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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
godkännande av den överenskommelse som ingåtts genom 
skriftväxling mellan Finland och Specialdomstolen för 
Sierra Leone om omplacering till Finland av personer 
som har vittnat eller som kommer att vittna inför Spe-
cialdomstolen och av deras närstående samt med förslag 
till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överens-
kommelsen som hör till området för lagstiftningen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I proposition föreslås att riksdagen god-
känner den överenskommelse som ingicks 
genom skriftväxling den 29 september 2005 i 
New York mellan Finlands regering och 
Specialdomstolen för Sierra Leone om om-
placering till Finland av personer som har 
vittnat eller som kommer att vittna inför Spe-
cialdomstolen och av deras närstående samt 
en lag om sättande i kraft av de bestämmelser 
i överenskommelsen som hör till området för 
lagstiftningen. 

I överenskommelsen fastställs villkoren för 
en omplacering av vittnen till Finland. Me-
ningen är att omplaceringen skall gälla vitt-
nen som har vittnat eller som kommer att 
vittna vid rättegångar i Specialdomstolen för 
Sierra Leone. Det kan vara fråga om vittnen 
för såväl åklagarsidan som försvaret. Det kan 
också bli fråga om omplacering av närståen-
de till vittnen i enlighet med bestämmelserna 
i skriftväxlingen.  

Enligt överenskommelsen skall finska 
myndigheter enskilt pröva varje fall av om-
placering av ett vittne och hans eller hennes 
närstående till Finland. Man utgår från att 
Finland inte förbinder sig till att tillhandahål-

la särskilda program för skydd av vittnen. 
Enligt överenskommelsen förbinder sig Fin-
land att för vittnena och deras närstående 
tillhandahålla de lättnader, förmåner och rät-
tigheter som tillkommer flyktingar enligt de-
finitionen i artikel 1 i 1951 års konvention 
angående flyktingars rättsliga ställning så 
som den lyder ändrad genom 1967 års proto-
koll. Finland förbinder sig också att för de 
vittnen och deras närstående som skall om-
placeras till Finland tillhandahålla de förmå-
ner och tjänster som anges i överenskommel-
sen, på de villkor som gäller för medborgare 
i Finland. 

I propositionen ingår ett förslag till lag om 
sättande i kraft av de bestämmelser i över-
enskommelsen som hör till området för lag-
stiftningen. Överenskommelsen träder i kraft 
den trettionde dagen efter det att domstolen 
har tagit emot en underrättelse från Finland 
om att Finland har slutfört de konstitutionella 
kraven för ikraftträdandet av denna skriftväx-
ling. Lagen avses träda i kraft samtidigt som 
överenskommelsen, vid en tidpunkt som fast-
ställs genom förordning av republikens pre-
sident.  

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1.  Inledning 

Förenta nationernas (FN) säkerhetsråd an-
tog den 14 augusti 2000 resolution 1315 
(2000) där det uttryckte sin djupa oro med 
anledning av de synnerligen allvarliga brott 
som begåtts mot folket i Sierra Leone och 
mot FN:s personal samt med anledning av att 
de som gjort sig skyldiga till de allvarligaste 
brotten inte ställts inför rätta. Situationen i 
Sierra Leone utgjorde enligt rådet ett hot mot 
internationell fred och säkerhet i området. 
Sierra Leone måste bygga upp ett trovärdigt 
rättssystem och de som gjort sig skyldiga till 
de allvarligaste brotten måste ställas till svars 
för sina handlingar. Säkerhetsrådet konstate-
rade att Sierra Leones regering hade begärt 
hjälp av FN för att upprätta en stark och tro-
värdig domstol och bad FN:s generalsekrete-
rare att med Sierra Leones regering förhandla 
om en ny oberoende domstol. FN och Sierra 
Leones regering undertecknade ett avtal om 
inrättandet av en domstol den 16 januari 
2002. Avtalet och domstolens stadga i bila-
gan till den innehåller bestämmelser om 
domstolens verksamhet. Domstolens uppgift 
är att döma dem som bär det allra största an-
svaret för de allvarliga kränkningar av inter-
nationell humanitär rätt och nationell rätt i 
Sierra Leone som begåtts i området efter den 
30 november 1996.  Domstolen har primär 
behörighet i förhållande till de nationella 
domstolarna i Sierra Leone.  

Domstolen, som är belägen i Freetown i 
Sierra Leone, inledde sin verksamhet i juli 
2002 och kommer enligt sin bedömning att 
slutföra sitt arbete tidigast år 2007. Domsto-
len måste ännu bedöma på vilket sätt gripan-
det av Charles Taylor i mars 2006 och över-
förandet av honom för att ställas inför dom-
stolen inverkar på domstolens tidtabell. 

FN:s säkerhetsråd upprepade i sina resolu-
tioner 1470 (2003) av den 28 mars 2003 och 
1478 (2003) av den 6 maj 2003 sitt stöd för 
domstolen och uppmanade alla stater till 
fullödigt samarbete med domstolen.   

Vittnesutsagorna utgör en väsentlig del av 
den bevisning som samlas in inför rättegång-
en. Med tanke på rättegångens effektivitet är 
det av primär vikt att domstolen kan garante-

ra säkerheten för vittnena och deras närstå-
ende under hela rättegången och även efter 
rättegången, för att varje vittne skall kunna 
avge sin berättelse utan rädsla för hämnd el-
ler andra hot. En viktig form av vittnesskydd 
är att omplacera vittnena och deras närståen-
de. Erfarenheterna från krigsförbrytartribuna-
len för f.d. Jugoslavien har visat att det i 
praktiken har varit omöjligt för vissa perso-
ner som vittnat i rättegångarna att återvända 
till hemlandet, eftersom de haft grundad an-
ledning att befara att deras egen eller deras 
närståendes hälsa eller säkerhet varit i fara. 
Det kan anses sannolikt att en del av de per-
soner som vittnar inför Specialdomstolen för 
Sierra Leone inte heller har möjligheter att 
återvända till hemlandet av rädsla för eventu-
ella repressalier. 

 
2.  Nuläge 

Överenskommelsen mellan Finland och 
Specialdomstolen i Sierra Leone om ompla-
cering av vittnen följer till disposition och 
innehåll överenskommelserna mellan Finland 
och Internationella tribunalen för brott i f.d. 
Jugoslavien samt mellan Finland och den In-
ternationella brottmålsdomstolen om ompla-
cering av vittnen vilka trädde i kraft den 25 
augusti 1999 och den 10 februari 2006. På 
samma sätt som i fråga om förpliktelserna i 
dessa två avtal avses även Finlands förplik-
telser i överenskommelsen med Specialdom-
stolen för Sierra Leone bli genomförda ge-
nom tillämpning av utlänningslagen 
(301/2004), lagen om tillämpning av lagstift-
ningen om bosättningsbaserad social trygghet 
(1573/1993), lagen om hemkommun 
(201/1994) samt lagen om främjande av in-
vandrares integration samt mottagande av 
asylsökande (493/1999). Tillstånd angående 
inresa, vistelse i landet och arbete utfärdas 
till ett vittne och hans eller hennes närstående 
enligt utlänningslagen. De lättnader, förmå-
ner och rättigheter som anges i överenskom-
melsen utges under de tre första åren enligt 
lagen om främjande av invandrares integra-
tion samt mottagande av asylsökande, och 
därefter utges lättnader, förmåner och rättig-
heter som beviljas under förutsättning att 
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personen i fråga bor i Finland så som avses i 
lagen om tillämpning av lagstiftningen om 
bosättningsbaserad social trygghet eller lagen 
om hemkommun. Dessutom har Finland för-
pliktelser enligt flera internationella flykting-
konventioner, av vilka de viktigaste med 
hänsyn till genomförandet av den aktuella 
överenskommelsen är Förenta nationernas 
konvention angående flyktingars rättsliga 
ställning (FördrS 77/1968, flyktingkonven-
tionen) och protokollet angående flyktingars 
ställning (FördrS 78/1968).  

 
3.  Målsättning och de vikt igaste  

förslagen 

Syftet med den genom skriftväxling in-
gångna överenskommelsen om omplacering 
till Finland av personer som har vittnat eller 
som kommer att vittna inför Specialdomsto-
len för Sierra Leone och av deras närstående 
är att stödja domstolens åtgärder för att ga-
rantera vittnenas säkerhet och sålunda främja 
en effektiv verksamhet i domstolen.  

Omplaceringen kommer att gälla vittnen 
som vittnat eller som kommer att vittna i en 
rättegång. De kan vara vittnen antingen för 
åklagarsidan eller för försvaret. Även närstå-
ende till vittnen skall kunna bli omplacerade 
enligt den definition som ingår i överens-
kommelsen.  

Domstolens registrator skall göra en skrift-
lig framställning till Finland angående en 
omplacering. Finland förbinder sig att till-
handahålla omplacerade vittnen och deras 
närstående de lättnader, förmåner och rättig-
heter som tillkommer flyktingar enligt defini-
tionen i artikel 1 i 1951 års konvention angå-
ende flyktingars rättsliga ställning så som 
den lyder ändrad genom 1967 års protokoll.  

Finland förbinder sig också att för de vitt-
nen och deras närstående som skall omplace-
ras till Finland tillhandahålla de förmåner 
och tjänster som anges i överenskommelsen, 
på de villkor som gäller för medborgare i 
Finland. Enligt 112 § 1 mom. 2 punkten i ut-
länningslagen får en omplacerad person till-
fälligt uppehållstillstånd på ett år på särskilda 
humanitära grunder eller för uppfyllande av 
internationella förpliktelser. Tio månader ef-
ter det att uppehållstillstånd har utfärdats för 
en omplacerad skall registratorn göra en 

prövning angående behovet av fortsatta om-
placeringstjänster. Om registratorn på basis 
av denna prövning finner att omplacerings-
tjänster fortfarande behövs, skall Finland för-
länga uppehållstillståndet med två år med 
stöd av 55 § i utlänningslagen  och registra-
torn pröva behovet årligen. Om registratorn 
efter utgången av denna treårsperiod och ut-
ifrån de prövningar som gjorts finner att det 
finns ett behov av att förlänga tillhandahål-
landet av omplaceringstjänster, skall Finland 
utfärda ett kontinuerligt uppehållstillstånd för 
den omplacerade personen. Omplacerings-
tjänsterna kan dock avbrytas på det sätt som 
anges i överenskommelsen.  

Överenskommelsen utgår från att de finska 
myndigheterna avgör frågorna om mottagan-
de och omplacering till Finland från fall till 
fall. Överenskommelsen ger också Finland 
möjlighet att avbryta en omplacering av ett 
vittne.  

