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(Finlands författningssamlings nr 841/2004)

L a g

Nr 119

om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Kazakstan om
internationell landsvägstrafik samt i tilläggsprotokollet till överenskommelsen

Given i Helsingfors den 12 februari 1999

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Bestämmelserna i den i Almaty den 7

februari 1996 mellan Republiken Finlands
regering och Republiken Kazakstans regering
ingångna överenskommelsen om interna-
tionell landsvägstrafik samt i tilläggsproto-
kollet till överenskommelsen är, för så vitt de
hör till området för lagstiftningen, i kraft så
som därom har avtalats.

2 §
Närmare bestämmelser om verkställigheten

av denna lag utfärdas vid behov genom
förordning.

3 §
Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som

bestäms genom förordning.

Helsingfors den 12 februari 1999

Republikens President

MARTTI AHTISAARI

Trafikminister Kimmo Sasi

RP 220/1998
TrUB 15/1998
RSv 153/1998

41—2004 440041



(Finlands författningssamlings nr 842/2004)

Republikens presidents förordning

Nr 120

om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av överenskommelsen med Kazakstan om
internationell landsvägstrafik samt tälläggsprotokollet till överenskommelsen och om
godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen samt i tilläggsprotokollet till

överenskommelsen

Given i Helsingfors den 10 september 2004

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikations-
ministern, föreskrivs:

1 §
Den i Almaty den 7 februari 1996 mellan

Republiken Finlands regering och Republiken
Kazakstans regering ingångna överenskom-
melsen om internationell landsvägstrafik samt
tilläggsprotokollet till överenskommelsen,
som godkänts av riksdagen den 17 november
1998 och som godkänts av republikens
president den 12 februari 1999 och beträf-
fande vilka noterna om deras godkännande
utväxlats den 20 juli 2004, har trätt i kraft den
19 augusti 2004 så som därom har avtalats.

2 §
Lagen om godkännande av vissa bestäm-

melser i överenskommelsen med Kazakstan
om internationell landsvägstrafik samt i till-
läggsprotokollet till överenskommelsen
(841/2004), som även Ålands lagting god-
känt, träder i kraft den 15 september 2004.

3 §
De bestämmelser i överenskommelsen

samt i tilläggsprotokollet till överenskommel-
sen som inte hör till området för lagstiftning-
en är i kraft som förordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 15

september 2004.

Helsingfors den 10 september 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Kommunikationsminister Leena Luhtanen
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(Översättning) 
 
 

ÖVERENSKOMMELSE 
 

mellan Republiken Finlands regering och Republiken Kazakstans regering om interna-
tionell landsvägstrafik 

 
 
Republiken Finlands regering och Republi-

ken Kazakstans regering, nedan de fördrags-
slutande parterna,  

 
har med beaktande av den bilaterala han-

delns utveckling och 
 
i syfte att på basis av reciprocitet utveckla 

person- och godstrafiken med bil mellan de 
båda länderna och genom deras territorier, 

 
kommit överens om följande: 
 

Artikel 1 
Enligt denna överenskommelse idkas re-

gelbundna och tillfälliga person- och godstra-
fiktransporter mellan de båda länderna och 
genom deras territorier på vägar som öppnats 
för internationell vägtrafik med fordon som 
registrerats i Republiken Finland eller i Re-
publiken Kazakstan. 
 

I Persontrafik 
 

Artikel 2 
1. Regelbunden persontransport mellan de 

båda länderna och genom deras territorier ut-
förs i enlighet med vad de fördragsslutande 
parternas behöriga myndigheter kommer 
överens om och med stöd av deras tillstånd. 

2. De fördragsslutande parternas behöriga 
myndigheter lägger i god tid fram förslag till 
varandra om anordnande av sådana transpor-
ter. 
 

Artikel 3 
1. Tillfälliga persontransporter mellan de 

båda länderna eller transitotrafik genom de-
ras territorier, med undantag av sådana trans-
porter som nämns i artikel 4 i denna överens-
kommelse, utförs med stöd av tillstånd som 
beviljats av de fördragsslutande parternas 
behöriga myndigheter. 

2. De fördragsslutande parternas behöriga 
myndigheter beviljar tillstånd för den del av 
färden som sker på deras eget territorium. 

3. För varje tillfällig persontransport krävs 
ett särskilt tillstånd som berättigar till en tur-
och-retur-resa, om inte annat nämns i till-
ståndet. 

4. De fördragsslutande parternas behöriga 
myndigheter sänder varandra årligen det an-
tal tillståndsformulär för tillfällig persontra-
fik som de kommit överens om. Formulären 
skall förses med stämpel och underskrift av 
den behöriga myndighet som beviljat till-
ståndet. 

