. Kommi ss ionen va r emellertid beredd alt Ol . . . . J tt t erkinna att om en stat önskade rev1dera s m terntona va · entl ·-

sträckning i enlighet med principen om räta b_aslin jer på så satt 
att delar av det fri a havet ell er av yttre terntonalvatten vangenom 
· ternationell sjötraf ik passerade förvand lades till mre terntonal
~1atten, kunde andra stater icke i dessa farvatten frå ntagas rätten till 
oskadlig genom fa rt. A rtikelns paragra f 3 är utformad så a tt denna 
rätt säkras . .. " (7) R äta basEnj er få r dragas -~ncl ast mell an punkter, bcl ag~1a pa 
en och samma stats territorium. Overenskommelser mellan tva sta
ter enligt vilka sådana baslinj er dragits utm ed kusten så att de fö re
na punkter på olika stater s territor ier, äga icke kra ft gentemot andra 
stater. 

(8) Räta baslinj er må dragas ti ll öar, belägn ~. i_ ku st ens omedel-
bara nä rh et men in te t ill a v havet r regel overskoljda oar och skar. 
Endast öar och sk ~\ r som ständi gt bef inna s ~g ovanför vattenytan få 
användas för ändamålet. I annat fall skuii e a vståndet mellan bas
linj erna och kusten kunna utsträckas mer än som erfordras för 
tillämpning av metoden med räta baslinj er , dessutom skull e d~t v1d 
högvatten ick e vara möjligt att se utgångspunkterna för basl inJ erna. 

Y ttre grän s för territorialvatten 

/ lrtik el 6 

YTTRE GH.ANS FÖR YTTRE TERRITORfALVATTEN AR 
DEN LIN J E P Å V ILKEN VARJ E PUNKT BEFL~NER SIG 
PÅ ETT AVSTÅND TILL NARMASTE PUN KT PA BA SLIN
JEN LIKA MED TERRITORIALVATTE.NBREDDEN. 

Kommentarer: (intet av intresse). 

B uk te r 

Arti/::el 7 
l. MED ORDET BUKT (BAY ) AVSES I DESSA ARTIKLAR 
EN VAL AVGRÄNSAD I NSKARN I NG I KUSTEN MED SÅ
DANA PROPORTIONE R MELLAN DJUP OCH MYNNI NGs
BREDD ATT DEN I SIG I NNESLUTER E TT AVGRÄN AT . , . 
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VATTENOMRÅDE. BUKTEN SKALL VARA MER ÄN E ,"'J 
OBETYDLIG KRöKNJ NG P Å KUSTEN. 

EN IN SKÄRNING SKALL EMELLERTID I CKE BETRAh
T AS SOM EN BUKT OM DESS YTA j\R MINDRE _Ä.N F \ 
HALVCIRKEL, DRAGEN MED MYNNINGEN SOM DIAM ! -
TER. OM EN BUKT H AR MER )\N EN MYNNI N G, SKAL L 
DIAMETERNUTGöRASAV DEN SAMMANLAGDA LÄN C. 
DEN A V D E OLIKA lVIY N NJNGARNAS BR I<:DD. ÖAR I E -; 
BUKT SKALL INKLUDERAs SOM OM DE VORO DELA \ 
AV BUKTENS VATT ENYTA . 

2. FARVATTNET I EN BUKT, VARS STRÄNDER TlLI . 
BöR ETT ENDA LAND, SKALL ANSES SOM INRE T E I 
RITORIALVATTEN, FÖRUTSATT ATT LINJEN TVÄR ~ 
ÖVER MYNNINGEN I CKE öVETrSTIGER 15 MTLS LÄNGl >. 
MÄTT FRÅN LAGVATTENUNJEN. 

3. Nj\R MYNNINGEN TILL EN BUKT ÄR BREDARE ÄN 15 
lYHL, SKALL EN BEGR )\.NSNTNGSUNJE AV NYSSNÄM J 

LÄ.NGD DRAGAS LXNGRE IN I BUKT EN. Ni\R OLIKA S -
DANA LINJER KAN DRAGAS SKALL DEN VÄLJAS, SO I 
INNESLUTER DEN STöRSTA VATTENYTAN 1 BUKTE N. 

4. OVANSTÅENDE VILLKOR SKALL ICKE GÄLLA S 
"HISTORISKA" BUKTER ELLER I DE F ALL DÄR MET ( )
DEN MED RÄTA BASLI NJ ER TILLÄMPAS I ENLIGI-I f r 
MED ARTIKEL 5. 

Kommentarer: 

( l ) - (3 ) (av mindre in tresse ) . 

( 4) Kommissionens majoritet hade den uppfattningen att ma:-- i
mi längden på begränsningslinjen mås te anges siffermäss igt och att 
en begränsning grundad på geografiska eller andra hän syn, vilka 
med nödvändighet måste uttryckas vagt, icke skulle vara ti llräckl ig. 
Den ansåg emellertid, att gränsen skulle ligga utöver 10 mil. Kom
missionen var inte beredd att upprätta ett direkt samband mellan 
begränsningslin j ens längel och territqrialvattenbreclden - ett sådant 
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samband förnekades av v1ssa ledamöter - men kiind e s1g dock 
bunden att fästa någon v;kt vid tendenserna att vi dga territorial
vattnen genom att förlänga begränsningslinjen för bukten. Vid sin 
sjunde session antydde kommissionen som ett tankeexperiment en 
längel på 25 mil; hiirigenom skulle begränsningslin jen bli något läng
re än dubbla maximala territorialvattenbreelden enligt paragraf 2 i 
artikel 3. Eftersom för det första historiska bukter, varav några är 
bredare än 25 mil, icke sku lle falla uneler artikeln och för det andra 
vi llkoren i artikelns paragraf l berörand e en bukts karakteri stika 
avsågs förhindra missbruk, föreföll det icke osannolikt att någon 
förlängning av begränsningslinjen skulle Lunna accepteras lättare än 
en utvidgning av territorialvattenbredelen i aJl mänhet. Vid den sjun
de sessionen avs log Lomm issionens majoritet ett förslag att begräns
ningslinjens längel skull e sättas till dubbla territorialvattenbreclclen, 
huvudsakligen därför att elen ansåg en sådan begränsning oacceptabel 
för stater som ti llämpade en territorialvattenbredel på tre ell er fyra 
mil. Vid sin åttonde sess ion övervägde komm issionen åte r detta spörs~ 
mål i belysning av olika regeringars yttranden. Fö rslaget att ut
sträcka begränsningslinjens längel ti ll 25 mil hade vunnit föga stöd; 
ett antal regeringar tillkännagav att en sådan utvidgning enligt deras 
upp fattning utgjorde en överdri ft. 

Genom majoritetsbeslut reducerades 1955 års siffra på 25 mil 
till 15 mil. Kommissionen beaktade att en 10 mil lång begränsnings
linj e hade erkänts av ett antal stater ävensom i internationella kon
ventioner, men tog i betraktande det faktum att 10-milslinjens ur
sprung hän för sig till elen tid, då en territorialvattenbredel om tre 
mil till ämpades mera allmiint än nu. Med hänsyn till tenelensen mot 
större territorialvattenbrecider ansåg- kommissionens majoritet en 
förlängning av begränsningslinjen H l 15 mil som både her~ittiga(l 

och tillräcklig. 

(5) - (6) (av mindre intresse ) . 

(7 ) Kommiss ionen ansåg sig böra föreslå regler endast ifråga 
om sådana bukter, vars stränder tillhör en och samma stat. Ifråga 
Om andra bukter saknar kommissionen tillräcldigt unelerlag med hän
syn till det stora antalet aktue lla fall och de i dessa fall f n tilläm
pade regl erna. 

63 
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l Hamn ar 
1----

/ lr tihcl 8 

FöR AVGRANSNJ:NG AV T E RRITORIA LVATTNET 
SKALL DE YT TERSTA DF.LAR TA AV FASTA HAMN A 
L i\ GGN INGAR , V l LKA BILDA EN I NT EGR ERANDE D l L 
AV H Al\IINAN L i\GGN ING ANS [ S SOM E~ DEL AV K l -
TI~~N . 

Komm entarer. 

( l ) - (2) (sakna int resse). 

( 3) Där sådana konst ru ktione1· h e1 avsevärd b n o· d (t ex en b n •-b - .... 
ga, som skju ter ut f lera ki lometer i sjön ) kan if rågasättas om el ( 1-

na artikel fortfarand e skall t illämpas ell er om det inte skulle .] j 
nödvändigt att i s t ~ill e t ti ll ämpa systemet med säkerh etszoner, l ·
hilncllat i artik el 71 fö1· inste1llationer på kontinentalh yllan . Efters< 11 

sådana fa ll ä r mycket säll synta ansåg kommiss ionen det icke ni 1-
vändigt att fram lägga en åsikt utan ville enbart fästa uppmärksa 1-

heten på förh ållandet. 

Redel er 

REDDER, SOM NORMALT UTNYTTJAS FöR LASTNL~ ' · 
LOSSNING OCH ANKRI NG AV FARTYG OCH SOM H E l T 
ELLER DELV IS ELJ EST SKULLE LIGGA UTANFöR T J· {
R ITORIA L VATTNET S YTTERGRÄNS, SKOLA JNNEF1\ -
T AS I DET YT TRE T I~ RRITORIALVATTNET. K USTS'l -
TEN SKALL I VEDERB öRLI G ORDNI NG TJLLKÄN J\ \ 
GIV A GR ÄN SER NA FÖR DYLIKA REDDER. 

Kommentarer: 

Innehåll et i denna artikel base rar sig på av 1930 års kodifier ings
konferens framlagd text. M ed i några fall avvikande ås ikter ansåg 
kommiss ionen, att redder, belägna utanför territori algränsen irke 
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kulle anses som inre terr itoria lvatten. Med beaktande av att ku st
\aten måste kunn a utöva speciell ti llsyn och po li s;ä r verksamhet på 
:ädana redder , ansåg kommi ssion en att detvore att _gå för J å ~1gt at: 
behandla dem som inre territori alv atten, enar oskad lig genamtart da 
kunde förbjudas. Den ansåg, att kust statens rättigheter sku ll e bit 
ti llräclJigt tryggade genom att göra dylik a farvatten till ytt re te r-
ritOI-i al vatten . 

Öar 

Artihcl 10 

VARJ E ö OMGE S AV SJTT EGET T ERRITORTALVAT
TEN. SOM EN ö l\ ET RAKTAS E TT LANDOMRÅDE, OM
GIVET AV VATTFN OCH SOM T NORMA LA FALL PER
MANENT UEFINN J-;:H. STG öVER HöG V ATTENl\11. .>\.l~KE.T . 

Kommenta rer: 

( l ) - - - Öar helt ell er delvis belägna inom yltre territori al
vatten, skall beaktas vid bestämmande av territo ri algränsen . 

(2) Som en ö bet raktas va rj e landområde, omgivet av vatten vi l
ket, utom under onormala förh åll and en, permanent bef inner sig över 
högvattenmärk et. 

Följ aktligen betraklas fö ljande icke som Öar och omges icke av 
territoria l vatten: 

(i) Upphöjningar på havsbottnen, som befinn a sig ovan vatten
ytan enelast vid lågva tten. Ä ven om en anbggning har byggts på en 
sådan upphöjning och denna bef inner sig ovan vatten - t ex en 
fy r - utgör upphöjn ingen ingen "ö" i den bemärk else som avses 
i denna art i kel. 

(ii ) T ekniska anläggn ingar, byggda på sjöbottnen, sådana som 
installationer för exploatering a v kontinentalhyllan (se artikel 71 ) . 
Kommissionen fö reslog dock att en säkerhetszon skulle upprättas 
runt elylika installat!oner med hänsyn till deras stora så rbarhet. Den 
anser dock att liknande åtgärder icke erfordras i f råga om fy rar. 
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(~) Kommiss ionen hade avsett att full fö lj a denna a rtikel 1. ed 

bestammelser rorand e g rupper av öar. Lik som Haao·konferensen l l 'Q 
. . 

b J 

for den internationella rättens kodifiering var komm iss ionen , t . -J-

ofö rmögen att lösa de cbr i innefattande svårigh eterna. Prohl emt ~i 1' 
sa llsyn t 111 veck lat med hänsyn t i J J dc o! i k a aspekterna d~i r på i 

0 1 
k a 

arktpelager. _Kommissionen var förhindrad från a tt framlägga en 

uppfattnmg tckc blott t ill fö ljd av oenig het if råga om terri tori a l\ tt

tenbreclden utan iivcn p:t g rund av br istande saklig informati o i 

frågan . _Den e rk~inner v ikten av denn a fråga och hoppas, att om ·n 

mtcrnat10ne ll konferens sena re stu derar de föreslagna reglerna, < n

samma kommer att uppmärksamma f rågan. 

( 4 ) Som. or;entering vi ll kommi ss ionen fram hå ll a, att arti kc s 
ka n bli til lämplig på grupper av öa r, be lägna utanför kusten . 

Holmar och skär, som i rege l öve rsköljas av havet 

/ 11-tikcl 11 

_HOLMAR O~H SKi\R, SOM I REGEL öVERSKöLJAS 1V 

HAVET OCH ARO BELTELLER DEL\![S BELÄGNA I N< l\ I 

YTTRE TERRITORIALVATTEN, BERÄKNAT FRÅN FA',T

LANDET ELLER FRÅN EN ö, MÅ TAGAS SOM UTGÅ,'( s 

PUNKT FöR A TT BERÄKNA DET YTTRE TERRITORL L

VATTNETs UTSTRÄCKNING. 

Kommentarer: 

(l ) (saknar intresse ) . 

(2) . D_et ant~ddes a tt villkoren i artikel 5 ( innebärande att tta 

bashnJer tcke fa dragas till ell er från holmar och skär som i r ·re! 

överskölj as av havet) kunde vara oförenliga med föreliggand e < 1~ i
kel. Komt11I ss:?nen ser dock ingen sådan oförenlighet. Det förh ål J n

det att man ior _att best ämma det yttre te rritoria lvattnet jämställe r 

a v havet t regel overskolj da holmar och skär med öar innebär icke 

att sådana holmar och skir i a ll a hänseenelen jämställas med öar. I 

komn:en~ar~n till artike l 5 ha r redan framhållits a tt om de utnytr ja

des pa sa satt v1d clragnmg av räta baslinjer, skull e avståndet m c lan 
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baslinjen och kusten kunna bli_ långt st~ rre ~in vad som erforclra_s 

för ändamålet med metoden , sarskilt t tal l av g run duppfyllda fal 

vatten uta n fö r ku sten . 

-Avgränsning av yttre te rritorialvatten sund och utanför 

andra motliggande kuste r . 

_r/rtil?c! 12 

1. GRi-\ NSEN MELLAN TV Å STATERS TERRITOR IAL

VATTEN, Vl LKAS KUSTER UGGI;:R MITT EMOT VAR

ANDRA PA ETT AVSTÅ ND. MINDRE j\N DE SAMMAN

LAGDA TERRITORIALVATTNEN UTANFöR DE TVÅ 

KUSTSTRÄCKOH.NA, SKALL FASTSTALLAS GENOM öVE

RENSKOMMELSE MELLAN DE BADA STAT E.RNA I AV

SAKNAD AV SADAN öVERF.NSKOMMELSE. OCH OM EN 

ANNAN DRAGN ING ICKE MOTJVERAS AV SÄRSKILDA 

OlVTSTi\ NDJGHETER, SKALL GRANSEN OTGöRAS AV 

LIKA-AVSTÅ~DSUNJEN PÅ VILKEN AVSTÅNDET FRAN 

VARJE PUNKT AR LiKA STORT TILL NARMASTE PUNK

TER PÅ DE HASLI NJER FRÅN VILKA DE TVÅ STATER

NAS YTTRE TERRITORIALVATTEN HERi\KNAS . 

2. OM AVSTÅNDET MELLAN DE T VÅ STATE.RNA öVER

STIGER DE SAMMANLAGDA TERRITORIALVATTEN

BREDDERNA SKALL FARVATTNET IviELLAN DE TVA 

TERRITORTALVATTENR.ÄLTENA UTGÖRA FRlTT HAV. 

OM EMELLERTID Tl LL FöLJ D AV DE.INA GRÄNSDRAG

NING ETT SJÖOMRADE MED EN BREDD ICKE öVERSTI

GANDE TVÅ M IL SKULLE BLI FULLSTÄNDIGT IN NE

SLUTET MELLAN TERRITORIALVATTNEN, MA DETTA 

OMRADE GENOM öVERENSKOMMELSE. MELLAN KUST

STATERNA FöRKLARAS VARA DEL AV DET YTTRE 

TERRITORIALVATTNET. 

3. FöRSTA M'ENT.NGEN I FöREGÅENDE PARAGRAF 

SKALL VARA TILLÄ MPLIG _;_\VEN I FALL, DÄR BÅDA 

STRÄNDER TILLHöR EN OCH SAMMA STAT. OM TILL 
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FöLJD AV Dl-:NNA GRi\ NSDHAGNl NG ETT SJöOMH )F 
MED EN BREDD ICKE öVEl{ST IGANDE TVA Sf" '1 11-
SKULLE BU FULLST/\KDJGT l NNESLUTFT AV I:T 
YTTRE TERR ITORIALV ATT NET , MÅ KUSTSTATE~ !\ F
TRAKTA DET SAMNIA SOM E N DEL AV S[TT YTTRE T l R
RlTORT ALVATTEN. 

4. DEMARKATIO~SLINJE~ SKALL UTMÄRKAS PA c F
FICIELLA STORSKALIGA SJöKORT. 

Kommentarer : 

( l ) - (6 ) --- (saknar int resse). 

. (7) Reglerna i denna artikel erbjuder ingen lösning i fall da dc 
m1 tt emot varandra liggande staterna t ill ämpa olika territorial val n
bredde r. Så liinge som någon överenskommelse icke uppnåtts ·o
rand e en enhetlig lerritorialvattenbredd, kan tv iste r av den na 1rt 
icke lösas på grundval av rättsliga regler ; de måste lösas g<:I ,111 

överenskommel se mellan parterna. 

Avgränsning a v yttre ter ritori al vatten vid flodm ynningar 

l. OMENFLOD UTMYNNAR DIREKT I HAV ET, SKA ,L 
DET YTTRE TERR ITORIALVATTNET BER i\KNAS JNJ :R 
FAUCES T ERN." lRUJYI öVER FLODMYNNINGEN. 
2. OM FLODEN BILDAR EN BRED MYN II NG V ARS Kl s
TER TILLHÖR SAl\1MA STAT, GÄLLER ARTIKEL 7. 

Kommentarer: ( intet av intresse) . 

l Bestämm andet av två angränsande staters territori alvatten 

A rtikel 14 

l. GRÄNSER MELLAN TVA ANGRÄNSANDE STATERS 
~ERRITORIALVATTEN SKALL FAST STÄLLAS G'ENOlVI 
OVERENSKOMMELSE DEM El'viELLAN. I AVSAKNAD \ Y 

9"7 J l 

sADAN öVERENSKOMMELSE OCrr OM EN ANNA~ 
DRAGNIN G I CKE MOTl VE.RAS A \T S;\RSKILDA OMS! AN
DTGHETER, SKALL GH A~SF.N DRAS GEN0 1VL TILLAlVIP
NING AV UKA-AVSTÅNDSPRTNCIPEN FRÅ~ DE NA R
lV{ASTE PUNKTERNA PÅ J)E liASU NJE.R FRÅN VILKA 
DE TVÅ STATERNAS YTTRE T ERRlTORl ALVATTEN DE-
RÄKNAS. 

z. GRÄNSLINJEN SKALL UTMÄRKAS PÅ OFFI CIELLA 
STORSKALIGA SJöKORT. 

Kommentarer: 
( 1) I denna artikel behandlad situ ation kan regleras på olika sätt. 
(Z) För det första skulle det va ra möjligt att överväga en fö r-

längn ing till sjöss av l andgr ~in sen till territori algr:insen . En s~tdan 
linj e kan enelast anv:inclas om landgränsen möter ku sten i ra t vm
kel ; om vi nkeln icke är r;it, blir metoden oanv :inclbar . 

(3) En andra lösning skull e vara att draga en linj e vinkelrätt 
mot kusten vid den punkt där landgränsen når kusten. Denna metod 
kan kriti seras om ku stlinj en böjer av i nä rh eten av ifrågavarande 
punkt; ty i detta fa ll kan den vi nkelräta l; nj en å ter möta kusten på 
en annan punkt. 

(4) E n tredj e lösning vo re att använda latitudspa rall ell en genom 
den punkt där lamla ränsen nå r ku sten. I cke heller denna lösnin g är 

"' användba r i all a fall. 
(S) E n fj ä rde lösning skull e vara att dra en lin je vinkelrätt mot 

kustens huv~driktning . De norska och svenska regeringarna hänvisa 
härvidlag till skilj edomsutslag av den 23 oktober 1909 i en tvist mel
len Sverige och Norge, vars motivering innehåller fö lj ande mening: 
"Gränsen skall bestämmas genom dragning av en linj e vinkelrätt 
mot ku stens huvud riktning." 

(6) Tidigare omnämnd expertgrupp kunde icke biträda sistnämn
da metod för dragning av grän slinj en . De hade elen uppfattningen att 
det ofta var om ö j 1 igt att fa stställa "kustens huvuclriktning", resul
tatet skulle bli beroende av använda karto rs skala - - - hur myc
ket kust skall användas vid fö rsök att fas tställa någon som helst 
huvudriktning" . Eftersom metoden att draga en lin je vinkelrätt mot 
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ku stens hu vud riktni ng:. är a ll tför vag för att bilda grund val för ..:n 
rattshg regel, syns foljaktllgen el en bästa lösningen vara li ka I V
stånclsprincipen som experterna föreslog. E n sådan linj e skull e , a
gas en ligt lika-avståndsprin cipen ifråga om respektive ku st lin u· 
Där kusten ~r rak komm er en linj e, uppdragen enligt denna me Jci 
att sammanta ila med en mot ku sten vinkelr ~itt dragen lin1·e uen 
1 

· . b m s -:armn~spunklcn mell an landgränsen och ku sten. Om emel let ·d 
kustenar kro ~--: 1 g ell er oregelbunden komm er linj ens dragning att , , e 
med hansyn tJl l ku stkonturen medan svår igheterna sammanh iinga1 le 
me el kustens h u v ud riktning und vi k s. 

(7) Kommis3=onen bitr~i dcl e expertgruppens ås ikt. Liksom i fii 
gåen de arti kel behandlat fall anse r den att regeln skall tilbm] s 
mycket flex ibelt. 

SEKTlON III. R i\TT TILL OSKADLJG GENOMFAR'! 

( l ) Denna sekti on om fatta r fyra delsekti oner: Delsektion \. 
~llmänna regler; delsektion H. Handelsfartyg; delsektion C. St; ~ -
1artyg utom örl ogsfartyg samt delsekt ion D. ö rloo-sfartv<Y. De i < l-l . A . "' . b se --:t10 n angwna A llmänna reglerna ii ro helt tilbmpbara på handt , _ 
far tyg ( delsektion B) . För i delsekti onerna C och D behandlade i, r
tyg gä lla de med där s~i rs kilt angivna inskränkningar . 

(2) Komm issionen önskar framhålla att denna sektion, liks. n 1 
dessa regler i sin helhet gä ll a endast i fredstid. Jnga föreskri ft l i 
denna sektion påverkar r~ittigheter och skyldi aheter fö r mecllemn n 
i Förenta Nationerna i enlighet med dess stacl~·a. 

DELSEKTT ON A. ALLMÄNNA REGLER 

l Inn ebö relen av r~itt ti ll oskadlig genomfart 

_, /rti hcl 15 

l. ENLIGT FöRESKRIFTERNA I FöREVARANDE REG
LER SKALL ALLA STATERS FARTYG AT NJUTA R ÄTT 
TILL OSKADLIG GENOMFART GENOM DET YTTRE T ER
RITOH.l AL V A TTNET. 
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1 
MED GENOMFAET AVS I~S PASSAGE GENOM DET 

yTTRE TERRITOR IALVATTNET MED ÄN DAMÅL }\N
TINGEN ATT PAS SERA DET SAlVlMA UTAN ATT INl:O~A 
TILL JNRE TERRITORIALVATTEN, ELLER ATT FOR_I
SÄTTA TILL I NRE TERRITORIALVATTEN, ELLER FOH. 
ATT UTLöPA FRÅN INl~E TEH.RITORJALVATTI-;-_N TILL 
FRITT HAV. 

~ GENOMFARTEN ANSES SOM OSKADUG SÅ Li\NGE .). 
ETT FART YG I CKE ANV i\ NDER DET YTTRE TER1UT0-
RIALVATTNET FÖ R ATT ImGA NÅGRA SOM f lELST 
BANDUNGA R TILL MEN "föR KUSTSTATENS SAKER 
B ET ELLER SOM STÅ J MOTSATSFöRHÅLLANDE TILL 
HÄR Föl~EUGGANDE REGLER E LLER TILL DEN .INTER
NATIONELLA R ATTENS REGLER 

4. GENOMFART INB EGRIPER FARTYGS ST OPPANDF 
OCH. ANKRI NG MEN EN DAST T DEN U T STRACKN l NG 
SOM ERFORDRAS FöR DFSS FRAMFöRANDI~ ELLER 
SOM NöDVi\ NDIGGöRS AV FO/{CE M r/J EUHE ELLER AV 
NÖD . 

5. UBÅTAR SKOLA FRAMFöRAS T öVERVATTENSLÄGE. 

Kommentarer: 
( l ) - (4) --- (Intet av intresse) . 
(5) I 1955 års utkast hacle paragrat 5 placerats i delsektionen 

ang örl ogsfa~tvg. Den har dock överförts till den allm ~inna delsek
tionen för att göra elensamma giltig ~iven för hand elsubåtar, om 
denna fartygstyp skull e åte ruppstå. 

Kuststatens skyldigheter 

l. KUST STATEN F ÅR ICKE HINDRA ELLER FöRSVÅRA 
OSKADLIG GENOMFART GENOM DET YTTRE TfRRITO
RIALVATTNET. DEN SKALL TILLGRIPA DE MEDEL SOM 
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STÅ TILL I)ESS Fö RFOGANDE FöR ATT Si-\KlZA RESI ' K
TEN FöR BEGREPPET OSKADLI G GE NOMFART GE l.\ [ 
YTTRE TER RITORIALVATTEN OCH FÅR LNTE T ILL 'A 
ATT SAGDA FARVATTEN ANVÄNDS FöR ÅTGÄRD 1\ . 
SOJVI ST Å I lVIOTSATSl-ÖHÅLLANDE TILL ANDRA s · \ 
TERS Ri\ TTIGHETER. 

2. KUSTST ATEN SKALL GE VEDERBöRLIG PUBLICIT T 
ÅT ALLA FAROR FöR SJÖFARTEN, SOM DEN ÄGER K;\ \ 
NEDOM OM. 

Kommentarer: 

( l ) Denna artikel fastställer de pnnClper som internation( la 
skilj edornstolen föret rädd e i sitt utslag av el en 9 apr il 1949 i tv is • n 
mellan E ng land och A lbanien rörande Korfu-sun cl et. 

(2) Anbggningar i yttre terri tori alvatten fö r und ersökn ing tv 
havsbottn en få icke fö rläggas till trånga sund eller i farleder, ~ m 
utgöra del av yttre territoria lvatten och ~tro nöclv i ndiga för inte r a
tionell sjöfart därest anbggningarna fö rhindra eller fö rsvåra osk 1-
lig genom fa rt. 

Kuststatens rätt ti Il s kyddsåtg~i.rcle r 

A rti llcl 17 

l. KUST STATEN FÅR VIDTAGA NöDVÄNDIGA ÅTG~' Z
DER INOM SITT YTTRE TERRITORIALVATTEN FöR A' T 
SKYDDA SIG MOT VARJE HANDLING, SOM ÄR TI .L 
MEN FöR DESS SÄKERHET ELLER FöR SÅDANA AND ' A 
INTRESSEN, SOM DEN HAR RÄTT ATT SKYDDA E.lLI' T 
H ÄR FöRELIGGANDE OCH ANDRA I NTERNATIONEJ L
RÄ TTSLIGA REGLER. 

2. I DE FALL DÅ FARTYG SKOLA FORT SÄTTA TJLL 
I NRE TERRITORIALVATTEN, SKALL KUSTSTATEN 
ÄVEN HA RÄTT ATT VIDTAGA NöDVÄNDIGA AT GA -
DEl-Z FöR ATT FöRHINDRA VARJE BROTT MOT DE 1 .. -
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RESKR1FTER SOM GÄLI:A FöR FARTYG ENs TJLLTH.ADE 
TJLL DESSA FARVATTLN. 

3_ IZUSTSTATEN MÅ TJLLF;\LUGT" UPPHAVA H i~TTEN 
TILL OSKADLI G GENO !\lF.'\lZ: lFHA~A OM K~-ART AV
GRANSADE OMRÅ DEN f\ V SffT YT fRE TERh.lTORIAL
VATTEN; OM DEN BEDöMER ETT SÄDANT UPPHAVAN
DE SOM NöDVANDIGT FöR SKYDDET A \ r DE RATTIG
HETER SOM OMNÄMNAS I PARAGRAF l. OM EN SÅD!'-N 
Å.TGi\RD VIDTAGES SKALL KUST STATEN I VEDERBOR
i.JG ORDNI NG OFFENTLIGGöRA DENSAMMA. 

4. OSKADUG GENOMFAln FöR UTLi\NDSKA . FARTYG 
FAR ICKE FöRBJUDAS GENOM SUND, _? OlVI NORMALT 
UTNYTTJAS FÖR I NTERN:\TIONELL SJOFART MELLAN 
TVÅ DELAR AV DET FRIA HAVET. 

Kommentarer : (i ntet av intresse) . 

U tländska fartygs skyldigh eter v icl genomfar t 

,-irtih cl 18 

UTLÄNDSKA FARTY G SKOLA Vl D GENOlVlFAR! ATL! : 
DA DE LAGAR OCH FöRORDNI NGAR SOM UTFARDA1 ~ 
AV KUST STATEN T E NLTGHET MED Hi\R FöRELTGGAN
DE OCH ANDRA INTERNATJONELLRi\TT SLIGA REGLER 
OCH SÄRSKILT DE LAGAR OCH FöRORDNINGAR, SOM 
HÄNFöRA SIG TILL TRANSPORTER OCH SJöFART. 

Kommentarer : 

(l ) (saknar intresse) . 

(2 ) Fartyg, som inlöpa i en främm ande sta ts yttre territori~l
vatten kvarbliva uneler flaggstatens juri sdiktion. E mellertid medfor 
det faktum att de befinna sig i farvatten uneler en annar"! stats over
högh et vissa in skränkning-ar i flaggstatens exklusiva juriscbkt10n . 
Dylika fartyg måste åtlyda de lagar och fö rordningar, som utfardats 
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av kuststaten i enlighet med hiir föreliggand e och andra interna ( J-

n_e. llratt_sltga regler och särskilt de lagar och förordningar som J ,
11

_ 

tor<~ s_1g_ till transporter och sjöfart. Vid sin SJ·uncle sess ion a1 
l tg 
..:ommJSSJOnen det ändamålsenligt att nämna följand e exempel : 

a ) Sjöfar tssiikerhcten och skyd det av leele r och sjömärken ; 

b) Skydclet av vattenområdet mot varje slag av föroreninga r. r

sakade a v fartyg; 

c) Bevakandet av havets levande naturtill o·å nwtl· · oc ;::,C:: - ' 

el ) F iske-, jakt- och liknande rätti,e·heter, tillho··,-a 11 cle 1 
u - -;:uststat , 1. 

e) Varj e slag av hydrograf iska undersökninga r. 

(3 ) - (5) (saknar intresse) 

DELSEKTJON B. HANDELSFARTYG 

Avgifter, som kan påläggas utländ ska fartyg 

ATti!?el 19 

l. r IN~A AVGIFTER r:.Å PÅLÄGGAS UTLÄNDSKT FA !~ 
T'J G ENDAST TILL FOLj l) AV DESS PASSAGE GEN C I 
YTTRE TERRITORIALVATTEN. - -

2. _:.-VGIFTER FÅ PALÄGGAS UTLi\NDSKT FARTYG SC II 

PASSERAR GENONI YTTRE TERRITORIALVATTEN E -

DAST SOM BETALNING FöR SARSKILDA TJANSTER SC ,, 

FARTYGET ATNJ UTER. 

Kommentarer: (saknar intresse). 

A rrestering på utländska fa rtyg 

ARTIKEL 20 

l. KUSTSTATEN MA OMBORD PÅ ETT FARTYG PÅ PAS

SAGE C?E_~()M YTTRE TERRITORIALVATTEN ICKE VID

TAGA A1\j-ARDER FöR ARRESTERING AV NÅGON PE '(-
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sON ELLER FöR ATT GENOMFöRA UNDERSöKNING 

MED ANLEDNING AV RROTT, SOM BEGATTS OMBORD 

pA FARTYGET UNDER DESS PASSAGE. DOCK MED UN

DANTAG FöR NEDANSTM;:NDE FALL 

(a) OM BROTTETS KONSEKV EN SER UTSTRACIZA SlG 

UTANFöR FARTYGET; ELLER 

(b) OM BROTTET STöl~ LANDETS FRED FLLER DEN 

ALLMIÄNNA ORDNI NGEN l DET YTTRE TERl<.ITORTAL

VATTNET; ELLER 

(c) OM BISTÅND I-lAR REG i\ RTS HOS DE LOKALA 

MYNDIGBETEH.NA AV FARTYGETs HEF.i-\ LHAVARE EL

LER A V FLAGGST ATENS KON SUL 

2. OVANSTÅE:-JDE VILLKOR PAVERKA INTE KUST

STATENS l~i-\TT ATT I ENLIGHET MED SI NA LAGAR 

VIDTAGA ATGÄRDER FöR EN ARRESTERTNG ELLER 

UNDERSöKNlNG OMBORD PA ETT UTLÄNDSKT FAR

TYG UGGANDE I DET YTTRE TERRITORIALVATTNET 

ELLER, SOM - EFTER ATT HA LAMNAT INRE TERRI

TORIALVATTNET - BEFINNER SIG UNDER PASSAGE 

GENOM DET YTTRE TERRITORJALVATTNET. 

3. VID BEDöMNING AV HURUVIDA ELLER PA VAD 

SÄTT EN ARRESTERING SKALL GENOFöRAS, SKOLA DE 

LOKALA MYNDIGHETERNA TAGA VEDERBöRLIG HÄN

SYN TILL FARTYGETS SÄKRA FRAMFöRANDE. 

Komm entarer: 
(l) - - -- (Huvudsakligen av civilrättsligt intresse ) . 

(2) Kuststaten har ingen rätt att stoppa ett utländ skt fartyg un 

der passage enbart genom dess yttre territorialvatten endast därför 

att någon person råkar bef in na sig ombord, som efterspanas av kust

statens rättsliga myndigheter i samband med ett brott, som begåtts 

annorstädes än ombord på fartyget. A fortioTi, kan icke en till kust

staten riktad begäran om utlämning med an ledning av ett utomlanels 

begånget brott, anses utgöra tillräckligt skäl för att stoppa fartyget. 

(3) - (6) --- (Huvudsakligen av civilrättsligt intresse) . 
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Anhå llning av fartyg i syfte att utöva civil jurisdiktion 

"lrti!t c! 21 

1. ·KU STSTATEN MÅ l CKE AN HÅLLA ELLER OM Dl l f
GERA UTLÄNDSKT FARTYG UNDER PASSAG J-;: GE~( \ I 
YTTRE TERR ITOR IALVATTEN I SYFTE ATT UTÖVA < -
VJL JURISD IKTJ ON l i i ~TRÄFFANDE PERSON OMH OJ J) 
P Å FA RTY GET. 

2. KU STSTATEN FÅR LNTE VERKSTi\LLA UTMÄTN.l J\ ; 
PÅ ELLER AN H ÅLLA FARTYG l SYFTE ATT I NLEDA :\' -
GOT SOM HE LST RATTSUGT FöE.FARANDE, UTOM l\11 
A \!SEENDE PÅ FöRPLIKTELSER ELLER SKULDER S( 
FARTYGET SJ j\LVT ÅDRAGIT S LG UN DER ELLER Ml ) 
ANLEDNI NG AV DESS FÄRD GENOM KUSTSTATEJ\ <..; 

TERRITORIALVATTEN. 

3. FöRESKRJFTERNA l FöREGÅENDE PARAGRAF SK )
LA ICKE FöREGRIPA KUSTSTATENS RÄTT ATT l E , 
LIGHET MED SJNA LAGAR VERKSTÄLLA UTMÄTNl l ~ 
PÅ ELLER ANHÅLLA ETT UTL!\ NDSKT FARTYG J Ol ll 
F öR RÄTTs LIGT FöRFARANDE, VJLKET LIGGER 's Tr u ..._ 
PA DET YTTRE TERRlTORIALVATTNET ELLER SOM 
EFTER ATT HA Li\M NAT I NRE TERRlTORIALVATT N I [ 
- BEFINNER SIG UNDER PASSAGE GENOM DET YTTl 
TER RITORT AL V A TT N ET. 

Komm entarer: (H u vuclsak l igen av c i viirätts ligt intresse) . 

DELSEKTION C. STATSFARTYG UTOM öRLOGSFAl\T\ t; 

S tatsfartyg, som utnyttjas fö r kommersiella ändamål 

A rtikel 22 

REGLERNA I DELSEKTIONERNA A OCH B SKALL 
ÄVEN TILLÄMPAS PA STATSÄGDA HANDELSFARTY-;-. 
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Kommentarer: 
( l ) Komm; ssionen fö ljde reglerna i Brysselkon ventio.nen av 

J926 ang statsfartygs immunitet. Den ansåg att dessa regler overens
stämde med staternas öve rv~igande prax is och utformade därför 
artikel 22 i en lighet härmecl. 

(2 ) V issa ledamöter kunde icke accep tera Brysselkonventionens 
regler och molsatte sig denna artikel. 

\ Statsfartyg, som utnytt jas för icke kommersie ll a ändam ål 

A rti !t e! 23 

REGLERNA I DELSEKTION A SKOLA Gj\LLA STATS
FARTYG, SOM I CKE AR HAN DELSFARTY G. 

Kommentarer: 

Frågan om tillämpn ing av delsektion D på statsfartyg, som ut
nyttjas för icke kommersiell a ändamål, har hinma ts öppen. Kom
missionen, som vid detta ti ll fä ll e icke i detalj ville fas tställa denna 
fa rtygskategoris status, lämnade frågan öppen huruvida cle skulle 
helt ell e r ti ll vissa cl elar jämställ as med örlogs fartyg . Hangenom 
följde komm iss ionen Haagkonferensens 1930 för kodif iering av den 
internationell a rätten exempel. 

DELSEKTION D. öRLOGSL' AR TYG 

Genomfart 

A rtikel 24 

KUSTSTATEN MÅ KRÄVA FöRHA NDSANMÄLAN EL
LER INHÄMTANDE AV TILLSTÅND FöR öRLOGSFAR
TYGS GENOMFART GENOM YTTRE TERRITORIALVAT
TEN. NORMALT SKALL DEN TILLÅTA OSKADLIG GE
NOMFART FöRUTSATT ATT BESTÄMMELSERNA I AR
TIKLARNA 17 ocH 1s IAKTTAGAs. 



946 

Kommentarer. 

( l ) Vid sin sj~itte sess1on å r 1954 ansåg komm issionen, att passage skulle medges örl ogsfart yg utan föTegående ti ll stånd eller anmälan. Vid sin sj uncle session l 955 kände sig kommission en, e fl er a tt ha tagit del av v issa rege ringars yt tranden och efter förn yade överväganden, nöd sakad att ändra denna artikel och därvid hetona kuststatens rätt att kr~iva förhandsanmälan ell er inhämtande av tillstånd för örlogsfar tygs genom fart genom yttre territorial vatten. 1\ :i r inhäm taneJ et av ti ll stån d kräves, skall normalt inga andra villkor ·in de, som fö rekomma i artiklarna l 7 och 18, ställ as. I vissa delar tv det yttre territorialvattnet, eller under s~irsk ilda omständ igheter, bn ku ststaten dock bedöma det nödvändigt att begr~i n sa rätten till g.· nomfart strängare för örlogsfa rtyg än för handelsfartyg. 1955 å ·s artikel innebär ett klarare erkännand e av denna rätt än 1954 ,,,·s text. 

(2) Kommissionen omprövade detta ärende vid sin åttonde s,~sion i belysning av vissa regeringars yttranden, vilka framhöll , dt t passage i p raktiken utfördes utan formaliteter och utan erinran fr n kuststaternas sida. Komm issionens majoritet ansåg dock ingen <' lledn ing föreligga att ändra sin ståndpunkt. Det är sant, att ett st• rt antal stater icke kräva förhandsanmälan eller inhämtande av t lllstånd och kommissionen kan enelast uttala sin uppskattning för eJ, nna ståndpunkt, som röjer en sund respekt för den fria samfärdselns princip, men detta innebär icke att en stat icke skulle vara berättig"d att kräva sådan förhandsanmälan eller inhämtaneJet av tillstånd ' n elen anser det nödvändigt att v idtaga en sådan försiktigh etså tg-är l. Eftersom kommissionen medger, att örlogsfartygs passage ge n" n en annan stats yttre territoria lva tten av den senare staten kan J,J i betraktad som ett hot mot dess säkerhet och dessutom konstater ,r att ett antal stater i själva verket kräv er förhandsanmä lan eller 'Jhämtande av tillstånd, anser sig kommi ss ionen icke böra ifrågasii a rätten för en stat att vidtaga en sådan åtgärd. Men så länge en st.t t icke har utfärdat - och i vederbörlig ordning offentliggjort - -dylika restriktioner för främmande ör logsfartygs passage genom dess yttre territor;alvatten, må dyli ka fartyg utan sådan anmälan eller tillstånd passera genom dessa farvatten förutsatt att de icke ligga stilla därstädes eller anlöpa hamn . I detta senare fall erfordras inhämtand e av ti ll stånd, utom i fa ll av Överhal)dsväder. Kommissi 01 en 
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.. .. . . f . särskild bestämmelse med ansåg det icl;: e no~lvamhgt ~tt~ 1~1 loS~a l) : ~1.aoraf 4 även gäller örlogs-
l a innebord ettersom a 1 1 , e . , ,_, cenn 

fartyg. 

.. . 1 . . :· i· · oenomfart är dock mer be-(3) En kuststats ratt att Jn s d ,ln , et b . l 9 ··l 1949 . . o <ro o·c:nom sund . l s1 tt utslag c en ap11 gränsad ttraga om passabed . f" r internat ionell a ski ljedomstolen: i fall et rorande Kol h~ s u n ~t. an . o .. n t erkänt och i överensstäm-"Enligt domstolens asJkt at clet allma l - t'. clst.Jcl ärra rätt . . ll . tt state r unc er 1e b n1else med mternattO~l e p!aXJS a el SOI1.1. "l!Wänclas för interna-.. · ·· ·l o· t ·tyg aenom sun , ' .. att sanda sma Ol obs ar o l bl - 1 t fria havet utan inb amtande . 1l SJ.öfart mellan tva c e al av c e , :·- , dl. Om twne . ..o l .... tsatt att genomfarten d r aska' ~g. av kuststatenfS. _tllll~~dvnecs, .t t ~lå~ron internationell konvention, hal_· kust-. t annat 01 es d l c b . . . 1 t l " mge .. . .. ·l . l s?tdan g·enomt art uneler ! l ec s l C. staten ingen ratt att tOJ ) jUC a c , 

o detta skilj edomstolens utslag, (4) Kommissionen stcidd e s1g pa f .. 1. 1 mfoeade en andra paragraf med o pnc e när den 1 1955 års utkast " 
lydelse: 

"Den må tcke på något 
sätt motsatta sig oskadlig genomfart ge

för internationell sjö fart mellan nom sund, vilka normalt anvandas 
två delar av det fria havet." 

.. l· p ragraf Vid den ·"tttonde sessionen f ramholls, att denna ancl a a 1 l av ... c • a· . 4 i artikel 17, som utgor en ce . var onodlg, eftersom. pal a" r~!.. [- .· fter" o-äll er även för örlogsfar-delsektionen A: "Allmanna tOJes' 11 o . b .. 1 195 '" i artikeln . . · .·t t stod de asJl;:t en. att c en J tyg. KommtSSJOnens majOll e .. l .. r N'i r kom -. . .. o-rafer icke var absolu t noc vane Jg . ' . .. m fogade an ch a pal ab . .. 1 .. del1. e111 ellertlcl for l · d parao-r-tt ons,ar .. , missionen nu utesutlt enna b ' o ·. 1 ~ 1 1 att artil el24 · · :·· · t o l 1 frao·an !1 am la . a , ' ~n~vik~ncle av var} e. ~llSSiOJ s an~ l 17 l~lås~e tolkas så att ku ststaten l forenmg med palagoraf _ ~ t a ltlke __ ·1 . ·t ' oskadlio·a oenomfart icke på något sätt far t~rhmd:l··a d~J f~~-sti~~;~-~:tionell siöf=rt mellan genom sund, som normat anvaJ'. f·· l · . tt l·uststa.ten icke kan f · 1 t Harav o Je! a ' c två delar av det na 1av_e · .. · ' ·n t o 1 för örlogsfartygs kräva förutanmälan eller mh amtande av t l s anc 
passage genom dylika sund. 

·lcl<.e r··a·ttigheterna för stater, som i kraft ( 5) Artikeln påverkar d av en konvention reglera passagen genom däri angivna sun . 

64 



948 

--------------
Uraktl åtenhet att följa reglerna 

, l rtik cl 25 

OM ETT öRLOGS FARTYG I CK ~ IAKTTAGER KUSTST.t
TENS REGU~R FöR PASSAGE GE NOM DET YTTRE T~ I-'
RITORIALVATTNET OC H ICKE TAGER H ÄNSYN TIL. 
FRAMFöRD ANMODAN H i-\ROM, MA KUST STATEN A"\ 
MODA öRLOGS FARTYGET ATT LÄM NA DF.SS TERRTT ( -
RTALVATT EN. 

Komm entarer: ( intet av intresse) . 

Del II 

Det fria havet 

SE KTIO N I. A LLMÄ N T 

Def initi on a v Ilegreppet fritt ha v 

.rlrtik cl 26 

l. MED BEGREPPET "FRLTT HAV" AVSES ALLA DELAI{ 
AV HAVET SOM ICKE JNGAR T YTTRE TERRITORJ A .
VATTEN ENLIGT DEL I. ELLER I NÅGON STAT S JNhl·: 
TERRITORIALVATTEN. 
2. FARVATTEN I NNANFöR DET YTTRE TERRITOIU A .
VATTNETS HASU N_TI': ÄHO ATT ANSE SOM INRE T E Z
RITORIALVATTEN. 

Kommentarer: 

( l ) (Intet av intresse) . 

(2) Vissa stora vattenområden, helt omgivna av land, benäm
nas insjöar, andra hav. De senare bilda innanhav på vilka !ör rle t 
fria havet gällande bestämmelser m m icke ä ro ti llämpliga. När så-
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d 
·111 nanh av ha förbindelse med det fri a havet genom ett sund ~a . . .. . 

1
1 r havsarm skola dc betraktas som inre territo ri alvatten om ku s-e e '111 .. l .

11
a inbeoTi pet sundets (havsa rm ens) ku ster, t1 10ra en oc 1 tV , b . samma stat. Om så icke ~ir fallet, anses de som ~ntt. l1av. Dessa r eg--

ler kunna emellertid modifi eras av h1 ston ska skal ell er genom mter
nationell a överenskomm elser. 

Havens frihet 

Artill cl 27 

ENÄR DET FRIA HAVET .ÄR öPPET FÖR ALLA NATIO
NER, KAN I NGEN DEL D ÄRAV LAGLIGEN UNDERKAS
TAS NAGON Si-\RSKILD STATS öVERHöGHET. BEGREP
PET HAVENS FRJT-iET I NNEFATTAR INTEH A LT..-1: 

( l ) FI<TflET FöH SJöFA RT; 

(2) FRIHET FöR FJSKE; 

(3) FRIHET ATT LÄGGA UNDERVATTENsKABLAR 
OCH Pl PEUNES; 

(4) FRIHET ATT FLYGA öVER DET FRIA HAVET. 

