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även tillfälle att yttra sig över den av ILO antagna rekommendationen <nr 
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Föredragande: statsrådet Leijon 

Proposition med anledning a'' vissa beslut fattade av internationella arbets

konferensen vid dess sextioattonde och sextionionde miHen: 

Genom sin anslutning till Nationernas förbund ?1r 1920 intriidde Sverige 

som medlem av internationella arbetsorganisationen OLOl. 

!LO: s beslutande församling - internationella arbetskonferensen -

sarnmantriider i regel en gång per är. Ärenden pil dagordningen kan enligt 

artikel 19 i organisationens stadga föranleda beslut antingen om internatio

nella konventioner. avsedda att ratificeras av organisatillncns medlemmar. 

elh.:r om rekommendationer. avsedda att övervägas vid lagstiftning eller pii 

annat sätt men utan den bindande karaktär som tillkommer en ratificerad 

konvention. Om beslutet är av mindre riickvidd eller huvudsakligen av 

formell innebörd. t.ex. då det giillcr en begiiran om utredning. brukar det 

ges formen av en resolution. Varje medlem skall inom ett år (undantags

vis arton månader) från avslutandd av ett konferenssammanträde föreläg

ga antagna konventioner och rekommendationer vederbörlig myndighet (i 

vårt land riksdagen) för lagstiftning eller andra åtgärder. Varje medlem har 

vidare skyldighet att underrätta internationella arbctsbyri\ns generaldirek

tör om de iitgärder som har vidtagits för all uppfylla denna förpliktelse 

samt om vilka ätgiirder som i övrigt har vidtagits. 

Arbetskonferensen antog vid sitt scxtiuflttonde möte år 1982 bl.a. en 

konvention (nr 157) om upprättande av ett internationellt system för bibe

hållande av socialförsiikringsriittigheter. Frågan om godkännande av kon

ventionen lick anstå till dess att en förubedd rekommendation i samma 

iimnc kunde fi.ireliiggas riksdagen (prop. 1982/83: 124, AU 28. rskr 332). 

Arbetskonferensen antog vid sitt scxtionionde möte i [ir en rekommenda

tilln !nr 167) i iimnel. 

Efter samrild med chefen för socialdepartementet anhilller jag att nu i ett 

sammanhang fo anmiila fr~1gan om godkiinnande av konvemionen nr l 57 

samt tilliimpning av rekllmmcndationen nr 167. 
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Texterna pä engelska och svenska till konventionen nr 157 och rekommen

dationen nr 167 bör fogas till regeringsprotokollet i detta ärende som bilaga 

I och 2. 

I. Konventionen om bibehållande av socialförsäkringsrättigheter 

I. I Konventionens syfte och uppbyggnad 

Internationella arbetskonferensen antog år 1935 en konvention !nr 48J 

om bevarande av pensionsrättigheter för llyttandc arbetare. Konventionen 

utgjorde en milstolpe när det gällde att utve.:kla internationell rätt rörande 

social trygghet. Den kom att bilda utg{mgspunkten för mänga bilaterala och 

multilaterala konventioner. 

Däremot har mycket fä länder ratiticera,t sjiilva konventionen, främst pii 

grund av dess detaljerade och direkt bindande bestämmelser om beräkning 

och export av intjänade pensioner. Konventionen anmiildes i Sverige för 

riksdagen genom prop. 1936: 15. Föredragande statsrådet ansåg sig inte 

kunna förorda ratifikation av konventionen eftersom en sådan skulle kräva 

en betydande förändring av den nyligen reviderade obligatoriska folkpen

sioneringen. Riksdagen anslöt sig till denna uppfattning. Sverige har inte 

heller senare ratificerat konventionen. 

I november 1979 beslöt ILO:s styrelse att på dagordningen för 1981 års 

konferens föra upp ämnet "Bibehitllande av migrerande arbetstagares 

socialförsäkringsrättigheter". Tiden ansågs då mogen att revidera konven

tionen nr 48 i två riktningar. dels i riktning mot en reglering av samtliga 

socialförsäkringsgrenar. dels mot mera flexibla lösningar av de olika detalj

problemen. 

Arbetet på en ny konvention avslutades under 1982 {irs arbetskonferens. 

Konferensen antog konventionen (nr 1571 om bibehållande av socialför

säkringsriittigheter med röstsiffrorna 404 för och inga emot. 29 röster lades 

ned. Samtliga svenska ombud röstade för konventionens antagande. 

Konventionen tir ett samordningsinstrument för ILO:s mculcmsstater 

avsedd all leda till att ett större antal länder iin hittills ges möjlighet att 

samordna sina SlKialförsiikringssystem. Det grundläggande syftet är att i 

så stor utsträckning som möjligt ge flyttanue arbetare och deras familjer ett 

kontinuerligt skydd fd\n de olika staternas trygghetssystem sil.viil under 

aktivt förvärvsarbete som efter uppnadd pensi(insålder. 

Konventionen är tekniskt si"i uppbyggd att den innehåller dels omedel

bart bindande bcstiimmelser. dels bestiimmelser som kan sägas vara av 

rekommendationskarakt~ir och som innehäller förslag till lö~ningar av in

ternationella samordningsproblcm pil socialfi.ir~äkringsomrädet. De grun

dar sig pil internationell praxis p~t omrildet S<tdan denna har kommit till 

uttryck i existerande multilaterala och hilaterala socialforsäkringskonven

tioner. 
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Endast ett fåtal av bestiimmdscrna är bindande och hlir omedelbart 

tillämpliga mellan de stater som ratificerar konventionen. Dessa bestäm

melser utgör del minimum av förpliktelser. som anslutande stater ätar sig. 

Den viktigaste av dessa bcsliimmelser föreskriver att arbetspcnsion intjii

nad i ett land skall utbetalas till medborgare i ratificerande stat oavsett i 

vilket land denne är bosatt. 

Övriga bestämmelser i konventionen far efkkt i förhfillandet mellan de 

ratificerande stater som i särskilda bilaterala eller multilaterala avtal kom

mer överens om att tillämpa dem. 

l vissa fall är prohlemlösningar i konventionen endast antydda och den 

närmare regleringen direkt hiinvisad till vad de olika ltinderna sjiilva kan 

finna ut och komma överens om. 

JLO-ko111111it1e11 har inhämtat yttranden över konventionen från social

styrelsen, riksförsiikringsverket (RFV), statens löne- och pensionsvcrk. 

arbetsmarknadsstyrclsen <AMS). statens invandrarverk (SIV!. Svenska 

arbetsgivareföreningen (SAF). Svenska kommunförhundct, Landstings

förbundet, Landsorganisationcn i Sverige (LO), "ljiinstemännens central

organisation (I'CO) och Försäkringskasscförbundct. 

1.2 Konventionens hurndsakliga innehåll 

De omedelbart bindande bestämmelserna framgfo· av artikd ./ p1111k1 2 

och utgörs av artikel 7 punkt 4, artikel 8 punkterna 2 och 3, artikel 9 

punkterna I och 4, artikel 11. artikel 12, artikel 14 och artikel 18 punkt 3. 

Tekniken med sammanläggning av försäkringsperioder för att öppna rätt 

till förmåner enligt artikel 7 i konventionen har använts i samtliga bilaterala 

socialförsäkringskonventioner som Sverige ing<ltt sedan är 1975. Den inne

biir sitlunda inte ni1gon nyhet för svenskt vidkommande. Den har bo.::tydelse 

inom bl. a. föräldraförsäkringen och tilliiggspeföionsförsiikringen. Hittilb 

har försäkringspcrimler enligt svensk lagstiftning kunnat sammanliiggas 

med perioder enligt ett annat lands lagstiftning för att öppna riitt till 

svenska förmiiner. En anslutning till konventionen inncbiir enligt artikel 7 

punkt ./, som är en omedelbart tilliimplig bestiimmelse, att försiikrings

periodcr. som fullgjorts i t vä eller Il era stater som Sverige triiffat avtal 

med, skall kunna sammanriiknas med perioder enligt svensk lagstiftning 

för att öppna riitt till en förmiin. JLO-ko111111itth1 bedömer att regeln 

kommer att fa liten praktisk betydelse för den svenska lagstiftningens 

vidkommande. eftersom blide föriildrafiir<ikringen och tilliiggspensions

fiirsiikringen har fii1foillandcvis korta kvalifikationstider - 180 dagar resp 

3 ilr. Regeln far framför allt betydelse för system med lfanga kvalifikations

tidcr. t.cx. pcnsionssystcm med kvalifikationstider pit 15 ilr. Jag finner 

regl'ln allmiint sett viinkfull diirför att den ger möjlighet att behandla fall 

,om rör t1cra liinder med hjiilp av existerande bilaterala konventioner. Den 

inncbiir s;ilcd..::' en utvidgning av de bilaterala konventionernas tilliimp-
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ningsområdc och minskar samtidigt beho~ct av multilaterala konvcntions

lösningar. 

Socialstyre/sen anför att enligt lagen ( 1947: 529) om allmänna barnbidrag 

och lagen ( 1964: 143) om bidragsförskott si.isom fiirutsiittning för att kom

ma i åtnjutande av respektive förmfrn fiir vissa fall uppstiills krav p:°I 6 

månaders vistelse i landet. Dessa regler i den svenska lagstiftningen utgör 

enligt styrelsens uppfattning ett hinder för Sverige att uppfylla bestiimmcl

serna i artikel 7 om likstiillandc av bosättning i en ratificerande stat med 

bosättning i annan stat. 

Jag konstaterar dock att de grundliiggandc reglerna i artikel 7 punkterna 

1-3 om sammanliiggning av försiikrings- och bosiittningsperiodcr, m.m. 

inte iir omedelbart tillämpliga. varför något hinder för ratifikation inte 

föreligger av denna anledning. Hiirtill kommer att Sverige i sina bilaterala 

avtal i flera fall helt har eftergett kravet på sex månaders bosiittning i 

Sverige för rätt till barnbidrag under förutsiittning att det andra landet inte 

kräver någon viintctid för svenska medborgares riitt till deras motsvarande 

bidrag. Bidragsförskott iir enligt internationellt synsätt inte någon social

försäkringsförmån och omfattas därför inte alls av konventionen. 

De därpå följande bindande bestämmelserna i artikel 8 prmktana 2 och J 
om beriikning och utgivande av förmåner. vartill riitt uppstått genom 

sammanläggning av försiikringsperioder i flera länder enligt bestämmelser

na i artikel 7 punkt 4. medför inga svårigheter för svenskt vidkommande då 

förmånernas storlek kan beräknas direkt med utgångspunkt från den 

svenska lagstiftningens regler oavsett om riitt uppställ genom tilliimpning 

av ett eller flera bilaterala socialförsiikringsavtal. 

Artikel 9 punkt I i konventiom:n, som föreskriver att invaliditets-. i'1l

ders- och efterlevandepensioner. arbetsskadelivräntor och dödsfallsersätt

ningar skall kunna utbetalas till medborgare i annan stat som ratificerat 

konventionen oavsett i vilket land han är bosatt, äger tillämpning på den 

svenska lagstiftningen om tilläggspensiori och arbetsskadeförsäkring. Re

geln blir för svensk del tillämplig på förmåner från tilläggspensioneringcn 

och arbetsskadeförsäkringen. Sådana förmåner är som regel exportabla 

redan enligt den svenska lagstiftningen. I prop. 1983/84: 73 om reformering 

av efterlevandcpcnsioneringen m. m. föreslås ett undantag från denna re

gel såvitt gäller särskilt efterlevandebidrag (s. 129). Möjlighet att genom 

dispens medge utbetalning utomlands av: bidraget skall emellertid finnas. 

Likaså förutses möjligheten till reglering konventionsvägen. Det sist

nämnda överensstämmer med konventionen nr 157. som i artikel 9 punkt I 

räknar med att förutsättningarna för utbetalning av förmåner utomlands 

kan regleras i överenskommelse mellan stater som har tillträtt konven

tionen. 

I artikel 9 punkt 3 i konventionen har givits en undantagsbestämmelse 

med avseende på export av förmåner från icke avgiftsberoende system. 

Regeln innebär att för export av förmåner frän icke avgiftsberocndc för

sfikringsgrenar måste slutas siirskilda bilaterala eller multilaterala överens-
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kommelser. varvid villkoren för export skall bestämmas. !LO-ko111111itth1 

anför att i samtliga hittills ingångna socialförsäkringskonventioncr har de 

svenska principerna för export av folkpension accepterats. Det saknas 

anledning anta annat än att dessa principer kommer att accepteras vid 

avtal som ingås med anledning av åtagande enligt konvention nr 157. 

Övriga omedelbart bindande bestämmelser medför enligt min bedöm

ning inga svårigheter för svenskt vidkommande och innebär inte stön-e 

åtaganden än vad som hittills skett. 

RFF framhåller att en av de grundläggande bestämmelserna för träf

fande av överenskommelser enligt konventionen är artikel 5. som innehål

ler regler för bestämmande av tillämplig lagstiftning. Det väsentliga i denna 

artikel är att försäkringstillhörigheten skall bestämmas enligt lagstiftningen 

i det land där en sysselsiittning utförs även om bosättning föreligger i en 

annan medlemsstat. Bosättning som grund för försiikringstillhörighet gäller 

enligt konventionens huvudregel endast för icke förvärvsarbetande perso

ner. 
Enligt artikel 5 punkt 2 kan emellertid utan hinder av bestämmelserna i 

punkt 1 aJ-c) berörda medlemsstater komma överens om att vissa person

grupper skall omfattas av lagstiftningen i den stat inom vars territorium de 

hor. Av förarbetena till konventionen framgår beträffande denna punkt att 
ett undantag från huvudregeln. att sysselsiittningslandcts lagstiftning skall 

vara tillämplig, kan göras sä generellt att bosättning kan hiivdas som grund 

för försäkringstillhörighet. Jag anser således inte bestämmelserna i artikel 

5 utgöra något ratifikationshinder. 

I detta sammanhang fäster RFV uppmärksamheten på följande. 

Eftersom bosättning är ett grundrekvisit för tillhörighet till svensk so

cialförsäkring med undantag för arbetsskadeförsäkring. där som villkor 

gäller att förvärvsarbete utövas i verksamhet i riket. kan enligt gällande 

svensk socialförsäkringslagstiftning gränsarbetarc och säsongarbetare inte 

erhålla annat skydd från lagstiftningen än från arbetsskadeförsiikringen ljfr 

artikel 4 punkt 3 b). Samma gäller för andra arbetstagare med tillfälligt 

arbete. 

Frågan om gränsarbetarcs socialförsäkringstillhörighet finner jag emel

lertid i praktiken vara löst genom bestämmelserna i den nordiska trygg

hetskonventionen. Begreppet gränsarbetare saknas i den nordiska konven

tionen. Den innehåller i stället en generell regel om försäkringstillhörighet 

med avseende på inkomstrelaterade förmåner för den som är bosatt i ett 

nordiskt land och är sysselsatt i ett annat nordiskt land. 

När det gäller remissinstansernas synpunkter i övrigt kan nämnas att 

/,andsting.~fi)rhundet finner att trygghetsfrågorna på det internationella 

området är svåra att överblicka och att konsekvenserna av en ratifikation 

av konventionen med hänsyn härtill är svåröverskådliga. Ali1S och SIV. 

Svenska kommunfi"irhundet och Försiikringskasse.fi'irhundet finner där-
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emot inga hinder mot ratifikation. SAF. LO och TCO tillstyrker ratifikation 

av konventionen. 

!LO-kommitten framhåller att en anslutning till konventionen nr 157 

även innebiir förpliktelse "att sträva efter att delta i system för bevarande 

av rättigheter under förvärvande samt för bevarande av rättigheter som 

förvärvats". Förpliktelsen kan fullgöras genom slutande av avtal om social 

trygghet. Sverige har sedan år 1975 ingått 13 socialförsäkringskonven

tioner. Några har inneburit revision av tidigare giillande konventioner. 

Ytterligare konventioner är under behandling och frågor om inledande av 

förhandlingar med andra länder har väckts. 

Även om de nuvarande konventionerna inte innehåller så långt gående 

föreskrifter om export av förmfmer från de olika trygghetsgrenarna. som 

konvention nr 157 föreskriver. kan från svensk sida hävdas att ett arbete 

för ett ökat ;'\tagande inom den sociala trygghetens område skett och att 

detta arbete alltjiimt pågår. 

JLO-ko111mirrh1 förordar för sin del att Sverige ratificerar konventionen. 

Nf1gra ratifikationshinder vad avser de omedelbart gällande hestiimmel

serna finns som tidigare visats inte. Vad avser konventionens övriga bc

stiimmclser anser jag dem utgöra en god grund för förhandlingar om 

bilaterala socialförsäkringsavtal med andra Hinder. Diirför vill jag efter 

samråd med chefen för socialdepartementet instämma i ILO-kommittens 

bedömning och förorda att Sverige ratificerar konventionen. 

2. Rekommendationen om bibehållande av socialförsäkringsrät
tigheter 

Den av arhetskonfcrensen i juni 1983 antagna rekommendationen med 

bilagor innehåller modellbestiimmelser för slutande av bilaterala och multi

laterala överenskommelser om social trygghet med detaljerade förslag till 

lösningar av principiella problem. som kan uppstå vid samordning av olika 

trygghetssystem, samt modellbestämmelser för samordning av överens

kommelser. ILO-kommirrcn har inhämtat yttranden över rekommendatio

nen från samma myndigheter och organisationer. som yttrat sig över 

konventionen. 

Kommitten anser att rekommendationen utgör ett väsentligt komple

ment till konventionen. Den synes kunna tjäna som ledning sf1väl vid 

inledande av mellanstatliga förhandlingar om social trygghet som vid revi

sion av redan gällande avtal. 

Jag instämmer i denna bedömning. 
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3. Hemställan 

Med h~invisning till vad jag nu har anfört hemstiiller jag att regeringen 

dels förcsllir riksdagen att godkänna konventionen (nr 157) om 

bibehållande av socialförsäkringsrättigheter. 

Beslut 

dels liimnar riksdagen tillfälle att yllra sig över vad jag anfört om 

den vid internationella arbetskonferensens sextionionde möte an

tagna rekommendationen nr ( 167) i samma ämne 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar 

att genom proposition förelägga riksdagen vad föredraganden har anfört 

för de åtgärder som föredraganden har hemställt om. 
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Convention (~o. 157) Conccrning the Es
tablishment of an lnternational System 
for thc \faintenance of Rights in Social 
Securit)' 

The Gennal Conkrcm:e of the lnterna
tional Labour Organisation. 

Having been convened at Geneva by the 
Governing Body of the lnternational Labour 
Office. and having met in its Sixty-cighth 
Session on 2 Junc 1982. and 

Recalling the principles established by the 
Equality or Treatment (Social Sc..:urity l Con
vcntion. 1962. which relatc not only to 
cquality of treatmcnt but al so to the mainten
ance of acquired rights and or rights in course 
of acquisition. and 

Consiclering it neccssary to provide for the 
application of the principles of the mainte
nance or rights in course of acquisition and of 
acquired rights in respect of all the branches 
of social security covered hy the Social Se
curity !Minimum Standards) Convention. 
19.'i2. and 

Having decided upon the adoption of ccr
tain proposals with regarcl to maintenance of 
migrant workers· rights in social security (re
vision of Convention No. 48). which is thc 
fourth item on the agenda of thc session. and 

Having determined that these proposals 
shall take the form of an international Con
vcntion: 

adopts this twenty-first day of June of the 
year onc thousand nine humlred and eighty
two the following Convention. which may he 
cited as the Maintcnance of Social Security 
Rights Convcntion. 1982: 

Part I. General Pnffisions 

Article I 
In this Convcntion-
laJ the term "'Memher" means any Mem

her of the lnternational Labour Organisation 
thac is bound by thc Convention: 

lhJ the term "legislation" includes any so
cial sccurity rules as well as laws and regula
tions: 

lcJ the term "eompetent Member" means 
the Member under whose legislation the per-

9 

Hi/agu I 
(Ji·crsiittning 

ILO:s konvention (nr 1571 om upprät
tande av ett internationellt s~·stem för 
bevarande av rättigheter inom den sociala 
trrnghcten 

Internationella arbetsorganisationens all
miinna konferens. 

som har sammankallats till Gcneve av -;ty
rclsen för internationella arhetshyr[1n och 
samlats diir den 2 juni 19X2 till sitt -;extio~1t

tonde möte. 
~iheropar de principer. som fastlagts i 1962 

;\rs konvcntil.in om utl~inningars likstiillande 
(social trygghet) och snm avsa icke blott li
kabehandling utan ocks{1 bevarande av för
viirvade riittigheter o..:h riittighetcr under för
viirvandc. 

anser det nödvändigt att ~örja for tilliimp
ning av principerna om bevarande av riittig
heter under förviirvande och av förviirvade 
rättigheter i fr{1ga om alla grenar av social 
trygghet som omfattas av I 9.'i2 {1rs konven
tion om minimistandard fi.ir social trygghet. 

har heslutat att anta vissa förslag om hc
varandc av flyttande arbetares riittigheter 
inom den sociala tryggheten (revision av kon
vention nr 4X). en fråga som utgör den fJiirde 
punkten pii mötets dagordning. 

har heslutat att dessa förslag skall ta for
men av en internationell konvention. och 

antar denna den tjugoförsta dagen i juni 
milnad är nittonhundraiittiotvä följande kon
vention. som kan kallas 1982 iirs konvention 
om bevarande av riittigheter inom den sociala 
tryggheten. 

Del I. Allmänna bestämmelser 

Artikl'i I 

I denna konvention skall 
a) med "medlemsstat" förstås varje med

lem av internationella arbetsorganisationen 
som iir bunden genom konventionen: 

bl med "lagstiftning" förstås alla lagar. 
förordningar och regler om social trygghet: 

c) med "hehörig medlemsstat.. förstås 
medlemsstat. enligt vars lagstiftning den ifrå-
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son concerned can claim henefit: 

rdJ thc term "institution" means the body 
or authority dircctly responsihle for applying 
all or rart of the lcgislation of a Member: 

r c i the term "refugee .. has the meaning 
a<.<.igned to it in Article I of the Convention 
relating to the Status of Refugees of 28 July 
195 I and in paragraph 2 of Articlc I of the 
Protocol relating to the Status of Refugees of 
31.lanuary1%7: 

!.f) thc term "statelcss person" has the 
mcaning as-;igncd to it in Article I of the 
Convention relating to the Status of Stateless 
Person-; of 28 September 1954: 

(g) thc term "memhers of the family'" 
means ra-;ons defined or recognised as such 
or as memhers of the household by the lcgis
lation under which benefits are awarded or 
provided. a~ appropriate. or pers<ms deter
mined hy mutual agreement hetween the 
Member'i concerned: where persons arc de
fined nr recognised as mernbers of the farnily 
or as rncmhcrs of the household under the 
relevant lcgislation only on the condition that 
they are living with the person concerned. 
this conclition shall be deemed to be satisfied 
in respect of persons who obtain their main 
support from the person concerned: 

r h J the term "survivors ·· means persons 
dctincd nr recogni~ed as such by the legisla
tion under which hencfits are awarded: 
wherc persons arc defincd nr recognised as 
survivorG under the relevant lcgislation only 
on the condition that they were living with 
the deceased. this condition shall be deemed 
to be satislied in respect of perserns who oh
tained thcir main support from the deceased: 

!i) the term "residence·· means ordinary 
residence: 

(ji the term "temporary residenee ·· means 
a ternporary stay: 

(kJ the term "periods ofinsurance"" means 
periods of contribution. employment. occu
pational activity or residencc which are de
fined or recogniscd as periods of insurance 
hy the legislation under which they were 
cornpleted. and such other periods as are re
garded by that legislation as equivalent to 
periods of insurance: 
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gavarande personen kan göra anspråk pti för
mån: 

dl med ""institution.. förstås det organ 
eller den myndighet som har direkt ansvar för 
tillämpningen av rnedlemsstatcns hela lag
stiftning eller del därav; 

e) ""Oykting·· ha samma innebörd som i 
artikel I i konventionen den 28 juli 1951 om 
Oyktingars rättsliga stiillning och i punkt 2 i 
artikel I i protokollet den 31 januari 1967 
angående flyktingars rtittsliga stiillning: 

I) ""statslös"" ha samma innebörd som i ar
tikel I i konventionen den 28 
september 1954 angf1ende statslösa personers 
riittsliga ställning: 

gl med ""familjemedlemmar'" förstås pi:r
snncr. som definieras eller erkiinns som sä
dana eller som hushi\llsmedlcmmar i den lag
stiftning enligt vilken förmäner beviljas eller 
utbetalas. eller personer hestiimda genom in
bördes överenskommelse mellan de berörda 
mcdlemsstatcrna: i fall då personer definieras 
eller erkänns som familjemedlemmar eller 
hushållsmedlemmar enligt den aktuella lag
stiftningen endast under l"iirutsiittning att de 
lever tillsammans med den berörda personen. 
skall denna förutsättning anses vara uppfylld 
i fräga om personer som rnr sitt huvudsakliga 
uppehälle genom den ifri\gavarandc per
sonen: 

h) med .. efterlevande·· förstås personer 
som defineras eller erkänns som sfidana i den 
lagstiftning enligt vilken förmfiner beviljas: i 
fall då personer definieras eller erkiinns som 
efterlevande enligt den aktuella lagstiftningen 
endast under fiirutsiittning att de levde till
sammans med den avlidne. skall denna förut
sättning anses vara uppfylld i fr[1ga om per
soner som fick sitt huvudsakliga uppehiil!c 
genom den avlidne: 

il med '"hosiittning"" förstås den vanliga 
bosättningen: 

jl med '"tillfällig bosättning·· förstås en till
fällig vistelse: 

kl med ""försäkringsperioder"" förstås pe
rioder av avgiftshetalning. anställning, för
värvsverksamhet eller bosättning. som är de
finierade eller erk~inda som förs~\kringspe
rioder i den lagstiftning enligt vilken de full
gjorts. och andra sådana perioder som enligt 
denna lagstiftning anses likviirdiga med för
säkringsperioder: 
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(/J the term "periods of employment ·· and 
"periods of occupational activity" mean pe
riods detined or recognised as such by the 
legislation under which they were completed 
and such other periods as are regarded by 
that legislation as equivalent to periods of 
employment or periods of occupational activ
ity respectively: 

( 111 J the term "periods of residence" 
means periods of residence defined or recog
nised as such hy the legislation under which 
they were completed: 

r 11 i the term "non-contrihutory" applies to 
benefits the award of which does not depend 
on direct financial participation hy the per
sons protected or hy their employer. oron a 
qualifying period of occupational activity. 
and to any scheme which exclusively awan.ls 
such henefits: 

(n! the term "henefits awarded under tran
sitional arrangements" covers benefits 
awarded to persons who are over a given age 
on the date of entry into force of the legisla
tion applicahle. as well as henefits awarded. 
as a transitional measure. in consideration of 
events that have occurred or periods that 
have heen completed outside the current 
frontiers of the territory of a Member. 