5. De fördragsslutande parternas behöriga 
myndigheter kommer överens om den ord-
ning i vilken utbytet av tillståndsformulären 
skall ske. 

 
Artikel 4 

Ett tillstånd enligt artikel 3 krävs inte när 
ett fordon som är i olag byts ut mot ett annat 
fordon. 

 
II Godstrafik 

 
Artikel 5 

1. Godstransporter mellan de båda länderna 
eller från tredje land till tredje land eller ge-
nom deras territorier, med undantag av trans-
porter som avses i artikel 6 i denna överens-
kommelse, utförs med fordon i enlighet med 
tillstånd som beviljats av de fördragsslutande 
parternas behöriga myndigheter. 

2. För varje godstransport krävs ett särskilt 
tillstånd som berättigar till en tur-och-retur-
resa om inte annat nämns i tillståndet. 

3. De fördragsslutande parternas behöriga 
myndigheter sänder varandra årligen det an-
tal tillståndsformulär för godstransporter som 
de har kommit överens om. Formulären skall 
förses med stämpel och underskrift av den 
behöriga myndighet som beviljat tillståndet. 
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4. De fördragsslutande parternas behöriga 
myndigheter kommer överens om den ord-
ning i vilken utbytet av tillståndsformulären 
ska ske. 
 

Artikel 6 
1. Tillstånd som avses i artikel 5 krävs 

dock inte för: 
a) transport av föremål, utrustning och till-

behör avsedda för mässor och utställningar, 
b) transport av fordon, djur, annan utrust-

ning och material avsedda för idrottsevene-
mang, 

c) transport av scendekorationer och annan 
teaterrekvisita samt musikinstrument och 
transport av utrustning som behövs för fram-
ställning av filmer samt för radio- eller tele-
visionsprogram, 

d) transport av lik samt aska av avlidna, 
e) posttransporter, 
f) transport av fordon som är i olag, 
g) transport av lös egendom i samband med 

flyttning, 
h) transport av sjukvårdsmaterial och me-

diciner för hjälp vid naturkatastrofer. 
Tillstånd behövs inte heller för transitotra-

fik i fråga om bilar som befordrar teknisk as-
sistans. 

Vid sådan transport som avses i denna arti-
kel skall i fordonet finnas transportdokument 
från det land i vilket fordonet är registrerat. 

2. De undantag som nämns i punkterna 1. 
a), b) och c)- tillämpas endast under förut-
sättning att föremålen returneras till det land 
i vilket fordonet är registrerat, eller att de 
transporteras till ett tredje lands territorium. 

 
 

Artikel 7 
1. Då ett tomt eller lastat fordons huvud-

mått eller massa överskrider de huvudmått 
eller den maximala massa som tillåts på den 
andra fördragsslutande partens territorium 
skall trafikidkaren skaffa ett särskilt tillstånd 
av denna parts behöriga myndighet. Vid 
transport av farliga ämnen skall bestämmel-
serna i den europeiska överenskommelsen 
om internationell transport av farligt gods på 
väg (ADR) iakttas. 

2. Om det tillstånd som nämns i punkt 1 
begränsar fordonets färd till en bestämd rutt, 
skall transporten ske endast längs denna rutt. 

III Allmänna bestämmelser 
 

Artikel 8 
1. Trafikidkare har inte rätt att börja utföra 

person eller godstransporter mellan två punk-
ter på den andra fördragsslutande partens ter-
ritorium. 

2. En trafikidkare kan utföra transporter 
mellan den andra fördragsslutande partens 
territorium och tredje land om han av den 
andra fördragsslutande partens behöriga 
myndighet har fått ett särskilt tillstånd för 
det. 
 

Artikel 9 
1. Transporter som avses i denna överens-

kommelse kan utföras endast av sådana tra-
fikidkare som enligt det egna landets lagstift-
ning är berättigade att utföra internationella 
transporter. 

2. Motorfordon med vilka utförs interna-
tionella transporter skall förses med ifrågava-
rande lands nationella registreringsskylt och 
nationalitetstecken. 

3. Trafikidkaren skall vid internationella 
transporter enligt denna överenskommelse 
iaktta de trafikregler och andra bestämmelser 
i lag som gäller i det land inom vars territori-
um fordonet befinner sig. 

 
 

Artikel 10 
Det är förbjudet att inom eller genom de 

fördragsslutande parternas territorier trans-
portera vapen, skjutförnödenheter, krigsma-
teriel och explosiva varor samt andra sådana 
ämnen som enligt de fördragsslutande par-
ternas interna lagstiftning är förbjudna. 