Kommen tar er : 

( l ) Den i internation ell rätt allmänt accepterade principen , att 
det fria havet är öppet för alla nationer, dominerar hela regleringen 
av denna fråga. Ingen stat kan lägga någon del av det fr ia havet 
under sitt herravälde ; sålunda kan heller ingen stat. utöva juri sdik
tion över någon sådan del. Staterna måste avstå från varje handling 
som kan ogynn samt påverka andra staters medborgares utnyttjande 
av det fria havet. F rih eten att f lyga över det fria havet har särskilt 
omnämnts i denna artikel, enär kommissionen anser elen vara en di
rekt följd av principen om det fria havet; kommissionen har emel
lertid avstått ifrån att formulera regler för luftfart enär elen ställda 
upgiften i denna fas av arbetet består i kodifiering och utveckling 
av havsrätten . 
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(2) l<ö rteckn ingen över olika fonner av ha vets f rih et , som ,,111_ 

namn s i denna artikel, iir icke fu ll ständig. K ommiss ionen ha r SJ eci
fi cerat enelast de fy ra viktigaste formerna av denna frihet, m e l zir 
på det klara med att det finn s ytterligare former såsom h ihet a tt 
utföra vetenskapl iga undersökninga r på det fri a havet - vilken in-
sk rii nks enelast genom tredj e meningen i kommenta rens 111 011 1 1. 
K ommi ss ionen ha r icke sii rskil t omnämnt frih eten att ut forska ·h 
exploatera det fria havets havsbotten. Den ansåg att - med und.rn 
tag för utforskn!ng och ex ploate ring av kontinentalhyll an, som ',c· 
handlas i sekti on J LJ nedan - sådan exploatering iinnu icke upp1 . tt 
sådan prakti sk betydelse. att den mot ive rar sii rskilda regler. 

(3) Ej hell er ha r kommissionen sä rskilt omn~imnt f rih eten all ,[ 
föra pro v med nuk leä ra vapen på det fr ia havet. J detta hän seen d e ~ l
ler i tredj e meningen av komm enta rens mom l uttalad allmän p1 11-

cip. 1-lärutöver iäster kommiss ionen uppm~irksamheten vid a rtikel 1-\. 
paragraferna l och 2. Komm iss ion en vi lle hell er icke föregri pa Tc
sulta tet av el en vetenskapliga kommi tte. som upprättades genom F l\ :s 
gen eralförsamlings resoluti on 913 (X) den 3 december 1955 för ttt 
studera verkningarna av atom strålning. 

( 4) T erm en "undervattenskablar" avser inte enelast telegraf - < ·h 
telefonkablar utan iiven högspänningskablar. 

( 5) För att den ska ll kunna [t tnjutas av all a därtill berättiga, e. 
måste va rj e form av f rih et va ra reglerad. Följaktli gen innehål ,: r 
havs rätten för det f ri a havet viss<L regler . av v ilka de fl esta re(! n 
äro erkända i elen intern at ionell a rät ten, vilka ha till uppgift ick e tt 
begränsa frih eten på det fri a havet utan att säkra elensamma 1 ll. 

hela elen interna ti onell a gemen skapen. D essa regler beröra särsk1 1. : 

(l ) Sta tern as rät t att utöva sin suveränitet omborcl på fa rt J: , 
som för deras flagga; 

( Il ) Utövandet av vissa polisiära rättigh eter; 

(Ill ) State rnas rättigh eter ifråga om bevarandet av det fri a ha
vets levande naturti llgångar. 

(I \T ) E n stats etablerande a v en kusten närliggand e zon med än
damål att där utöva vissa klart def in ierade rättigheter. 

(V) Kuststaterna s rii tt igheter ifråga om kontinenta lhyllan. 
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(6 ) 
Dessa förh åll anden bi lda unelerl ag för här fr amlagda a r-

tikla r. 

DE.L.~E.KT I ON A. ~J öFAlZT 

Hätten till sjöfart 

VARJ E ~TAT HAR 
DET FRTA H AVET 
F LAGGA. 

,L/rti!?cl 28 

R t\TT ATT BEDRlVA S jöFA IZT PA 
MED F ARTYG, :röRANDE DESS 

Komm entarer: ( in tet av intresse) . 

Fartygs nati onalitet 

, lr tikcl 29 

1. VARJ E ~TAT ~KALL FASTSTÄJ_: LA V.ILLKOR~N F? K 
ATT MEDDELA SI N NAT IONAUTl".T ÅT FART\G, FOR 
REGTSTRER ING AV l<ARTYG IN_<?M ~ITT, T EHRITORlUM, 
AVE SO M FöR R i\.TTE:J ATT FOHA DESS FLAGGA. FAh.
TY G HA DEN STATS NATJ ONALITET, VARS FLAGGA,~E 
H A RÄTT ATT FöR A. EMELLERTID ERFORDRAS lc iT 
VERKLI GT SAMBAND (GENUINE Ll NK) MELLAN ST~
T EN O CH FARTYGET. Föl\. ATT FARTYGETS NATIONS
TILL HöTUGHET SKALL I~RKi\ NNAS AV ANDl<A STA-
TER. 

2. E TT HANDEL~FARTYGS R ATT ATT FöRA I ~N V l SS 
STATS FLAGGA I N T YGAS MEDELST HANDLINGAR U T
FÄRDADE AV FLAGGST ATENS Nl YNDIGH ETER. 

Kommentarer: 
( 1) Var j e stat bestämmer de v ill kor som regl~ra farty.gs rä tt_ oatt 

föra dess flagga. S jälvfall et åtnjuter staten f~llst.anchg fnhet __ .. 1ftag: 
om fartyg, ägda av densamma ell er som tll lho r statl1ga tUi eta"'. 
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Jfråga om andra fartyg måste staten acceptera vissa inskr~tnkn i P_ ar. 
L iksom fallet i1r ifråga om medborgarskap för personer, få r de1 •la
tion ell a lagstiftningen inom delta område icke s kil j a sig alltför ; '·\' eket från de principer, som flertal et sta te r tillämpar, v ilka i1r att 
betrakta som en del av den in ternationella rätten. E nelast uneler < ·s
sa vil lkor kan man undvika mi ssbruk av ovannämnd frihet ~ \ n
som tvi ster med andra stater. J fråga om dc rent nation ella vill k< vn 
för att tillåta fartyg att föra dess flagga, äro många svstem tii kbara, men dessa nationella villkor måste hållas nere vid ett m , 1i
n1um. 

(2) ] fråga om denna prin cip antog In stitutet för internati ol ·il 
rätt r edan 1896 vissa regler ang rälten att föra en stats flagga. \ id 
sin sjunde sess ion ansåg komm; ss ionen dessa regler i Eltt. förä nch 1d 
form som acceptab la i med vetande om att dä rest de åsy ftade pr; k
tiska resu ltaten skull e kunn a uppn ås, måste staterna utarbeta il1< ra 
detalj erade vi llkor, när dessa regler inarbetades i deras lagstifl n , •g-

(3) Efter att ha studerat regeringarnas yttranden hincl e sig k< n
missionen v id sin å ttonde scss;on nödsakad att frångå denna st t1 l
punkt Den kom ti ll slutsatsen, att de av elensam ma formulerad e l - ~ 
teri erna icke kunde fylla det avseelda ~i nclam å l et. T många stater a
clancl e prax is är allt för olika fö r a tt kunna innefatta s i cl e få 1v kommissionen antagna kriterierna. R egler av denna art skulle n.',]
vändigtvis lämna ett stort antal problem olösta och skull e icke k1 nna förhindra mi ssbruk. Följ aktligen ansåg kommi ssionen det ], st 
att begränsa sig till att tillkännage el en ledand e prin cipen att, im 111 ett fartygs nationalitet allm ~int kan erkännas, det måste existera ·tt 
verkl igt samband mellan fartyget och el en stat, som tillåter fe1r t:;. et 
att föra dess f lagga . Kommissionen anser det inte möjligt att 11 r
mare precisera el en detalj erade form en för detta samband. Den1a 
brist på exakth et medförde, att vissa av komm! ssionens ledamii ~: r 
i frågasatte det v ~ilb etänkta i att uppställa ett sådant vi llkor. l\ l ,·n 
kommissionens majoritet föredrog ett: vagt kriterium framför in;_d kriterium alls. Medan staterna erhöll en vidsträckt frihet i detta 
hänseende, ville kommissionen dock k larlägga, att bevi ljandet av 
ti ll stånd att föra en viss flagga icke får göras enbart till en admini st
rativ formalitet utan åtfölj ande garant i att ett verkligt samband exi
sterar mellan fartyget och staten. Statens j urisdiktion över fartygen och den kontroll, som elen jämlikt artikel 34 skall utöva, kan göras 
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l 
-- l t --stenr ett verk li ot sam bane! mellan staten , ffektiven castnarce . e"-1 < _ b .. · -e f ·tyo·et utöver enbart en tormell rcglstt el mg. och at b . - - l - ? l - t ' ll t'o<r:ct s för att natlon<1.1Jtetcn skall , unna (4) Paragrat _ 1a_1 1 ~· 

1 visas i tv eksamma talL 
)C -FJ·aoo-an tog·s U'1P huruv iclrt Förenta Nation erna och ev ~nclra ( 5) L h t • _.. . • tt a l tartyP - ternationell a orgCJni sat ioner sku lle me_clges l at~en o a _ -s~, a o 1111 art uneler deras egen flagga. l(ommJ SS IOn en l11 Sag tilltullo _d enna 
efnao)o·as vi k t Med lemsstaterna sk u li e uppenba:·.ltgen - rcspektefl all del; l b l 11 t " over hrty·o· l a Ccl 1

- 11 som Förenta ':'J at ionerna s 'u c u o va · ' · ~ ... 1 -s,ycc, . l 1 t'Wftfartygetatttoracess -o-ani sationens kompetenta organ laC e l el: _ .. - - l . o· ~ ; bgo·a M en c! et få r icke glömmas h ort, att tlaggstatens latltsot c In J n, a b - o . . t--- . cless fiCJo-g·a [ c etta lan-,- en s! ·all t illämlJaS pa de 1artyg , som .OJ , , - - . a v ' · . ~ - ntern<ltJO-- !· F .. - t ;-.J· tlOnernas eller n.tgon annan 1 < seende kan IC ,e ' 01 en a · <~ · _ . f l -w Kommi ssionen Il oro·anisation s flao·o·a anses som en stats . agb,L . ne b clnait åt sin ;;eciell e rapportör att utarbeta en rapport l den -_ hade upp 'b- - - ( A. jCN 4\ 103) fö res l ~tr rapportoren att na fraga . I s m 1 appot t . __ · . 
fö lj ande åtgä rder skola övervaga s : - ,- . 

(
a) Förenta Nationernas medlem sstaler skull e __ e rkanna en Sdt~ . ,- · . - f· t a· att tora FN :s fl agg .t skild FN-registrenng som berclttJgaJ al y, < 

och åtnjuta särskilt skyeld av Förenta Na:JOne1:~1 a .. . . . ~ ~ r-
(b) FN :s generalsekreterare skull e betu llmaktJgas att .f l~;~a s:~1 =cl 

forcl ras, träffa särski ld överenskommelse _ med en elleJ --- .. deras lemsstater. va rvid dessa skulie tillåta heronia fa rtyg att t01 a 
flagga i kombination med FN :s flagga . _ .. 

(c) F N :s medlemsstater skulle gen_on: en. all n>l~l .ov:r~nsko:~~~ melse ~1 tagra si o· att utstr;icka sin lagstlttmng. · tl ll saclana t al tyg, · 
1 < -- b l -- :1• t. 1 F N ·s o·enera -)·ande ·11 -- --·skild överenskomme se trat a s mec - b Yl "t sa1 . l 1 farty·<r 1 - l' 1 t 11ed (h ) ovan och att mo re n a c essa · "' se.;reterare t en1 g 1e 1 

--- l' tFN ·s bland sin a egna i el en mån detta skull e va ra toren lgt mec .. 
intressen. 

__ -- 1 !se sl ·ul le FN ·s medlems-( el ) l samma allmanna overens ,om me ' - · · 
stater fbrklara, att de erkände de speciell a öv e ren~kon~t:1 el serna lnC~Jl) 
lan generalsekreteraren och andra mecll emsst~ter l e~bbhet n1 ec - -ovan och att de t ill FN utsträcker all a de mternatlOnella ovetens 
kommeJser beträffande sjöfart t ill vilka de äro anslutna . -- l . 

(6) Efter diskussion noterade kommissionen enelast dessa fors a~. l f 1·aog·a g·av u•)phov t dl Med hänsyn ti ll de olika menmgar , som c enna · t 
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kunde kommissionen inte komma fram ti ll ett bes lut. Emellertid <t 

dessa förs lag medtag its i rappo rten , efte rsom komm iss ionen ans1_T 

dem utgö ra ett användhar t mater ial för vidare studi er av problem, t . 

Fartygs status 

FARTYG F AR SEGLA UNDER ENDAST EN STATS FLA( 
GA OC H SKOLA, UTOM I SADANA UNDANTAGSFALJ 
SOM Si\RSKILT A~GES I l NTERNATIONELLA FöRDRA(;. 
ELLER J DESSA ARTlKLAR, VARA HELT UNDERLAGD \ 
DESS J URI SDJKTJON PA DET FRIA HAVET. ETT FAl
TYG FÅR INTE BYTA FLAGGA UNDER RESA ELLER l 
HA MN UTOM I DET FALL ATT ETT VERKLIGT BYTE A · 
AGAR E ELLER REGl STRERJN G SKETT. 

Kommenta rer . 

( l ) ( Saknar intresse ) . 

_ 

0

(2) T : is.sa fa ll ha poli s iä ra rättighe ter ti ll agts örlogsfa rtvg i 
t raga. om tra.n1mancle fartyg . Några av dessa fa ll ä ro avh~ing i ga j ,

te rnatiOnell a tord rag, ehuru reglerna i dessa ännu icke kan anses p -

göra del av elen internationella rätten. Några av de n~imnda rätti o·h 
terna.' vilka är erkända i den internationell a rätten , äro medtag~a i 
foreiiggancle art1 kl a r (nr 43, 46 och 47) . 

(3) (Saknar intresse) . 

l Fartyg som seg lar under två flaggor 

.-1 rti !?el 31 

ETT FARTYG, SOM SEGLAR UNDER TV Å ELLER FLE
RA STATERS FLAGGOR OCH ANVÄNDER DEN EFTEF' 
"BEKVÄMLIGHET", KAN JNTE GöRA ANSPRÅK PÅ N A-
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GON AV DESSA NATJO NALITET ER_ GENTEMO~~ !-_N NA~ 
sTAT OCl-l MÅ HETRAKTAS SOM leTT STAT SLOST FAl'--

TYG. 

Kommenta r er . 
(l ) och (2 ) ( Saknar intresse ) . 

ö rlogsfar tygs immunitet 

, lr tike/ 32 

1. öRLOGSFARTYG HA PÅ DET FRIA H AVET FULL
STf-\DIG lM l\IIUN LTET GENTElVlOT VARJE A\TNANS AN 
FLAGGSTATENS JURl SDTKTTON. 

? I DESSA ARTIKLAR AVSES MED "öRLOGS FARTYG" 
ETT FARTYG, SOM T ILLHÖR EN STATS SJöSTRlDS
KRAFTER OCH SOM ÄR FöRSETT MED DE SARSKlLD~ 
YTTRE KÄNNETECKEN, SOM UTMÄRKA DESSA, UNDEJ'
BEFÄL AV EN REFj\ LSPER SON T VEDERBöRLIG ORD
NING UTN!-\M ND AV STATSMAKTERNA OCH VARS 
NAMN ÅTERFl NN ES I DE:-J MARINA PERsONALFöR
TECKNINGEN SAMT REMANNAT MED EN BESÄ TTNl NG. 
SOlV[ STÅR UN DER VEDERBöRLI G MAR IN DI SC IPUN 

Kommen ta r er . 
Den i paragraf l ti llämpad e p rincipen är allmänt accepterad i 

elen internationella rätten. Definitionen på "örlogsfartyg" har base
rats på artik larna 3 och 4 i Haagkonventionen av elen. 18 o~.;toher 
1907, som behand lar fö rvandling a v handelsfa rtyg tdl orlogslartyg 

Andra statsfartygs imm unitet 

Arti!ul 33 

I ALLA HÄNSEENDEN, SOM SAMMANHÄNGA MED UT
ÖVANDE T A V VISSA BEFOGENHETER P Å DET FRIA HA
VET AV ANDRA STATER ÄN FLAGGSTATEN, SKALL 
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~cARTYG. S?M i-\ GS ELLE R NYT TJAS A V E N STAT < CH 
SOM ANVANDAS ENDAST FöR STATUGA j\ NDA11 \ l 
VARE SIG DES.~A j\R AV KOMMERSIELL ART ELLEG· Er: 
ANSE S SOM ORLOGSFARTYG OCH ÅT NJUTA SAl\!L\IÄ 
IMM UN ITET SOM DESSA. 

Kommenta rer . 

( l ) K ommission en diskuterade frågan , huruvi da far tyg, som ut
nyttjas för stat lig komm ersiell verksamh et på det fri a havet, ku Hk 
gö ra anspråk på samma immuni tet som örlogs fa rtyg mecl h änsyn Lili 
andra stater s maktutövn ing och b es v a re~cl e denna fråga jaka1 de. 
K ommissionen var medveten om invändningarna mot at t t ill erkill na 
sta tli ga handels fart yg immunitet, vilka ledde t ill t ö rnekandet av el ·n
na rä tt i den intern a ti onell a Brusselk onventionen av el en 10 ;t 1 ril 
1926, rörande enh etliga regler ifråga om statsägda fa rtygs im, cu
nitet, men ansåg, ifr åga om sjö fa r t på det fr ia ha vet , att det 1 kc 
fö relåg ti llräckliga skä l att inte till erkänna statliga fa rtyg, an vii·,da 
för statli g kommersiell verksamhet, samma immunitet som at lra 
s tats fartyg . K ommi ss ionen vil l dock fr amh åll a, att vad i arti kel 33 
anges if råga om att ely lika fa rtyg skola anses som örlogs fa rtyg äl
ler enelast immuniteten gentemot andra staters m aktutövning, va··av 
fö lj er att det ingalunda är fråga om att ti llerkänn a fartyg, som i ·kc 
är ö rlogsfar tyg, de poli siära r~i tt!gh e te r Över andra fa rtyg som ·n
ligt internati onell rä tt tillkommer enbar t örlogsfa rtyg. 

(2 ) För a tt undvika att hä r avh andl ade fa rtyg stoppas a v örlc :.;s
fa rtyg, som icke känna ti ll de ras specie ll a karaktä r, iir det önsk· irl 
att berörda stater genom inböreles överenskommelse r , bestämm et dc 
yttre kännetecken genom v ilka denna ka raktär bör anges. 

S jöfa rtens säkerh et 

Arti !? c.l 34 

l. VARJE STAT SKALL lFRAGA OM FARTYG UNDEl{ 
DESS J URISDIKTION UTFÄRDA REGLER RöRA DE .' Ä
KERHETE N TILL SJöSS BL A JF RAGA OM: 

957 

(a ) ANVÄNDN I ~_G A V SIGNALER, UP~~AT~' I:-3ALLAN: 
DET AV SIGNALFORRINDELSE R OCH FOREB YGGANDE: 
AV KOLLTSIONER; 

(b) BES _i.\ TTNJNGEN . SOM MASTE VAl\A T ILLR ACK
LIG FöR FARTYGETS RE1-I OV OC H ÅTNJUTER Rl JVILIGA 
ARBET SBETINGELSER; 

(c) FARTYGE.NS KONSTRUKT ION, UTRUSTN ING OC H 
S]öDUGU GH ET 

7 VID UTFORMN LNGEN AV DESSA REGLElZ, SKALL 
VARJE STAT l-1EAKTA I NT ERNATIONELLT ACCEPTE
RAD STANDARD DEN SKALL Vl DTAGA ERFOR DERLIGA 
ÅTGÄRDER F öR ATT Si\KH.A ATLYDNADEN AV DESSA 
REGLER 

K ommentarer: (Saknar in tresse). 

\ st rafflagstiftn ing i kolli sionsm ål l 
/ l·rti!?e! 35 

J. I FALL AV EN KOLLL S lON ELLER ANNAN S]öFARTS
l NCIDENT IFRÅGA OM F ARTYG PÅ DET FH.lA HAVET . 
VILKEN KAN MEDFöRA R ATTSLIGT ELLER DISCl PLl
NART ANSVAR FÖR HEFÄLHAVAREN ELLER ANNAN PA 
FARTYGET T ) ÄNST GöRAND E P ERSON, FAR I NGET 
RATTSUGT E LLER DI SCl PLl N i.\RT FöRFAH.ANDE l NLE
DAS MOT SADANA P ERSON ER UT OM INF öR RATTSLlGA 
ELLER ADMINTSTRATL VA MYNDIGH ET ER, TILLHöRAN
DE ANTINGEN FLAGGST AT EN E LLER DEN ST A T , I VIL
KEN DEN AN KLAGADE ÄR MEDBORGARE. 

2. I NGET AN H ÅLLANDE ELLER KVARHALLANDE AV 
ETT FARTYG, AVEN OM DET GÄLLER BLOTT EN U N
DERsöKNI NG FAR BEORDRAS AV ANDRA ÄN FLAGG
STATEN MYNDIGH ET ER 
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Komment;;u·er . 

( l ) - (2) (Saknar in tresse ) 

Sk_vldigh et att lämna assistans 

. lrti/::e! 36 

VARJ E STAT SKALL ÅLAGGA BEFi-\LHAVARE PÅ FA'\ 
TYG, SOM SEGLAR UNDER DESS FLAGGA, I DEN .l\L\ \T 
SA i'\ R MöjLIGT UTAN ATT UTSi-\TTA FARTYG. BES i-\T 1'

Nl NG ELLER PASSAGF::RARE FöR ALLVARLIG FARA. 

a ) ATT Li\1\IL NA ASSJ STANS ÅT VARJ~ PERSON S< \ l 
P ATRÄFFAS T ILL SJöS S OCH J\EF INNER SIG T ALLVJ\1\
UG FARA FöR UVET; 

h) ATT MED J-l1ÖGSTA FART INGRJPA FöR Rf\DDNL c; 
AV PERSONER J SjöNö]), Df\REST HAN ERHALUT L \

DERRÄTTELSE OM BEHOV AV ASSlSTANS, J DEN M.· \T 

SADANT INGRIPA NDE R IMLI GEN KAN REGÄRAS r \ 
HONOM; 

c) ATT EFTER EN KOLLIS ION 1-USTA DET ANU l ,\ 
FARTYGET, DESS DESi\TTNJNG OCH PASSAGERA I L 

OCH- NÄR SA ÄR MÖJLIGT - UNDERRi'\TTA DET A l

RA FARTYGET OM EGET FARTYGS NAMN. HEMO I· T 
OCH TARl\llASTE DESTJNATJON. 

Kommeta r er: ( intet a v intresse) . 

S la vhanclel 

/h-like! 37 

VARJE STAT SKALL VIDTAGA EFFEKTJVA ATGARDE l\ 
FöR ATT FöRHI NDRA OCH BESTRAFFA SLAVTRANS
PORTER, UTFöRDA AV FARTYG, SOM HA RATT ATT 
FöRA DES S FLAGGA SAMT ATT FöRHINDRA OLAGLIC ~T 
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uTNYTTJANDE AV DESS FLAGGA FöR SÅDA :-J T ÄNDA
MAL VARJE SLAV, SOM TAGER SI N TILLFLYKT TILL 
~TT FAHTYG. OBEROENDE AV VJLKEN FLA GGA DET
TA FöR. SKALL TPSO FACTO VARA 1-Rl. 

Kommentarer : ( intet <~v intresse ) . 

S jöröveri 

ALLA STATER SKALL SAMVERKA I STöRSTA MöJLI
GA UTSTRi\CKNl NG I SYFTE ATT FöRHINDRA SJöRö
VERI PÅ DET FRIA HAVET ELLER I ANDRA OMRÅDEN 
UTA TFöR NÅGON STATS JURTSDTKTION 

Kommentare r : 

( l ) - (2) ( intet av in tresse ) 

FöLJANDE HAN DUNGA R .Äl\0 ATT ANSE SOM SJöRö
VERI: 

l. VARJ E ILLEGAL HANDU NG T FORM AV VÅLD, KVAR
HALLAN DE ELLER PLUNDRl NG, SOM UTFöRES Fö R 
PRIVATA SYFTEN AV HESATTNING ELLER PASSAGE
RARE PA ETT PR IVATÄGT FARTYG ELLER FLYGPLA N 
OCH RIKTADE: 

a) PA DET FRl A HAVET GENTEMOT ETT ANNAT 
FARTYG ELLER MOT PERSONER ELLER EGENDOM OM
BORD PA SADANT FARTYG; 

b) PA FLATSER UTANFöR NAGON STATS JURISDIK
TION GENTEMOT ETT FARTYG, PERSONER ELLER 
EGENDOM. 
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2. VARJ E FORM AV FRIVILLIGT DELTAGANDE \' I J) 

HANDHAVANDET AV ETT FARTYG ELLER FLYGPL\ ~ 
l VETSKA P OM ATT DETSAMMA UTNYTTJAS FöR \ l i
RöV ER T. 

3. VARJ l ~ 1-fANDLl NG T SYFT E ATT UPPMUNTHA ELU IZ 

MEDVETE T U TDERLi\TTA HA~DLINGAR ENLIGT .MC \ 1 
l OCH 2 OVAN. 

Komm entarer . 

( l ) Komm iss ionen Över vägde vi ssa motstr idiga punkter ifr [t ; a 

om s jöröveri ets väsentliga inn ebörd och kom till fö lj and e slu tsats r. 

. (.L ) A vsik t a tt råna (an imu s fu randi ) erfordras ej . S jö 1-

ven kan dtkteras a v hat- ell er h ämnclk~inslor och icke endast av v 
1
-

n i ng si ystnad. 

(H ) Hand lingarna måste begås för privata syften. 

(liT ) U tom i det fa ll , som framgå r a v artikel 40 kan s ·, j_ 

roveri begås end_ast a v privatägda fa rtyg och icke av örlogsfa rt··g 
ell er andra stats±ar tyg. 

(IV ) S jöröveri kan fö rekomma enelast på det fr ia h<ll el 

ell er på p latse r u tan för någon stats j uri sdiktion och kan icke h q · -"t s 
inom en sta ts terri to rium eller terr itori alvatten . 

(V) .. S jöröver i kan begås inte enelast av fartyg på det i ta 
l1avet utan a ven av flygplan , om dessa handlingar rik tar stg JJ, 1t 
fartyg på det fr ia havet. 

(VI ) Handlingar, som begås ombord på ett fartyg av lL·

sä ttningen eller passagerare och som riktar sig mot sjä lva fartn d 

eller mot p ersoner ell er egendom on1borcl på fartyget, kan i( , c 
anses som sjö röveri . 

(2) Vad beträffar punk t (III) ovan är kommissionen meclvek n 

om existensen av fördrag t ex Nyonfördraget av elen 14 septemLc r 

1937, _som brännmärker ubåta rs sänkning av hande lsfartyg, mot 

humanttetens lagar, såsom akter av sjöröveri. Men kommissionen 

har ~~n-· up~fattningen, att sådana fördrag icke upphäva principen, 

~tt _sJoroven enelast kan begås av privatägda fartyg. Med hänsyn 
t1ll orlogsfartygs immunitet gentemot ing ripanden från andra far tyg 
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c; ku ll e uppbri ngand et a v örlogs fartyg såsom mi sstänkta för sjörov e

··i kunna med föra de a llvarl igaste konsekvenser. Fol_1ak tlt gen anser 

;,ommissionen , att det skulle va ra ti ll fö~ fång för oden internatio

nella gemenskapen at t morclna av orlogs tartyg begangna, olag!tga 

]1ancllingar uneler begreppet sjöröveri . Kommi ss ionen kunde icke de

Ja några ledamöters uppfattning att el en i N yonförclrag-et a ntagna 

principen skulle anses ut~ö ra ett led i utveckling~n . o 

De frågo r, som uppsta t samband med hancl lmgar, begangna av 

örlogsfartyg, ti llh örande vid inbördeskrig rivali serande regeringar 

äro allt fö r invecklade för att det skall synas nödvändigt för upp

rätth ållandet av ordning och säkerhet på det fri a havet att alla sta 

ter skulle ha en generell rätt -- för att nu ej nämna skyldighet -

att ingripa såsom v id sjöröveri mot if rågavar;.mcle parters örlog-sfar

tyg . 

( 3) Vad betr2.ffar punk t ( LV ) anser komm issionen , trots v issa 

av~ i l~a ncl e meningar . när ett anfall äge r rum inom en stats territo

rium, inklusive dess territor ia lvatten, att den a llmänna regeln skall 

gäll a, att det iir elen berörda statens sa k att v idtaga erforderliga å t

gä rder för att fö rhin d ra elylika hand lingar in om sitt territorium . 

Härvid följ er kommiss ionen el en lin je, som de fl esta experter an

slutit sig till i fråga n. 

(4) När kommi ssionen betecknade handlingar, begångna på p lat

ser utanför någon stats juri sd iktion, som sjöröveri , hade el en främ st 

i åtanke sådana handlinga r som uti öreles av ett fa rtyg ell er flygplan 

på en ö av typen term nuflius eller på strändern a av ett icke bes itt

ningstaget terr ito rium . Men komm iss ionen vi ll e icke uteslu ta hand

lingar begångna ;~v f lygpl an in om ett större icke bes itlningstaget 

territorium , enär el en önskade förebygga att sådana l1ancllingar, be

gångna på av ingen ägt territorium, bl ev undandragna st ra H rät ts
lig behand ling 

( 5) Beträffande punkt ( V) anser kommiss ionen, at t haneliinga r 

begångna i lu ften av ett flygplan mot ett annat knappast kan anses 

som sjöröveri. I varj e fall ligger sådana handlinga r utanför ramen 

för dessa ar tiklar. Emellertid må - enligt kommissionens uppfatt

ning - handlinga r, som begås av ett sjörövarflygplan gentemot ett 

fartyg på det fria havet, jämställas med handlingar, begångna av 
ett sjörövarfartyg. 
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(6) Kommissionens uppfattning beträffande punkt (V[ ) Ö\er
ensstämm er med el e flesta experters åsikt. A ven nä r myteristernas 
syfte ~ir att erövra fa J-tyge t, är deras hanclh1gar icke att anse s0 111 
sjö röveri. 

/ l rtihcl 40 

SJöRöVER1HANDUNGAR, DEFI NIERADE I ARTII<Y L 
39, BEGÅNGNA AV !<:TT STATSi\ GT FARTYG ELL I:l\ 
FLYGPLAN, VARS BF SÄTTN I NG GJORT MYTElU OCH 
öVERTAGIT KONTROLLEN AV FARTYGET ELLER FU C
PLANET .i-\R ATT AN SE SOM H ANDLI NGAH. . BEGAr G\ A 
AV ETT PRIVAT.i-\.GT FARTYG. 

Kommenta rer: (sakn ar intresse) . 

/lrtillcl 41 

ETT FARTYG ELLER FLYGPLAN SKALL ANSES SC 11\11 
ETT SJöRöVARFARTYG RESP - FLYGPLAN DARJ. '-iT 
DE PERSON ER, SOM UTöVA KON TROLL öVER DETS \ l 
MA, HA FöR AVSTKT ATT ANV .ÄNDA DETSAMMA F< )R 
ATT BEGÅ NÅGON l ARTlKEL 39 OMNi-\MND H ANDLI .:- c; 
SAMMA FöRH ALLANDE GALLER OM FARTYGET ELL ·T 
FLYGPLANET HAR UT NYTTJ AT S FÖR DYLIK HA 1)
LI NG SA Li-\ NGE DET FöRBUR UNDER KO:-JTROLL _\ V 
PERSONEH, SKYLDl GA Tl LL SADAN HANDLI NG. 

Kommen ta re r : (sa k n a r i n tresse ) . 

Artilwl 42 

ETT FARTYG ELLER FLYGPLAN MÅ BIBEHÅLLA ~IN 
NATTONALITET AVEN OM DET öVERGATT TILL A rT 
VARA SJöRöVARFARTYG ELLER -FLYGPLAN _ RIB EHAL
LANDET ELLER FöRLUSTEN AV NATIONALITET REG
LERAS AV LAGARNA I DEN STAT SOM URSPRUNGLl
GEN MEDDELAT SIN NATTONALITET AT FARTYGET. 

Kommentarer: (saknar intresse) 
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A rtikel 43 

PÅ DET FRIA HAVET ELLER PA ANDRA F LATSER 
UTANFÖR NAGON STATS J URI SDIKTION, HAR VARJE 
sTAT RATT ATT ANHALLA ETT SJöRöVARFARTYG: E~
LER -FLYGPLAN, ELLER ETT FARTYG SOM TAGITS GI:-
NOM SJöRöVERI OCH SOM STAR U DER KONTROLL 
AV SJöRöVARE OCH ATT ARRESTERA PE160NALEN 
OCH TAGA HAND OM OMBORD BEFINTLIG E~ENDOM. 
DOMSTOLARNA I DET LAND, SOM GENOMFORT AN
HÅLLANDET, MA BESTAMMA DE STRAFF, SOM SKOLA 
VIDTAGAS MED FARTYG, FLYGPLAN ELLER EGE~J?.OM 
UNDER H ÄNSYNSTAGANDE TILL TREDJE MANS J--. ATT, 
DÅ HANDUNGAR I GOD TRO FöRELIGGA. 

Kommentarer: (intet av intresse). 

A rtill el 44 

NÄR ETT FARTYG ELLER FLYGPLAN ANHALLITS, 
MISSTÄN KT FöR SJöRöVERI , UTAN ATT VERKLIG 
GRUND H i-\RTILL FöRELIGGER, SKALL DEN STAT GE
NOM VARS FöRSORG FA RTYGET ANHÅLLITS VAH.A AN
SVARIG I NFöR FARTYGETS ELLER FLYGPLANET S 
FLAGGSTAT FöR VARJE FöRLUST ELLER SKADA, SOM 
ORSAKATS HÄRIGENOM . 

Kommentarer: ( intet av intresse). 

Artikel 45 

ENDAST öRLOGSFARTYG ELLER MILITÄRA FLYG
PLAN FÅR VERKSTÄLLA ETT ANHÅLLANDE PÅ GR UND 
AV SJöRöVERL 

Kommentarer : 

( l ) Stat liga aktioner gentemot fartyg, misstänkta fö r sjöröveri , 
bör genomföras med sto r försiktighet för att undvika frik tioner m el
lan olika stater. Följ akt l igen är det viktigt att rätten att ingripa bör 
~Örbehållas örlogsfartyg, enär utnytt jandet av and ra statliga fa rtyg 
Icke ger samma säkerhet mot missbruk_ 

65 
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(2) S jälvfall et gii ll er denna a rtikel icke i det fa ll , då ett h , n

dels fartyg efter att ha avs lagit ett anfall f rån ett sjörövarfartvo· 1 ,ir 

s j ~il vförsvar övermannat far tyget och därefte r öve rl äm nar d~~ ; 
1
_ 

ma ti ll ett örlogsfartyg ell er till myndigheterna i en kust stat . Dt <t a 

hetraktas in te som ett a nh ~il l andc i denn a artikel s mening. 

l-tiitten till vis itation 

.-lrtilwl 46 

l. MED UNDANTAG FöR ING RI PANDEN, VAROM öVE I

E NSKOl\ILMELSE TR)\FFATS GE :.JOM FöRDRAG. V \1 -!. 

ETT ÖRLOGSFARTYG JCKE PREJA ETT FRAMMANI 1·: 

HANDELSFARTYG PA DET FRJA l-lAVET UTOM DA JU l' 

LIG ANLEDNI NG FÖRELIGGER ATT l\IJTSSTÄNKA: 

a) ATT FA f\TYGET j\R ENGAGERAT I S föRöV EH 
ELLER 

b) ATT FARTYGET i\ R ENGAGERAT l SLAV HAND E L. 

NÄR DET PATRi\FFAS l DE FARVATTEN SOM ENU C f 

DEN INTERNATIONELLA KONVENTTONEN RöRAN! E 

SLAVERIETS AVSKAFFANDE SKOLA ANSES SOM. MI .-.; , _ 
~0\ NKTA; 

c) ATT FARTYGET HAR SAMMA NATJONALJTT· r 
SOM ÖRLOGSFARTYGET, EHURU DET FöR EN FR,L\ J\ -

MAN DE FLAGGA ELLER V \GRAR ATT V l SA STN F Li\ t ,
GA 

2. l IJE FALL, SOM< OMNÄMNAS I PUNKTERNA a). 1)) 

OCH c) OVAN MA öRLOGSFARTYGET VIDTAGA ATG.i-\ 1~
DER FöR ATT KONTROLLERA FARTYGETS RAT T ATT 

FöRA SIN FLAGGA: FöR ÄNDAMALET MA EN BÅT UN

DER BEFj.\L AV BEFÄLSPERSON SANDAS TILL DET l\IIISS

TÄNKTA FARTYGET. OM MISSTANKAR KVARSTAR E F

TER KONTROLL AV SKEPPSHANDU NGARNA, MA U1 -
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DERSöKNINGARNA PA FARTYGET UTVJDGAS, VILKET 

EMELLERTID MA ST E SKE UNDER IAKTTAGANDE AV 

ALL MöJLIG HÄNSYN. 

3. OM MI SSTANKAR NA VISAR SlG VARA OGRUNDADE 

OCH UNDER FöRUTS.i\.TTNI NG ATT DET PREJADE FAR

TYGET I CKE VIDTAGIT NÅGRA ATGi\.RDER, SOM RATT

Fi\RDIGA DESAMMA, SKALL FARTYGET KOMPENSERAS 

FÖR VARJE FöRLUST ELLER SKADA. SOM DÄR IGENOJV[ 

UPPKOMM l T. 

Komm entarer: 

( l ) P rincipen rörande ha v ens fribet inn ebär, all mänt sett, att ett 

handelsfartyg på det f ri a havet endast kan prejas av ett örlogsfa r

tyg av samma nationali tet. D en in ternationell a rätten till åte r emel

lertid vissa unelantag från denna reg-el, näm ligen sådana fa ll , då det 

rimligen kan mi sstänkas: 

(l) Att fartyget ä r ett. sjörövarfartyg 

(II) A tt fartyget är engagerat i slavhand el. I<ätten ti ll visitation 

i detta fa ll e rkiincles i fördragen rörande slaveriets avskaffande, sär

ski lt Brusselfördraget av elen 2 juli 1890. För att få bukt med sla

veriet in ordn ade detta fördrag slavtran spor ter i begreppet sjöröveri 

med det förbe hållet, att ifrågavarande rätt endast f ick utövas i vi s

sa zoner, kl art defini erade i förd ragen. Komm iss ionen ansåg sig 

böra fö lja detta ledande exempel för att säkra, att rä tten t ill utövan 

det av denna kontro ll icke skul le användas som föreviindn ing i fa r

vatten där slav handel normalt icke ex isterar; 

(III ) Att fartyget söker dölj a sin verk liga nati onalitet och i 

verkligheten har samm a nationst·illhörighet som örlogsfartyget. I det

ta fa ll är det berättigat föruts~itta , att fartyget begått olagliga hand

lingar och örlogsfartyget bör sål unda ha rätt att fas tstiilla, huruvid a 

misstankarna ha fog fö r sig . 

(2) I dessa tre fall har örlogsfartyget rätt att anmoda far tyg, 

som icke för någon flagga, att hi ssa densamma. Om m isstankarna 

icke skingras må örlogsfartyget övergå ti ll kontroll av skeppshand

lingarna. För ändamå let skall en båt sändas över till det misstänkta 
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fartyget. Som regel får icke örlogsfartyget anmoda handelsfart 'et 

att sända över en båt till detsamma. Det vore att begära för my ket 

a v handelsfartyget och ett fartygs skeppshandlingar få icke i on o lan 

utsättas fö r risk en att gå för lorade. Om undersökningen av fartygets 

skeppshandlingar icke skulle skingr a mi sstankarna må ytterligare , n

cl ersökningar gö ras ombord på fartyget. Sådana unel ersökningar i:'t 

1cke under några förhå ll anden utnytt jas för andra ändamål än d 
111 

som föran ledde lnndelsfartygets stoppande. Följ aktligen måste i

siteringsgruppen stå und er befäl av befä lsperson , ansvarig för d ~s 
uppträd a n el e. 

( 3) Örlogs fa rtygets flaggstat s kaJ! gottgöra handelsfartyget f 1r 

varje fördröjning, som förorsakats av örlogsfartygets ingripan< t·, 

1cke enbart då fartyget stoppats utan skä lig orsak utan även i a a 

cle fall, då misstankarn a visat sig ogrundade och då fartyO'et icl,c 

begått några handlingar, som ge berättigad anledning till mis~tan k· r. 

Denna st ränga bestämmelse förefa ller berättigad för att hindra mi':i
bruk av rätten till visitation. 

.. ( 4) . Fråg~an up~stod , huru vida rätten att preja ett fartyg sku le 

galla ~ven s~dant tartyg, som m1ss tänks för fient lig handling ge1 t

emot orlogstartygets flaggstat vid tillfäll en då dennas säkerhet ä1 i 

allvarlig fara. Kommiss ionen ansåg det icke rådligt att medtan·a t·n 

sådan bestämm else, huvud sakligen på grund av oklarheten i uftry k 

som "allvarlig fara'' och " fi entlig hand ling", som lätt skulle kun 1a 

föran leda missbruk. I detta sammanhang vill kommissionen fä'· e1 

uppmärksamheten på komm entare rna rörande upprättandet a v n 
tilläggszon för s~ike rh etsänclam å l. 

Rätten till förföljande 

, lrtikcl 41 

l. FÖRFÖLJELSE AV ETT FRÄMMANDE FARTYG l\IA 

SKE, NAR KUST STATENS VEDERBöRLIGA MYNDIGH E

T ER HA GODA SKÄL FöRMODA, ATT FARTYGE'.t HAR 

ÖVERTRÄTT DESS LAGAR OCH FöRORDNINGAR. F ö R

FÖLJANDET MIASTE PABöRJAS, NÄR DET FRÄMMANDE 

FARTYGET BEFINN!~ ]{ S[G PA STATENS INRE ELLER 
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y TTRE TERRiTORIALVATTEN OC H FAl.Z FORTSÄT'l~~S 

UTANFÖR T ERRITORIALVATTNET ENDAST OM FOR

FöLJANDET ICKE BLIVIT AVBRUTET. DET AR I(:KE 

NöDVÄNDIGT ATT DET FARTYG, SOM GER DET FRAM

MANDE FARTYGET ORDER ATT ST OPPA. DA DET SENA

RE BEFINNER SIG I NOM TEH.RITORTALVATTNET, DÄl< 

VID SJ ÄLV BEFIN;\JER SIG I NOM DET SAMMA. OM DET 

FRÄMMANDE FARTYGET BEFINNER SIG INOM EN TILL

LÄGGSZON, SADAN DE="JNA DEFlNJERATS I ARTIKEL 

66, MÅ FöRFÖLJANDET UPPTAGAS ENDAST OM DE BE

STÄMMELSER öVERTRÄTTs FöR VTLKA ZONEN UPP

RÄTTATS. 

2. RÄTTEN TILL FöRFöLJAN DE UPPHöR SÅ SNAHT 

DET FöRFöLJDA FARTYGET UPPNÄR EGET ELLElZ 

TREDJE STAT S Tl~RRLTORLALVATTE:N . 

3. FÖRFÖLJELSE FÅR I CKE ANSES l-lA PÅBÖRJATS 

FöRRÄN DET FöRFÖLJANDE FARTYGET GENOM PEJ

LINGAR, HORlSONTALVI NKLAR ELLER ANDRA LIK

NANDE MEDEL FöRSAKRAT SJG OM ATT DET FöRFöLJ

DA FARTYGET ELLER NÅGON AV DESS BÅTAR BEFIN

NER SIG INNANFöR TERRITORIALGRANSEN ELLER l 

FöREKOMMANDE FALL JNOM TJLLÄGGSZONEN. FöR

FöLJANDET MÅ PÅBÖRJAS ENDAST SEDAN EN OPTISK 

ELLER AKUSTISK SIGNAL ATT STOPPA HAR GIVITS PÄ 

ETT AVSTÅND, SOM MEDGER DET FRi\ MM AN DE FAR

TYGET ATT U PPFATTA DENSAMMA 

4. RÄTTEN TILL F öRFöLJ ELSE FÅR UTöV AS ENDAST 

AV ÖRLOGSFARTYG ELLER MJLITj.\RA FLYGPLAN E L

LER ANDRA FARTYG ELLER FLYGPLAN I STATS

TJA.NST , VILKA BLIVIT BEFULLMÄKTIGADE H ARTILL 

5. NÄR FöRFöLJANDET UTFöRES AV ETT F LYGPLAN 

a) SKALL FöRESKRIFTERNA I DENNA ARTIKELS PA

RAGRAFER l TILL 3 (;ÄLLA .MUT A TIS MU TANDJS ; 
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b) 'MÅSTE DET FLYGPLAN, SOM GER ST OPPORD ! !{ 
SJ ALV AKTlVT FöRFöLJA FARTYGET TNTILL DESS F 1'T 
AV FLYGPLANET TlLLKALLAT, KUSTSTATEN TILL 1 , )

RIGT FARTYG ANLÄNDER OCH öVERTAGER FöRF(>L
JANDET, SÅ FRAl\IJT I CKE FLYGPLANET SJ i\LV H. !Z 
MöJLIGHET ATT AN H ÅLLA FARTYGET. DET i\R !CJ- F 
TILLFYLLEST FöR ETT AN H ALLA DE PÅ DET FRIA Tl \ ~ 
VET ATT FARTYGET ENDAST S!KTATS AV FLYGPL \ 
NET VID E N öVERTIU\DELSE ELLER MJSST.i\NKT öVE \ 
TRj.\DELSE, OM DET lCKE BÅDE REORDRATS ATT STO ' 
PA OCHFöRFöLJTSAV FLYG PLANET SJÄLV. 

6. ANS PRÅK PÅ FRIGI VANDE AV ETT FARTYG SC >\! 
AN HÅLLITS l NOM EN STATS J UR fSDTKTION OC!-l SC \ 1 
ES KORTERAT S TILL EN HAM N T DENNA STAT FöR l' \ 
DERSöKN !NG l NFöR VEDERBöRANDE MYNDlGf!ETI \ 
KAN I CKE RE SAS ENDAST AV DET SKÄLET, ATT FA \ ~ 
TYGET UNDER DENNA FöRFLYTTN ING ESKORTEH \ 
DES öVER EN DEL AV DET FRIA H AVET, DÄREST O ,[
STj.\ NDIGHETERNA Nö DVÄNDIGGJORDE DETTA. 

Kommentarer: 

( l ) -1 hu vllclsak a r denna a rtikel tagen frå n a rt ikel 11 i de tv 
an dra kommitten antagna reglerna uneler Haagkonferensen 1 ,Q_ 
Rätten ifråga bestrides icke i elen internationella rätten. E nelast ' s
sa deta ljer i fråga om utövandet av denna r~itt erfordra komm c_ n
ta rer: 

(I ) Det ä r icke n öclv~incli gt , att det ordergivande fartyget. l:'t 
o rder att stoppa ges ti ll handelsfartyget ä ven ledes ska ll bef in na i~ 
in om te rrito ri alvattnet_ Denna regel äger till äm pn ing i det fall , !å 
patrull fartyg patrull era strax utan fö r terr ito r ialg rän sen fö r pol i si: ra 
ändamål. D et väsentliga ä r , at t det fa rtyg som utför över t r~i << l
sen, skall befinna sig inom territorialvattnet , nä r förföljandet börp r-

(II ) Förföljandet måste vara kontinuer ligt. Om det har avbru
t its kan det icke å terupptagas . I varj e fall slutar rätten t ill för föl
jande så snart det förfö ljda fartyget uppnår eget ell er tredj e stats 
territorialvallen . -
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(J LJ ) ~öriö l j a ncl e kc~n _i~l~e anses_ ha påbörjat~. _förr:in det fö r~ 
fö ljande Ja rtygd ha r patrattat det trammilncl e f~11 t_y get 111 0 111 t e1 
.-tori a lvattnet och beordra t del att stoppa genom to resknven s1gnal. 