Articlc] 

I. Suhject to the provisions of paragraph I 
and of paragraph 3. subparagraph (a I. of Arti
clc 4. this Convention applics lo th05e of the 
following hranches of social security for 
which a Mcmher has legislation in force: 
(a) medical care: 
!bi sickness benefit: 
(c! maternity henetit: 
r dJ invalid ity henetit: 
( c I old-age benefit: 
!fi survi vors · benefit: 
fg J employment injury benefit, namcly bcne
fit in respect of occupational injurics and dis
eases: 
!hJ unemploymcnt benetit: and 
!il family bencfit. 

~. This Convention applies lo rehabilita
tio11 benefits provided by legislation concern
ing any of the branches of social security 
referred lo in paragraph I of this Article. 

3. This Convention applies to ail general 
and special social security schemes. both 
contributory and non-contributory. as well as 
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Il med "anstiillningsperioder" och "för
varvsverksarnhctsperioder" föro;;t<1s perioder 
definierade dler erkiinda som ~t1dana i den 
lagstiftning. enligt vilken de fullgjorts. och 
andra sådana perioder som enligt denna lag
stiftning ano;es som likviirdiga med anstiill
ningsperioder eller förvärvsverksamhetspe
rioder. 

rn I med "bo~ättning~perioder" flirst[is ho
siittningsperiodcr definierade eller erkiinda 
som s{idana i den lagstiftning. enligt vilken de 
fullgjorts: 

ni "icke avgiftsbcroende" hiinföra sig till 
förm{tner. vars beviljande icke beror av di
rekt finansiellt deltagande av de skyddade 
personerna eller deras arhctsgivare eller av 
en kvalificcringsperiod av förviirvsverksarn
het. och till varje system som uteslutande 
beviljar sådana förrnaner: 

ol "förrn<°1ner beviljade enligt överg~ings

anordningar" tiicka förrniiner som beviljats 
personer som vid dagen för ikrafttriidandet 
av den tilliirnpliga lagstiftningen överskridit 
vi~s ålder. liksom förmäner som iivergtings
vis beviljats med hiinsyn till omständigheter 
som har intriiffat eller perioder som har full
gjorh utanför en rnedlemsstats nuvarande 
gränser. 

Artikel 2 

1. Med iakttagande av bestiirnmelserna i 
punkt I och punkt 3 mom. al i artikel 4 giiller 
konventionen för de av följande grenar inom 
den sociala tryggheten för vilka en rnedlerns
stat har lagstiftning i kraft: 
aJ sjukvård: 
b) sjukpenning: 
c) förrnaner vid havandeskap och barnsbörd: 
d) förrnäner vid invaliditet: 
e) förrn(iner vid ålderdom: 
I) förmåner till efterlevande: 
g) förmåner vid arbetsskada (olycksfall i ar
bete och yrkessjukdorn): 

hl förmåner vid arbetslöshet: och 
i) familjeförmåner. 

2. Konventionen giiller för rehabiliterings
förrni\ner som utges enligt lag~tiftning rö
rande någon av de grenar av social trygghet 
som avses i punkt I. 

3. Konventionen gäller för alla allmänna 
och särskilda systern inom den sociala 
tryggheten. både avgiftsbcroende och icke 
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to scherm:s consisting of obligations imposed 
on crnployers hy lcgislation in respcct of any 
branch of social security rcfcrred lo in para
graph I or this Article. 

4. This Clrnvention docs not apply lo spe
cial scherne'i for civil servants, to special 
scheme-, for war victirns or to social or medi
cal assistance schernes. 

Artidl' 3 

I. Suhject lo thc provisiom of paragraph 
and paragraph 3. subparagraph thl. of Articlc 
4 and l)r paragraph I of Articlc 9. this Con
vention applies to persons who arc or havc 
bccn subject to the legislation of onc or rnorc 
Mernhers. as wcll as to the memhas or their 
farnilies and to their survivors. in all cases in 
which the international system for thc main
tcnancc of rights cstahli<;hcd hy this Convcn
tion rcquires that account be taken of the 
legislation of a Memher other than the Mem
her in whose tcrritory the persons concerned 
are resident or temporarily resident. 

2. This Convcntion does not require any 
Member lo apply its provisions to persons 
who. hy virtue of international instruments. 
are exempted from the application of the leg
islation of that Memher. 

Articlc 4 

1. Mcmhers may give cffect to thcir obli
gations under the terms of Parts Il to VI of 
this Convention hy bilateral or multilateral 
in'itruments giving effect to thcsc obligations. 
under conditions lo he determined by mutual 
agrecmcnt between thc Mcmbers concerned. 

2. Notwithstanding the provisions of para
graph I ofthis Article. the provisions ofpara
graph 4 of Articlc 7. of paragraphs 2 and 3 of 
Article 8. of paragraphs 1 and 4 of Article 9, 
of Article 11. of Article 12. of Articlc 14 and 
of paragraph 3 of Articlc 18 of this Conven
tion shall be immediately applied by each 
Mcmber as from the coming into force of this 
Convention for that Member. 

3. The instruments referrcd to in para
graph I of this Article shall specify in particu
lar-

(a) the branches of social security to 
which they apply. ha ving regard to the re
quirement of reciprocity referrcd to in Arti
cles 6 and 10 of this Convention: these 
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avgiftsbcroende, liksom system som besti'tr 
av förpliktelser som genom lagstiftning på
lagts arbetsgivare i fråga om nägon av de 
grenar av social trygghet som avses i punkt I. 

4. Konventionen gäller icke för särskilda 
system för statligt anställda. siirskilda systern 
for krigsoffer eller socialhjiilpssystern. 

Artikel 3 

I. Med iakttagande av bestämmelserna i 
punkt I och punkt 3 mom. hJ i artikel 4 och i 
punkt I i artikel 9 giiller konventionen för 
personer som är eller varit underkastade lag
stiftningen i en eller nera medlemsstater lik
som för deras familjemedlemmar och efterle
vande. i alla fall då det enligt det internatio
nella system för bevarande av riittigheter som 
upprättats enligt denna konvention fordras 
att hänsyn tas till lagstiftningen i en annan 
medlemsstat än den niedlemsstat. inom vars 
territorium de berörda personerna iir bosatta 
eller tillfälligt vistas. 

2. Konventionen ftliigger icke nagon med
lemsstat att tillämpa dess bestämmelser på 
personer som med stöd av internationella 
överenskommelser är undantagna från till
lämpningen av medlcmsstatens lagstiftning. 

Artikl'i 4 

I. Medlemsstaterna kan fullgöra sina för
pliktelser enligt delarna Il till VI i konven
tionen genom att sluta bilaterala eller multila
terala överenskommelser om fullgörandet av 
dessa förpliktelser enligt de villkor som in
bördes avtalats mellan de berörda medlems
staterna. 

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 
I skall bestiimmelserna i punkt 4 i artikel 7. 
punkterna 2 och 3 i artikel 8. punkterna I och 
4 i artikel 9, artikel 11. artikel 12, artikel 14 
och punkt 3 i artikel 18 i konventionen ome
delbart tilliimpas av vai:ic medlemsstat från 
det att konventionen träder i kraft för med
lemsstaten. 

3. De överenskommelser som avses 
punkt I skall särskilt ange 

al de grenar av social trygghet för vilka de 
gäller. med hänsyn tagen till det krav på öm
sesidighet som framgår av artiklarna 6 och 10 
i konventionen: dessa grenar skall i de fall. då 
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brancht!s shall, when: the Members con
cerncd have kgislation covcring thcm. com
prise al least invalidity bendits. old-age 
benefits, survivors" bcnefits and pensions in 
respect of employment injurics, including 
death grants, as well as. subject to the provi
sions of paragraph I of Article 10 of this 
Convention, mcdical carc. sickness benefits, 
maternity bencfits and benefits in respect of 
employmcnt injurics, other than pensions 
and dcath grants: 

lh 1 the catcgories of persons to which they 
are applicable: these categories shall com
prise al least employees (including, as appro
priate. frontier workcrs and scasonal work
crs), as well as the members of their familics 
and their survivors. who arc nationals of 011e 
of thc Members concerned or who are refu
gees or statelcss persons resident in thc krri
tory of onc of thcsc Mcmbcrs: 

(c) the arrangcmcnts for thc rcimburst!
mcnt of the benefits providcd and other costs 
borne by the institution of one Mcmbcr on 
behalf of thc institution of another Member 
unless it has ben agreed that thcrc shall be no 
reimbursement: 

!di the rules to avoid undue plurality of 
contributions or other liabilities or of hcne
lits. 

Part ll. Applicablc Lcgislation 

A.r1icll:' 5 

I. The legislation applicable in respect of 
the persons covered hy this Convention shall 
be determined by mutual agreement between 
the Members concerned. with a view to 
avoiding contlicts of laws and the undesirable 
consequern:e~ that might ensue for those con
cerned either through lack of protection. or 
as a result of undue plurality of contributions 
or other liahilities or of benefits, in accord
ance with thc following rules: 

(a) employees who arc normally cmployed 
in the territory of a Member shall be subject 
to the legislation ofthat Member, even ifthey 
are resident in the territory of another Mem
ber or if the undertaking whieh employs them 
has its registered office. or thcir employer 
has his place of residence, in the territory of 
another Memher: 

!hJ self-employed persons who normally 

det i de berörda medlemsstatcrna finn' lag
stiftning som tiicker dem. omfatta ;itmim.tone 
formiiner vid invaliditet, fi.irmaner vid :tider
dom, förmi\ner till efterlevande: och pension
a vid arbetsskada inbegripet engiing~helopp 
vid dödsfall liksom, enligt bestiimmelserna i 
punkt I i artikel 10 i konventionen, sjukviird. 
sjukpenning. förmfmer vid havandeskap och 
barnsbörd och :indra förmfmer vid arbets
skada iin pensioner och engängsbelopp vid 
dödsfall: 

bJ de grupper av personer. pit vilka de iir 
tilliimpliga: dessa grupper skall omfatta iit
minstone arbetstagare tinbegripet i fiirekom
mande fall griinsarbetare och sä~ongarbetan:: l 
liksom deras familjemedlemmar och el"tt:rle
vande som är medborgare i nägon av de be
rörda medlemsstatcrna eller som iir flyktingar 
eller statslösa. bosatta inom en av des~a mt:d
lemsstaters territorium: 

c) anordningar för iilcrhetalning av för
måner som utgetts eller andra kostnader som 
burits av institution i en mcdlermstat för in
stitution i annan medlemsstat. s~lvida det inte 
har överenskommits att avst[i friin iiterbetal
nrng: 

d) regler för att undvika otillbörligt sam
manträffande av avgifter eller andra skyl
digheter eller av förmåner. 

Del Il. Tillämplig lagstiftning 

Anif.:.d 5 

Den lagstiftning som fö· tilliimplig pil per
soner som omfattas av konventionen skall 
bestämmas genom inbörde~ överenskom
melse mellan de berörda medlemsstaterna. i 
avsikt att undvika riittsliga konflikll'r och de 
inte önskviirda konsekvenser som kan uppstii 
for de berörda personerna antingen genom 
uteblivet skydd eller som följd av otillbörligt 
sammantriiffande av avgifter eller andra skyl
digheter eller av förmfincr, i överensstiim
melse med följande regler: 

a) arbetstagare som normalt är anstiillda 
inom en medlemsstats territorium, skall om
fattas av denna medlemsstats lagstiftning, 
iiven om de är bosatta inom en annan med
lemsstats territorium. eller om det företag diir 
de iir anställda har sitt siite eller deras arbets
givare iir bosatt inom en annan medlemsstats 
territorium. 

b) sjiilvstiindigt förvärvsarbetande. som 
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engagc in their occupation in the territory of a 
Member shall be subjeet to the legislation of 
that Member. even if they are resiuent in the 
territory of another ~1cmbt:r; 

(I') employees anu self-ernployeu persons 
sailing on board a ship flying the !lag of a 
Member .~hall be subject to the legislarion of 
that Member even if they are resiuent in the 
territory of anothcr Member or if the under
taking which employs them has its registcred 
office. or their employer has his place of resi
dence, in the territory of another Member: 

(i/J persons who are not part of the eco
nomically active population shall be subject 
to the legislation of the Member in whose 
territory they are resident. in so far as they 
are not protected in virtue of subparagraphs 
(al to lcJ ofthis paragraph. 

2. Notwithstanding the provision~ of sub
paragraphs ( ll) lo fel of paragraph I of this 
Article, Members eoncerned may agree that 
certain categorics 01· persons, in particLllar 
sclf-employed persons. shall be subject to the 
legislation of the Member in whose tcrritory 
they are resident. 

3. Members concerneu may determine by 
mutual agreement other exceptions to the 
rules set forth in paragraph I of this Article. 
in the intcrest of the persons concerned. 

Part 111. Maintenance of Rights in Course of 
Acquisition 

Article 6 

Subject to the prov1s1ons of paragraph 3, 
subparagraph I a J, of Article 4 of this Conven
tion, each Member shall endeavour to partici
pate with every other member conct:rned in 
schemes for the maintenance of rights in 
course of acquisition. as regards each branch 
of social st:curity reforred to in paragraph I of 
Article 2 of this Convention and for which 
every one of these Members has legislation in 
force. for the benefit of pt:rsons who ha ve 
been subject successively or alternately to 
thc lcgislation of the said Mcmbers. 

Article 7 
I. The schemes for the maintcnance of 

rights in course of acquisition refcrrcd to in 
Article 6 of this Convt:ntion shall provide for 
the aduing together, to the t:xtent necessary, 
of periods of insurance, cmployment. occu-
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normalt är sysselsatta inom en medlcmsstats 
territorium. skall omfattas av denna med
lemsstats lagstiftning. även om de är bosatta 
inom en annan medlemsstats territorium: 

c) arbetstagare och sjiilvständigt förviirvs
arbetande, som arbetar pil ett fartyg som för 
en medlemsstat~ flagga. skall omfattas av 
denna medlemsstats lagstiftning. även om de 
bor inom en annan medlemsstats lerritorium 
t:ller om det företag där de är anställda har 
sitt säte eller deras arbetsgivare iir bosatt 
inom en annan medlcmsstats territorium: 

dJ icke förviirvsarbetande personer skall 
omfattas av lagstiftningen i uen medlcms'1at. 
inom vars territorium de är bosatta, om de 
inte är skyddade på grund av mom. a) till cJ i 
denna punkt. 

2. utan hinder av bestämmelserna i mom. 
a) till c) i punkt I i denna artikel kan berörda 
medlemsqa1er komma överens om att vissa 
persongrupper. särskilt självsUindigt för
viirvsarbetande. skall omfattas av lagstift
ningen i den medlemsstat inom vars territo
rium de iir bosatta. 

3. Berörda medlemsstater kan, i de ifrtiga
varande personernas intresse. genom in
bördes överenskommelse fastställa <lllUra un
dantag från reglerna i punkt I i denna artikel. 

Del 111. Bevarande av rättigheter under för
vänande 

Artikel l'J 

Med iakttagande av bestiimmclserna i 
punkt 3 mom. a) i artikel 4 i konventionen 
skall vai:ie medlcmsstat sträva efter att med 
varje annan berörd medlemsstat delta i sys
tem för bevaranue av riittigheter under för
viirvandc inom va1je gren av social trygghet 
som avses i punkt I i artikel 2 i konventionen 
och för vilken var och en av dessa medlems
stater har en lagstiftning i kraft. till gagn för 
de personer som efter vartannat eller omväx
lande omfattas av dt: nämnda medlcmsstater
nas lagstiftning. 

Artikel 7 

I. De i artikel 6 i konvt:ntionen niimnda 
systemen för bevarande av riittigheter under 
förvärvande skall föreskriva all i erforderlig 
utsträckning perioder av försiikring. anstii!l
ning, förvärvsverksamhet eller bosättning, 



Prop. 1983/84: 81 

pational activity or n:sidence. as the case 
may be. completed under the legislation of 
the Members com:erned for the purposes of: 

(aJ participation in voluntary insurance or 
optional eontinued insurance, where appro
priate: 

(bi acquisition, maintenance or recovery 
of rights and, as the ca se may be, calculation 
of benefits. 

2. Periods completed concurrently under 
thc lcgislation of two or more Membcrs shall 
be rcckoned only once. 

3. The Mcmbcrs concerned shall, where 
nccessary, detcrmine by mutual agreement 
special arrangements for adding together pe
riods which are different in nature and pe
riods qualifying for right to benefits under 
special schcmes. 

4. Wherc a person has completed periods 
under the legislation of three or more Mcm
bers which are rarties to different bilateral or 
multilakral instruments, each Member which 
is concurrently bound by t wo or more of thc 
instruments in question shall add these pe
riods together. to the extent necessary, in 
accordance with the provisions of thcse in
struments, for the purposes of acquisition, 
maintena111.:e or recovery of rights to benetit. 

Artidell 

I. The schemcs for the maintenance of 
rights in course of acquisition referred to in 
Article 6 of this Convention shall determine 
the formula of awarding: 

( a J invalid ity, old-age and survivors' bene
lits. and 

(/JJ pensions. in respect of occupational 
diseascs, 

as well as the apportionment. whcre appro
priate, of the costs involved. 

2. In thc casc refrrred to in paragraph 4 of 
Article 7 of this Convention. each Member 
which is concurrently bound by two or morc 
of the instruments in question shall apply the 
provisions of thcse instruments for the pur
pose of calculating bcnefits to which there is 
a right under its legislatiLm, taking into ac
count the periods added together in accord
ancc with the legislation of the Mcmbers con
ccrned. 

3. Whcrc in application of the provisions 
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allt efter omständigheterna. som fullgjorts en
ligt lagstiftningen i de berörda rnedk:rmsta
terna sammanläggs för att möjliggöra 

al deltagande i frivillig försäkring el kr val
fri fortsättningsforsäkring i förekommande 
fall: 

bl förvärv. bevarande eller äterupplivande 
av rättigheter och, allt efter omständighe
terna, beräkning av förmilncr. 

2. Perioder som samtidigt fullgjorts enligt 
lagstiftningen i två ellcr flera mcdlcmsstater 
skall räknas endast en gång. 

3. De berörda medlemsstaterna sbll. dä 
så erfordrds, genom inbördes överenskom
melse fastställa siirskilda förfaringssiitt för att 
lägga samman pcrioder av olika slag och rc
rioder under vilka riittighctcr förviirvas enligt 
siirskilda system. 

4. I fall då en person har fullgjort perinder 
enligt lagstiftningcn i tre eller llera medlcms
stater. som är rarter i olika bilaterala eller 
multilaterala överenskommelser, skall va1je 
medlemsstat, som samtidigt iir bunden 
genom två eller flera av de ifragavarande 
övcrenskommelscrna. i erforderlig utstriick
ning, enligt bestämmelserna i överenskom
melserna lägga samman dcssa periodcr för 
förvärv, bevarande eller återvinning av riitt 
till förmån. 

Artikel 8 

I. De i artikel 6 i konvcntionen niimnda 
systemen för bcvarande av rättigheter under 
förvärvande skall bestämma förfarandet vid 
beviljande av 

a) förmåner vid invaliditet och <ildcrdom 
och till efterlevande och 

bJ pensioner vid yrkcssjukdom, 

liksom förfarandet vid en eventuell för
delning av de därmed förbundna kostna
derna. 

2. För det fall som nämns i punkt 4 i artikel 
7 i konventionen skall vaije medlemsstat, 
som samtidigt är bunden av två eller !lera av 
de ifrågavarande överenskommelserna. till
lämpa bestämmelserna i dessa överenskom
melser vid beräkning av förmäner. till vilka 
rätt föreligger enligt dcss lagstiftning, varvid 
medräknas de perioder som sammanlagts en
ligt de berörda ländernas lagstiftning. 

3. I de fall då en medlemsstat vid tillämp-
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of par<1graph 2 of thi\ Article a :-.kmher 
woukl have to award benefih uf the same 
nature to the same person in pursuance of 
t wo or more bilateral or multilateral instru
ments. that Memher shall be required to 
awanl only the benelit mos! favourable to the 
person concerncd a.~ detcrmined 1>n lhe initial 
award of these benefih. 

4. Notwithstanding thc provisions of para
graph 2 of this Articlc thc Membcrs con
ccrned may. where ncccssary. agrcc on sup
plcmcntary provisions for the rnlculation of 
thc benelits spccified in that paragraph. 

Part IV. Maintenance of Acquired Rights and 
Provision of Benefits Ahroad 

A.nicll' 9 

I. Each Mcmbcr shall guarantee the provi
sion of invalidity. old-age and survivors · cash 
bencfih. pensions in rcspect of employment 
injuries and dcath grants, to which a right is 
acquired under its legislation. to bencliciaries 
who are nationals of a Mcmber or refugecs or 
statclcss pcrsnns. irrcspeclivc of thcir place 
of residence. subjc;.;t to mcasures for this pur
pose lo be taken. where nccessary. by agree
ment betwcen the Members or with the 
States concerned. 

2. Notwithstanding the provisions of para
graph I of this Arliclt:, thc Members con
cerned which participate in the schemes for 
the maintenan;.;e of rights in course of acqui
sition referred to in Articlc 6 of this Conven
tion may agrce to guarantee the provision of 
the hcnelits referrcd lo in the said paragraph 
to bencficiaries resident in the territory of a 
Member other than thl.! competent Mt.!mbcr. 
within the framcwork of the hilateral or mul
tilateral agreements rcfcrred to in paragraph 
I of Article 4 of this Convcntion. 

3. In addition. notwithstanding thl.! provi
sions of paragraph I of this Article. in thc 
case of non-contributory bcncfits, the Mem
bcrs concerned shall determine by mutual 
agrl.!emc111 the conditions under which thc 
provision of thl.!se benetits shall he guaran
tccd to beneficiaril.!s resident in the tl.!rritory 
of a Member other than the compctent mem
her. 

4. The provisions of paragraphs I. 2 and 3 
of this Article need not be applied to: 
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ning av best~immelserna i punkt 2 i denna 
artikel skall hevilja samma person fönni1ner 
av samma slag p:i grund av t vi"i eller tlcra 
bilaterala eller multilaterala överenskom
melser, är denna medlcmsstat skyldig att be
vilja endast den fönrnin som iir fördelaktigast 
för den berörda personen vid den tidpunkt d~i 
dessa förmiincr först beviljas. 