Enligt förslaget bör överenskommelsen 
godkännas av riksdagen. I propositionen in-
går ett förslag till en s.k. blankettlag, genom 
vilken de bestämmelser i överenskommelsen 
som hör till området för lagstiftningen sätts i 
kraft. 

 
 

4.  Proposi t ionens konsekvenser 

Propositionen innehåller inte något som har 
konsekvenser på statsfinanserna och inte hel-
ler andra konsekvenser av större betydelse. 
Eftersom domstolen bedömer att den kom-
mer att göra endast ett begränsat antal fram-
ställningar årligen om omplacering av vitt-
nen, kommer de totala kostnaderna till följd 
av förpliktelserna enligt överenskommelsen 
att bli relativt små. Dessutom har Finland en 
omfattande prövningsrätt då beslut fattas om 
omplacering i Finland av vittnen och deras 
närstående, vilket betyder att kostnaderna för 
omplaceringarna kan förutses och hållas un-
der kontroll. 

Förslaget påverkar inte myndigheternas ru-
tiner och har inte heller några konsekvenser 
för vare sig myndigheternas inbördes kompe-
tensförhållanden eller arbetsfördelningen 
mellan stat och kommun. De viktiga ministe-
rierna i frågor som gäller omplacering är ut-
rikesministeriet och dessutom också inrikes-



 RP 28/2006 rd 
  

 

5

ministeriet, arbetsministeriet och social- och 
hälsovårdsministeriet.  

Kommunerna har en central roll vid om-
placeringen av vittnen. En person som om-
placeras till Finland jämställs med en flyk-
ting och lagbestämmelserna om flyktingar 
och asylsökande är tillämpliga på honom el-
ler henne. Det är frivilligt för kommunerna 
att ta emot flyktingar. Enligt statsrådets be-
slut om mottagande av flyktingar och asylsö-
kande (1607/1992) kan en kommun ingå av-
tal med statlig myndighet om att ta emot 
flyktingar. Flyktingar överförs av en arbets-
krafts- och näringscentral till en kommun 
som centralen har ingått ett avtal om motta-
gande med. Kommunen sköter bl.a. om bo-
ende, tolktjänster, rådgivning och handled-
ning. Kommunen stöder integrationen av in-
vandrare och flyktingar med hjälp av ett pro-
gram för integrationsfrämjande enligt 7 § i 
lagen om främjande av invandrares integra-
tion samt mottagande av asylsökande (nedan 
integrationslagen). En invandrare eller en 
flykting kan också få en personlig plan för 
integrationsfrämjande. Staten ersätter kom-
munen enligt denna plan för de kostnader 
kommunen haft till följd av emottagandet. Är 
det fråga om en flykting betalas ersättningen 
av arbetskrafts- och näringscentralen.  

Förslaget har inga vare sig miljömässiga el-
ler sociala konsekvenser. De omplacerade 
personerna kan vara antingen män eller kvin-
nor. Överenskommelsen bedöms inte ha någ-
ra konsekvenser som är direkt könsbundna.  

5.  Beredningen av proposit ionen 

Specialdomstolen för Sierra Leone vände 
sig i november 2003 till Finland med en för-
frågan om Finland har intresse att stödja 
domstolens verksamhet genom att inleda för-
handlingar om en överenskommelse om om-
placering till Finland av vittnen och deras 
närstående. En modellskriftväxling som utar-
betats vid domstolen föreslogs som underlag 
för förhandlingarna. 

Modellskriftväxlingen sändes på remiss till 
justitieministeriet, inrikesministeriet, arbets-
ministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, 
skyddspolisen och utlänningsverket, vilka 
även ombads kommentera undertecknandet. 
Remissinstanserna föreslog ändringar och 
tillägg till modellen i syfte att nå förenlighet 
mellan överenskommelsen och lagstiftningen 
i Finland. Den modellskriftväxling som dom-
stolen föreslagit ändrades enligt de förslag 
till ändringar och tillägg som inkommit från 
remissinstanserna. Finland undertecknade 
den genom skriftväxling ingångna överens-
kommelsen den 29 september 2005. 

Denna regeringsproposition har utarbetats 
vid utrikesministeriet. Propositionen har ut-
sänts på remiss till justitieministeriet, inri-
kesministeriet, arbetsministeriet, social- och 
hälsovårdsministeriet, skyddspolisen och ut-
länningsverket. De synpunkter som remiss-
instanserna anfört har beaktats i framställ-
ningen.  
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DETALJMOTIVERING 

1.  Överenskommelsens innehål l  
och förhål lande t i l l  lagst i f t -
ningen i  Finland 

Skriftväxlingens inledning. I inledningen 
anges det att Finland förbinder sig att årligen 
ta emot ett begränsat antal vittnen och vid 
behov deras närstående i enlighet med villko-
ren i överenskommelsen och under den tid 
som skriftväxlingen är i kraft. I inledningen 
konstateras det också att det i Finland inte 
finns några särskilda program för skydd av 
vittnen som kunde tillämpas på vittnen och 
deras närstående.  

 
Del I. Definitioner som används i 

skriftväxlingen 

Skriftväxlingens del I innehåller de vikti-
gaste definitionerna med tanke på tillämp-
ningen. I del I punkt a återfinns definitionen 
av "omplacering". Med omplacering avses 
omplacering till Finland av vittnen och vid 
behov av deras närstående.  

I del I punkt b definieras "omplacerings-
tjänster". I denna överenskommelse avses 
med omplaceringstjänster lättnader, tjänster 
och förmåner som skall tillhandahållas vitt-
nen och deras närstående som omplaceras till 
Finland enligt bestämmelserna i överens-
kommelsen. Omplaceringstjänsterna omfattar 
de lättnader, förmåner och rättigheter som 
tillkommer personer med flyktingstatus samt 
dessutom också boende, utbildning, hälso- 
och socialvård, tillgång till möjligheter att 
söka arbete och andra eventuella lättnader 
och förmåner samt handlingar som gör det 
möjligt att resa till och från Finland. De vik-
tigaste bestämmelserna om omplacerings-
tjänsterna ingår i utlänningslagen, lagen om 
främjande av invandrares integration samt 
mottagande av asylsökande och lagen om 
tillämpning av lagstiftningen om bosätt-
ningsbaserad social trygghet.  

I del I punkt c definieras "vittne". Med vitt-
ne avses samtliga personer som har hörts el-
ler som kommer att höras under rättegångs-
förfarandet som vittne för åklagarsidan eller 
försvaret eller annars.  

I del I punkterna d och e definieras "närstå-

ende" till vittnen som skall omplaceras till 
Finland. Närstående avser bl.a. vittnets maka, 
make eller sambo, personer under 18 år som 
är beroende av vittnet för sin försörjning och 
personer över 18 år som bor med vittnet och 
är beroende av vittnet för sin försörjning. De-
finitionen av närstående enligt punkterna 1 
och 2 i d motsvarar definitionen av familje-
medlem i utlänningslagen. Enligt 37 § 1 
mom. i utlänningslagen avses med familje-
medlem maken eller makan till en i Finland 
bosatt person samt ett ogift barn under 18 år 
vars vårdnadshavare den i Finland bosatta 
personen är. Med makar jämställs personer, 
oavsett kön, som fortlöpande lever i gemen-
samt hushåll under äktenskapsliknande för-
hållanden. En förutsättning är att de har bott 
tillsammans minst två år. Boendetid förut-
sätts inte, om personerna i fråga gemensamt 
har vårdnaden om ett barn eller om det finns 
andra vägande skäl.  

Enligt regeringens proposition om utlän-
ningslagen (RP 265/2002) omfattar definitio-
nen av familjemedlem medlemmarna i det 
som i finska sammanhang avses med kärn-
familj,  dvs. make eller maka och minderåri-
ga ogifta barn i deras vård. De i punkt d 3 av-
sedda personerna över 18 år som är beroende 
av vittnet för sin försörjning kan inte betrak-
tas som familjemedlemmar enligt 37 § i ut-
länningslagen. Enligt punkt e förbinder sig 
Finland att ta emot dessa personer, om Fin-
land anser att det finns skäl som berättigar till 
att de omplaceras till Finland.  

Meningen är att ett vittne som omplaceras 
till Finland skall få uppehållstillstånd enligt 
93 § i utlänningslagen som reglerar invand-
ring på särskilda humanitära grunder eller för 
uppfyllande av internationella förpliktelser. 
Eftersom paragrafen gör det möjligt att i 
princip bevilja uppehållstillstånd på olika 
grunder, utgår man i det första skedet från att 
ett tillfälligt tillstånd skall utfärdas enligt 112 
§ 1 mom. 2 punkten. En familjemedlem till 
ett vittne beviljas inte uppehållstillstånd på 
grund av familjeband, eftersom 112 § 2 
mom. anger att uppehållstillstånd kan utfär-
das för familjemedlemmar till den som fått 
tillfälligt skydd. Enligt regeringspropositio-
nen bör familjeåterförening angående perso-
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ner som tagits emot till Finland med stöd av 
93 § regleras i beslut av statsrådet. Detta be-
tyder att man i statsrådsbeslutet också skall ta 
upp frågan om mottagandet av vittnens 
maka, make eller sambo samt av minderåriga 
barn och personer över 18 år som är beroen-
de av vittnet för sin försörjning. 

Den sista punkten, punkt f i del I, definierar 
begreppet "omplacerad person". Med ompla-
cerad person avses i överenskommelsen ett 
vittne och dennes närstående som har tillhan-
dahållits omplaceringstjänster i enlighet med 
skriftväxlingen.  

 
Del II. Förfarandet vid tillhandahållandet 

av omplaceringstjänster till vitt-
nen och vid behov deras närstå-
ende 

Del II i skriftväxlingen gäller det förfaran-
de som skall följas då beslut fattas om om-
placering av ett vittne och vid behov hans el-
ler hennes närstående till Finland och om de 
omplaceringstjänster som skall tillhandahål-
las för dem.  Enligt del II punkt g skall regi-
stratorn begära att Finland tar emot ett vittne 
och vid behov vittnets närstående, om regi-
stratorn anser det vara nödvändigt att ompla-
cera ett vittne. I punkt g fastställs att behöri-
ga myndigheter i Finland skall pröva dessa 
framställningar enskilt. Om Finland bedömer 
en omplacering nödvändig, förbinder sig Fin-
land enligt punkt g att ta emot vittnet och 
hans eller hennes närstående och till att till-
handahålla omplaceringstjänster för dem en-
ligt bestämmelserna i överenskommelsen.  