F
1 1

·. att föreb)' o·o-·1 mi ssbruk avbÖ J. de komm itten ett förslag att o r-Ol bbc o . 

dern skull e kunna ges pe r radio. enä r en sådan skull e ges pa v dket 
avstånd som helst; ord en "opti sk ell er aku st isk signa l" utesluta stg 
nal er , avgivna på stora avsti't nd och överförda medelst rad1o. 

(JV ) A rtikeln skall även tilbmpas på fartyg . som befinna s ig 
tan för territorialvattnet och låta si n hålar begå olagliga handlin gar t1 - l . o inom detsamm a. Emell ert id v~igracle komm issionen att 111 Jegnpa sa-

dan a fall. då etl fartyg uppehå ll er sig u ta n tör ter rito r ia lvattnet och 
icke utnytt jar sina egna utan an clra b[ttar. 

(2 ) Ovan angivn a regler stå i öv erensshimmelse med de av 
Haagkonferensen antagna. Den av kommissionen antagna ar tikel n 
sk il jer sig enel as t på tvi\ punkter från 1930 års artikel. 

(a) Kommi ss ionens major itet va r av el en ~t s il~te n. att rätten t ill 
förföl j ande ii ven skulle erkännas. n ii r fartyget bet mner st g t en __ t tl l
läggszon till te rritori alvattnet , fö rut sa tt att. så cl ant förfölj ande to re
tages på grundval av brott mot clc bestämm elser för vilka_ zonen Ul~IJ 
rä ttats . Sålunda kan en stat , som ha r upprii ttat en u llaggszon tor 
tu llkontroll , icke påbörj <\ förföljand e av en fis kebåt på grund av 
olagligt fi ske på ter r itori;:tlvattnet om fi skebåten redan befinn er sig 
i ti llä<mszon en Nåor a av kommissionens ledamöter hade elen upp-bh . . b . .. 
fattningen att - eftersom ku ststaten icke utöva r su ver iin1tet o~er 
t ill äggszonen - r ~itten at t p~thö rja förfö lj else , när fartyget hetm 
ner sig i t ill äggszonen. icke kan erkännas . Kom missionens m~J ontet 
delade dock icke denna uppfat tning . Den medgav- emell erttd , alt 
Övert rädelser , som ge anl edning till förfölj else all t id måste ha obliv it 
begångn a på inre ell er yt tre territo ri alvatten; handlmgar , begangna 
i ti ll äggszonen, kan icke ge ku ststaten rätt t ill förfö ljande. 

(b) Kommissionen önskade kla rgö ra. att rätten till fö rfölj and e 
får utöv as endast av örlogsfartyg och s tatsfartyg, som särski lt till
delats denna rätt a v kuststaten. Det är helt naturligt, att tu ll- och 
polisbåtar skall ha möj lighet att utöva rä tten till förfö ljande. Där
emot kan det icke komma ifråga , att t ex statsägda handelsfartyg 
kräver denna rätt. 
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(c) Det fartyg, som slutligen verkställer anhåll andet av det h r
följ da fartyget, behöver icke nöd vändigtvi s vara detsamma, s· !111 

påbörjade förfö lj andet, förutsatt att det har aktivt deltagit i ·:•r
fö lj andet och icke enbart åstadkommit ett sammanträffande . 

(d) Kommissionen behandlade även flygplans rätt till förföl ja l
de a v fartyg. Trots några ledamöters avvikande uppfattning erki1 I 

des detta förfarande som lagligt, förutsatt att det genomföreles i n
lighet med de principer, som gäll er för dess utövande med far ty,.;. 
Sålunda uppställde kommissionen i paragraf 5 de villkor, som s kul i e 
gälla flygplans utövande av rätten ti ll förfölj else - om nödvänd i ~ t 
i samverkan med fartyg . Det är väsentl igt för det riktiga utövand•·t 
av rätten ti ll förfölje lse, att det förföljda fartyget beordrats a t 
stoppa, när det fortfarande befann sig inom territorialvattnet ellvr 
tilläggszonen. F lygplanet måste ha möj lighet att ge en synlig oc;1 
förståe lig signal härför; signaler per radio äro förbjudna även ifr i:
ga om flygplan. 

(e) Man rekommenderar, att fartyget eller flygplanet faststäl ler 
det förfö ljda fartygets position i det ögonblick, då förfö lj andet pa
börjas; när så är möjligt skall positionen utmärkas på ett påtagligt 
sätt t ex genom att fä lla en hoj. 

(f ) Kommissionen införde i denna artikel ett fa ll , som i vi s~ 

mån sammanhör med rätten till förfölj els e och som gav upphov t ill 
olika uppfattningar, eftersom detsamma inträffade efter 1930 år~ 

konferens. Frågan var, huruvida ett förfö lj t fartyg som stoppat,.; 
på territorialvattnet kan eskorteras Över fritt hav till en hamn i den 
stat, som det förföljande fartyget tillhör i ett fall då det inte fan n:, 
något annat val än att passera genom fritt hav. Kommissionen an 
såg, att det skulle vara ologiskt att erkänna det förföljande farty 
gets rätt att anhålla ett fartyg på det fria havet och att eskorter< 
det över det fria havet till hamn, samtidigt som man förnekar stats
fartygets rätt att eskortera ett faryg, som anhållits på territorial
vattnet, över det fria havet ti ll en hamn, när speciella omständig
heter tvingar deh?amma att lämna territorialvattnet fö r att kunna 
uppnå hilrnnen. 
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Förorening av det fria havet 

rlrtihel 48 

1. VARJE STAT SKALL UTFÄRDA BESTAMMELSER J 
SYFTE ATT FÖRHIN DRA FöRORENI N G A V H A VET Gl:.
NOM UTSLÄPP AV OLJA FRÅN FARTYG ELLER PIPE
LINES ELLE R TILL FÖLJD AV EXPLOATERING AV 
BAVSBOTTNEN, VARVID HANSYN SKALL TAGAS TILL 
BEST AMMELSER I Gj\LLANDE FöRDRAG RöRANDE DES

SA FRÅGOR. 

z. VARJE STAT SKALL UTFÄRDA BESTÄMMELSER I 
SYFTE ATT FöRHINDRA FöRORENING AV J-lA VET GE
NOM AVSTJALPNING AV RADIOAKTIVT AVFALL 

3. ALLA ST ATER SKALL SAMVERKA VID UTFARDAN
DET A V BEST ÄMMELSER I SYFTE A TT FöRHINDRA 
FöRORENING A V HA VET ELLER LUFTHAVET OVANFöR 
DETSAM MA, GENOM EXPERIMENT ELLER VERKSAM
HET MED RADIOAKTIV A j\MNEN ELLER ANDRA SKAD
LIGA PRODUKTER. 

Kommentarer. 
(l) Förorening av vattnet genon1. olja orsakar allvarliga prob

lem: livsfara för vissa marina arter, fiskar och fåglar ; förorening 
av hamnar och stränder; eldfa ra. Nästan alla stater ha utfärdat 
föreskrift er för att förhindra förorening av deras inre och yttre 
territorialvatten genom från fartyg utsbppta olj or. Men dessa 
speciel la regler äro klart otillräckliga. På det fria havet utsläppta ol
jeprodukter kan föras mot kusterna av ström och vincl. Alla stater 
skall därför utfärda bestämmelser, som skall iakttagas även på det 
fria havet av fartyg , som segla under deras flagga och efterfölj an
det av dessa bestämmelser skall kontroll eras. Det är uppenbart, att 
endast en internationell lösning av detta problem kan bli effektiv. 
En år 1954 i Lonelon för ändamålet hållen konferens avfattade den 
internationella konventionen för förhindrande av havets förorenande 
genom olj a. Denna konvention har ännu ej trätt i kraft. 
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(2 ) Art ikel 48 st ipulera!- först, att staterna skall utfärda best 11l 
melser, som deras fartyg ska ll iakttaga även på det fria havet. 1 i)r-

01-eningar kan även orsakas av b ckor i pipelines ell er defekte r 'ws 
installationer för havsbottnens exploatering. A lla dessa fall L eks 
av artikel 48. 

(3 ) En ny käl la ti ll förorening av havet utgör avst jälpning 1v 
radioaktivt avfalL Komm issionen ansåg, att sådan avstjälpning. s' m 
kan vara sä rskil t farlig för fisk och fiskkonsum enter , sku ll e jäms\ d
las med förorening mede lst olja. 

( 4 l S lutligen Öv er vägde kommissionen f rågan om förorening 1v 
ha vet genom experiment eller verk samh et med rad;oaktiva iimn ·n 
ell er andra skad liga produkter. J detta hänseend e ansåg den att n ' 111 

med hänsyn till frågans invecklad e art och svårigheterna vid v, r
j e försö k att påbjuda ett allmiint förbud endast skull e ålägga s -~ 

terna skyldighet att samverka vid utfärdandet av bestämmelse ' i 
syfte att förebygga bärm ed förenade, a ll varliga risker. 

Genom godkännande av denna regel avsåg kommissionen på in d 

sätt att föregripa resu ltatet av den vetenskapliga kommitte, som t .I l
satts genom generalfö rsami ingens resolution 913 (X) elen 3 dece,n
ber 1955 för att stuel era verkningarna a v rad ioaktiv strålning \i el 
kärnreaktioner. 

lJELSEKTlON B. FJSKE 
(innehå ller a rti klarna 49-60. l-\ehandlas ej här ) 

lJELSEKTJON C. UNDERVATTENSKABLAJZ OCH 
-PlPELINES 

, lrtikcl 61 

l . VARJE ST A T HAR R~\TT A TT Li-\GGA TELEGRA '"-, 
TELEFON- ELLER HöGSPANNINGSKRAFTKABLAR OCH 
PIPELINES PÅ DET FRIA HAVETS BOTTEN. 

2. I SAMMANHANG MED KUSTSTATENS RÄTT ATT 
VIDTAGA RIMLIGA ÅTGÄRDER FöR UTFORSKANDE1 
A V KONTINENTALHYLLAN OCH EXPLOATERANDET 
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,.,_y DESS NATURT lLLGANGAIZ FAR KUSTSTATEN lCKE 
BINDRA UTLi\GGNING ELLER UNDERHALL AV DYLIKA 
KABLAR OCH PIPEUNES 

Kommentarer. 

( l ) - (2) (Saknar intresse). 

(3) Paragraf l i artikel 61 har tagits från artikel __ l i 1884 å rs 
konvention. Paragraf 2 lades ti ll för att klart faststa ll a! att kust~ 
staten är tvungen att t;ll ~1ta utläggning av kablar och p tpelmes pa 
kontinentalhyllan, men att el en kan uppstäila vill kor ifr~Lga om 
sträckningen i syfte att. för hindra olämplig interferens med exploa
teraneJet av havsbottnens naturtillgångar. S j ~llvfall et får kablar och 
pipelines icke läggas så att sjöfarten stö res. 

( 4) (Hänvisning till artikel 70 ). 

Artikel 62 

VARJ E STAT SKALL VIDTAGA ERFOH.DERUGA LAG
STIFT NINGSATGi\RDER J SYFTE ATT KRDMNALISERA 
AVSIKTLI GT ELLER GENOM UPPENBAR V ÅRDSLöSHET 
VÅLLAT AVBROTT ELLER SKADA PA UNDERVATTENs
KABLAR I DET FRlA HAVET, VARIGENOM TELEKOIVJ
MUNIKATfONER AVBRYTS ELLER STöRS LIKSOM DY
LIKT AVJ3H.OTT ELLER SKADA PA HjGSPÄN NINGSKAB
LAR ELLER PIPEUNES. DETTA SKALL DOCK ICKE GÄL
LA I SÅDANA FALL, DA AVBRO'fTET ELLER SKADAN 
V ÅLLATS AV PERSONEE, SOM HANDLADE ENBART J 
SYFTE ATT RÄDDA SINA UV ELLER FARTYG EFTER 
ATT HA VIDTAGIT ALLA NöDVÄNDIGA ÅTGÄRDER Föll 
ATT UNDVIKA SÅDANA AVBROTT ELLER SKADOR 

Kommentarer: ( Saknar intresse). 

Artihcl 63 

VARJE STAT SKALL VIDTAGA ERFOEDERLIGA LAG
STIFTNINGSÅTGÄRDER I SYFTE ATT FASTSLÅ, ATT 
MEDBORGARE SOM ÄGER EN KABEL ELLER PIPELINE 
I DET FRIA HA VET OCH VID UTLÄGGNING ELLER RE-
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PARATlON DÄRAV SKADAR EN ANNAN KABEL ELJ - ~~ 

PIPELI NE, SKALL HU ER S .. TTNINGSSKYLDIG. 

.clrtikc! 64 

VARJE STAT SKALL REGLERA TRÅLNING PÅ ETT :-.\
DANT SÄ TT, A TT KONSTRUKTIONEN OCH H AND H -
VANDET AV REDSKAPEN REDUCERAR FARAN FöR sr·\
DOR PÅ U NDERVATTENsKARLAR OCH PIPELINES TT! L 
ETT MINI MUM. 

. lrt/lwl 65 

VAH.J E STAT SKALL VIDTAGA ERFOH.DERLlGA LA• ;. 
STIFTNINGSÅ TGADER I SYFTE A TT S.ÄKRA, ATT FA \ 
TYGSÄGARE, SOM KAN BEVISA, ATT HAN HAR OFFR, T 
ANKARE, N i\T ELLER AN. AT FISKEREDSKAP FöR K l l' 

UNDVIKA SKADA PÅ E N UNDERVATTENsKABEL l· .
LER Pl PELINE, SKALL H ÅLLAS SKADESLöS A V ÄGARl :-1· 
TILL DENSAM:MA, FöRUTSATT ATT i\GAREN TILL FA \
TYGET I F öRVÄG VIDTAGTT ERFORDERLIGA FöRFR\ . 
GA. DE ÅTGi\RDEH .. 

S E K T I O N U. T I L L i\ G G S Z O N E N 

Uneler a rbetet med det fria havets fö rhållanden utformade h n
missionen v id sin tredj e session en artikel rörande tilläggszon n. 

Dartsett från några klarlägganden och reservationer ha r i denna r
tikel knäsatt princip icke gett anledning till motsägelser från de c
geringar, som ha ytt rat sig häröver . Art ikeln , sådan elen antaf 1ls 
efter diskussioner vid de femte och å ttonde sessionerna , skil jer .; ig 
enelast obetydligt f rån 195 l års utkast. O rdalydelsen har emellet id 
modifi erats i syfte att bättre kl a rl ägga kommi ssionens uppfattn i 1g 
A rtikeln lyder som fö lj er : 

~ h-tilnl 66 

J. I NOM EN TlLLi\GGSZON T ANSLUT~ J NG TlLL T J R
RlTORIALVATTNET MÅ KUSTSTATEN UTöVA F.RF( ·R
DERLTG KONTROLL FöR ATT 
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(a) FöRH I NDRA öVERTRÄDELSER AV DESS TULL-, 
FI SKALISKA ELLER SANIT)\RA REGLER JFRAGA OM 
TERRITORIALVATTNET ELLER TERRITORIET T öVRIGT 

(b) BESTRAFFA öVERTRi\DELSER AV OVANSTAEN
DE REGLER, BEGÅNGNA I NOM DESS TERRITORrALVAT
TEN ELLER TERRTTORTUM I öVRTGT. 

2. TILLÄGGSZON EN FÅR ICKE UTSTRi\CKAS LÄNGRE 
ÄN 12 MIL FRÅN DEN BASLINJE VARIFRÅN TERRTTO
RTALVATTEN RREDDE BERÄK TAS . 

Kommentarer: 

( l ) Den intern ationell a rätten t illerkän ner state rna r~itt att för 
vissa ändamål utöva p reventiv ell er skydelande kontroll över ett bäl

te av det f ri a havet i anslutning till territori alvattnet. Härvid uncle r
fö rstås g ivetvis, att denna kontroll erande makt icke ändrar elen le
gala statusen hos de vattenom råden, som berörs därav. Dessa vat
tenområden är och förblir en del av det fria havet och är inte un 
derlagda kuststatens suverän itet. Kuststaten kan dä r endast utöva 

sådana rä tt ighete r, som ha tilldelats elensamma av före liggande text 
eller som h ärröra från internationell a överenskomm elser . 

(2) Många stater ha antagit principen, att kuststaten inom t ill 
läggszonen må utöva tullkontro ll i syfte att fö rhindra fö rsök t ill 
Över trädelser av dess tull- ell er f iskaliska regler inom te rritori al
vattnet ell er Öv rigt territorium . 

Kommissionen ansåg det omöjligt att bestrida staterna utö vandet 
av sådana rätt ighete r. 

( 3) E huru antalet stater, som gör ansprå k på rät tighet att utöva 
sanitär kontroll inom ti lläggszonen, är relativt litet, anser kommi

sionen, a tt med hänsyn t i Il sam bandet mellan tull- och san i tä ra r eg
ler sådana rättigheter även ska ll erkänna s ifråga om de sani tära reg
lerna. 

.. ( 4) Kommissionen erkände inte speciella rättigheter inom till
laggszonen beträffande sä kerh eten. Den ansåg, a tt elen ytterst vaga 
termen "säkerhet" skulle medföra överträdelser och att mrymman
clt>t av sådana rit ttigheter icke vat· nödvänd igt. 
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Ti ll~mpandet a~. tull- och sanitära regler kommer i flesta fal att 

va ra til lrackhgt to r at.t varna om en stats säkerhetsbeh ov. H 1., 

om åtgärd er för sj~i l vförs var gentem ot ett Överhiingancl e och c[ ,rl:~'~ 
l:ot mot _en sta ts säkerh et h ~invi sar kommi ssionen ti ll el en inte,·na

tiOnell a ra ttens a llmänna principer ävensom ti ll Förenta N atiom·r ·las 
stadga. 

. (5 )_ I~?mmi ss i o n en va r ej hell er v illig a tt erbnna någo n exl' u

Slv ratt ±o r ku ststa ten ti ll fi ske i t ill äggszonen. Den förbered a1 k 

kommitten för Haagkon fe rensen 1930 fan n, att regeringarnas ) l t_ 

rand en 1cke _ ~mtyclcle någon möjligh et att uppn å samförstå neJ i fr;,,_:a 

om att utstracka kuststatens ex k lusiva f isker;ittigheter utan för t r

ritoria lvattn et. Kommiss ionen ansåf! a tt läo·et i denn a fr ~ o- ~ 1' 1 . 
~, · h - <: . <:lt;Cl ,, ~.,; 

unelergått någon fö rändring. 

(6 ) - (8) (Saknar in tresse ) . 

(9 ) Kommissi onen anser, att tilliiggszonens bredel icke får ö1 , r

stiga tolv mi l, räknat fr ån kusten, elen si fi ra som antogs a v el en f 1 r

beredande kommitten fö r Haagkonferensen (1930). Jnti ll dess tt 

entghet kan uppnås ifråga om territori a lvattnets bredel skall zo1 ·n 

berä knas fr~m ku sten och icke från territorialvattn ets yttergr;1 1s. 

Stater, som g jort anspråk på vidsträckta territorialvatten ha i sj li

va verket mmdre behov a v en ti lläggszon ii n sådana som ha m 1 ra 
mått liga ansp råk därpå. 

( 10) Kommiss ionen ansåg det v~i l betänkt att kl a rläo·g·a uttrYc d 
"f o l " b .. 

ran \ Usten genom att fasts lå att zonen ska ll be r~iknas från <1 ·n 

baslinj e från vilken det yttre territori a lvattnet be1·iik nas. 

( l~ ) Ku ststatens utövande av i denna a rtikel angivna riittigl c

te"r paverkar _Kke lufthav ets ovan för tilläggszonen status. Frågan ; 1-

gaende uppratland et av en dylik kontroll zon i lu ften Jio·o·er utan f )r 

här före liggande regler betr~iffancl e sjörätten. toto 

SE KTTO N III. KONTINENTA L HYLLAN 

( l ) ( Saknar in tresse) . 

(2) Kommissionen accepterade tanken, att kuststaten må ut "va 

kontro ll och jurisdiktion Över kontinentalhy ll an med det förbehå ll ' t, 
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att både kontro ll och jurisdiktion enbart får utövas i och fö r exploa

teranclet av dess naturtillg:tngar; el en avvisade varj e krav på suve

riinitet ell er jurisdiktion över tillhö rand e havsområden. 

(3) (Saknar intresse ) 

(4) Kom:11 ission en är medveten om att utforskand et och exploa

teraneJet av ha vsbottnen, som innefatta r kontroll och juri sdiktion 

från ku ststatens sida, kan påverk a havets frih et, särskilt ifråga om 

sjöfarten. E mell ertid kan detta icke an ses utgö ra ett tillräck ligt ski't l 

för att hejda en utveckling, som en ligt kommi ss ionens upp fattning 

kan bli till l>å tnad för hela m ~inskligh e ten. Erforderliga åtgärder 

måste vidtagas för at t s;ikra, att denna utv eckling påverka r havets 

fr ihet enelast i oundviklig ut str;lckning, enär denna fr ihet ä r av 

största vikt för el en intern ation ell a gemenskapen. K ommissi onen an

såg det möj ligt att fören a behovet att exploatera havsbottnen med 

kravet att sjä lva havet mås te bibehållas f ri tt för internationell sjö

fa rt och fi ske. M ed utgångspunk t från dessa Över väganden formu 

lerade kommi ssionen cl e följande artikl<tma. 

I DESSA A H.TIKLAR A VSES MED UTTRYCKET "K ON TI

NENTAL HYLLAN " H A VSB OTTNEN INTILL EN K UST 

MEN UTANFÖR TERRJTOH. IALVATTNET - I N TILL ETT 

DJUP AV 200 l\1[ (C :A 100 FAMNAR) , E LLER DÄR u TAN 

FöR INTILL DET DJUP D i\R HAVSB OTTNENS NATUR

TILLG ÅNGA R K AN EXPL OATERA S. 

Komm enta rer: 

(l ) - (7 ) ( Saknar intresse) . 

(8) I cl e sä rskilda fa ll , cl å submarina områden på mindre än 200 

meters djup , belägna nära kusten, är åtskilda från el en ti ll kusten 

omedelbart anslutna kontinentalhyll an genom en smal ränna med stör

re djup än 200 m , skall sådana områden anses anslu tna till ovan

nämnda kontinentalhylla. Det torde ankomma på vederbörande stat 

att i ett sådant undantagsfall framstä ll a sina an~p råk på en skälig 

ll1oclifi ering av el en allmänna r egeln. I fa ll av oenighet måste ärendet 
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bli föremål för sk ilj edomstolsförfarande, huruvida ett subn trint 
område enligt ovan skall anses fa lla inom den ovan fo rmule ··acle 
regeln . 

(9) (Saknar intresse). 

( 10) Termen "kontinenta lh yllan" hänför sig icke enbart t ill l 0 11 • 

t inenter i detta ords egentliga betydelse. Den täcker ~(ven subma 1!1a 
om råden, som ansluta til l öar. 

( 11 ) .S lutligen önskar kommissionen framhålla , att el en icke ill 
begränsa havsbottnens uneler det fria havet exploatering med lst 
tunnlar, in skärningar ell er borrhål utgående från terra firma. 

Artilzel 68. 

KUSTSTATEN UTöVAR SUVER ÄNA RÄTTIGHET t'R 
ÖVER KONTINENTALHYLLAN I OCH FöR UTFOR.SKA ~
DET OCH EXPLOATERANDET AV DE.S .S NATURTILL
GÅNGAR. 

Kommenta r er. 

(l) (.Saknar in tresse ) . 

(2) Komm issionen önskade undvika ett uttryckssätt, som kut le 
ge upph ov till tolkningar, som stå i motsats ti ll ett förhållande , ' m 
kommiss:onen an5er vara av avgörande betydelse, nämligen säkr; n
det av principen om det tillh örande havets och Jufth avets fri l. ~ t. 
Följ aktligen ville den inte acceptera kuststatens fulla suv erän itet Ö\ r 
kontinentalhyll an. Å andra siclan råele r med den nu antagna tex t ·n 
inget tvivel om att de rättigheter, som medgivits åt ku ststaten täcl er 
alla behov för utforskning och exploatering av kontin entalh yll;·, Js 
naturtillgångar. - - - Kuststatens rättigheter äro exklu siva i c et 
hänseendet att - om elen inte sjä lv exploaterar kontinentalhyllan -
dess t ill stånd erfordras, därest någon annan önskar gö ra det. 

(3) - (4) (.Saknar intresse). 

( 5) Det torde vara klarlagt, att rättigheterna ifråga icke avse 
sådana objekt som vrak och deras last ( ink! guld- och silverskat-
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ter ), vilka ligga på havsbottnen ell er som aro täckta av botten

sand e. el . 

(6) - ( JO) (.Saknar intresse) 

_,-/r til<cl 69. 

KU.STSTATENS RÄTTIGHETER IFRÅGA OM KONTI
NENTALHYLLAN PÅVERKA ICKE DET OVANFÖR BE
FINTLIGA FRIA HAVETS ELLER LUFTHAVETs 1:\ÄTTS
LIGA ST A TUS. 

Kommentarer: (Saknar intresse). 

A1'tilzel 70. 

I SAMMANHANG MED SIN RÄTT ATT VIDTAGA El.Z
FORDERLIGA ÅTGÄRDER FöR UTFORSKANDET A V 
KONTINENT ALl:-lYLLAN OCH EXPLOATERANDET A V 
DESS NATURTlLLGÅNGAR, MÅ KUSTSTATE:-J ICKE LÄG
GA HINDER I V ic\.GEN FöR UTLÄGGNI NG OCH UNDER
HÅLL AV UNDERVATTENSKATILAR PÅ KONTINENTAL
HYLLAN. 

Kommentarer. 

( l ) Kuststaten skall tillåta utbggning a v undervattenskablar på 
densamma tillhörande kontinentalh ylla, men i syfte att undvika obe
fogad interferens med exploateraneJet av havsbottnens naturtillgång
ar, må elen ställ a villkor ifråga om deras sträckning. 

(2) Kommissionen övervägde, huru vida dessa villkor även skull e 
utsträckas att gälla ifråga om pipelines. I princip måste svaret hä rpå 
bli jakande. Frågan kompliceras emellertid av det fa ktum, at t det 
ofta sku lle bli nödvändigt att inrätta pumpstat ioner på vissa punk
ter, som skull e hindra exploaterandet av havsbottnen mer allvarligt 
än kablar. Härav fö lj er, att kuststaten sannolikt skulle handla mind
re liberalt i detta fall än när det gäller kablar. Eftersom frågan än
nu ej synes ha praktisk betydelse, har kommitten icke särskilt pe
kat på pipelines i denna artike l. 

66 
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/ lrtikcf 71 

l. UTFOH SKAN I ) l ~T AV KO:"JTl )JE)JTALH YLLAN ( , 'H 

EX PLOAT I ~ lV\N I)ET AV I)ESS NATUHTlLLGANGAR l \ l\ 

INTE LEDA TILL OR llVJLTG INT ERFERENs MED :-:1 (). 

FART, F ISKE ELLER BFVARAN I ) J~T AV T-IAV I~TS Ll-<~V f \;. 
DE NATURTILLGÅ N GAR 

2. I ANS L UTN ING TlU~ PAHAGRAF IC:RNA l OCH ~ 1 

D I~".\JNA ARTIKEL, MÅ KUST STATF.N UPPFöRA OCH L \

DERHÅLLA NöDV i'\ NDJ GA JNSTALLATlONER PÅ KO ::.J 'l l

NENTALHYLLAN FöR UTFORSKANDET OC H EXPL CJ \

TERANDET AV DESS NAT URTILLGANGAR SAMT UJ '

RÄTTA Si-\KERH I<:T SZONER PÅ R IMLIGT AVSTAND O l

KR ING SÅDANA INSTALLATJONER i\ VENSOM I N< ' \'l 

DESSA ZONER Vl DTAG A FRFO RDERUGA SKYDDSA 1'
Gi-\RDER 

3. EHURU DE 1-11-:FI NNA STG UN Dt:R KUST STATENS J -_ 
RJ S DIKTJON F-IA DYLIKA L TST ALLATTONER TCKE SA l

MA STATLS SOM öAR IW H A INGET EGET TERRITO

R IALVATTEN OC H DI~:RAS NÄRVAR O l'AVER KAR I CJ- l~ 
UTSTRÄCKN fNG AV E N K USTSTATS TERR ITORrA .
VATTEN. 

4. VARJE SÅ IJAN l NSTALLAT ION SKALL VEDERH" . ~
LI GEN TJLLKÄN NAGES OCH PERMA NENTA VARNJ NC, .; . 

i\ NORD N TNGAR SKALL AN HRI NGAS Pr\ DESAMMA 

5. VARKEN l NST.ALLAT IONER ELLER OVANNi\M?\ 1 \ 

Si\KE RF-TET SZONER OMKRING DESAMMA MA UPPRi\ t'

TAS I TRÅNGA SUND ELLER Di\R l N T ERFERENS KAr 

VÅ LLAS Di\.RAV I ALLMÄ T ERKÄNDA, FöR DEN I JI 

TERNATIONELLA SJöFARTEN VÄSENTUGA FARLEDER. 

Kommentarer. 

(l) ~ (2) . (Sa k!1ar intresse). 
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(3) ~ ~ - E huru kommi ssione~ ick_e ansåg det som väsentli~: 
ecifi ce r<:. säkerh etszonern as utst racknmg anse r el en, att en maxt 

a t t s P · · · · · · 1 · · 1 1· f· · · · l o 1 t 
· d"e om 500 meter 1 allmanhet a r ttl rac.; 1g or ancama e. m1ra 1 · · ' 

( 4) nerörcla parter el v s icke _endast regeringarna utan ä v e~ 

1al1slutningar fö r s jöfa rt och t 1skc skall vederborl1gen un clet -ymn . .. 
·"tt s on1 u•)pföranclct av in sta ll ationer så att dessa kunn a utmar-
ta a • . . 
kas i sjökort. Under alla förhåll anden skall mstallat10nerna utr~s~ 

tas med varningsanordninga r ( ljus. akust1ska stgna ler. radar, boja t 

o s v) . 

(5) ~ -- ~ Därest in stall ationerna överges eller ej lii.ngre ä r i 

bruk skall de helt av lägsnas . 

(6) ~ (7) (Sakn ar in tresse) . 

Artif~cl 72 

1. NÄR SA MM A KONTTNENT ALHYLLA GR ANSAR TILL 

TVÅ ELLE R FLE RA ST ATER S TERRITORIUM, VARS K US

TER LIGGER M IT T ElVlOT VARANDRA, SKALL GR ÄNSEN 

FöR TILL DESSA STATER F-läRANDE KO)JTINENTAL

HYLLA BEST AM MAS GENOM öVERENSKO MM ELSE DE !Vl 

EMELLAN. I FRÅNVARO AV EN SADA~ öVERENSK OM

MELSE OCH SAVIDA ICKE EN ANNAN GRÄNSDRAGN I NG 

PAKALLAS AV SÄR SKJLDA OMST ÄNDJGHETER, SKALL 

GRÄNSEN U T GöRAS AV DEN MEDIANLINJE, PA VILKEN 

VARJE PUNKT j.\R BELÄGEN PA SAMMA AVSTAND FRÅN 

DE BASLINJ E R , FRÅN VILKA BERöRDA STATE RS YTT

RE TERRITORIALVATTEN BERÄKNAS. 

2. NÄR SAM MA K ONTI NENT ALH YLLA GRÄNSAR TILL 

TVA ANGRÄNSANDE STAT ERS TERRITORIER, SKALL 

GRÄNSEr PÅ KONTI NENTALHYLLAN BESTÄMMAS GE

NOM öVERENSKOMM E L SE DEM EMELLAK. I FRANVA

RO A V EN SADAN öVERENSKOMMELSE OCH SÅVIDA 

ICKE EN A NNAN GRÄNSDRAGNIN G PAKALLAS AV SÄR

SKILDA OMSTÄ DIGHETER, SKALL GRANSEN BESTi-\.M
NrAS GENOM U TNYTTJANDET AV LIKAAVSTANDS-
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PRI NC IP li N I FöRH ÅLLANDE: TILL DE BASUNJER F R \ N 
VILKA DE BÅDA STATERNAS YTTRE TERRlTORTALV T. 
TEN RERi\KNAS. 

Kommen ta r er. 

( l ) För bestämmandet a v gr ä n sel ragningen i fråga om kon t in 11 • 

ta lhyllan antog kommi ssionen samma principer som i artiklarna 1) 
och. 14 . beträffande territorialvattnet Liksom är fallet b etr~iff<u d: 
t ernt?nalv at~n ets gränser, måste unelantag kunna göras på gru nd tv 
ovan!Jg kont1gurat10n hos ku sten, liksom förekomsten av öar el , T 

nav1gabla sund. Detta fall kan ofta uppstå varför elen uppstäl la 
regeln har getts en relativt elast isk utformning. 

o (2 )_ .. V issa fördela r skulle ernås, därest gränslinjerna utmärk ·s 
~)a ott JCJ_cl la, s~orska l i ga sjökort Men eft ersom det är av mi n< ·e 
mtresse. tor .SJOta rancl e att ha t illgång til l dessa g ränser än if råga , 11 1 

ter r1 ton algransen ... avstod kommi ss ionen från att sb lla några vi ll ]. Jr 
1 har avhandlat han seencl e. 

. lrti!?c! 7 J 

V A R.J E TV I ST M E.LLAN ST ATER RöRAN DE TOLKN 1: c; 
ELLER TILLÄMPNING AV ARTIKLARNA 67- 72 SKA 1. L 
UNDEl~ST.A.LL.AS INTERNATIONELLA SKILJEDOMS1 l
LEN PA EEGARAN AV NÅGON AV PARTERNA DÄRF ' T 
D~ ICKE öVEREN s KoMMA oM '\TÅGON A NNAN MEn l) 

FOR FRED L.lG LöSNING. 

Kommenta r er (a v r inga intresse) . 
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Bi laga 2 

Konvention ang territorialvatten och tilläggszon 

(jämte förf :s kommentarer i anslutning ti ll kommitte- och plenar
behandlingen. A n m. TLC = l nternationa 1 La w Commi ss ion ) 

Del I 

T erritorialvatten 

Se k t i on J. A llm ä nt 

. 1-rtilw/ 1. 

l EN STATS öVERHöGHET STRÄCKER SI G UTANFöR 
DESS LANDTERRITORIU M OCH INRE TERRITORIAL
VATTEN TILL ETT HAVSBÄLTE, GRANSAN DE TILL 
DESS KUST . REN !\M NT YTTRE TERRITORIALVATTEN 

2. DENNA öVEJ:<.HöGH ET UTöVAS J FNLlGH G:T MED 
HÄR FöRELIGGANDE ARTlKLAR OCH ANDRA TNTER
NATIONELLR i\ TTSLTGA REGLER. 

Förf :s kommenta r er. 
Såväl vid kommittc- som plenarbehandlingen antogs ova n angtv en 

text, som utgjorde ett brittiskt ändringsförslag mecl enbart formella 
ändringar till JLC :s ursprungli ga text. 

.tlrtikel 2 

EN KUSTSTATS öVERHöGHET UTSTR ic\.CKER SIG TILL 
LDFTHA VET öVER DET YTTRE TERRITORIALVATTNET 
ÄVENSOM TILL HAVSBOTTNEN DARUNDER 

Vid kommitte- liksom plenarbehandlingen antogs ovan angiven 
text, som i sak överensstämmer med ILC :s ursprun ·liga förs lag·. 
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Sektion II. Yttre te rritori alvatt. n. ets ·· gra n s \ r 

_ 1 ILC :s artikel 3 bellandlades territorialvattnets brede!. Sa111 11 , 111 _ 

iattmngsv1 s hade ILC kommit till det 1·esultatet att breclcle11 J- . 1 
]'c· o ' 'l •H e 

1
;jg;) nagonstans mellan 3 och maximalt 12 mil. (J fr JLC :s tec t i 

r:r~gan om territorialvattenbredelen blev en av konferensens st( ,, 
t~ _tragor. .Den sam~11ankopp l ades vid kommittcbehandlingen med ~
tlkel 66 rorande. v1ssa tlllåggszoner, varvid probl em et m ed en n 
kuststaten e~klust_v. fiskezo~1 :ttanför territorialgränsen togs upp. 

Som _ ~~~det lag t or komm1ttens arbete fanns ett stort antal för s L o 

vara v ±oljande 1 korthet kan omnämnas . " ' 

Sverige och Jtalien föreslog en te rritori alvattenb redel om 6 mil. 
.., Canada och USA ansåg, att territorialvattenbredelen borde v; ra 
,) mtl, .men att kuststatens exklusiva fisk erätt skulle utsträckas a \ ·n 
t tll tJilaggszonen enligt art ik el 66 el v s int1'll 12 ·1 · ·· I · . · - m! sgransen. 

nchen , MexJko och Jugos lavien föreslog· att l·t1ststat i· Il ·o _ .. . . . · , ' en s , u e 1 a 
taststa.lla e11 terntonalvattenbreclcl på upp till 12 mil. 

.s~vjet fo:~eslog, att varj e stat bl a m ed h~insyn till sina eko1 <J 

mJska o_ch sa_k:rh ~tsmtres.sen skulle få faststä lla lämplig terri tori d
vattenbt e del tran .:> upp t !l l 12 mil. 

Peru fö res lo<x att varJ· st t J· 11 ·o - ·· -. . " . . e .a s ,u e ta taststalla valtri territori.tl-
~attet~breclcl 1 ~10111 nmhga .gränser bl a med l1;insyn till geografis! a, 

!Ologiska, ekonmm ska, sakerhets- och försvarssynpunkter. R eg >

nal~ overen~.kommelser fördes även in i diskussion en. 
E1~glancltoreslo~ en territorialvattenbredel på max;malt 6 mil. el (• ·k 

att ~lyg_plan och tartyg, ini.J örlogsfa rtyg fortfarande skulle få 1 t
nyttja tarvattnen intill 3 mil för helt fri aenomfart 

G rekland föreslog 3 mil s t erritorialvatte~breclcl. . 

Uneler förhandlingarnas gång enades Canada, Jncli en och Me;-.; t ·o 
~ 111 ett gemen.~amt nytt förslag, innebärande att kuststaten skull e ha 
t att att faststa lla en territorialvattenbredel på 6 mil samtidiot som 1e 
st~ter, v!lka fore konferensens början tillämpade ett breclare teJ,· i
t~t ~a~ vatten, .. ~kull~ tillerkännas detta int ill 12 mil. Förs laget bk v 
l~Ot thv~t. Har eft et mtroducerade Canada det förslag s 1, tt h t 11 

1 
.. . .. , om ,om a 

gg~ 1. grunc to r vastmakternas senare huvudförslag nämliae en 
t
1
erntonalvattenbredd på 6 mil med en lika bred exklusi~ fi~k~zon 

c arutanfor. 

USA kom med ~t t liknande förslag, dock att fiske skulle till åtas i 
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det yttre 6-mi l sb~iltet endast för dem , som regelbund et fi skat d ~ir 
uneler de senaste 10, seelermera reducerat till 5 åren. 

Etter långa förhandlingar utkristalliserades slutligen det kanaelen
siska förslaget, bl a ef ter att Sve rige åte rtag-it och seel erm era reintro

clucerat si tt ovannämnda för slag. 
Vid omröstningen . som efter div erse procedurmanövrar skedde 

separat ifråga om det kanaelensiska förslagets för sta och andra delar , 
föll den första delen, rörande 6 mil s te rritorialvattenb reeld igenom, 
medan kommitten antog· elen andra delen. som innebar upprättandet 
av en exklusiv fiskezon utanför territorialvattnet, v ilken skull e f å 
sträcka sig ut till 12-milsgränsen. Härigenom hade man kornmit t ill 
en artikel 3, som icke fa stsblide någo n territorialvattenbredd utan 
enelast en exklusiv fiskezon - en sak. som egentligen inte had e att 

skaffa mecl l. kommittens verksamhet. 
Striclen fortsatte därefter i plenadörsamlingen , clär USA liksom 

Sovjet ånyo framlade sina i l. kommitten väckta m en därstädes ned
röstade förslag. Det amerikanska förs laget framhölls som en vettig 
kompromi ss mellan 3- resp 12-milsanh~ingarnas för slag. Likaså före
låg el en av l. kommitten antagna andra delen av Kanadas förslag be

träffande en ex klusiv f iskezon. 
USA och Kanacia bekämpade båt·t varandras förs lag i clebatteu , 

vilket enligt mångas mening var olyckligt med hänsyn till den häri 
genom åstadkomna splittringen i v~istmaktsläg ret. 

Av intresse var dessutom ett fö rslag framlagt a v 8 stater gemen
samt, (Burma, Colombia, Indon esien , Mexi ko, Marocko, Saucli A ra
bien, Förenade A rabrepubliken och Venezuela), innebärand e att en 
stat kan bestämma sin territorialvattenbreeld inom 12 mil. Vie! mindre 
territorialvattenbredel skull e det därulanför liggande bältet intill 12 
mi l. utgöra kuststatens exklusiva fi skezon. 

Vid omröstningen . som vid pl enarmötet krävde kvalificerad majo
ritet för beslut, fö ll elen av l. kommitten föres lagna artikeln igenom. 

Vid omröstningen om USA :s förslag röstade 45 iör, 33 emot och 
7 avstod. Aven detta förslag avv isades sålunda. Samma öde m en 
med färr e antal j a-röster rönte 8-maktsförslaget. 

Sovjetförslaget hllcles med stor ma joritet. 

Det kan tilläggas, att Sverige vid plenarröstningen - i motsats 
mot förhållandet vid kommittebehancllingen - röstade för det ame
rikanska förslaget (och dessutom emot de övriga) . 
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Härigenom hade konferensen - liksom 1930 års Haagkonfere 1s 
- miss lyckats i den vitala frågan att fastställa en fö r alla stater g·
mensam territo rialvattenbredd. J ans lutning härti ll antogs en res 1-

lution med fö rslag till FN :s generalförsamling att sammankalla _1 -

terligare en internationell konferens för att lösa denna fråga. 

.-lrtil?c! 3 

UTOM .r FALL, DA ANNORLUNDA FöRESKRl VES I DE~:
SA ARTIKLAR, SKALL DEN NORMALA BASUNJEN F ö \. 
BERAKNING AV DET YTTRE TERRITORIALVATTNET-; 
BREDD UTGöRASAV LÅGVATTENLI NJ EN UTMED Kl.J :-. 
TEN, SADAN DENSAMMA ANGIVITS I AV KUSTSTATE \ 
OFFICIELLT ERKÄNDA. STORSKALIGA SJöKORT. 

Förf :s kommentarer. 

Artikeln Överensstämmer i sak med ILC :s föreslagna art ikel 4 0 ( 'l 

vållade inga nämnvärda svårigheter vare sig vid kommitte- el lt r 
p lenarbehancllingen. 

Artikel 4 

1. I OMRÅDEN, DÄR KUSTLINJEN j.\R DJUPT I NSKL 
REN OCH SöNDERSKUREN, ELLER OM DET LIGGER E ; 
RAD ÖAR UTEFTER K USTEN I DESS OMEDELBARA NÄl -
HET, MA METODEN MED RÄTA BASLINJER, SOM FöRl 
NA LAMFUGA PUNKTER, UTNYTTJAS VID UPPDRI 
GANDE A V DEN BASUNJ E FRÅN VILKEN TERRITC -
RIALVATTENBREDDEN RERÄKNAS. 

2. STRÄCKNINGEN AV DYLIKA BASLINJER FAR JCK ,·. 
I NÄMNVÄRD UTSTRÄCKNING AVVIKA FRAN KUSTEN.; 
HUVUDRIKTNING OCH DE V ATTENOMRADEN, SOl\I 
LIGGA INNANFöR LINJERNA, MASTE VARA TILLRÄCJ:-. 
LIGT NÄRA ANSLUTNA TILL LAND FöR ATT KUNN \ 
RAKNAS SOM INRE TERRITORIALVATTEN. 

3. BASLINJER FÅ ICKE DRAGAS TILL ELLER FRAN 
LAGVATTENSSKÄR OM ICKE FYRAR ELLER LIKNANDE 
INSTALLATIONER, SOM PERMANENT BEFINNA SIG 
ÖVER VATTENYTAN, HA UPPFöRT. PA DESAMMA. 
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NÄlZ METODEN MED RATA BASLINJ~R AR TlLLA~~~ 
4. G ENLTGT PARAGRAF 1, MÅ VID BEST~MNING .. AV OM
Ll BASUNJER H ÄNSYN TAGASTILL FOR BERORT TII -
SA S\RPRi-\GLADE EKONOMISKA INTRESSEN, \ · · 
i~ERE~~IT~T OCH VJKT ÄR KLART REVJSADE GE
NOM LÅNGVARIGT BRUK 

S SYSTE.MET M ED RATA BASUN JEl\ FÅR ICKESTTJALTLS~ 
. ' "TT ATT EN ANNAN ~ LÄMPAS PÅ ETT SADANT S/\ ' ' ' .. . . . ÅN DET 

YTTRE TERRITORIALVATTEN A VST ANGES FR . 
FRIA H AVET. 

·· G - R" TA HASU N-KU ST STAT.EN lVlÅSTE TY I)LI GT AN 1-<. .!\ . . --
~ER PÅ SJÖKORT, SOM SKALL VEDERBORLlGEN OF 
FENTLIGGöRAS. 

.tl1·t'/J(,el 5 

VATTENOMRÅDET PÅ LANDS I.DAN .. AV DET :TTR~ 
iERRITORIALVATTNETS BASLINJE AR EN DEL A \ 
STATENS INRE TERRITORIALVATTEN. 

2 N\R UPPRj.\TTA~DET AV EN R i-\T BASLI NJE I J~N
LIGH~E~ MED ARTIKEL 4 :~r:~DFöR, -~TT :rAT:E:~M~~~: 
DEN SOM TIDIGARE ANSET f S UTGORA_ EN DELT u A V 

, ALVATTNET ELLER FRI T .n ' YTTRE TERRITORI LV \TTEN 
öVERGÅR TILL ATT BLT INRE TERRITOIUA 1 , G~ 
SKALL RÄTTEN TlLL OSKADUG GENOMFART I ~Nd~\ _ 
HET MED ARTIKLARNA 14 TILL 23 FORTFARANDE !\ ~ 
LA I DE SA VATTENOMRÅDEN. 

Förf :s kommentarer. 

Artikel 4- och S blev vid kommittebehandlingen fö rem_ål f~r· _s~~ ~~t 
. f . o b.... hade 18 stater framlagt andimgs OJ s g: mtresse och .Ian OlJan . .

1 
. . van 

För att snabbt komma till en lösning tillsattes en ar )etsgilupp, d 1· 
. t t A ·betsgruppens arbete ,om oc' mgick bl a en svensk represen an . l o d .. d 1' tt 
icke att resu ltera i något direkt förslag, men pav~rka e adn f?~' e _ 

o o · 0 n lades till grun or om engelskt huvuclförslag, som sa smanmg 1 · · • 

röstning. 
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Det torck s:irskilt böra påpekas att paragraf l i a rtik el 5 återfat 11s 

ILC artikel 26, paragraf 2. 
Bland huvudfrågo rna märktes önskemålet att fasts tä ll a en m ·· i

mibngd fö r haslinj ern a ( jfr l LC :s kom menta r till artik el 5, hi\ I ) 
~iv ensom ett maximiavstånd mellan dessa och ku stlinj en . Så sn .t

ningom koncentrerade sig in tresset omkring ett enge lskt för slag Il 
ändrad lydelse av a rtikel 5, v ilket i princip bit räddes även av S\ ·
r ige, ehuru man dock på svenskt hå ll ansåg el en fö reslagna maxi n i
l ~i.ngden på baslinj ern a - 10 mil - som för liten . (Sver ige ha t i 
dag fl e ra ba slinj er va rs längel li gger me llan 10 och 15 m il ) . Sveri e 
önskade i ställ et en maximilängel på 1S mi l. Sverige protestera• c 
även emot att man skulle få dra bas linj er endast til l s[tclana öar. S(l1l 

låg närma re kusten än S mi l. Detta skul le få t ill innebörd . at t IJ; -
linj esystemet icke skull e kunna användas utmed stora skä rgård sol 
råden , där öarna ligge r mer ~in S mil f rån fa stl ancl skusten. 