4. Utan hinder av hestiimmelscrna i punkt 
2 i denna artikel kan berörda medlcmsstatcr. 
om si1 erfordras. komma överens om tilliiggs
bcstiimmclser för heriikning av de förm<lncr 
som anges i niimnda punkt. 

Del IV. Bevarande a,· fönärvade rättigheter 
och utgi\'ande a\' förmaner utomlands 

A.rri/.:c/ 9 

I. Varje medlemsstat skall garantera utgi
vandet av de kontanta förmiiner vid invalidi
tet och {ilderdom och till efterlevande. pen
sioner vid arhctsskador och eng<ingsbelopp 
vid dödsfall. till vilka riitt förviirvats enligt 
dess lagstiftning. till fiirmirnstagarc som iir 
medborgarc i cn mcdlcmsslal cller llyktingar 
eller statslösa. oberoende av var de iir bo
satta. enligt <ttgiirdcr i detta syfte som. om stl 
erfordras. skall vidtas genllln överenskom
melse mellan de heriirda mcdlemsstaterna 
eller med de berörda staterna. 

2. Utan hinder av bestiimmclserna i punkt 
I i denna arlikel kan berörda medlcrn<.statcr 
som deltar i de system för bevarande av riit
tigheter under förviirvande som avses i arti
kel 6 i konventionen komma överens om att. 
inom ramen för de bilaterala eller multilate
rala överenskommelser som avses i punkt I i 
artikel 4 i konventionen. garantera utgivandet 
av förmåner som avses i niimnda punkt till 
förm~instagare som iir hosatta inom en annan 
medlemsstats territorium iin den hehiiriga 
medlcmsstatens. 

3. I fr{1ga om icke avgiftsbcrocndc för
mäner skall vidare. utan hinder av bestiim
melscrna i punkt I i denna artikel, de berörda 
medlemsstaterna genom inbördes iiverens
kommclse bestämma de villkor. enligt vilka 
utgivandet av dessa fiirm{iner skall garan
teras förmt111stagarc som iir bosatta inom en 
annan mcdlemsstats territorium iin den be
höriga medlemsstatens. 

4. Bcstiimmclserna i punkterna I. 2 oc:h 3 i 
denna artikel behöver inte tilliimpas p~1 
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(aj special non-contributory benefits 
awardcd as a form of assistance or in cascs of 
need; 

(b) benefits awa.rded under transitional 
schemes. 

Artide JO 

I. Members concerned shall endeavour to 
participate in schemes for the maintenance of 
rights acquired under their legislation. taking 
into account the provisions of Part lII of this 
Convention. as regards each of the following 
branches of scH.:ial security for which each of 
these Membcrs has legislation in force: medi
cal can::. sickness benclit. maternity b..::nefit 
and b..::nefit in respect of employment inju
ries. other than pensions and dcath grants. 
These schernes shall guarantec such benefits 
to persons resident or ternporarily resident in 
the territory of one of these Members other 
than the competent Member, under condi
tions and within limits to be determined by 
mutual agreement between the Members 
concerned. 

2. When not assured by ex1stmg lcgisla
tion. the reciprocity required by paragraph I 
of this Article may be assured by measures 
taken by a Member to guarantee bcnetits cor
responding to the benefits provided under the 
legislation of another Member. subject to the 
agreement of that Member. 

3. Members concerned shall endcavour to 
participate in schemes for the maintenance of 
rights acquired under their legislation. taking 
into account the provisions of Part 111 of this 
Convention. as regards each of the following 
branchcs of social security for which each of 
these Members has legislation in forcc: un
employmenl benefit. family benefit and. not
withstanding the provisions of paragraph I of 
Articlc 9 of this Convention and paragraph I 
of this Articlc. rehabilitation benetit. The se 
schemes sh<Jll guarantce such benetits to per
sons resident in thc territory of one of these 
Members other than the competent Member. 
under conditions and within limits to be de
tcrmincd by mutual agreement between the 
Members concerned. 

2 Rik.1dai;1·11 !983i8./. I .\11111/. Nr 81 
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a) särskilda icke avgiftsberoende förmancr 
som beviljats som socialhjiilp eller på grund 
av ett nödläge; 

b) förmåner som beviljats enligt över
gångssystem. 

Artikel JO 

I. Berörda medlemsstater skall. med 
beaktande av bestämmelserna i del 111 i kon
ventionen, sträva efter att delta i system för 
bevarande av rättigheter som förvärvats en
ligt deras lagstiftning för var och en av föl
jande grenar av social trygghet för vilka var 
och en av dessa medlcmsstater har giillande 
lagstiftning: sjuk vård. sjukpenning. förmåner 
vid havandeskap och barnsbörd och. i fråga 
om arbetsskador, andra förmäncr än pension
er och engångsbelopp vid dödsfall. Dessa 
system skall garantera sadana förmåner till 
personer som är bosatta eller tillfälligt bo
satta inom en av dessa medlemsstaters terri
torium annan än den behöriga medlemssta
tens. enligt de villkor och med de begräns
ningar som bestäms genom inbördes överens
kommelse mellan de berörda medlemssta
tcrna. 

2. Den ömsesidighet snm kriivs enligt 
punkt l i denna artikel kan. l)m den inte är 
tillförsäkrad genom gällande lagstiftning, till
försäkras genom iltgärder som vidtas av en 
medlemsstat för att garantera förmirner som 
motsvarar de förmåner som utges enligt en 
annan medlcmsstats lagstiftning, om denna 
medlemsstat godkänner detta. 

3. Berörda medlemsstater skall. med 
beaktande av bestämmelserna i del 111 i kon
ventionen, striiva efter att delta i system för 
bevarande av riittigheter som förvi1rvals en
ligt deras lagstiftning för var och en av föl
jande grenar av social trygghet för vilka var 
och en av dessa medlemsstatcr har gallande 
lagstiftning: arbetslöshetsförmirner. familje
förmåner och. utan hinder av bestiimmel
serna i punkt I i artikel 9 i konventionen och 
punkt I i denna artikel. rehabiliteringsför
m<lner. Dessa system skall garantera s<idana 
förmåner till personer som iir bosatta inom en 
av dessa mcdlemsstatcrs territnrium annan 
än den behöriga medlcmsstatens. enligt de 
villkor och med de begriinsningar som be
stiims genom inbördes i.ivcrcnsko111mclse 
mellan de berörda medlcm-,-,tatcrna. 
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Artide 11 

The rulcs for the adjustment of benefits 
provided for under the lcgislation of a Mem
ber shall be applicable to the benefits payable 
under that legislation by virtue of the provi
sions of this Convention. 

Part V. Administrative Assistancc and Assis
tancc to Persons Covercd by this Convention 

Article I 2 

I. The authorities and institutions of Mem
bers shall affon.l one another assistance with 
a view to focilitating the application of this 
Convention and of their respective lcgisla
tion. 

2. In principle, the administrative assis
tance given by these authorities and institu
tions to one another shall be free of charge. 
Members may agree to reimbursc certain ex
penses. 

3. The authorities, insitutions and jurisdic
tions of one Member may not reject claims or 
other documents submitted to them by rea
'-On of the fäet that they are written m an 
official language of another Member. 

Article 13 

I. Where a claimant is resident in thc terri
tory of a Member other than the competent 
member. he may present his claim validly to 
the institution of his place of residence, 
which shall forward it lo the institution or 
institutions referred lo in the claim. 

2. Any claim, declaration or appeal that 
should have bccn submitted, under the legis
lation of a Member, within a specified time lo 
an authority. institution or jurisdiction of that 
Member. sh;tll be admissible if it is submitted 
within that time-limit to an authority, institu
tion or jurisdiction of another Member in the 
tcrritory of which the claimant is resident. In 
such event, rhe authority, institution or juris
dii:tilrn reeeiving the claim, declaration or ap
peal shall forward it without dclay to the 
competent authority. institution or jurisdic
tion of the first Mcmber. The date on which 
any claim. declaration or appeal was submit
tt:d to an authority, instillltion or jurisdiction 
of tht: secnnJ Mcmbcr shall be deemed to be 
the date of its submission to the authority, 
institution or jurisdiction competent to dcal 
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Artikel 1 I 

Reglerna för ändring av förmäner som 
utges enligt en medkmsstats lagstiftning skall 
tillämpas pä de förmäner som utbetalas enligt 
nämnda lagstiftning p{1 grund av bestämmel
serna i konventionen. 

Del V. Administrativt bistand och histänd till 
personer som omfattas a\' konventionen 

Artikel I 2 

I. Myndigheterna och institutionerna i 
medlemsstaterna skall bistå varandra för att 
underlätta tillämpningen av konventionen 
och av sin lagstiftning. 

2. Myndigheternas och institutionernas 
administrativa bistfö1d till varandra skall i 
princip lämnas utan vederlag. Medlcmssta
terna kan komma iiverens om all ersälla 
vissa kostnader. 

3. Myndigheterna, institutionerna och 
domstolarna i cn medlemsstat får inte tillba
kavisa till dem ingivna ansökningar och andra 
handlingar på grund av att de iir utfärdade på 
en annan medlemsstats ofliciella språk. 

Artikel 13 

L I fall då en förmfrnssökande iir bosatt 
inom en annan medlemss\ats territorium än 
den behöriga medlemsstatens. kan han mcd 
laga verkan inlämna sin ansiikan till bosiill
ningsortens institution, som skall vidarebe
fordra dcn till den eller de institutioner som 
avses i ansökan. 

2. Varje ansökan. förklaring eller besv~ir. 
som enligt en medlemsstats lagstiftning skulle 
ha ingetts inom angiven tid till en myndighet, 
institution eller domstol i denna mcdlemsstat, 
skall beaktas om handlingen inom den an
givna tiden inges till en myndighet. institution 
eller domstol i en annan medkmsstat. inom 
vars territorium sökanden är bosatt. I s~idana 
fall skall den myndighet. instillltion eller 
domstol ~om tar emot ansökningen. förkla
ringen eller besvärshandlingen utan dröjsmål 
vidarebefordra handlingen till den behöriga 
myndigheten. institutionen eller domstolen i 
den förra medkmsstakn. Den Jag d{1 ansö
kan, förklaring eller besviir ingavs till en 
myndighet. institution eller do1mtol i den an
dra medlcmsstaten skall anses vara den dag 
då handlingen ingav" till den myndighet, in-
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\Vith it. 

3. Benefits to be provided by a Member to 
a beneficiary resident or temporarily resident 
in the territory of another Member may be 
provided either directly by the institution lia
ble for the payment, or through the interme
diary of an institution designated by the latter 
Member, at the place where the beneficiary is 
resident or temporarily resident, subject to 
the agreement of the Members concerned. 

Article 14 

Each Member shall promote the develop
ment of social services to assist persons cov
ered by this Convention, particularly migrant 
workers. in their dealings with the authori
ties. institutions and jurisdictions. particular
ly with n:spect lo the award and receipt of 
benefits to which they are entitled and the 
exercise of their right of appeal. as well as in 
order to promote their personal and family 
wclfare. 

Part VI. Miscellaneous Provisions 

Article 15 

Except for invalidity, old-age and survi
vors' bendits and benefits in n:spect of occu
pational disease, the costs of which are ap
portioned among two or more Members. this 
Convention shall not confer or maintain a 
right to several benefits of the same nature 
based on the same period of compulsory in
suranee, employment, occupational activity 
or residence. 

Article 16 

I. The bene\its provided and other costs 
borne by an institution of a Member on behalf 
of an institution of another Member shall be 
reimbursed in accordance with the modalities 
determined by mutual agreement among 
thesc Members, unless they have agreed that 
there shall be no reimbursement. 

~- Transfers of sums resulting from the ap
plication of this Convention shall be elTected. 
if need be, in accordance with the agreements 
in force between the Members concerned at 
the date of transfer. In the absence or such 
agreements. the necessw·y arrangements 
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stitution eller domstol som är behörig att 
handlägga ärendet. 

3. Förmåner. som en medlemsstat skall 
utge till en förmånstagare som är bosatt eller 
tillfälligt bosatt inom en annan medlemsstats 
territorium, kan utbetalas antingen direkt av 
den institution som är ansvarig för utbetal
ningen eller genom förmedling av en av den 
senare medlemsstaten anvisad institution, på 
den ort där förmånstagaren är bosatt eller 
tillfälligt bosatt. förutsatt att de berörda med
lcmsstaterna är överens härom. 

Artikel 14 

Varje mcdlemsstat skall främja ut veckling
en av sociala tjänster i syfte att bistå personer 
som omfattas av konventionen, särskilt flyt
tande arbetare. i deras förhållande till myn
digheter, institutioner och domstolar. särskilt 
i fråga om beviljandet och erhållandet av för
måner som de är berättigade till och utövan
det av deras besvärsriitt, liksom för all för
bättra deras personliga och deras familjers 
silllation. 

Del Vl. Diverse bestämmelser 

Artikel 15 

Med undantag av förmåner vid invaliditet 
och ålderdom och till efterlevande och för
måner vid yrkessjukdom. för vilka kostna
derna fördelas mellan två eller flera medlems
stater, kan genom konventionen inte förvär
vas eller bevaras någon riitt till flera förmåner 
av samma slag grundade på samma period av 
obligatorisk försäkring. anställning. förviirvs
verksamhet eller bosättning. 

Artikel 16 

I. De förmåner som utgdts och andra 
kostnader som burits av en institution i en 
medlemsstat för en institution i en annan 
medlemsstat skall återbetalas enligt Je före
skrifter som fastställts genom inbördes över
enskommelse mellan dessa medlemsstater. 
om de inte kommit överens om an ingen Mer
betalning skall ske. 

2. Överföring av belopp till följd av kon
ventionens tillämpning skall. om s[1 erford
ras. ske i överensstämmelse med de överens
kommelser som vid tiden för överföringen 
giiller mellan de berörd<t medlemsstati:rna. 
Saknas s~1dana över.:nskllmmt:lscr. skall 
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shall be agreed between them. 

Article 17 

I. Members may derogate from the provi
sions of this Convention by special arrange
ments within the frnmework of the bilater
al or multilateral instruments concludcd 
amongst two or more of thcm. on condition 
that they do not affcct the rights and obliga
tions of other Members and settle the main
tcnancc of rights on terms which. in the ag
gregate. are al least as favourable as those of 
this Convt!ntion. 

2. A Member shall be deemed to satisfy 
the provisions of paragraph I of Article 9 and 
of Article 11 of this Convention: 

( a) if it guarankes al thc date of its ratifi
cation the provision of the relevant benefits 
in a substantial amounl prescribed under its 
legislation, to all bendiciaries regardless of 
their nationality and irrespcctive of their 
place of residence: and 

( h J if it gives effect to the provisions of 
paragraph I of Article 9 and of Article 11 of 
this Convention within the framework of the 
bilateral or multilateral instruments rcferred 
lo in paragraph I of Article 4 of this Conven
tion. 

3. Each Member which has taken advan
lage of the provisions of paragraph 2 of this 
Article shall indieate in its reports on the 
application of this Convention submilled un
dcr article 22 ofthe Constilution ofthe lnter
national Labour Organisation: 

( 11 J that its reasons for doing so subsisl: or 

(bJ thal it renounces its righl to avail itself 
or the provisions of the above-mentioned 
p<m1graph of this Article as from a stated 
date. 

Part VII. Transitional and Final Provisions 

Artidc 18 

I. This Convention does not confer any 
right to hencfit in respect of a period prior w 
ils Cl>ming into force for the Members eon
cerned. 

2. Fnr the application of the provisions of 
this Convention. all reriods of insurance. em
ploymenl. occurational activity m residence 
cnmplcted under the lcgi~latiLlll of a Member 

medlems~taterna komma överens om erfor
derliga åtgiirder. 

A.rti/.:e/ 17 

I. Medlemsstater kan avvika från konven
tionens regler genom siirskild<1 bestämmelser 
inom ramen för bilaterala eller multilaterala 
överenskommelser mellan I vå eller tlera av 
dem, under förutsättning all dessa bestäm
melser inte påverkar andra medlemsstaters 
rättigheter och förpliktelser och att reglerna 
för att bevara rättigheter sammantaget är 
minst lika förmånliga som reglerna i konven
tionen. 

2. En medlcmsslal anses ha uppfyllt be
stämmelserna i punkt I i artikel 9 och i artikel 
l I i konventionen. 

a) om den från dagen för ratifikatation ga
ranterar utgivandet av de ifrågavarande för
m[111erna med ett väsentligt belopp. föreskri
vet i dess lagstiftning, till alla förmånstagare 
utan hiinsyn till deras nationalitet och obe
roende av var de iir bosatta: och 

b) om den siitter i kraft bestämmelserna i 
punkt I i artikel 9 och i artikel 11· i konven
tionen inom ramen för de bilaterala eller mul
tilaterala överenskommelser som åsyftas i 
punkt I i artikel 4 i konventionen. 

3. Varje rnedlcmsstat som utnyttjat be
stämmelserna i punkt 2 i denna artikd skall i 
sina redogörelser för tilliimpningen av kon
ventionen. avliimnadc enligt artikel 22 i inter
nationella arbetsorganisationens stadga, ange 

a) all dess skäl att göra detta kvarstår: 
eller 

bJ att den från en angiven dag avst[\r från 
sin riitt all utnyttja besWmmelserna i den 
nyssnämnda punkten. 

Del VII. Övergångs- och slutbestämmelser 

Arti/.:el 18 

I. Konventionen medför inte n[1gon riitt 
till förm{tn för tid innan den triider i kraft för 
den berörda medlemsstaten. 

2. Vid tilliimpning av konventionens be
sUimmelscr skall alla perioder av försiikring, 
anstiillning. förviirvsverksamhet eller bo
siittning, SLllll fullgjorts enligt lagstiftningen i 
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bcfore the date on which a schemc for the 
maintenance of rights in course of acquisition 
referred to in Article 6 of this Convcntion 
entcrs into force for the Memher conccrned 
shall hc taken into account for the purpose of 
detcrmining whether rights arise under that 
scheme as from the date of its entry into 
force. subject to specific provisions to be 
agrced upon. if neccssary. betwcen the Mcm
bers concerncd. 

3. Any bencfit referred to in paragraph 1 of 
Artiele 9 of this Convention. which has not 
becn awarded or which has bcen suspended 
on account of the residence of the claimant in 
the territory of a State other than thc eompe
tent Memher. shall be awardcd or resumcd. 
al the request of the person concerned. as 
from the date on which this Convcntion en
ters into force for lhe laller Mcrnher or from 
the date of its entry into force for the Member 
of which he is a national. whiehcver is the 
later, unless the person conccrned has pre
viously ohtained a lumpsum settlement in 
placc of this benefit. The provisions of the 
lcgislation of the compctent Member con
cerning the extinetion of rights shall not be 
invokcd against the person eoncerned if he 
submits his request within two years follow
ing this date or the date of the coming into 
effect of the measures provided for in para
graph I of Article 9. as the case may be. 

4. Members eoncerned shall determine by 
mutual agreement the extent to which a 
scheme for the maintenancc of rights in 
course of acquisition referred lo in Article 6 
of this Convention applies lo a contingeney 
arising before the entry into forcc of that 
scherne for thcse Mernbers. 

Article !<) 

I. The denunciation of this Convention by 
a Member shall not affect the Member's obli
gations with rcspect to contingencies arising 
before the l\ate on which denunciation has 
taken cffect. 

2. Rights in course of acquisition which 
are maintained by virtue of this Convention 
shall not lapse by reason of ils denunciation 
by a Member; their further maintenance dur
ing the period subsequent to the datc on 
which this Convention ccascd lo be in force 
shall be determined by thc bilateral or multi
lateral social sccurity instruments concluded 
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en medlemsstat före den dag då ett i konven
tionens artikel 6 niimnt system för bevarande 
av riittighcter under färviirvande träder i kraft 
för den berörda medlemsstaten. medräknas 
vid bcstiimrnandc av om riittigheter uppkom
mer enligt detta system från dagen för dess 
ikrafttriidande, enligt siirskilda bestiirnrnelscr 
som. om s:'\ erfordras. de berörda medlems
staterna kommer överens om. 

3. Varje i punkt 1 i artikel 9 i konventionen 
niimnd förmån, som inte beviljats eller som 
har förklarats vilande på grund av att sökan
den är bosatt inom en annan stats territorium 
än den behöriga medlemsstatens. skall på be
gäran av den berörda personen beviljas eller 
återupplivas frfm den dag konventionen triid
er i kraft för den senare medlemsstatcn eller. 
om detta skett senare. från den dag den träd
er i kraft för den medlemsstat. diir han är 
medborgare. om inte den berörda personen 
tidigare erhållit en engångsgottgörelse i stäl
let för förmånen. Bestiirnrnclserna i den be
höriga medlemsstatens lagstiftning om upp
hörande av rättigheter skall inte åberopas 
mot den berörda personen. om han ansöker 
om förmånen inom två år efter niirnnda dag 
eller. allt efter omständigheterna. efter den 
dag då de åtgärder som avses i punkt I i 
artikel 9 trätt i kraft. 

4. Berörda medlemsstater skall genom in
bördes överenskommelse bestämma i vilken 
utsträckning ett sådant system för bevarande 
av rättigheter under förviirvande som nämns i 
artikel 6 i konventionen är tifömpligt på för
säkringsfall som inträffar innan detta systern 
träder i kraft för dessa medlernsstater. 

Artikel 19 

I. En rnedlemsstats uppsägning av kon
ventionen skall inte påverka rnedlernsstatens 
förpliktelser i fråga om försäkringsfall som 
inträffar före den dag då uppsägningen träder 
i kraft. 

2. Rättigheter under förvärvande. som be
varas med stöd av konventionen, skall inte gå 
förlorade på grund av att den siigs upp av en 
medlemsstat. Deras fortsatta bevarande un
der perioden efter den dag då konventionen 
upphört att gälla skall bestämmas genom de 
bilaterala eller multilaterala överenskom
melser om social trygghet som medlemssta-
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by the Member. or. in the absence of such 
instruments, by the legislation of the said 
Member. 

Article 20 

I. This Convention revises. on the terms 
set forth in the following paragraphs of this 
Articie. the Maintenance of Migrants' Pen
sion Rights Convention. 1935. 

2. The coming into force of this Conven
tion for any Member bound by the obliga
tions of the Maintenance of Migrants' Pen
sion Rights Convention. 1935, shall not. ipso 
j11re, involve the imn-iediate dcnunciation of 
that Convention. 

3. The Maintenancc of Migrants' Pension 
Rights Convcntion. 1935. shall ccase to have 
cffect in thc relations bctwecn any Mcmbers 
parties thereto as and when a scheme for the 
maintenance of rights in course of acquisition 
in pursuance of Articlc 6 of this Convention 
has become applic<ible in these relations. 

Article 21 

The forma! ratifications of this Convcntion 
shall be communicated to thc Director-Gen
eral of thc lnternational Labour Office for 
registration. 

Article 22 

1. This Convention shall be binding only 
upon those Membcrs of thc International La
bour Organisation whose ratifications have 
been registered with the Director-General. 

2. It shall comc into force twelve months 
after thc <late on which the ratifications of 
two Membcrs have been registered with the 
Dircctor-General. 

3. Thereafter. this Convention shall come 
into forc:e for any Member twelvc months 
after the <late on which its ratification has 
bcen rcgistered. 

Article 23 

I. A Member which has ratified this Con
vention may denouncc it after the expiration 
of ten years from the <late on which the Con
vention first comes into force. by an act com
municated to the Director-General of the In
ternational Labour Office for registration. 
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ten slutit eller. om sådana överenskommelser 
saknas. genom den nämnda medlcmsstatens 
lagstiftning. 

Artikel 20 

I. Genom konventionen revideras på de 
villkor som anges i de följande punkterna i 
denna artikel. 1935 års konvention om beva
rande av pensionsrättigheter för flyttande ar
betare. 

2. Ikraftträdandet av konventionen för 
medlemsstat som är bunden av förpliktel
serna i 1935 års konvention om bevarande av 
pensionsrättighcter för flyttande arbetare 
skall icke därigenom innebiira att nämnda 
konvention omedelbart betraktas som upp
sagd. 

3. 1935 års konvention om bevarande av 
pensionsrättigheter för flyttande arbetare 
skall upphöra att vara tillämplig på förhållan
dena mellan mcdlemsstater. som är bundna 
av den, så snart ett i artikel 6 i denna konven
tion niimnt system för bevarande av rätlig
heter under förvärvande blivit tillämpligt på 
dessa förhållanden. 