I del II punkt h föreskrivs att registratorn 
skall göra sin framställning om omplacering 
skriftligen två kalendermånader eller så 
snabbt som möjligt före den planerade dagen 
för omplacering. Om omständigheterna krä-
ver att omplaceringen skall ske utan dröjs-
mål, skall registratorn kontakta Finland som 
då skall pröva framställningen genast i enlig-
het med punkt g. Enligt punkt g skall särskil-
da villkor i ett beslut om omplacering utan 
dröjsmål avtalas särskilt.  

Enligt del II punkt i skall en framställning 
om omplacering innehålla den skyddsbehö-
vande personens namn och dessutom full-
ständiga uppgifter om hans eller hennes häl-
sotillstånd, utbildning och i förekommande 

fall straffregister och all annan information 
som registratorn bedömer vara relevant. För 
framställningen används det formulär som 
medföljer överenskommelsen. Finland kan 
begära att domstolens registrator komplette-
rar uppgifterna som lämnats. I punkt i anges 
det att registratorn skall tillhandahålla ytter-
ligare information som begärs av Finland, 
under förutsättning att registratorn har till-
gång till informationen och det inte finns 
några hinder för överlämnandet. 

Det beskrivna förfarandet skall följa utlän-
ningslagen. Enligt 2 § tillämpas utlännings-
lagen och de bestämmelser som utfärdas med 
stöd av den på utlänningars inresa och utresa 
samt på deras vistelse och arbete i Finland. 
Enligt 11 § krävs det av en utlänning som 
kommer till Finland att han eller hon har ett 
sådant giltigt resedokument som förutsätts 
och som berättigar till gränsövergång, samt 
ett giltigt visum eller uppehållstillstånd, om 
inte något annat följer av ett internationellt 
fördrag som är bindande för Finland. Me-
ningen är att tillfälligt uppehållstillstånd skall 
utfärdas till omplacerade personer enligt 93 
och 112 § i utlänningslagen. Enligt 93 § kan 
statsrådet besluta att utlänningar som befin-
ner sig i utlandet skall tas till Finland på sär-
skilda humanitära grunder eller för uppfyl-
lande av internationella förpliktelser.  

Ett förslag till beslut av statsrådet om om-
placering av vittnen och vid behov av deras 
närstående skall utarbetas av utrikesministe-
riet, inrikesministeriet och arbetsministeriet i 
samråd. För förslaget inbegärs utlåtande av 
skyddspolisen om de personer som fram-
ställningen om omplacering gäller. Enligt 36 
§ i utlänningslagen är de allmänna villkoren 
för inresa att det anses att en utlänning inte 
äventyrar allmän ordning och säkerhet, folk-
hälsan eller Finlands internationella förbin-
delser. När beslut fattas om omplacering är 
sådana uppgifter om en persons verksamhet 
och bakgrund viktiga som visar att det kunde 
innebära en risk för den inre eller yttre säker-
heten i Finland eller för andra nationella in-
tressen att låta personen i fråga resa in i Fin-
land. Mot bakgrund av detta kan det vara 
motiverat att inbegära utlåtande av skyddspo-
lisen då statsrådsbeslutet om omplacering är 
under beredning.  

Meningen är att statsrådet skall fatta ett po-
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litiskt, till sin typ administrativt beslut vid 
allmänt sammanträde. Enligt 112 § i utlän-
ningslagen kan tillfälligt uppehållstillstånd 
utfärdas till en utlänning som tas till Finland 
på basis av statsrådsbeslut enligt 93 §. Som 
redan påpekats i detaljmotiveringen till del I 
beviljas närstående till en person som ompla-
ceras till Finland inte uppehållstillstånd på 
grund av familjeband, eftersom det enligt 
112 § 2 mom. i utlänningslagen kan utfärdas 
uppehållstillstånd till en familjemedlem till 
en person som fått tillfälligt skydd. Ett sär-
skilt beslut om emottagande av närstående 
till ett vittne skall ingå i statsrådets beslut om 
emottagande. 

Framställningar som gäller omplacering av 
vittnen inges till Finlands utrikesministerium 
genom Finlands ambassad i Haag. Utrikes-
ministeriet sänder genast framställningen vi-
dare till utlänningsverket och underrättar alla 
behöriga myndigheter om saken. Utlännings-
verket utfärdar uppehållstillstånd till enskilda 
personer enligt 116 § i utlänningslagen. En-
ligt paragrafen utfärdas det första uppehålls-
tillståndet med stöd av 93 § på grund av an-
nan humanitär invandring av utlänningsver-
ket.   

 
Del III. Omplaceringstjänster till vittnen 

och deras närstående som antagits 
för omplacering till Finland enligt 
denna skriftväxling 

Punkt j i del III gäller omplacering till Fin-
land av personer som fått positivt beslut en-
ligt 93 § i utlänningslagen. Enligt punkt j 
skall registratorn svara för omplaceringen till 
Finland av de skyddsbehövande personerna. I 
punkterna k och l finns bestämmelser om de 
omplaceringstjänster som i Finland skall till-
handahållas vittnen och deras närstående.  

Enligt punkt k förbinder sig Finland att för 
omplacerade personer tillhandahålla de lätt-
nader, förmåner och rättigheter som tillkom-
mer flyktingar enligt definitionen i artikel 1 i 
konventionen angående flyktingars rättsliga 
ställning. Utöver dessa tjänster skall Finland 
bevilja omplacerade personer de lättnader 
och tjänster som räknas upp i del III punkt l.  

Finland har ratificerat Förenta nationernas 
konvention angående flyktingars rättsliga 
ställning och protokollet angående flykting-

ars rättsliga ställning. Flyktingkonventionen 
innehåller bestämmelser om behandlingen av 
flyktingar och om flyktingars rättigheter och 
skyldigheter, vilka är bindande för konven-
tionsstaterna. Enligt artikel 34 i flyktingkon-
ventionen har en flykting rätt att få integra-
tionsstöd av konventionsstaten och rätt till 
lämpliga sociala trygghetstjänster och bostad 
(artiklarna 21, 23 och 24). Dessa skyldigheter 
har beaktats i utlänningslagen och i integra-
tionslagen, vilka spelar en central roll vid ge-
nomförandet av skriftväxlingen. I 3 § i utlän-
ningslagen finns en definition av "flykting". 
Med flykting avses en utlänning som uppfyl-
ler villkoren enligt artikel 1 i flyktingkonven-
tionen.  

När omplaceringstjänster enligt punkterna 
k och l i del III tillhandahålls, kan man till-
lämpa bestämmelserna i integrationslagen 
om mottagande och integration av flyktingar. 
Enligt 3 a § i integrationslagen jämställs med 
flyktingar de personer som enligt 93 § i ut-
länningslagen har tagits till Finland på sär-
skilda humanitära grunder eller för uppfyl-
lande av internationella förpliktelser. Därför 
omfattas en person som omplacerats till Fin-
land av de integrationsfrämjande åtgärderna i 
integrationslagen. Med stöd av 93 § i utlän-
ningslagen jämställs med flykting även fa-
miljemedlemmar eller andra anhöriga till den 
omplacerade om dessa haft familjeband med 
personen som erhållit uppehållstillstånd, in-
nan denne anlände till Finland.  

En omplacerad persons möjligheter att söka 
arbete säkras genom utlänningslagen. Enligt 
79 § 3 mom. i utlänningslagen har en utlän-
ning som har beviljats tillfälligt uppehållstill-
stånd på grund av tillfälligt skydd eller annan 
humanitär invandring rätt att förvärvsarbeta.  

Det är också möjligt att med stöd av utlän-
ningslagen bevilja en omplacerad person 
nödvändiga resedokument för inresa och ut-
resa. Enligt 11 § i utlänningslagen skall en 
utlänning ha ett giltigt resedokument som be-
rättigar till gränsövergång och ett giltigt vi-
sum eller uppehållstillstånd, om inte något 
annat följer av ett internationellt fördrag som 
är bindande för Finland. Enligt 134 § i utlän-
ningslagen kan främlingspass beviljas en ut-
länning som befinner sig i Finland, om han 
eller hon inte kan få pass av en myndighet i 
sitt hemland eller om han eller hon är statslös 
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eller om det finns andra särskilda skäl att be-
vilja främlingspass. Ett särskilt skäl kan t.ex. 
vara att situationen i den sökandes hemland 
är kaotisk vilket innebär att det är exceptio-
nellt svårt att utreda den sökandes hemland 
eller medborgarskap eller att detta skulle ta 
oskäligt mycket tid. Man har ställts inför dy-
lika problem t.ex. i fråga om utlänningar från 
det f.d. Jugoslavien.  

Inom ramen för de anslag som reserverats 
för ändamålet i statsbudgeten ersätter staten 
kommunerna för de kostnader som de har 
haft på grund av att de tagit emot flyktingar. 
Ersättningarna betalas i enlighet med avtalet 
med respektive kommun. Staten och kom-
munen gör upp ett avtal där kommunen för-
binder sig till följande arrangemang vid mot-
tagande av flyktingar: 1) boende, 2) utkomst-
stöd, 3) tolkservice, 4) social- och hälso-
vårdsservice, 5) undervisnings- och kultur-
tjänster, samt 6) andra nödvändiga åtgärder. 
Enligt statsrådets beslut om mottagande av 
flyktingar och asylsökande (512/1999) beta-
lar staten ersättningar enligt schablon för 
mottagande av flyktingar under högst tre år 
(kostnader för social- och hälsovård samt 
administrativa kostnader).  

Enligt faktiska kostnader ersätts a) kostna-
der för tolkservice som ordnas av kommu-
nen, b) kostnader som i fråga om en minder-
årig som anlänt till Finland utan vårdnadsha-
vare eller motsvarande person åsamkas 
kommunen av placering i familjegrupphem 
samt av, familjevård, stödtjänster för boende 
och andra åtgärder som kan jämställas med 
tjänster inom barnskyddet högst tills den 
minderåriga fyller 18 år, c) betydande kost-
nader som åsamkas kommunen av ordnandet 
av sådan långvarig social- och hälsovård som 
ett handikapp eller en sjukdom förutsätter, 
om personen var i behov av vård vid an-
komsten till Finland, för högst tio år, d) av 
särskilda skäl andra kostnader för kommunen 
e) kostnader för utkomststöd till flykting un-
der högst tre år samt f) kostnader som kom-
munen åsamkats av återflyttningsbidrag. 

I del III punkt l anges att omplacerings-
tjänsterna enligt punkterna k och l skall till-
handahållas utan att det påverkar någon rät-
tighet som omplacerade personer kunde ha 
rätt till enligt finsk lag, inbegripet flykting- 
och asyllagstiftning, om de hade kommit till 

Finland på ett lagligt sätt och inte hade om-
fattats av bestämmelserna i skriftväxlingen. 
Eftersom omplaceringstjänsterna till de om-
placerade personerna bestäms enligt integra-
tionslagen saknar denna mening betydelse 
för tillämpningen av skriftväxlingen.  