Vidare di skuterades ingåend e hibehå ll anclet av l LC :s fö rslag ( 1 -
rag raf 3 i a rtikel S, se bil l ) att oskad lig genomfar t skull e till åt 1S 

genom sådana delar av fö rulva rande fritt hav . som vid uppdraga 1·· 

det av en baslinj e hamnat innanför el ensamma och dä rigenom fi ·. 
vandla ts til l inre te rritoria lvatten. Redan fö re Genevekonferens n 
hade Sveri ge opponerat sig hä remot. clå en sådan uppmjukning .v 
begreppet inre territori a lvatten skull e leda till oklarheter icke mi no; t 
ur militä r synpunkt . 

'Artikel 4 blev fö remål för icke mindre än 18 omröstn ingar d •r 
man stundom röstade på enstaka meninga r och u tt ryck . 

Slutresultatet av kommittens a rbete bl ev i sto rt ovan p resen ter d 
a rtikel dock att i pr incip max imilängden på baslinj erna i paragra f 2 
fasts logs till 1S mil. 

Vid plenarbehandlingen röstades sä rskilt på elen mening, som fö1 ·
skrev m aximil ängelen på baslinj er, va r vid detta fö rslag nedröstad ·s 
med 34 röster för . 30 emot och 12 ned lagda. 

Efter separat omröstning rörande pa ragra f 2 antogs elen så lund a 
ändrade artikeln S med 68 röster för, ingen emot och 9 ned lagda. 

Artikel 6 

YTTRE GRÄNS FöR DET YTTRE TERRITORIALVATT
NET ÄR DEN LI NJ E PÅ VILKEN VARJE PUNKT LIGGLR 
PÅ ETT AVSTÅND FRÅN BASLINJ ENS NARMAST E 
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pUNKT, VILKET MOTSVARAR TERIUTORL ALVATTEN
BREDDEN 

F örf :s kommentarer. 
Denn a a r tikel vå ll ade inga svå righeter vare sig vid kommitte- eller 

plenarbehancllingen. 

.lrtihcl 7 

1 DE NNA ART IKEL ll i\NFöR SlG ENDAST T ILL H;-rK
TER, VAJ< S KU STER T ILU-löH. E N OCH SAMMA STAf . 

z. MED UTTJZYCKET BUKT i\VSES I DESSA ARTJKLAH. 
EN TYDU G JN B UKTN I ~G \ /f\RS lNTRA:t\GNlNGSD J_u~ 
STÅR T SÅDANT FöKHALLAN DE T ILL TNLOP~_ l <.T ::i 
BREDD ATT DEN I NNEHALL12R ETT VATTENOMRAUE, 
SOM IN NESLUTS AV LAND 00-[ VILKEN B ILDAR MER 
j.\N ENDAST E~ KRöKN I~G AV KUSTEN . EN TNBUKT
Nl NG FAR EMELLERTfD JCKE BE.TRAKTAS SOM EN 
BUKT OM ICKE DESS YTA AR LTKA STOR ELLER STöR
RE AN DEN f lALVCIRKEL, VAJ\S DTAMETER UTGöR EN 
LINJE TVÄRS öVER IN BUKTNINGENS MYNNING 

3. VID UPPM i\TNI NG AV YTAN SKA LL LÅGVATTEN
LI NJEN UTEFTUZ I N BUKT :-J INGENS KUST OCH f:N LIN
JE, .SOM FöRENAR LAGVATTE.NPU'\TKTERNui\ V~D DE.SS 
NAT URLIGA :MYNN ING TAGAS SOM UTGANGSPUNKT. 
NÄR PÅ GRU ND AV FöREFJNTLIGHETET\ AV ö AR EN 
INBUKT '\T I NG Hi\R MEH i\ N EN MYNN I ~ G, SKALL 
HALVC IRKELNDRASPÅ EN DIAMETER MED EN LANGD, 
MOTSVARANDE SUMMAN AV LÄNGDERNA PÅ LI NJER
NA TVARS öVER DE OLIKA MYNNINGARNA. öAR INOM 
EN TNBUKT TNG SKALL IN BT~GRIPAS SOM OM DE VO
RE E N DEL AV VATTENOMRÅDET I I NBUKTNINGEN 

4. OM AVSTÅNDET MELLAN LAGVATTENPUNKTERNA 
VID EN BUKTS NATURLIGA MYNN l NG ICKE öVERSTI
GER 24 MIL MÅ EN BEGRANSN INGSLINJE DRAGAS MEL
LAN DESSA TVÅ PUNKTER VARVID I NNANFöR LINJEN 
BELÄGET VATTENOMRÅDE SKALL ANSES SOM I NRE 
TERRITORIALVATTEN. 
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5. ~ÄR AVST ÅN IJET MELLAN LAGVATTENPUNKTI \
?-JA VID EN BUKTS NATURLIGA MYNNING öVER STIG l i' 
24 MIL, SKALL EN RÄT BASLINJE P A 24 MJL DRAG \ ~ 
l N~E I BUI~!EN P A SÅ SATT ATT DEN INNESLUTJ R 
STORSTA MOJUGA VATT ENOMRÅDE. 

6. _OVANSTAENDE V ILLKOR SKALL TCKE GÄLLA s ( 
HISTO~_ISKA BUKTER, ELLER T FALL DA SYSTEM I· l' 
MED RATA BASLINJER E IL ARTIKEL 4 T1LU\MPA S. 

Förf :s kommentarer. 

Texten företer stora lik heter med l LC :s ursprungl iga för s l;, o· 

(a rt1kel?,_ bli 1) . En väsentl ig skillnad fö religger dock, innebäran 1.~ 
att maxnmbreclden på buktens mynning utökats från 15 ti ll 24 m:J. 

Vid l~ommittebehand l ingen tillk om på ett engelsk t fö rslag en 1 '" 

paragrat l (en l ovan) a v innebörd att enelast bukter. belägna in n 1 

en oc~ samma stat, skulle behand las . Med hänsyn ti ll att en avgrän -
nmgs lmJe skulle kunna dras tvärs över mynningen varvid vatte•
området därinnanför skul le få anses som inre terri;orialvatten <YQ -

togs detta förs lag, dock med knapp majoritet. ,_., 
P å grundval av fö rslag f r~m Sovjet, Bulgar ien, Polen och Gual•

mala u_tökad es ovann ~imnd begränsningslinjes längel från 15 till : -~ 
mil . Forslag 1 motsatt. riktning förelåg även , t ex ett brittiskt och , l 
vasttyskt förslag om en längd av 10 mi l. !-\v en försla<,. om 80 11 1 
f ramfördes _i sy ft e att "undvika sammankoppling med någon ti l 
lampacl tern tonal vatten bredd". 

l ett japanskt för slag gjordes et t försök att defini era begr epp• l 
"historiska bukter". Detta visade sig emellertid icke vara en fr a1 -
komlig väg, v:rför Indien och Panama föreslog en resolution en l i.· L 
vilken he la fragan om h1stonska farvatten ink! histori ska bukter bo -
de hänv isas till FN :s generalförsamling fö r studium . 

S lut ~ igen_ antogs ovan anförd text till artikel 7 jämte en resoluti 1<11 
betr htstonska farv atten med ovan angiven innebörd . 

} plenadörsamlingen antogs artike ln efter separat omröstning be
tr ~ffande .. paragraferna 4 och 5 med hänsyn ti ll de olika uppfattning
a tna betraffande langden av baslinjen över en bukts mynning. Även 
ovannamncl resolu tJon blev antagen. 
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VID BEST.L\MMANDET A V DET YTTRE T ERRITORIAL
VATTNET SKALL DE YTT E RSTA DELARNA AV PERMA
NENTA H AMNANLÄGGNINGAR, VJLKA UT GöRA EN I L 
TEGRERANDE DEL AV H AMNEN , ANSF:S UTGöH.A EN 
DEL AV KOSTEN . 

Förf :s kommentarer. 
Sedan två ändringsförslag, bl a ett. norskt. fallit igenom godkän

des ILC :s text vi el komm ittebehancllingen och sedermera även vid 
plenarbehandl ingen. i båda fall med stor maj oritet. 

Artihcl 9 

REDDE!{ , SOM NORMALT UT r YTTJAS FöR LASTNING, 
LOSSNING OCH ANKRING AV FARTYG OCH SOM EL
JEST HELT ELLER DELVJS SK ULLE LIGGA U T ANFöR 
TERRlTORTALGRANSEN SKOLA INGA I DET YTTRE TER
RITORIALVATTNET. KUSTSTATEN SKALL TYDLIGT UT
MÄRKA SÅDANA REDDER SAMT ANGE DERAS GR ÄN
SER PA SJöKORT, SOM SKALL GTVAS VEDERBöRLTG 
PUBLICITET 

Förf :s kommentarer. 
Artikeln överensstämmer i sak n1.ecl l LC :s ursp rungliga förs lag. 
Vid kommittebehancllingen förelåg ett antal ändringsfö rslag varav 

ett argentinskt och ett amerikanskt, vi lka godk~\nd es vid resp röst-
nmgar. 

Dessa ~\nclringsförs l ag innebar, att icke enbart redder utan aven 
utbojade segelrännor, ledande ti ll hamn ar. skul le ingå i det yttre ter-
ritaria !vattn et. 

Vid plenarbehand li ngen skedde sä rskild omröstning ifråga om des-
sa segelrännor, varvid denna ändring avv isades. 

Härigenom var man sålunda i princip til lhaka vid ILC :s ursprung-
liga förslag. 

Artikel l O 

l. MED EN ö AVSES ETT NATURLIGT LANDOMRÅDE, 
OMGIVET AV VATTEN, SOM BEFINNER SIG OVAN VAT
TENYTAN VID HöGVATTEN. 
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2. TERRJTORJALVATTNET VID EN ö BERÄK NAS J· \L 

LTGT FöREsKR IFTERNA J FöRELlGGAXD E ART! KL' l( 

Förf :s kommenta re r. 

Artikeln skiljer sig något från TLC :s art ikel J O. 

Und er debatten i kommitten anförd es bl a av en britti sk tala <: 

att JLC :s formu lering att varj e ö har sitt eget territori alvatten V < - ~ 
felakti g med hänsyn till att många öar ligger innan för t ex r ii. ta b.• ..,_ 

linj er. Detta i sin tur medför, att de i real iteten icke ha ett e).. t 

terr itoria lvatten. Dessutom anger inte lLC:s formul ering !tur k ·

ritori alvattnet vid en ö skall beräknas. Slutligen innebar ILC :s f o -

mulering, att även konstgjorda öar skull e inbegripas i artikeln. 

Främst på grundval a v dessa överväganden blev ett USA -förs l; t;· 

och ett jugoslaviskt förslag antagna, varigenom ar tik el JO fick O \ ' n 

anförd formu lering. vilken oför~indrad antogs iiven av pl ena rf(, -
samlingen . 

Det iir att märka, att problemet ifråga om te rritoria lvattn ets I ·

räkning beträffande v i clstr~ickta arkipelager (t ex F ilippinerna o h 

Indon esien ) icke ä r löst genom denna ell er någon annan arti k, l. 

Frågan diskuterad es ingående men tillräckligt unelerlag kunde ic .. c 

presenteras fö r utformning av positiva regler, vi lket f ö aven v r 

fall et vid .Haagkonferensen 1930 och vid ILC :s arbete med U <t

cle rl aget för konferensen . 

Artille! 11 

l. MED LAGVATTEN SKÄR (LOW-TIDE ELEVATIO) l 

AVSES ETT NATURLIGT LANDOMRÅDE, OMGIVET A: 
VATTEN, SOM BEFINN ER SIG OVANFöR VATTENYTA -,r 

VID L AGVATTE T MEN UNDER DENSAMMA VID H ö <.

VATTEN. DA ETT L AGVATTENSK ÄR H ELT ELLER DE J

VIS LIGGER PA ETT AVSTAND, ICKE ÖVERSTIGANI' ~ 
TERRITORIALVATTE BREDDEN, FRAN FASTLANDF r 
ELLER E N ö, MA SKÄRETS LAGVATTENLINJE ANVÄk 

DAS SOM BASLINJE FöR BERÄKNING AV DET YTTR E 
TERRITORIALVATTNE T. 

2. DA ETT LAGVATTENSKÄR H ELT LIGGER PA ETT AV

ST AND, ÖVERSTIGANDE T.ERRITORIALVATTENBRED-
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DEN. F RÅr-; FASTLAN DET ELLER T::N ö .I-lAR DEN I NGET 

:EGET TEHRTTOR JALVATTEN . 

Förf :s kommenta r er . 

Artikeln ä r helt omformulerad i förh äll ande til l J LC :s art ik el 11 , 

men företer i sak stora li kh eter med densamma. 
Vid disku ssionen framkom. ettt man allmänt önskad e en mera en

tyd ig form ul ering än ILC :s. Ett amer ikanskt och ett engelskt för 

slag till ändringar godtogs. 
A rtikeln förb lev clii1·efter oföränclra cl vid pl enarbehandlin gen. 

Llrtil?c! 12 

l. NÄR TVÅ STATERS KU STE.R LI GGER .MlTT EMOT EL

LER BREDVID VARANDJ\A, MÅ .I NGENDERA STATEN, 

FöRSÅVITT ICKE ANNORLUNDA öVERENSKOMMITS, 

UTSTRÄCKA SITT YTTJ\E TERRTTORTALVATTEN RORT

OM MED TANLTNJEN P A VJLKEN VARJE PUNKT LJGGER 

PA LIKA AVSTÅND FRÅ)J N ii.HMASTE PUNKT PA DE 

BASUNJ ER FRA N V JLKA DE BÅDA STATERNAS YTTRE 

TERRITORIALVATTEN BERÄKNAS. DESSA BESTAM'MEL

SER SKALL DOCK I CKE GJ.\LLA, NÄR DET AV HISTORI S

KA SKÄL ELLER ANDRA SPECIELLA OMST j.\NDIGHETER 

AR NöDVÄNDIGT ATT REGRÄNSA DE TVÅ STATERNAS 

YTTRE T EHRITOR IALVATTE N PÅ ETT A NN ORLUNDA 

SÄTT. 

2. GRÄN SU N JEJ',;" MELLAN TERRTTORIALVATT E N, 

TILLHöRANDE :MITT E MOT ELLER BREDVID VARAND

RA LIGGAN DE STATER SKALL UTMARKAS r AV KUST

STATEN OFFI Cl ELLT ERK.Ä NDA, STORSKAUGA SJÖ

KORT. 

Förf :s kommentarer. 

Artikeln innebär en på norskt fö rslag ti llkommen sammanslagning 

av ILC :s artikl ar 12 och 14 och överensstämmer i stort sett med 

dessa. Texten i ILC :s paragrafer 2 och 3, som berörde förfarandet, 

därest en smal fri zon eller enk lav skulle uppstå mellan territorial

Vattnen, utes löts på fö rslag av Grekland, USA, Chil e och Turki et. 
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Ett norskt förs lag att bibehåll a nyssnämnt av ILC fö reslaget an 111 _ 

gemang avv isades med knapp majoritet av kommitten. 

V id plenarbehandlingen antogs art ikeln med 76 jaröste r, i1 :.'en 

n e j röst och en nedlagd. 

Artikel 13 

OM EN FLOD RIN NER UT DIREKT I HAVET, SKA J 1. 

HASLINJEN UTGöRAS AV EN RAT LINJ E öVER MY \ 

NINGEN MELLAN PUNKTER PÅ FLODSTRANDER N. :..; 
LAGV A TTENLINJE. 

Förf :s kommentarer. 

A rtikeln har samma innehåll som ILC :s artike l 13, paragraf l . 

Paragra f 2, som behandl ade det fall, då en flod har en bred 111) 1· 

ni ng, vars utseende påverkas av tidvattnet ( estuary ) , sakn as do k. 

Vid kommittebehancllingen påpekades från flera håll svårighet ·n 

att dif ini era begreppet "estuary" och framlades även fö rslag att l . t

ragraf 2 borde utgå. Slu tresu ltatet blev emell ertid att komm itt ·n 

godkänd e även paragraf 2. 

Vid plenarbehand lingen genomdrevs på förs lag av Ecuador se]'a

rat omröstn ing på de båda paragraferna, vi lk et fick till fö ljd att 1 t

ragraf 2 uteslö ts, enär elen icke samlade elen erforderliga _ '3 
majoriteten . 

Se kti on Ill. Rätt ti ll oskad li g genomfart. 

DF.LSEKTTON A. REGLER, TILLAMPLIGA PÅ ALLA 

FARTYG 

Artil?el 14 

L I ENLIGHET MED HAR FöRELIGGANDE ARTIKLAR 

ÄGER FARTYG, TILLHöRANDE ALLA STATER VARE 

SIG DE ÄRO KUSTSTATE R ELLER EJ , RÄTT TILL OSKAD

LIG GENOMFART GENOM YTTRE TERRITORIALVAT
TEN. 
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?. ·MED Gl~NOMFART MENAS F i \1-W GE.NOM I)E.T YTTRF. 

T.ERRJTORIALVATTJ'\ET l\IJE I) AVSIKT ANTl NGEN ATT 

BEFARA DETTA VATTEN UTAN ATT ANLöPA JNRI·. 

TERRJTON.IALVATTEN I~LLER ATT I NLöPA TlLL 1NI\E 

TERRITOR IALVATTEN I~ LU~R ATT GÅ TI LL SjöSS FRÄN 

JNRE TERRlTOT\ IALVATTEN. 

3. GENOMFART INNEFATTAR STOP P OCH ANKRI NG, 

MEN ENDAST l DEN MÅN UESSA SAMMANI-IÄ:-.JGA lVIED 

FARTYGE.TS )J0RlVIALA FRAMFöRANDE ELLER NöD

VANDlGGöRS G I ~NOM FORCE MAJEURE ELLER Nö U. 

4. GENOMFARTEN ANSE S SOlVr OSKADLIG SA LANGE 

DEN INTF. MENLIGT INV ERKAR P Å KUSTSTATENS 

FRED, ALLMÄNNA ORD~TNG ELLER Si\KERH ET, SÅ UAN 

GENOMFART SKALL SKE l EN LI GHET MED DESSA AR

TIKLAR OCH ANDRA INT ERNATIONELLRATTSLIGA 

REGLER 

5. FRÄMMANDE FT SKEFARTYGS GEN OMFA lU SKALL 

ICKE AN SE S SOM OSKADLlG OM DE I CKE TAKTTAGA DF 

LAGAR OCH FöRORDNINGAR, SOM KUSTSTAT EN UT

Fi\RDAT J SYFTE ATT FöRHINDRA DESSA FART YG ATT 

FI SKA I UET YTTRE TEH.l\ ITOR IALVATTNET. 

6. UBATAR SKOLl\ UPPTJ\ i\DA l öVERVATTENSL.L\GE 

OCH FöRA FLAGG. 

Förf :s kommentarer. 

Art ikeln överensstämmer i st.o rt mecl l LC :s artikel 15. 
Inom kom mitten il ehandl ades denna artikel vid icke mindre an 

8 samm anträden. Anledningen var ett sto rt antal änd rings förslag be

trä ffancle ILC :s paragrafer 3 och 5 (se bi l 1) , medan de övriga icke 

blev föremål för någon sakbehandling. 
Till paragraf 3 fö relåg 8 iindringsfö rslag av vilka de v iktigaste 

voro följand e. 
Rumänien föres log, at t genomfart sku ll e få anses som oskad lig 

enelast om passagen var nödvändig för fa rtygets förf lyttning. Por

tugal Önskade utvidga nödvändig oskadlig genomfart att i vi ssa un

dantags fall gälla även in re te rri to rialvatten. Enligt det portugisiska 

förs laget skulle dessutom kuststatens lagar och förordninga r beträf-

67 
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fa ncle oskaclli.e- genomfart stå i överensstämmelse med hiir fö rl ~:> g·-
(!·ancle artiklar ä vensom andra tilbm])bara internat ionellrät ts li !!·a ._, 

._, ~~--

ler. Ett holländskt förs lag gick i samma riktning_ 
USA föreslog kort och gott a tt genom fa rt skall anses oskadl ig s~ 

hnge den inte står i motsatsförh å ll ande ti ll ku ststatens säk erh et l" n 
här fö religgand e regler. 

P å ord förandens förslag bilclacl e representanter för ovanståe1 k 
fö rslagsställare en a rbetsgrupp för att samordna sina förslag_ ( l' 

nom USA :s försorg lacie arbetsgruppen fram ett gemensamt förs l ~ . 
som i stort sett överensstämde med USA :s ovan relaterade urspn 11 ~ 
liga för slag. Härutöve r hade dessutom fy ra ändringsförslag prest 1-
terats. Av dessa antogs ett indi skt och ett turkiskt, va rigenom pa 1-

grafen fi ck sin ovan angivna slutl;ga utformn ing ( paragraf 4 ova1 ) . 
Ti ll paragraf 5 före låg ett fran skt ändrings för slag, inn ebära1 'e 

att berörda ubåtar skulle föra flagg, vilket direkt antogs a v k< n t
m i t ten-

S lutli gen må fram håll as att Jugoslavi en vi el kommittcbehandli ng n 
framlade ett för slag till ny paragraf med inn ebörd , att amfib: ef l: <
plan icke få starta, medan de befinna sig un eler oskadlig genam i ·t 
genom en stats yttre terr ito rial vatten_ Förslaget a vvi sades med :;, >r 
maj oritet. 

Arti kel 15 (sedermera omdöpt till 14) antogs senare direkt i pk 
narförsami ingen. 

/l rtillcl 15 

l. KUST STATEN FÅR ICKE FöRHINDRA OSKADLIG G -_ 
NOMFART GENOM SITT Y TTHE TERRJTORJALVATT E 

2. KUSTST ATEN SKALL l VEDEHDöRLT G ORDNING O 
FENTLI GGÖRA VAH.JE F A RA FÖR SJ öFARTEN l N , J 
SITT YTTRE TERRITORJALVATTE"\1. SOM DEN 1~1 1\ l\ 
VETSKA P OM . 

Förf :s kommentarer, 

A rtikeln Överensstämmer i sto rt med JLC :s artik el 16, dock alt 
en mening uteslutits rörande kuststatens skyldigh et att bl a se ti ll 
att dess yttre territorialvatten icke utnyttjas för handlingar gentemot 
andra staters rättigheter. 
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Vid kommittcbehandlingen fö relåg ett gemensamt fö rslag från 
Bulgari en och Sov jet , att oskadlig genomfa rt endast skul le f~ " avse 
andra lartyg ii n örlogsfar f) '9 samt att cknsamma bara skulle ±a ske 
via sedvanliga ell er sä rskilt. angivna leel er unel er han synstagande t tl l 
av kuststa ten u t hi rdacle passage regi er. Förs laget a v v 1 sacles med 46 
röster mot 12 och 13 nedlagda . 

Ett USA- förslag gick ut på att utesluta inl edningsv is berörd me-
11;ng beträffande kuststa tens skyldigheter ifråga om över vakning av 
oskadlig genomfart. ] motiveringen till förslaget angavs bl a att ett 
strikt till ämpand e skull e medföra oriml iga ekon omiska bördor för 
kuststaten. Det fram hölls ii ven att el en i ILC :s lwmmentarer gjorda 
hänvisningen ( jfr bil 1) till fal let Korfukana1en icke rimligen kun
de motiv era en al lmänt gill ande regel sam t att enelast en knapp ma
joritet inom l LC (5 röster för , 4 emot och 3 nedlagda ) l~ g ti ll gruncl 
för meningens in fogande i art ik eln. D et amenkanska torslaget an 
togs med ett röstetal (26 fö r , 18 emot, 25 necllagcla ) . som inga lumht 
innebar något helhjärtat stöd för detsamma. 

Ett jugoslav iskt för slag, innebärande att kuststaten skul le åläggas 
vidtaga erforderliga [ttgiircler för sjöfartens säkerhet avvisades p{t 
liknande siitt ( 11 röster för, 17 emot och 43 ned1agcla ) . 

Artik eln iö1 :blev oiöriind racl vi cl plenarbehandlingen. 

" lrti !?cl 16 

l. K USTSTATEN MÅ VIDTAGA E RFORDE H.LIG A ÅTG;\J(
DER I NOM S ITT YTTRE Tb..:RRITORI ALVATTEN FÖR ATT 
FöRHINDRA PASSAG l ~ , SOM ICKE i\R OSK A I)LTG . 

2. IFRÅGA OM FARTYG. SOM FORTSATTA TI L L I NR I,~ 
TERRlTORTALVATTEN, SKALL KUSTSTATEN i\VE N l--l A 
RÄTT ATT VWTAGA EHFOTZDEIZLIGA ÅT GÄRDFJZ Fö l' 
ATT FöRHI N 1)1-\A VA HJE BH.OTT 1\llOT DE V JLLKOR SOl\ 1 
GÄLLA F ö R DESSA FARTYGS TlLLTRÄDE TJLL DET
SAJ\!IIMA. 

3. UNDER HÄNSYNSTAGANDE TTLL PARAGRAF 4 NE
DAN MÅ KU STSTATEN, U TAN Dl SKRIMINERING BLAND 
DTLÄNDSKA FARTYG, TILLFÄLLIGT AVSTÄNGA U T 
LÄNDSKA FARTYG FRÅN OSKADLIG GENOMFART 



998 

GEN OM S i\RSKILT ANGIVNA O MRÅDEN AV S LTT Y 'T
R E TEl~RlTORIALVATTU\, D i-\REST ETT SADANT . V
STÄNGANDE ÄR VÄS I·~~TLIGT FöR SKYDDET AV KL T
STATENS SL\KERF-IET. SÅDANT AVST i\ NGANDE FÅR ;..- \Y 
ENDAST EFTER ATT HA BLIV IT VEDERBöRLIGEN 1·:
KANTGJORT. 

4. OSKADLIG GEN Ol\,1FA RT FöR UTLÄNDSKA FAlCl c; 
FAR ICKE FöRHI N DRAS GE NOM SUND , SOM U T N Y'I l' 
J AS AV l TTERNATJO:\!I ~LL SJ ÖFART MELLAN EN D .L 
AV DI:<:T FRIA l-l AVET OCH EN ANNAN DEL D i\RAV J L
LER E N FRi-\IVIMANDE STATS YTTRE TERRITORI !' L
VATTEN . 

Förf :s kommenta rer. 

Artikeln överensstämmer i huvudsak mecl fLC :s ursprungliga tr
tikel 17. Unde r komm ittebehancllingen väcktes 11 för slag till ;t el
ringar, vilka berörde paragra ferna l , 3 och 4. Sam ordning av cl e 
olika ändringsförslagen skedde genom en arbetsgrupp med repre~ n
tanter fö r Chile, F rankrike, Grekland , Holland , Portugal, Engl; td. 
USA och Jugoslavi en. 

Resultatet blev ifråga om paragra f l , att ett inom a rbetsgru ppen 
utarbetat. förslag till ny text med ovan angiven lydelse antogs . 

Beträffande parag raf 2 står ILC :s formulering kva r oföränd J( l. 

I fråga om paragraf 3 uppstod någon disku ss ion om ett grek kt 
förslag, att det siirskilt skul le anges att diskrimin ering icke fick ke 
a v u t! ä n d ska fartyg. Detta mot i verades med att det därigenom sk Ile 
tyd ligt framgå , att all a utländ ska fartyg skull e behandlas lika if1. ~ a 
om oskadl ig genomfart Förslaget bl ev, som fr amgår av texten . n
taget. 

T ex ten t ill parag ra f 3 i övrigt framlades som ett gemensamt it1 d
rings förslag i rån fyra av arbetsgruppens stater och antogs, dock J ed 
knapp ma joritet. 

Paragrafen i sin heihet antogs med 31 rösler för , 27 emot och 
5 nedlagda. 

Paragraf 4 blev fö remål för utdragna diskussioner. Den viktigaste 
gällde, huruvida det tillägg son.1 föres logs till ILC :s text "eller en 
främmande stats territorialvatten" kunde anses stå i överenssti m
melse med gällande internationell rätt. Arbetsgruppen anklagades av 
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S l
tdi Arabi ens represent;mt t o m för at t ha skrädd arsytt denna 

a . . l J o T l . ·ao-raf till en viss stats favör. (Det framgtc' att 1an avsag srae, 
P. cl~:1"' om namnet icke niimndes) . H. epresentanter för östblocket anslöt 
avo· i sak t i 11 oppos itionen mol ändrings förslaget. Det t ru m f a des dock 
51

" 0111 med ytte rst knapp ma i oritet ( 31 röster för , 30 emot och 
1aen · · to nedlagda) . . . . ~ ·· . 