Artikel 21 

De ofliciclla ratifikationerna av denna kon
vention skall sändas till internationella ar
betsbyråns generaldirektör för registrering. 

Artikel 22 

I. Denna konvention är bindande endast 
för de medlemmar av internationella arbets
organisationen vilkas ratifikationer har regi
strerats hos generaldirektören. 

2. Den träder i kraft tolv månader efter det 
atl ratifikationer från tvii medlemsstater har 
registrerats hos generaldirektören. 

3. Därefter träder konventionen i kraft för 
varje medlemsstat tolv månader efter den dag 
då dess ratifikation har registrerats. 

Artikel 23 

I. Medlemsstat som ratificerar denna kon
vention kan, sedan tio år förflutit från den 
dag då konventionen först trädde i kraft, säga 
upp den genom en skrivelse som sänds till 
internationella arbetsbyråns generaldirektör 
för. registrering. Uppsägningen far verkan 
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Such denunciation shall not take effect until 
one year after the date on which it is regis
tercd. 

2. Each Member which has ratified this 
Convention and which does not, within the 
year following thc expiration of the period of 
ten years mentioned in the preceding para
graph. exereisc the right of denuneiation pro
vidcd for in this Articlc. will be bound for 
anothcr period of ten years and. thcreafter. 
may dcnounce this Convention at thc cxpira
tion of each period of ten years under thc 
terms provided for in this Article. 

Article 24 

I. The Director-Gcncral of thc Interna
tional Labour Oflice shall notify all Memhcrs 
of the International Labour Organisation of 
the rcgistration of all ratifications and denun
ciations communieated to him by the Mem
bcrs ofthe Organisation. 

2. When notifying the Membcrs of the Or
ganisation of thc rcgistration of the sccond 
ratification eommunicatcd lo him. the Direc
tor-General shall draw the attcntion of the 
Memhcrs of the Organisation to the date 
upon which the Convcntion will come into 
fon.:e. 

Article 25 

The Dircctor-Gencral of the International 
Labour Offiee shall communicate to the Sec
retary-General ofthc Unitcd Nations for reg
istration in aceordance with articlc 102 of the 
Charter of the United Nations full particulars 
of all ratifications and acts of denunciation 
rcgistercd by him in accordanee with thc pro
visions of thc preceding Articles. 

Article 2n 

At such timcs as it may considcr necessary 
thc Govcrning Body of the Jnternational La
bour Office shall present to the General Con
ference a report on the working of this Con
vention and shall cxamine the desirability of 
placing on the agenda of the Conference the 
question of its revision in whole or in part. 

Article 27 

I. Should the Confcrencc adopt a new 
Convention revising this Convcntion in 
whole or in part. then. unless the new Con
vention otherwisc provides-

först ett år efter det att den har registrerats. 

2. Varje medlemsstat. som har ratificerat 
konventionen och inte inom ett år efter ut
gången av den.tioårsperiod som nämns i före
gående punkt gör bruk av sin uppsägningsrätt 
enligt denna artikel, iir bunden för en ny peri
od av tio f1r och kan därefter. på de i denna 
artikel föreskrivna villkoren. säga upp kon
ventionen vid utgången av varje tiof1rsperiod. 

Artikel 24 

I. Internationella arbetsbyråns generaldi
rektör skall underrätta samtliga medlemmar 
av internationella arbetsorganisationen om 
registreringen av alla ratifikationer och upp
siigningar som generaldirektören har tagit 
emot från organisationens medlemmar. 

2. När generaldirektören unden-iittar or
ganisationens medlemmar om registreringen 
av den andra ratifikationen i ordningen som 
han har tagit emot. skall generaldirektören 
fästa medlemmarnas uppmiirksamhet på den 
dag då konventionen träder i kraft. 

Artikel 25 

Internationella arbetshyrftns generaldirek
tör skall, för registrering enligt artikel I 02 i 
Förenta nationernas stadga, lämna Förenta 
nationernas generalsekreterare fullständiga 
upplysningar om varje ratifikation och upp
sägning som har registrerats hos honom en
ligt bestämmelserna i föregående artiklar. 

Artikd 26 

När internationella arbetsbyråns styrelse 
anser det nödvändigt. skall den lämna inter
nationella arbetsorganisationens allmänna 
konferens en redogörelse för denna konven
tions tillämpning och undersöka om det finns 
skäl att på konferensens dagordning föra upp 
frågan om att helt eller delvis revidera kon
ventionen. 

Artikel 27 

I. Om konferensen antar en ny konven
tion. varigenom denna konvention helt eller 
delvis revideras. och den nya konventionen 
inte föreskriver annat, 
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la) the ratification hy a Member ofthe new 
revising Convention shall ipso jure involve 
the immediate denunciation of this Conven
tion. notwithstanding the provision of Article 
23 above. if and when the new revising Con
vention -;hall have come into force: 

( b J as from the date when the new revising 
Convention comes into force this Convention 
shall cease to be open to ratification by the 
Members. 

2. This Convention shall in any case re
main in forcc in its actual form and content 
for those Members which have ratified it but 
have not ratified the revising Convention. 

Article 28 
The English and French versions of the 

text of this Convention are equally authorita
tive. 

24 

al skall. under förutsättning att den nya 
konventionen har triitt i kraft. en medlems
stats ratifikation av den nya konventionen 
innefatta omedelbar uppsägning av denna 
konvention. utan hinder av bestämmelserna i 
artikel 23 ovan: 

b) skall. från den dag då den nya konven
tionen träder i kraft. denna konvention inte 
längre kunna ratificeras av medlemsstaterna. 

2. Denna konvention skall likväl förbli gäl
lande till form och innehåll för de medlems
stater som har ratificerat den men inte har 
ratificerat den nya konventionen varigenom 
den revideras. 

Artikel 28 

De engelska och franska versionerna av 
texten till denna konvention är lika giltiga. 
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Recommcndation (No. 167) Conccrning 
thc Establishment of an lnternational Sy

stem for the Maintenance of Rights in So
cial Securit~· 

The General Conl'crence of the lnternatio
nal Labour Organisation. 

Having been convencd at Geneva by thc 
Governing Uody of the lnternational Lahllur 
Office. and having mct in ils Sixty-ninth Ses
sion on I June 1983. and 

Rccalling the rrineirles establishcd by thc 
Equality ofTrcatmcnt ISL'eial Securityl Con
vention. 196::!. whieh rclate not only to 
equality or treatmcnt hut also to the mainten
ancc of rights in course of acquisition and of 
aequired rights. and hy the Maintenance of 
Social Security Rights Convention. 198::!. and 

Considering it neecssary to rromotc the 
eonclusion of hilateral or multilateral social 
sccurity instruments hetwecn Memhers of 
the lntcrnational Lahour Organisation. as 
well as the international en-ordination of 
these instruments. in rartieular for thc arrli
cation of the Equality of Treatmcnt !Social 
SccurityJ Convention. 196::!. and ofthe Main
tenancc of Social Seeurity Rights Conven
tion. 1982 and 

Having dccidcd upon thc adoption of cer
tain proposals with rcgard to the maintenance 
of rights in social security. whieh i.s the fifth 
item on the agenda of the session. and 

Having determined that thesc proposals 
shall lake the form of an international Re
eommendation: 

adopts this twentieth day of June of thc 
year one thousand nine hundred and eighty
three thc following Recommendation. which 
may he cited as the Maintenance of Social 
Security Rights Recommendation. 1983: 

I. In this Recommendation-
(11) the term "Memher" means any State 

Member of the lnternational Labour Organi
sati0n: 

(h! the term "legislation" includes any so
cial security rules as well as laws and regula
tions: 

fe) the term "refugee" has the meaning 
assigned to it in Article I of the Convention 

Ri/11g11 2 
Ö1·crsii1111i11g 

ILO:s rekommendationen !nr 167) om 
upprättande av ett internationellt systern 
för bevarande a,· rättigheter inom den so
ciala tryggheten. 

Internationella arbets11rgani..;ationens all
m;inna konferens. 

som har sammankallats till Cicncve av '1y
rchcn för internationella arhetshyritn och 
samlats lbr den I juni Jl)8J till sitt sc.xtio
niondc miite. 

f1heropar de principer Sl'lll fastlagts av 1962 
{irs kom·ention om utl;inningars likstiillandc 
!social trygghctl 11Ch som avscr inte blott lika
behandlinµ utan ocks{1 hevarandc av r:ittighe
tcr undcr fiirviirvande och fi.irviirv;1dc riittig
hcter genom 198::' {1rs konvention 1.1m beva
rande av riittigheter inom den .;ociala trygg
heten. 

anser det nödviindigt att friimia slutande av 
bilaterala eller multilaterala iiverenskom
mclser inom den sociala tryggheten s:1viil 
som den internationella sam11rdningen av 
dessa överenskommelser. siirskilt for tilliimp
ningen av I%::' t1rs konvention 11m utHinning
ars likstiillande (social trygghet) och upp
riitthållande av 198::! ftrs konvcntion om be
varande av riittigheter inom den sociala 
tryggheten. 

har beslutat att anta vissa förslag avseende 
bevarande av riittigheter inom den sociala 
tryggheten. vilket iir den femte punkten pii 
mötets dagordning. 

har beslutat. att dessa förslag skall fft for
men av en internationell rekommendation. 
och 

antar denna den tjugonde dagen i juni {1r 
nittonhumlraftttiotre följande rekommenda
tion. som kan kallas 1983 f1rs rekommenda
tion om hevarande av riittighetcr inom den 
sociala tryggheten. 

I. I denna rekommendation skall 
al med "medlemsstat" forst:ls va1je stat 

som iir medlem av internationella arbctsorga
ni~ationen: 

bl med "lagstiftning .. förstås alla lagar. 
förordningar och regler om social trygghet: 

el "flykting" ha samma innebörd som i 
artikel I i konventionen den 28 juli 1951 an-
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relating to the Status of Refugees of 2~ July 
19.~ I and in raragraph 2 of Article I of the 
Protocol relating to the Status of Refugces of 
31 .lan11ary 1%7. without geographical !imita
tion: 

!dJ the term "stateless person" has the 
meaning assigned to it in Article I of the 
Convention relating to the Status of Stateless 
Person~ of 2~ September 1954: 

!eJ the term "members of the family" 
means persons defined or recognised as such 
nr as members of the household hy the legis
lation under which benefits are awarded or 
prln·ided. as appropriate. or perserns deter
mined by mutual agreement hetween the 
Memht!rs concerned: where perserns are de
tlned or recognised as members or the family 
or as memhcrs of the household under the 
relevant lcgislation only on the condition that 
they are living with the person concerned. 
this condition shall be deemed to he statisfied 
in respcct of persons who obtain their main 
support from the person concerned: 

({) the term "survivors" means persons 
defined or recngnised as such bv the legisla
tion under which henefits are awarded: 
where persons are defined or recognised as 
survivors under the relevant legislation only 
on the condition that they were living \vith 
the deceased. this condition shall be deemed 
to be satisfied in resrcct of perserns who ob
tained their main support from the deceased: 

!gJ the term "residence" means ordinary 
re'iidence. 

2. Members bound by a bilateral or multi
lateral social sccurity instrument should en
clcavour by mutual agreement to extend to 
the nationals ofany other Memher. as well as 
to refugees and stateless persons resident in 
the territory of any Member. thc benefit of 
the pnwisions of that instrument rclating to-

(a) the determination of the applicable 
legislation: 

!hJ the maintenance of rights in course of 
acquisition: 

!cJ the maintenance of acquired rights and 
provision of bcnefits abroad. 

3. Members should conclude among them
selves and with the States concerned appro-
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gtiende flyktingars riittsliga ställning och i 
punkt 2 i artikel I i protokollet den 31 januari 
1%7 angående flyktingars riittsliga ställning, 
utan geografisk begriinsning: 

dl ""statslös .. ha samma innebörd som i 
artikel I i konventionen den 28 september 
19.54 angf1ende statslösa personers rätt;;liga 
stiillning: 

el med ""familjemedlemmar"" flirstf1s per
soner. som definieras eller erkiinns som så
dana eller som hushi'lilsmedlemmar i den lag
stiftning. enligt vilken förm:'tner beviljas eller 
utbetalas. eller personer besHimda genom 
ömsesidig överenskommelse mellan de be
rörda medlemsstaterna: i fall då personer de
finieras eller erkänns som familjemedlemmar 
eller hushflilsmedlemmar enligt den aktuella 
lagstiftningen endast under förutsiittning att 
de lever tillsammans med den berörda perso
nen. skall denna förutsiittning anses vara 
uprfylld i fd1ga om personer som får sitt hu
vudsakliga uprehälle genom den ifrf1gavaran
de personen: 

fl med .. efterlevnnde.. förstås personer 
som definieras eller erkiinns som siidana i den 
lagstiftning enligt vilken förmåner beviljas: i 
fall då rersom:r definieras eller erkiinns snm 
efterlevande enligt den aktuella lagstiftningen 
endast under förutsiittning att de levde till
sammans med den avlidne. skall denna förut
siittning anses vara uppfylld i fråga om perso
ner som fick ;;itt huvudsakliga uppehälle ge
nom den avlidne: 

g) med ""hosiittning" l"örst{1s den vanliga 
hosiittningen. 

2. Medlemsstater. som iir bundna genom 
bilateral eller multilateral överenskommelse 
om social trygghet skall striiva efter att ge
nom ömsesidig överenskommelse låta med
borgare i varje annan medlemsstat s{1väl som 
flyktingar och statslösa. som iir bosatta inom 
n{1gon medlemsstats territorium. omfattas av 
de bestiimmelser i överenskommelser som 
avser 

a) bestämmandet av den tilliimpliga lag
stiftningen: 

h) bevarandet av riittigheter under förviir
vande: 

c) bevarandet av förvärvade riittigheter 
och utgivande av förmåner utom landet. 

3. Medlemsstater skall sinsemellan och 
med berörda stater vidta liimpliga administ ra-
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priate administrative or financial arrange
ments to remove possiblc obstacles to the 
provision of invalidity. old-agc and survi
vors" benefits. pensions in respect of employ
ment injuries and death grants. to which a 
right is acquired under their legislatinn. lo 

beneficiaries who are nationals of a !\krnher 
or refugees or stateless persons re,ident 
abroad. 

4. Where one of the Members bound by a 
bilat.::ral or multilateral social security instru
ment has no legislation in force in resrcct of 
unempkiyment benefit or farnily bcndit. the 
Members so bo11nd should endeavour to con
clude between themselve<; appropriate arran
gcments to compcnsate cquitably the loss or 
the ahscnce of right<; resulting thcrefrcim for 
persons who transfer their residcnce from thc 
tcrritory of a Member which ha~ legislation in 
fon.:e in rcspect of the benefits concerned to 
the territory of a Member which has no such 
lcgislation. or ror thc members of the family 
ofpcrsons entitled to family benefit under the 
legislation of the first Member when these 
members of thc family are resident in the 
territory of the second Mcmbcr. 

5. Wherc. in application of the Equality of 
Treatmcnt !Social Sccurityl Cnnvention. 
1962. thc Maintenance of Social Security 
Rights Convention. 1982. nr any bilateral nr 
multilateral social security instrument. cash 
benefih have to be paid to beneficiaries re
siding in thc territory ofa State other than the 
one in whose territory the institution liable 
for thc paymcnt is locatcd. this institution 
should. whencver possihle. pay the hcneli
ciary direct. particularly in the ease of inva
lidity. old-age and survivors· benelits and 
also pensions in respect of employment injur
ics. The transfer of thesc bencfits and pen
sions should be macle with thc minimum de
lay. so that beneficiaries rnay ha ve them at 
their disposal as quickly as possible. In the 
case of indirect payment. the institution act
ing as intermediary in the country of resi
der.ce of thc beneficiary should do its utmost 
to see that the latter shall receive promptly 
the henelits due. 

6. Members concerned should endeavour 
to conclude bilateral and multilateral social 

tiva och ekonomiska <ltgiirder för att undan
röja möjliga hinder för att till förm{1fötagare. 
som iir medblirgare i en medlcmsstat eller 
flyktingar eller statslösa och bosatta utom
lands. utge sådana förmt1ner vid invaliditet 
och :tiderdom och till efterlevande. pensioner 
på grund av yrkesskada och kapitalhclopp 
vid dödsfall. vartill riitt flirviirvats enligt 
deras lagstiftning. 

4. I fall d{1 en mcdlernsstat som iir bunden 
genom bilateral eller multilateral överens
kommelse om social trygghet. inte har nt1glHl 
lagstiftning i kraft avseende fiirmi1ncr vid ar
behlöshet eller familjcförmfiner. skall de p[1 

detta siitt bundna rnedlernsstaterna efterstrii
va att sinsemellan vidta liimpliga i'itgiirder för 
att sbligen kompensera den diirigenom upp
komna förlusten av riittigheter för personer 
som ändrar sin bosiittning fr~lll en me<llems
stats territorium. där det finns giillande lag
stiftning avseende de ifrt1gavarande förm[1-
nerna. till en medlemsstats territorium. diir 
det inte finns nf1gon sådan lagstiftning. eller 
för familjemedlemmar till personer. som iir 
beriittigade till familjefi.ir111?1ner enligt den 
första medlemsstatens lagstiftning. niir dessa 
familjemedlemmar hor inom den andra med
lernsstatens territorium. 

5. I fall d;1. vid tilliimpning av 1%2 års 
konwntion om utliinningars likstiillande !so
cial trygghet). 1982 i"irs konvention om beva
rande a\· riittigheter inom den sociala trygg
heten eller annan bilateral eller multilateral 
överenskommelse om social trygghet. kon
tantfiirmåner skall utbetalas till fiirm;'111staga
re som bor inom en annan stats territorium iin 
den. inom vars territorium den institution 
som är ansvarig för utbetalningen iir belägen. 
skall denna institution. niir s[1 iir möjligt. be
tala förmänstagaren direkt. siirskilt i fri\ga om 
förmtmer vid invaliditet och älderdom och till 
efterlevande, ävensom pen~ioner på grund av 
arbetsskada. Överförandet av dessa förm[1-
ner och pensioner skall göras med minsta 
dröjsmål. sf1 att de stf\r till förmånstagarnas 
förfogande så snart som möjligt. Om utbetal
ningen inte sker direkt. skall den institution 
som tjiinstgör som förmedlare i förmånstaga
rens hosiHtningsland göra sitt yttersta för att 
tillse att förmånstagaren snabbt skall få de 
förmåner som tillkommer honom. 

6. Berörda medlemsstater skall str~iva ef
ter att sluta bilaterala och multilaterala över-
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security instruments ClWcring lhe nine 
hranehes of sllcial security mentilrned in rar
agraph I of Articlc 2 of the Maintenance of 
Righ!s in Sllci;tl Sccurily Convention. I 9X2: 
lo develor the co-ordination of bilateral or 
multilater;il sllcial sec11rity instrumenh hy 
which they are respeclively hound: and lo 
concl11cle an interrwtiorwl agrccrnent to this 
clTect. \\'ith the assislance of the lnternatio
nal Laho11r Oflicc. where arpropriate. 

7. For the aprlication of the provisions of 
AHicles 6 to X nf the Eq11ality of Treatmcrll 
!SPcial Sec11rityl Convention. 1962. and of 
raragrarh I of Article 4 of the Maintenance 
of Slicial Security Kights Convention. 19X2. 
Memhers hound by these Conventions 
should take aCCllllnl. a-; arpropriate. of the 
mode! rrovisipns and the mode! agrecm1.:nt 
;1nnexcd to thi~ Recommendation. design1.:d 
for lht.· conclusion of bil;11cral or mul1ila1cral 
social security instruments and for thcir co
ordination. 

8. Memhers concerncd. cvcn if they arc 
not yet bound by al lca~I one of the Convcn
tinns referrcd to in Paragraph 7 of this Rec
ommcndation. should endeavnur to partici
p;1te in the intcrnational system providcd for 
by the Maintcnance of Social Security Rights 
Conv1:ntion. 1982. taking account. as appro
rriate. of the mode! provisions and the mode! 
agreement annexed to this Recomrnendation. 

ANNEX 1 
Model Provisions for the Conclusion of 
mtateral or Multilateral Social Security 
Instruments 

I. Definitions 

Article I 

For the purpose of these mod cl provisions-

(a) the term "legislation'" includes any so
cial sccurity rules as well as laws and rcgula
tions; 

(hJ the term "cornpetent State'" means a 
Contracting Party under whose legislation 
the person concerned can clairn benefit: 
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ensknmmelser om social trygghet som täcker 
de nio grenar av den sncial<1 tryggheten som 
niimns i punkt I i artikel 2 i 1982 f1rs konven
tion om bevarande av riittigheter inom den 
sociala tryggheten: att ut veckla samordning
en av de bilaterala eller multilaterala överens
kommelser om social trygghet som de iir 
bundna av och att i detta syfte triiffi1 en inter
natitH1ell överenskommelse. diir s{1 erfordras 
med bitriidc av internationella arbetsbyr;°1n. 

7. För tilliimpning av bestiimmelserna i ar
tiklarna 6 till 8 i 1962 [irs konvention om 
ut liinningars likställande (social trygghet) och 
punkt I i artikel 4 i 1982 f1rs konvention om 
bevarande av rättigheter inom den sociala 
tryggheten skall mcdlemsstater. som iir 
bundna av de~sa konventioner. i den m{111 s~ 
erfordras. beakta de normerande bestiimmel
scr och de normerande avtal som fogats till 
denna rekommendation och som utformats 
för slutande och samordning av bilaterala och 
multilaterala överenskommelser och samord
ningen av dessa. 

8. Berörda mcdlemsstater skall. iiven om 
de iinnu inte iir bundna av åtminstone den ena 
av de konventioner som avses i punkt 7 i 
denna rekommendation. striiva efter all delta 
i det internationella systern som skapats ge
nom 1982 års konvention om bevarande av 
riittigheter inom den sociala tryggheten. om 
si'1 e1i'ordras med iakttagande av de norme
rande bestiimmelser och det normerande av
tal som fogats till denna rekommendation. 