 
Del IV.     Omplacerade personers ställning 

I del IV i skriftväxlingen ingår en bestäm-
melse om en omplacerad persons rättsliga 
ställning. Enligt del IV punkt m skall Finland 
i enlighet med sin nationella lagstiftning be-
vilja omplacerade personer uppehållstillstånd 
för ett år. Dessutom fastställs det att registra-
torn tio kalendermånader efter den dag ett 
uppehållstillstånd börjar gälla skall pröva om 
den omplacerade personen fortfarande är i 
behov av omplaceringstjänster. Om registra-
tor vid den första prövningen kommer fram 
till att dessa tjänster fortfarande behövs, skall 
Finland förlänga uppehållstillståndet med en 
period på ytterligare två år. Om registratorn 
vid utgången av tre år finner att omplacer-
ingstjänsterna fortfarande är nödvändiga, 
skall Finland utfärda ett kontinuerligt uppe-
hållstillstånd för den omplacerade personen.  

Uppehållstillståndet beviljas enligt utlän-
ningslagen i enlighet med vad som anförts ti-
digare i texten. Enligt 33 § i utlänningslagen 
är ett uppehållstillstånd antingen tidsbegrän-
sat eller permanent. Tidsbegränsat uppehålls-
tillstånd beviljas för vistelse av tillfällig ka-
raktär (tillfälligt uppehållstillstånd) eller för 
vistelse av fortgående karaktär (kontinuerligt 
uppehållstillstånd). Enligt 112 § i utlännings-
lagen beviljas tillfälligt uppehållstillstånd 
bl.a. en utlänning som tas till Finland på ba-
sis av ett statsrådsbeslut enligt 93 §. Det till-
fälliga uppehållstillståndets längd bestäms 
enligt 53 §. I den paragrafen anges det att det 
första uppehållstillståndet beviljas för ett år. 
När en omplacering förlängs blir 54 § i ut-
länningslagen tillämplig. Enligt 54 § 1 mom. 
beviljas ett nytt tidsbegränsat uppehållstill-
stånd (nedan förlängt tillstånd), om villkoren 
för det föregående tidsbegränsade uppehålls-
tillståndet fortfarande uppfylls.  

Det bör observeras att man då det första 
uppehållstillståndet och det förlängda till-
ståndet utfärdas skall beakta de allmänna 
villkoren för utfärdande av uppehållstill-
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stånd. Enligt 36 § i utlänningslagen är ett 
allmänt villkor för beviljande av uppehålls-
tillstånd att en utlänning inte anses äventyra 
allmän ordning och säkerhet, folkhälsan eller 
Finlands internationella förbindelser. Läng-
den på ett förlängt tillstånd bestäms enligt 55 
§ enligt vilken ett nytt tidsbegränsat uppe-
hållstillstånd beviljas för högst tre år. För till-
lämpningen av överenskommelsen kan det 
anses ändamålsenligt att en omplacerad per-
son får ett tvåårigt förlängt tillstånd. Detta 
beror på att omplacerade personer enligt 113 
§ i utlänningslagen har rätt att få kontinuer-
ligt uppehållstillstånd efter tre års vistelse i 
landet. Enligt 113 § beviljas en utlänning 
som har beviljats uppehållstillstånd med stöd 
av 112 § kontinuerligt uppehållstillstånd efter 
tre års oavbruten vistelse i landet, om grun-
derna för beviljande av tillstånd fortfarande 
föreligger. Genom ett tvåårigt förlängt till-
stånd kan fortsatta omplaceringstjänster ga-
ranteras, eftersom det tre år efter omplacer-
ingen blir möjligt att bevilja omplacerings-
tjänster enligt lagen om tillämpning av lag-
stiftningen om bosättningsbaserad social 
trygghet (nedan tillämpningslagen) och lagen 
om hemkommun.  

Enligt tillämpningslagen skall, om inte an-
nat följer av internationella överenskommel-
ser som är bindande för Finland eller av rå-
dets förordning (EEG) nr 1408/71 om till-
lämpningen av systemen för social trygghet 
när anställda, egenföretagare eller deras fa-
miljemedlemmar flyttar inom gemenskapen, 
det enligt lagen avgöras om följande lagstift-
ning om social trygghet skall tillämpas på en 
person: folkpensionslagen (347/1956), famil-
jepensionslagen (38/1969), barnbidragslagen 
(796/1992), lagen om moderskapsunderstöd 
(477/1993) och lagen om bostadsbidrag 
(408/1975), samt, när det är fråga om till-
lämpningen av lagens 3 § (bosättning i Fin-
land), 3 a § (flyttning till Finland) och 4 § 
(vistelse utomlands) och 3 kap. (samman-
jämkning av lagstiftning om social trygghet 
och internationella överenskommelser) och 4 
kap. (beslut, ändringssökande och undanrö-
jande av beslut), lagen om bostadsbidrag för 
pensionstagare (591/1978), lagen om vårdbi-
drag för barn (444/1969), lagen om handi-
kappbidrag (124/1988), lagen om frontman-
napension (119/1977) och lagen om särskilt 

stöd till invandrare (1192/ 2002).Enligt 3 § i 
tillämpningslagen tillämpas lagstiftningen 
om social trygghet på personer som är varak-
tigt bosatta i Finland och som har sin egentli-
ga bostad och sitt egentliga hem här samt 
som ständigt huvudsakligen vistas här.  

Enligt lagens 3 § anses en person vid till-
lämpningen av lagstiftningen om social 
trygghet vara bosatt i Finland, om han har sin 
egentliga bostad och sitt egentliga hem här 
och om han ständigt huvudsakligen vistas 
här. Enligt vedertagen praxis anses det i regel 
alltid att en person som beviljats kontinuer-
ligt uppehållstillstånd är varaktigt bosatt i 
Finland (RP 76/2004).  

Hur man omfattas av tjänsterna inom soci-
al- och hälsovården bestäms enligt lagen om 
hemkommun. Enligt socialvårdslagen 
(710/1982) och folkhälsolagen (66/1972) 
skall kommunen anordna social- och hälso-
vårdstjänster för kommunens invånare. En-
ligt lagen om hemkommun kan en person få 
hemkommun i Finland om han eller hon bor i 
Finland och har för avsikt att förbli fortsatt 
bosatt i Finland. Han eller hon skall dessut-
om ha ett giltigt uppehållstillstånd på minst 
ett år i de fall där ett sådant tillstånd krävs av 
honom eller henne.  

I del IV punkt n bestäms också att Finland 
efter bästa förmåga skall underrätta registra-
torn om Finland får kännedom om att en om-
placerad person har avlidit eller om perso-
nens uppehållsort är okänd. 

 
Del V. Avbrytande av omplacerings-

tjänster 

Bestämmelserna om avbrytande av en om-
placering ingår i del V, punkterna o, p, q och 
r. I punkt o ingår det allmänna förbudet mot 
återsändande som finns i FN:s flyktingkon-
vention. Enligt punkt o får Finland inte åter-
sända en person utan skriftligt samtycke av 
domstolen och av den omplacerade personen 
till ett område där han eller hon kan utsättas 
för dödsstraff, tortyr, förföljelse eller annan 
behandling som kränker människovärdet el-
ler till ett område från vilket han eller hon 
kan sändas vidare till ett sådant område. 
Motsvarande förbud mot återsändande finns 
också i såväl 9 § 4 mom. i grundlagen som i 
147 § i utlänningslagen. 
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Punkt p gäller fall där det anses nödvändigt 
med fortsatta omplaceringstjänster för en 
omplacerad person. Om endera parten önskar 
avbryta omplaceringstjänsterna för en viss 
omplacerad person i sådana fall där ompla-
ceringstjänster fortfarande behövs, skall den 
avbrytande parten enligt punkt p skriftligen 
underrätta den andra parten och samråda med 
denna. Den avbrytande parten skall därefter 
skriftligen underrätta den berörda omplace-
rade personen. Registratorn skall inom trettio 
dagar inhämta medgivande av en annan stat 
att den övertar Finlands förpliktelser enligt 
bestämmelserna i denna skriftväxling. Om 
registratorn inte lyckas åstadkomma en sådan 
överenskommelse inom utsatt tid förbinder 
sig Finland att fortsätta tillhandahålla ompla-
ceringstjänsterna till dess att den berörda 
omplacerade personen har lämnat Finland. 
Formuleringen av punkten låter förstå att ett 
avbrytande kan bli aktuellt främst i sådana 
fall där Finland eller den till Finland ompla-
cerade personen önskar att omplaceringen 
avbryts. I de fall som avses i p skall uppe-
hållstillståndet som utfärdats till den ompla-
cerade personen återkallas enligt 58 § i ut-
länningslagen. Enligt 58 § återkallas ett tids-
begränsat eller permanent uppehållstillstånd 
när en utlänning varaktigt har flyttat bort från 
Finland eller när en utlänning i permanent 
syfte har vistats utanför landet i två år utan 
avbrott.  

Förfarandet vid avbrytande enligt del V 
punkt q gäller sådana fall där det anses att 
omplaceringstjänster inte längre behövs. En-
ligt punkt q skall registratorn, om han eller 
hon finner att en omplacerad person inte 
längre är i behov av omplaceringstjänster, 
skriftligen underrätta Finland och den berör-
da omplacerade personen om detta. Finland 
har därefter full rätt att avbryta sina ompla-
ceringstjänster sex kalendermånader efter 
den dag då den omplacerade personen mot-
tog underrättelsen eller sex kalendermånader 
efter det att rimliga försök gjorts för att över-
bringa en sådan underrättelse. Enligt punkt r 
är den omplacerade personen därefter under-
ställd tillämpliga rättsliga bestämmelser i 
finsk lag.  

I de fall som avses i såväl punkt p som 
punkt q är bestämmelserna om utvisning i 9 
kap. i utlänningslagen tillämpliga. Enligt 143 

§ avses med utvisning att en utlänning av-
lägsnas ur landet när han eller hon vistas i 
landet med stöd av ett uppehållstillstånd eller 
har vistats i landet med stöd av ett uppehålls-
tillstånd men uppehållstillståndet inte längre 
är i kraft eftersom det gått ut, återkallats eller 
upphört att gälla. I 149 § i utlänningslagen 
återfinns utvisningsgrunderna, enligt vilka 
bl.a. en utlänning som har haft uppehållstill-
stånd får utvisas ur landet, om han eller hon 
vistas i landet utan uppehållstillstånd, när ett 
sådant krävs. Eftersom vistelse i Finland utan 
erforderligt uppehållstillstånd kan utgöra en 
utvisningsgrund enligt 149 §, kan återkallan-
de av ett uppehållstillstånd leda till att utvis-
ningsförfarande inleds om helhetsbedöm-
ningen ger anledning därtill. 