J plenarförsamling-en återupphvacl es chsk.:1 s s ~ :men a v __ ! 01 enade 
Arabrepub lik en i sy ft e att ernå sepa rat omrostnmg betrat tande poa~ 
. araf 4. Efter korta inlägg från danskt och sauch -a rall!Skt ha lt 
~~~dde omröstning i denna procedurfråga , v il ken hade ti ll följd att 
röstning sku ll e ske beträffand e hela artikel 17.. . 

Enliat ett fran skt tilläggsförs lag föreslogs v1ssa kompletterande 
bestäm~elser rörande kuststatens rätt att kontrollera radioaktivitet , 
härrörande fr ån fartyg med atomdrift . 

Ett koreanskt förslag g ick ut på att kuststaten skull e ha riitt att 
begära förutanmälan rörande statsägci a handelsfartygs passage ge-
nom territori al vattnet. . 

Ett bolivi anskt för slag inn ebar. att fartyg, tillhörande en 1cke 
kuststat, sk u li e ges sä rs k i Id a rättigh eter i fråga om passage av yttre 
och inre territorialvatten på viig till hamn i en angränsande kuststat. 

De två förstnämnda försl agen blev nedröstade medan det sistniimn
cla överlämnades till 5. kommitten, som behan dlade frågor betriif 
fande stater utan egen kust. 

Artikeln antogs i, plenadörsamli ngen i enlighet med 1. kommittens 
förslag . Den saudiarabiske delegaten, som had e nedl agt sin rö~t, av
gav däreft er en kort röstförkla ring , vi lk en avslutades m ed att. Sauc!I 
Arabien skull e vidtaga erforderliga åtgiirder fö r att skydda sma na
tionella intressen mot verkningarna av pa ragraf 4. 

Artikel 17 

UTLÄNDSKA FARTYG, SOM BEGAGNAR SIG AV RÄT
TEN TILL OSKADLIG GENOMFART, SKALL EFTERKOM
MA AV KUSTSTATEN I ENLIGHET MED HÄR FöRELIG
GANDE ARTIKLAR OCH A NDRA INTERNATIONELL
RÄTTSLIGA REGLER UTFÄRDADE LAGAR OCH FöRORD
NINGAR OCH SÄRSKILT SÅDANA, SOM H ANFöRA SIG 
TILL TRANSPORTER OCH SJöFART. 
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Förf :s komnw ntan:r. 

l~rt ik eln .ö v eren sst~1mmer praktiskt taget med LLC: s art ikel 18 

.. ~aklt ga anclrmgs förslag förel åg, men blev - - trots att de ti l en 

lJO qan antag1 ts 1 vissa delar - nedröstade, genom a tt a r tikelns J ir

vi d fö reslagna nya lyde lse i s in helhet underkänd es . ILC :s förs 
1
., 

sa.m efter någon putsning cliire ft er togs upp till omröstning . i, ;]~ 
kandes daremot med sto r majoritet. 

I pl enadörsamlingen skedd e ~ngen iinclrin g . 

DELS EKTI00J R. HE GLER DETR.L\ 1-FAN DE 

HA NDELSPARTYG 

/ lrtil~cl 18 

l. INGA AV G lFTim F A PÅLÄ.GGA S UTL i-\NDSKA FAtZ

TYG EN DART MED ANLED N ING A V DERAS PA SSJ\ r E 
GENOlVl YTTRE T ERRITORIALVATTE N. 

2. AV GIFTER MA PÅLAGGAS UTLANDSKA FAH T' c; 

SOM PASSERA GENOM YTTRE TElZRITORIALVATT l ;,: 

E NDA ST OM DI•: TALNI NG FöR SARSKJLDA TJÄ NST I l\ 

SOM FARTYG ! ~T ATNJUTLT DESSA AVGIFTER SKA L 

P AU\ GGAS UTA N Dl SKHl M INERl NG. 

Förf :s kommenta rer. 

A rtik eln överen ss tämm er i sak med J L C :s a rt ikel 19. A rtikeln s c

h ~: ndling föranlede r hä r inga kommentarer. 

.rlrti!?c/ 19 

1. KRllVJI :\IALH .ÄTTSLl G l URI SD lKTlON FAR Fl..( . S 

KUST STATENS S lDA ICKE UTö VAS PÅ ETT UTLÄNUSh T 

FARTYG UNDE R DESS PASSAGE GENOM DET YTTRE 

TERRITORIALVATTN ET I SYFTE ATT ANH ALLA EN 

PERSON ELLER GENOMFöRA EN UNDERSöKNI NG l 

SAMBAND MED BROTT, BEGANGET OMBORD PA FAR

TYGET U NDER PASSAGEN, DOCK MED UNDANTAG F ö R 
FÖLJANDE FALL. 
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(a ) 0 1\11 BROTTET~ KONSEKVEl SER LTSTR i\ CKER 

SJG TILL KU ST STATEN; ELLER 

(b ) OM rm.OTTI~T i\R AV SADAN ART, ATT LAN DETS 

FRED ELLER DEN ALLM ÄNNA ORD NINGE N l D ET YTT

RE TERRITORIALVATT NET STöRS ; I~LLER 

(c) OM DE LOKALA MY:\DIGHETER. AS BISTAN D 

BEGÄRTS A V FARTY GETS RE F i\LilAV!\.RE ELLER AV 

FLAGGSTATENS KO:\ISUL; I~LLER 

(el ) OM Dl~T ÄR NöDVi\ NDI GT F ö R FöRH'[NDR ANDE 

AV ILLEGAL TRAFIK ME J) NARKOTIKA. 

2. 0\!ANNi-\.M :\T I)A V ILLKORPAVERKA TCKE K UST ST A

TENS R i-\TT ATT VJDTAGA ÅT GÄRDER EN LJ GT S INA LA

GAR I SYFTE ATT FöRETAGA AN H ÅLLANDEN OCH UN

DERsöKNIN GAR PÅ UTL i-\ NDSKA FARTYG SOM PA SSE

RAR DET YTTRE TERR ITORIALVATTNET E FTER ATT 

HA LÄMNAT INRE T ERRfTORIALVATTEN. 

3. I DE FALL, SOM BEHANDLATS I DEN NA ARTJKE LS 

PARAGRAF 1 OCH 2 SKALL K UST STATF.N, OM FARTY

GETS BEFALl-lAVARE SA PÅFORDRAR. UNDERRÄTTA 

FLAGGSTATENS KONSU L .L\RA .M.YNDTGHETER, l ~NAN 

NAGRA AT G.L\RDEH. VIDTAGAS OCH SKALL UNDEl\ Li\.T

TA KO NTAKT MELLA N DESSA MYNDIGHETER OCH 

FARTYGETS RESÄTTNI NG. l TRANGAN DE FALL MA 

DESSA ÅT GÄRDER VIDTAGAS MI~DAN INGRIPANDET 

PÅGAR. 

4. VJD öVEIZ V j.\ GANDE.T l-TUR UVJ UA ELL!~R H UR ETT 

ANHALLAN DE SKALL FöRETAGAS . SKALL DE LOKALA 

MYNDIGHETERNA TA VEDERBöRLIG H ,L\NSYN TJLL 

FöRHALLAN DEN I SAMBAND MED FARTYGET S FRA M

FöRANDE. 

5. KUSTSTATEN MA ICKE VIDTAGA NAGRA ATGARDER 

PA ETT UTLÄNDSKT FARTYG, SOM PASSERAR YTTRE 

TERRITORIALVATT E N, I SYFTE ATT AN HÅLLA EN PER-
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SON ELLE l.( GENOMFö iZA EN UNDERSöKNJNG I SA l
BAND lVl ED RH OTT, BE.GÅ~GET I~NA~ FARTYGET J , _ 

LöPTEPA DESS YTTRE TERRJTORIALVATTE2\f, Di..R E J' 

FARTYGET, K OlVllVIAN I)E FRÅ~ E N U TL)\ NDSK HA lV! \ 
E\T DAST PASSE RAR GENO M DET YTTRE TERHJ~ 
TORIALVATTNI~T UTA ?\1 ATT A~LÖPA L RE TERR lT< _ 
i.(JALVATTEN. 

Förf :s kommentarer. 

Artik elns innehå ll överensstämmer i sak med ILC :s artikel 1 
dock att paragraf 5 ti llkommit. 

Artikelns behandling i övrigt saknar intresse i detta sammanh an. 
varför den icke vidare kommenteras. 

Artikel 20 

1. KUSTSTATEN FAR JNTE ST O PPA ELLER OMDIRI GI
RA UTL'-\NDSKT FARTYG, UNDER PASSAG l ~ GEN O l 

YTTRE TERRJTOI\ l AL VATTEN l SYFTE A TT UTö V A c_ -

VJLR~\TTSUG J URJ S DJKTION RETR)\FFANDE P I:.-:R SO ~ 
OMBORD PÅ FARTYGET. 

.2 KUSTSTATEN FAR I CK E VERKST ALLA UTMi\T N ! t ; 

(LEVY E X ECUTJON) PA ELLER ANtiALLA FARTYG l 

OC H FöR CIVILR ATTSLJ GT FöRFARANDE MED UNDA'

TAG ENDAST JFH ÅGA OM SADANA FöRPLIKTELSER r~l 
L ER SKULD ER, SOM FARTYGET Sjj\LVT ÅDRAGIT S l ; 

UNDER E LLER MED ANLEDN ING A V JJESS F i\H.D G! -
NOM KUST STATENS VATTEN. 

3. FöH. ESKRIFTERNA I FöREGÅENDE PARAGRAF P . -

VERKA ICKE KUSTSTATENS RÄTT ATT J E NLIGH r f 
MED STNA LAGAR VERKSTÄLLA UTM ÄT NI NG PÅ E l
LE R ANB ÅLLA ETT FARTYG I O CH FöR CIVILRÄT T s
LIGT FöRFARANDE, VILKET LIGGER STILLA PÅ DET 

YTTRE TERRITORIALVATTNET ELLER PASSERAR DE T

SAMMA EFTER ATT HA L ÄMNAT I NRE TERRITORIAL
VATT EN. 
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Förf :s kommentarer. 

Artikeln Överensstiimm er med l L C :s artikel 21 och kommentera s 

i övrigt icke här. 

DELSJ:.-:KTJON C HEGLEl<. BETRÄFFAN DE ANDR A 

ST ATSFARTYG ,L\ N ö RLOGS FARTYG. 

A rtikel 21 

REGLERNA I DELSEKTION A OCH B SKALL AVEN 

TILLÄMPAS PA STATSÄGDA H ANDELSFARTYG (GO

VERNM ENT SH'IPS OPERATED FOR COM'JVIERCIAL PUR

POSES ). 
A rtik el 22 

L REGLERNA l DELSEKTION A OCH I ARTIKEL 18 

SKALL TJLU\MPA S P Å ST ATSÄ GDA FART YG, SOM ICKE 

)\R H ANDEL SFAl\TYG (GOVER N MENT SHT P S OP I ~RA

TED FOlZ NON COMM EHCIAL PU RPOSES) . 

2. MED U:-J DANTAG FöR VAD SOlV! ANGES I PARAGRAF 

l OVAN PÅVERKA R l ?\TGENT ING T 1-lÄR FöRFLIGGAN DE 

ARTIKLAR DEN JM MUNITET, SOM SA DANA FARTYG 

ÅT NJ UTA ENLlGT H ÄR FöRELlGGA~DE ARTIKLAR E L

LER ANDRA INTERNATlON F:LLRÄTTSLIGA REGLER 

Förf: s kommentarer til l art 21- 22: 

Artikla rna, som behanell ades parallellt i komm itten, avviker något 
från ILC :s text (artikl arna 22 och 23 ) . Eftersom alltf ler statsägda 

handelsfartyg deltar i den in ternationella samfärdseln , speciell t så
dana tillhörande östblocksländer, fästes särskilt stor vikt vid dessa 
artiklar. 

Till artikel 21 förelåg ursprungligen fem ändringsförslag. E tt 

rumänskt såd;:mt innebar, att statsägda handelsfartyg skulle äga im
munitet gentemot civilrättsligt förfarande från kuststatens s ida. 
Förslaget blev nedröstat. Ett koreanskt förslag gick ut på att kust
staten skulle ha rätt att begära förutanmiilan rörande sådana fartygs 

Passage. E j hell er detta förs lag vann tillräcklig anslutn!ng. 
Ti lL artikel 22 förelåg sex ändrings förslag . Ett västtyskt förslag 
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inn ebar, a t t jämv ~\1 a rtikel 18, som hehancllar fr ågan om avgi 1 n 
som kuststaten kan av kräva passe rande fa rtvg, skull e tilbmpas J~:
träffancle statsägda handelsfa rtyg , som icke ä r ö r logs fa rtyg . ni 
J L C sku!l e endzst reg lerna i delsektion A tillämpas på dessa fart)~ 1 

Fö rslaget togs tillha ka uneler di sku ss ion ens gång men reintrocl u ~:
raclcs av l ndi en. va re fler det blev antaget. Öv riga för slag d rogs s ·
cessiv t til lbaka, va rfö r kommi tten slut ligen godkände de två a r' ,,_ 
la rn a efter behandli ng i ett s;·trski lt utskott för "clraftin g" . (Dl a 
uts kott va r av permanent art och hade till uppgi ft att sva ra , 1r 
art ikl a rnas fo rme lla utfo rmning ) . 

L plenarfö rsamlingen an togs art ikl a rn a m ed stor majoritet . J n 
r um;inska delegaten avga v en kort röstfö rklaring a v inn ebörd at t l n 
röstat emot artikel 22, enä r denna icke tog h änsyn till elen imm u J

tet i civilrätts ligt h iinseende, som a ll a statsfartyg bör å tnjuta. 01 -

r oende av deras anv ändning . Sovjets, Tjeckoslovakien s och Ru l· t 

ri ens delega ter in stämde. 

DE LSEKT ION D. H.EGLER HETR i'\FFANDE 
öRLOGSFARTYG 

/htil<cl 23 

O M ETT ö RLOGSFAR TYG ICKE IAKTTAGER KUSTST \
TENS R EGLER FöR PASSAGE GENOM DET YTTH.E T l· ~
R ITO R IALVAT TNET OCH ICKE TAGER H ,i-\ NSYN T J L 
FRAMFöRD ANMODAN H ÄROM , MÅ KU ST STATEN A -J
lVIODA öRLOGSFARTYGET ATT L i\ lVI NA DESS T ER1 1-
TORLAL V A TTE 

Förf :s kommenta rer. 

Artikeln öve renss tämmer i sa k med J LC :s a rtikel 25 och bere< le 
inga nämnv ~i rcl a svå ri gheter v id behandlingen. 

l LC :s artikel 24, som ger kuststaten rätt att kräva anmälan eller 
inhämtande a v ti ll stånd för e ett örlogsfartygs passage genom y t1 re 
territorialvatten, äterfinnes icke i konvention en. 
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Vid kommittcl;ehandlingen förel åg ur sprungli gen 9 ii ndrings fö r-

la <Y ti ll denna varav 6 bl ev föremå l för röstning. s o ' 
Ett v;ist tysk t förs lag . som gick ut på att det borde räcka m ed 

enbart förhanclsanm ~il an avs logs . .. . 
Ett holl änd skt förs lag att ö rlogsfartyg normalt skul le ha ratt 'cd! 

oskad lig genomfart u tan förhandsanmälan ell er inh ämtande av t ill 
stånd (så som saken ti ll äm pas i dag av Sverige och många andr:1 
stater, bl a USA) a vvisades ä ven med stor ma jo ritet. 

Ett polskt förslag at t örl ogs fa rtygs passage skull e ske i enlighet 
med a rtikl a rna 16 och 17 blev hell e r inte antaget. 

E tt enge lskt förslag med t i i lägg t ill J LC :s a rtikel av in nebörd , att 
örl ogs fartygs r ~itt ti ll passage genom sund , som utnyttj as för inter
nationell s jö fart mell an två dela r av det fria havet icke kan bli fö re
mål för fö ru tanm älan eller inh ii mt;,mde av ti ll stånd blev avv isat m ecl 
knapp maj oritet. 

A ven J ugos lavien föreslog et t tilbgg. En lig t detta skull e kuststa
ten ha rätt at t neka sådana ö rlogsfa rtyg oskad lig genomfart , v ilka 
medfö ra atomvapen och vidare. att örlogsfa rtyget under s in passa
ge skul le åtnjuta ful lständ ig immuni te t ifråga om va rj e stats -
utom fl aggstatens - jurisd iktion. D en förra delen av fö rslaget av 
slogs medan den senare an togs , varv id dock antalet röstand e under
steg anta let nedlagda röster . 

ILC :s för slag med el e jugoslavisb ändringa rna antogs d ~i rdter 
med stor ma joritet. 

Efter kommittchehancl lingen hade a rtikeln därfö r följ ande lycl else : 

" 1. K uststaten må krä va för handsanmälan eller inhämtande av 
ti ll stånd för örlogsfa rtygs gc:nom fa rt genom yttre territorial vatten. 
Normalt ska ll el en til låta oskad lig genom fa rt, fö rutsatt att bestäm
melserna i a rt iklarna 17 och 18 iaktt agas. (S istn iimnda a rtikl a r fick 
slutligt nr 16 och 17) . 

2. U nder passage å tnjuta örlogsfartyg fu li sbndig immunitet ifrå
ga om va rj e annan stats än flaggstatens juri sdiktion. " 

U neler plenarbehandlingen blev denna artikel föremål för en yt
terst liv lig cliskuss ;on, varvid procedurreglerna utnyttj ades till det yt
tersta av båda parter för a tt nå sina respektive syften . 

l huvudsak beh andlades fö rst ett italienskt för slag a tt ur el en 
ovan citerade artikeln utesluta orden "ell er inhämtande av t illstånd", 
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varigenom enelast föru tanmäl an skull e krä vas ifråga om ö rlogs ! r
tygs oskad liga genom fa rt av främm an de stats ytt re terri to ri a lvatt n. 
Efter behand ling av en procedurfråga i sammanhanget skedde < 

röstning, varvi d det ita lienska förslaget gick igenom med 47 ja, >7 
nej och 6 nedlagda röster. 

Härigenom hade ar tikeln så lunda fått den ovan relaterade, för ~i1 -
rade innebörden. 

Härefter följ de synn er ligen li vliga protester från bl a östblock 
och de a froas iatiska statern a, som gick ut på at t frä mmande örlog -
fartygs passage genom kuststaters te rrito ri a lvatten icke vo re att 1 -

trakta som en rättighet utan borde vara helt unelerkastad kustslate ~ 
gottfinnande. Ett tiEerkännande av en sådan rättighet vore att l1· -
röva kuststaten dess överhöghet över sitt ege t terr ito rialvatten. V ä -
maktsrepresentanter an förde å andra sidan att en av de äldsta r~t -
ti gheterna enligt in ternation ell rätt vo re just örl ogs fartygs rätt t J] 
oskad lig genomfart genom andra state rs yttre te rritori alvatten. \ 1 
den dä rpå fö ljande omröstningen, som på saudi arabi sk begäran sk e -
de stat för stat avgavs 43 ja, 24 nej och 12 nedl agda röster. li la1 1 
ja- röstern a åte rfann s bl a Sveriges . Fö rslaget fi ck alltså icke erfo -
der lig kvali fi ce rad majoritet, va r för ingen art ikel rörande föru ta -
mäl an eller inhämtande av dip lomati skt ti ll stånd fö r örl ogsfartn s 
passage genom främm and e staters ter ri torialvatten återf in nes i h r 
behandlad konventi on. 

F rågan ä r så lunda f n oreglerad, men det ä r dock att märka, ; l 
innehå llet i den antagna ar tikeln 23 fö rutsätter att sådan passa: v 
skall kunn a ske. 1 fr åga om fö rutanmälan m m to rde det nu a -
komma på va rj e stat att i s;n lagst iftn ing själv reglera denna frå! t 
efter eget gottfinnande. 

Del II 

Tilläggszonen 

A rtillel 24 

l. INOM' EN TILLÄGGS ZON I ANSLUTNING TILL TER
RITORIALVATTNET MA KUSTSTATEN UTöVA ERFOR
DERLIG KONTROLL FöR ATT 
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(a) FöR l-liN DRA öV EHTR.i-\ D l ~LSER AV D l ·~SS TULL-. 
FI SKALlSKA, IMMIGRATIONs- ELLER SANJT ;\RA J{EG
LER JFH ÅGA OM TERRITORIALVATTNET ELLER T l~R
RITOR IET T öVR IGT. 

(b) RES TRAFFA öVERTH..i-\DELSER AV OVANSTÅ I~N
DE REGLER, HEGANG:.JA l NOM l)ESS TET\RTTORTALVAT
TEN ELLER TFRRTTORTUM J öVRIGT. 

2. TTLL.i-\GGSZON EN FAR l CK[ UTSTl ~ i\CKAS LÄNGRE 
ÄN 12 M IL FRÅ:-J DEN RASLI NJ E VARTFRAN TERRJTO
RT ALVATTEN I1T\EDDEN 11ERÄKNAS. 

3. NAR TVÅ STATERS KUSTER LIGGG:T\ MlTT UVIOT !~L
LER BREDV ID VARANDRA, MA INGENDER A STATEN, 
FöRSÅV iTT I CKE ANNORLUNDA öVERENSKOMMJTS, 
UTSTR.i-\CKA SI N TlLLi\GGSZO N BORTOJVI MEDIA:-JU~
JEN P Å V I LKE~ VARJE P ONKT Ll GGEH. PÅ LIKA AV
STÅND FRAN Ni\RM ASTE PUNKT PÅ DE RASLIN.J I:;:R 
FRÅN V ILKA DE BADA STATFR0JAS YTTRE TERRITO
RIALVATTEN B l~H.i-\KNAS 

Förf :s kommentarer . 

A rt ikelns pa rag ra f l och 2 överensstämmer i sak med ILC:s a r
tikel 66 medan parag raf 3 tillkommit. 

I första komm itten behanel lades a1iikeln pa ra ll ellt med frågan om 
territori a lvattnets bredd , va rvid ett förslag f rån Ceylon att i pa
ragraf l även medtaga en hänv isning ti ll immigrationsbestämmelser 
antogs med betryggande ma joritet. Paragraf 3 tillk om på jugosla
viskt ini t ia tiv. 

Vid p lena rbehandlingen gick sakinnehållet i a rtikel n lä tt igenom. 
Däremot uppstod en li vlig chkussion, huruvida art ikeln skulle info
gas i konventionen rörande te rritor ial vattnet ( h ~ir före! igganc\e kon
vention ) eller om el en skull e fogas till konventionen rörande det fr ia 
havet (se bi l 3) . Denna fråga ansågs ur principiell synpunkt vara av 
en viss betydelse, enär västmakterna höll styvt på att ti lläggszonen 
ti llhör fritt hav och icke är att betrakta som något slag a v utsträckt 
territori alvatten , medan bl a v issa östbl ocksstater vi ll e t rycka på 
ti lläggszonens nära samm anhang med ter r itori alvattnet. 



1008 

Ett indiskt komprom issförslag, att l. kommittens a rbete skull e n
nefattas i en konvention , behanellande territorialvattnet och tillä~<s

zonen antogs slut ligen med stor maj oritet . 

Del III 

(lnneh;'\ller bestämm elser för konventionens formella behan clli < 
Utebmnas hilr. ) 

Bil ag; ,) 

Konvention ang det fria havet 

( jämför förf :s kommentarer i anslutn ing ti ll kommittc- och pl en, r
behandl ingen. Anm. ILC= International La w Commission ) 

Arti/;;cl 1 

MED BEGREPPET "FRITT HAV" A VSES ALLA DEL!' R 
AV HAVET SOM ICKE INGA T NAGON STATS YTT I· F 
ELLER I N RE TERRITORIALVATTEN. 

Förf :s kommentarer. 

Denna konvention b ehand l C~des av 2 . kommittcn. A r tikel l ö' -c 
rensshimm er i princip med ILC :s artikel 26, paragraf l. P a r agr a 2 
med defin ition på inre territoria lvatten överbmnades till l. komn t
ten för behand ling, enär dess innehå ll icke sammanhängde med ' et 
fria havet. 

Bland de sex änd ringsförslagen till artikeln må här nä rmare l c
handlas ett t illäggsförs lag, gemensamt avgivet av Rumänien <: h 
U kraina: "För vissa hav må en speciell ordn ing för sjöfarten t ilhim 
pas av historiska skäl ell er med stöd av internationella överenskom
melser." V id diskussionen om förs laget framkom frå n amerikanskt 
håll , att Sovjetunionen hade utveck lat en teori rörande stängda hav. 
I el en sovjetiska handboken av är 1956 i internationell havsrätt h ;• cle 
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sålunda Svarta Havet och ä ven Öste1·s jön cetecknats som stängda 
]lav. j\ven Japanska S jön och Okatska sjön hade angivits som exem 
pel på stängda hav. Ifråga om O katska S jön hade Sov jetunion en 
deklarerat sin avs:kt att fr o m 1959 utes luta japanska fis kare från 
densamma. Nästa steg kunde befaras bli att sådana havsom råden 
förk larades va ra inre territorialvatten. i\ven om Sov jetunion en i 
prakti ken had e funnit det nödvändigt att behandla Östersjön som 
fr itt hav hade en sovj et isk publikation si1 sent som 1956 citerat olika 
äldre fördrag· med Sver ige och Danmark enligt v ;lka dessa stater, 
men icke Övriga Östersjöstater hade överenskommit med l\ysslancl 
att utesluta främmande örlogsfartyg från ti ll träde till Östers jön. 
Dessa kä llor och zi ven sov j etisk lagstiftn ing av 19 50 betraktade des
sa överens kommelser som fortf arande giltiga och o på verkad e av 1857 
års Köpenhamnsförclrag, som därefter reglerat förhå llandena betriif
fancle Östersjön och som enligt öv riga state rs mening lämnade Ös
tersjön öppen för andra staters örlogsfartyg. 

Den amerikanska de legaten (som f ö hade amirals titel i sin egen
skap av ma rin jurist) avslutade sitt anförande m ed att antaganeJet 
av tvåmaktsförslaget skull e innebära ett erkännande i internationell 
rätt av p ri ncipen ang stängda hav. 

Den rumiinske cle l egC~ten framhöl l i sitt svar att beträffande Ös
ters jön en speciell ordn;ng för sjöfarten hade tillämpats intill 1857 
och att vissa stater ansåg att så fortfarand e vore fa llet. Han hän
visade även ti ll bl a förhållandena i Svarta Hav et, dit enligt Mont
reux-konventionen tillträdet fö r främmande örlogsfartyg vo re be
gränsat. Dessa exempel visC~cle att en speciel l ordning fö1· vi ssa havs
områelen vä l kunde förenas med havens frihet . 

Efter ytterligare dis kussioner unel er fl era sammanträelen och med 
inl ägg från åts killiga stater Atertogs tvåmaktsförslaget inför om 
röstningen, vareft er artikel l antogs utan motstånd, vilket ä ven blev 
fallet i plenarförsamlingen. 

A 1·tikcl 2 

ENÄR DET FRIA HAVET ÄR öPPET FöR ALLA NATIO
NER KAN INGEN DEL DA.RA V LAGLIGEN UNDERKAs
TAs NÅGON SÄRSKI LD STATS öVERHöGHET. HAVENS 
FRIHET TILLÄMPAS I ENLIGHET MED BESTÄMMEL
SERNA I DESSA AHTJKLAl{ OCH ANDRA INTERNATlO-
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NELLRÄTTSUGA REGLE.R. BEGREPPET HA V E.NS H U
H ET I NNEFATTAR, BÅDE FöR KUSTSTATER OCH ]( Kl·: 
KU ST STATER JNTER .riLlA: 

( l ) F l ~ l HET FÖR SjöFAHT; 

(2 ) F Rl HET FöR FlSKE; 

(3) FR LHET ATT L i\GGA UN DERVATTENSKA RLAI\ 
OC H P1PELINES; 

(4) FRIHET ATT FLYGA öVER DET F RIA !lAVET. 

DESSA FORMER AV FRll-TET i\VENSOM ANDRA SÅI \
NA, SOM. ERKi\NNAS EN LIGT DEN INTEl\NATION i L
L A RÄTTEN S ALLMÄN NA PRl NCl PER, SKALL AV A J j!\. 

STATER UTNYTTJAS UNDER RIMLI GT H.i\:\TSY~S ' .\
GANDE TlLL AN DRA ST A TERS LNTRESSEN VID DF h \ S 
UTNYTTJANDE AV HAVENS FRIHET. 

Förf :s komm entarer. 

A rtikel 2 överensstämmer i sak med ILC :s artikel 27, men har 
form ul erats något utfö rliga re. 

Vid kommittebehancllingen utlöste artikeln emellert id långdr; na 
diskussion er unel er fem sammanträden, varav de tv å sista hch 1d· 
lade enbart frågan om kärnvapenprov på det f ria hav et. 

Inte mindre än 14 ändringsförs lag hade v~ickt s. Bland d ~ sa 
märktes s~irskilt följ ande. 

E tt portug isiskt förs lag innebar bl a ett tillägg till de uppräk1 tde 
" friheterna", nämligen f rih et att företaga undersökninga r, ex] ·n
ment och utforskning. 

Ett jugoslaviskt förs lag gick ut på att a ll a stater sk u li e a v stå ' d tn 
handlingar, som ogynnsamt kunde påverka det allmänna utnytt an
det av det fria havet. 

Ett polskt förs lag gick i samma riktning. 
Ett gemensamt förs lag av Tjeckoslovakien, Polen, Sovjetunionen 

och Jugoslavien innebar att alla stater skull e förbjudas att p rova 
kärnvapen på det fria havet. 

lOll 

Ett förslag från i\lbanicn, Bu lga ri en och Sovjetunionen innebar, 
att inga öv ningsom råden för sjö- och flygstrid skrafter , som begrän
sade sjöfartens frihet , f inge upprättas på det fria havet nära främ
mande ku ste r ell er på de in ternationell a sjöfartsvzigarna. 

Ett brittiskt förslag inn ebar tilhigg a v den mening. som nu å ter
finnes som sista mening i artikel 2. 

Ett annat brittiskt försl ag ävensom ctt indiskt gick ut på att fr å
gan om k~irnvapenprov skull e hänskjutas till FN :s gcncralfö rsam ling 
och att kommitten icke skull e göra något uttalande i denna speciell a 
fråga . 

Uneler diskussion en framhöll dcn bulgariska representanten att det 
fö rslag som enligt ovan framlagts av A lbanien, Bulgarien och Sov
jetunionen icke avsftg att fö rhindra milibra Övningar på det fri a 
havet utan enelast upprättandet av mer eller mindre permanenta öv
ningsområden, som kund e vara Hl hinders för s jöfarten. 

Den amerikan skc delegaten framhöll , att dc amerikanska övnings
områelena på intet vis hindrade sjöfarl en utan endast finge uppfa l
tas som en sjöfartsvarning. 

Den brittiske delegaten ;;mförcle a tt sä rskilda sjöfartsvarningar a ll
tid publicerades i "Underrättelser för sjöfa rande" före större öv
ningar och att s jöfa rt en clii r vicl icke avv isades från de aktuena om
rådena. 

Den rumänske delegaten stödde tremaktsförslaget och framhöll 
med en viss logik att eftersom kuststaterna icke fick hindra oskadlig 
genomfart genom sina territorialvatten, &i.r de utövade sin överhög
het, vore det underligt om de skull e kunna göra det på fritt hav, där 
de icke utövade n ågon som h elst överhöghet. l\1[ en ingen med försla 
get vore ju enba rt at.t förhindra elylika övningar pi't internationella 
sjövägar och i nii rh eten av friimmand e ku ster ( !) . 

Den indiske del egaten lik som elen koreanske motsatte sig trema kts
fö rslaget uneler motivering att havens frih et iiven inn efatt ade frihet 
att bedriva militära övningar. 

Den sovjetiske delegaten anförde, att tremaktsförslaget icke g;ck 
ut på att fö rhindra militära övningar på det fria havet (jf r den ru
mänske delegatens anförande en l ovan) utan endast att för h indra 
~-ångvariga sådana i de aktuella områdena. De härigenom upprättade 
ovningsområclena skull e innebära utövandet av en form av suveräni
tet Över delar av det fria havet, v ilket vore klart illegalt en ligt gäl
lande internationell rätt. 

68 
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V id d iskussionen rörande kärnvapenprov på det fr ia havet fr , n 
kom bl a fö ljande: 

I anslutning ti ll det britti ska förs laget att hänvi sa ~ir enclet il! 
FN :s genera l fö rsamling fram höll elen j ugos la vi ske delegaten att \·s
ser l igen kärnvapenfrågan i sin helh et hörde hemma i l'N , men tt 

Genevekonferensens kompetens omfattade bl a dc specie lla för h 1-
lanclena på det fria havet och därför ä ven kunde yttra sig röra1 e 
denna del av kärnvapenproblemet 

Uneler hänvisn ing till det faktum att ett antal japanska f iskare l ,_ 
v it skaclacle eller dödade av radioaktivitet, hä rrörande från clyl i ·t 

p rov, iiv ensom att 10.000-tals ton fisk, avseeld som föda för det 
pan ska folket hade måst fö rstöras, fram höll elen j apanske delegat ' l 

att han skulle rösta emot det hritti ska resolu t ionsförslaget, enär d, -
ta inncbure att frågan om kärnvapenprov låg inom kommitten s ko 
petensområde (han hade uppcnharl igen missupp fattat innebörden v 
det brittiska resolutionsförslaget ) . 

Vidare anförde han att det sku ll e v<u·a mi ssledande att yt tra g 
enbart if råga om kärnvapenprov på det fria havet, enä r sådana p r v 
över öar ell er territorial vatten skull e kunna få preci s samma v ~ 1 -
ningar. l-lan hänvisade sä rski lt ti ll de off icie ll a japanska protestet a 
mot ryska kiirnvapenprov Över land. 

Med hänsyn till att innehåll et i ovan relaterade fyrmaktsförsl ~ 

rörande förb ud mot k~irnvapcnprov icke blott vore oti ll räckligt u l n 
även miss ledande samt att det kunde uppfattas som. t ill åtet att i ·
nomföra sådana prov annorsbeles än på det f ria havet, fö rl-da r; e 
elen japanske delegaten slu t ligen att han skull e nedlägga sin röst ' d 
en omröstning om förslaget. 

Den (syd-) koreanske cl clegaten framhöll att Sov jetunion en di s] J

neracle över vidsträckta lanclområden , där kärnvapenprov kunde t

fö ras . Ett förbud mot sådana p rov på det fria havet skull e dä r Jr 
gynna enbart Sov jetun;onen, varför han stödde det brittiska fö rslaf: ·t. 

Den vidare di skussionen gav intet nytt i sak och f ick ofta r nt 
pol itisk karaktär, varfö r elen in te närn"!a re refereras här. 

Det kan dock nämnas, att representanten för Vatikanstaten an for
cl e, att Påven varnat mänskligheten för iso lerade och oreali stiska 
försök att komma tillrätta med kärnvapenfrågan och därfö r fram
hålli t att el ensamrna måste lösas av FN :s generalförsam ling. Han av
såg därfö r stödja den indiske resolutionen, som (med något annor-
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1uncla formul ering än den br ittiska ) innebar att frågan hänvi sades 

di t. 
Om röstningen som helt ell er delvis pågick unel er tre sammanträ -

den följde i stort fö ljande lin jer. 
De jugoslav iska, portugi ska och polska förslagen föll. 
Tremaktsförslaget (Albani en m fl) på v ilket man på bu lga ri sk 

begä ran röstade stat för stat (v id lottd ragningen om röstningso rd
ning blev det S veri ge som avgav elen fö rsta rösten ) nedröstades med 
43 nejröste r (bl a Sverige), 13 jaröster och 9 nedlagda. Rlancl ja
rösterna märktes - förutom östb lockets - bl a Tunisien , Ceylon 
och Indonesien. 

Det britti ska förs laget (artikelns sista mening ) antogs mecl 30 
röster mot 18 med 9 ned lagda. 

Det ind iska resolutionsförslaget (kärnvapenproblemet öve rl ~i mna~ 

till F N :s generalförsamling) antogs mccl 51 ja-röster, ingen nej -röst 
och 14 ned lagda. 

Ind; en föres log däretter att ingen om röstning skull e ske om fyr-· 
maktsförs laget (ang fö rbud mot kä rn vapenp rov på det fr ia havet) 
till fö lj d av att det indiska resolut ionsförs laget blivit antaget. För
slaget blev fö remål för om röstning och antogs med stor ma joritet. 

Artikel 3 

l. FöR ATT KUNNA ÅTNJUTA HAVENS FRIHET PA 
SAMMA VILLKOR SOM KUSTSTATER SKOLA ICKF. 
KUST STATER HA FRITT TJLLTH.i-\DE TILL HAVET. FöR 
DETTA ÄNDAMÅL SKOLA STATER, BELÄGNA MELLAN 
HAVE T OCH EN I CKE KU STSTAT, GENOM ALLMAN 
ÖVERENSKOMMEL SE MED DT~N SENARE OCH I ENLIG
HET MED EXlSTERANDE I NTERNATIONELLA KONVEN
TIONER MEDGIVA: 

(a) ATT ICKE KUSTSTATEN PÅ RECIPROCITETSBA
SIS ERHÅLLER F RI TRANSITORA TT GENOM DERAS 
TERRITORIER; OCH 

(b) ATT FARTYG UNDER DESS FLAGG GES SAMMA 
BEHANDLING SOM DERAS EGNA E LLER ANDRA STA
TERS FARTYG IFRÅGA OM TILLTRÄDE TILL OCH UT
NYTTJ ANDET AV SADANA HAMNAR. 
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2. STATER, BELÄGNA MELLAN HAVET OCH EN IC ..: r 
KUSTSTAT SKALL ·uNDER HÄNSY NSTAGANDE T l J~ 

KUSTSTATENS ELLER TJU\NSJTOSTATENS RÄTTIGI F
TER ÄVENSOM ICKE KUSTSTATENS SPECIELLA F C!IZ
HALLAND!~N TRÄFFA GEMENSAM öVERENSKOMl\llEL ~ F 

MED DEN SENARE ANGAENDE ALLA FRAGOR SA 1~ 
MANHÄNGANDE MED TRANSJTOFRIHET OCH LIKA l .·_ 
HANDUNG I HAMNAR FÖR DET FALL ATT SADA.f\ .·\ 
STATER ICKE REDAN ÄRO ANSLUTNA EXISTERAN I E 
INTERNATIONELLA KONVENTIONER. 

Förf :s kommentarer. 
Artikeln härrör från femte komm itten, som behandlade frågor , i

rande icke kuststaters problem i samband med havsrätten och ko 1-

menteras icke närmare här (j f r bil 5) . 

Artikel 4 

VARJE STAT, OBEROENDE AV OM DEN AR KUST ST; T 
ELLER EJ, AGER R.:.\.TT ATT BEDRIVA SJöFART UNDl T\ 
SIN FLAGG P A DET FRIA HA VET. 

Förf :s kommentarer. 

Artikeln Överensstiimmer i sak med ILC :s artikel 28 men J ar 
förtyd ligctts genom tillägg av orden "oberoende av om elen är ku sts at 
eller ej". 

Bland ändringsförslagen vid kommittebehandlingen återfanns ·tt 
brasil~anskt enligt vilket bl a en särskil d paragraf skulle ange, ttt 
statslasa fartyg ävensom sådana, som nyttjade mer än en national et 
icke skulle til låtas segla på det fria havet. 

Andringsförslagen blev samtEga återtagna eller nedröstad e, \ tr
för kommitten utan ändring antog ILC :s lydelse av artikeln. 

Förtydligandet enligt ovan tillkom på femte kommittens fö r_ ag 
och antogs utan debatt av plenadörsamlingen (jfr bil 5). 

Här nedan följande artiklar S- 7 rörande fa r tygs nationalitet ii r 
av sekundärt intresse i förevarande sammanhang. Enär frågan ang 
bekvämlighets fl agg dock är a v stort allmänt intresse kommer be
handlingen av detta speciella problem att något kom;11enteras. 
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Artil<cl 5 

1. VARJ E STAT SKALL FASTSTj.\LLA VILLKOREN FöR 
ATT MEDDELA STN NATIONALITET AT FARTYG, FöR 
REGISTRERTNG AV FARTYG I NOM SITT TERRITORIUM 
AVENSOM FöR RATTEN ATT FÖRA DESS FLAGGA. FAR
TYG HA DEN STATS NATIONALITET, VARS FLAGGA DE 
BARATT ATT FöRA. ETT VERKLIGT SAMBAN D (GENUI
NE LINK ) MÅSTE EXTSTERA MELLAN STATEN OCH 
FARTYGET; S i\RSKILT MASTE STATEN EFFEKTIVT UT
öVA STN JURISDTKTJON öVER FARTYG, FöRANDE DESS 
FLAGGA, I ADMINISTRA TIV A, TEKNISKA OCH SOCIALA 
HÄNSEENDEN 

2. VARJE STAT SKALL TILLSTÄLLA FARTYG, VILKA 
MEDDELATS RÄTTEN ATT FöRA DESS FLAGGA, SAR
sKILDA HANDLINGAR FöR ÄNDAMALET 

Artikel 6 

l. FARTYG FÅ SEGLA UNDER ENDAST EN STATS FLAG
GA OCH SKOLA, UTOM I SADANA UNDANTAGSFALL, 
SOM SÄRSKILT ANGES I INTERNATIONELLA FöRDRAG 
ELLER I DESSA ARTIKLAR, VARA HELT UNDERLAGDA 
DESS JURTSDIKTION PÅ DET FRIA HAVET. ETT FARTYG 
FAR INTE BYTA FLAGGA UNDER RESA ELLER I HAMN 
UTOM I DET FALL ATT ETT VERKLIGT BYTE AV AGA
RE ELLER REGISTRERING SKETT . 

2. ETT FARTYG, SOM SEGLAR UNDER TVA ELLER FLE
RA STATERS FLAGGOR OCH ANVÄ.NDER DEM EFTER 
"BEKVAMLIGHET", KAN I NTE GöRA ANSPRÅK PÅ NA
GON AV DESSA NATIONALITETER GENTEMOT ANNAN 
STAT OCH MÅ BETRAKTAS SOM E TT STATSLöST FAR
TYG. 

Artikel 7 

VILLKOREN I FöREGAENDE ARTIKEL P Å VERKAR 
ICKE FRÅGAN ANGÅENDE FARTYG, SOM ÄRO OFFI-
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CJELLT IANSP!{ÅKTAGNA I EN MELLANSTATUG < nz_ 
GANl SATIONS TJ ÄNST OCH FöRA bENNA OR GANl ~1\ 
TIONS FLAGGA. 

Förf :s kommentarer . 

Arti kel 5 Överensstämmer i princip med ILC :s artikel 29. ; l:n 
har försett s med en del fö rtyd liganden och ändringar. A rti h 6 
överensstämmer helt med ILC :s artiklar 30 och 31, vilka sam n <n
slagits till en artikel. A rtikel 7 är nytillkommen. 

J\!Io t bakgrund a v det a litmer utbredda bruk et a v bekväm l igh s
fl aggor (fö reträdesvis Panama och Liberia) i syfte att reducera n
gifte r för skatter, socia la ändamål o s v, varigenom sned vridna ], •n
kurrensfö rhållancl en uppstått, utspan n sig en livlig disku ss ion i11 >m 
kommitten, v;lken f ö fö regå tts av åtskilliga principinlägg i el en n
ledande generalcleba t ten . 

Di skuss ionen kom att koncentrera sig omkring det "verkliga s. n
band", som enli gt ILC :s text sku ll e behöva existera mellan f],, ~ 
staten och fartyget för att dess national i t et skall erkännas a v an ra 
stater. 

M o! detta krav talade representanterna fö r Liberia, Panama ch 
så smån ingom även USA (en avseviircl del av USA:s handelsil< tla 
segla r a v ekonomiska och beredska psskäl under bekvämlighetsf]a, ~ ) 
och Brasili en. Deras argumentering g:ck i huvudsak ut på att ef ' T 

som varj e stat enligt artikelns för sta mening fastställer villkoren ör 
att meddela sin nationalitet åt fartyg, kan man inte uppställa el \ s[, 

vagt vill ko r härför, som termen "verkl igt samband " innebär, för ttt 
nationaliteten ifråga skall erkännas av andra state r . En sådan < d
ning sk ulle innebära en d!rekt uppmuntran för stater att bl a1 da 
sig i andra staters inre affä rer. 

Från det motsatta lägret hävdades, bl a av Sve rige, att detta !-> n
band måste existera, en ~i r fartyg på det fria havet elj est icke sk Ile 
vara unelerordnade något lands myndigheter. Ett huvudvillkor ör 
s jöfartens frihet måste vara flaggstatens skyldighet att vidmaKt
hålla el en allmänna ordningen på det fr ia havet. Att det med hänsyn 
ti ll de sto ra olikheterna mellan staternas lagstiftning i dessa hän· 
seenelen är ogörligt att i detalj utforma allmängiltiga regler för "ett 
verkligt sam.band" ansågs icke hindra att man med ett vagt utt ryck 
angav själva principen. 
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Det huvudsa kli ga motförslaget till ILC :s text, som kirrörde från 
Liberia, a v slogs med 36 röster mot_.16 och 6 nedlagda. 

Förtydligandet av texten , som toreslag1ts av Jtalien (med en 
;

11
c]re ändrino· av f ranskt ursp rung), antogs med 34 röste r mot 4 

J11 . "' 
och 17 nedlagda . 

I det förslag, som kommi tten avgav till plenarförsam lingen, lydde 
andra meningen, liksom I LC :s text: 

"Emell ertid erfordras ett verk ligt samband mell an staler och far 
tyget för att fartygets nationstillhörighet skall erkännas av andra 
stater. " 

Vi d plenarbehan dlingen föreslog E l Salvador ( !), understött av 
Förenade Arabrepubliken och J ran, att elen del av men ingen, som 
innebar att andra stater had e att befatta sig med ett fartygs nation s
tillhörighet , skull e uteslutas. Förslaget gick igenom med 30 röster 
mot 15 och 17 nedlagda (exak t erford erl ig 2/3 majoritet! ) . 

Den så lun da ändrade texten av artikel 5 antogs därpå med 65 
röster mot noll. 

Behandlingen a v artikel 6 och 7 föranleder mg a särskilda kom-
mentarer. 

/lrti fwl 8 

l. öRLOGSFARTYG HA P Å DET FRIA HAVET FULL
sTANDIG IMMU NITET GENTEMOT VARJE ANNANS AN 
FLAGGSTATENS JURISDJKTION. 

2. I DESSA ARTIKLAR AVSES MED "ÖRLOGSFARTYG" 
ETT FARTYG, SOM TILLHÖR EN STATS SJöSTRIDS
KRAFTER OCH SOM .ÄR FöRSETT MED DE SÄRSKILDA 
YTTRE KÄNNETECKEN, SOM UTMÄRKA DESSA, UNDER 
BEFÄL AV EN BEFALSPERSON I VEDERBöRLI G ORD 
NI NG UTNAMND AV STAT SMAKTERNA OCH VARS 
NAMN ÅT ERFINNES I DEN MARINA PERSONALFÖR· 
TECKN INGEN SAMT BEMANNAT MED EN BESATTNING, 
SOM STÅR UNDER VEDERBöRLIG MARIN DISCIPLIN. 

Förf :s kommentarer. 
Såväl vid kommitte- som plenarbehandlingen antogs ovanstående 

artikel, som överensstämmer med ILC :s artikel 32, utan diskussion. 
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Artikel 9 

FA~TYG, SOM j\GS ELLERNYTTJASAV EN STAT O C ii 
ANVANDAS ENDAST FöR STATLIGA ICKE KOMJ\IlEJ~ , [_ 
ELLA Ä N DAMÅL, SKOLA PA DET FRIA HAVET AT N J -_ 
TA FULLSTi\NDIG IMMUNITET GENTEMOT VARJE ,~ \
NANS j\N FLA GGSTATENS J URISDIKTION. 

Förf :s kommentarer. 

Art ikeln ski lj er sig från ILC :s artikel främst i det hänseenr d 

att denna gav immunitet för statsägda far tyg, använda för ä \ ·n 
kommersiella ändamål. 

Denna fråga är av stort intresse, varför elen här kommente 15 

ti.~mligen utförligt . 
Till 2. kommitten hade sex ändringsförslag till TLC :s t e ,~ t , 1-

g i vits. A v dessa innebar med smärre form ell a variationer f yra f, r · 
slag (Colombia, LJSA, England och Väst-Tyskl and ) att imn~un i tc : ·n 
skull e gälla enelast sådana statsfartyg, som användes fö r ick e ku 1-
mersiella ändamål. Ett jugoslaviskt förslag innehar att elen av 1 C 
föreslagna immuniteten ifråga om fartyg för komm ersiella ~ind a 1, M 
skulle inskränkas inom vissa zoner. 

Enligt ett portugis;skt förslag skulle kort och gott a ll a statsf r
typ; åtnjuta immunitet på det fria hav et. 

U neler kommittebehancllingen gjordes å tskilliga iniägg i cle1 1a 
fråga . Den italienska delegaten framhöll , att ILC :s förslag tyck ,·s 
sikta mera på att förebygga internationella friktioner än att til!iin Ja 
den internationella rättens principer. Han framhöll även, att det v re 
orättv ist att ge stats~igcla handelsfa rtyg större rättigh ete r än 1 n
vatägcla. 

Den amerikanske de legaten ville ändra ILC :s text, cl els enär 11 tn 
därav kunde draga elen slutsatsen, att stat sägda fartyg, som i ke 
i.ir örlogsfa1·tyg, skulle kunna utöva samma polisiära funktion er på 
det f ria havet som dessa, dels en:ir det vore fartygets utnytt ja1 de 
och icke ägarskapet som skulle vara avgörande för fartygets 1m· 
nmnitet. 

Den mexikanske delegaten talade varmt för ILC :s förslag . 
Den norske delegaten ansåg, liksom elen amerikanske, att I LC :s 

formulering skulle kunna få icke Önskvärda konsekvenser framfö n llt 
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i ti lläggszonen, särskilt om en sådan skulle upprät tas för fiske (obs 
att så gott som alltid hundratals ryska , statsägda fi skefartyg ligger 
å fiske utan för elen nordnorska kusten ) . 

P' Den ryske cle!egaten höll en längre föreläsning internationell rätt. 
där han gick tillbaka ti ll ~ttsk illiga såväl gamla som nyare rättsfall 
bl a ett från 1812, vilken utmynnade i att många stater -- bland 
dem även de som nu opponerade sig däremot - uneler snart 150 å r 
i praktiken hade erkänt alla slags statsfa rtygs immunitet. Detta hade 
rrrundat sig på att en domstol icke kunde utöva rättsligt förfa rande 
~entemot en främmande suverän stat. Han a vslutacle sitt an förande 
b 

med att gällande intemationell rätt , såsom statsfartygs immunitet 
även ifråga om sådana fartyg, använda för kommers iell a ändamål, 
måste respekteras. Denna immunitet inkräktade på intet vis på de 
privatägda handelsfa rtygens int ressen. 

Den rumän ske delegaten - lik som tidiga re elen ryske - framhöll , 
att Brusselkonventionen av 1926 (J fr bil l , 1LC :s kommentarer t ill 
sin artikel 33) enelast vore att betrakta som ett unelantag från elen 
allmänt gäll ande regeln. Konventi onen gällde enelast för det få ta l 
stater, som voro ;cno;lutna till clt"n .sam ma och dessutom enelast mel
lan dessa inbördes. Hri.isselkonventionen hade så ledes icke medfört 
någon ändring av elen internationella r~itt en . 

Han framhö ll - bl a gentemot USA :s delegat - att eld vore 
ägarskapet och icke sättet för utnyttjande, som var avr,örancle för 
statsfartygs immunitet. 

USA :s delegat ingick chrefter i svarom :tl 12-entemot elen sovjetiske 
delegaten och framhöll därvid att denne icke tagit hän syn till senare 
ticlers utveckling. Förr i ticlen hade statsfartyg utnyttjats endas t fö r 
rent statliga funktion er, medan elen statli ga verksamheten numera 
bredde ut sig även ti ll privata och kommeris;ella områden. Man vore 
därför tvungen att sk i l j a mell an dessa två olika arter a v statliga 
funktioner, vilket bl a skulle leda till att stat liga handelsfartyg icke 
vore berättigade att åtnjuta samma immunitet som örlogsfartyg. 

Den sovjetiske delegaten medgav att frågan var komplicerad och 
föreslog därför att man icke skulle försöka lösa elen, enär frågan 
icke vore oupplösligt förenad med problemet om havens frihet, vil
ket senare utgjorde det egentliga föremålet för kommittens Över
laggning-ar ( ! ) . 

Efter ett misslyckat rumänskt försök att få artikeln hänskjuten 
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ti ll 1. kommitten antogs USA :s förslag till ny arti kel 33 (här 1 r 9) 
med 46 röster mot 9 och 2 nedlagda. 

Artikeln blev oförändrad vid plenarbehand lingen efter ett pa r kor
ta anföranden, där USA :s delegat framhöll, att offren för fa r'v" _ 
kolli sionen , som vå llats av statsägda handelsfartyg, ofta icke ;c~,, 
erhåll it til lfredsstä ll ande gottgörelse, därför att fartyget ifråga adc 
förklarats åtnj uta immun itet. e 

Artil?cl 10 

1. VARJE STAT SKALL VIDTAGA SADANA ÅTGÄL~ l ER 
BETRi-\.FFANDE FARTYG, FöRANDE DESS FLAGG, Vl l ·\:A 

i-\.RO NöDVÄNDIGA FöR ATT TILLGODOSE SÄKEl~ lE
TEN TILL SJöSS BLAND ANNAT l\IIED HÄNSYN TILl 

a) ANVÄNDNING AV STGNALER, UPPRÄTTHÅLL ' N
DE AV SIGNALFöRBl NDELSER OCH FöREBYGGA. DE 
A V KOLLISIONER; 

(b) BEMANN I NG AV FARTYG OCH ARBETSFöRH L
LANDEN FÖR BESÄTTNINGAR UNDER HÄNSYN:- 'A
GANDE TILL TILLÄMPLIG INTERNATIONELL ARBl 'S
LAGSTIFTNING (MOTSV); 

(c) FARTYGENS KO TSTRUKTION, UTRUSTNING C 'H 
SJ öDUGLIGHET. 

2. BÄRVIDLAG SKALL VARJE STAT IAKTTAGA 1 L 
MÄNT ACCEPTERAD J TERNATIONELL STA Dr lW 
OCH VIDTAGA ALLA ÅTG,'-\RDER, SOM KAN VARA N iD
Vi\NDIGA FöR ATT S.ÄKRA DERAS IAKTTAGANDE. 

Förf :s kommentarer: 
I förhållande till ILC :s artikel 34 ha smärre förändringar vid

tagits. Artikelns behandling kommenteras i övrigt icke närmare här. 

Artillel 11 

l. I FALL AV EN KOLLISION ELLER ANNAN SJöFAI' TS
INCIDENT IFRÅGA OM FARTYG PA DET FRIA HAVET, 
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VILKEN KAN MEDFöRA RÄTTSLIGT ELLER DJSCTPLI
]\TÄRT ANSVAR FöR BEFÄLHAVAREN ELLER ANNAN PÅ 
fARTYGET TJ i\NSTGöRANDE_ PER~.ON , FÅR I GET 
RÄTTSLIGT ELLER DTSCIPLINART FORFARANDE INLE
DAS MOT SADANA PERSONER UTOM INFöR R.i-\.TT~LIGA 

ELLER ADYII1 ISTRATTVA MYNDIGHETER, TILLHORAN
DE ANTINGEN FLAGGST ATEN ELLER DEN ST AT I VIL· 
KEN SÅDAN PERSON i\ R MEDBORGARE. 

z. I DISCIPLI ÄRA FRÅGOR SKALL ENDAST DEN STAT, 
sOM UTFÄRDAT SJöKAPTENSBREV ELLER ANNAT BE
HöRIGHETSBEVI S VARA KOMPETENT ATT EFTER VE
DERBöRLIGT LAGLIGT FöRFARANDE ÅTERKALLA SÅ
DANT BEVIS, AVEN OM INNEHA V AREN I CKE XR MED
BORGARE I DET LAND, SOM UTF.i-\.RDAT DETSAMMA. 

3. INGET A. HÅLLANDE ELLER KVARHÅLLANDE AV 
ETT FARTYG XVEN OM DET GALLER BLOTT EN UNDER
söKNING, FÅR I\EORDRAS AV ANDRA ÄN FLAGGSTA
TENS M\YNDIGHETER. 

Förf :s kommentarer. 

I jämförelse med ILC :s artikel 35 har väsentligen endast texten 
i pargraf 2 tillkomm it. Arti keln kommenteras icke närmare här. 

Artikel 12 

l. VARJE STAT SKALL ÅLÄGGA BEFj\LHAVAl~E PÅ 
FARTYG SO"M SEGLAR UNDER DESS FLAGGA, I DEN 
MAN SA .ÄR MöJLIGT UTAN ATT UTSÄTTA FARTYG, 
BESÄTTNING ELLER PASSAGERARE FöR ALLVARLIG 
FARA. 

a) ATT LÄM NA ASSISTANS ÅT VARJE PERSON, SOM 
PATRÄFFAS TILL STöSS OCH BEFINNER SIG I ALLVAR-
LIG F ARA FÖR LIVET; . 

b) ATT MED HöGSTA MöJLIGA FART INGRIPA FöR 
RÄDDNI NG AV PERSONER I SJöNöD, DÄREST HAN ER-
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HALLIT UNDERRÄTT I ~LSE OM BEI-JOV AV ASSISTA \S 
J DEN MAN SÅDANT I NGRlPA NDE RIMLIGEN KAN n ~~ 
GÄRAS A V HONOM ; 

c) ATT EFTER E N KOLUSION BI ST DET AN l \A 
FARTYGET, DESS BESATTN lNG OCH PASSAGER/ 1\ f 
OCH - Ni\R SÅ /\R MÖJ LIGT - UNDERR!\TTA DET A D
RA FARTYGET OM EGET FARTYGS NAMN, HFM C \T 
OCH Nii.RMASTE DESTJNATION. 

2. VARJ E KUSTSTAT SKALL VIDTAGA ÄTGj\RDER l JJ\ 
UPPRi\TTANDET OCH VlDMAKTHÅLLANDET AV ::--; 
ADEKVAT OCH EFFEKTIV SPANINGS- OCH RÄDDNi t r S
TJ ÄNST BETRÄFFANDE SÄKERHETEN TILL SJö SS O 'H 
DÄROVANFöR OCH - Di-\R OMSTÄ NDTGHETERNA -; ), 
P AFORDRA - GE~Ol\II öMSESTDJGA REGIONALA ö E
RENSKOMMELSER SAMARBETA MED GRA NNSTA1 : 1\ 
FöR DETTA ÄNDAM'ÅL. 

Förf :s kommentarer. 

Paragraf l överensstämmer i sak med ILC :s artikel 36, m c' an 
paragraf 2 tillkommit på förs lag av Danmark. Någon egentl ig k 
hatt utspann sig icke i f rågan om staternas sl,ylcl ighet att uppr· tta 
en effektiv sjöräcldni ngsorganisation, även om 20 länder necl l cle 
sin röst vid röstningen om det danska förslaget. 

Artikel 13 

VARJE STAT SKALL VIDTAGA EFFEKTIVA ÅTGÄRL ·:R 
FöR ATT FöRHINDRA OCH BESTRAFFA SLAVTRA S
PORTER, UTFöRDA AV FARTYG, SOM HA RÄTT ATT 
RA DESS FLAGGA SA!VIT ATT FöRHINDRA OLAGU ~T 
UTNYTTJANDE AV DESS FLAGGA FöR SÅDANT ÄNI 
MÅL. VARJE SLAV, SOM TAGER SIN TILLFLYKT T ,LL 
ETT FARTYG, OBEROENDE AV VILKEN FLAGGA DE1 f A 
FöR, SKALL IPSO FACTO VARA FRI. 

Förf :s kommentarer. 
Artikeln Överensstämmer helt med ILC :s artikel 37. 
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A rtihel 14 

ALLA STATER SKALL SAMVERKA I STöRSTA MöJLI
GA UTSTRACKNING I SYFTE ATT FöRHINDRA SJöRö
VERI: PÅ DET FRIA HAVET ELLER l ANDRA OM RÅDE N 
liTANFöR NÅGON STATS JURISD1KT10N 

Förf :s kommenta r er. 
Arti keln överensstämmer helt med l LC :s artikel 38. 

/ lrtihcl 15 

FöLJ ANDE HANDUNGAR i\ RO ATT ANS E SOM 
SJöRöVERI: 

( l ) VARJE ILLEGAL HAN DUNG I FORM AV YAL~_; 
KVARHÅLLANDE ELLER PLUNDRI.NG, SOM UTl~ ORcS 
FÖR PRIVATA SYFTEN AV BESATTNING ELLER PASSA