BILAGA I 
Normerande bestämmelser för slutande 
a\' bilaterala eller multilaterala överens
kommelser om social trygghet 

I. Definitioner 

Artikel I 

Vid tillämpningen av dessa normerande 
bestämmelser skall 

al med '"lagstiftning'" förstås alla lagar. 
förordningar och regler om social trygghet; 

b) med "behörig stat" förstås fördragsslu
tande stat, enligt vars lagstiftning den ifråga
varande personen kan göra anspråk på för
mån: 
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(I') the term "competent authority" means 
the minister. ministers or othcr corresponJ
ing authority responsible for the social secu
rity schcmes in all or any part of the territory 
of each Contracting Party; 

<dJ the term "institution·· means anyhody 
or authority directly responsible for applying 
all or part of the legislation of a Contracting 
Party; 

(l') the term "competent institution .. 
means-

(il in relation to a social insurance 
scheme. either the institution with which 
the person concerned is insured when he 
claims henefit, or an instituion from which 
he is entitled to receive henelit or would be 
intitlcd to receive benelit if he were resi
dent in the territory of the Contracting Par
ty whcrc that institution is situated. or the 
institution designated by the competent au
thority ofthe Contracting Party coneerned; 

(ii) in relation to a scheme other than a 
social insura111.:e scheme. or in rdation toa 
family bcnefits scheme. the institution des
ignated by thc competent authority of the 
Contracting Party concerned; 

!iii) in relation toa scheme consisting of 
obligations imposed on cmployers. either 
the employcr or his insurer or, in default 
thereof. the body or authority designated 
hy the competent authority of the Con
traeting Party concerned; 

(ji the term "provident fund" means a 
compulsory savings institution; 

(g! the term "memhers of the family" 
means persons delined or reeognised as sueh 
or as members of thc household by the legis
lation under \Vhich benefits are awarded or 
prnvided. as appropriate. or persons deter
rnined by mutual agreemenl between the 
Contraeting Parties eoneerned; where per
sons are delined or reeogni~ed as rm.:mhers of 
the family or as members of the houschold 
under the relevant legislation only on the 
condition that they an: living with the person 
eoneerned. this eondition shall be deemed to 
be satislicd in respect of persons who obtain 
their main support from the person con
cerned; 

(/t) thc term "survivors" means persons 
defined or rccognised as such by the legisla-
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c) med ''behörig myndighet .. försl<t'> den 
eller de ministrar eller 1.kn mohvarande myn
dighet som har ansvar för den sociala trygg
heten inom hela eller niigon del av var:ic för
dragsslutande stats territorium: 

d) meJ "institution" förstiis varje organ 
eller myndighet som har direkt ansvar fiir 
ti!Himpningen av fördragsslutande stals hela 
lagstiftning eller del därav; 

e) med "behörig institution .. fiirst;is 

i) i fd1ga om soeialfiirS:ikringssystcm an
tingen den institution. hos vilken den ifrii
gavarande personen iir fiirsiikrad niir han 
gör ansprilk pi\ förmän. eller en institution, 
fri\n vilken han är beriittigad all uppbiira 
förmän eller skulle vara heriilligad all upr
htira förmän. om han hade bull inom den 
fördragsslutande statens territorium. där 
institutionen iir beliigen. eller den institu
tilln som angcs av den herörda staten-. be
höriga myndighet; 

!ii) i frilga om annat system iin socialfiir
siikringssystem eller i fr[1g<.1 om dl system 
med familjeförmiiner. den institution som 
anges av den berörda fördragsslulande sta
tens behöriga myndighet: 

(iii) i fräga om ett systcrn. som hesl<ir av 
förpliktelser som iilagts arhetsgivare. an
tingen arhetsgivaren eller hans försiikrings
gi\'are eller. om siidan inte linns. det organ 
eller dcn myndighet som angl~S av den he
rörda fördragsslutandc statcns behöriga 
myndighet: 
n med "försörjningskassa .. förslits en in

stitution för obligatoriskt sparande; 
g) med "familjemedlemmar" l"örstiis per

soner. som definieras eller erkiinns som s~t
dana eller som hushällsmedlemmar i den lag
stiftning enligt vilken förmiiner heviljas eller 
utbt:talas. eller personer bestämda genom in
bördes överenskommelse mellan de berörda 
fördragsslutande staterna; i fall di1 personer 
definieras eller erkiinns som familjemedlem
mar eller hushällsmedkmmar enligt den ak
tuella lagstiftningen endast under föruts~ill
ning all de lever tillsammans med den be
rörda personen. skall denna förutsiittning 
anses vara uppfylld i fr!iga om personer som 
far sill huvudsakliga uppehiille genom den 
ifriigavarande personen; 

h) med "eftcrlevande" först~ls personer 
som definieras eller erkänns som siidana i den 
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tion un<ler which benefits an.: awarded; 
where persons are <lelined or recognised as 
survivors under the relevant lcgislation only 
on the condition that they were living with 
the deceased. this condition shall be deemed 
to b..: satisfied in re\peet of persons who ob
taine<l tht:ir main support from tht: deceased: 

liJ the term ··residenee .. means ordinary 
residcm:e; 

(j> the term "temporary residi:nce" means 
a temporary stay: 

(/.:) the term "institution of the place of 
rcsidence" means the instituional empow
cred. under the Conracting Party's legislation 
applicd by it. to provide the bendits in ques
tion at thi..: place of rcsidence or. where nu 
i;uch institution exists. the institution desig
nat..:d by the competent authority of the Con
traeting Party concerned: 

I I i th..: term .. in\titution of the place of 
temporary residence .. mi:ans the institution 
empowered. under che Concracting Party\ 
legislation applied by it. to provide the bene
fits in question al lhe place oftcmporary n.:si
denee of lhe person eoncern1.:d or, where no 
sueh institution cxists, the institution desig
nated by the rnmpetent authority ofthe Con
tracting Party conccrned: 

I 111 I the term "periods of insurance" 
means periods of contribution. employment. 
occupational activity or residence w'hich are 
delined ur recognised as periods of insuranee 
by the legislation under which they were 
completed, and sueh other periods as are re
garded by that legislation as equivalent to 
periods or insurance: 

( 11) the terms "periods of employment .. 
and "periods of occupational activity" mean 
periods defined or recognised as such hy the 
legislation under which they were completed 
and such other periods as arc regarded hy 
that legislation as equivalcnt to periods of 
employmcnt or periods of occupational activ
ity respectively: 

I o J thc term ··periods of residenee · · means 
periods of re;,idencc defined or rccogniscd as 
such by the kgislation under which they were 
com plet cd: 

(p) the term "hend'its" mcans all bendits 
in kind and in cash provided in respeci of the 
contingency concerned, including dcath 
grants. and-
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lag~tiftning enligt vilken förm{tni:r beviljas; i 
fall då personer definieras eller erkänns som 
efterlevande enligt drn aktuella lagstiftningen 
endast under förutsiittning att de levde till
sammans med den avlidne. skall denna förut
siittning anses vara uppfylld i fråga om per
soner som fick sitt huvudsakliga uppehiille 
genom den avlidne: 

i) med "bosättning" förstäs den vanliga 
bosiittningen: 

j) med "tillfällig hoshttning" förstfts en till
fiillig vistcbe; 

kl med "bosiittningsortens institution" 
först~ls den institution som bemyndigats. en
ligt den lagstiftning som den fönlragsslutande 
staten tilhimpar. att utge ifr:1gavarande för
miiner pt1 bosättningsorten eller. om det inte 
tinns ni1gon siidan institution. den institution 
som anges av den berörda fördragsslutande 
statens behöriga myndighet: 

Il med "tillfolliga bostadsorten~ institu
tion .. förs1[1s den institution som bemyndi
gats. enligl den lagstiftning som den för
dragsslutandc staten tilliimpar. att utge ifrå
gavarandc förmimer p{1 den bcrörda pcrso
nens tillfälliga bostadsort eller. om det inte 
finns ni1gon sfadan institution. den institution 
som angcs av den berörda fördragsslutande 
statens behöriga myndighet; 

ml med "försäkringsperioder" förstils 
perioder av avgiftsbetalning. anstillning, för
värvsverksamhet eller bosiittning. som är de
finierade eller erk;inda som fiirsiikringspe
riodcr i den lagstiftning enligt vilken de full
gjorts. och andra siidana perioder som enligt 
denna lagstiftning an-;es likviirdiga med for
siikringsperioder: 

n) med "anstiillningsperioder" och "för
viirvsvcrksamhebperioder" försti1s perioder 
definierade eller erkiinda som sådana i den 
lagstiftning. enligt vilken de fullgjorts. och 
andra sadana perioder som enligt denna lag
stiftning anses likvärdiga med anstiillnings
perioder respektive förviirvsverksamhets
perioder: 

o) med "bosättningsperioder" förstås bo
siittningsperioder definierade eller erkända 
som sådana i den lagstiftning enligt vilken de 
fullgjorts: 

p) med "förmiiner" förstås alla naturaför
måner och kontantförmäncr som utges pä 
grund av det ifriigavarande förslikringsfallet. 
inbegripet kapitalbclupp vid dödsfall. och 
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(i) as hem~lits in kind. benefits aimed at 
the prevention of any contingcncy covered 
by social security, physical rehabilitation 
and vocational rehabilitation; 

(ii) as henefits in cash. all components 
thcreof provided out of public funds. and 
all increases, revaluation allowances of 
supplementary allowances, and any bcne
tits awarded for the purpose of maintaining 
or improving earning capacity. !ump-sum 
benefits which may be paid in lieu of pen
sions and, where applicahle, any paymcnts 
made by way of refund of contributions; 

(qJ liJ the term "family benefits" means 
any benefits in kind or in cash, including 
family allowanccs, grankd to offset family 
maintenancc costs, with thc exccption of 
increases in. or supplements to. pensions 
provided for the members of the family of 
the recipients of such pensions; 

(iiJ the term ··ra111ily allowanccs" means 
periodical cash henefits grantcJ accorJing 
to the numher and age of children: 
( rJ the term "death grant" means any 

lump sum payable in the event of dcath. other 
than the lump-sum henefits mentioned in sub
paragraph (pJ (ii) of this article; 

(.1·1 the term "non-contributory" applies to 
bencfits thc award of which docs not depend 
on direct financial participation by the per
sons protected or by their employer, oron a 
qualifying period of occupational activity. 
anJ to any schemc which cxclusively awards 
such benelits. 

Il. Applicablc Lcgislation 

Articlc2 

I. Notwithstanding the general rule rclat
ing to the application of the legislation of the 
Contracting Party in the territory of which 
the employed persons are employed. 1 the lcg
islation applicabk to employed persons rc
fcrred to in this paragraph is determined in 
accordance with the following provisions: 

(t1J (i) employed persons who arc cm
ployed in the territory of a Contracting Par
ty hy an undertaking which is their n.:gular 

1 Sc:c paragraph I I" 1 of Articlc 5 of thc: Mainten
ance of Social Sc:..:urily Rights Convenlion. 1982. 
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(i) som naturaförm~lncr förmirncr som 
åsyftar att förebygga va1:ic försiikringsfall 
som täcks av den sociala tryggheten eller 
som äsyftar fysisk rehabilitering eller yr
kesinriktad rehabilitering; 

(iiJ som kontantförmiiner alla ~;°idana 

förmäner som utges av allmiinna kassor 
och alla höjningar. dyrtidsersättningar och 
kompletterande ersättningar och varje för
man som beviljas i syfte att bevara eller 
förb~ittra arbetsförmågan, engilngsersiitt
ningar som betalas i stiillet för pensioner 
och. i fön:kommande fall. va1je utbetalning 
i forma·.' ilterbetalning av avgifter: 
qJ li) med "familjeförmancr" förstii~ na
turaförmåner eller kontantförmftner, inhe
gripet familjebidrag, ~om utges för att 
tiicka kostnader för familjens uppehälle. 
med undantag av ökningar av eller tilliigg 
till pensioner som utges för pensionstagar
nas familjemedlemmar: 

lii) med "familjebidrag" först{1s perio
di~ka kontantförmåner som utges i förhål
lande till barnens antal och iildcr: 
r) med "kapitalbelopp vid Jödsfall" för

stås varje engångsbelopp som utbetalas i hiin
delsc av dödsfall. dock inte kapitalbelopp 
som anges i mom. pl (ii) i denna artikel: 

s) "icke avgiftsberoende" hiinföra sig till 
förmåner. vars beviljande inte beror av direkt 
finansiellt deltagande av de skyddade perso
nerna eller deras arhctsgivare eller av en kva
liliceringspcriod av förvärvsverksamhet. och 
till vaije system som uteslutande beviljar så
dana förmåner. 

Il. Tillämplig lagstiftning 

Artikel 2 

I. Utan hinder av den allmiinna regeln i 
fr[1ga om tillämpning av fördragsslutande sta
tens lagstiftning inom det territorium där ar
betstagarna är sysselsatta 1 skall den lagstift
ning som är tillämplig för arbetstagare som 
avses i denna punkt bestämmas enligt föl
jande bestämmelser: 

a) (i) arbctstagare, som inom en för
dragsslutande stats territorium är anstiillda 
hos ett företag som iir deras vanliga arbets-

1 Se punkt I aJ i artikel 5 i I 9H~ [irs konvention om 
hc:varandc: av riillighclcr inom den so<.:iala lrygght'
tcn. 
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employer and whu an: sent by that under
taking to work for it in the territory of 
another Contracting Party shall remain 
subject tu thc legislation of the lirst Party. 
providcd that the expectcd duration uf thc 
work does not exceed the time-limit deter
mined by mutual agreement between the 
Contracting Parties cuncerned and that 
thcy are not sent lll replace uther employed 
persons whl) have completed their period 
uf secondment abroad; 

tiil if the work to be carried out rnntin
ue-; becaus<: uf unforeseeable circum
stam:es for a period lunger than originally 
foresecn and excecding the determined 
time-limit. the legislation of the first Party 
shall remain applicable until the work is 
complcted, subject to thc consent of the 
competent authurity of the second Party or 
of the body designated by it: 
rh1 !il empluyed per..,ons wtlll are em
pluyed in international transport in the ter
ritory of I wo or more Contracting Parties 
as travelling personnel in the service of an 
undertaking which has ih registercd offiee 
in the territory of a Contraeting Party and 
which. on behalf of others ur on its own 
account. transports passengers or go(l(h by 
rail. road. air or inland waterway. shall be 
subject to the kgislation of the latter Party: 

(iil however. if they are employed by a 
branch or permanent agency which the 
said undertaking has in the territory of a 
Contracting Party other than the Party in 
whosc territory it has its regi..,lcred liffice. 
they shall be subject to the legislation of 
the Contracting Party in whose territory 
the brarn:h or permanent agerH.:y is situat
ed: 

tiiil if they are employed mainly in the 
territory of the Contracting Party where 
they are resident. they shall be subject lo 
the legislation of that Party. even if the 
undertaking which employs them has nei
ther its registcred office nor a branch or 
permanent agem:y in that territory: 

( c J (i) employed persons other than those 
in internatiunal transport who normally fol
low their occupation in the territory of t wo 
or more Contracting Parties shall be sub
ject to the legislation of the Contracting 
Party in whose territory thcy reside if their 

givare och som av flire1aget utsiinds för att 
arbeta för företaget inom en annan för
dragsslutande ... tats territorium. skall om
fattas av lagstiftningen i den förra staten 
under förutsiittning att den fiirvimtade var
aktigheten av arbetet inte överstiger den 
tidsgräns som öwrenskommits genom in
bördes iiveren ... kommelse mellan de be
rörda fördragsslutande staterna och de inte 
siinh ut för att ersiitta andra arbetstagare 
som fullgjort "in. tjiinstgöring utomland~: 

(iil om arbetet som skall utföras fortsät
ter pii grund av oförutsedda omstiindig
heter under Hingre tid iin som ursprungli
gen avsetts och överstiger den faststiillda 
tidsgriinsen. skall lagstiftningen i den första 
fördragsslutande staten fortsiilla att vara 
tillämplig till dess arbetet iir avslutat. om 
den andra statens behöriga myndighet eller 
av denna utsett organ samtycker hiirtill: 
b) (i) arbetstagare. som iir anstiilld i inter
nationell transport inom I v{t eller nera för
dragsslutande staters territorium som re
sande personal i tjiinst hos ett företag som 
har sitt siite i en fördragsslutande stats ter
ritorium och som för andras eller egen 
riikning transporterar passagerare eller 
gods med järnviig. p<I viig. i luften eller 
inom landet valtenviigen, skall omfattas av 
lagstiftningen i den senare staten: 

tiiJ dock skall de. om de iir anstiillda 
genom avdelningskontor eller stadigva
rande representation som niimnda företag 
har inom annan fördragsslutande stats ter
ritorium iin den medlcmsstats diir fiiretaget 
har sitt siite. omfattas av lagstiftningen i 
den fiirdragsslutande stat inom vars terri
torium avdelningskontnret eller den stadig
varande representationen finns: 

tiiil om de iir sysscls.ttta huvudsakligen 
inom den fördragsslutande stats territo
rium diir de iir bosatta, skall de omfattas av 
lagstiftningen i denna stat. iiven om det 
företag diir de iir anstiillda inte har vare sig 
sitt siite eller ett avdclningskontor eller en 
stadigvarande representation inom detta 
territorium: 

cl ti) andra arbetstagare iin de i interna
tionell transport, som normalt är syssel
satta inom tvä c-ller !km fördragsslutande 
staters territorium. skall omfattas av lag
stiftningen i den fördragsslutande stat. 
inom vars territorium de iir bosatta. ,im de 
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occupation is carried on partly in that tcrri
tory or if thcy are employed hy scvcral 
undcrtakings or by scveral employers hav
ing their registered offices or their places of 
residence in the tcrritoi·y nf different Con
tracti ng Parties: 

(ii) in othcr cascs thcy shall he suhject lo 
the legislation of thc Contracting Party in 
whose tcrritory the undcrtaking which em
pll1ys I hem has its registcrcd officc nr their 
cmploycr has his placc of rcsidcncc: 
r dJ crnployed persons who arc employcd 
in thc tcrritory of a Contrac:ting P~lrty by an 
undcrtaking \\'hich has its rcgistcrcd office 
in thc tcrritory of another Contracting Par
ty and whose premises lie astridc thc com
rnon frnnticr of thc Contracting Parties 
conc:erned sha!I he subject to the legisla
tion of the Conlracting Party in whosc tcr
ritory thc undcrtaking has its rcgistcred of
ficc. 
2. Nntwithstanuing the general rule relat

ing to thc applicatiL1n of th..: lcgislatinn of th..: 
Contral'.ting Party in thc tcrritory nf ''hich 
sclf-..:mployeJ persons cngagc in an nccupa
tion. 1 the lcgislation applicablc to the self
cmployed p..:rsons r..:krr..:J to in this para
graph is deterrnined in acc:ordance with the 
folluwing provisions: 

( a J self-employed persons who res ide in 
the t..:rritory of 1rne Contracting Party and 
engage in their occupation in the territory 
ol" another Contracting Party shall be sub
_iect to th..: lcgislation of th..: first Party: 

(il if thc sernnd Party has no legislation 
applicablc to thern. or 

(ii) if. under thc lcgislation of eaeh of the 
Parties conccrncd. self-cmployed persons 
are subjeet to that legislation solely by rca
son nf the fact that they are resident in thc 
territnry of those Parties: 
rhi sclf-cmploycd persons wl1l> normally 
cngag..: in their occupation in thc territory 
of two L1r more Cnntraeting Parties sh<dl be 
,ubject to the legislation of the Contracting 
Party in whose territory they are r..:sid..:nt. 
if they work partly in that territLH·y or if. 
under that kgislation. they are suhjcct to it 

I Scc r<1ragraph I (/>) llf Artick 5 ui" the \L1i11tc11-
arll"C nf S11ci<il SeL·1rrity Righls Ctrn,e11ti1111. IY!-\2. 
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:n 

iir till en del sysselsatta inom detta territo
rium eller om de iir anstiillda av !lera före
tag eller av flera arbetsgivare Slllll har sitt 
siite eller tir hL1satta inom olika fördragsslu
tande liinders territorium: 

(iil i andra fall skall de omfattas av lag
stiftningen i den fördragsslutande stat inom 
vars territorium det företag diir de iir an
stiillda har sitt säte eller d..:ras arbetsgivare 
är bosatt: 
dl arbetstagare. som inom en fördragsslu
tanuc stats territorium iir sysselsatta av ett 
företag som har sitt siite inom en annan 
fördragsslutande stats territorium och vars 
lokaler ligger tvärs i.iver de berörda fi.ir
dragsslutande staternas gemensamma 
gräns, skall omfattas av lagstiftningen i den 
fördragsslutand..: stat inom vars territorium 
företaget har sitt siite. 

2. Utan hinder av den allmiinna rcgdn av
sccnd..: tilliimpningen av lagstiftningen i för
dhtgsslutande stat. i1rnm vars territorium 
sjiilvständigt förviirvsarbctande personer iir 
sysselsatta 1• bestäms den lagstiftning som iir 
tilliimplig för de sjiilvstiindigt fön·iirvsarbe
tanue som avses i denna punkt enligt följande 
regler: 

al självstiindigt förviirvsarbetande p..:r
soner. som iir bosatta inom ..:n fördragsslu
tande stats territorium och arbetar inom en 
annan fordragsslutande stats territorium. 
skall omfattas av den för,ta statens lag
stiftning: 

(i) om den andra staten inte har niigon 
lagstiftning som g:illcr för dem eller 

<ii) om sjiilvst:indigt fiirv:irvsarbctande 
personer enligt lagstiftningen i var och en 
av de berörda mcdlemsstaterna omfattas 
av den lagstiftningen enbart 1<i grund av att 
de hor inom dessa staters territorium: 
bl sjiilvstiindigt förvilrv~arbetande per
soner. som normalt arbetar irwm t v:i ..:llcr 
n..:ra fördragsslutande staters IL'rrittiriunl; 
skall omfattas av lagstiftning..:n i d..:n for
dragsslutande stat inom vars territorium d.: 
;ir bosatta. um de till en del arbetar irwm 
di.:tta territorium eller Lim de enligt den lag-

1 Se punkt I bl i arti!..el 'i IYX2 ar' 1'1111,·ention 0111 

bevarande av r~1lliµhL'lL'r inom dL'n ~u~:i~d~1 tr)gt!hL'
kn. 
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solely by reason of the fact that they are 
resident in the territory of that Party: 

I c) where the self-employed persons re
fcrred to in the preceding subparagraph do 
not work partly in the territory ofthe Con
\racting Party where they an: resident, or 
where, under thc lcgislation of that Party. 
thcy are not subject Lo that legislation sole
ly hy reason of their residt:nce. or where 
that Party has no legislation applicable to 
them, they shall be subjecl Lo the lcgisla
tion mutually agreed upon by the Contract
ing Parties concerned or by their compe
tcnl authorities. 

3. Where by vinue of Lht: prect:ding para
graphs of this articlt:. a worker is subject to 
the legislation of a Contracting Party in 
whose tcrritory he is neither employed nor 
engaged in an occupalion nor resident, that 
legislation shall bt: applicable lo him as if he 
wcrc cmployed or engagcd in an occupalion 
or resident in the territory of thal Party, as 
Lhe case may be. 

4. The compctent aulhorities of the Con
tracting Parties may, by mutual agreemt:nl. 
make other provisions than those of the pre
ceding paragraphs ofthis Artielc, in lhe inter
est of the persons eoneerned. 

111. '.\faintenance of Rights in Course of Ac
quisition 

A. A.dding TogC'1ha P('!"ivd1· 

I. i\lcdical Care, Sickness Benelit, Maternity Bene

lit and Famil)' Renelit 

Artide J 

Where the legislation of a Conlraeting Par
ty makes the acquisition. maintenance or re
covery of lhe right lo benclit conditional 
upon 1he completion of periods of insuranct:, 
employmenl. oecupational aclivity or rt:si
Jer11.:e, the institution which applies that leg
islation shall. for the purpose of adding pe
rinds together and to the exlenl neccssary. 
lake accnunt of periods of insurance. em
ploymcnl. occ11palional aclivily and resi
dence complcted under thc corresponding 
legislation of any other (\rntracting Party. in 
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stiftningen omfattas av denna enbart p;'i 
grund av att de hor inom denna stats ierri
torium: 
e) i fall d;'i dt: sj[ilvsländigl förvärvsarbe
tande personer som avses i föregående mo
ment inte till nägon del arbetur inom den 
fördragsslutande statens territorium, dtir 
de iir bosatta, eller om de enligt den statens 
lagstiftning inte omfattas av denna enbart 
pi:i grund av sin bosiitlning eller om den 
fördragsslutande staten intt: har nEtgon lag
stiftning som gäller for dem, skall de omfat
tas av den lagstiftning som inbördes över
enskommits om av de berörda fi.irdragsslu
tande staterna eller av deras behöriga myn
digheter. 
3. I fall då en arbetstagare pä grund av de 

föreg;iende punkterna i denna artikel omfat
tas av lagstiftningen i en fördragsslulande 
sia!, inom vars territorium han varken iir an
ställd eller sjiilvsländigl förvärvsarbetande 
eller bosatt, skall lagstiftningen vara till
lämplig pii honom som om han vore ansliilld 
eller sji\lvstiindigt förviirvsarbetande eller. 
allt efter lllllstiindigheterna, hnsatt inom 
denna stats tt:rritorium. 

4. De behöriga myndighett:rna i medlems
staterna kan, i de ifriigavarande personernas 
intrt:sse. genom ömsesidig i.iverenskommelst: 
fastställa andra bestiimmcber iin de som 
anges i dt: fört:giiende punktt:rna i denna arti
kd. 

111. Bevarande av rättigheter under fiin:är
vande 

A. S1111111w11/iigg11i11g m· 11crioder 

I. Sjukvård, sjukpenning, förmåner vid havande
skap och harnshiird och familjcförmancr 

Artikel 3 

I fall dil lagstiftningen i en fördragsslutandc 
stal gör förviirv. bevarande eller <'1tervinning 
av riitt till förm{m beroende av att perioder av 
försiikring. ansliillning, förviirvsverksamhet 
eller bosiittning fullgjorts. skall den institu
tion som tilliimpar lagstiftningen vid sarnrnan
liiggning av perioder. i den Uhlrii(.'.kning som 
erfordras. ht:akta perioder av försiikring. an
sliillning, förviirvsvcrksamhet och bosiittning 
som fullgjorts enligt motsvarande lagstiftning 
i annan fördragsslutande siat i den mim de 
inte sammanfaller. som lHll de vore perioder 
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so far as thcy are not ovcrlapping. as if they 
were periods completed under thc legislation 
of the first Party. 

2. l'ncmplo~·mcnt Benefit 

An ide .J 

1. When: the lcgislation of a Contracting 
Party makes the acquisition. maintenance or 
recovcry of the right to benelit conditional 
upon thc completion of periods of insurance. 
employment, occupational activity or resi
dence. the institution which applies that leg
islation shall, for the purposc of adding pe
riods togethcr and to the extent necessary. 
take account of periods of insurance. cm
ploymenl. occupational activity and resi
dcnce completed under thc corresponding 
legislation of any other Contracting Party, in 
so far as they are not overlapping, as if they 
wcre periods completcd under thc legislation 
of the first Party. 