När en utvisning prövas skall hänsyn tas 
till de omständigheter som beslutet grundar 
sig på samt sådana omständigheter och för-
hållanden i sin helhet som annars inverkar på 
saken. Vid bedömningen skall särskilt avse-
ende fästas vid barnets bästa och skyddet för 
familjelivet. Sådana omständigheter som an-
nars skall beaktas vid bedömningen är åtmin-
stone hur länge och i vilket syfte utlänningen 
har vistats i landet samt typen uppehållstill-
stånd som beviljats utlänningen och utlän-
ningens band till Finland. Dessutom skall det 
tidigare nämnda förbudet mot återsändande 
beaktas. En omplacerad person har dessutom 
rätt att söka uppehållstillstånd enligt 52 § i 
utlänningslagen. Enligt denna paragraf bevil-
jas en utlänning som befinner sig i Finland 
ett kontinuerligt uppehållstillstånd, om det 
med hänsyn till utlänningens hälsotillstånd, 
de band som knutits till Finland eller av nå-
gon annan individuell, mänsklig orsak är up-
penbart oskäligt att vägra uppehållstillstånd, 
särskilt med beaktande av de förhållanden i 
vilka han eller hon skulle hamna i sitt hem-
land eller hans eller hennes sårbara ställning. 

 
Del VI.    Kostnader för omplaceringstjänster 

I del VI fastställs hur kostnadsansvaret 
skall delas mellan Specialdomstolen för Sier-
ra Leone och Finland. Enligt punkt s i denna 
del skall domstolen bära alla kostnader och 
utlägg som uppkommer i samband med den 
omplacerade personens resa mellan Finland 
och domstolen. Finland förbinder sig att sva-
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ra för alla kostnader och utlägg som upp-
kommer i samband med tillhandahållandet av 
omplaceringstjänster enligt del III. Skriftväx-
lingen förpliktar dock inte Finland att bära 
kostnader eller utlägg som enligt finsk lag-
stiftning skall bäras av de omplacerade per-
sonerna. 

 
Del VII. Giltigheten för bestämmelserna i 

skriftväxlingen 

Bestämmelsen om ikraftträdandet av över-
enskommelsen ingår i del VII punkt t i 
skriftväxlingen. Enligt punkt t träder be-
stämmelserna i skriftväxlingen i kraft den 
trettionde dagen efter det att domstolen har 
tagit emot en underrättelse från Finland om 
att Finland har slutfört de konstitutionella 
kraven för ikraftträdandet av denna skriftväx-
ling. Enligt punkt t 2 kan överenskommelsen 
sägas upp. Skriftväxlingen skall gälla till 
dess att den sägs upp av endera parten genom 
skriftligt meddelande till den andra parten 
sex månader på förhand. Upphörandet skall 
inte inverka på sådana omplacerade perso-
ners ställning som befinner sig i Finland vid 
tidpunkten för uppsägningen. Deras ställning 
avgörs i dessa fall i enlighet med den natio-
nella lagstiftningen. 

 
Del VIII. Tvistlösning 

I del VIII punkt u anges att varje tvist, me-
ningsskiljaktighet eller anspråk som härrör 
eller följer av skriftväxlingen skall lösas ge-
nom förhandlingar eller genom ett tvistlös-
ningsförfarande som avtalas mellan parterna.  
 

Del IX. Parternas företrädare 

Enligt punkterna v och w i del IX skall re-
gistratorn eller hans eller hennes bemyndiga-
de ombud företräda domstolen och Finlands 
utrikesministerium företräda Finland i alla 
frågor som hör samman med denna skriftväx-
ling.  

 
2.  Lagförslag 

1 §. Lagens 1 § innehåller den sedvanliga 
blankettlagsbestämmelsen genom vilken de 

bestämmelser i överenskommelsen som hör 
till området för lagstiftningen sätts i kraft. 
För de bestämmelser som hör till området för 
lagstiftningen redogörs nedan i avsnittet om 
behovet av riksdagens samtycke och behand-
lingsordning. 

2 §. Den föreslagna lagen föreslås träda i 
kraft samtidigt som överenskommelsen vid 
en tidpunkt som fastställs genom förordning 
av republikens president.  

 
3.  Ikraft trädande 

Enligt del VII i överenskommelsen om 
omplacering till Finland av personer som har 
vittnat eller som kommer att vittna inför Spe-
cialdomstolen för Sierra Leone och av deras 
närstående, vilken ingåtts genom skriftväx-
ling, träder överenskommelsen i kraft den 
trettionde dagen efter det att domstolen har 
tagit emot en underrättelse från Finland om 
att Finland har slutfört de konstitutionella 
kraven för ikraftträdandet av denna skriftväx-
ling. Avsikten är att lagen skall träda i kraft 
vid samma tidpunkt som överenskommelsen.  

 
4.  Behovet  av  r iksdagens sam-

tycke och behandlingsordning 

4.1. Behovet av riksdagens samtycke 

Enligt 94 § 1 mom. i grundlagen krävs 
riksdagens godkännande för bl.a. sådana för-
drag och andra internationella förpliktelser 
som innehåller bestämmelser som hör till 
området för lagstiftningen. Enligt tolknings-
praxis av riksdagens grundlagsutskott avser 
denna grundlagsfästa godkännandejurisdik-
tion hos riksdagen alla de bestämmelser i in-
ternationella förpliktelser som i materiellt 
hänseende hör till området för lagstiftningen. 
Avtalsbestämmelser skall anses höra till om-
rådet för lagstiftningen, 1) om bestämmelsen 
gäller utövande eller begränsning av någon 
grundläggande fri- eller rättighet som är 
skyddad i grundlagen, 2) om bestämmelsen i 
övrigt gäller grunderna för individens rättig-
heter och skyldigheter, 3) om det enligt 
grundlagen skall föreskrivas i lag om den 
fråga som bestämmelsen avser eller 4) om 
det finns gällande bestämmelser i lag om den 
fråga som bestämmelsen avser eller 5) om 
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det enligt rådande uppfattning i Finland skall 
föreskrivas om frågan i lag. Frågan påverkas 
inte av om en bestämmelse står i strid eller 
överensstämmer med en bestämmelse som 
utfärdats genom lag i Finland. (GrUB 11, 12 
och 45/2000 rd). 

Enligt vad som anförts ovan innehåller 
överenskommelsen flera sådana bestämmel-
ser som kräver godkännande av riksdagen.  

I del I i skriftväxlingen definieras de för 
tillämpningsområdet viktiga begreppen. Be-
stämmelser som indirekt påverkar tolkningen 
och tillämpningen av materiella bestämmel-
ser som hör till området för lagstiftningen 
hör till området för lagstiftningen (t.ex. 
GrUB 6/2001 rd).  

Bestämmelserna i delarna III, IV och V i 
skriftväxlingen gäller rättigheter för en per-
son som omplaceras till Finland. Enligt del 
III punkt k förbinder sig Finland att för till 
Finland omplacerade personer tillhandahålla 
de lättnader, förmåner och rättigheter som 
tillkommer flyktingar enligt definitionen i ar-
tikel 1 i konventionen angående flyktingars 
rättsliga ställning. Utöver lättnader, förmåner 
och rättigheter som beviljas på grundval av 
flyktingstatus skall Finland bevilja omplace-
rade personer de lättnader och tjänster som 
räknas upp i del III punkt l. Bestämmelserna 
hör av denna anledning till området för lag-
stiftningen. Förbudet mot återsändande i del 
V punkt o gäller utövande av en sådan grund-
läggande fri- och rättighet som garanteras i 2 
kap. i grundlagen och hör sålunda till områ-
det för lagstiftningen. 

Del VIII i skriftväxlingen överlåter valet av 
tvistlösningsmetod till parterna i överens-

kommelsen. Denna del innehåller inga obli-
gatoriska bindande tvistlösningsförfaranden. 
Bestämmelsen hör därmed inte till området 
för lagstiftningen.  

Av de skäl som anförts ovan hör överens-
kommelsen till området för lagstiftningen 
och godkännandet förutsätter samtycke av 
riksdagen. 

 
4.2. Behandlingsordning 

Överenskommelsen innehåller inte be-
stämmelser som gäller grundlagen på det sätt 
som avses i 94 § 2 mom. eller 95 § 2 mom. i 
grundlagen. 

Enligt regeringens uppfattning kan över-
enskommelsen godkännas i riksdagen med 
enkel majoritet och ikraftträdandelagen kan 
behandlas i vanlig lagstiftningsordning. Med 
stöd av det ovan anförda och i enlighet med 
94 § i grundlagen föreslås att 

 
Riksdagen godkänner den överens-

kommelse som ingicks genom skriftväx-
ling i New York den 29 september 2005 
mellan Finland och Specialdomstolen 
för Sierra Leone om omplacering till 
Finland av personer som har vittnat el-
ler som kommer att vittna inför Speci-
aldomstolen för Sierra Leone och av 
deras närstående 

 
Eftersom överenskommelsen innehåller be-

stämmelser som hör till området för lagstift-
ningen, föreläggs Riksdagen samtidigt föl-
jande lagförslag: 
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Lagförslag 
 
 
 

Lag 

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den genom 
skriftväxling ingångna överenskommelsen mellan Finland och Specialdomstolen för Sierra 
Leone om omplacering till Finland av personer som har vittnat eller som kommer att vittna 

inför Specialdomstolen för Sierra Leone och av deras närstående 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 
De bestämmelser som hör till området för 

lagstiftningen i den i New York den 29 sep-
tember 2005 genom skriftväxling ingångna 
överenskommelsen mellan Finland och Spe-
cialdomstolen för Sierra Leone om omplacer-
ing till Finland av personer som har vittnat 
eller som kommer att vittna inför Special-

domstolen för Sierra Leone och av deras när-
stående gäller som lag sådana Finland har 
förbundit sig till dem. 

 
2 § 

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms 
genom förordning av republikens president. 

————— 

Helsingfors den 21 april 2006 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Utrikesminister Erkki Tuomioja 
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(Översättning) 
 
1. Registratorn vid Specialdomstolen för Sierra Leone till Finlands ständiga representation i 
    New York 
 
 
 
Excellens, 

 
Jag har äran att hänvisa till överläggning-

arna mellan Specialdomstolen för Sierra 
Leone (i det följande "specialdomstolen") 
och Finland om omplacering till Finland av 
personer som har vittnat eller som kommer 
att vittna inför specialdomstolen och vid 
behov av deras närstående. 