GERARE PÅ ETT PRIVATÄGT FARTYG ELLER FLYG
PLAN OCH RIKTADE: 

a) PÅ DET FRIA HAVET GENTEMOT ETT ANNAT 
FARTYG ELLER FLYGPLAN, ELLER MOT PERSONER EL
LER EGENDOM OMBORD PÄ SADANT FARTYG ELLER 
FLYGPLAN; 

b) PÅ FLATSER UTA NFÖR NÅGON STATS JURI SDIK
TION GENTEMOT ETT FARTYG, FLYGPLAK, PERSONER 
ELLER EGENDOM; 

(2) VAR JE FO Rl\II AV FR IVILLI GT DELTAGAX DE VID 
HANDHAVANDT;:T AV ETT FARTYG ELLER FLYGPLAN I 
VETSKAP OM ATT DETSAMMA UTNYTTJAS FöR SJö
RöVERI; 

(3) VARJE HANDLI NG I SYFTE ATT UPPMUNTRA EL
LER MEDVETET UNDERLÄTT A HANDLINGAR ENLIGT 
lVIOM l OCH 2 OVAN. 
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Förf :s kommentarer. 

Artikeln överensstämmer i sak med ILC :s artikel 39, clod att 
sjöröveri enligt här fö reli ggande artikel även kan rikta sig mot ll yg-
plan samt personer och egendom i dessa. ' 

Artikel 16 

SJÖRÖVERIHANDLINGAR, DEFINIERADE I ARTJJ EL 
15, BEG_ÅNGNA AV ETT öRLOGSFART YG, AV ' TT 
STATSÄGT FARTYG ELLER FLYGPLAN, VARS BES;'i. 'T
NING GJORT MYTE RI OCH öVERTAGIT KONTROLl ~ ~ J\ 
AV FARTYGET ELLER FLYGPLANET ÄR ATT ANSE S >M 
HANDLINGAR, BEGÅNGNA AV ETT PRIVATÄGT }• R 
TYG. 

Förf :s kommentarer. 

I föreliggand e text har i fö rbållancle till ILC :s artikel 40 ven 
örlogs fartyg omnämnts på förslag i andra kommitten av J ugosla , 1en. 
Förslaget antogs såväl i kommitten som plenadö rsam li ngen ; tan 
diskussion. 

Artikel 17 

ETT FARTYG E LLG:R FLYGPLAN SKALL ANSES :-... )J\1 
ETT SJ ÖRÖVERIFARTYG RESPEKTIVE -FLYGPLAN l' ,R
EST DE PERSONER, SOM OTöVA KONTROLL öVER ]' I;:T
SAJ\!IiMA, HA FöR AVSIKT ATT ANVÄNDA DETSAlVI \ IA 
FöR ATT BEGÅ NÅGON I ARTIKEL 15 OMNÄM.ND H A ; D
UNG. SAMMA FöRHÅLLANDE Gj'i.LLER OM FARTY ( ET 
ELLER FLYGPLANET HAR OTNYTTJATS FÖR DY J K 
HANDLING SÅ LÄNGE DET FöRBLIR UNDER K• )N
TROLL A V PERSONER, SKYLDIGA TILL SÅDAN H A ND
LING. 

Förf :s kommentarer. 

Artikeln överensstämmer helt med l LC :s artikel 41. 
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Artilwl 18 

ETT FARTYG ELLER FLYGPLAN MÅ BIBEHÅLLA SIN 
NATIONALITET ÄVEN OM DET öVERGÅTT TILL ATT 
VARA SJÖRÖVARFARTYG ELLER FLYGPLAN. BIBEHÅL
LANDET ELLER FöRLUSTEN AV NATIONALITET REG
LERASAV LAGARNA I DEN STAT, SOM MEDDELAT SIN 
NATIONALITET ÅT FARTYGET. 

Förf :s kommentarer. 
Artikeln överensstämmer i sak med ] LC :s artikel 42. 

Artikel 19 

PÅ DET FRIA HAVET ELLER PÅ ANDRA FLATSER 
UTANFÖR NÅGON STATS JURISDIKTION, HAR VARJE 
STAT RÄTT AT T AN HÅLLA ETT SJöRöVARFARTYG EL
LER -FLYGPLAN, ELLER ETT FARTYG, SOM TAGITS GE
NOM SJöRöVERI OCH SOM ST A R UNDER KONTROLL AV 
SJöRöVARE OCH ATT ARRESTERA PERSONALEN OCH 
TAGA HAND OM OMBORD BEFINTLIG EGENDOM . 
DOMSTOLARNA I DET LAND, SOM GENOMFöRT ANHÅL
LANDET , MÅ BEST j\MMA DE STRAFF, SOM SKOLA UT
MÄTAS ÄVENSOM DE ÅTGÄ.RDEE., SOM SKOLA VIDTA
GAS MED FARTYG, FLYGPLAN ELLER EGENDOM UN
DER HANSYNSTAGANDE TILL TREDJE MANS RATT, DÅ 
HANDLINGAR I GOD TRO FöRELIGGA. 

Förf :s kommentarer. 
Artikeln överensstämmer helt med l LC :s a1tikel 43. 

Artikel 20 

NAR E T T FARTYG ELLER FLYGPLAN ANHÅLLITS, 
M.ISSTÄNKT FöR SJöRöVERI , UTAN ATT VERKLIG 
GRUND HARTILL FöRELIGGER, SKALL DEN STAT GE
NOM: VARS FöRSORG FARTYGET ANHALLITS VARA AN
SVARIG INFöR FARTYGETs ELLER FLYGPLANET s 
FLAGGSTAT FöR VARJE FöRLUST ELLER SKADA, SOM 
0RSAKATS HÄRIGENOM. 
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Förf :s kommentarer. 
Artik eln överensstämmer helt med J LC :s art ikel 44. 

..rlrtikel 21 

E NDAST öRLOGSFARTYG OCI l MILITÄRA FLYG P \ t'-; 
ELLER ANDRA FARTYG ELLER FLYGPLAN I ST l' ~ 
T ] i\ NST, V ILKA J3LIVJT J~EFULLMÄKTIGAIJE 1-L\Rl LL. 
FA \TERKSTÄLLA ETT ANHÅLLAN DEPA GR U)TD A\' · [Ö
RöVERI. 

Förf :s kommentarer. 

I fö rh ållande ti ll lLC:s artikel 45 ha1· det ti llägget gjorts att ven 
vissa fa r tyg-, som icke äro örlogsfartyg, f å ingripa mot sjörövc 

T illägget :fö reslogs av Tha iland unel er kommittebehandlingen >ch 
unclerstöclcles av England. Den sålunda ~inclrade artikeln antogs !;[r
eft er utan diskuss ion såväl vid kommittc- som plenarbehandling< 1. 

Artihcl 22 

1. MED UNDANTAG FöR JNGRl PANDEN, VAROM c \ T 
RENSKOMMELSE TRÄFFATS GENOM FöRDRAG, - R 
ETT öRLOGSFARTYG ICKE PREJA ETT FRÄMMA E 
HANDELSFARTYG P Å DET FRIA HAVET UTOM DA r ~ [ 
LIG ANLEDNING FöRELIGGER ATT JVHSSTj\NKA: 

a) ATT F ARTYGET j.\R E::\TGAGERAT I SJöRöV EH.I 
ELLER 

b) ATT FARTYG I-;:T A R. E NGAGERAT I SLAVJ lANJ ·: L; 
ELLER 

c) ATT FARTYGET HAR SAMMA NATIONALlTET 
SOM öRLOGSFARYGET, EHURU DET FöR EN FRAMMAN
DE F LAGGA ELLER VAGRAR ATT VISA SIN FLAGGA 

2. I DE FALL, SOM OMNÄMNS I PUNKTERNA a), b) OCB 
c) OVAN MA öRLOGSFARTYGET VIDTAGA ATGARDEl~ 
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fÖR ATT KONTROLLERA FARTYGETS RÄTT ATT FöRA 
SI N FLAGGA. FöR j\NDAMALET MA EN BA T UNDER BE
FÄL AV BEFÄLSPERSON S.ÄNDAS TILL DET MISSTj.\NK
TA FARTYGET. OM MISSTANKAR KVARSTAR EFTER 
KONTROLL AV SKEPPSHANDLINGAR NA, MA UNDER
söKNINGARNA PA FARTYGET UTVJDGAS, VILKET 
EMELLERTID MAST E SKE UNDER I AKTTAGANDE AV 
ALL MÖJLIG H Ä.NSYN. 

3. OM MI SSTANKARNA VISAR SIG VARA OGRUNDADE 
OCH UNDER FöRUTSÄTTNING ATT DET PREJADE FAR
TYGET ICKE VIDTAGIT NAGRA ÅTGÄRDER, SOM RÄTT
FÄRDIGA DESAMMA, SKALL FARTYGET KOMPENSERAS 
FöR VARJE FöRLUST ELLER SKADA, SOM DÄRIGENOM 
UPPKOM'MIT. 

Förf :s kommentarer : 

Vid behandlingen av ILC :s motsvarande artikel togs i 1110111 l b 
nämnda zoner till vilka ingripanden mot slav transporter skulle vara 
begränsat, bort ur texten . I övrigt överensstämmer artikeln med 
ILC :s artikel 46. 

Artil~el 23 

l. FöRFöLJELSE AV E TT FRÄMMANDE FART YG MÅ 
SKE, NÄR KUSTSTATENS VEDERBöRLIGA MYNDIGHE
TER HA GODA SKÄL FöRMODA, ATT FARTYGET HAR 
ÖVERTRATT DESS LAGAR OCH FöRORDNINGAR FöR
FöLJANDET MASTE P ABöRJAS, Nf:\R DET FRAMlVIANDE 
FARTYGET ELLER NÅGON AV DESS BÅTAR BEFINNER 
SIG PA K USTSTATENS INRE ELLER YTTRE TERRITO
RIALVATTEN ELLER DESS TILLAGGSZON OCH FAR 
FORTSÄTTAS UTANFöR TERRITORIALVATTNET ELLER 
TILLÄGGSZONEN ENDAST OM FöRFÖLJANDET ICKE 
RLIVIT AVBRUTET. DET ÄR ICKE NöDVÄNDIGT ATT 
DET FARTYG, SOM GER DET FRÄMMANDE FARTYGET 
ORDER ATT ST OPPA, DA DET SENARE BEFI NNE,R SIG 
INOM T ERRIT ORIALVATTNET ELLER TILLAGGSZONEN, 

69 
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Di\RV JD S.J.~\. LV BEF INN J·: R S IG l N O l\IJ DET-( D I ~N-)SAMdf\ 
OM DET FRi',JVIMANDE FARTYGET HEFI NN EH S IG IT\ < ll\1 
E N TlLLi\GGSZO~. SADAN DENNA DEF I ~TERATS l ,\ J\ . 
T IKEL 24 l KO~VENTI ONEi\ ANG TEHRTTOR IAL\ T
TEN OC H TJLLi\GG SZON, MA FöRFÖLJANDET UPF \
GAS E~DAST OM DE. HEST i\MMFLSFR 8V ERTR >\ 'I r ~ 
}'Ö l ~ V ILKA ZONEN UPPR.ÄTTATS 

2. R i\ TTE:\ TJ LL 1-öR:röLj AN DE UPP f l öR SÅ SN 1\ er 
DET 1-öRFöLJDA FAHTYG r~T UPPNÄR EGET r~LI r~ 
TREDJE STATS TFHHTTORTALVATTEN . 

3. FöRFöL] ELSE F AR ICKJ:<: ANSES H A P A RöR_I A ·:-; 
FöRRi\N DET FöRFöLJANDE FARTYGET MED T! l l.
Gi\ NG LT GA L ÄM FU GA ME DF:L FöRS.ÄKRAT S IG OJVI A T 
DET FöRFöLJDA FARTYG ET ELLER NAGON AV Dl_-, :-; 
gÅTAR ELLER ANDRA BÅTAR, SOM ARBETA J LA G O H 
AN\! i\NDA DET F8RFÖLJDA FARTYGET SOM MOD ! 1\
FAHTYG, BEFINNER SJG I NNANFöR TERRJTORI ,' L
GH.ÄN SEN ELLER l FöREKOMMANDE FALL l NOM Tl l L
L i\GGSZONEN. FöRFöLJAN I)ET MA PABöRJAS ENDA .;T 
SEDAN E N OPT LSK ELLI~H AKUSTI SK S IGNAL A"T 
ST OPPA HAR Gl VlTS PA ETT A VSTAND, SOM MEJ )(; J\ 
lWT FR.c\MMAN DE FAHTYGET ATT U PPFATTA D l \ 
SAMMA. 

4. R i\TTEN TILL FölZFÖLJ ELS I~ FAR UTÖVAS E NIJA--;T 
AV öRLOGSFARTYG ELLER Ml LITÄRA FLYGPLAN l L
LER ANDRA FARTY G ELLER FLYGPLAN l STA l S
TJi\ NST. V ILKA BLIV IT HEFULLM )\KTTGADE H f.\RT I I L. 

:>. N i\R FöRFöLJANDET LTFÖRE S AV ETT FLYGP L \ N 

a ) S KALL FöREsKRIFTERNA l DENNA ARTlKl L5 
PARAGRAFER l TILL 3 Gi\LLA MUT ATTS MUTANDJ S 

b) MAST E DET FLYGPLAN, SOM GER STOPPORDER 
SJ ÄLV AKTIVT FöRFöLJA FART YGET INTILL DESS ATT 
ETT AV FLYGPLANET TTLLKALLAT , KUSTSTATEN 
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TILLHÖRIGT FARTYG ELLER FLYGPLAN ANLÄNDER 
oCH öVF.:RTAGER FöRFöLJANDET, SÅFRAMT ICKE 
fLYGPLANET SJ ALV H AR MjJLI GH E T ATT ANHÅLLA 
FARTYGET. DET AR ICKE T ILLFYLLEST FöR ETT AN
BALLANDE PA DET FRIA l-lAVET ATT FARTYGET EN
DAST SJKTAT S AV FLYGPLANET VID E N öVE RTRi\
DELSE, OM DET I CKE BADE BEORDRATs ATT STOPPA 
OCH FöRFÖLJTS AV FLYGPLANET SJÄLV ELLER AND
RA FLYGPLAN ELLER FARTYG SOM FORTSÄ.TTA FöR
FöLJANDET UTAN AVBROTT . 

6. A N 'PRAK PA FRIGIVANDE AV ETT FART YG , SOM 
ANHALLJTS TNOM E N STATS JURl SDIKTJON OCH SOM 
ESKORTERATS TILL E N HAM N I DENNA STAT FöR UN
DERSöKNJNG I N FÖR VEDE RBöRANDE MYNDIGHETE R, 
KAN I CKE RESAS E NDAST AV DET SKÄLET, ATT FAR
TYGET UNDER DENNA FöRFLYTTNI NG ESKORTERA
DES öVER EN DEL AV DET FRJA HAVET, DÄRES! O M
STÄNDTGHETER NA NöDV.ÄN DJGGJORDE DETTA 

7. NÄR ETT FARTYG HAR STOPPATS ELLER ANHAL
LITS P A DET FHIA HAVET UNDER FöRHÅLLANDEN. 
SOM ICKE RATTFi\HDIGA UTöVANDET AV RÄTTEN 
TILL FöRFöLJELSE, SKALL DET KOMPENSERAs FöR 
VARJE FöRLU ST ELLER SKADA. SOM DÄRTGENOJVJ U PP
KOMM IT. 

Förf :s kommentarer. 

Artikeln öv erensstämmer i huvu dsak med ILC :s artikel 47. Mom 
l har dock något fö rtyd ligats. Mom 3 har utvidgats att gälla även 
andra än fartygets egna båtar, vilka dock skola samarbeta inböreles 
och utnytt ja fartyget som moderfartyg. Mom 7 har t illkomm it 

Inom 2. kommitten rådde stort in tresse fö r artikeln rörande rät
ten till förfölj else (hot pursuit ), vilket to rde ha sin grund i att 
denna doktrin på många håll ti ll ämpas med hög frekvens - t ili 
sk illnad från vad som är fa llet vid våra egna kuster. 

Till artikel 47 förelåg sexton än dringsfö rslag av vilka de vikti
gaste vo ro fö lj ande. 
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M c .xi/w v ill e att rätten till påbörjande av förfö lj else skull e , 31 .. . d 

ti ll ämplig även inom en av kuststaten uni lateralt t illkännagiven %On 

fö r skyeld av havets levande ti ll gångar el v s för att kunna effei tivt 
ing ripa mot främmand e rovfiske. Artikeln borde gäll a iiven at dra 
än fartyget s egna båta r . vilka ubet<~ d e i lag och nyttjade fa rt ·l;et 
som m o d e rf <1 r t _v g-. 

Polen oc/1 Iugosla'lficn Önskade at t rätten ti ll förfö ljelse sl tl le 
kunn a tillämpas iiven om ett f<1rtyg uppehå ll it sig enelast in om ,ill
lii.ggszon en och så lunda icke befunnit sig innanföt· territo ri a lgriit --en. 

Portugal önskade att a rti keln skull e gä ll a en elast fri1m mancl e f 111 _ 
dclsfartyg. 

Danmark vil le t ill ämpa rätten till förföljelse även gentemo t •a r
tyg, som uneler något till fä ll e uneler de två senaste åren över ätt 
här avseelda lagar och förord n ingar uneler förutsättning att fart _c;ct 
fortfarande fördes av samme befälh avare och hade samme ägan 

f sracl föres log att de laga r och föro rdn ingar , som överträtt, a v 
det förfö ljda fartyget, skull e stå i överensstämmelse m ed el en m
ternat ionella riitten , vi lk et synha rEgen sammanhängde med dystr;: er
i a renb eter ifråga om bndets mellanhavanden med gr annlän derna 

13ulgaricn önskade att <1rt ikeln icke skull e gälla för statsägda lnn
delsfartyg. 

England motsatte sig rätten att påbörj a förfölj else inom till it· l{S

%Onen. Radar och andra telett> kni ska hjälpm edel vo re dessutom : ke 
t illräck ligt noggranna. särski lt i hårt väder , för att faststä ll a 1 Jsi
tionen hos det fartyg, som ev skull e fö rföljas. E ngland fö res log ~· u t

l igen en n y paragraf 7, som föreskrev got tgörel se t i 11 ett f a r tyg- , om 
detsamm a åsamk-ats skador ell er för lu ster i samband m ecl förföl j !se. 
som seele rmera visad e sig ha varit ogrundad. 

Diskussionen i 2. kommitten kom väsentligen att röra sig om hu
ruvi da rätten till påbörjand e av förfö lj else skulle begränsas ti ll en
bart territorialvattnet eil er om el en skull e kunna tilhimpas även j, wm 

til! äggszonen. V idare d iskuterades, huruvida förfölje lse skull e få på
börjas i ti lläggszonen enbart vid förseelser mot föro rdningar m J11, 

som gällde speciellt för denna zon ell er om förfö lj else även i övrigt 
skulle kunna påbörjas dä r. 

I den första frågan uppträdde åtskilliga tala re t ill förm ån för 
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rätten att påbö rj a förföljelse även i timiggszonen . Vid introduk tio
nen av det polsk-j ugoslaviska änd ringsfö rslaget anförde den polske 
delegaten - uneler hän visning ti ll bl a H elsingforsfördraget av 1925 
(som även Sverige undertecknat ) - a lt det skull e vara svårt att 
oenom driva å tl ydnad av tullfö rordningar fö r vi lkas skyeld en elylik 
~ill äggszon hade upprättats, om in te förfö ljelse kunde få påbör jas i 
denna till äggszon. Den indiske delegaten f ram höll , att regeln om att 
förfö lj else skall få påbö rj as endast inn an för territoria lgränsen hän
förd e sig ti ll en tidpunkt , då tilläggszon en ännu in te var a llmänt 
erkänd. Ticl en vore därför nu inne att modifie ra ex iste rande regler. 
B an framhö ll slutligen , att om man nu förnekade rätten att upp
taga förfö lj e lse inom tilläggszonen sku ll e a llvarl ig risk föreligga . aC 
vissa lände r i stället skull e u tv idga sin territorialvattenbredcl. Den 
sov jetiske delegaten ta lade i samma anda. 

Den engelske delegaten ta lade för motsall upp fattning . dock utan 
närmare mot ivering. 

I den and ra huvudfrågan f ramh öll den indiske delegaten, att för 
följ else bot·de få upptagas inom ti lläggszonen även om en övertrii
del se skett innanför territorialvaltnet och fartyget hunni t u t i t ill 
läggszonen , innan fö rföljel se kund e upptagas. Med hänsyn ti ll J n
cliens långa kuster skull e ett sådant a rrangemang va1·a nödvändigt 
för att in te orimligt sto ra resurser skull e kräv<~s för ordningens upp
rätth ållande i kustfarvattnen. 

Artikeln bl ev sedan fö remål för ett lång va rigt och in veck lat röst
nings förf a r an dc. 

Ifråga om pa ragra f l an togs de polsk -jugoslaviska och tyska änd
ringsförslagen med sto r maj oritet. Förfölj else skulle sålunda få på
börjas i till äggszonen varjiimte det skull e vara tillräckligt att någon 
av fartygets båtar begick olagliga handlingar inom resp V<~t t en om 

råclen, medan fartyget sj ~i l v uppehöll sig utanför. 
Övriga änd ringsfö rslag avv isades ell er återtogos. 

Seclan ett pakistanskt ändringsfö rslag avv isats, antogs J LC :s 
text till pa ragraf 2. 

E tt mexikanskt ändrings förslag ti ll pa ragraf 3, som innebar att 
även andra än fa rtygets egna bå ta r, v ilka utnyttjade detsamma som 
111oclerfa rtyg vid olagliga handlinga r kunde ge kuststaten rätt a tt upp
~aga förfö lj else av moderfartyget, antogs med sto r majoritet. Ett 
111diskt förs lag L i Il ny lydelse av den meni ng, som a ng a v sättet för 
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fastshi ll ande av fartyg·ets pos1t10n , antogs ä venl edes. Övriga ; nd 
ringsförslag avvi sades ell er ;'i tertogos. 

Ifråga om pa rag raf 5 an togs en del av ett isbnclskt förslag . \ ari 
genom även fl ygplan kund e få fortsät ta förfölj else, som inlett s av 
C' tt annat f lygplan. 

Parag ra f 6 a v l L C :s tex t antogs di rekt. 
Den a v E ng land föres lagna nya pa rag rafen 7 antogs mecl bet r 1·o . ,.., 

g·ancle majoritet. 
E fter dessa delomröstningar skcclcl e röstning rörande hela ar t ,, el 

47 i sitt nya skick, va rvid elen antogs med 58 ja- röster 2 nej-ri) er 
och 3 nedl agcia röster. 

Detta röstningsförfarande utgör en god illu stration till elen 1 kt, 
som många stater fäster vid rätten till förfölj else. 

Vid plenarbehand lingen gick artikeln igenom med 67 ja-, in en 
nej - och 3 nedlagda röster. 

zlrtikel 24 

VARJE STAT SKALL UTFÄRDA BEST "Ä.l\IJ 'MELSER l S \ F
TE ATT FöRHl NDRA FöROREN I N G A V HAVET GE N () M 
UTSLÄPP AV OLJA FRÅ N FARTYG E LLER PlPEU I\' J•:S 
E LLER TILL FöLJD AV E X PLOATERI NG O CB UT F O l S
KANDE A V HAV SBOTTN E N, VARVID HÄ NSYN SKA .L 
TAGA S TILL BEST AMM E L SER T GÄLLAN DE 1-öl<. D I-\ \ G 
RöRAND E DESSA FRÅGOR. 

F örf :s kommenta rer. 

Artikeln överensstämmer i stort med l LC :s artike l 48, parag-r:·, l 
dock att orden "och utforskande" tillkommit på förslag av Urug1 .t )'. 

I stä ll et för lLC :s artikel 48 parag raf 2 och 3 ang förfar:· 1de 
med radioaktivt avfall före slog E ngland och USA gem ensamt en re
so lution va rs innehå ll väsentligen gi ck ut på att elen intematiOJ ,e lla 
atomenergikommiss ionen skul le bistå staterna m ed framt ao-andet av 
internationell t acceptabla regl er rn m i avsikt att förhi ndra"' att havet 
förorenas med radioaktivt avfall i för människan och fö r havets 
d j urvä rld f ar liga proportioner . 

V id röstningen antogs resolu tionen med elen ytterst knappa ma-
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·
0 1 

il eten a v 30 ja-, 29 nej- och 6 m·dlagda röste r. J\lot resolu t ionen 
;
1
östade bl a S verige. Norge . l)anma rk , lncl ien och östb locket. F ör 

resolut ionen rös tade föru tom förslagsstäl larna hl a T yskland. Sa m
väldessta terna och l slam!. 

Ne j-rösterna avga vs i regel i sy fte att i stä ll et för enbart ·;e n re
solu tion bibehåll a ] L C :s pa rag ra fer 2 och 3 med bincl ancle riktlinj er 
för staternas åliggan den ifråga om radi oakti vt av fall (J f r a rtikel 25 
nedan ) . 

Läget blev så lunda att ovannämncia pa rag ra fer ersattes av en re-
soluti on. 
Vid pl enarbehandlingen antogs elensamma med mycket stor maJO
ritet i belysning av att n e d a n st ~tencl e a rtikel 25 cli't hade antagits a v 
2. kommitten 

J. VAI-\j !i ST AT SKALL \i ii)TAGA ÅT G;\RUE R FöR AT T 
FöRHlN DH. A FöR O H.EN ING AV H AVET GENOM AV
ST[ÄLPNI N G A V R A I) IOA KTl VT A VFALL UNDE.R H f.\N
SYN STAGAN D E TILL f\LLA m·: RIKTLIN JER OCH R EG
LER, SOM K AN KOl\ll l\IIA ATT UTFORMAS AV K OM PE
TENTA IN T E R J\'i\ TION[LLA O RGA N . 

2. ALLA ST AT E R SK A IJ . SA:.Vl VEl< KA M LU 1)1 ·: KO iVIPl ~
TENT A IN TER NATlONELLA O RGANEN JF RÅGA Ol\11 S I
NA Å TGf.\R I }EI~ l SYl<TE !\ T T Fö R Hl ::\ URA l-ö RO RE N l NG 
AV H A V ET ELL E R L U FTHAV l\T OVANFör< UETSAM MA 
T-TÄRRöRAN DI.: FR Å!\ VA RJE FO R M AV VE l<. KSAM H E T 
MED R A DIOAKTI VA .~\ MNEJ\1 ELLE T-\ ANDTV\ SK A DLI GA 
PRODUKTER. 

Förf :s kommenta rer. 
Artikeln anslu te r till lLC :s a rtik el 48 paragrafer 2 och 3. men 

har utform ats något mera bindande för sta terna ifråga om handha
vandet av radioakt ivt avfall. 

Som ovan beskrivits hade artikeln s inn ehåll bortfalli t vid röst
ningen om det engelsk-amerikanska resolutionsförslaget. Många de· 
legationer hade dock en bestämd känsla av att detta bortfall va r 
olyckligt , vilket vicl ett senare sammanträde ledde ti ll ett gemensamt 
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förs lag a v Argentina, Ceylon, Ind;en och M exico till en ny art ke l 
med i stort sett samma inn ehåll . Efter någon bearbetning i god s;t111 _ 
verkan med både öst- och väststater antogs den nya arti keln mccl 58 
röster mot noll. V id plenarbehandlingen antogs el en seelan med 70 
röster mot noll. 

Artillel 26 

l. VARJE STAT HAR RÄTT ATT L i-\GGA UNDER V/ T
TENSKABLAR OCH PIPELI NES PÅ DET FRTA H AVl• l'S 
HOTTEN. 

2. J SAMMANHANG MED KU ST STATENS RÄTT A 'T 
VIDTAGA RIMLIGA ÅTGÄRDER FöR UTFORSKAN l) .T 
A V KONTJ NE NT ALHYLLAN OCH EXPLOATERAN l) :T 
AV DF.SS NAT ORTlLLGÅNGAR F ÅR KUSTSTATEN lCn: 
lH NDRA UTI.ÄGGl\ 1:\!G ELLE R U NDERHÅLL AV DYU A 
KABLAR ELLER PIPELI NES. 

3. VID UTLÄGGNJ G AV DYLIKA KABLAR ELLER 1>1-
PELINE S SKALL IFRÅGA V ARAN DE ST AT T AGA VE Dl• R
RöRLIG H ÄNSYN TJLL PÅ HAVBOTTNEN REDAN BE
FI NTLIGA KABLAR ELLER PIPELI NES. Si\.RSKJLT SKA •.L 
REPARATI ON AV DE SENARE JCKE HÄRIGENO:l'ii FC Z 
SV ÅRAS ELLER FöRHTNDRAS. 

Förf :s kommentarer. 
A rtikelns paragrafer l och 2 överensstämm er i sak med J L , :s 

artikel 61. 
Paragraf 3 ti llkom härutöver på danskt initiativ. 

"'lrtill el 27 

VARJE ST A T SKALL VIDTAGA ERFORDERLIGA LAG
STIFT NINGSÅTGÄRDER I SYFTE ATT KRIMINALTSERA 
AV FARTYG, FöRANDE DESS FLAGG ELLER AV EN PER· 
SON, UNDER DESS JORISDIKTION, AVSIKTLIGT ELLER 
GENOM UPPENBAR V ÅRDSLöSHET V ÅLLA T A VBR TT 
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, LLER SKADA PÅ EN UNDERVATTENsKABEL I D~-1~ ~RIA HAV ET, VARIGENOM' TELEKOMMUNTKATIO NEh. 
~BRYTS ELLER STöRS LIKSOM DYLIKT A V BROTT E L

~ER SKADA PÅ EN UN DERVA!TENSPIPELJ NE EL~~R 
H-öGSPÄN N lNGSKABEL. Dl •: TTA SKALL DOCK ICKE GA L: 
LA I SADANA FALL, DÅ AV BROTTET ELLER SKADAN 
VALLATS AV PEl~SO:.JEH. , SOM HAN DLADE E NBART J. 
SYFTE A TT R.i\ DDA SI N A LIV ELLER F AR TYG EFTr::R 
ATT H A V IDTAGIT ALLA NöDVi-\ NDJGA ÅTGARDER FOR 
ATT UNDVIKA SADANA AVBROTT ELLER SKADOR. 

Förf :s komm entarer. 
Artikeln överensstämm er i sak med I LC :s artikel 62. 

VARJE STAT SKALL VIDTAGA ERFORDERLIG~ LAG
STJFTNIN <..~SÅTGi\RDER T SYFTE ATT FA ST SLA, ATT 
MEDBORGARE , SOM AGEl\. EN KABEL ELLER PIPELI NE 
I DET FRTA H AVET OCH VID UTLÄGGNI NG ELLER RE
PARATION D ÄRAV SKADAR E N ANNAN KABEL ELLER 
PIPELINE, SKALL ERS.Ä.TTA KOSTNADERNA FöR RE
PARAT[QNER A. 

Förf :s kommentarer . 
Artikeln öve ren sst ~imme r i sak med 1LC :s artikel 63 . 

A rti/u ! 29 

VARJE STAT SKALL VIDTAGA E RFORDERLI GA LAG
STIFTNI NGSÅTGÄRDER I SYFTE ATT SAKRA ATT FAR
TYGSÄGARE, SOM KAN BEVISA, ATT HAN OF!<RAT AN
KARE, NÄT ELLER ANNAT FI SKERED SKAP F öR ATT 
DNDVIKA SKADA PÅ EN UNDERVATTENSKABEL EL
LER PIPELINE, SKALL HALLAS SKADESLöS AV AGAREN 
TILL DENSAMMA FöRUTSATT ATT ÄGAREN TILL FAR
TYGET I FöR V ÄG VIDTAGIT ERFORDERLIGA FöRE
BYGGANDE A TGÄRDER. 
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Förf :s kommentarer. 

Artikeln överensstämmer med ILC :s artikel 65. 
ILC :s artikel 64 angående staternas skyldighet beträffande ,·eg

lering av trålars konstruktion och hanclhav;mcle för att reducera fa
ran för skador på undervattenskablar och pipelines uteslöts UJ le r 
kommittebeh:mcllingen ur konventionen, på förslag av USA. AJJ'ecl
ningen var, att ILC :s formulering gick betydligt längre än vad 1111 

överenskommits vi el den ] .onclonkonferens 1913, som lLC h;im ·-;;u 

till i en kommentar. Vid plenarbehandlingen förbigicks artikeln '1 11-

c\er hänvisning till att elen uteslutits vid kommittebehancllingen. 

. lrtikel 30 

FöRESKRJFTERNA r DEN NA KO N VENTLON SK Cl 1.A 
l CKE PÅVERKA KONVENTIONER ELLER ANDRA 1:\T T l R
NATIONELLA öVERENSKOMMELSER, SOM REDA~ \<O 
I KRAFT, IFRÅGA OM DE STATER, SOM ÄRO ANSLLJ' l \ A 

TILL DESAMMA 

Föd :s kommentar. 
Denna paragraf, som icke återf innes i l LC :s text föra n ll .lde 

utdragna diskussioner, som dock icke behandlas narmare här. 

" lrtikel 31- 37 

( Inneh åller bestämmelser för konventionens formella IJ ehancl l ng. 

Utelämnas här. ) 

l~il ag 1 4 

Konvention ang kontinentalhyllan 

(jämte förf :s kommentarer i anslutning ti ll kommitte - och pk la r

behancllingen. Anm. l L C = International La w Commission l. 

Artikel 1 

I DESSA ARTIKLAR AVSES MED UTTRYCKET "KON
TINENTALHYLLAN " a) HAVSBOTTNEN INTILL EN 
KUST - MEN UT ANFöR TERRITORIALVATTNET - r N-
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TILL ETT DJUP AV 200M ELLER D i\RUTANFöR INTILL 
DET DJUP, DÄR HAVSBOTTNENS NATURTlLLGÅ N GAR 
l(AN EXPLOATERAs ; b) HAVSBOTTNEN J SA M MA SLAG 
AV SUBMARI~A OMRÅDEN INTILL KUSTERN A AV öAR. 

Förf :s kommentarer. 

A rtikeln t o m avsnitt a ) överensstämmer i sak med ILC artikel 
67. Avsnitt b) har tillkommit uneler kommittcbehancllingen på förslag 
av Fi lippinerna. 

Ytterligare l O ändringsförslag förelågo men avvisades vid OJ111·öst
ningen . 

Bland förs lagen märktes ett jugoslaviskt enligt vilket kontinental 
hyllan inte skulle an ses nå längre än 100 mil från territorialgränsen. 
Om djupen översteg angivna 200 m skulle elen endast få sträcka sig 
till halva avståndet. 

E nligt ett brittiskt förslag skul le maximidjupet ökas till 550 m, 
varjämte sä rskilt skul le framhållas att artikeln inte påverkade kust
statens rätt dtt -- oberoende av vattendjupet - gräva tunn lar uneler 
havsbottnen. Indien vill e öka maximidjupet ·ti ll 1.000 m. 

Ett svenskt förs lag gick i stort sett p~1 samma linje som det 
brittiska. 

Vid plenarbehandlingen a v artikeln förelåg J ugosla vi ens förnyade 
förslag att begränsa kontinentalhyllan till maxnnalt 100 mil utanför 
kuststatens territorialgräns. Som skäl härför angavs bl a att kust 
statens utnyttjande av kontinentalhyllans resurser i viss utsträckning 
kunde bli till hinders för sjöfart och fiske på det fria havet och att 
kontinentalhyllan därför inte borde få sträcka sig hur långt som 
helst utanför kusten. Förslaget avslogs med 53 röster mot 3 och 11 
nedlagda. 

Hela artikeln antogs senare med fullt betryggand e majoritet. (J fr 
i Övrigt bill , ILC:s kommentarer (101 och (11 ) till artike167 ) . 

"-lrti/;:e.l 2 

l. KUSTSTATEN UTÖVAR SUVERÄNA RÄTTIGHETER 
ÖVER KONTINENTALHYLLAN I OCH FöR UTFORSKAN
DET OCH EXPLOATERANDET AV DESS NATURTTLL
GANGAR 
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7 DE RÄTTIGHETER, SOM ANGES J PARAGRAF l A\ 
DENNA ART IKEL, ÄRO EXKLUSIVA I DEN MENI:\I"GE\[ 
ATT - OM KUSTSTATEN I CKE UTFORS KAR KONTI
NENTALHYLLAN ELLER EXPLOATERAR DESS NAT L R
TILLGÅNGAR - INGEN ANNAN FÅR GöRA DETTA J· L
LER GöRA ANSPRÅK PÅ KONTINENTALHYLLAN UT L\ :\J 
KUSTSTATENS UTTRYCKLIGA TlLLSTÅND. 

3. KUSTSTATENS ]{Ä.TTIGBETER ÖVER KONTI KE \J
T ALHYLLAN ÄRO ICKE AVHÄNGIGA ETT EFFEKTI ' T 
ELLER SYMBOLISKT BESITTN1NGSTAGANDE ELLER l V 
NÅGON UTTRYCKLIG PROKLAMATION. 

4. I DESSA ARTIKLAR OMNAIVINDA NATURTILLGÅ 
AR BEST Å A V MINERAL- OCH ANDRA ICKE LEV AN ! lE 
TILLGÅNGAR PÅ OCH U NDER HAVSBOTTNEN Ä.VF \ 
SOM LEVANDE ORGANJSMER, H j.\NFöRLIGA TILL ST \ 
TIONÄRA ARTER D V S ORGANISMER, VILKA UN Dl .R 
FöR FÅNGST LÄMPADE SKEDEN, ANTINGEN j\ L O 
ORöRLIGA PÅ ELLER UNDER H'AVSBOTTNEN ELLI R 
ÄRO OFöRMöGNA ATT FöRFLYTTA SIG UTOM I KONs
TANT FYSISK KONTAKT MED HAVSROTTNEN. 

Fö rf :s kommentarer. 

A rtikelns paragra f l överensstämmer med ILC :s artikel 68, 11 e
dan Övriga paragrafer tillkom mit under komm ittcbehancllingen. 

Enär a rtikeln är av cen tral betydelse för dels kuststatens r~itt g
heter ifråga om kontinentalh yll an, dels vad som skall anses vara (k ss 
naturti llgångar meclförcle den synnerligen utdragna diskussioner t n
de r icke mindre än sex sammant räelen med 4. kommitten. 

Här behandlas karaktären a v dessa rättigheter relativt ingå en· le , 
medan frågan om kontinenta lhy llans levande naturtillgångar, vi ll en 
även föranledde många meningsutbyten , icke närmare skärskådas. 

A v el e föreliggande 13 ändringsförslagen bellandlade fl ertal et rä t
tigheternas ka raktär. Man talade om suveränitet, suveräna rättighe
ter, exklusiva rättigheter, kontroll och jurisdiktion o s v. För lek
mannen kan dessa olika arter av rättigheter förefalla tämligen likar
tade, i a ll synnerhet som de enelast skull e få gälla utforskandeL och 
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exploateranclet av kontinentalbyllan. V id diskussionen fram kom ock-

ao att en viss förvirrin!t rådde ifråga om de olika begreppens inne-s ' u . 

börd men även , att olika stater företrädd e v itt sk ilda uppfattningar 
ifråga om kuststatens ansp råk på kontinentalhyll an . 

Särskilt från sydamerikanskt håll f ramhölls, att kontinentalhyl lan 
vore att betrakta som en direkt fortsättning under havsytan av ku st 
statens territorium och därför kunde man hell er inte göra någon å t
skillnad mellan kuststatens rätt igheter å elen ena sicl an över dess 
landterritorium och å den andra över dess territorium uneler havet 

Som kontrast mot dessa långt gående krav stod bl a den svenska 
ståndpunkten - framlagd i ett ändringsförs lag - att rättigheterna 
endast skulle avse kontroll och juri sdiktion if råga om kontinenta l
hyllans ut forskande och exploatering. 

Vie! d isku ssionen pekade elen kubans ke delegaten på viktiga in
skränkningar i kuststaten s rättigheter i de aktuella områdena , näm 
ligen andra staters rätt att lägga undervattenskablar och pipelines , 
frihet att företaga vetenskapliga unelersökningar ävensom med hän
syn till s jöfa rtens frih et andra staters rätt att lå ta t ex sina ubåtar 
uppehålla sig i uläge ovanför kon tinentalh yllan och t o m att intaga 
bottenläge på densamma. A lla dessa inskränkningar pekade enligt 
den kubanske delegatens mening på att kuststaten icke kunde an ses 
utöva någon egentlig suveränitet över kontinentalhyllan . 

Den argentinske delegaten ansåg, att kuststaternas rättigheter ha 
de blivit en del av elen internationella r~itten genom att Över 30 sta 
ter avgivit unilaterala deklarationer ifråga om sina resp kontinen
talhyllor. Han ansåg dessutom att främmand e ubåtar icke hade rätt 
att intaga bottenläge på kuststatens kontinentalhylla ( l) . 

Den nederländske delegaten uttryckte fa rhågor för att om man 
godkände kuststatens suveräna rättigheter öve r kontinenta lb yllan , 
kunde detta sna r t medföra krav p å suveränitet även hetr~.iffancle vatt
nen ovanför densamma. 

En delegat från Nya Zeeland påpekade, att v issa sydamerikanska 
förslag icke g jorde det kla rt , att h a v ens f rihet sä rskilt i fråga om 
fiske icke skull e påverkas oförmånligt av de framstä llda kraven på 
suveränitet över kontinentalhyllan . 

En chi lensk delegat framhöll , att kuststatens rättigheter ifråga om 
kontinentalhyllan icke f ick begränsas enelast till dess utforskande 
och exploatering ( ! ) . 
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Den holländ ske delegaten framhöll, att det inte räckte med att ·le
f iniera arten av kuststaten rättigheter över kontinentalhyllan, u an 
att man även måste bestimma i v ilken utsträckning de kunde få ut
övas. Detta vore särskilt viktigt med hänsyn till sjöfartens fri h<e t. 
Han nämnde härvid existerande installationer, som med smärre m ·1-
lanrum täckte en havsyta etv tre mils bredel och sex eller sju n ds 
längeL Ä ven formerna för exploatering vor o viktiga att bestäm n .;1, 

särskilt ifråga om sprängningar, som kunde skada fisk et. I enlig! et 
härm ed hade ett holländ skt förslag framlagts innebärande att m n 
icke fick arbeta på stö rre vattendjup än 550 m. 

1 fråga om definitionen på de tillgångar, som skulfe få räknas •n 
i kontinentalhyllans naturtil lgångar, var alla eniga om att havsbrl't 
nens mineraltillgångar sku ll e räknas in. Många ansåg att detta br r
de räcka - bl a Sverige. Uneler diskussionens gång fr amkom do( ' · 
att det var oundv ikligt - bl a av praktiska skäl - att föru to:n 
andra icke levande ti ll gångar (t ex musselskal o el ) taga med ävl n 
vissa levande organismer. Den intresserade hade härvid möjligl d 

att avnjuta långa föreläsningar ifråga om musslor och liknande 1 1 

nevånare av havsbottnen. 
Röstningen blev en lång och invecklad affär med hänsyn till ;. tt 

många av de föreliggande förslagen mer eller mindre grep in i var
andra, delvis hade återtagits, delvis ändrats muntligt o s v. 

Resu ltatet blev att ett amerikanskt förslag, som gick ut på att i 
paragraf l ändra uttrycket "su7/cräna rättigheter" till exklusiva riit
tigheter", antogs med 21 röster mot 20 och 27 nedlagda. 

Ett sexmaktsförs lag (Australien, Ceylon, Malaya, Tnclien, Nor,;c 
och England), innebärande ungefär elen i artikeln förekommand e de
finitionen på kontinentalhyllans naturH lgångar. antogs med god m t 

joritet. 

Ett jugoslaviskt förs lag, resulterande i artikelns paragraf 2, a l

togs med stor majoritet. )~\ven ett argentinskt förslag av liknande 
innebörd antogs, varefter en "drafting Comm ittee" fick i uppdr. ·g 
att sammanställa de två antagna förs lagen. 

Ett kubanskt tilläggsförslag, resulterande i artikelns paragraf 3 an
togs med stor majoritet. 

Sedan artikeln som helhet antagits, följde en lång rad av röst
förklaringar , vilka förebådade att kommittens beslut icke sku lle hli 
långlivat. 
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V id plenarbehandlingen tö ranl ecl de artikeln därför nya diskussio
ner. Indien föreslog att det vid kommittebehanclli ngen med ytterst 
knapp majoritet antagna amerikanska förslaget ( j fr ovan) sku lle 
tagas uneler förnyat Övervägande. 

Vid röstningen antogs el et in el i ska förslaget med 51 röster mot 
]4- och 6 nedlagda Härigenom Merfick paragraf 1 sin av 1 L C ur
sprungligen föreslagna lydelse . 

Efter diverse omröstningar beträffande V!Ssa djurarters hänfö
rande till k'-mtinentalh vlbns resurser el ler icke, antogs artike l 68 
(här art ikel 2) med stor majoritet. 

KUSTSTATENS R!\TTIGJ-H·:TER JFRÅGA OM KONTI
NENTALHYLLAN PÅVEEKA ICKE DET OVANFöR BE 
F INTLTGA FRTA HA VETS ELLEP. LUFTHAVETS RÄTTs
LIGA STATUS. 

Förf :s komm entarer 

Artikeln Överensstämmer helt med l LC :s art ikel 69. 
13land de fem ändringsförslagen återfanns ett bu lga ri skt sådant 

av innebörd , dt kontinentaihyllan inte skulle få användas för upp
byggnad av "mil itärbaser" ell er andra installation er. som kunde ut
göra ett hot mot andra stater. 

Förslaget togs uneler diskussionen tillbaka uneler motivering att 
det i stället skulle återupptagas i ans lutning till artikel 71. 

Artikein :111tog·s oförändrad utan någon nej-röst vid plenarbehand
lingen. 

/lrh/;;c/ 4 

I SAMMANHANG MED S IN RATT ATT VlDTAGA ER 
FORDERLIGA ÅTGÄRDER FöR UTFORSKANDET A V 
KO'NTINENTALHYLLAN OCH EXPLOATERANDET AV 
DESS NATURTILLGANGAR, MÅ KUSTSTATEN ICKE LÄG
GA HINDER I V AGEN FöR UTLÄGGNI NG OCH UNDER
BÅLLAV UNDERVATTENsKABLAR OCH PfPELINES PÅ 
KONTI N ENTAL HYLLAN. 
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Förf :s kommentarer. 
Art ikeln överensstämmer i sak med ILC :s art ikel 70 dock 

pipelin es ti ll kommit på engelskt initi at iv. (]fr bi l l , JLC :~ kom 11 , ~~ ~ 
tar nr (2) t dl arttkel 70. ) 

A rtill el 5 

l. . UTFORMAN DET AV KONTI ::"J E N TALI-lYLLA N C 1 'H 
EXPLOATERANDET AV DESS N ATURTILLGÅNGAlZ l, \ P 
I NTE LEDA TILL ORl lVILTG I NTERFERENs MED ::-. ö~ 
FART, FTSKE ELLER REVARA N DET AV HAVETS LE\ , \
DE TILLGÅr GAR, EJ HELLER LEDA TILL NAGO N \
TERFERENS MED VASENTLTG OCEANOGRAFISK ELJ :l{ 

ANNAN VETENSKAPLJG FORSKNING, UTFöRD l\ 1 J ) 

TANKE P Å ALLM i\ NT OFFENTLIGGöRANDE. 

2. _[ ANSLUTN I NG TTLL PARAGRAFERNA l OCH 6 l Dl \1-
NP~ ARTIKEL, MA KUSTSTATE N U PPFöRA OCH U l'\ Dl [{
HÅLLA SAMT DRIVA NöDVÄNDIGA IN STALLATL0 _1 .R 
OCH ANDRA ANORD NINGAR PÅ KON TJ NENTAL H' L
LAN FöR UTFORSKANDET OC H E X PLOATERANDET \V 
DESS NATURTILLGÅN GAR SAMT UPPRATTA Si\ K I IZ
HETSZONER OMKRI N G SÅDANA INSTALLATIONER ' f-J 
ANORDN INGAR ,i-\V ENSOl\1 V l DTAGA ERFORDERLl • ~ A 
SKYDDSÅ TGÄRDER I NO M DESSA ZONER. 

3. I PARAGRAF 2 AV DENNA ARTIKEL N i\M NDA :-- \
KERHE T SZONER MÅ USTSTRÄCKAS TILL ETT 1\ -_ 

STÅND AV 500 M OM'KRING UPPFöRDA JNSTALLA'f ' O
NER OCH ANDRA ANORDNIN GAR , RAKNAT FRAN l , E
RAS YTTERKANTER ALLA NATJON ERS FARTYG SKO J\ 
RESPEKTERA DES A SÄKER14ET SZO ER. 

4. EHURU DE BE FINNA SlG UNDER KU ST STATEN S U
RISDIKTION HA DYLIKA INSTALLATIONER ELLER Ä N
ORDNINGAR ICKE SAMMA ST ATUS SOM öAR DE HA 
INGET TERRITORIALVATTEN OCH DERAS NÄRVARO 
PAVERKAR ICKE UTSTRÄCKNINGEN AV EN K U ST
ST ATS T E RRITOH.LAL V A'fTEN. 
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S. VARJE SÅ DAN l NSTALLATIO N SKALL VE IJE RBöR
LIGEN TILLKÄNNAGEs OC H PERMANENTA VARNINGS
ANORDNINGAR ANBRJN GAS PÅ DESAMlVLA. VARTE IN
sTALLATION, SO M öVERG LVlTS ELLER I CKE ANVÄ N
DES, SKALL HE LT AV l ) \G SNAS 

6. VARKEN l NSTALLATLONER ELLER ANOR I)N LN GAR 
OCH EJ HELLE R S.Ä.KERHETSZO NER OMKRING DESAM
MA MA UPPR ÄTTAS, DAR TNTERFE RENS KAN UPPSTA 
MED U T NYTTJANDET AV ALLMÄNT ERKÄNDA FöR 
DEN I N TERNATJON ELLA SJöFARTEN VÄSEN TLTGA 
FARLEDER. 

7 I SÄKERHETSZONERNA SKALL K UST STATEN VlD
TAGA ALLA MÖJLIGA AT G i-\RDER FöR SKYDDAN DE T AV 
HAVETS LEVANDE TILLGÅNGAR GENTEMOT SKADLIG 
ÅVERKAN. 

8. KUSTSTATENS TlLLST ÅND SKALL I N H.Ä.MTAS JFRA
GA OM VARJE SLAG AV FOR SK N I NG Gi\LLANDE. KO N
TI NE NTALHYLLAN ELLER UTFöE.D D i\RST"Ä.DE.S. KUST
STATEN SKALL DOCK T REGEL ICKE N EKA TlLLSTAND 
DÄREST FRAMSTÄLLNING GöRES AV EN KVALIFICE~ 
RAD INSTITUTlON OCH A VSER VETENSKAPLIGT UT
FORSKA N DE AV KO NTJ N E NTALH Y LLANS N AT URVE
TENSKAPLIGA ELLER BIOLOGISKA KARAKT .L\Rl STISKA 
OCH FÖRU T SATT ATT KUSTSTATEN, OM DE)]' SA ö NS
KAR SKALL J-lA RATT ATT DELTAGA l ELLER VARA 
REPRESENTERAD VID UNDERSöKN rN GARNA OCH ATT 
UNDER ALLA FöRHALLAN DEN RESULTATET SKALL 
OFFENTLIGGöRl:;:S . 

Förf :s kommentarer. 

Artikelns inn ehåll överensstämmer i huvudsak med ILC :s artikel 
7 1 ~ varjämte vissa av ILC :s kommentarer medtagits i artikeltexten. 
N agr a tillägg ha därutöver g j orts . 
Li~,som artikel 68 åstadkom artikel 71 livliga och Iångelragna clis

kuss:oner. 

70 
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I förevarande sa mmanhang to rde det va ra tillfyJl est att encl <J t 
kortfattat re latera vissa dela r av kommittc- och p l ena rbeh an d l i ng~ 1. 

Tcke mindre än 14 ändringsförslag- fö relåg-o . A v dessa må hiir 
bland dem, som icke g-odk~imles - nämnas ett jugos lavi skt . vilk , t 
g ick ut på upprät tandet av säk erh etszoner även i lu ften ovanfc 
berörda insta llationer m m. Ett h o ll~ind s kt förslag inn ebar vissa rq 
ler för sjöfarten in om områden med stor utst räckning, dä r ett fler! 1 
samm anh ängand e in stalla tioner uppbyggts. Bulgarien upprepade si t 
tidiga re fö rslag i sa mband med art ikel 3, att "mil ihira baser" el h · 
andra in stallationer, som kunde utgöra ett hot mot andra state . 
icke skull e få upp r;(ttas på kontin entalh vllan. Tncli en framl ade et! 
liknande fö rslag. 

U nele r di skuss ionen framkom, att vissa state r med Danmark i 
spetsen önskade full frih et fö r kontinenta lh yllans rent vetenskaplig 1 

utforskning utan tvång at t begära ku ststa tens till stånd. Kommittel , 
beslu t bl ev, som framgå r av artik eln , dock en mera restrikti v orc 
ni ng i detta avseende. 

V id disku ss ionen angående det bulga ri ska fö rslaget med förbt l 
mot upprät tandet av "militära base r" m m framkom, att föreligga -
de formuler ingar icke reste någ ra hinder gentemot någon stats up;
rättande av elylika anläggningar, förutsatt att de icke hindrade u -
fo rskandet och exploatering av kontin enta lh yllans naturtillgång;,· 
Härtill anförde el en indiske delegaten att ku ststa ten i så fa ll mås t: 

åläggas skyldighet att förhindra utnytt jandet av kontinenta lhyl] ;, 1 

fö r el ylika ändam ål och fö reslog därför ett til hlgg i denna riktn i1 ~
ti Il Bulgari ens förslag. l sammanh anget för k la rad e den bulgari sl e 
de lega ten på en fr åga, att inte heller kuststaten själv borde få up. -
r;(tta elylika install ationer. varken fö r defensivt eller offensivt bru: 

Ceylons och Sovj etuni onens delega ter understöd de det indi ska fi -
slaget. 

T hailanel s delegat hys te f;uh[lgor fö r att uttrycket vetenskap ll. a 
unelersökninga r ~( v en kunde innefatta k imvapenfö rsök under vatt( J

ytan, varför han vi ll e ha en formuleri ng . som angav, att unders("
ningarna skull e ske i fredliga sy ft en. 

Från amerikanskt och även annat västmaktshåll framhölls, att frå
gan om militära anläggningar på kontin entalhyllan låg utanför kon
ferensens kompetensområde. Den brasilian ske delegaten ville att frå
gan skulle hänvi sas till avru stningskommi ssioncn. 
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E ft er ett synnerl igen invecklat röstni ngsförfarande blev artikeln 
vi d kommittebehandling-en godkänd med i stort sett ova n anfört m
nehåll. 

P lenarbehand lingen ledd e icke till några väsentliga ändr inga r . 

/ lrtik cl 6 

J. NÄ R SAMMA KONTINEi\TTALT-lYLLA GRANSAR T ILL 
TV Å E LLER F LERA STATENS T E RlUT OR TUM , V ARS KUS
TER UGGER MITT EJV[OT V A RANDRA, SKALL GHic\ NSEN 
FÖR T [LL DF SSA STATER HöRANDE KONTINENTAL 
HYLLA BESTic\MMAS GENOM öVERENSKOMM l=<: L SE DEM 
EME LLAN 1 FRÅNVARO AV EN SÅDAN öVE.RENSKOM
MELSE OCH SÅVIDA JCKE EN ANNAN GRANSDRAGNI NG 
PAKAL LAS AV SÄRSK fLD A O MSTÄNDl GHETER SKALL 
GRÄNSEN UTGöRASAV DEN MED fAN LT NJ E, PÅ V JLKEI" 
VARJE PUNKT ÄR BELAGEN PÅ SAMMA AVST}, ND FRAN 
DE NÄRMAST E PUNKT E R NA P Å DE BASU NJER. F R AN 
VILKA BERöHDA STAT ERS YT TT<E T ERRTTOH.IALVAT
TEN BER i\ KNAS. 

2. NÄ R SAMMA KONTT EN T ALH YLLA GR '\NSAR T l L L 
TVÅ ANGRANSAND E ST ATERS T ERRl TORl ER SKALL 
GRANSEN PÅ KO TINEN T ALHYLLAN BEST ÄMMAS GE
NOM ÖVER.ENSKOMMELSE DEM EMELLAN . T FRÅNVA
RO A V E N SÅDAN öVERENSKOMMELSE OC H SÅVrDA 
ICKE EN ANNAN GR ÄNSDRAGN ING PAKALLAS AV SÄI\ 
SKILDA OMST ÄNDIGHETER, SKALL GRANSEN BESTAM
MAS GE NOM UTNYT T J ANDET AV LIKAAVSTANDSPRl N 
ClPEN l FöRHÅLLANDE T l LL DE ::-JÄRMAST E PUNKTER
NA PÅ DE HASUNJER, FRÅN V ILKA DE BADA STA T ER
NAS YTTRE TERR ITORTALVATTEN BER AK NAS. 

3. VID BEST AMMANDET AV KONTI NENTAL HYLLANs 
GRA SER SKAL L VARJE LINJ E, SOM UPPDRAGES I EN· 
LIGHE T M ED DENNA ARTIKE L S PARAGRAFER l OCH 2 
DEFIN IE RAS U NDER H ÄNVISNI NG TILL KARTOR OCH 
GEOGRAFI SKA KANNEMÄRKEN I DET SKI CK DE F öRE-
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LIGGA VID EN VJSS TIDPUNKT, VARVID LAGESBEST~\ \J. 
NING SKALL SKE l FöRHÅLLANDE TILL FlXA , PER M\. 
NE)JT IDE~-JTIFLEREARA PUNKTER PA LAND . 

Förf :s kommentarer. 

Art ikelns paragrafer l och 2 Överensstämma i sak med lLl s 
~'rt ik e l 72. PC~ragrC~f 3 h;u· tillkommit på engelsk t initiativ . 

Uneler diskussionen framkom bl a att ändrad gränsdragning t Il 
följe! av "särskilda omständigheter" skulle bli svårt att tillämp 
i praktiken. V il k a vor o dessa sä rskilda omständigheter? V e m skul'--: 
vid ski lj aktiga meningar avgöra , huruvida sådana omständigh et< r 
förelåg? De förslag , som innebar borttagande av denna fras bh v 
dock bemötta mecl elen synpunkten, att artikeln utan denna fras sk t -
le få en alltför kategorisk utformning för att kunna tillämpas Öv• r 
hela världen. Följelen blev att ILC :s text i detta hänseende hibehöl,·, . 

Efter en längre föreläsning angående kustlinj ernas förändring ~' 1· 

med åren av en engelsk specialist på sjörn~itning blev komm itt(.ll 
Övertygad om lämpligheten av elen föreslagna paragraf 3. 

Efter ett kortare meningsutbyte i samma fråga även i p lenarfih·
samlingen antogs artikeln slutligt med stor majoritet. 

Artikel 7 

Föl<ESKRlFTERNA J IYESSA ARTIKLAR PA VERKA I :'' 
TE KUSTSTATENS Rf.\TT ATT MEDELST TUNNLAR E; 
PLOATERA UNDEl<. HAVBOTTNEN BEFINTLIGA F Yl'
DlGHETER, OBEROENDE AV VATTEND JUPET OVANFö Z 
DENSAMMA . . 

Förf :s kommentarer. 

Artikeln tillkom på engelskt initiativ utöver ILC :s text i samba 1d 
med kommittebehandlingen av artikel 2 ovan. i\ven Sverige hacl• i 
annat sammanhang föreslagit samma text. 

Ifråga om ILC :s artikel 73, rörande sättet för lösande av tvi ster 
i fråga om kontinentalhyllan ( j fr bil l ) antogs densamma vid kom
mittebehancllingen men bortföll vid plenarbehandlingen på för slag 
av den sovjetiske delegaten. Denne föreslog härvid , att man skulle 
avvakta konferensens ställningstagande ti ll lösandet av tvister rÖ r<' n-
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de alla de frågor, som behandlats av konferensen och icke nu besluta 
något ifråga om tvister enbC~rt rörande kontinentalhyllan S[l skedde 
~iven sedermera, varvid Internationella Skiljedomstolen utsågs som 
det organ, vilket skull e fä lla clet slu tliga avgörandet i tviste r röran
de någon av konventionerna. 

, /rtihcl 8-15 

(Innehåll er bestämmelser för konventionens formella hehancl li ng. 
Utelämnas hiir. ) 

Bi laga 5 

Frågan ang icke kuststaters fria tillträde till havet 

Rubr fråga ingick ej i Internat ional Law Commissions arbete, var
för konferensen icke elisponerade någon g rundtext som utgångspunkt 
för sina Överläggningar. 

På schweizisk inbjudan hade därför representanter fö r tio icke 
kuststater sammanträtt uncln en arbetsvecka, omedelbart före havs
rättskonferensen , för att på grundval av bl a ett inom FN upprättat 
memorandum söka utarbeta cle principer, som borde bggas till grund 
för havsrättskonferensens därpå följande arbete. 

Den förberedande konferensen enades om följande 

Principer för icke kuststaters fria tillträde till havet 

Princip l 
1- ---

Rätten till fritt tillträde till havet 

VARJE ICKE KUSTSTATS RATT TILL FRITT TILLTRÄ
DE TILL HAVET GRUNDAR SIG P Å DEN FUNDAMENT A
LA PRINCIPEN ANG HAVENS FRIHET. 
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l Princip 2 
1 

Rätten att fö ra Nagga jJå fm·tyg 

VARJE ICKT;: KU STSTAT ÅTNJ UTER, PA GR U.:.JDVA •. 

AV FULLSTÄNDJG LJKSTi\LLDHET MED KUSTSTAT EJ. 

Rf.\TTE N ATT FöRA SI N FLAGGA PA FARTYG, SOM Ä \ 

VEDERBöRLIGEN REGlSTRERADE J EN BESTÄMD OR ' 
P A DESS TERRITORIUM 

~---

/ Princip 3 
1 

Nätten till sjöfm·t 

DE FARTYG, SOM FöRA EN ICKE KUST STATS FLA< 

GA, ÅTNJUTA PA DET FRIA HAVET SAMMA VILLKO 

SOM FARTYG, TILLHöRANDE KUSTSTATER; PA YTTRJ' 

OCH I NRE TERRITORIALVATTEN ÅTNJUTA DE SAMM_, 

VILLKOR SOM FARTYG, TILLHÖRANDE ANDRA KUST 

STATER j.\ N DEN, PA VARS TERRITORIALVATTEN D l 
BEFI NNA SJG. 

l Princip 4 1 

V il/lw r, tillämpliga i kuststatens hamnar 

VARJE ICKE KUSTSTAT j.\R BER f.\TTIGAD TILL ME .S 'j 

GYNNAD BE HANDLING OCl-1 SKALL U TDER I NGA Föl~ 
HALLANDEN ERHÅLLA MTNDRE FöRDELAKTIG Bl• 

HANDLING ÄN KUSTSTATENS FARTYG IFRAGA OM 

TILLTRÄDE TILL DEN SENARES HAMNAR. UTNYTTJA N

DET AV DESSA HAMNAR ÄVENSOM VARJE SLAG AV 

UTRUST NING M M, SOM NORMALT TJLLHANDAHAL
LES. 
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l Princip 5 

Niitt e11 till fri transitcriny 

NSlTEH. ING A V PERSONER OCH VAROR FRAN ~CKE 

TRA ' T A TER MOT F-l A V ET OCH V l CE V F:RSA M EDl~LST 
KUS1SSLAG AV TRA N.SPORTl\IIE I)F:L SKALL Fl~lTT TILL~ 
A~L U NDER HÄ NSYNSTAGA :.J DE TILL EX l .STERANDE 