2. Howevcr, the institution of a Contract
ing Party whose legislation rcquires the com
plction of periods of insurance for the estab
lishment of the right to benetit may make the 
adding togcther of periods of employment or 
occupation activity complcted under the cor
responding legislation of another Contracting 
Party subject to the condition that thcse pe
riods would have heen considered as periods 
of insurance if they had been completed un
der the legislation of thc first Party. 

. 1. The provisions of the preceding para
graphs of this article shall apply. 11111tlltis 11111-
tandis. where thc lcgislation of a Contracting 
Party provides that the length of the pc:riod 
during which benefit may be awarded ck
pemis on the lcngth ofthe periods completed. 

3. lnvalidity, Old-agc and Sun·i\·ors' Bcnelit 

Article 5 

I. Where the l.:gislation of a Contracting 
Party makes the acquisition. maintenance or 
recovery of the right lo henefit conditional 
upon thc completion of periods of insurancc. 
employment. occupational <tCtivity or resi
d.:nce, the institution which applies that leg
islation shall, for the purpose of adding pai
ods tog.:ther. take account of periods of in
surance. employm.:nt. occupational activity 
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fullgjorda enligt den första medlemsstatens 
lagstiftning. 

2. Förmaner \'id arhetsliishet 

Artikel 4 

I. I fall då lagstiftningen i en fördragsslu
tande stat gör förviirv. bevarande eller åter
vinning av riitt till förmån beroende av att 
perioder av försiikring. anställning, förviirvs
verksamhet eller bosättning fullgjorts, skall 
den institution som tilUmpar lagstiftningen 
vid sammanläggning av po:rioder i den ut
sträckning som erfordras beakta period.:r av 
försäkring, anstiillning. förvärvsvo:rksamhd 
och bosiittning som fullgjorts enligt motsva
rande lagstiftning i annan rnedlemsstat, i den 
mån de inte sammanfaller, som om d.: vore 
fullgjorda enligt den första medlemsstatens 
lagstiftning. 

:!. Dock kan in,titutionen i en fördragsslu
tande stat, vars lagstiftning kräver att perio
der av försäkring fullgjorts för att riitt till 
förmån skall föreligga. göra sammanliiggning
en av perioder av anstiillning eller förvärvs
verksamhet, fullgjorda under motsvarande 
lagstiftning i annan medlcmsstat. beroende 
av att dessa perioder skulle ha betraktats som 
försäkringsperioder, om d.: fullgjorts .:nligt 
den första fördragsslutande statens lagstift
ning . 

3. Bestämmelserna i de föregilende punk
terna i denna artikel skall giilla, med motsva
rand.: tillampning. om lagstiftningen i en för
dragsslutand.: stat stadgar, att Wngden av den 
period. för vilken förmfin kan beviljas. beror 
av Hingden av de fullgjl1rda perioderna. 

3. Förmåner \'id invaliditet och ålderdom och till 

ef'tcrlcrnndc 

Arrike/5 

I. I fall lltt lagstiftningen i en fördrags-,lu
tande stat gör förviirv. bevarande eller t1tcr
vinning av riitt till förrn<'1n bero.:nde av all 
perioder av försiikring. anstiillning. förviirvs
vcrksamhet .:ller bo,iittning fullgjorts. skall 
den institution som tilliimpar lagstiftningen 
vid sammanliiggning av perioder ta hiinsyn 
till perioder av försiikring. an~t•dlning. f\ir
viirvsverksamhet uch blhiittning sum full-
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and residence complcted under the corre
sponding lcgislation of any othcr Contracting 
Party. in so far as they are not overlapping. 
as if thcy werc periods completed under thc 
lcgislation of the first Party. 

:!. Where the legislation of a Contracting 
Parcy makes thc provision of benefit condi
tional on thc person concerncd or. in the casc 
of survivors' benefit. the deceased. having 
becn subject 10 that lcgislalion at 1he time al 
which the contingency arose. that condition 
shall be decmed to be::: fulfillcd if the person 
concerned or the decc:::ased. as thc case may 
be, was subject at thal time to the legislation 
of another Contracting Party or, fäiling that. 
if the person concerned or the survivor can 
claim corresponding benctits under the legis
lation of another Contracting Party. 

3. Where the legislation of a Con1racting 
Party prov ides that the paiod of payment of 
a pension may be taken into eonsideration for 
the acquisition, maintenance or recovery of 
the right to benetit, the eompetent institution 
of that Party shall for this purpose lake ac
counl of any period during whieh a pension 
was paid under 1he legislation of any other 
Contracting Party. 

4. Common Pro\·isions 

Article 6 

Where thc legislation of a Contracting Par
ty makes the provision of ccrtain benelits 
conditional upon the completion of periods in 
an occupation covered by a spi:.:cial scheme 
or in a specified occupation nr employment. 
only periods completed under a correspond
ing scheme or. in the absence of such a 
scheme, in the same occupalion or in the 
same employment. as the case may hc, under 
the legislation of othcr Contracting Parties, 
shall be taken into a.:count for the award of' 
sud1 henetits. IL notwithstanding periods 
complercd in this way, the person COJH:erned 
does not satisfy the conditions for entit!e-
111ent to the said benelils. the periods cor1-
1.:erned shall be taken into account l'or the 
award of bendits under the general scheme 
or. in thc absence of such a sd1eme, the 
sd1eme applicablc to wage carners or lo sala
ried employees. as appropriate. 
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gjl)rts enligt motsvarande lagstiftning i annan 
fördrngsslutande stat. i den mån de inre sam
manfaller. som 0111 de vore fullgjorda enligt 
den första medlemsstatens lagstil'tning. 

2. I fall d;\ lagstiftningen i en f'ördrngsslu
tande stat gör utgivandet av f.:irmän beroende 
av att den herörda personen eller. i fri'1ga om 
formE1ner till efterlevande, den avlidne omfat
tades av lagstiftningen vid den tidpunkt dt1 
försi\kringsfallet intriiffade. skall detta villkor 
anses uppfyllt. 0111 den berörda personen 
clkr i förekommande fall den avlidne vid den 
tidpunkten omfattades av lagstiftningen i an
nan fördragsslutande stat eller. om s[1 inte iir 
fallet. den berörda personen eller den efterle
vande kan ansöka om motsvarande förmf111er 
enligt lagstil'tningen i annan fördragsslutande 
stat. 

3. I fall d~i lagstiftningen i en fördragsslu
tande stat stadgar att utbetalningstiden för en 
pension kan beaktas för förvjrv, bevarande 
eller <itervinning av riitt till förmfrn. skall den 
behöriga institutionen i den staten för detta 
iindam<ll ta hiinsyn till va1jc period under vil
ken pensionen betalats enligt lagstiftningen i 
va1je annan fördrngsslutande stat. 

4. Allmänna hcstämmclscr 

Artikel 6 

I fall df1 lagstiftningen i en fördragsslutande 
stat gör utgivandt.'1 av vissa formtmer beroen
de av att perioder fullgjorts i en fiirviirvsverk
samhet som omfattas av ett siirskilt system 
eller i en viss bestiirnd förviirvsverksamhet 
eller anstiillning, skall endast perioder. som 
enligt lagstiftningen i annan fördragsslutande 
stat fullgjorts enligt motsvarande systern 
c:::ller. om det inte finn~ n?1got sfatant. i samma 
förviirvsverksamhet eller anstiillning. allt 
efter omstiindigheterna, beaktas vid beviljan
det av sådana förmåner. Om den beriirda per
.~lmen. oaktat <itt rerimkr fullgjorts p{1 detta 
s:itt, inte uppfyller villkoren för riitt till 
ni\rnnda forrn[iner. skall berörda perioder 
beaktas för beviljande av förmåner enligt det 
allmiinna syst<.:met eller. om det inte finns 
ni\got st1dant. det system som giiller för arbe
tare respektive t.iiinstc:::miin. 
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B. Dcter111i11atio11 o/' i11validi1y. uld-age and 
.\·111Tfrors' helll:fil 

Article 7 

The determination of invalidity. old-age 
and survivors • bencfit shall be earried out in 
conformity with eithcr the method of arror
tionment or the method of integration. <ic
cording to the choice mack by mutual agree
ment between the Contracting Parties con
ccrned. 

Altematfre 1-Ml'llwd of Apportionmn1t 

I. Common l'ro\'isions 

Artide8 

I. Where a person has bcen subjcct suc
cessively or altcrnately to the lcgislation of 
two or morc Contracting Parties. thc institu
tion of each of thcse Parties shall detcrminc. 
in accordancc with the legisl<ition which it 
applies. whcther such person. or his survi
vors. satisfics the conditions for right to 
benefit having rcgard. where appropriate. to 
the provisions of Articlc 5. 

2. Where the person concerned satisfies 
these conditions, the competenl institution of 
any Contraeting Party whose legislation pro
vidcs that the amount of bencfits or certain 
parts thcrcof shall be in proportion lo thc 
periods completed may calculate those bcne
fits or parts thereof directly. solcly on the 
basis of the periods complcted under the leg
islation which it applies. notwithstanding the 
provisions of the following paragraphs of this 
Article. 

3. lf the person concerncd s<itisfies thc 
conditions rcferrcd to in paragraph l of this 
Article the compctent institution ofany of the 
other Contracting Parties shall calcul<ite thc 
thcc1retirnl amount of the benefits he could 
claim if all the periods completed under the 
lcgislation of all the Contracting Parties con
cerned and taken into account for establish
ing entitlemcnt. in accordance with the provi
sions of Article 5, had been completcd exclu
sivcly under the legislation which that institu
tion applies. 

4. Howevcr. 
(a) in the casc of bencfits the amount of 

whic:h does not depend on thc length of peri
ods completed. that amount shall be taken to 
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B. Bestii111111111ule m·J{'im1ilner Fid inl'lt!iditet 
och clldcrdo111 och till <'.fialcrn11de 

Artikel 7 

Förmäner vid invaliditet och ålderdom och 
till efterlevande skall bestämmas antingen en
ligt fördelningsmetod eller enligt intcgrations
metod: v<ilet ;iv metod sker genom ömsesidig 
överenskommelse mellan de berörda för
dragsslutande staterna. 

ll//ematfr I - Förde/11i11gsmetod 

l. Allmänna bestämmelser 

Artikel 8 

l. I fall då en person efter vart<innat eller 
omviixlandc omfattats av lagstiftningen i två 
eller flera fiirdragsslutande stater, skall insti
tutionen i var och en av dessa stater bcstiim
ma. i enlighet med den lagstiftning som den 
tilliimpar. om personen eller hans efterle
vande uppfyller villkoren for riitt till förmån. 
varvid dt1 så iir liimpligt beaktas bestämmel
serna i artikel 5. 

2. I fall då den berörda personen uppfyller 
dessa villkor. kan den behöriga institutionen i 
varje fördragsslutande stat. i vars lagstiftning 
stadgas att förm[msbeloppet eller vissa delar 
diirav skall stå i förhållande till de fullgjorda 
perioderna. utan hinder av de följande punk
terna i denna artikel. heriikna dessa förmåner 
eller delar därav direkt enbart på grundval av 
de perioder som fullgjorts enligt den lagstift
ning som institutionen tilWmpar. 

3. Om den berörda personen uppfyller de 
villkor som anges i punkt l i denna artikel, 
skall den behöriga institutionen i var och en 
av de andra fördragsslutandc staterna beräk
na det teoretiska förmånshelopp han kunde 
göra anspråk på. om alla perioder som full
gjorts enligt lagstiftningen i alla de berörda 
fördragsslutande staterna och som beaktats 
vid uppkomsten ;iv riitt till förmån, i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 5, hade full
gjorts uteslutande enligt den lagstiftning som 
institutionen tillämpar. 

4. Dock skall gälla att 

a) i fråga om förm[1ner. vars belopp inte 
beror pf1 liingden av fullgjorda perioder. detta 
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be the theoretical amount referred to in the 
preceding paragraph: 

( hl in the ease of non-contributory benefits 
the amount of which does not depend on the 
length of periods completed. the theoretical 
amount rcfcrred to In the preeeding para
graph may be calculated on the basis of and 
up to the amount of the full bcnefit: 

fil in the case of invalidity or death. in 
proportion to the ratio of the total periods 
complctcd. before the contingency arose. 
by the person conccrned or the deceased 
under the legislation of all Contracting Par
ties concerned and taken into account in 
accordance with the provisions of Article 
5. to two-thirds the number of years which 
elapsed between the date on which the per
sons concerned or the deceased reached 
thc age of 15-or a highcr age fixed by 
mutual agreement between the Contracting 
Parties concerned-and the date on which 
the incapacity for work followed by inval
idity or the cfeath. as the case may be. 
occurrcd. disregarding any years subse
quent to pensionable age: 

(iil in the case of old age. in proportion 
to the ratio of the total periods completed 
hy the person concerned under the lcgisla
tion of all the Contracting Parties con
ccrned and taken into account in accor
dance with the provisions of article 5. to 30 
ycars. disregarding any years subsequcnt 
to pensionable age. 
5. The institution refcrred to in paragraph 

3 of this /\rticle sh;dl thcn calculate the actual 
amount of the benelit payable by it to the 
person concerned on the basis of the theoreti
cal amount calculated in accordance with the 
provisions of paragraph 3 or of paragraph 4 of 
this Articlc. as appropriate. and in proportion 
to the ratio of the periods completed beforc 
the contingency arose under the lcgislation 
which it applics. to the total of the peribds 
completed bcfore the contingency arose Lin
der the legislation of all the Contracting Par
ties concerned. 

6. lf the total of the periods completed un
der the legislation of all the Contracting Par
ties conct>rned before the contingency arose 
exceeds the maximum period required by the 
Jegislation of one of these Parties for the re
ceipt of full benefits. the institution of that 
Party shall. when applying the provisions of 
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belopp skall anses vara det teoretiska belopp 
som avses i föregående punkt: 

h) i fråga om icke avgiftsberoende för
måner. vars belopp inte beror på längden av 
fullgjorda perioder. det teoretiska belopp 
som avses i föregående punkt kan ber~iknas 
pft basis av och intill beloppet av full förm{111: 

(i) i händelse av invaliditet eller dödsfall 
efter förhållandet mellan de sammanlagda 
perioder. som före förs~ikringsfallet full
gjorts av den berörda personen eller den 
avlidne enligt lagstiftningen i alla berörda 
fördragsslutande stater och som medriik
nats i enlighet med bestlimmelserna i arti
kel 5. och två tredjedelar av det antal år 
som förtlutit mellan den dag d{i den berör
da personen eller den avlidne uppnådde 15 
års ålder - eller en högre {tider bestiimd 
genom inbördes överenskommelse mellan 
de berörda fördragsslutande staterna -
och den dag d{1 arhetsoförmf1gan övergick i 
invaliditet respektive dödsfallet intriiffade. 
varvid bortses från år efter pensionsäldern: 

(ii) i hiindelse av {1/derdom erter förhål
landet mellan de sammanlagda perioder. 
som den berörda personen fullgjort enligt 
lagstiftningen i alla de berörda fördragsslu
tande staterna och som medräknats i en
lighet med bestiimmelserna i artikel 5, och 
30 år. varvid bortses från år efter pensions
å/dem. 
5. Den institution som avses i punkt 3 i 

denna artikel skall sedan beriikna det verkliga 
förmånsbelopp. som den skall betala till den 
berörda personen p[1 basis av det teoretiska 
beloppet. beriiknat i enlighet med bcstiimmel
serna i punkt 3 eller i förekommande fall 
punkt 4 i denna artikel efter förhitllandet mel
lan de perioder som före försiikringsfallet 
fullgjorts enligt den lagstiftning som institu
tionen tilliimpar, och det sammanlagda antCl
lct perioder som före försäkringsfallet full
gjorts enligt lagstiftningen i alla berörda för
dragsslutande stater. 

6. Om summan av de perioder som före 
försäkringsfallet fullgjorts enligt lagstiftning
en i alla de berörda fördragsslutande staterna 
överstiger den liingsta period. som enligt lag
stiftningen i en av dessa stater krii~'s för riitt 
till fulla förm{rner. skall institutionen i denna 
stat vid tilliimpning av be~tiimmelserna i 
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paragraphs 3 and 5 of this Article. take into 
account this maximum period instead of the 
total of the periods completed. without. how
ever. being obliged to award higher benelits 
than the full benetits providcd for by the leg
islation which it applies. 

Article 9 
I. Notwithstanding the provisions of Arti

cle 8, wherc the total duration of the periods 
completed under the legislation of a Con
tracting Party is less than one year and 
where. taking into <1ccount only those peri
ods. no right to benefit exists under that legis
lation. the institution of the Party concerncd 
shall not be bound Il' award benetit in respect 
of the said periods. 

2. The periods rcferrcd to in the preceding 
paragraph shall be taken into aceount by the 
institution of each of the other Contraeting 
Parties concernecl for the purpose of applying 
thc provisions of Article 8. except thosc of 
paragraph 5 thereof. 

3. However, where the application of the 
provisions of paragraph I of this Article 
would ha ve the effeet ofrelieving all the insti
tutions concerned of the obligation to award 
benelit. benefit shall be awarded 

(A/remath·e A) exdusively under the legis
lation of the last Contracting Party whose 
conditions are fulfilled by the person con
cerned. regard being had to thc provisions of 
Article 5. as ifall the periods refcrred to in 
paragraph I of this Article had been complct
ed under the legislation of that Party. 

(A/tcmath·c B) in aceordance with the pro
visions of Article 8. 

Article JO 

I. lf the person concerned does not, at a 
given date. satisfy the conditions required by 
the legislation of all the Contracting Parties 
concerncd. regard being had to the provi
sions of Artide 5, but satisfies thc conditions 
of the lcgislation of only one or more of thcm. 
the following provisions shall apply: 

(a) the amount of the benefit payable shall 
be calculatcd in accordance with the provi
sions of paragraph 2 or of paragraphs 3 to 6 of 
Article 8. as appropriate. by each of the com
petent institutions applying legislation the 
conditions of which ;tre fulfilled; 
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punkterna 3 och 5 i denm1 artikel ta h~insyn 
till denna längsta tid i srnllet för summan av 
de fullgjorda perioderna. dock utan att vara 
skyldig att bevilja högre förmåner än fulla 
förmåner enligt den lagstiftning som institu
tionen ti!Himpar. 

Artikel 9 

I. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 
8 skall. i fall då den sammanlagda längden av 
de perioder som fullgjorts enligt lagstiftning
en i en fördragsslutande stat är mindre än ett 
år och ingen rätt till förmån föreligger enligt 
denna lagstiftning om endast dessa perioder 
beaktas. institutionen i den berörda för
dragsslutande staten inte vara skyldig att be
vilja förmtm för niimnda perioder. 

2. De perioder som avses i föregående 
punkt skall beaktas av institutionen i var och 
en av de andra berörda fördragsslutande sta
terna vid tillämpning av bestämmelserna i ar
tikel~ med undantag av punkt 5. 

3. Dock skall. i fall då tilHimpningen av 
bestämmelserna i punkt l i denna artikel 
skulle leda till att alla de berörda instituti
onerna skulle befrias från skyldigheten att 
bevilja förmåner, förmåner beviljas 

(Alternativ A) uteslutande enligt lagstift
ningen i den sista fördragsslutande stat vars 
villkor uppfyllts av den berörda personen. 
med beaktande av bestämmelserna i artikel 5. 
som om alla de perioder som avses i punkt I i 
denna artikel hade fullgjorts enligt lagstift
ningen i denna stat. 

(Alternativ B) enligt bestämmelserna i arti
kel 8. 

Artikel JO 

I. Om den berörda personen vid en given 
tidpunkt inte uppfyller villkoren enligt lag
stiftningen i alla de berörda fördragsslutande 
staterna, med beaktande av bestämmelserna i 
artikel 5, men uppfyller villkoren enligt lag
stiftningen i endast en eller flera av dem, skall 
följande bestämmelser gälla: 

a) förmånsbeloppet som skall utbetalas 
skall beräknas enligt bestämmelserna i punkt 
2 eller punkterna 3 till 6 i artikel 8. allt efter 
omständigheterna. av var och en av de behö
riga institutioner som tilliimpar lagstiftning 
vars villkor är uppfyllda: 
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(/.i) however: 
(i) if the person c.:oncerned satisfies the 

conditions of the legislation of at least two 
Contracting Parties. without any need to 
include periods completed under any lcgis
lation the conditions of which are not ful
lilled. such pcritids shall not be taken into 
acc.:ount for the purpose of applying the 
provisions of paragraphs 3 to 6 of Article 8: 

( ii J if the person concerned satislies the 
c.:unditions uf the legislation of one Con
trac.:ting Party only. without any need to 
invoke the provisions of Articlc 5. the 
amount of the benclit payablc shall be cal
culated e:xc.:lusively in accordance with the 
provisions of the legislation the conditions 
of which are fulfilled. taking acc.:ount of 
periods completed under that legislation 
only. 
2. Benefits awarded under the legislation 

or orie or more Contracting Parties concerned 
in the c.:ase c.:overed by the preccding para
graph shall be recalculated automatic.:ally. in 
accordance with thc provisions or paragraph 
2 or of paragraphs 3 to 6 of Artic.:le 8. when 
the c.:onditions prescribed by the other legisla
tion or legislations concerned are satisfied. 
regard being had. where appropriate, to the 
provisions of Artic.:le 5. 

3. Benelits awarded under the lcgislation 
of two or more Contracting Parties shall be 
recalculated. in accordanc.:e with the provi
sions of paragraph I of this Article. al the 
request of the beneficiary. when the condi
tions prescribed by the legislation of one or 
more of these Contracting Parties cease to be 
fulfilled. 

Article 11 

I. Where the amount of the benefits a per
son would be entitled lo claim under the leg
islation of a Contracting Party. without re
gard to the provisions of Articles 5 and 8 to 
I 0. is greater than the total benefits payablc 
in accordance with those provisions, the 
c.:ompetent institution of that Party shall pay a 
supplement equal to the clifference hetween 
the two amounts. That institution shall bcar 
the whole cost of thc supplement. 

(A/1em111in' AJ 2. Where the application of 
the provisions of the prec.:eding paragraph 
would ha ve the effeet of entitling the persern 
c:oncerncd to supplements from the institu-
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bl dock skall gälla: 
li) om den berörda personen uppfyller 

villkoren enligt lagstiftningen i minst två 
fördragsslutancle stater. utan all perioder 
som fullgjorts enligt nfigon lagstiftning vars 
villkor inte iir uppfyllda behöver medriik
nas. sk<ill :s<'1dana perioder inte beaktas vid 
tilHimpning av bestämmelserna i punkterna 
3 till 6 i artikel 8: 

( ii J orn den berörda personen uppfyller 
villkoren enligt lagstiftningen i endast en 
fördragsslutande stat. utan att bestiimmel
serna i artikel 5 behöver åberopas. skall 
förm~insbcloppet som skall betalas beräk
nas uteslutande enligt bestiimmelserna i 
den lagstiftning vars villkor iir uppfyllda. 
varvid beaktas endast perioder som full
gjorts enligt denna lagstiftning. 

2. Förm!1ner beviljade enligt lagstiftningen 
i en eller !lera berörda fördragsslutandc stater 
skall i det fall som tiic.:ks av den föregtiende 
punkten omriiknas automatiskt enligt be
stämmelserna i punkt 2 eller punkterna 3 till 6 
i artikel 8. när villkoren som föreskrivits i 
annan lagstiftning eller i den berörda lagstift
ningen iir uppfyllda. i förekommande fall med 
beaktande av bestiimmelserna i artikel 5. 

3. Förmåner beviljade enligt lagstiftningen 
i två eller flera fördragsslutande stater skall 
p;'1 begiiran av förm?instagaren omriiknas en
ligt bestiimmelserna i punkt I i denna artikel. 
niir villkoren enligt lagstiftningen i en eller 
flera av dessa fördragsslutandc stater upphör 
att vara uppfyllda. 

Artikel 11 

I. I fall då beloppet av de förmfmer som en 
person skulle vara beriittigad att begära enligt 
lagstiftningen i en fördragsslutande stal. utan 
hiinsyn till bestiimmelserna i artiklarna 5 och 
8 till I 0, är större iin de sammanlagda för
mfiner som skall betalas enligt dessa bestiim
melser. skall den behöriga institutionen i den 
staten betala ett tilliigg som är lika med skill
naden mellan de tv{i beloppen. Den institu
tionen skall biira hela kostnaden för tilliigget. 