 
Artikel 11 

För godstransporter enligt denna överens-
kommelse krävs nationella transporthand-
lingar, vilka skall motsvara de internationella 
mallar för transporthandlingar som är i all-
mänt bruk 
 

Artikel 12 
Föraren av ett fordon skall inneha natio-

nellt eller internationellt körkort som motsva-
rar den fordonskategori till vilken fordonet 
hör samt ett nationellt registreringsbevis för 
fordonet. 
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Artikel 13 
Med stöd av denna överenskommelse är 

person- och godstransporter som utförs med 
motorfordon inom de båda ländernas territo-
rier befriade från sådana skatter och avgifter 
som hänför sig till användning av vägar, 
väghållning samt tillstånd enligt denna över-
enskommelse, med undantag av avgiftsbe-
lagda vägar och broar. 
 

Artikel 14 
Alla fordon med vilka utförs transporter 

enligt denna överenskommelse skall vara 
försäkrade på förhand. 
 

Artikel 15 
Gräns-, tull-, och hälsokontroller utförs en-

ligt de internationella överenskommelser som 
bägge fördragsslutande parter har anslutit sig 
till, och på frågor som dessa överenskom-
melser inte gäller tillämpas de båda fördrags-
slutande parternas interna lagstiftning. 
 

Artikel 16 
Gräns-, tull- och hälsokontroller vid trans-

port av svårt sjuka personer samt vid regel-
bunden persontrafik och transport av djur 
samt vid transport av varor som lätt förskäms 
sker med företrädesrätt. 
 

Artikel 17 
1. Vid transporter enligt denna överens-

kommelse uppbärs inga tullavgifter och 
krävs inga tillstånd då till den andra för-
dragsslutande partens territorium införs: 

a) bränsle som finns i de bränsletankar som 
funktionellt och konstruktivt hör till bränsle-
systemet i fordonets motor, 

b) smörjmedel i den mängd som behövs 
under transporten, 

c) reservdelar och arbetsredskap avsedda 
för fordon med vilka utförs internationella 
transporter. 

2. Oanvända reservdelar skall föras ut ur 
landet och ersatta reservdelar antingen föras 
ut ur landet eller förstöras eller överlåtas i en-
lighet med de gällande bestämmelserna inom 
den fördragsslutande partens territorium. 
 

Artikel 18 
1. Överträds bestämmelserna i denna över-

enskommelse är trafikidkaren på begäran av 

de behöriga myndigheterna i det land där 
överträdelsen har inträffat skyldig att vidta de 
åtgärder som krävs för att villkoren i denna 
överenskommelse skall uppfyllas. De behö-
riga myndigheterna i det land från vilket tra-
fikidkaren kommer skall meddela den andra 
fördragsslutande partens behöriga myndighe-
ter om de åtgärder som har vidtagits. 

2. I händelse av brott mot vistelselandets 
lagstiftning fritar bestämmelserna i denna ar-
tikel inte trafikidkaren från hans ansvar. 
 

Artikel 19 
1. För verkställande av denna överens-

kommelse är de fördragsslutande parternas 
behöriga myndigheter i direkt kontakt med 
varandra, ordnar på förslag av den ena för-
dragsslutande parten förhandlingar gällande 
systemet med tillstånd för person- och gods-
trafik samt utbyter erfarenheter och uppgifter 
om användningen av de beviljade tillstånden. 

2. De fördragsslutande parterna löser alla 
eventuella meningsskiljaktigheter som gäller 
tolkningen och tillämpningen av denna över-
enskommelse genom förhandlingar. 
 
 

IV Slutbestämmelser 
 

Artikel 20 
Bägge fördragsslutande parters interna lag-

stiftning tillämpas i enlighet med ett gemen-
samt avtal mellan parterna på alla sådana 
frågor som inte har reglerats i denna över-
enskommelse eller genom en sådan interna-
tionell överenskommelse som de båda för-
dragsslutande parterna har anslutit sig till. 
 
 

Artikel 21 
Denna överenskommelse påverkar inte de 

rättigheter och skyldigheter för de fördrags-
slutande parterna som följer av andra interna-
tionella överenskommelser som parterna har 
anslutit sig till. 
 

Artikel 22 
1. Denna överenskommelse träder i kraft 

den trettionde dagen efter att parterna motta-
git ett meddelande, genom vilket fastställs att 
de krav som de fördragsslutande parternas 
nationella lagstiftning ställer har uppfyllts. 
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2. Till överenskommelsen fogas ett 
tilläggsprotokoll som är en integrerad del av 
överenskommelsen. 

3. Denna överenskommelse har ingåtts för 
obestämd tid och den fortsätter att gälla till 
dess 90 dagar har förflutit från den dag då 
den ena fördragsslutande parten på diploma-

tisk väg skriftligen har meddelat den andra 
fördragsslutande parten om sin avsikt att säga 
upp överenskommelsen. 

 
Upprättad i Almaty den 7 februari 1996 i 

två exemplar på finska, kazakiska och ryska, 
vilka samtliga texter har samma giltighet. 