~~~~iTLI)A ÖV F.RF~SKOMIVI EL .S ER OCF-1 KONVENTJO-

NER ·s iTERINGEN F AH ICKE FölZANLE~A ! ULLA,\1 -

~RAENR ELLEP SÄR SK ILDA AVGIFTER ELU.R .SKAT~~R 
GU T ~ \.. '-.. . · ~ ~ SOM PÅT AGT S l<OlZ 
MED U NDANTAG FOR A VGJ FTFl'- . ·- ~ 

SÄRSKTU )A TJÄ N.STER. 

[ Princip 6 
1----

Tmnsiteringsstaters ·rättigheter 

TRANSlTERINGSLANDET SKALL, ~~l) .~~~;B~~;~~~ 

DE AV i'LJ~LSTj~ NDJG fU~6~~I~A~~MANHi-\N'cER MED 

PORTMEI)Ll~No OCH ALLHUSTNING M M. HA Ri-\TT ATT 

TILLHANDAHALL~N ~-~~lGA ÅTGÄRDER FöR ATT CA 

VIDTAGA ALL,A NO?V ·~DET A V RÄTTEN TILL FRITT 

RANTERA. A T f UTOV A_ , AGOT SÄ TT GöR I N

TILL TRi-\ DE TILl~ HA\! !,_ T I CII~~~E~S EN A V ALLA SLAG. 
TRAN G PA DESS LEGITIMA - ~ - J MA.N 
SÄRSK ILT MED HÄNSYN TILL Si-\KER.HlcT OCH AL . . 

HÄLSOVARD. 

l Princip 7 
) ___ _ 

E.:l:istemnde och framtida övercnslwrnrnelscr 

(Å terges icke här ) 

O vanstående principer 

moranda och förs lag i 
d · f" ... · utarbetade me-tillsammans me 1 01 vag . 

. · f_. bl a Afgant stan , likn ande nktnmg t an ' · ' 
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Sch weiz och Tj eckoslovakien jämte ett anta l fö rslag från olika V liJ 

uneler för hand linga rnas gång result erade slutli gen i ett positivt for
slag till ändringar och till ägg till ILC:s arti kl a r . 

Vid p lenarbehandlingen blev samtliga dessa för slag beaktade <• ' h 

inarbetade i resp kon venti oner. (J fr Bi l 2. Konventi onen ang te1 1_ 

tor ia lvatten och ti ll äggszon: a rtikel 14, paragraf l och Bi l 3, K < 
1
_ 

vention ang det fri a havet: a rt ikel 2, tredje meningen: artikel ,) 
och a rti kel 4). 

Andra havsrättskonferensen 

( 17/ 3-26/ 4 1960) 

Kommittebehandlingen 

Bil aga IJ 

Geneve 

En rad förs lag från olika delegati oner för elåg inom "Comm itt e 

of th e who!·="· De presente ras hä r - sa mmanfattade - i elen or 1-
ning de väcktes och seel ermera blev behand lade. 

Ett soujeliskt förslag innebar att varje stat skull e ha rätt att själv 

bestämma sin territori a lvattenbredel upp ti ll 12 mil. T elen mån sta tt n 

bestämde sig för en m;n ch·e territori a lvattenbreclcl, skulle den ha ri, t 

att förklara utanför liggande havsbä lte upp till 12-mil sgrän sen s() i 

exklusiv fi skezon. 

Ett m e:n:Jwnskt förslag innebar en ganska märk! i g lös n i ng a v pr !J ,

lemet. J likhet med cl et so vj eti ska innebar det, att territorialvat tc 

bredelen skull e få uppgå till högst 12 mil. Dc state r. som stanna. c· 

vid en snävare g räns, skull e cmt:l lcrticl ha rätt ti ll en a llt breda L' 

f iskezon därutanfö r, ju smah re territoria lvattenbreeld de gjord e a,_ 

språk på. T erri torial vattenbredelen och därutan för be l ~igen fi skez• ~ ~ 
kunde dä rvi d va ri era mell an sammanlagt 12 och 18 mil. 

USA föreslog en maximal territori a lvattenbreeld på 6 mil m ed en 

maximal fis kezon, sträckande sig ut ti ll 12 milsgränsen. Viss rätt t ill 

f iske förutsattes för utländska fiska re i fiskezon en mellan 6 och 12 

mil, däres t de regelbundet hade fi skat där uneler de nä rmaste f<. m 
ft rel'\ före 1958, 
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K anada föres log en maximal territorialvattenbredel om 6 mi l med 

en maximal fiskezon , str:ickancl e sig ut till 1 2-m il sgränsei~: . lnga m

skri'tnkninga r - j f r det amerikanska försiaget ovan - iorutsattes. 

Island föreslog. at t bnclci·. som i övcrväf!ande grad ä r beroende 

av f iske för sin försörjning. i huvudsak själ v ska ll få bestämma om 

fat tningen a v sin fiskezon . 

Under el en osedvan ligt långa genera ld ebatten i kommmittcn (21 /3 

- 7/ 4 ) framkom - liksom vicl 1958 å rs Genevekonferens - a tt st a

te rn a ifråg·a om ter ri toria lv;:\ltcnbreclclcn kunde uppdelas 1 en 6-mii s

g rupp, va;·ibbncl märktes USA. det brittiska samväldet, Japan och 

de flesta västeuropeiska länder, samt en 12-m ii sgrupp, van hl a m 

vick östblock et , a rabstaterna ä vensom någ ra a iro-as iat iska och sycl -
"' amerikanska stater. 

Förutom de r ent folk r~i tts li ga aspekterna på frågan. där ta la rna 

ur de båda b g ren talade helt fö rbi varandra. dominerade de politi ska , 

mi litära och ekonomiska synpunkterna. 
Här må främst erinras om de rnilitära, där 12-mii san kinga rna an

såg sig kunna uppnå stö rre trygghet ju breda re te rritori a lvattenbreel

den blev, medan 6-mil sanh ~in garna ansåg, a tt den moderna vapen ut

vecklinaen med förde, att ii ven en 12-m il sgräns icke kunde erbjuda 

något s~m h ~ l st skydeL H är må dock fram hå ll as, att sto ra .insk:-änk
ningar i t ex de amerikanska 6. och 7. flottornas operatiOnsinhet 

under nuvaran de förh å ll ancien skulle nöclväncliggöra s av en allman 

utvidgning av territori <d vc.ttenbreddern a, särski lt i Medelhavet och 

F jä rran Östern. .. .. 
De ekonom iska synpunkterna sammanh ~ingde helt med t1 sket, dar 

stater som mest fiskade på " hemmakustcn" givetv is v ill e ha en brer! 

fiske~on medan dc, som hu vuclsakligen bedrev sitt fisk e vid främ

mande kuster. s jälvfa ll et llelst vi lle ha en smal f iskezon . Då dessa 

ekonomiska in t r~sscn stundom stod i motsatsförhålland e ti ll samma 

stats mi litära sådana , kunde naturligt vis inre konfliktsituationer spå

ras. De dom inerande sjömakterna i västlägret tillmätte dock de mi 

litä ra synpunkte rna elen största vikten . Såclana stater s01:1 t ex 

Kanada, Norge och även Danmark ön skade dock en bred ftskezo n . 

Från 6-milslägret framhöll s även, att den civila sjöfarten skull e 

kunna vållas a llvarligt avb räck vid en a llmän övergång till 12 n~il s 
territorialvattenbn~clcl. H ä remot invände det motsatta lägret, att SJO

farten mot bakgrund av rätten t ill oskadlig genomfart genom det 
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yttre territoria lvat tnet inte på något sätt skulk komma at t påverka '. 
Detta a rgument bemöttes i s in tur med att upp fatt ningarna om i1 
nebörclen av begreppet "oskad li g genomfa rt" divergerade sta rkt. va r
för denna ritt icke vo re något a tt li ta pi't . 

Efter gene raldebatten påbö rj~lcl es disku ssionen om de före liggan d. 
förs lagen. 

I syfte att ena västmakts läg ret f ram lades ett am crilw nskt-lwnadcn 
sis /d lwmjJro missförslay, som gru ndack sig på de båda länderna 
ovan behand lade förs lag. 

Härv id bibehöll s en territo ri a lvat tenbreeld på max imalt 6 mi l äve n 
som en f iskezon, str~ickande sig maximalt ut til l 12-milsg ränscl 
Komprom issen, som framko m efter långvariga öve rl äggninga r oc' 
konsultationer av resp regeringar, inn ebar, att de , som enligt cl l 
ursprungliga amerikan ska förs laget sku ll e få fortsätta att fisk a utan 
för 6-m ilsg r~i n sen, skull e få fort sätta härmed enelast uneler en 1( , 

å rsperiocl. 

Samti digt som detta förs lag tillgodosåg a ll a de stater , som i fra n ' 
t iden vill e säkra sina fiskevatte n åt de egna m edborgarna, ho rd: 
det enligt fö rslagsstä llarnas mening även i ri m lig utst räckning ti l 
goclose de stors jö fiskan de staterna. 

P å liknande sätt f ramlade 12- ·milsanhiin.garn.a ett lwmpromissföJ 
slag. Det var unelertecknat a v 18 state r ( Etiop ~en , Ghana, Gui n e< ' 
] nclones ien, l ran, l raq. J onlanien. L ibanon, J .ibyen . Mexico, M a 
rocko, F ili pp inerna. Saucl i-A rabien, Sucla n. Tuni sien, Förenade Aral 
republiken, Venezuela och Jemen ) . Förslaget grund ade sig på ova, 
beskrivna sov jet iska och mexikanska ursprungliga förs lag och hacl 
fö lj ande innebörd. T erri toria lvattenbreelden sk ull e få uppgå till max 
ma lt 12 mi l. V id mindre te rritorialvattenb redel skul le en fiskezon l 
etableras därutanfö r , som max imalt f ick utst räckas ti ll 12-m il sgräl 
sen. Därest någon stat sku lle ha mindre sammanl agd breeld på ter r 
to r ia lvattnet och f iskezonen. skulle den - gentemot stater med stö r ' 
sådan sammanlagd bredel - f å hävda samma breeld som elen sen an. 

E fter ytterligare di sku ssioner fö ljde slutligen om röstning, varv1d 
det amcrilwnslc-kanadcrtS?:s/w försl aget antogs m ed röstsiff rorna 43 
för, 33 mot och 12 nedlagda. B land ja- rösterna återfanns Danmark 
och Norge, bland nej-röste rna J s land och bland dem som avstod 
å terfanns Finland och Sverige. 

18-maktsförslaget för lwstades med röstsiff rorna 36 fö r , 39 111 <J t 
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och J 3 nedlagda. Bland ja-rösterna återfanns Island, h land neJ- ros
te rn a Sveri ge. Norge och Danmark samt bland de nedlagda F inl and . 

Ä ven det isländska, f ;örslayct, som en l ovan icke berö rde territo
rialvattenfrågan, antogs ehuru icke mi ndre än 46 stater (över halva 
anta let röstande) nedlade sina röster. F\ lancl ja- rösterna återfann s 
Dan ma r k, bland nej -röste rn a N or ge och bland de nedlag-da Sverige 
och F inland. 

Röstningarna visar, att det ti ll och mecl för de nordi ska staterna 
är svå rt att enas i dy lika frågo r. 

T territoria lvat tenfrågan gick så lunda enelast det amerikansk- kana
elens iska förs laget vidare till plena rbehand li ng. 

Plenarbehandlingen 

rn fö r plenadörsamlingen förelåg ifråga 0111 terri tori alvattenbreel 
el en - förutom det från kommitten härrörande amcri!wnslc-lwnadcn 
sislca förslaget - ett 10-ma/ctsförslay (Indonesien. lraq, L iban on, 
Mexico, Marocko. Saucli-Arabien , Sudan , Förenade A rab republiken. 
Venezuela och J e men ) till en reso lution a v innebörd , att FN vid si n 
sess ion 1965 ( !) skulle överväga sammankallandet av en nv kon
ferens för över läggningar i terr ito rial vattenf rågan och att de stater. 
som hade erhå lli t sit t oberoende före 24/ 10 1945 skull e avstå f rån 
att utöka s~n nu varande territorialvattenbreclcl. S lutligen innehöll re
solutionen ett erkännande av state rnas rätt t ill en fiskezon ut t ill 
12-m i lsg r ii n sen. 

J j ~1m förel se mecl 12-mi lsanhängarnas huvudförslag i kommitten 
hade detta för slag enelast 10 stater bakom sig. medan så lunda 8 bort-
fa ll it . Detta förhå llande ävensom det nya förs lagets form och inne
håll , v isade att 12-mi lslägret hade svå rt att repa sig e fter hakslaget 
i kommitten. 

Samtidigt förnyad e 6-mil sanhängarna s;na ansträngninga r at t viir 
va nya rös te r. Några ändringsfö rslag, varom ökad enighet uppnå cl 
cles, såg o dagens l j u s och ä ven andra mera affärsmässiga synpun k ter 
utvecklades in för de tvehågsna. 

I slutskedet ansågs a llmänt, att det amerikans k-kanad ensiska fö r
slaget hade goda utsikter att få erfo rderlig 2/ 3 majoritet. 

Sedan sistnä mnda ändringsfö rslag antag its av p lenadörsamlingen 
skedde elen med största sp~inning emotsedela röstningen om huvud
förs laget. 
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V id röstsammanräkningen visade det sig doc k att fö rslaget för/w ,·
tats med 54 röster för. 28 emot och 5 nedlagda. En nej-röst mindr\' 
skulle däremot ha lett till ett antagande av förs laget. Bland ja -r · ,_ 
tern a märktes Sverige, :\1 orge, Danmark och F inland. B land nej -r(i ,,_ 
te rna mi1 rktes bl a Island och lndien samt bland de nedl agcia märkt< ; 
Japan , som i kommitten röstat fö r förs laget. Ind ien , som hade necll a> t 
s in röst i kommitten , röstade dessutom nu emot förs laget. 

Även det isländska fö rslaget , som god känts i kommitten bl ev !il 
som 10-makts för slaget förk astat. 

E tt sista fö rsök av USA att f å för slaget omprövat genom en n 

omröstning erhöll ej heller elen härför erforderl iga 2/ 3 majori teteJ , 
E tt reso lu tionsförslag, framställt av Etiopien, Ghana och Liberi · 

med hemställan till F N :s generalförsamli ng om tekniskt bistånd fr ·· 
utvecklingsländ ernas fisker inäring antogs däremot och bl ev det encl , 
forme ll t pos iti va resultatet av den långva riga kon fe rensen . 

1055 

Bil aga 7 

Förteckning över territorialvattenbredder m m 

N edanstående fört eckning, som grund ar sig på av resp stater läm -
nade upgifter , utgavs av F N- sekreta riatet elen 8 febr 1960. Niir ej 
annat angives räkna s bredel en i di s tan~minuter. Förteckningen iir här 
något tillrätta lagd. 

l ' 
G rä nser för sä rskilda ändam ål 

,"D ---
~-o :1 l 

"' v c c l 
· ~ H '--' 

St at 8~ 
v .....!.. .9 ' 2:! c '--' 

~ 

"'~ -~ v ·;:::; (!j <l) 

. s~ ~ c c; '--' H '--' c~ ..c 
H '--' o~ H .§] :..::;" , ~ "' b . ~ <l) "' ~E <l) 

l 
b ?-

l 
,..:,: ·:;:~ ·~ " c 

" '"' 
H '-' u :.a "' "' E-< Vl ~ - ~ i-L; z Vl 

l 

l 

l l l l l l I 2 l 3 4 5 6 
l 7 8 9 JO 

l l 
Albanien l O 
Argentina 3 A nm I I2 12 5 3 IO 3 I2 
Australien 3 3 3 3 
Belgien 3 IO km 3 3 
Brasilien 3 A nm2 I2 3 
Bulgarien 12 
Ceylon 6 Anm I 6 6 6 6 6 6 
Chile 50 km 200 IOO km Iookm 

Anm I 
China 3 I2 
(Formosa) 
Colombia 6 zo km 1 2 I2 

A nm6 
Costa Rica 2 00 200 

Anm r 
Danmark 3 4 3 
(Grönland) 3 
(Färöarna) 12 
Dominikanska 3 I5 15 15 
republiken 
Ecuador 12 Inti ll 

200 lll 

El Salvador 
djup 

200 200 200 

Etiopien 
Anm r 

1 2 I2 
Finland 4 6 
Frankrike 3 zokm 3-6 3 6 
Förenade Arab- I 2 
republiken l 
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' 
l l l l l l l I 2 3 4 5 6 7 8 

Förenta staterna 3 Anm 3 12 

Grekland 6 ro 
Guatemala 12 Anm 3 12 
Holland 3 3 
HondUt·as Intill 6 

200m 
djup 

Anm 3 
Indien 6 Anm 3 !2 JOO 

Indonesien 12 
Anm4 

Iran 12 Anm 3 
Iraq Anm 5 
Irland 3 
Island 4 12 
Israel 6 Anm 3 6 6 
Ita lien 6 12 ro 6 
Japan 3 
Jordanien 3 3 
Jugoslav ien 6 6 ro 
Kam bodja 5 Intill I 2 12 I2 

50 m djup 
Anm r 

Ka nada 3 12 3 3 12 
Korea l Anm r 120-200 
Kuba 3 I2 3 3 3 

Libanon 20 km 2o km 6 
l~ iberia 3 3 3 3 3 3 
l Libyen 12 
Malaya l 3 l 
Marocko 6 
Mexico 9 Anm7 Over 

konti-
nental-

Monaco Anm 5 
hyllan 

20 km 
Nya Zeeland Anm 5 Anm 5 Anm 5 3 
Nicaragua A nm r 
Norge 4 ro 12 och 4 

Anm 8 
P akistan 3 Intill roo 

famnars 
3 3 

(c:a 200 
m) djup 

Panama 12 A nm r Over 
kont i-

n ental-
hy llan 

9 

6 
12 

3 

3 

3 

4 

l 

AJ 

o -
n 6 

A11 l 6 

..--
l l l l l l l l I 2 3 4 5 6 7 8 

- l l per u 200m l ' 
200 

A nm r 
Polen 3 6 6 
p0 rrugal I n t ill 6 Reci-

zoo m pro k t 
djup 

A nm 3 
Rum änien J 2 
Saudi-Arabien 12 J 8 r8 
Sovjetun ionen 12 
Spanien 6 6 6 
Storbritannien 3 3 3 3 
Sverige 4 4 
sydafrikanska 3 3 3 
unionen 
Thailand 6 12 
Tunisien 3 Intill 

50 m 
djup 

Turkiet 6 4 
Anm9 Anm 9 

Tyskland Anm 5 3 
(Väst-) 
Uruguay 6 
Venezuela I2 Intill I 5 I 5 

200 01 

lvietnam 

djup 

l 
i\nm 3 

zo km 

Anm r . Innefattar suveränitet över va ttnen ovanför kont inenta lh y·ll an. 

2. P åverka r icke sjöfart och fi ske. 

3· P åverkar icke va ttnen ova nför kontin ental hy ll a n. 
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9 l ro 

6 
A nm 6 

r 8 

4 
3 

5 
15 

4· I zonen utfä rd ar ku ststaten erfo rderliga föresk rifte r för beva ra ndet av 
havets levande ti ll gå ngar. 

5. Bredd "en li gt gällande internationell rätt" (in gen siifra uppgiven). 

6. Avser förbud mot förorening av haver. 

7· P åverkar icke sjöfarten. 

8. Norge har r 2 disr.min. fiskegräns på k uststr:ickan norsk/ ryska gränsen 
-Lindcsnäs och 4 di st.min. Lindesnäs-norsk/svenska gränsen. 

9· Inga gränser uppgivna under motivering att hithö rande lagstiftning 
håller p å a tt omarbetas radikalt. 
Siffrorna är hämtade ur amerikansk källa. 

l 
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Militärhögskolan 

ny utbildningsorganisation för högre utbildning 

av officerare 

Av kommendörkapten KURT STRöM 

Start för n.·il/tiirhögslw!an 

V ~tra t re försvarsgrenars mest kvalificerade utbildningsanstalter 
- K rigshög skolan , s jökrigshögskolan och Flyg-k:rigshögskolan - · 
upphörde formellt att finna s till elen 30 september i år. D e marin
officerare, som den 16 oktober skulle påbörja sin högskoleutbilclnim;, 
inställde sig i stället till marinlinj en vid elen nyinrättade Militär
högskolan -·· J\IIH S. Därm ed hade de av 1960 och 1961 års riks
elagar fattade besluten om en för alla för svarsgr enar gemensam krigs
högskola i praktiken blivit genomförd. 

Det andra värJelskriget och den diirpå fö ljande utvecklingen visade 
tydligt vikten a v en nära sam verkan inte enelast mellan krigsmaktens 
olika komponenter utan även mellan krigsmakten och samhällets öv
riga friktioner. Ett modem t krigs tota la karaktiir kräver ett total
försvar. M~tbi\ttningen för detta kan inte uppfyllas utan en ständi g 
s tri van eft er en nära samverkan. För att en sådan skall fungera i 
krig, måste den förb eredas redan i h ed. Genomgripande organisa
toriska och förva ltningsmässiga åt g ii r der har und er det senaste de
cenniet vidtagits i detta syf te - inte minst i vårt land. De office
rare, som i framticlen skall bekbcla ledande poster inom vårt försvar 
och som clä1·igenom komm er att påverka utvecklingen av detta, mås
te redan uneler sin utbildning ges ökad e kunskaper och ökad för
ståelse för det totala försvarets problem . Genom elen samordning, 
som lämpligen kan och bör ske inom elen gemensamma högskolan, 
får dessa officerare tillfälle, att på ett relativt tidigt stadium arbeta 
gemensamt med kamrater ur andra försvarsgrenar och med dessa 
lösa för vårt försvar gemensamma uppgifter. 

Utomlanels har krigserfarenheterna på vissa håll tidigare än hos 
oss lett fram till för försvaret gemensamma utbildningsanstalter. 
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l U SA organ i serades sålu nda 
lcgc". Dess ;1ndami'tl framg·iir 
labor as one''. Storhrit<Lnnicn 

redan 19-1-6 "Armed F orces S taf f Co 
klart av skolans motto : "That all lll <l 

följ de efte r 1947 med "J oint Servie t 
Staff College" . Och i FinlcJncl har en för försvarsgrenarna gem e1 1 
sam krigshögskola trätt i vcrksC~mh et efter kriget. 

J vårt Jane! togs fr;"1gr~n om vidgad samm·cln ing· ;1v elen militii1 
högskoleutbildni ngen upp av hl a <1rmcns officersutbildningskon 
mittc (i\OUK- 1946 ) samt för svarets office1·sutbi lclningskommit t• 
( 1'0 UK -1950 ) . !4~fte r förberedand e unel ersökningar n höll föru tv: t 
rande övcrbcfii lh ava ren 1 9~7 bemynd igand e att till si1tla en kom mi tt 
för at t utreda en niirmare samordning av högskoleutbildningen. D en 
na kommittc - Försvarets högskoleu t redning (Fl-l U) - förordad 
i sit t 30/ 11 1959 avbmn acl e hetänkanek en ökad samordning a 
s tabsuthilclningen, m en log avstånd fr i'm en gemensam krigshögskoL 
D en högre tekniska utbildningen upptog kommitten inte t ill hehan' 1 

ling. Hetin ka ndet överarbetades in om försva rs staben och ll /2 19(1· 
inbmnade överbefä lh a varen underdån!gt törsl ag om in rät tanek a 
en för krigsmakten gemensam högskola. Redan samma å r fattad. 
rikselagen principbeslut hiirom . På g-rund va l av ytter li gare utredn in 
inom en särskild a rbetsgrupp fram lades vi't ren 1961 full ständigt fii t 
s lag till o rga ni sation av de nna skola och mecl riksdagens bi fall li' 
Kungl Maj :ts proposition 110/]961 hade frågan slutligen löst 
K ung l M il itiirhögsko lan va r ett f aktum. 

Sjö ln-iysh öyslwlan -- en !.:ort åicrhlicl< 1
) 

Innan jag bmnar en redogörelse för militärh ögskolan s organ t~ 
tion och uppgiftn vill jag gö ra en kort ;'Jterhlick p[t K ungl Sjök ri.~ 
högsk olan och dess 63-;tr iga tillvaro. 

~r'\T är sjökrigshö,gskolan inriittacles 1898. hade intresset för en dyl 
uncl ervi sni n <rsanstalt viicU s l;'mgt tidiga re. Såluncla inlämnade K un 
Örlogsmann~Jsiillskapd 1874 ett uncl~ rd!inigt för slag t ill en tvåi'tr 
högskola för officerare. Fyra [tr senare ingav dåv<l!·ancle ch efen 
för flottan s militärpe rsonal förs lag till en för unelerlöjtnanter av 
sedel högskola, v ilken dock mera var att betrakta som en fort siit l-

1) Kungl Sjökri gshögskolans hi sto ria 1898-1948 har teckn ats av komm endö .- n 
D. Landqui sr i februarinumret 1949 av denna tidskrift. 
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Kungl Sjökrigshögskolans förste chef, dåvarande kommendörkaptenen, sedermera 
:~miralen C. A. M . Hjttlhammar- chef I898-19or. 

ningsskola ef ter sjökrigsskolan, och som skulle innehå ll a en ettå rig 
obligatorisk kurs och en därpå följand e, likalecles ettå rig, frivi ll ig 
kurs . Förslaget fö ranledde propos ition t i Il rikselagen 1879 . som dock 
fann att fråga n ti ll s vidare kunde anslå. 

Intresset för en högskola höll i sig och fö ranledde 1879 bl a ett 
föredrag inför sjöofficerssäll skapet i S tockholm av då varande löjt
nanten vie! f lottan, sedermera amiralen och statsmi nistern Arv id 
L indman. Härutöver skrevs ett f lerta l uppsatser i örlogsmannasälls
kapets tidskrift. Sedan ytterligare impulser erhålli ts genom några sjö
officerares studi er vid N a val l iVar College i Förenta Staterna, f ram
lades och godtogs av riksdagen ett o rganisationsförslag å r 1898, var
på högskolans första reglemente faststä lleles samma å r. 

Högskolan var från början organ iserad på en tvåårig allmän kurs, 
avseeld för flottans subalternoff icerare, och en ettårig högre kurs, 
avseeld för r egementsofficeral-e och kapten er . Då kustarti ll eriet upp-
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sattes 1902, omorganiserades högskolan 1 syfte att kunna motta ~. 1 

iiven kustartilleriets officerare. 

Cenom ett nytt reglemente 1908 erhöll högskolan elen organisatiol . 
som seelermera i stort sett behi'1llit s . A lln:änna ku rsen blev ett<"t r J· 
och den ursprungliga högre kursen indrogs. I dess sbl li e tillko1 
för officerare. som genomgått el en allmänna kursen, tre fort sii tt 
n ingskurser, ni!mligen allmänna fortsättningskursen, art ill erikurseJ 
samt elen kombinerade torped- och minkursen. Torped - och minkur 
sen uppdelad es 1911 i en torpedkurs och en minkurs. ArtillerikurSl" \ 
blev 19 19 tvåårig, varjämte samma år el en allmiinna fortsättning ~ 

kursen erhöll namnet stabskurs. A r 1927 tillkom högTe kurs f i> 
kustartilleriofficerare. Ar 1931 tillkom en ny högre kurs f ii 
såväl sjö- som kustartilleriofiicerare - förb in clelsekursen. 1933 til l 
kom ytter li gare en högTe kurs- nautiska kursen. Fr o m 1948 fic l 
även marinintcncl enturo fficnarc fortsatt utbildning i en särskild ti l 
:o.ko lan knuten kurs. 

Utökningen av antalet kurser samt elen från slutet av 1930-tal < 
intriiclcla ökningen av antalet off icerare i varje kurs v;cl sjökrig~ 

skolan meclförclc en bctychnclc ökning av antalet elever vie! sjökri go 
högskolan. J\lleclan elevantal et 1898 äncla intill andra v~irlclskrig ct 

utbrott varierade mellan 15 och 30, skedde därefter en clubhl eri nf-, 
och uneler fle ra år en trccl uhlJling :-~v antalet. 1949 var t c antal l 
elever inte mi ndre iin 89. 

V id åtskilliga tillLillen ända seelan 1903 hade skolan utländsk 
eleve r . Det sammanlagda antalet var 55 , huvudsakligen norrm~i 1 

danskar och finliinclarc. Fyra columbianska och tre thailändska elever 
bland dc scnJrc prins Calvarnclis-Disku1, har Httt högTe utbildn in · 
v id sko lan. 

H.K. H. Prins \Vilhelm var 1908-1909 elev i elen allmänna k u t 
sen. Prinsen följ c! c ä ven uneler vintern 1910-1911 unelervisningen 
a llmänna fort sättningskur,en, och fullfö ljclc cl~irmed det högsta u t 

bi ldningsprogrammet fö1- sjöoff icerare på stabslin jen. 

Militärhögskolans oryanisation och ·ucrhsamhct 

Den nya militärhögskolans o rgani sation framgår av vidstående 
tablå. 

Ad j Ex p 

- -

Armelinjen 
Linjechef A o z6 

Vapen - Ingenjör-Stabs-
kurs tckn1sk teknisk 

kurs kurs 

Allmän kurs') 

O rganisationstab! å 

Skolchcf Bo 4 

Stabschcf Br r 

Skolswb 

Förvalt
ningsavd Kassaavd 

--

Marinlinjen 

Linjechef A o 

Fonifi-

26 

kations- Stabs- Teknisk 
teknisk 

kurs 
kurs kurs 

Allmän kurs 

Mannl ntcnden

turkurs 
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Bibliotek 

Flyglinjen 

echcf Ao 26 Lin j 

Stab 
kur 

Al 

-

s- Teknisk 
kurs 

!män kurs 

Toralt antal heltidsanstillda lärare (linje- och k urschefer inräknade) är )-! , 

varav tv :l c i vila lektorer i matematik och teleteknile 

D e vie! marin linjen anordnade högre kurserna - stabskurs och 
teknisk kurs pMJörjas vartannat ~~r och ha båda 18 m[maclers bngcl. 
Uneler först:l sommaren sker dock ett uppehåll i utbildningen om 
5-6 månader, då eleverna av marinchefen kommeneleras till tjänst 
gö ring vid staber och förband. Denna tid inräknas inte i kursläng
clerna, varför eleverna i högre kurser i praktiken är bundna till ut
bildning under två år. 
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M ilitä rh ögskolans mål iir att ge vid krigsmakten fa st anställcl ;t 
o fficerare 

dels dc vidgade kunskaper om krigsmakten , sä rskilt elen egna fö r 
sva rsg renen . och ökade in sikter i icl;e m!litä ra ii mn en. som erfordra s 
i befattnin g, som skall ell er företräd esv is ska ll bestridas av mn e
havare av bestiil lning fö r kapten, 

dels de v idgade kunskaper om krigsmakten och det ovriga total 
försva ret samt dc ökade insik ter om samhäll slivet i öv rigt . vilka äro 
edorder liga för att gö ra elevern a skickade att tj änstgö ra i kvali fi 
ce rade befattningar vid högre staber och förvaltningar, i kv alifi ce 
racle lä rarbefattninga r samt fö r att förbe reda eleverna för tjän st 
gö ring i särskilt kva li ficerade befa ttn!ngar, varom nyss sagt s. sam t 
som ch efer för högre förband. 

Ovanstående målsättning är utdrag ur Kungl Maj :!s prov isoriska 
r eglemente för MH · (TS A nr 74/ 61) . Det för sta styck ~t syftar prt 
de allmänna kursern a, det andra på de högre. 

Inn ebörelen av målsä ttningen för de högre kurse rna iir att gl' 
eleverna ingåend e känn edom om den egna försvarsgren en samt god 
kunskap om vårt lanels st rategiska problem, om de andra för svars
grenarna och om Övriga dela r av total fö 1·svaret. H ä1·j ämte sk;tll (k 
bibringas vana att gemensamt stud era. disku tera och I.Jehamll a total
försvarets samordningsproblem. 

E leverna ska ll dess utom ges kimnedom om långsikt spl anering . 
krigsplanläggningsarbete och beredskapsåtgärde r i f red . De skall i; , 
g rund lig in sikt om de tekni ska faktorernas inv erkan på operation er 
och på behov av strid smedel samt god förmåga att i samarbete med 
r epresentanter för old.;:a delar av totalfö rsvaret (särskilt Försvaret ~ 
fo rskningsansta lt och de cent rala fö r va ltning-arna) göra jämföranch 
analyser av t e vapensystem mecl hänsynstagande ti ll striclsekon ll 
miska faktorer. 

J utredningsa rbetet fö r elen nya skolan har vissa fa rh ågo r ypp<tt ' 
att samund ervisningen och det viclgaclc kunskapsstoffet skull e ku n 
na leda till en ytlig kännedom om mycket till fö rfång fö r fackku n
skap inom el en egna för svarsgren ens område. I de nya p lanerna ha r 
samundervisningen visserligen beretts ökat utrymme, men något av
kall har icke g jorts på fu ll stäncl!g Lunskap om elen egna försvars
g renen. Detta innebär, att unelervi sningen vid de allmänna kursern ;1 
Qch de högre kurse rnas första år huv\.lclsakl igen ägnats åt den egn:• 
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försvar sgrelh'l1. J )c st r:i!egiska grundbegreppen , samhäll sfunkt io
nerna och g runderna för dc andra försv<trsgrenarnas ve rk samhet 
och s!.ricl kommu- ~ven att stu ckr~ts uneler denna t id. Den i egent li g 
mening samordnade undervi sni ngen blir dock i hu vudsak koncent
re rad t i 1l el e hög re kursern<1 s an c\ ra b s[, r. l)cn a v ser fri1mst strategi 
och tillämpade stuelin och övning:n s!'tv:i l i stahs:lmm·n som tcknisk:1. 
;:imnen. Denn;~. utbildnin g· iiger rum i inrm av app\ik;~.toriskt exem
pel, cliskussinncr, gemen~::tmma hltövninl!;:l1· och stuelicresor m !ll. 
D e applikatori ska exemplen stueleras i gruppen som sammansiitts av 
elever ur clc tre iörsvarsgrcnarn;:t och alltid leds g-emensamt av Lirare 
-från de tre lin_iern;:t. 

Jl[arinlinj c' IIS tc!mis!w !mrs 1961~63 

Vid m::trini in i en hCtr i höst. förutom allmiinn;:t kurser och marin
i ntencl enturku r~ , pithörjats teknisk kurs. Denna Htr en ringel av U) 
månader och kommer med uppeh åll f r i'111 maj - september 1962 att 
pågå till mitten :1v oktober 1963. Kursen har fåll en ny karaktär 
i det att de tidiga re t i il olika vapenområcien di ffcrentieracle ku r
se rna sam maniörts ti ll en "vCt pentckni sk kurs" . nakgrundcn härtill 
är, Cttt den snabba tek ni ska utvcc1Jingen trot s successiva förhittt 
ringar i kursplanerna medfört en eftersläpning i utbilclningen. Ti ll 
komslen av nya grupper av materiel ·- l c rohotvapensystem. AI~C
strid smcdd och elektronisk apparatur av olika slag ~ fordrar vi<1 -
!tacl utbildning stt v~il vacl gälkr tekniska grunclkun skaper som till 
lämpad militirteknik. Samtidigt krävs inom såv~_l försvarsstahen 
som. marin ledningen stabsofficerare med ingående tekn;ska kun ska
per . l)essa kan endast erh i'tllas vid en helt omändrad teknisk ul
bilclninF inom vilken elen nuvarande iudelningen p;''t va pentekni ska 
gren ar"'~j har n;tgon plats. Utbildningen måste ge clcls en tekn isk 
rrruncl in om ;11ilitä r teknd.;:ens hu vuclomr;tclen. clels ~ genom spec ial 
~tudi er vid kursen ~ n~tgot fördjupande kun skaper in om v isst tek
niskt avsnitt, clels :iven en god stabsut!Ji lclning. Den nya kursen avser 
att ~iven inom marinen skapa "tekniska stabsoff icerare'' . som kan av
ses för tjänstgöring i högre staber . Ku rsplanerna ti llgodoser de mest 
angelägn-a kraven på en förbättring av utbildningen , samt idigt ~om 
en samordnino· med övriga linj er möjliggörs i rimlig utstrackn mg. 

b . " l . l Kursen har dock i avvaktan på pågående utreLlnmgar om te m1s { 
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utbildning för off icerare" provisoriskt få tt anordnas med 18 mån _ 
clers kurslängeL En ökning av denna till 24 m[mader ä1· emellert' 
nödvändig för att nå det utbildningsmål man bör eft er st räva. 

N!arinlinjcns allmänna kurser orh marin"!:ntcndcnturkurs 1961-(J 

Dc allmänna kurse rna och marinintend enturkursen genomförs i ;, 
och uneler de niirmaste åren i stort enligt de p laner, som tid iga1 
gäll t vicl sjökrigshögskolan. Betygsättningen och antagning till högr 
kurser komm er också att ske på samm a sätt som förut. Niir cl e a ll 
männa kurserna på armelin jen börja r f r o m läsåret 1964- 65 to n ] 
dock frågan om en eventuell samordni ng inom mili tärhögskolan a 
betygsättningen samt antagningen till l1ögre kurser tas upp på ny t 1 

varvid vissa modifieringar i cl e nuva rand e bestämm elserna bm ]J 1 

a ktuella. 

Slutord 

Militärhögskolan har nyligen startat si n verksamhet och fl era fr; 
gor av såväl administrativ art som av undervisningskaraktär iir ä1 , 
nu icke slutligt lösta. S kolan måste få tic! på sig att finna cl e läm]• 
ligas te formerna fö r främst samordning av undervisningen . En sa 1 

kan emclleJ·tid redan nu siigas. De officerare ur armen , marin en ocl 
flygvapnet, som gemensamt i fö rsvarsstaben och i nära samverka' 
inom Övriga centrala staber och inom 1·egionala staber skall J ö~ 
våra försva rsfrågor, får i miliLirhögskolan inte enbart unclervisn i1 
om våra totala för svarsproblem. Främst får de till fä lle att lära kii1 
na varand ra person l igen både uneler gem ensamt arbete och u n el , 
frit iden. Härigenom skapas enligt min uppfattning de bästa fö ru 
sättningar för ett för vårt försvar fruktbart arbete. Vi hoppas al 

militärhögskolan och dess för ste chef, översten E . R osengren , [. , 
en lyckosam framtid i detta vik tiga värv. 

Litteratur 

OKÄND ARME: 

De europeiska motstånosröre lsernas histo r i a. 

Av Ka r l Heinz Hoffman - Otto Mayr-Arnold 

(Hörsta förlag 1959) 
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Detta är en utomordentligt intressant och dessutom syn nerligen viisk riven och 
objektiv bok om ett viktigt ämne. Man har seda n man läst denna bok lätta re att 
föreställ a sig dc problem, som vi stä lls inför om Sverige bli r ett ockupe rat land . 

Det är in tressant att läsa l1ur olika länderna belundlades av ockupationsmakten 
beroende dels p å styre lseform en , dels på ockupationsmaktens representant. 