(Alternativ AJ:!. I fall d{i tilliimpningen av 
bestiimmelserna i foreg[iende punkt skulle 
medföra all den berörda personen rnr riitt till 
tilliigf'. fr<'m institutionerna i tv{1 eller !lera fi.ir-



Prop. 1983/84: 81 

1ions of two or more Contracting Partie-;. he 
shall n::ceive only whichever is the largest. 
The Cl'St of this supplement shall be appor
tioned among the competent institutions of 
the Contracting Parties concerned according 
IO the ratio between the amount of the sup
plement which each of them \\'Ot1ld ha\·e to 
pay if it alone hacl becn concerned and the 
amount of the combined supplement which 
;ill the said institutions would ha ve to pay. 

!Altemutil'c /J) 2. \Vhere the applicatiun of 
the provisions of the preceding paragraph 
would have the effect tif entitling the perspn 
concerned to supplements from the institu
tions of two or mon: Contra.::ting Parties. he 
~hall receive these supplements onl~' within 
the limit of lhe highesl lheoretical amount 
calculated by \hese institutions in accordance 
with the provisions of paragraphs 3 pr -I of 
Article 8. lf the total amount of the bencfit 
~111d supplements exceeds thc highest theo
retical amount. each institution of the Con
tracting Parties conl·erned may reduce the 
amount of the supplement which il would 
havc to pay. by a fraction ofthe excess deter
mined according to the ratio between the 
amount of the latter supplement and the 
amount of thc combined supplement which 
,dl the said institutions would have lo pay. 

3. The supplements referred to in the pre
cecling paragraphs of this Article shall be re
garded as a component of the benefit pro
vided by the institution liable for payment. 
Their amount shall be Jetermined once and 
for all. exeept where t he provisions of para
graph 2 or paragraph 3 of Article 10 are appli
cable. 

2. Special Pro,·isions cum:erning Inrnlidit~· and Sur

\'i\'Ors' Henclits 

Anicle 12 

I. In thc evenl of an aggravation of any 
invalidity for which a person is recciving 
bcnefit under the lcgislation of one Contract
ing Party only. the fllllowing provisions shall 
apply: 

(al if the person concerned has not bcen 
subjeet to the lcgislation of any other Con
tracting Party since be began to receivc bene
fit. the competent institution of the first Party 
shall be bound lo take the aggravation into 
account. \\·hen awarding benefit. in accor-

41 

dragsslutande stater. skall han uppbiir<1 en
dast det stiirsta. Kostnaden fiir detta tilliigµ 
skall fördeh1s mellan de behiiriµ;1 in,titutio
nerna i de bcriirda fiirdragsslutandc staterna 
dter fiirhi'dlandet mellan heloppt:l <L\' det till
liigg söm var och en av dem skulle haft att 
betala. nm in'1itutionen cn-;am kommit i 
fdga. och beloppet av det sammanlagda till
liigg som alla de niimnda institutionerna 
skulle haft att betala. 

!Alternativ 8) 2. I fall tb tilliimpningcn av 
bestiimrnelserna i fiircg~1ende punkt skulle 
mcdfiira att den berörda personen ff1r riitt till 
tilliigg fri'1n institutionerna i tdt eller !lera fiir
dragsslutande stater. skall han uppbiira dessa 
tilliigg endast inom ramen för det hiigsta teo
retiska belopp som beriiknats av dessa insti
tutioner enligt bestiimmelserna i punkterna 3 
eller 4 i artikel X. Om den totala summ:rn e1v 
fiirm{111..:n och tilliiggen överstiger det hiigsta 
teoretiska beloppet. kan va1:ie institution i de 
berörda fördragsslutande statern~1 minska be
loppet av det tilliigg som institutionen skulle 
ha att betala med den del av det överskju
tande beloppet som beriiknats enligt fiirhtd
landet mcll;111 beloppet av det senare tilliiggct 
och beloppet av det sammanlagda tifögg som 
alla de niimnda institutionerna skulle ha att 
betala. 

3. De tilliigg som avses i de föregt1ende 
punkterna i denna artikel skall anses som en 
del av de förmt111er som utges av den betal
ningsskyldiga insiitutionen. Heloppet skall 
besUimmas en gf111g för alla. utom i de fall dt1 
hcstiimmelserna i punkt 2 eller punkt 3 i arti
kel 10 iir tilliimpliga. 

2. Särskilda hcstämmelser a\'seendc förmåner \'id 
inrnlidilct och till cftcrle\'andc 

Artikel 12 

1. För den hiindelse invaliditet. för vilken 
en person uppbiir förm{111 enligt lagstiftningen 
i endast en fördragsslutande stat. förvärras. 
skall följande giilla: 

a) om den berörda personen inte har om
fattats av lagstiftningen i n[1gon annan för
dragsslutande stat sedan han bö1:jade uppbiira 
J'iirmånen. skall den behöriga institutionen i 
den första fördragsslutande staten enligt be
stiimmelserna i den lagstiftning som den till-
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dancc with the provisions of the legislation 
IVhich it applies: 

( h J if the person concerned has been -;ub
.iect to the legislation of one or more other 
Contracting Parties since he began to receive 
benelit. the aggravatinn shall be taken into 
accnunt when awarcling benefit in accor
dance with the prlivisions of Articlcs 5 and 8 
to 11: 

(c) in thc case referred to in the preceding 
subparagraph. thc date on which the aggrava
tillll was demon<;trated shall he regarded as 
the datc lln which the contingcnL·y aruse: 

!dl if in the case referred to in suhpara
graph ( hl of this paragraph thc person con
cerned is not entitled to benefit from the insti
tution of another Contracting P<trty. the com-

. pctent institution of the first Party shall be 
bound to take the aggravation into account. 
when awarding benefit. in accordance with 
the provisinns of the legislation which it ar
plies. 

2. In the event of aggravation of any inval
id ity for which persern is receiving bcnefil 
Ull(kr the legislation of two or more Con
tracting Parties. the aggravation shall be tak
en into account. when awarding benefit. in 
accordance with the pnivisions of Articles S 
and 8 to 11. The provisions of subparagraph 
I c J of the preceding paragraph shall apply 
11111/atis 11111/andi.1. 

Articl<' 13 

I. [nvalidity or survivors· bcnctit shall. 
where appropriate. be converted into old-age 
benefit. on conditions prescrihed by the legis
lation under which they have been awarded 
and in accordance with the provisions of Ar
ticlcs 5 and 8 to 11. 

2. Where. in the case referred lo in Article 
10, a recipient of invaliclity or survivors· 
bencfit payable under the legislation of one or 
more Contracting Parties becomes entitled lo 

old-age benefit. any institution liable for the 
payment of invaliclity or survivors' benefit 
shall continue to pay the recipient the benefit 
to which he is entitled under the legislation 
which it applies until such lime as the provi
sions of the preceding paragraph become ap
plicable in respect of that institution. 
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liimpar vara skyldig att vid bestiimmandet av 
förmttnen ta hänsyn till försiimringen: 

bl om den berörda personen har omfattats 
av lagstiftningen i en eller flera andra för
dragsslutande stater sedan han bör:jade urr
biira förmtmen. skall fi.irsiimringen beaktas 
vid bestiimmandet av förm[men eniigt be
sUimmelserna i artiklarna 5 och 8 till 11: 

cl i det fall som avses i föregi1ende mo
ment skall den dag dä försiimringcn visades 
anses som den dag dii försiikringsfallet in
tr~idde: 

dl om den bt.:rörda personen i det fall som 
avses i mom. hJ i denna punkt inte är bertitti
gad till förmttn från institutionen i annan för
dragsslutande stat. skall den behöriga institu
tionen i den första staten vara skyldig att 
enligt besWmmelserna i den lagstiftning som 
den tilliimpar ta hiinsyn till försiimringcn när 
den bestiimmer förmttnen. 

2. För den hiindelse invaliditet, för vilken 
en persern uppbiir förmi'tn enligt lagstiftningen 
i två eller flera medlemsstater. förviirras. 
skall försiimringen vid beriikning av förmån 
beaktas enligt bestämmelserna i artiklarna 5 
och 8 till 11. Bestiimmelserna i mom. c) i den 
föregående punkten skall giilla med motsva
rande tilliimpning. 

Arfi/.:cl 13 

I. Förmtu1 vid invaliditet eller till efterle
vande skall där så iir liimpligt förvandlas till 
förmån vid t1lderdom rå de villkor som före
skrivs i den lagstiftning enligt vilken för
m<'inen beviljats och enligt bestämmelserna i 
artiklarna 5 och 8 till 11. 

2. Om i det fall som avses i artikel 10 en 
person. som uppbiir invalid- eller efterlevan
dcförmån som utbetalas enligt lagstiftningen i 
en eller flera fordragsslutande stater. blir be
riittigad till förmån vid ålderdom. skall varje 
institution som är skyldig att betala invalid
eller efterlevandeförmån fortsätta att till för
m[instagaren utge den förmttn som han har 
riitt till enligt den lagstiftning som institu
tionen tilltimpar. intill dess bestämmelserna i 
föregf1ende punkt blir tilliimpliga i fråga om 
denna institution. 
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:\/tema/il';· /1-Mctlwd of /lltegration 

Formula A-lnlci,:ration Linked with Rcsidence 

Articfr 14 

I. Where a person has becn subject suc
cessively or alternately to the legislation of 
1wo or more Contracting Parties. he or hio; 
survivors shall be entitled only to the benefits 
dctermincd in accordancc with the legislation 
Llf the Contracting Party in the territory of 
which they rcside. rrovided that they satisfy 
the conditions prescribcd hy that legi.;lation 
or by the Contracting Parties concerned. hav
ing· regard. where arrrorriate. lo the provi
sions of Article 5. 

2. The cost of the benefits determincd in 
:tccordance with the provisions ofthe preced
ing paragraph shall be: 

t11l borne entirely by the institution of the 
Contrac.ting Party in ihe territory of which 
the person concerned rcsides: however. the 
application of this provision may be made 
conditional upon the person concerned hav
ing been resident in tlrnt territory at the date 
of the submission of his benefit claim nr. in 
respect nf ~urvivors· benefit. upon the de
ceascd having been resident in that territory 
at thc date of his death fora minimum period 
fixed by mutual agreement between the Con
tracting Parties concerned: or 

(/J) apportioned among the in~titutions of 
<111 the Contraeting Parties concerned accord
ing to the ratio between the duration of the 
periods completed under the legislation· 
which each of those institutions applies. be
fore the contingency arnse. and the total du
ration of the periods completed under the 
kgislation of all Contraeting Parties con
cerned hefore the contingency arose: or 

(c) borne by the institution of the Con
tracting Party in the territory of which the 
person concerned resides. but compensated 
by the institutions of the other Contracting 
Parties concerned according to a lump-sum 
arrangement agreed upon between all these 
Parties on the basis of the participation of the 
peL:;nn concerned in the scheme of each of 
the Contracting Parties whieh is not liable to 
ray benelit. 

3. lf the person concerned does not satisfy 
the conditions of the legislation or the Con
tracting Party referred lo in paragraph 1 of 
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A lternatfr Il - lntegratirmsmetnd 

Bcriikningsmdod A - lntcgratiom·n knuten till ho

siiltningcn 

Arrikl'I 14 

I. I fall dfi en person efter vartannat eller 
omviixlande omfattats av lagstiftningen i td 
eller !lera fördragsslutande stater. skall han 
eller hans efterlev<mde endast h<t riitt till för
m~mer enligt lagstiftningen i den medlems
stat. inom vars territorium de iir btisatta. fiir
utsatt att de uppfyller de villkor som fiire
skrivs i denna lag"1iftning ellc!' a\· de hcri.irda 
fördragsslutande staterna. varvid di't stt i1r 
Himpligt beaktas hestiimmelscrna i artikel 5. 

2. Kostnaderna fiir de förm{rner som fast
stiillts enligt hcstiimmelserna i foregi1ende 
punkt skall 

aJ bi.iras i sin helhet a\' in-.titutionen i den 
fördragsslutande stat inom vars territorium 
den berörda personen är bosatt: dock kan 
tilliimpningen av denna böliimmelse bli be
rt)ende av om den berörda personen varit 
bosatt inom detta territorium den dag d{1 hans 
krav p{i förm;lnen ingavs eller. i J'riiga om 
efterlevandeförmttn. om den avlidne vid 
dödsfallet varit bosatt inom detta territorium 
under en minimiperiod som faststiillts genom 
överenskommelse mellan de berörda fiir
dragsslutande staterna: eller 

bl fördelas mellan institutionerna i alla 
berörda fördragss!utande stater enligt förh<°tl
landet mellan Hingden av de perioder som 
före försäkringsfallet fullgjorts enligt den lag
stiftning som var och en av dessa in-;titu
tioner tilliimpar och den sammanlagda lang
den av de perioder som före försiikringsfallet 
fullgjorts enligt lagstiftningen i alla de be
rörda flirdragsslutande staterna: eller 

c) biiras av institutionen i den fördragsslu
tande stat. inom vars territorium den berörda 
personen iir bosatt. varvid gottgörelse liimnas 
av institutionerna i de andra berörda för
dragsslutande staterna i form av en anordning 
med eng{mgsbelopp som alla dessa fördrags
slutande stater kommit överens om pft grund
val av i vad m[m den berörda personen omfat
tats av system i andra medlemsstater som 
inte iir skyldiga att utbetala ni'tgon förmån. 

3. Om den ifr<lgavarande personen inte 
uppfyller villkoren enligt den fördragsslu
t;rnde stats lagstiftning som avses i punkt 1 i 
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this Articlc pr if that legislation <l1ies not pro
v ide f1_1r thc award of invalidity. old-agc or 
survivors' bendit. he shall rcccive the most 
favl)Urahlc benl'lit lo which hc is cntitled un
<l.:r the lcgislation of any other Contracting 
Party. rcgard hcing had. whcre aprropriatc. 
to thc provisions of Articlc .'i. 

Furmula B-lnkl(ration l.inkrd with the OtTurr-rnce 

of lnn1lidit~· or Death 1 

Arti<k 15 

I. Where a persern has been suhject suc
cessively or alternatel~ .. to the legislation of 
two or mon: Contracting Parties. he or his 
survi\'lirs shall be entitled to benefit in accor
Ll<1nce With thc provisions Of thC following 
r:1ragraphs of this Article. 

2. The institution of the Contracting Party 
whose legislation was applicahle when the 
incapacity for work followed hy invalidity or 
death occurrc<l shall detcrmine. in accor
dance with the provisions of that legislation. 
whether the person concerned satisties the 
conditions for right to henefit. regard being 
had. where appropriate. to the provisions of 
Article .'i. 

3. The person concerned who satisfies 
these conditions shall obtain thc benelit from 
the said institution only. in accordance with 
the provisions of the legislation which it ap
plies. 

4. lf the person concerned does not satisfy 
the conditions of the legislation of the Con
tracting Party referred to in paragraph 2 of 
this Article. or if that legislation does not 
prov ide for invalidity or survivors · benefit. 
he shall receive the most favourable benefit 
lo which he is entilied under the legislation of 
any other Contracting Party. ha ving regard. 
where applicable. lo the provisions of Article 
S. 

1 This forrnula may be lirnitcd to cascs where thc 
pcr,on considcrcd has completed periods cxclu
~ively under legislatinn under whid1 the arnount of 
hcncllts is independent of thc duration of peri()ds 
cnmrletcd. 
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denna artikel eller om denna lagstiftning inte 
omfattar beviljande av l'iirmfiner vid invalidi
tet eller filderdom eller till efterlevande. skall 
han uppbiira den fördelaktigaste rörmi'111 som 
han har riitt till enligt lagstiftningen i ni[gon 
annan medlemsstat. varvid df1 st1 är liimpligt 
beaktas bestiimmelserna i artikel 5. 

Beräkningsmetod B - Integration knuten till invali

ditetsfall eller dödsfall' 

Artif..d 15 

I. I fall då en person har omfattats efter 
vartannat eller llmviixlande av lagstiftningen i 
tvä eller tlera fördragsslutande stater. skall 
han eller hans efterlevande ha riitt till t"ör
m~rner enligt bcstiimmelserna i de följande 
punkterna i denna artikel. 

2. Institutionen i den fördragsslutande 
stat. vars lagstiftning var tilliimplig niir ar
bctsoförrn;\gan övcrgi'ck i invaliditet eller 
dödsfall intriiffade. skall avgöra. enligt be
stiimmelserna i den lagstiftningen. om den 
beriirda personen uppfyller villkoren för riitt 
till förmi'in. varvid dil st1 iir Hirnpligt beaktas 
besUimmelserna i artikel 5. 

3. Den berörda person som uppfyller 
dessa villkor skall erhålla fiirmånen enbart 
från niimnda institution enligt bestämmel
serna i den lagstiftning som den tillämpar. 

4. Om den berörda personen inte uppfyller 
villkoren enligt den fördragsslutande stats 
lagstiftning som avses i punkt 2 i denna arti
kel eller om den lagstiftningen inte omfattar 
förm<°rner vid invaliditet eller till efterlevande. 
skall han uppbära den fördelaktigaste förmt1n 
som han har riitt till t:nligt lagstiftningen i 
var:ie annan fördragsslutande stat. varvid då 
så ~ir liimpligt beaktas bestiimmelserna i arti
kel 5. 

1 Denna lieriikningsmctod kan licgriinsas till fall då 
den berörda perstincn har fullgjort rerioder ut.:slu
tandc enlig! lagstiftning diir beloppet av fön11(1-
nerna iir oberoende av liingden av fullgjorda pe
ri11der. 
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Article 16 

The provisions of Artidc 12, paragraph I, 
shall apply 11111/atis 111111a11dis. 

C. Detamination 1!( he11(/i1.1· in re.\fil'C"/ 11/" 
01"Ct1/Jlllio11al diseascs 

Article 17 

I. lf a worker contracts an occupational 
Jiscase after ha ving been engaged in an occu
pation likcly to cause that diseasc under thc 
legislation of t wo or more Contracting Par
ties. the benefit to which he or his survivors 
may be entitled shall be awardeJ exclusively 
1mder the legislation of the last of the said 
Parties the c:onditions of which they fulfil. 
rcgard being hacl. where applicable, to the 
provisions of paragraphs 2 to 4 ur this Article. 

2. Where the legislation of a Contracting 
Party makes the right tu bcncfit for occupa
tional diseases conditional upon the clisease 
in question being first cliagnoseJ in its terri
tory, t hat conJitiun shall be deemed to ha ve 
been rulfilled if this disease was first diag
nosed in the territory of another Contracting 
Party. 

J. Where the legislation of a Contracting 
Party explicitly or implicitly makes the right 
to bencfit for occupational diseases condi
tional upclll the disease in question being di
agnused within a specified period after the 
termination or the last occupation liable to 
..:ause such a disease. the eornpetent institu
tion of tlwt Party, when ascertaining the lime 
al which the occupation in quescion was en
gaged in shall, to the extent nec..:ssary. take 
aeeount of any occupation of thc same kind 
engaged in under the legislation of any other 
Contracting Party, as if ii had been engaged 
in under the lcgislation of the first Party. 

4. Where the legislation of a Contracting 
Party explieitly or implicitly makes cntitle
ment to benefit for occupational diseases 
conditillnal upon an oecupation liahle to 
cause the disease in question having been 
pursued fora specific period. thc competent 
institution or that Party shall, to the extent 
necessary, take acl:ount, for the purpose of 
adding periods toghether. of periods during 
which sueh an occupation was folk11vcd in 
the territory of any other Contracting Party. 
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Artikel 16 

Bestiimmelserna i artikel 12 ~kall giilla med 
motsvarande tilliimpning. 

C. ffr.1·tii1111111111de m· .fi"im11i11ff u1·.\l'c/l(/1' .1'!"

kes.1)11kd11111ar 

Artikel 17 

I. Om en arbetstagare i1drar sig en yrkes
sjukdorn efter att ha utövat en sysselsiittning 
som har beniigenhet att orsaka denna sjuk
dom och som folier under lagstiftningen i tvii 
eller llera fördragsslutande stater. skall den 
förmfö1. som han eller hans efterlevande kan 
ha riitt till. beviljas uteslutande enligt lagstift
ningen i den sista av niimnda fördragsslu
tande stater, vars villko1' de uppfyller, varvid 
di1 sä iir liimpligt beaktas hestiirnmehcrna i 
punkterna:! till 4 i denna artikel. 

2. I fall dii lagstiftningen i en fördragsslu
tande stat gör riitten till förmtm vid yrkes
sjukdom beroende av att sjukdomen i frt1ga 
första giingen diagnostiserades inom dess ter
ritorium. skall detta villkur anses uppfyllt, 
om sjukdomen första g[1ngen diagnostise
rades inom annan fördragsslutande stats ter
ritorium. 

3. I fall d[i lagstiftningen i en fördragsslu
tande stat explicit eller implicit giir riitten till 
förmån vid yrkessjukdom beroende av att 
sjukdomen i rrttga blivit diagnosticerad inom 
en viss bestiimd period efter avslutandet av 
den sista sysselsiittning som har beniigenhct 
att orsaka en slidan sjukdom, skall den behö
riga institutionen inom denna fordragsslu
tande stat, nitr den undersöker vid vilken tid 
syssclsiittningen ifriiga utförts, i den mi'111 sti 
erfordras ta h;:insyn till utförd sysselsiittning 
av samma slag som omfattas av lagstiftningen 
i annan fördragsslutande stat, SLlm om den 
hade utförts.enligt lagstiftningen. i den första 
fördragsslutande staten. 

4. I fall dä lagstiftningen i en fördrngsslu
tande stat explicit eller implicit gör riitten till 
flirrn;°111 vid yrkessjukdom beroende av att en 
sysselsiittning som har beniigenhet att l1rsaka 
sjukdomen i fråga har utförts under en viss 
bestiimd period, skall den behöriga institu
tinnen i denna· fordragss!utande stat i den 
mån så erfordras vid sammanbggning av pe
rioder ta hiinsyn till perioder under vilka s[1-
Jan sysselsiittning utförts inom annan för
dragsslutande stats territorium. 



Prop. 1983/84: 81 

'i. In those cases where thc provisions uf 
paragraph ·' ur paragraph 4 of this Article are 
applicJ. 

L41tt·nwtil"<' Il the cost of benctih 
L4ltcmatil"e //) the ui't of pensions 
in respect of occupational disea-.e-. rnay be 

apponiuneJ among the Contracting Parties 
concerned. 

!Altemutii·e AI in proportion to the ratio 
between the duration uf exposure to the risk 
under thc lcgislation of each of tho-,c Parties 
and the total duration of exposure to the risk 
under the legislation of the said Parties. 

(A/tematil"e Bl in proportion to the ratio 
between the duration of the period, curnplet
ed under thc lcgislation of each of th\\se Par
tio::s and the total duratiun of the periods cum
pkted under the legislation of the said Par
ties. 

(A/temari1•c CJ equally between those Par
ties under whose legislation thc duratiun of 
e.xpusure tu risk has n:ached a percentage. 
lixed hy mutual agreement between the P<tr
ties concerned. or the total duration of expu
sure to the risk under the legislation of the 
said Parties. 

Artic/,, 18 

Where a worker having eontracted an oc
cupational disease has received or is receiv
ing compcnsation from the institution of a 
Contracting Party. and in the event of an 
aggravation of his condition claims henetits 
from the institution of another Contracting 
Party. the following provisions shall apply: 

(a) where the worker has not engago::d. un
der the legislation or the second Party. in an 
occupation liable to cause or aggravate the 
diseasc in qucstion. the compctent institution 
of thc first Party shall bear thc eost of the 
bcnefit. taking the aggrnvation into aecount. 
in accordance with the provisions of the leg
islation which that in~titution applies: 

!h) wherc the worker has engaged in sueh 
an occupation under the legislation of the 
second Party. the competent institution of 
the first Partyshall bo::ar the cost of the bo::ne
fit. leaving the aggravation out of aecount. in 
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5. I de fall d:1 besttimmelserna i punkt 3 
elkr punkt 4 i denna artikel tilliimpas kan 

(Alto::rnativ IJ kostnaderna för förmEino::r 
(Alternativ )[) kostnade.rna för pensillllt!r 
avseendo:: yrkessjukdumar fördelas rrn.~llan 

de berörda medlemsstaterna 

(Alternativ AJ i proportion till förhrtllandet 
mdlan den tid som den berörda personen 
varit utsatt för risko::n enligt lagstiftningen i 
var och en av dessa stater m:h den samman
lagda tid han varit utsatt för risken enligt 
lagstiflningen i niimnda fordragsslut:rnde 
stater. 