 
 

För Republiken Finlands regering 
 
 

Harri Cavén 
 
 
 
 

För Republiken Kazakstans regering 
 
 

Ju. L Lavrinenko 
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TILLÄGGSPROTOKOLL 

 
om tillämpningen av överenskommelsen mellan Republiken Finland och Republiken 

Kazakstan om internationell landsvägstrafik 
 
I samband med tillämpningen av den över-

enskommelse mellan Republiken Finland och 
Republiken Kazakstan om Internationell 
landsvägstrafik som undertecknats den 7 feb-
ruari år 1996 i Almaty har avtalats följande: 

1. Med behöriga myndigheter avses i denna 
överenskommelse: 
 

För Republiken Finlands del: 
a) beträffande artiklarna 2, 3, 5, 8, 18 och 

19 
Finlands trafikministerium (numera kom-

munikationsministeriet) 
Vägtrafikavdelningen (numera trafikpoli-

tiska avdelningen)  
PB 235 
FIN 00131 Helsingfors 
b) beträffande artikel 7 
Vägverket 
Trafikantservicen 
PB 33 
FIN 00521 Helsingfors 
För Republiken Kazakstans del: 
a) beträffande artiklarna 2, 3, 5, 8, 18 och 

19 
Kazakstans trafikministerium 
480083, Alma-Ata 
Pr. Seifullina, 458 
Tfn 60-40-40, 
fax (327) 2 39 32 55. 
b) beträffande artikel 7 inrikesministeriet 

samt vägmyndigheterna, 480091, Alma-Ata, 
ul. Karbanbaj batyra, 95. 

 
2. I denna överenskommelse avses med 
2.1. termen �fordon�: 
i godstransport - lastbil, släpvagnskombi-

nation, dragfordon eller dragfordon med på-
hängsvagn,  

i persontransport - buss, dvs. ett fordon 
som är avsett för persontransport och som 
har minst 8 sittplatser utöver förarens, samt 
buss med släpvagn för transport av resgods, 

2.2. termen "regelbundna transporter" 
transporter som utförs med de fördragsslu-
tande parternas fordon enligt en på förhand 

överenskommen tidtabell och rutt, med an-
givna avgångsställen och bestämmelseorter 
samt viloställen, 

2.3. termen "tillfälliga transporter" alla 
andra transporter, 

2.4. termen "trafikidkare" vilken som helst 
fysisk eller juridisk person som i enlighet 
med de fördragsslutande parternas interna 
lagstiftning har rätt att idka internationell 
person- och godstrafik. 

3. Vid tillämpning av artikel 5 punkt 2 i 
överenskommelsen skall beaktas att ett 
transporttillstånd endast får användas av den 
trafikidkare som beviljats tillståndet, och att 
det inte kan överlåtas till någon annan. 

4. För tillämpningen av artikel 5 i denna 
överenskommelse skall vid transporter beak-
tas följande typer av tillstånd: 

a) transporter mellan en punkt på den ena 
fördragsslutande partens territorium och en 
annan punkt på den andra fördragsslutande 
partens territorium, 

b) transitotrafik genom den andra fördrags-
slutande partens territorium, 

c) från den andra fördragsslutande partens 
territorium till tredje land eller från tredje 
land till den andra fördragsslutande partens 
territorium. 

De båda fördragsslutande parternas behöri-
ga myndigheter fastställer före november 
månad ett behövligt antal ovan avsedda till-
ståndstyper för det följande året, vilka utväx-
las före den 15 januari följande år. 

Tillstånd som beviljats året innan gäller till 
den 1 februari följande år. 

5. Tillstånd och andra handlingar som av-
ses i överenskommelsen skall förvaras i det 
fordon de hör till och skall företes en behörig 
myndighet om den kräver det. 

6. De båda fördragsslutande parternas tra-
fikidkare kan sinsemellan komma överens 
om de praktiska frågor som hänför sig till 
person- och godstransporter som utförs i en-
lighet med denna överenskommelse. 

7. Avgifter som föranleds av transporter 
enligt denna överenskommelse betalas I en-



 Nr 120 
  
   

 

1592

lighet med de gällande handelsavtal som in-
gåtts mellan de fördragsslutande parterna. 

Detta tilläggsprotokoll har uppgjorts i två 
exemplar på finska, kazakiska och ryska, vil-
ka samtliga texter har samma giltighet. 

I frågor rörande tolkningen tillämpar de 
fördragsslutande parterna den ryska texten. 

 
Upprättad i Almaty den 7 februari 1996. 

 
 

För Republiken Finlands regering 
 
 

Harri Cavén 
 
 
 
 

För Republiken Kazakstans regering 
 
 
 

Ju. I. Lavrinenko 
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