 
 
 
På specialdomstolens vägnar får jag be-

kräfta följande överenskommelse: 
 
I enlighet med vad som anges i denna 

skrivelse och Er svarsskrivelse (i det följan-
de "skriftväxling") samtycker Finland till att 
ta emot ett begränsat antal vittnen enligt 
denna skriftväxling, vilka har vittnat eller 
vilka kommer att vittna inför specialdom-
stolen och vid behov deras närstående varje 
år under den tid denna skriftväxling är i 
kraft och till att tillhandahålla dem ompla-
ceringstjänster i enlighet med vad som fast-
ställs i denna skriftväxling. Skriftväxlingen 
grundar sig på samförståndet att det för 
närvarande inte finns några särskilda pro-
gram för skydd av vittnen i Finland. 

 
I. I denna skriftväxling avses med 

 
 
a) "Omplacering" omplacering till Fin-

land av vittnen och vid behov av deras när-
stående. 

b) "Omplaceringstjänster" lättnader och 
förmåner enligt del III nedan till vittnen och 
vid behov deras närstående som omfattas av 
bestämmelserna i denna skriftväxling. 

 
 
c) "Vittnen" personer som har vittnat eller 

som kommer att vittna inför specialdomsto-

Excellency, 
 
I have the honour to refer to the discus-

sions held between the Special Court for 
Sierra Leone (hereafter: “Special Court”), 
and Finland, concerning arrangements be-
tween the Special Court and Finland for the 
relocation to the territory of Finland of 
Witnesses who have appeared or will ap-
pear in proceedings before the Special 
Court, and, where necessary, their close re-
lations. 

I have the honour to confirm on behalf of 
the Court the following understanding: 

 
Finland agrees, subject to the terms of this 

letter and your reply (hereafter: “Exchange 
of Letters”), to accept for relocation a lim-
ited number of witnesses per year as de-
fined herein, who have appeared or who 
will appear before the Special Court and, 
where necessary, their close relations, each 
year for the duration of this Exchange of 
Letters and to provide such persons with 
Relocation Services, as defined herein. This 
Exchange of Letters is based on the under-
standing that no particular programs of wit-
ness protection are currently available in 
Finland. 

 
I. For the purposes of this Exchange of 
Letters: 

(a) “Relocation” is understood to refer to 
the relocation to Finland of Witnesses and, 
where necessary, their close relations. 

(b) “Relocation Services” is understood to 
refer to the facilities and benefits, described 
in Part III below, to be provided to Wit-
nesses, and, where necessary, their close re-
lations,  who are subject to the provisions of 
this Exchange of Letters. 

(c) “Witnesses” is understood to refer to 
persons who have appeared or who will ap-
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len under ett rättegångsförfarande. Detta in-
begriper men är inte begränsat till ett upp-
trädande som vittne för åklagarsidan eller 
försvaret.  

 
d) "Närstående": 
 
 1) vittnets make, maka eller sambo, 
 2) personer under 18 år som är bero-

ende av vittnet för sin försörjning, 
 3) personer över 18 år som bor med 

vittnet och är beroende av vittnet för sin 
försörjning. 

e) Personer som avses i punkt d 3 skall tas 
emot av Finland i enlighet med bestämmel-
serna i denna skriftväxling endast om Fin-
land anser att det finns skäl som berättigar 
till omplacering av dem. 

 
f) "Omplacerade personer" vittnen och 

närstående som har tillhandahållits ompla-
ceringstjänster i enlighet med denna skrift-
växling. 

 
 

II. Förfarandet vid tillhandahållandet av 
omplaceringtjänster till vittnen och vid 
behov deras närstående 

 
g) Om registratorn anser det vara nödvän-

digt att omplacera ett vittne, skall registra-
torn begära att Finland tar emot vittnet och 
vid behov vittnets närstående. Dessa fram-
ställningar om omplacering (i det följande 
"framställningar") skall prövas enskilt av 
behöriga myndigheter i Finland och om det 
bedöms lämpligt skall omplaceringstjänster 
beviljas vittnet och hans eller hennes när-
stående (i det följande "skyddsbehövande") 
i enlighet med finsk lagstiftning. 

 
h) Framställningarna skall göras skriftli-

gen och tillställas Finland på försorg av re-
gistratorn två kalendermånader eller så 
snabbt som möjligt före den planerade da-
gen för omplacering av de skyddsbehövan-
de. I sådana fall där registratorn bedömer att 
omständigheterna kräver att omplaceringen 
sker utan dröjsmål skall registratorn kontak-
ta Finland som då skall pröva framställ-
ningen genast i enlighet med punkt g. Om 
Finland samtycker till att genast omplacera 

pear as witnesses in proceedings before the 
Special Court. This includes but is not lim-
ited to an appearance either in the course of 
the prosecution or of the defence of an ac-
cused. 

(d) “Close relations” is understood, to re-
fer to: 

(1) the partner of a Witness; 
(2) dependants of the Witness under 

18 years of age; 
(3) dependants over 18 years of age 

who reside with the Witness.  
 
(e) Dependants referred to in Paragraph 

(d) (3) shall only be accepted by Finland 
pursuant to the provisions of this Exchange 
of Letters upon Finland being satisfied that 
there are grounds to justify the Relocation 
of such dependants. 

(f) “Relocated Person(s)” refers to those 
witnesses and close relations who have 
been provided with Relocation Services ac-
cording to this Exchange of Letters. 

 
 

II. As to the procedure for providing Re-
location Services to Witnesses and, where 
necessary, their close relations: 

(g) Where the Registrar considers that a 
Witness requires Relocation, he/she shall 
request that Finland accept such a Witness 
and, where necessary, his or her close rela-
tions. Such requests (hereafter: “Requests”) 
shall be considered on an individual basis 
by the competent authorities of Finland, 
and, if deemed appropriate, Relocation Ser-
vices shall be granted to the Witness and 
any close relations who are subjects of the 
Request (hereafter: “Subject(s)”), in accor-
dance with the national law of Finland.  

(h) Requests shall be in writing, and shall 
be addressed to Finland by the Registrar 
two calendar months or as soon as possible 
prior to the expected date of Relocation of 
the Subject(s). However, where the Regis-
trar considers that circumstances require the 
Subject(s) to be relocated immediately, the 
Registrar shall consult Finland, who shall 
then consider the Request immediately in 
accordance with Paragraph (g). In cases 
where Finland agrees to the immediate Re-
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en person kan särskilda villkor för förfaran-
det avtalas mellan Finland och registratorn.  

 
i) I framställningarna skall de skyddsbe-

hövande personernas fullständiga namn an-
ges så som det fastställts av registratorn. 
Framställningarna skall följas av fullständi-
ga uppgifter om hälsotillstånd, utbildning 
och, i förekommande fall, av straffregister 
för den skyddsbehövande personen och av 
all annan information som registratorn be-
dömer vara relevant. Denna information 
skall lämnas i enlighet med formuläret i bi-
laga 1 till denna skriftväxling. Registratorn 
skall tillhandahålla ytterligare information 
som begärs av Finland, under förutsättning 
att registratorn har tillgång till informatio-
nen och det inte finns några hinder för att 
översända den till Finland. 

 
 

III. Omplaceringstjänster till vittnen och 
deras närstående som antagits för om-
placering till Finland enligt denna skrift-
växling (i det följande "omplacerade per-
soner") 

 
 
j) Om Finland samtycker till en framställ-

ning skall registratorn ordna med omplacer-
ingen till Finland av de skyddsbehövande 
personerna. 

k) Finland skall tillhandahålla omplacera-
de personer de lättnader, förmåner och rät-
tigheter som tillkommer flyktingar enligt 
definitionen i artikel 1 i 1951 års konven-
tion angående flyktingars rättsliga ställning 
så som den lyder ändrad genom 1967 års 
protokoll. 

l) Utöver de tjänster som tillhandahålls 
enligt punkt k skall Finland bevilja ompla-
cerade personer följande lättnader och 
tjänster på de villkor som gäller för med-
borgare i Finland: 

 
 1) boende, 
 2) utbildning, inbegripet yrkes- och 

språkutbildning vid behov, 
 3) hälso- och socialvård, inbegripet 

specialiserad sjukvård vid behov, 
 4) tillgång till möjligheter att söka ar-

bete, 

location of the Subject(s), Finland and the 
Registrar may agree to special terms for 
such Relocation. 

(i) Requests shall refer to the Subject(s) 
by his or her full personal name, as deter-
mined by the Registrar. Requests shall be 
accompanied by full details of the health, 
education and, where applicable, the crimi-
nal record of the Subject(s), and any other 
information which the Registrar considers 
relevant. This information shall be provided 
in the form attached as Annex 1 to this Ex-
change of Letters. The Registrar shall pro-
vide any further information as Finland may 
request, subject to the Registrar having ac-
cess to such information and there being no 
impediment to communicating it to Finland. 

 
 
 
 

III. As to the nature of the Relocation 
Services to be provided to Witnesses and 
their close relations accepted for Reloca-
tion by Finland pursuant to this Ex-
change of Letters (hereafter: “Relocated 
Person(s)”): 

(j) Where Finland agrees to a Request, the 
Registrar shall arrange for the transfer of 
the Subject(s) to the territory of Finland.  

 
(k) Finland shall provide to the Relocated 

Person(s) the facilities, benefits and enti-
tlements to which persons are entitled under 
the definition of “refugees” under Article 1 
of the 1951 Convention on the Status of 
Refugees, as amended by the 1967 Protocol 
thereto. 

(l) In addition to the services provided 
pursuant to Paragraph (k), Finland shall 
provide the following facilities and services 
to the Relocated Person(s), on the same ba-
sis as such facilities and services are pro-
vided to citizens of Finland: 

(1) housing; 
(2) education, including skills and 

language training where necessary; 
(3) health and social services, includ-

ing specialist medical care where necessary; 
(4) access to opportunities to obtain 

employment; 
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 5) andra eventuella lättnader och för-
måner, 

 6) handlingar som gör det möjligt att 
resa till och från Finland. 

Dessa tjänster skall tillhandahållas utan 
att det påverkar någon rättighet som ompla-
cerade personer kunde ha rätt till enligt 
finsk lag, inbegripet flykting- och asyllag-
stiftning, om de hade kommit till Finland på 
ett lagligt sätt och inte hade omfattats av 
bestämmelserna i denna skriftväxling. 