En annan vi ktig faktor är l1ur motståndsa rbetet skall o rganiseras. Boken v isar 
vikten av att motståndsrö relsen är väl förberedd och väl planlagd redan i fred, 

så att den kommer i gång med sil. liret dröjsm ål som möjligt. 
Den tyska grundligheten visade sig dock fa rlig. Där tänkte man mer p å vad 

som skulle ske efter revolutionen än hur denna sk ulle ske. De kommunistiska 

motståndsgruppernas sär t att a rbeta belyses också. 
Konfliktställnin gen mellan mo ral och 6tt, samhä lle ocl1 individ belyses också, 

särskilt i samband med 20 juli-uppro ret i Tyskland, där den "fraJmynta intelligen
sen" med Stauffenberg är ett gott exempel p å detta svåra problem. 

Svårigheterna för Storbritannien att hå lla kontak t med motståndsmännen fr am
går bl a av förl1 ållan clena i Holland, där det tyska kontraspionaget uneler ett helt 
år skötte kontakren med brit te rn a uran att dessa ludc en aning om, att hela mot
ståndsorganisationen var upprullad . 

Commandosolclaternas rittsliga sre-il! ,;ing diskuteras också, och i boken fram 
hålles att den tyska in ställningen, a tt varje comnnnclosol clat skulle dödas, rätt
färdi gas genom en brittisk order som föll i tyskarnas händer v id anfallet mot 
Dieppe. 

O versättningen är briljant gjo rd, men he lh etsintrycket stö rs av fle ra korrekturfel. 

FIGHTING A DMIRAL 

Av Captain Donald M acintyre. 

(Evans Brothers Ltd, London) 

Y. R. 

En delmän sägs vara födda att föra befäl, utrustad e med naturli ga gåvor att 
utan vidare göra sig gällande. Man kunde vara böjd att tro, att Si r J ames Samer
ville, känd från andra världsk r.i get kanske främst för sitt chefskap för brittiska 
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sjös tridskrafter i indiska farvatten under en ytterst kritisk period, hörde till dc' .1, 

som f rå n t idig ungdom var predestinerade till höga poster. Så var ingalunda fi ,._ 

håll andet. Unge Samerville led tvcirtom i hög grad av brist på självförtroende, so n 

gjorde honom ovill ig att framträda; det var snar·are något självutplånande i hc a 
hans uppt rädand e vid denna tid. Han var själ v med ve ten om denna sin sva g h 1 

och satte in sin kraft p å att övervinna sina minderv;irdeskomplex. G:irna stei! ], . 

han sig i opposition, som gav honom en sporre att ], ;ivda sig. 

Sumervi ll e var tekniskt intresserad ; hans väg kom att gå till torpedskolan oc 

gjo rd e l1onom till torpedspec ialist. När senare den trådlösa telegrafen introducer 

des i brittiska marinen, föll det p å hans lott - liksom sen:1re ifråga om radar 

att anpassa den nya uppfinningen efter flottans speciella behov. Somervilles u 

veckling f rån den st ill samme, tillbakadragne teknik ern till mann en på hög:r. che f, 

poster beskrives som något av en metamorfos. Man kan sciga, att den ägde rum ö' 
en natt, när han 1920 utncimndes till sekond på slagskeppet Ajax. Den nya poste 

blev en h ård skola för Somervi lle, som l1är tvangs att mobilisera sin innehocn u 

organisationstalang men också sin förmåga att entusiasmera sina underlydande. l\ 
han kunde förstå sina underlydande visade han 193r, då han blev en av de t \ 

officerare, som sattes att utreda förhållandena kring myteriet ombord p~t far ty 

tillhörand e Home fleet. Myteriet utlöstes, när helt oväntat drastiska och kra fri ~ 

nedskä rningar i sjömä nn ens avlöningar tillkännagavs . Samerville fann snart, :: 

roten till det in träffade i hög grad fick tiilskri vas det ekonomiska träsk, var i c 

stor del av manskapet hamnat genom alltför opt imistiska avbetalningsaffärer oc 

vissa firmors lockande kreditvill kor. När Samerville 1932 fick en befattnin g 

Portsmouth, blev hans första å tgärd att rensa upp i alla dessa osunda mell ar -

havanden med flottans folk. Han startade en riksorganisation för flottan s un 

formsskrädde rier, som införde sådana regler att osunda låneaffä re r utrotades. 
Dc föl jande åren gav Sumerville mycket och hårt arbete, så hårt, att läkarn 

a nsåg sig kunna konstatera lungtuberkulos och såg ingen annan utsikt för hono 

än förtidspensionering. Samtid igt som han ble v riddare av den förnämliga Batl 

orden, avfördes han den 31 juli 1939 ur aktiv tjänst. Samerviiles privatläka 
delade emellertid inte militärläkarnas uppfattning om hans onda. 

D en 2 september 1939 talade Sumerville i BBC över ämnet "Flottan i vardande 

Det va r han s första framträdande i radio som militär kommentator; den ordina r 

mannen på denna post, hade hastigt insjuknat, och så fick Sir J a mes rycka in S<" r 

ersättare. Han skulle senare under kriget bli en gärna hörd röst, som gav flo tt '' > 

syn p å kri gsutvecklin gen. 
Krigsutbrottet kallade Samerville till hans gamla arbetsfält, signalskolan. D t 

gä llde nu som redan nämnts att arbeta på radarns a nvändning i marinen. Här låg 

de ol ika vap engrena rna i konkurrens med varandra, men Sumerville lyckades att 

för flotta ns del skapa effektiv radarvarningsutrustning, som genom hans insatse r 

kom i bruk m ånader, kanske år tidigare än vad man vän tat. 
Nu var det inte längre tal om Somervilles sjukdomsanlag; han satte.s som chef 
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för styrkan " H", stationerad i Gibraltar. Här fick l1 an ett av sina svåraste upp

drag, när det gällde att få den f ranska flo ttan oskadliggjord efter det franska 

sammanbrottet. Hans vän A ndrew Cunningham hade lyckats övertala den franske 

amiralen i Alexandria att demilitarisera sin styrka; det skulle inte gå lika lätt för 

Somerville. Med tungt hjärta måste han öppna eld mot framka fart)'g i Mers-cl

Kebir; inte mindre än r.wo fransmän fann sin död vid detta tillfäll e. "Vi känner 

oss alla förnedrade över att fö rsta gången vi ir i str id så är det i en affär som 

denna. Jag känner på mig, att man kommer att klandra mig, och med rätta, för 

att ha fuskat från mig. Jag erl6nncr, att jag gjorde min insats halvhjärtat och 
med den inställni ngen kan man inte vinna fr:lmgång", kommenter·ade han senare 

händelsen. Det är också tydligt att hans aktier hos amiralitetet efter detta botten

noterades. 

Styrkan "H :s" närmaste uppgift blev att undsätta Malta. Med en tämligen 

hopkrafsad flottstyrka, vars besättning därtill va r otränad för den na speciella upp

gift, var Sumerviiles ställning långt ifrån av unds värd. Gång på gång kom han 

i opposition trll London, där herrarna vid sina skrivbord gav direktiv, som han 

ansåg omöjliga att följa. Efter slaget vid Kap Spartivcnto, som han avbröt utan 

att fullfölja attacken mot Vittori Veneto, kallades han t. ex. till London för att 

inför en särskild und ersökningskommi ssion redogöra för sin uppfattning av drabb

ningen . Han hade på k:inn, att man här ansåg sig ha fatt ett gott tillfälle göra sig 

kvitt en besvärlig kritik er. Kommissionen gav Sumerville full upprättelse; han 
hade avbrutit förföljandet av sin italienske motståndare i reitt tid för att säkra 

Maltakonvojens vidare färd . Inte desto mindre förklarade amiralitetet, att han 

visat överdriven försiktighet ifråga om konvojen och gjorde gillande, at t han bort 

förfölja det italienska slagskeppet, så att det kunnat sänkas. 
Styrkan "H:s" fortsatta manövrer i Medelhavet skildr as utförligt och blir till 

spännande läsning. Bombardemanget av Genua möjliggjordes genom a tt det italien

ska flyget underlät avpatrullera dessa farvatten. Hade fiygplan varit i luften i 

dessa trakter, kunde de inte ha undgått upptäcka styrkan ''H" och därmed hade 
hela operation en äventyrats . 

Efter ytterligare spännande upplevelser under hård konvojtjänst i Medelhavet, 
där han bl. a. hade att notera förlusten av han ga rfa rtyget Ark Royal, gavs Somer

ville befäl över något, som närmast kan karakteriseras som en parodi på en 

flotta, låt vara, att den på papperet verkade nog så slagkraftig. Via Capetown 

nådde han våren 1942 Trincomalee p å Ceylon som chef för slagskepp, som måste 

spara på varje vattendroppe för att hålla farten uppe 1 r 8 knop. Folket ombord 
fick använda vatten som dryck - i övrigt tvangs man undvara tvätt och tvätt

nin g. Att under sådana förhållanden hålla uppe stridsmoralen ställde stora k ra v 

på officerarnas ledareegenskaper. Själv utvecklade Sumerville under denna tid 

sin otroliga förmåga att v inna manskapets förtroende. P å ständiga inspektioner 

t ill olika flottenheter kom han i kontakt med gemene man. Hans trygga humor 
kom honom härvid till god hjälp och jagade bort t ri sta stämningar till förmån för 
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en mera glättig syn på en besYä rli g tillvaro. Själv ~.lskade Samerv ille både so 1 
militär och civil att varje morgon föreraga lå nga roddturer för att hålla sig i 
kondition. Unde r denna tid hände det ofta, ::ttt han gick ombord på något fart \~ 
och slog sig i slang med manskapet, som inte anade vem den spänst ige 6o-år in gc 1 

var som plötsli gt uppenbarade sig på däck utan gradbeteckningar eller ordmsban d. 
Samerviiles flottstyrka underkastades ständiga förändringar, som enbart ,, . 

h ind rade honom till mera lå ngsiktigt upplagd aktion . H an saknade dessutom n:i. 1 
nog totalt luftskydd. Uppgifterna blev högs t sk iftande med t yngdpunkten la 1-- 1 

p å eskontj ;i nst, som st rickte sig frå n Goda Hoppsudden till Indiska oceanen. Et. 
bart närvaron av han s flotta i dessa fa rvatten hindrade jap anerna att under 1 9~! 
visa sin flagga i Indiska oceanen ell er gå till a ttack mot Ceylon. Samerv ille ko 1 

senare i opposition mot Churchil l, när denne v ill e att han med då till gängliga flot 
enheter skulle bilda stomm en i en befrielseattack mot Burma. Sir James hävdade, :t t 
pbnen var omöjlig, då den på intet s;i tt stod i relation till tillgängli ga resursc 
C hurchill fick ge med sig, helt na turli gt utan nä mn värd entusiasm . Det hindrau. 
honom emellertid inte att i sina kri gsminnen uttala sig högst bet·ömmandc o , 
Somerville, som han beteclmade som en fa st kl ippa i O stern, som a llrid var a 
lita på . 

Han fick så små nin gom erforde rliga förstärkningar och kunde seda n led a atta •. 
ken mot Sabang, som bl ev en framgång, inte minst tacke vare att han tog japan c -
na på sängen. Senare följde aktion en mot Sourabaya, i v ilken Samerville ku th 
sätta in 93 plan från sina hangarkryssa re. 

V id denna tidpunkt hade Mountbattens hu v udkvarter organi se rats p å Ceylo .. 
Samerville fick nu upple va, hur Mountbatten drev den tesen, att flottan i :1.i 1t 
skulle vara underställd honom och am ira len hindras frå n an l yda order f r. 1 

amira litetet i London. Mountbatten hade därm ed accepte ra t amer ikanarnas org. -
ni sa rion, modell Mae Arthur. Några veckor efter uppn ådda 62 1r lämnade Som t 
vi ll e sin post som högs te flottchef i Fjä rra n Ostern för art i \V:~ shington bli ch+ f 
för brittiska amiralitetets delegat ion där, en post, p å v ilken han kvarstod t l 
f red ss lu tet. Tidigare under 1944 hade han, som nu varit i akti v tjä nst flera 
officiellt blivit på nytt uppförd på aktiv stat! Med ta nke p å att han fem å r rid it; ·' c 
för klarats odugli g för militärtjänst va r å tgärden oneklige n intressant om än r c.1 
tionen tagit vällång tid. D en 8 maj 194 5 utnämndes han till Admi ral of th e Fk 
Bl and lyckönskn in gstelegr:tmmen var också et t från en am ira lskoll ega, som re -
re rad e till J obs bok r 3: 4 ("Ty I uttyd en det falskeliga, och ä ren alle onytt t c 
läkare"). Som pensionär fick Som erville end ast njuta en lugnare tillvaro un e: ·r 
fyra år; han gick ur tiden I949· Biografien ger bilden av vad vi gärna med Y<.rt 
klich~tänkande karakteriserar som en "typisk engelsman". I alla hä ndelser besatt 
han tydligen ett otroligt lugn i de mest kritiska situationer, en oräddhet, som 
måste ha imponerat, och en humor, som var välgörande. Det kan vara på sin plats 
att erinra om den högtidliga rapport, som amiralitetet p å sin tid mottob från 
Gibraltar, där han i de mest formella vändnin gar underrättar de höga herram r i 
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London om att en av Gtbrait.us betö.Dda apor nedkomm1 t med en telnin g, som 
Sir James till en borpn dcipt tt!l Ne llt e Han hade emellertid senare fun nit detta 
namn olämpli gt ur rent biolobiska synpunkter och därför verks tä llt omdop till 
Nelson. 

Folk. so m mitt under brinn <1nde krig, bn få med en sådan so lglimt i pappers
exercisens tröstlöshet vis:u sig bes itta ett hemli gt vape n, som gör dem oöver
vinneliga. 

Eric Hägge. 

SIK KERHETSPOLITIKKEN 1920-1939. FRA FIZ)RHISTORIEN TIL 9. 
APRIL 1940. BIND Il. VERN ELLER VAKT? FORSVARETs KRIGS

HI STORISKE AVDELNING. OSLO 1961. 

Av Ni ls örvik. 

Den norske historikern Orviks - - i mer än ett avseende tungt vägande -- ve rk 
om mellankri gst iden s norska politik omfattar nu t vå di gra, vi idokum enterade 
band. Två återstå. 

Första delen, med und errubrik en " Solidaritet eller neutrali tet" rör sig hu vud 
sakligen p å det renodlat politiska planet. I kortaste sammandr:1.g inneb;ir det en 
skildring a v Norges någo t slingrande väg från den oreserverade a nslutnin gen till 
Nationern as Förbund (1920), v i:t en steg vis reträtt frå n et t kollekti vt säkerhets
system till en ganska svävande slu ts tällnin g (1 938): Man a ns1g sig kunna driva 
neutralitetspolitik - utan att avs tå från de fördebrett medlemskap i NF innebar. 

För sk riva ren fra1n stå r i denna nya nse rade, inträn gande och ganska sv ~. röve r
blickade skildrin g ett drag som sä rskilt bet ydelsefullt. D et cir icke mer än femton 
år mellan 1905 och 1920! Norges ledande politiker 1920 kund e praktiskt taget 
all a räkn as till 1905 å rs män. I efte rkri gstidens y ra varken kunde el ler ville dc 
säga nej till dc ledande, ideella pr incipern a i N F :s stadga . Dock kunde dc absolut 
icke bortse frå n det ideal fö r vilket de tidi ga re stridi t med mindre erfarenhet men 
med så m ycket mera av ungdomli g entusiasm och :w helhj ärtad, tveklös bes lut
samhet. Sm å ningom måste dock stå klart, att det fann s divergense r mellan den 
självständiga, suverän a nat ion a lsta ten och den loja la medlemm en i en övernationell 
organisation - särskilt när man kommer till den prakt iska till:impningen p å en 
liten stat. Här ligger vcil ytterst den psykologiska gr und en till den slingrand e v;ig, 
det stegvisa framåtskridandet mot en full stän d ig neutralitetspolitik, som bäst mot
svarade un gdomsidea let om den sjä lvs tändi ga suve räna staten. I stämnin gsläget 
efter ett krig som tjänat syftet " att göra slut på krigen" och att "göra världen 
mogen för demokrati" drömde man om stora uppgifter för neutra la småstater. 
Just genom att vara små och neutra la tillkom dem medlarrollen i en fredlig värld 
där det rätta skulle vara lag - om någon srormakt till äventyrs skulle misstaga 
sig på rättens verkliga innebörd! 
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I "Värn eller vakt" skildrar författaren norsk försv:~rspolitik från första v:irlc ,_ 
kr igets slut fra m till somm aren 1939· Det är ett mångfacetterat, rikhaltigt, 111 · n 
ingalunda full stä ndigt, och svå rö verbl ickat material författaren haft att bea rbe 1. 
Han har gjort det vä l och hans st il är httbst, hans analrser av inv~ck l a d e frå~,- r 
klarläggande och fän gslande. Därtill komm er att ski ldringen åte rger mycket, som 
en svensk med sin officersfullmakt daterad 191 8 känner igen från ncirmare h i) 
- lå t vara att inte t lockar till något igenk än nandets leende. Myllret av dct::d
uppgifter frå n norsk inrikespolitik gör dock att fra mstä llningen ej a llr id är 
lättill gängli g för en svensk läsare. Man är därför tack sam att fö rfa ttaren avslu t. 
sin bok med ett avsnitt "Sammcndrag og Konk lusion". Sammand raget ä r tillrä..: 
ligt fyll igt fö r a tt medge överbli ck; detaljer, bevisförin g och dokumentation ä 
lätta att finna i grundtexten. 

D en fö rsva rspolitisk a di skuss ionen i Norge som den här fram ställes av Orv 
företer ett par drag, som avv iker frå n motsvarande åsiktsb rytni ngar i vår t lan,· 
Främst framträder ett utpräg lat utri kespol iriskt int resse, en strä van att väva san 
man ut rikes- och försvarspolit ik. En s8dan st rävan borde förvisso vara enbart '· 
godo, en ga ranti för en saklig gr und fö r diskussionen. Emellertid var som antyt s 
den utrikespolitiska idedebatten i N orge vid denna tid motsatsen till målmedvet 1 
rätlinjighet. D ärmed föll - ur sakl ig synpunkt - de teoretiska fördelarna t 'l 
marken. I stället fram står den utrikespoliti ska argumenterin gen, även den, som c t 
medel till agitatorisk påverkan. Så kunde en av landets främste (Mowinckcl bla. l 
annat stats- och utrikesmini ster 192 8-1931 och 1933-1935 och samtidigt par' 
ledare "Venstre") år 19·29 fö rklara: "Vårt beste vaern her - bed re enn kanon' 
- er derfor en klok utenrikspolitikk" . Uttrycket mås te ses i samband med förn 
antytt grundtem a för det utrikespoli tiska tänkandet - eller rättare sagt dröt 
mandct: Undvikand et av varje krigisk förveckl in g i va rje läge var neutralitet C• , 
grun d och därmed den ledande tanken för praktiskt taget alla deltagarna i fi 
svarsdebatten - "extremister" inom Höyre och officerskåren undantagn a. 

Under mellankrigst idens försva rsdebatt i vårt land framfördes sällan någ t 
historiska synpunkter - från politikernas sida. Det var nämligen alltför väl 01 
vittnar, att när man inom ententen dryftade alternativen fö r en flankoperation t .l 
Rysslands und sät tand e - Ostersjön eller Medelhavet - så var det respekten j 1 

svensk krigsmakt, som fä llde utslaget t ill förmån för Dardaneller företaget . l 
Norge å terigen förs historiska synpunkter ofta till torgs. H ärvid dominera årtal n 
1905 och 1918. D e markera erövringen av det stat liga oberoendet och det, 1 
oberoendes bevarande - utan bruk av vapen. 

Måhända begagnar norrmannen även till vardags ett språk som är mera tirgr;kt 
och märgfyllt än svensken. - Härvid måste man dock bortse fr ån svordom arna, 
som ju brukar undvikas vid publika framträdanden. - Emell ertid blir det ail
männa intrycket otvivelaktigt det, att den norska försvarsdebatten fördes med 
åtskilligt mera av hätskhet och med mera intensivt känslaen gagement än den 
svenska. Icke minst kommer detta till uttryck i anfa llen på officerskåren, sor: i 
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alla sammanhang misstänkli ggöres. I försök att pressa fram någon ökning av 
kri <>s maktens effektivitet- i r iktning mot en fö rsva rsorganisation där författarens a . . karakteri stik " halv sterk" n :irmast verkar övervä rder ing - ser man en fara. VarJe 
ökning av försva rsanslagen inneba r ej blott en ökad utgih utan ökade även 
risken för krigiska förveckli ng::tr. Det vore att f res ta "milit:c1er g::tl e eventyrpoli
rikere" att kräva väpnat motstånd i situationer, där förh andlin gar och klok be
sinningsfullhet erbjöd stö rre möjligheter att hålla landet utanför kriget . Men man 
fann även att va rje förstärkni ng av försvaret inn ebar potentiella inrikespoliti ska 
faror. Detta stod naturli gt nog full t kl art för Arbciderpartiet, från I935 i rege
ringsställnin g, men långt dessför in nan Norges största politiska parti. Sedan 1906 
hade partiet konsekvent kämpat för fu llständi g avrustning och begagn1_t ~a rj e 
tillfälle att undergräva officerskårens ställnin g. Om l1ärcn. skulle blanda stg t det 

olitiska spelet, icke skulle det bli på Arbcidcrpartiets sida. Visserligen var k rigs
~akten und erställd regerin gen, men händel seutvecklin gen i Spanien lämnade ett 
bånnande aktuellt exempel på att detta icke inn ebar någon garan ti fö r k rigs
maktens lojalitet gentemot den lag li ga regeringen. 

Slutli gen måste observeras a tt norsk försva rsdebatt ej fördes enbart med ord . 
1930 ändrade regeringen in st ruktionen för sin främste militä re rådgivare, arme
chefen, (Kom manderende General, KG, enli gt norsk terminologi) som reducerade 
armelednin gens befogenheter till "et overvåknings- och in speksjonsorgan" . Härm ed 
bortföll ansva ret för armens Li ltdugli ghet - och därmed den formella grunden 
att kräva ökad beredskap! 

En ur saklig synpunkt ill a grundad, gan ska förv irrad, ytterst svåröverblickad 
och starkt känslobetOnad debatt på det utrikes- och militärpoliti ska planet ledde 
dock fram till ett påtag ligt resulta t . F rågan "Värn eller vakt" var 1939 reellt 
besvarad. Norsk krigsmakt var avsedd, organiserad och utru stad för neutralitets
vakt. Den röda tråden i dc växlande rege ringarn as fö rsvarspolitik var a tt hålla 
organi sa tion och beväpning på en sådan nivå, att ri skerna minskades för att en
skilda avdelningar skulle missförstå uppgiften och " ta opp en eksi stenskamp". 
Därför lades också den största v ikt på att få milit:iren att inse "at dc skal holde 
vakt, og at de icke skal före krig". 

Men även allmänheten måste ha klart för sig att försva ret icke var s~t effektivt 
"at det virkelig skal kunne brukes i k rig". En motsa tt uppfattning var direkt 
farlig. Faran skulle växa om kri gsmaktens effektivitet ökades och därmed t ron 
på möjligheterna att slå tilibaka ett angrepp skulle tillta. Regerin g och stortin g 
fick icke riskera att försättas i en psykologisk tvångssituation av " en forsvars
begeistret opinion - -. Forsvaret var ikke en folkesak og skulle heller icke v<Ere 
det. Det var et politiskt vurderingsspörsmål som krevde innsikt, noktern be
sindighet og - klokskap". 
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D enna klokskap tog sig uttr yck i allt mera franka neutralitetsförkl aringar i of b 
clla uttaland en i och utom stort inget ju mera det internat ion el la läget tillspetsad '· 
Avsikten var att lå ta alla - frä mst tyskarna - förstå att Norges inställning \ r 
absolut oparti sk. Det va r dock icke s!l helt och fullt med denna oparti skhet S< ,1 

deklarationerna lät för stå. Skulle neutraliretspolitiken mi ss lyckas, en möjlighet S< 'l 

i ett sna bbt fö rsämrat allmänpoliriskt läge måste f ramträda även för dc l11L 
bl åögda, gäl ld e det att ham na på rätt sida : en ge lsk. "Noytral itet spoli rikkens bru, 
ba rhed som bergingsmiddel avha ng således helt og holdene av at ty sk eme ik 
fikk vite at det ikke dreide seg om en v irkelig noytralitet, men om en slags 140/[>.' 
ell, 14nderforstått stillingtagen for motparten." 

I varje politi skt spel måste fi nn as en v iss relat ion m ellan vad m an v ill och \ '"'' 
man ka n, m el lan ord och rea litet. D et gå r icke att bluffa hur mycket och In 
länge som helst. Långt innan norrmä n i iedand e stallnin g in se tt elen bist ra Scll 

ningen, had e den tyska ambassaden i Oslo som sin ås ikt framfört, a tt norsk ncu 
tralitet skul le respekteras endast om landet l<und e skydda sig själ v. Srrax efter e 
helhjärtad neutralirersd eklara tion i stortin ger i början av 1938 gick rapporten ri. 
Berlin : " In e i nem Kriege wi r d Norwegen tun was England verl8ngt". - " D, 
bergingsm iddcl av 'form og o rd' som Stortin get och regeri ngen satte sin tilltro ti 
hadde således opphon å vaerc v irksomt alt for det store spillet var begynt". 

D et är Hitt att i efterhand utdöma norsk försva rspolitik under m ellan kri g· · 
tiden - ur r enodla t militä r synpunkt ter den sig grotesk. O rv ik är emcllcni 
alltför sa mvetsgrann veten skap sman för att icke söka se objektiv t p å norsk 
politikers handlin gslinje und er h ~i.r avsedd tid . Den ku rs, dc höllo ännu vårl 
19·39, visade sig felaktig, men det förh å ll a ndet berätt igar icke tvivel på att dc d. 
t rodde sig handla till landets bästa. 

Detta strä va nd e till en objektiv syn bindrar ick e an författa ren u tan t vehi't;.: 
senhet dra r ut kontentan av hci r föreliggande studie. "I en demokratiskt samh :il l 
kommer folket al ltid att l1a en srr:iva n i ri ktn in g mot att väga försvarsåtgärdL 
gentemot socia la och ekonomi ska värden. Vad ä r det som kommer det att väl , 
det ena ell er det andra ? Som jag ser saken, bestäms va let i första hand av hM, 
an och natur. Om folk känner sin nationella existens botad, äro de villiga a, 
ax la de bördor, som stora militärprogram medför. Å andra siclan m åste polit ikenLl 
fr estas att mi ss tolka och ned värdera förekommande faror i syfte a tt erbålla all
m;inhetens stöd för att fu ll följa sina va llöften på de sociala och ekonomiska om
rådena. Av dessa och andra inrikespolitiska skäl förefinnes en tendens från rege
ringarnas och parlamentens sida att framställa oroande internationella situationer 
i ljusa färger och att hän ge sig å t förhoppnin gar och an taganden, grundade icke l'å 
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objektiv analys utan på önsketänkande. Detta är elen lä rdom som kan dragas a v 
norsk säkerhetspolitik under m ellan k ri gstiden." 

Lärdomen äger stö rsta a ll män gil ti ghet, men läxan ä r impopulär och svå rl ärd 
bland närm ast berörda. 

INSIDE EUROPE TODAY 

Av John Gunther 

(Hamish Ham ilton, London, r96r) 

Gösta ]örlin. 

För tjugofem å r sedan sk rev John G unrher INSIDE EUROPE. Boken rönte en 
enorm succe och den beskrev tillstå ndet i Europa v id riden st rax före utbrottet av 
de t and ra världskri get då kontinenten regerades av t re t yranner - Hitl er, Musso
l i n i och Stalin. 

N·u, ett kva rts sekel senare, är Eu ropa helt annorlunda. Andra personer, andra 
må lsä ttningar, andra problem. D en osynliga järnridå n med dess synli ga taggt råd s
hinder kl yver num era E uropa på mitten. Secl an den n ya boken, INSIDE EUROPE 
TODAY, utkom i vå ras har även den i alla avseenden synliga "Ulbr ichrmuren" 
tillkommi t och Berl inkrisen y tte rliga re skä rpts. D en poliriska världsbilden bar 
dessutom i hög grad fö rä ndrats och skärpts efter Dag Hammarskjölds trag iska 
bortgång. Bo rrsett frå n dessa två senaste händelserna på den pol iri ska a renan ger 
författaren en synn erligen a ktu ell och initierad skildring av dagen s Europ a, där 
va rk en den gemensamma markn aden, NATO eller den döende l<alonianism en 
sakn as. Briljanta personskildrin gar av de nu levand e och sty rande sta tsmänn en ge r 
en ex tra stimul a ns åt den ledi gt och samt idigt vä lskri vna boken. 

I stort sett ha r fö lj ande förändringar skett inom Europa. D e ba lt iska st aterna 
ha r försvunnit . En ny stat har uppstått - Cypern. Osttyskland, Polen, Tjecko
slovaki en, Un gern , Ru mänien och Bu lga rien är ryska sat elli ter. Satel!iten Albanien 
har på sistone fått skarp kritik frå n ryskt hå ll och va r ej inbjuden t ill den 22 :a 
partikongressen i Moskva elen 17 ok tober i år. Jugoslav ien under " narionalkom
mun isten" Tira ä r en sta t för sig. E ndast Spanien och Portu ga l hå ll s under samm a 
diktatur som t idigare. Det gam la NF i Geneve är dött; det nya FN har v isat sig 
mäktigare och har speciellt under Dag Hamm arskjöld s eminenta ledning v isat 
sig va ra en maktfa ktor a tt räkn a med . De stora kolonialmakterna Storbritannien , 
Frankrike, Belgien och Nederländ ern a har förlorat de flesta av sina besittningar. 
Kommunismen synes i stort sett ha förlorat sin omedelbara fara internationellt 
sett om man t. ex . jämför kommunismens utbrednin g tidiga re i Frankrike och 
Italien . Samtidigt får man dock hå lla i minnet att kommunistern a fortfarande 
utgör det näst största partiet i Italien. Amerikaniserin g och "välfärdsstater" (Sve-

72 
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rige bl. a .) ä r nya företeel se r. Full sysselsättn ing och ett utjämnande av ki.l , 

skillnaderna likaså. 

P åfallande är, f ramhåller författaren, hur Europa mer och mer internation al 

serats . Snack-ba rer dyker upp överallt, amer ik anska drugstorcs på Ch am p> 

Elysees. Skotsk whisky har bli vit den fasc ion abla drycken i " upper circles" 

Paris och massor med engelska ord - sex appeal, gard en party, brain trus 

businessman och cover girl - smyger sig in i franska språket. Märkligt är :ivc. 

att alla tycks ha gott om pengar. Folk reser och gör av med pengar i en urstr ick 

ning som aldri g tillförne. Till och med pari sare n, som aldri g förr rörde sig ut<111 

för kvarteret, har blivit res lysten - ett helt enk elt unikt fenom en. 

Förfa tta ren inleder med "D en gamle mannen v id Rhen". En framstående ty;] 

berättade: " J ag tycker inte om Adenauer, men han gjorde slut på den tragisk. 

fejden tvärs över Rben och jag kommer att känna mig naken när han har avgått. 

Adenauer har metod iskt och logiskt lett fram Västtyskland till vad det ir i d a~ 

Det enda han ej kunnat åstadkomma är Tysklands å terförening och det synes son 

om detta skull e vara mer av lägset ci n någon sin denna d:1 g. Nyligen sade han ti l 

en god vän: " Jag skulle gärna v ilja leva t il lräckligt länge för en enda saks sk u l 

- för att få uppleva ett Europas Förenta Statcr." För första gå ngen på övc, 

trehundra å r har en bro byggts mellan Frankrike och Tyskland. Det c\ 

Adenauers verk. 

Såsom huv ud stad :ir Bonn inte någon världsstad och minst av allt en nöjesstad 

En besökare frågade helt nyli gen om det fann s något nattli v i Bonn. Svaret bl c,· 

"Ja, men hon ha r rest till Köl n under weekenden." 

Berlinfrågan behandlas in gåend e. Efter ce mentmurens fä rdigställand e har den 

blivit än mer brännande. Flyktingströmmen västerut har därigenom praktiskt t.1 gl 

stoppats. Men hur många vet om att en flyktin gström österut ägr rum . Sålu nd 

fl ydde tid igare å rligen omkrin g 5o.ooo västtyskar över ti ll Osttyskland . Av dess 

är en stor del sådana som tidigare flytt frå n öst till v;ist . Va rför denna &terfl yk 

ägt rum har inte kunnat förkl aras, men un der alla omständigheter är denn 

" bakström" m:i ,·kl ig. 

" Om Berlin faller", skriver författaren , "fa ll er Västtyskland". Det är inte bar 

frågan om två och en kvarts miljoner berlinare i Västberlin och USA:s, Engl an ,· 

och Frankrikes ära, utan om dessa bndcrs egen sä kerhet. Förlusten av Berlin skul l 

bli ett oreparabelt förintand e slag mot hela den demokratiska världen. M, 

d il emmat kvarstår alltjämt - hur skall Berlin kunna förs va ras. I skrivand e stu n 

är frågan alltjämt i högsta grad aktuell. Men ett kv:u stå r, en absolut cnh äll 1 , 

fast hållning från samtliga de tre makterna, USA, England och Frankrike ;i, 
nödvändig. 

För tjugofem år sedan symboliserade Hitler Tyskland under det att Frank rike 

utgjordes av en hel hop människor, där ingen hade samma åsikt. För närvarande 

är det ungefär tvärtom, åtminstone beträffande Frankrike. Där räknas i dag ingen, 

utom Charles Andre Joseph Marie de Gaulle. Den oerhört långe de Gaulic 
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liknar, skriver författaren, en lätt svullen obelisk. H an är över sjuttio å r gammal, 

se r mycket dåli gt utan glas, men synes annars va ra vid god hälsa . 

de Gaulles förh å ll ande tiil sin a underlydand e kan likn as vid en monarks, och 

en mycket arrogant monark dessutom. Han rar inte råd av någon och ingen äger 

något infl ytande över honom . "Det enda besväret med generalen" lär en av hans 

underlydande ha sagt, "är att han inte är en mänskli g va relse". E n fra nsk minister 

bl ev en gå ng tillfrågad om Fran krikes in ställnin g till en viss fråga . H an sva rade : 

"Jag ve t vad den var för en halvtimme sedan, när jag lämnade general en. Jag 

vet inte vad den är nu." För en kort tid sedan fr2.gade en deputerad i national

församlin gen generalen rent ut hur framtiden skulle te sig. de Gaulle svarad e l1elt 

lugnt: "Ja ni få r vä l lera rätt på en ny de Gaull e." H ans ego ism :i r som en fa st 

kl ippa. En gång innan han återinträtt på den politi ska scenen 1958, såg han till 

baka på en sä rsk ild episod i sin ka rriä r och sade helt allva rligt: "A h! Det var 

när jag var Frankrike !" Senast i januari i år, när en av hans v inner föreslog att 

han skulle tacka de som l1ade röstat för honom i Al geriet, sva rad e l1 an : " Hur kan 

Frankrike tacka Frankrike?" 

de Gaulle har ett enasrående minne. Han mcmoriscrar sina tal och kan tala 

en hel timme rörand e de mest svåra frågor man att med ett ord :1 v vi ka från den 

skrivna texten. H an kallas också av fransmännen för "cerveau" . Faran från höget·

ext remi sterna (OAS) samt FLN ä r emellertid alltjämt stor och på sistone har 

Mendes-France åte r dykt upp på aren an med krav på att Algerietfrågan omedel

bart måste lösas. Läget är spänt och framriden oviss. De missnöjdas ska ra ökar. 

Trots alla fel och bri ster har de Gau lle emell ertid uträtta t storverk. Om få 

statsmän har det kunnat sägas att dc räddat landet: Lincoln var en ; Chu rchill en 

annan; men om dc Gaulle kan man säga att han räddade landet inte endast en 

gång utan två gå nger under sin livsti d, vilket torde vara ett i världshistorien säll

sym fenomen. Man Hr hoppas att framtiden kan skaka fram en fullvärdig er

sättare, då den tid en kommer. 

Som de flesta torde veta är det ita lienska kommunistpartiet det största i världen 

utanför Kina och USSR med mer än två miljoner medlemmar och in te 

mindre än qo platser i kammaren. Många unga kommunister, som rest till 

Moskva för universite tsstudier har dock å tervänt till l1cmlandct besvikna 

på vad de fått se och lära i Sovjetunionen. Det ökade väls tånd et i I talien gör 

även si tt t ill att antalet kommunister nedgår. D en skarpa ordduellen mel

lan president Granchi och Chrustje v i Moskva i februari 1960 gjorde det ita

lienska folket rasande och blev ett ex tra minus för kommunisterna. Pre

miärministern, Amintore Fanfani, ä r krisdig demokrat på vänsterflygeln men 

starkt västorienterad och pro-NATO. När den brittiske premiärministern, 

MacMillan, besökte Italien på hösten r96o frågade han Fanfani om han kunde 

få höra några italienska sånger. Ogonblickligen marscherade Fanfani fram till ett 

piano och sjöng med välljudande stämma "O Sole Mio". 
Författaren har fråga t olika personer, vad som skulle hända om regeringen 
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Fa nfani skulle upplösas. Svaret bl ev : "Vi v ill a ldri g mer ha en diktator -
någon n1an på häs tryggen. Men v i skulle gJ. rna ha en n1an i kaftan, någon 
nande Salazar." 

111 ( L 

lik-

Den brittiske premiärministern är betydli gt län gre till väx ten än vad dc fles ta 
bilder av honom lå ter fö rm oda . E rt stående skäm t ha r va rit att Eden var en 
kanin som försökte se ut som en kar l, MacMill an en karl som fö rsöker se ut som 
en kanin. Han ba r stora händer men hans hand st il ä r så liten att hans sekreter<lre 
ofta ha svå rt att tyda den. MacMi llan ä r känd för att vara den sämst klädde man 
som någonsin sutti t i Downing Street. H an ä r mycket måttlig, ä r v id god häl sa 
oc h har absolut in ga nerve r. H an ä r mycket beläst och ä lska r klass ikerna. En 
gång und er första världskri get bl ev han svå rt så rad och ble v sk ild från sin trupp ; 
han> kamrater fann hon om i en bombkrater lasand e Aeschylus på grekiska . 

Beträffande Chrustjev ägnar författaren hon om flera sid or och kommer bl. a. 
till den slutsatsen att vad " Mr K" hatar mest ä r NATO och det ameri kansk a 
interkon t in enta la bassystemet enä r han hä ri genom konfronteras med möjli gheten 
av vedergä llnin gsaktioner. Vad han f ruk ta r mest, förutom dessa amerikanska b:l 
se r, är tysk återuppru stnin g. Vad han helst önskar, näs t efter framgång för Sovjet, 
a r avru stn 1ng. Vad som reta r hon om mest ä r Berlin. 

Det högaktuell a spörsm ålet om dc sex (EEC) och de sj u (EFTA) avhan d las även 
och v ilka åsikter man än må ha i dessa frågor, mås te man oreserverat be den 
sjunioårige Jean Monnet (Mr Europe) sin hyllning, denne man som oförtru tet ar
betat på ett Europas Förenta Stater - ett mål, som måste förve rkli gas om Europa 
och den fna variden överhuv udtage t ska ll kunna överleva. 

Författa ren omnämner även NATO och dess mili tära betydelse som en sköld 
och ett svä rd gentemot Ost. Rent politi skt och psykologisk t bety der dessutom 
NATO m ycket och det ä r märkligt att denn a organisa tion med femron o lika stater 
kunnat hå llas sa mm an i över to lv å r, skapad som den ä r under fred. 

Pedro Ahlmark. 
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Notiser från nar och fjärran 

sammanställda vid Marin ens Pressdetalj. 

U. S. A. 
Hangarfartyg . 

"Superhangarfa rryget" Kitty Hawk bogserades från det civila va rv där hon 
byggts för a tt fä rdigs täll as p å flottans eget varv i Philadelphia. Orsaken ä r att 
nybygget va r mycket för senat och att många anm ä rknin gar beträffande utförandet 
kund e riktas mot det civ ila va rvet , som nu få r betala ko rrektionerna. Svårigheter 
att anställa t illräckli gt y rkessk ickliga a rbetare va r orsaken, sade en hög talesman 
för fl ottan. 

Med anled nin g av der in träffade kom mer man att sä rskilt k ri tiskt granska rre 
atomubåtar, rvå robotfregatter och sex robotjagare som är under byggnad p å 
samm a civila varv. 

United States Naval Institute Proceedin gs. September 196r. 

slagskepp . 

North Carolina har skänkts till staten North Carolina som krigsminnesmärke. 

Jagare. 

Cochrane kölsträcktes den 31/7 . 
Berke ley sjösa ttes den 29/7. 

Marin e News. Oktober r96r. 

Marin e News. Oktober r 961. 

Robotjagaren Conyngham skall enligt plan ern a sjösärtas den r/4 1962. Den får 
sitt namn efter kommendörkapren G usravas Conyngham, framgångsrik i USA
flottan p å 1 700-talet. 

Byrd skall en annan robotjagare heta. Den skall sjösät tas den rh 1962. Namnet 
är efter den ryktbare polarforskaren konteramira l Richard E Byrd. 

All Hands. September r96r. 

Fregatter. 

Gridley har sjösatts. Hon får dubbelställ för Terrierrobotar för och akter. 

Marine News. Oktober r96r. 
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Richmond K. Turner, robotbestyckad frega tt, SJOSatts i mitten av juli 1962 
Amiral Turner samordn ad e framgå ngsrik t amfibieopera tionern a i Still a Have t 
und er VK2 och hedras nu genom att den nya fregatten får hans namn. 

All Hand s. September r96 r. 

Ubåtar. 

Tre robotbärande atomubåtar, som skal l sjöscittas under 1962, ha r fått sina n a mn. 

Dc tre är: jolm Adams, SBB (N) 62o , 
James Monroe, SSB (N) 622, 
Nathan Hale, SSB ( N ) 62;. 

All Hand s. September r 96 •. 

Ethan Allen, SSBN-6o8, hi ssade beLil stecken Groton den 8/8. 

Marine News. Oktober 1961. 

Öv rigt. 

Trupptransportfartygen General R E Callan och General Harry Taylor byggs 
för närvarande om i Brooklyn. De ska ll använd as som flytand e stationer med 
uppgift a tt upptäcka och följa fientliga missiler. Ombyggnaden, som kommer att 
kosta omkring 25 miljoner doll a r p er fa rtyg, skall va ra färdig i bö rjan av 1963. 

M a rine News. Oktober 196r. 

Sovjetunionen 
Ubåtar . 

Sovjet regerin gen lät den 7/ro för första gången publ icera en bild av vad de n 
p åstod v ara "en bel flotta" atomdrivn a ubåtar. Fastän regeringschefen K ru sjtjev 
t id igare sag t a tt Sovjetunionen har atomdrivna ubå tar beväpnade med robotar , 
ha de t idigare inte omnämnts i pressen, och in gen utanför Sovj etblocket har sett 
n ågon . Bilden publicerades i regeringsorganet Izvestija. Enl igt bildtex ten !J a r 
ubåta rna trubbig förstä v och en "elastisk akter". Alla uppgifter om data och 
prestanda utelämnades dock liksom uppgifterna om huruvida ubåten va r utrustad 
med kärnvapenbärande robotar eller ej. Izvestija s reporter berättade att han gått 
ombord på ubåten "vid en kärnvap enbas". Han beskrev ubåten som "ett mirakel 
av sovjetisk vetenskap och teknologi". 

Associated Press och United Press International 7fro r96r. 
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Storbritannien 
Hangarfartyg. . 

. . .. l ·f ·ty<>et Ark Royal klart att rnga l Efter sex månaders modern Jsen ng a r JangaJ a J " ·. l G . 
fl 1 s · 11 itar Sea V Jxen- oc 1 annetry p Medelhavsflonan. Ombord finns ygp an av Cll -, 

Sam t helikopt rar av Wesscxtyp. b 6 T he Navy. Okto er 19 t . 

Jagare. 

Den tred je britriska robotjaga ren, H MS Kent, sjösoatotes i. s!utct a~ scptcm~er~ 
·· C kl h beräkn as bli fä rdi cr om rva ar. Trd rgare SJOSatta f::trty" Den ar av ounty- ass oc ' ' " . \ _o . . ·· H h· 1 I-f MS Devonshire. Roborbestyckmngen lesLat ,w i klassen ar J-l MS am ps tre o c l d 'k l l o . ·· b S 1 1 Scacat Jacra ren bär även ra arn tat mcc c sva rt luftvarn sro otarna eas u g oc l ' ' . 'o' .. .. ·11 · t"llt fo" rut i rv:!t dubbc!torn. D eplace ment ar over 5 ooo ton. artJ en upps a ' 

The Navy. Oktober r96r. 

Ubåtar . 
Den sj unde ubåten av Oberon-klasscn sjösattes den 26 /9. Den erhöll namnet 

Oracle. 

Telemaehus hålle r p å att skrotas. 
Marine News. Oktober I 96 r. 

V öst-Tyskland 
Ubåtar. 

d · f.. b g<>da ubåt efter D , 1· s·ösarres den västt yska förbun smann cns orsta ny Y " en - 1 10 J k ·1· si· a kronor och kr .Jcre- U I som ub:!t ten h ete r, har kosta t om. r in g 13 m t JOner sven " d o L. I " '· ' l bo D .. b "" p a J .. o-l ··J· s soJ11 v·a···ldeJ1 s modernaste konvenrionel a u at. en ar Yt.o ' Jetcc ,n a · d b ·· u b o • • av 
id 

. Kr'c l N orska och dan ska flottorn a ha r re a n esta t u :l,at 'va tvarvet 1 . ' 

denn a typ hos det västtyska varvet. o _ \ . d 
U l

. är droppformad. D en är på 3 50 ton och 44 111 la ng och 4,6 m JJ e.: . .. -
' 

• • o f ·ty" skall tJ ·lnSt"O' a 'Il b .. ··a m ed sk a ll b)·gcras t sene pa I2 a r "' ' . " U 1 , som n att O t J ' " 
O stersjön. Besättningen uppgår till 20 man. 

Expressen den 23 / ro r96r. 

Frankrike 
Hangarfartyg, 

Clemenceau gick från Brest den r8 /9 för en kortare provtur. 
La Resolue, avsedd för helikoptrar, har sjösatt s. 

Marine News. Oktober r96r. 
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Ub!itar . 

Diane började sina provturer i september. 
Galatec, den sjätte av Daphne-klassen, sjösattes den 22/9 i C herbourg. 

Marine News. Oktober r9 6T. 

Argentina 
Ubåtar. 

Santiago del Estara och Santa Fe heter n umera de ex-amerikanska u b :l. t~rn~ 
Lamprey och Macabi. 

Ma rin e News. Oktober 196T. 

Japan 
Ubåtar. 

Den tredje japanska ubåten efter krige t har sjösatts. 

Marine News. Oktober 1961. 

Chile 
Ubåtar. 

USA-ubåten Spot, som sänk te r6 fartyg under patrulltjän st i Stilla H avet unde r 
VKz, har tag its ur sin malpåse för att bli Chiles första ubåt. Hon är av J3 :J. lao
kl ass och har ro torpedtuber och en medelsvår kanon. O ver lämnandet beräkn:1s 
ske i december. 

The N avy. Oktober 196r. 

Finland 

Sjöbevakningsskol an, som hittill s a rbetat i mindre ändamålsenliga lokal er i H el 
si ngfors, kunde i oktober begynna sin 13 :e kurs i O tn äs st rax uta nför huvudstaden. 
I det byggnadskompl ex, som nyli gen färdi gstä ll t s där för Starens Poli sskola, har 
rese rve rats utrymmen även för Sjöbevakni ngssko lan. 

Uus i Suomi den 17 okt. 1961. 

Vid Helsingfors fl otts tation s an läggninga r i Helsingfors och Obbnäs låter sjö
stridskrafterna genom offentliga auktioner, som äger rum den r 2 oktober r 961, 
försälj a bl. a. fö ljande utrangerade minsvepare : 

8 st . av Kuha-typ, 
2 st. av Ahven-typ. 

U usi Suomi den ro okt. r96r. 
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