 
IV. Omplacerade personers ställning 

 
 
m) Finlands skall i enlighet med sin na-

tionella lagstiftning bevilja omplacerade 
personer uppehållstillstånd för ett år. Tio 
kalendermånader efter den dag ett uppe-
hållstillstånd börjar gälla skall registratorn 
pröva (i det följande "prövningen") om den 
omplacerade personen fortfarande är i be-
hov av omplaceringstjänster. Om registrator 
vid den första prövningen kommer fram till 
att dessa tjänster fortfarande behövs, skall 
Finland förlänga uppehållstillståndet med 
en period på ytterligare två år. Registratorn 
skall därefter göra prövningen varje år. Om 
registratorn vid utgången av denna treårspe-
riod på basis av de prövningar som gjorts 
finner att omplaceringstjänsterna fortfaran-
de är nödvändiga, utfärdar Finland ett kon-
tinuerligt uppehållstillstånd för den ompla-
cerade personen. 

n) Finland skall efter bästa förmåga och 
utan onödigt dröjsmål underrätta registra-
torn, om Finland får kännedom om att en 
omplacerad person har avlidit eller om per-
sonens uppehållsort är okänd. 

 
V. Avbrytande av omplaceringstjänster 

 
 
o) Oaktat bestämmelserna i denna skrift-

växling får Finland inte utan skriftligt sam-
tycke av registratorn och av den omplacera-
de personen överföra denne till ett område 
där han eller hon kan utsättas för dödsstraff, 
tortyr, förföljelse eller annan behandling 
som kränker människovärdet eller till ett 
område från vilket han eller hon kan sändas 
vidare till ett sådant område. 

(5) any other applicable facilities and 
benefits; 

(6) documents to enable travel to and 
from Finland. 

Such services shall be provided without 
prejudice to any rights which the Relocated 
Person(s) would be entitled to under the 
law, including the refugee and asylum law, 
of Finland if he or she had entered Finland 
lawfully and was not subject to the provi-
sions of this Exchange of Letters. 

 
IV. As to the status of Relocated Per-
son(s): 

(m) Finland shall grant Relocated Per-
son(s), in accordance with its national law, 
a residence permit for one year. Ten calen-
dar months after the commencement date of 
the residence permit, the Registrar shall as-
sess (hereafter: “Assessment”) whether Re-
location Services continue to be necessary 
with respect to that Relocated Person. If the 
Registrar concludes from the first Assess-
ment that such services continue to be nec-
essary, Finland shall extend the residence 
permit for a further two year period. As-
sessments shall continue to be made by the 
Registrar on an annual basis. If after that 
three year period, the Registrar concludes 
from the Assessments undertaken to that 
date that Relocation Services continue to be 
necessary, Finland shall grant Relocated 
Person(s) a continuous residence permit.  

(n) Finland shall use its best efforts to no-
tify the Registrar without undue delay if it 
is informed that a Relocated Person has de-
ceased or if his or her whereabouts are un-
known. 

 
V. As to the termination of Relocation 
Services: 

(o) Notwithstanding any provision of this 
Exchange of Letters, unless the Registrar 
and the Relocated Person express their con-
sent in writing, Finland shall not transfer 
any Relocated Person to an area where he 
or she could be subject to the death penalty, 
torture, persecution or other treatment vio-
lating human dignity or from where he or 
she could be sent to such an area.  



  RP 28/2006 rd  
    
   

  

19

A. Avbrytande när omplaceringstjänster 
fortfarande behövs: 

 
p)  1) Om endera parten önskar avbryta 

omplaceringstjänsterna för en viss omplace-
rad person, skall den (i det följande "avbry-
tande part") skriftligen underrätta den andra 
parten och samråda med denna. Den avbry-
tande parten skall därefter skriftligen under-
rätta den berörda omplacerade personen så 
snart som det är praktiskt möjligt (i det föl-
jande "den berörda omplacerade perso-
nen"). 

 2) Om omplaceringstjänsterna avbryts 
enligt punkt p 1, skall registratorn inom 
trettio dagar inhämta medgivande av en an-
nan stat att den övertar Finlands förpliktel-
ser enligt bestämmelserna i denna skriftväx-
ling. Om registratorn inte lyckas åstad-
komma en sådan överenskommelse inom 
utsatt tid skall tillhandahållandet av ompla-
ceringstjänsterna fortsätta till dess att den 
berörda omplacerade personen har lämnat 
Finland. 

 
 

B. Avbrytande när omplaceringstjänster 
inte längre behövs: 

 
q)  1) Om registratorn finner att en om-

placerad person inte längre är i behov av 
omplaceringstjänster, skall registratorn 
skriftligen underrätta Finland och den be-
rörda omplacerade personen om detta. 

 2) Finland har därefter full rätt att av-
bryta sina omplaceringstjänster sex kalen-
dermånader efter den dag då den omplace-
rade personen mottog underrättelsen eller 
sex kalendermånader efter det att rimliga 
försök gjorts för att överbringa en sådan 
underrättelse. 

r) Den omplacerade personen är därefter 
underställd tillämpliga rättsliga bestämmel-
ser i finsk lag. 

 
VI. Kostnader för omplaceringstjänster 

 
 
s) Specialdomstolen skall bära alla kost-

nader och utlägg som uppkommer i sam-
band med den omplacerade personens resa 
mellan Finland och specialdomstolen. Alla 

A. Termination where Relocation Services 
continue to be necessary:  

 
(p) (1) Where either Party wishes to ter-

minate Relocation Services for a particular 
Relocated Person, it (hereafter: “Terminat-
ing Party”) shall inform the other Party of 
its intention and consult with the other 
Party in writing. The Terminating Party 
shall then notify, also in writing, the Relo-
cated Person affected as soon as is practica-
ble by such a termination (hereafter: “Af-
fected Relocated Person”).  

(2) In the event that the Relocation 
Services are terminated in accordance with 
Paragraph (p) (1), the Registrar shall have a 
period of thirty days in which to obtain the 
agreement of another State to assume the 
responsibilities of Finland under the provi-
sions of this Exchange of Letters. If the 
Registrar is unable to conclude such an 
agreement within that period, the provision 
of Relocation Services shall continue until 
such time as the Affected Relocated Person 
has been relocated from Finland. 
 
B. Termination where Relocation Services 
are no longer necessary: 

(q) (1) Where the Registrar concludes that 
Relocation Services are no longer required 
with respect to a Relocated Person, the Reg-
istrar shall inform Finland and the Relo-
cated Person accordingly in writing. 

(2) Finland shall then have discretion 
to terminate Relocation Services six calen-
dar months after the date upon which the 
Relocated Person receives such a notifica-
tion or six calendar months after reasonable 
efforts have been made to convey such noti-
fication. 

(r) The Relocated Person shall thereafter 
be subject to the relevant legal provisions 
under the law of Finland. 

 
VI. As to the costs related to the provi-
sion of Relocation Services: 

(s) The Special Court shall bear all costs 
and expenses incurred in connection with 
the travel of the Relocated Person between 
Finland and the Special Court. All the costs 
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kostnader och utlägg som uppkommer i 
samband med tillhandahållandet av ompla-
ceringstjänster enligt denna skriftväxling 
skall bäras av Finland. Ingenting i denna 
bestämmelse skall tolkas som en förpliktel-
se för Finland att bära kostnader eller utlägg 
som enligt finsk lagstiftning skall bäras av 
de omplacerade personerna. 

 
 

VII. Giltigheten för bestämmelserna i 
denna skriftväxling 

 
t)  1) Bestämmelserna i denna skriftväx-

ling träder i kraft den trettionde dagen efter 
det att specialdomstolen har tagit emot en 
underrättelse från Finland om att Finland 
har slutfört de konstitutionella kraven för 
ikraftträdandet av denna skriftväxling. 

 
 2) Denna skriftväxling skall gälla till 

dess att den sägs upp av endera parten ge-
nom skriftligt meddelande till den andra 
parten sex månader på förhand. Upphöran-
det skall inte inverka på sådana omplacera-
de personers ställning som befinner sig i 
Finland vid tidpunkten för uppsägningen. 

 
 

VIII. Tvistlösning 
 
u) Varje tvist, meningsskiljaktighet eller 

anspråk som härrör eller följer av denna 
skriftväxling skall lösas genom förhand-
lingar eller genom ett tvistlösnings-
förfarande som avtalas mellan parterna.  

 
 

IX Parternas företrädare 
 
 
v) Registratorn eller hans eller hennes 

bemyndigade ombud skall företräda speci-
aldomstolen i alla frågor som hör samman 
med denna skriftväxling. 

w) Finlands utrikesministerium skall före-
träda Finland i alla frågor som hör samman 
med denna skriftväxling. 

 
Jag vore tacksam om ni kunde bekräfta att 

det ovan stående även är Finlands regerings 
ståndpunkt. 

and expenses incurred in connection with 
the provision of Relocation Services pursu-
ant to this Exchange of Letters shall be 
borne by Finland. Nothing in this provision 
shall be interpreted to oblige Finland to 
bear costs or expenses which are to be 
borne by the Relocated Person(s) in accor-
dance with the legislation of Finland.  

 
 

VII. As to the duration of the provisions 
of this Exchange of Letters: 

(t) (1) The provisions of this Exchange of 
Letters shall enter into force on the 30th day 
following the receipt by the Special Court 
of the notification of Finland that it has 
completed its constitutional requirements 
for the entry into force of this Exchange of 
Letters. 

(2) This Exchange of Letters shall 
remain in force until it is terminated by ei-
ther Party providing the other Party with six 
months notice of termination in writing. 
Such termination shall be carried out with-
out prejudice to the status of any Relocated 
Person(s) relocated in Finland at the time of 
termination.  

 
VIII. As to the resolution of disputes: 

(u) Any dispute, controversy, or claim 
arising out of, or relating to this Exchange 
of Letters shall be settled by negotiation or 
by a mutually agreed mode of settlement. 

 
 
 

IX. As to the representatives of the Par-
ties: 

(v) The Registrar, or his or her authorised 
designate, shall represent the Special Court 
in all matters relating to this Exchange of 
Letters.  

(w) The Ministry for Foreign Affairs of 
Finland shall represent Finland in all mat-
ters relating to this Exchange of Letters.  

 
I would be grateful if you would confirm 

that the above is also the view of the Gov-
ernment of Finland. 



  RP 28/2006 rd  
    
   

  

21

Mottag, Excellens, försäkran om min ut-
märkta högaktning. 

 
New York den 29 september 2005 
 
 

Robin Vincent 
 

Registrator 
 

Specialdomstolen för Sierra Leone 
 
 

Please accept, Excellency, the assurances 
of my highest consideration. 

 
New York on 29 September 2005. 

 
 

Robin Vincent 
 

Registrar 
 

Special Court for Sierra Leone 
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Bilaga 1 
  

SÖKANDE 
  

vittne: make/maka:   underhållsberättigad    övrig:  
  

Om den sökande inte är vittne, anges här vittnets namn: 
  

  
 A. Fysiska uppgifter 

 (a) Namn:                 
 (b) Födelsetid:          ----------------------- 
 (c)  Födelseort (ort och land): 
                [FOTOGRAFI] 
 (d) Kön:   Man    Kvinna      

 (e)  Medborgarskap (ange alla medborgarskap):    ----------------------- 
  Pass: 
  Etnisk tillhörighet: 
  Uppehållstillstånd i annat land än medborgarskapsland; ange närmare detaljer: 
  

Nuvarande uppehållsort: 
 f)  Talade språk: 
 g)  Fysiska kännetecken: 

 i)  längd (cm):  [   ] 
 ii)  vikt (kg):   [   ] 
 iii)  hårfärg:   [   ] 
 iv)  ögonfärg:   [   ] 
 v)  framträdande ärr eller födelsemärken: 
    [            ] 
 h)  fysiska eller mentala handikapp (ange närmare detaljer): 
    [    ] 
  
 B. Personuppgifter 
 a)  Civilstånd: gift: 
    ogift: 
    separerad: 
    frånskild: 
    änka/änkling: 
  datum för senaste ändring av civilstånd: 
 b)  Utbildning och yrkesmässig bakgrund: [       ] 
 c) Trostillhörighet:      [   ] 
 d)  Makes/makas namn:     [   ] 
 e)  Namn på barn under 18 år:    [   ] 
   Barn som inte står under personens vårdnad:  [   ] 
    namn:       [   ] 
    adress:       [   ] 
    vårdnadshavare:      [   ] 
   Underhållsberättigade:     [   ] 
 f)  Personer upptagna under d och e ovan som skall omplaceras: 
         [   ] 
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C. Rättsliga åtaganden och ekonomiska uppgifter 
 (a) Civilrättsliga förfaranden mot 

sökanden:        Ja     Nej     
   om ‘‘ja’’, lämnas närmare upplysningar:  [  ] 
 (b) Sökandens civilrättsliga åtaganden: 
  (i) inteckningar eller pantförskrivningar för vilka personen är huvudman:: 
           Ja     Nej     
   om ‘‘ja’’, lämnas närmare upplysningar:  [  ] 
  (ii) garantiförbindelser mm::    Ja     Nej     
   om ‘‘ja’’, lämnas närmare upplysningar:  [  ] 
  (iii) underhållsskyldighet::     Ja     Nej     
   om ‘‘ja’’, lämnas närmare upplysningar:  [  ] 
  (iv) obetalda skatteskulder:     Ja    Nej     
   om ‘‘ja’’, lämnas närmare upplysningar:  [  ] 
  (v) förvaltningsuppdrag för vilka sökanden är ansvarig eller förvaltare: 
           Ja     Nej     
   om ‘‘ja’’, lämnas närmare upplysningar:  [  ]  
  (vi) andra civilrättsliga förpliktelser:   Ja     Nej     
   om ‘‘ja’’, lämnas närmare upplysningar:  [  ] 
 (c) Ekonomiska upplysningar: 
  (i) fast egendom och personlig egendom:  Ja     Nej     
   om ‘‘ja’’, lämnas närmare upplysningar:  [  ] 
  (ii) banktillgodohavanden mm:    Ja     Nej     
   om ‘‘ja’’, lämnas närmare upplysningar:  [  ] 
  (iii) fordringar:           Ja     Nej     
   om ‘‘ja’’, lämnas närmare upplysningar:  [  ] 

(iv) olika slags fordringsbevis, skuldebrev, livräntor m.m. som tillkommer 
sökanden:        Ja     Nej     

   om ‘‘ja’’, lämnas närmare upplysningar:  [  ] 
  (v) rätt till sociala bidrag från stat eller annan offentlig myndighet nu eller i en 

   nära framtid:      Ja     Nej     
   om ‘‘ja’’, lämnas närmare upplysningar:  [  ] 
  (vi) rätt till underhåll:     Ja     Nej     
   om ‘‘ja’’, llämnas närmare upplysningar: [  ] 

  
 D. Upplysningar om brott och frihetsberövanden 
 Upplysningar om tidigare frihetsberövanden eller anhängiggjorda straffrättsliga åtal: 

           Ja     Nej     
   om ‘‘ja’’, llämnas närmare upplysningar: [  ] 

  
 E. Framträdande inför domstolen 
 Ange vilket vittnesmål som skall komma i fråga: 
 a) Ange vilka personer som är anklagade och vilka åtalspunkterna är: 
 b) Ange om det finns andra källor till den sökta bevisningen: 
 c) Vittnesmålets relativa betydelse: 
  
 F. Bedömning av behovet av omplacering 
 Omständigheter till stöd för begäran om tillhandahållande av omplaceringstjänster: 
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Annex 1 
  

DETAILS OF SUBJECT 
  

Witness      Spouse     Dependent      Other     
If not Witness, name of Witness:  [  ] 

  
 A.  Physical Details 
 (a) Name: 
 (b) Date of Birth:        ----------------------- 
 (c)  Place of Birth (City and Country): 
               [ PHOTOGRAPH] 
 (d) Sex:   Male    Female      
 (e) Citizenship(s):         ----------------------- 
  Passports: 
  Ethnicity:  

Residence Permit(s) in Countries other than Country of Citizenship, if Yes, 
Details: 

   
  Present Place of Residence: 
  (f) Language(s) Spoken: 
  (g) Physical Characteristics: 
  (i) Height (cm): [   ] 
  (ii) Weight (kg): [   ] 
  (iii) Hair Colour: [     ] 
  (iv) Eye Colour: [   ] 
  (v) Distinguishing Scars or Birthmarks: 
     [                               ] 
 (h) Physical or mental Handicaps (details): 
     [                 ]  
  
 B.  Personal Information 
 (a) Marital Status:  Married  
     Never married 
     Separated 
     Divorced   
     Widowed 
  Date of latest change of marital status: 
 (b) Education and Professional background   [                                               ] 
 (c) Religious affiliation:    [            ] 
 (d) Name of Spouse:     [            ] 
 (e) Name(s) of: Children under the age of 18 years: 
         [            ] 
    Non-custodial Children: 
      - Name(s)  [            ] 
      - Address(es) [            ] 
      - Guardian:  [            ] 
    Dependants:    [            ] 
  
 (f) Which of the persons listed in (d) and (e), if any, are subject to Relocation: 
         [            ] 
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C.  Legal Obligations and Financial Records 
 (a) Civil proceedings instituted  
  against Person:    Yes     No     
   If Yes, Details:   [  ] 
 (b) Civil Obligations of Person: 
  (i) Mortgages or Pledges of which the person is a principal: 
        Yes     No     
   If Yes, Details:   [  ] 
  (ii) Guarantees etc.:    Yes     No     
   If Yes, Details:   [  ] 
  (iii) Maintenance Obligations: Yes     No     
   If Yes, Details:   [  ] 
  (iv) Tax Liabilities Outstanding: Yes   o No     
   If Yes, Details:   [  ] 
  (v) Trusts of which the Person is a trustee or manager:  
        Yes     No     
   If Yes, Details:   [  ]  
  (vi) Other civil obligations: Yes     No     
   If Yes, Details:   [  ] 
 (c) Financial Information: 
  (i) Real and Personal Property: Yes     No     
   If Yes, Details:   [  ] 
  (ii) Bank accounts etc.:  Yes     No     
   If Yes, Details:   [  ] 
  (iii) Debts owed to Person:      Yes     No     
   If Yes, Details:   [  ] 

(iv) Securities and other bills of exchange, promissory notes, bonds and            
superannuation and life policy entitlements of the Person: 

        Yes     No     
   If Yes, Details:   [  ] 
  (v) Moneys receivable from any governmental or other public authority at this 

   time or in the reasonably foreseeable future: 
        Yes     No     
   If Yes, Details:   [  ] 
  (vi) Maintenance entitlements: Yes     No     
   If Yes, Details:   [  ] 
  

 D.  Criminal and Arrest Records 
 Prior arrest or criminal record or criminal charges outstanding: 
        Yes     No     
   If Yes, Details:   [  ] 
  

 E. Court Proceedings 
 Detail testimony given or to be given:         
 (a) Details of any accused, including information concerning indictment: 
 (b) Are there any other sources of such evidence:  [      ] 
 (c) Relative importance of testimony:    [             ] 
  

F. Relocation Assessment 
Factors supporting the provision of Relocation Services 
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2. Finlands ständiga representation i New York till registratorn vid Specialdomstolen för 
    Sierra Leone 

 
Excellens, 

 
Jag har äran att erkänna mottagandet av 

Er skrivelse av den 29 september 2005 om 
arrangemangen mellan Specialdomstolen 
för Sierra Leone (i det följande "special-
domstolen") och Finland angående ompla-
cering till Finland av vittnen, som har föl-
jande lydelse: 
— — — — — — — — — — — — —  

Texten i skrivelsen från registratorn vid 
Specialdomstolen för Sierra Leone 
— — — — — — — — — — — — —  

Jag har äran att bekräfta att Er skrivelse 
och detta svar utgör en överenskommelse 
om arrangemangen mellan Specialdomsto-
len för Sierra Leone och Finlands regering 
angående omplacering till Finland av per-
soner som har vittnat eller som kommer att 
vittna inför specialdomstolen och vid behov 
av deras närstående. 

 
Mottag, Excellens, försäkran om min ut-

märkta högaktning. 
 
New York den 29 september 2005 
 
 

Kirsti Lintonen 
 

Ambassadör 
 

Finland ständiga representation vid  
Förenta Nationerna 

 

Excellency, 
 
I have the honour to acknowledge receipt 

of your letter dated 29 September 2005 
which sets out the arrangements between 
the the Special Court for Sierra Leone 
(hereafter: “Special Court”) and Finland for 
the relocation of Witnesses to the territory 
of Finland, and which reads as follows: 
— — — — — — — — — — — — —  

The text in the letter of the Registrar of 
the Special Court for Sierra Leone above 
— — — — — — — — — — — — —  

I have the honour to confirm that your let-
ter and this reply form an agreement setting 
out arrangements between the Special Court 
and the Government of Finland for the relo-
cation to the territory of Finland of Wit-
nesses who have appeared or will appear in 
proceedings before the Special Court, and, 
where necessary, their close relations. 

 
Please accept, Excellency, the assurances 

of my highest consideration. 
 
New York on 29 September 2005. 
 
 

Kirsti Lintonen 
 

Ambassador 
 

Permanent Mission of Finland 
to the United Nations 

 
 

 