(Alternativ B) i proplirtion till förhållandet 
mellan liingden av de fullgjorda perioderna 
enligt lagstif\ningen i var od1 en <.1V dessa 
fördragsslutande stater och den samman
lagda liingden av de perioder som fullgjorts 
enligt lagstiftningo::n i njmnda fördrags-.lu
tande stater. 

!Alternativ Cl lika rno::llan de fördragsslu
tande stater enligt vars lagstiftning den be
rörda persllnen varit utsatl för risken under 
viss tid. heriiknad i procent av den samman
lagda tid han varit utsatt för risken enligt de 
niimnda fördragsslutande staternas lagstift
ning: procenllalet faststiilles genom inbördes 
iiverenskommelse mellan de berörda sta
terna. 

Artikel 18 

I de fall dtt o::n arbetstagare som itdragit sig 
en yrkessjukdom har uppburit eller uppbiir 
crsiittning fn°tn institutionen i en fiirdragsslu
tande stat och han i hiimklse av försiimring 
av sitt hiilsotillst[tnd begiir fiirmftn frtrn insti
tutionen i annan fördragsslutande stat. skall 
följande giilla: 

a) om arbetstagaren inte enligt lagstiftning
en i den andra fördragsslutande staten varit 
sysselsall i arbete med beniigenhct att orsaka 
eller förviirra den ifr[tgavaranck sjukdomen. 
skall den behöriga institutionen i den första 
fördragsslutande staten med beaktande av 
försiimringen hiira kostnaden för förmilnen 
o::nligt bestiimmelserna i den lagstiftning som 
institutionen tillämpar: 

hl om arbetstagaren enligt lagstiftningen i 
den andra fördragsslutande st<tten har varit 
sysselsatt i sådant arbete. skall den behöriga 
institutionen i den första staten. med bort
seende friin försiimringen. biira kostnaden för 
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accordance with the provisions of thc lcgisla
tion which it applies: thc competent institu
tion of thc sccond Party shall award to thc 
worker a suppkmentary bcncfit thc amount 
of which shall be equal to the differcncc bc
tween thc amount of thc bcnefit due after the 
aggravation and the amounl of the bencfit 
that would. in accordance with the provisions 
of the legislation which that institution ap
plies. have becn due before the aggravation if 
the disease in question had becn contracted 
under the legislation of that Party. 

IV. Maintcnancc of Acquircd Rights and Pro

vision of Bcnclits Abroad 

I. Mcdical Care, Sickncss Benelit, Maternily Bene
fit and Bcnclits Other than Pensions in respcct of 

Occupational Injurics and Diseascs 

Anicle 19 

1. Persons who reside in the territory of a 
Contracting Party other than thc competent 
Statc and who satisfy the conditions for right 
lo bcnefit prescribed by the legislalion of the 
!alter State, regard bcing had, whcrc appro
priate, to the provisions of Article 3. shall 
rcccive in the territory of the Contracting 
Party in which they rcside-

(al bcncfils in kind, provided al lhc cx
pensc of the competent institution by the in
stitution of the place of residence in accor
dancc with the provisions of the legislation 
which the !alter institution applies, as if thcsc 
persons were atliliated to it: 

(h) cash bcnelits, paid by the competcnt 
institution in accordance with the provisions 
of the legislation which it applies, as if these 
persons were resident in the territory of the 
competent Statc. Howcver. hy agrccment be
twccn thc competent institution and the insti
tution of the placc of rcsidcncc. cash benefits 
may also be paid through the !alter institu
tion. on behalf of the competent institution. 

2. The provisions of the prcccding para
graph shall apply, m11tlltis 11111/llndis. in re
spect of medical care. sickncss and matcrnity 
bencfits. to mcmbers of thc family who are 
resident in the territory of a Cnntracting Par
ty other than thc eompetent State. 
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förmf1ncn enligt bestiimmelscrna i den l<1g
stiftning som den tillämpar: den bd1öriga in
stitutionen i dm andra staten skall bevilja 
arbetstagaren en tilliiggsförmfin. vars bclnrr 
skall vara lika med skillnaden mellan Jet för
rnf111sbclopp som framriiknats efter försiim
ringcn och det form{1nsbelopp, som enligt 
besliimmcl-;erna i den lagstiftning som insti
tutionen tilli1mpar. skulle ha framriiknah in
nan försiimringen av sjukdomen i rrf1ga hade 
inträtt enligt lagstiftningen i denrn stat. 

IV. Bc\·arande av förvärvade rättigheter och 

utgivandc av förmåner utomlands 

I. Sjukvård, sjukpennin~. förmäncr vid harnndc
skap od1 harnshiird och andra förmam·r im pension
er \'id olycksfall i arhctc och yrkcssjukdom 

Arti/.:l'i 19 

I. Personer som iir bosatta inom en annan 
fördragsslutande stats territorium iin den be
höriga statens och som uppfyller de villkor 
för riitt till förmiin som iir föreskrivna i den 
senare statens lagstiftning, varvid då sf1 iir 
liimpligt beaktas bestiimmelserna i artikel 3. 
skall inom den fordragsslutande statens terri
torium diir de iir bosatta uppbära 

al naturaförmåner, på den behöriga insti
llllionens bekostnad utgivna av bosiittnings
onens institution enligt bestiimmelserna i den 
lagstiftning som den senare institutionen till
bmpar, som om dessa personer vore an
slutna till den: 

bl kontantförmåncr, utbetalade av den be
höriga institutionen enligt bestiimmelserna i 
den lagstiftning som den tilliimpar, som om 
dessa personer vore bosatta inom den behö
riga statens territorium. Genom överenskom
melse mellan den behöriga institutionen och 
bosiittningsortcns institution kan dock kon
tantförmåner också utbetalas genom den se
nare institutionen för den behöriga institutio
nens riikning. 

2. Bcsliimmclserna i föreg:'1endc punkt 
skall med motsvarande tillämpning gälla i 
frf1ga om liikarvf1rd, sjukpenning och l"ör
mf111er vid havandeskap och barnsbörd för 
familjemedlemmar som är bosatta inom an
nan fördragsslutande stats territorium iin den 
behöriga statens. 
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3. lkncfih m;1y abo be rrovided to fron
ticr ll"orkers and to membcrs of their family 
by the comretcnt institution in the tcrritory 
ut" the cumrctent State. in accordance with 
the provisions of thc legislatiun of that Stale. 
as if they \\"cre resident in its teritory. 

Anidl' ](I 

(A./1en111lil"<' /J 

I. Persons who salisl"y lhc conditiuns for 
right to bendit under the legislation of the 
competent State. regard being had where ap
propriatc. to the provisions of Artic.:le 3. 
and-

(uJ who-,c condition neccssitatcs thc im
mediatc prnvision of benefits during tempo
rary residcncc in the territory of a Contract
ing Party othcr than the compt:tent State: or 

(h! who. having bccome entitled to b.::ne
fits payable by the compctent institution. arc 
authorised by that institution to return 10 the 
tcrritory of a Contracting Party whcre they 
reside. uther than the C\llllpetenl State. ur to 
transfer thcir residencc to thc lerritory of a 
Contracting Party other than the comp.:tent 
State: or 

tcJ Who are authorised by the competent 
institution to go to thc tcrritory ofa Contract
ing Party other than the competent Stare in 
order to rcccive the treatment required by 
thcir condition. 
shall reecive-

f i) benefits in kind. provided at the cx
pcnse of the compctcnt institution by the 
institution of thc place of residence or tem
porar}' residence in accordance with the 
provisions of the legislation applied by the 
latter institution. as if these persons were 
afliliated to it. fora period not longer than 
that whieh may be prescribed by the legis
lation of the competent State: 

(iil cash be11etits, paid hy thc r.:ompetent 
institution in ar.:cordarn..:e with the pro\'i
sions of the legislation which it applies. as 
if these persons were in the territory of the 
competr.:nt Stal<.:. However. by <1grccmr.:nt 
bctween the eompetent institution and the 
institution of the plaee of residence or tcm
porary residcnce, cash benefits may be 
paid thrnugh the latter institution. on be
hal I' of t he competcnt institution. 
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3. Förmf"1ner kan ocks[i utges till griinsar
betare och till deras familjemedlemmar av 
den behöriga institutionen inom den behöriga 
statens territorium enligt bcsUimmelscrna i 
denna stats lagstiftning. som om de vore bo
satta inom dr.:ss territorium. 

Ar1i/..d:!O 

!Alternativ I) 

I. Personer som uppfyller villkoren for 
riitt till förmtrn enligt den behöriga statens 
lagstiftning. med heakt;u1de d~1 så iir liimpligt 
av bestiimmclserna i artikel 3. och 

al vars hiilsotillstånd nödviindiggör att för
m[1ner omedelbart utges under tilll'iillig bo
siittning inom annan mr.:dlemsstats territo
rium iin den br.:hiiriga st<llcns; eller 

bl som. efter att ha blivit bcriittigadc till 
flirmän fr{rn den hehörig<1 institutionen. av 
denna institution fött tillsttrnd att frterviinda 
till en fördragsslutandc stats territorium -
annan iin den beh(irig<1 - diir de iir boS<1tta 
eller all iindra sin btisiittning rill annan 
fiirdragsslutande stats territorium iin den be
höriga siatcns: eller 

cl som av den behöriga institutionen fi1tt 
tillsU'ind all bege sig till annan fördragsslu
tande stats territorium iin den behöriga sta
tens for att diir ff1 den behandling som deras 
hidsotillst[111d krii\·er. skall uppbiira 

fil naturaförn0ncr. p[1 bekostnad av den 
behöriga institutionen utgivna av blisiitt
ningsnrtens eller den tillfälliga bosiittnings
onr.:ns institution enligt br.:stiimmelscrna i 
den lagstiftning som den senare institu
tionen tilliimpar. som om dessa personer 
vore anslutna till denna, under en pcrind 
som inte iir liingre iin vad som kan vara 
föreskrivet i den behiiriga medlemsstatens 
lagstiftning: 

tiiJ kontantfiirmfmer. utbetalade av den 
behöriga institutionen enligt besUimmel
serna i den lagstiftning som denna tilliim
par. som om dessa personer befann sig 
inom den behöriga statens territorium. 
Gr.:nom (iverenskommelse mellan dr.:n be
höriga institutionen och bosiittningsortens 
eller den tillfälliga bosiittningsortens insti
tutim1 kan dock kontantförmfmer utbetalas 
genom den senare institutionen för den be
höriga institutionens riikning. 
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2. la) The authl)risation refrrred to in sub
raragraph ( b J of the preceding paragraph may 
be rcfused only if thc move might prejudice 
the hcalth or the course of medical treatment 
of the person concerned. 

lhJ The authorisation n:ferred to in sub
paragraph le) of the preceding paragraph 
shall not be refused when the requisite treat
ment cannot be given in thc territory of the 
Contracting Party in which the person con
cerned re<.ides. 

3. The provisions of the preceding para
i::raphs of this Article shall apply. 11111ra1i.1· 

11111/andis. to members of the family in re
speet of medical care. sickness and maternity 
benefits. 

<Ailernurii•e I/) 
l. Persons who satisfy the cnnditions for 

right to benefit under the legislation of thc 
cnmpetent State. regan.l being had. where ap
propriate. to thc pnivisillllS of Article 3. 
and-· 

I a J whose condition necessitates the im
mediate rrnvisinn llf benelits <luring lempo
rary residenee in the territory of a C ontraet
ing Party other than the competent State: or 

(hJ who. having become entitlt:d to bene
fits payable hy the competent institution. re
turn to the territory of a Contraeting Party 
where they reside, other than the compeknt 
State. or transfer their residence lo thc terri
tory of a Contracting Party other than the 
eompetent Statc: or 

(!") whn go tn the territory ofa Contracting 
Party other than the competent State in order 
to receive the treatment required by their 
conditiLlll. 
shall receive-

(i) benefih in kind. provided by the in
stitution of lhe place of residcnce l)r tem
porary residence in accordance with the 
provisions of tht: lcgislation applied by that 
in~titution. as if these persons were affili
ated to it: 

(iiJ cash benelits. paid by the competent 
institution in accordance with the provi
sions l>f the legislation which it applies. as 
if !hese persons were in the territory of thc 
cnmpetent State. However, hy agreement 
between the competent instillltion and thc 
institution of the place nr residence or tem
porary residence. cash benefits may be 
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2. a) Det tillstiind som avses i mom. bl i 
föregaende punkt kan vägra~ endast om för
flyttningen kan vara till förfång för den be
rörda personens h;ilsa eller liikarbehandling. 

bl Det tillst~ind SLHll avses i mom. cl i före
gående punkt får inte vägras om den erforder
liga behandlingen inte kan utföras inom den 
fördragsslutande stats territorium där den 
berörda personen är bosatt. 

3. Bestämmelserna i de förcgående punk
terna i denna artikcl skall med med motsva
rande tifömpning giilla familjemedlemmar i 
vad avser läkarvfö-d. sjukpenning och för
mfmer vid havandeskap och barnsbörd. 

(Alternativ IIJ 

l. Personer som uppfyller villkoren för 
riitl till förmfin enligt den behöriga statens 
lagstiftning. med beaktande di\ si1 iir liimpligt 
av bestämmelserna i artikel 3. och 

aJ vars hälsotillst~md nödviindiggör att för
mäner omedelbart utges under tillfällig bo
siitlning inom annan fördragsslutande stats 
territorium iin den behöriga 

bl som. efter att ha blivit beriittigade till 
förmåner frän den behöriga institutionen 
åtavänder till en fördragsslutande stats 
territorium - annan iin den behöriga statens 
- diir de iir bosatta eller iindrar sin bosiittning 
till annan fördragsslutande stats territorium 
än den behöriga statens: eller 

cl som beger sig till annan fi)rdragsslu
tande stats territorium iin den behöriga sta
tens för att fa den behandling >lHll deras hid
sotillst{md kriiver. 
skall uppbiira 

(il naturaförmiiner. utgirna av hllsiitt
ningsortens eller den tillfiilliga bosiittnings
ortens institution enligt bestiimmelserna i 
den lagstiftning som Ul'nna institutilm till
liimpar. som om dessa perslmer vore an
slutna till denna: 

!iiJ kontantförm;°mer. utbet<dade av den 
behöriga institutionen enligt bestiimmel
serna i den lagstiftning snm den tilliimpar. 
som om dessa per-.,oncr hef<inn sig inom 
den behöriga statens territorium. Gerlllm 
iiverenskommel-.,e mellan den behiiriga in
stitutionen och hnsi1ttnings1incns eller den 
tillfiilliga bosiittningslirtens irhtitution k<1n 
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paid through the latter institution, on be
half of the competent institution. 

2. The provisions of the preceding para
graph shall apply, mutaris 11111/wulis. to mem
bers of the family inrespect of medical care. 
sickness and maternity benefits. 

2. llncmployment Hcnelit 

Article 21 

I. Unemployed workt:rs who satisfy the 
conditions for right to bendit prescribed by 
tht: legislation of one Contracting Party in 
respect of the completion of periods of insur
ance. employment, uceupational activity or 
residence. regard heing had, where appropri
ate to the provisions of Article 4, and who 
transfer their residence to the territory of an
other Contracting Party, shall be deemed to 
have also satisfied the conditions for right to 
henel"it prescrihed by the legislation of the 
second Party, provided that they place them
selves al the disposal of the employment ser
vices in the krritory of thal Party and file a 
claim with the institution of tht:ir new place 
of residence within 30 days of their transfer 
of residenee, or such longer period as may be 
fixed hy mutual agreement betwt:en the Con
tracting Parties. The benefit shall be paid by 
the institution of the place of residence, in 
accordanct: with the provisions of thc legisla
tion which that institution applies, the co~t 
heing borne hy the competent institution of 
the first Party, 

( Altematirl' fi for a period not exceeding 
any paiod which may he presl:ribcd hy the 
legislatilrn of that Party. 

( Alrcr11ati1·1· Il 1 fora period not exl:eeding 
the shortesl of the periods fixed hy the legis
ldtilln of cach of the two Contracting Partit:s 
l:oncerned. 

(.4/11·mati1·1· fil) fora period not cxl:eeding 
that presnibed hy mutual agrt:ement be
tween the Contracting Parties. 

2. Withoul prejudil:e to the provisions of 
the prel:cding paragraph. an unemployt:d per
son who. du ring liis last employment. was 
resident in the territory l>f a Contracting Par
ly olhcr lhan lhc competenl S1a1c shall re
cic\'L' henetit in al:cordam:c wi1h the follow
ing prov1s1llns: 

50 

dock kontantförmfrner utbetalas genom 
den senare institutionen för den behöriga 
institutionens riikning. 
2. Bestämmelst:rna i föregående punkt 

skall med motsvarande tillämpning gälla fa
miljemedlemmar i vad avser liikarvård, sjuk
penning och förmaner vid havandeskap och 
barnsbörd. 

2. Förmåner \'id arbctsliishct 

Artikel 21 

I. Arbetslösa arbetstagare. som uppfyller 
de villkor för riilt till förmån som föreskrivs i 
lagstiftningen i en fördragsslutande stat av
seende fullgjorda perioder av försiikring. an
stiillning, förviirvsarbek eller bosiillning. 
varvid d{1 sä iir liimpligt beaktas bestämmei
scrna i artikel 4, och som ändrar sin bosätt
ning till annan fördragsslutande stats territo
rium, skall anses ha uppfyllt Ol:ksi\ de villkor 
för ri\tt till förmån som föreskrivs i den andra 
statens lagstiftning, förutsatt att de står till 
arbetsförmedlingens förfogande inom denna 
stats territorium och hos dt:n nya bosiitt
ningsortens institution ansöker om ersiittning 
inom 30 dagar efter iindringen av bosättning
en eller sadan liingre period som kan vara 
fastställd genom inbördt:s överenskommelse 
mellan de fördragsslutande staterna. För
månen skall utbetalas av bos:ittningsorkns 
institution enligt bestämmelserna i den lag
stiftning som denna institution tilliimpar. var
vid kostnaderna hiirs av den bchöriga institu
tionen i den första staten, 

(Alternativ I) för t:n pt:riod som inle över
stiger nägon period som kan föreskrivas i 
denna stats lagstiftning. 

(Alternativ Il J för en period som inte över
stiger den kortaste av de perioder som fast
stiills i lagstiftningen i vardera av de tvi·1 för
dragsslutande staterna. 

(Alternativ 111) för en period som inte 
överstiger den som stadga'> genom ömsesidig 
iiverenskommel~c mellan medlemsstaterna. 

2. Utan hinder av ht:stiimmclserna i före
gfiende punkt skall en arbetslös person som 
under sin senaste anstiillning var bosatt inom 
annan fördragsslutande ~tats territorium iin 
den behöriga slatcns uppbiira förmiin enlig! 
följande hestiimmclser: 
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(uJ (i) a frontier worker who is paritally 
or incidentally unemployed in the under
taking which cmploys him shall receive 
benefit in accordance with the provisions 
ofthe lcgislation ofthe eompetent State. as 
if he were resident in the territory of that 
State. regard being had. where appropri
ate, to the provisions of Article 4; such 
benefit shall be paid by the competent in
stitution: 

(iiJ a frontier worker is wholly unem
ployed shall receive benefit in ai:cor
dance with the provisions or the legisla
tion of the Contrai:ting Party in whose 
territory he resides. as if he had been 
subject to that legislation during his last 
employment, regard being had. where 
appropriate. to the provisions of Article 
4: such benefit shall be paid by the insti
tution of the place of residence at its own 
cost: 
!hi (i) a worker. other than a frontier 

worker. who becomes partially. incidental
ly or wholly unemployed and remains 
available to his employer or to the employ
ment services in the territory of the compe
tent State. shall receive benefit in ai:cor
dance with the provisions of the lcgislation 
of the competent State. as if he were resi
dent in the territory of that State. regard 
being had. where appropriate. to the provi
sions of Article 4: such benefit shall be paid 
by the cornpetent instituion: 

(iil a worker. other than a frontier 
worka. who becornes wholly unem
ployed ;md makes himself availahlc lo 
the employment services in the territory 
of the Contracting Party where he re
sides. or returns to that territory. shall 
receive benefit in accordance with the 
provisions of the legislation of that Par
ty. as if he had been subject lo that legis
lation during his last employment. regard 
being had. where appropriate. to the pro
visions of Articlc 4: such benefit sh.all be 
paid by the institution l)f the place of 
residence at its own cost: 

(iiiJ however. ifthe worker referred to 
in subparagraph !hi (iil of this paragraph 
has become entitled to benelit from the 
competent institution of the Contracting 
Party to whose legislation he wa~ last 
subje<:.:t. he shall receive benetit in accor-
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al (il en gränsarabetare som iir partiellt 
eller tillfälligt arbetslös hos det företag som 
sysselsätter honom skall uppbiira förmån 
enligt bestämmelserna i den behöriga sta
tens lagstiftning. som om han var bosatt 
inom denna stats territorium. varvid då så 
är lämpligt beaktas bestiimmelserna i arti
kel 4: sådan förmån skall utbetalas av den 
behöriga institutionen: 

(iiJ en griinsarbetare som iir fullstän
digt arbetslös skall uppbära förmån en
ligt lagstiftningen i den fördragsslutande 
stat inom vars territorium han är bosatt. 
som om han hade omfattats av denna 
lagstiftning under sin senaste anstiill
ning. varvid då så iir liimpligt beaktas be
stiirnmelserna i artikel 4: sådan förmån 
skall utbetalas och bekostas av bosiitt
ningsortens institutilrn; 

bJ (il annan <trbetstagare iin gränsarbe
tare. som blir partiellt eller til!falligt eller 
fullständigt arbetslös och stiir till förfo
gande för arbetsgivaren eller för arbetsför
medlingen inom den behöriga statens terri
torium, skall uppbiira förm:°tn enligt be
stämmelserna i den behöriga statens lag
stiftning som om han var bosatt inom 
denna stats territorium. \'arvid dt1 s:i iir 
liimpligt beaktas best<immelserna i artikel 
4: sådan förnifln skall utbetals av den be
höriga institutionen: 

CiiJ annan arbetstagare iin griinsarbe
tare, som blir fullstiindigt arbetslös och 
stiiller sig till förfogande för arbetsför
medlingen inom den fördragsslutande 
stats territorium diir han iir r.osatt eller 
[1tcrviinder till dett<1 territorium. skall 
uppbiira förm:°tn enligt bestiimmelserna i 
denna stats lagstiftning. som om han 
hade omfattats av denna lagstiftning un
der sin sena.,te anstiillning. \'arvid da <1 
iir Wmpligt beaktas bestiimmc.:lsern<i i ar
tikel 4: s[1dan fl.irm:in skall utbetalas och 
bekostas av bosi1ttningsortens institu
tion: 

(iiil om arbetstagare som <1vs1:s i 
nwm. bl (iil i denna punkt har hlivit he
riittigad till förm~m fr{in den behöriga in
stitutionen i den fordr;1gs~l11t;1nde ~tal. 

vars lagstiftning han ~en;1st var under
kastad. skall han d11ck upphar<1 form an 
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dance with the provisions of the preced
ing paragraph, as if he had transfcm:d 
his residence to the territory of the Con
tracting Party referred to in subpara
graph (hJ (ii) ofthis paragrnph, fora peri
od not exceeding thc period laid down in 
the preceding paragraph. 

3. As long as an unemploycd person is en
titled to benelit by virtue of subparagraph (aJ 
(i) or subparagraph ( b) li) of thc preceding 
paragraph, he shall not be cntitled to benefit 
under thc legislation of the Contracting Party 
in thc territory of which he rcsides. 

3. Family Benelit 

Alternative 1-Family Allowances 

Article 22 

I. Persons who arc subject to the legisla
tion of a Contracting Party, rcgard being had. 
wherc appropriale, to the provisions of Arti
clc 3. shall receive. in n.:spect ofthe members 
of their family who arc resident in thc tcrri
tory of another Contracting Party, the family 
allowances provided under the legislation of 
thc lirst Party, as if thcse memhers of thc 
family were resident in the tcrritory of that 
Party. 

2. The family allowances shall be paid in 
accordance with the provisions of thc legisla
tion of the Contracting Party to which the 
beneficiary is subject, cvcn if the person or 
body corporate to whom these allowanccs 
are payablc is resident or is located in the 
territory of another Contracting Party. In that 
casc. by agreement betwcen the competent 
institution and the institution of the place of 
n.:sidence of the members of the family, the 
family allowances may also be paid through 
the latter institution, on behalf of the rnmpe
h:nt institution. 

.·lltanatfre 11-Family Benejit 

Articll' 23 

I Allernalire A i 

I. Persons who are subject to· Lhc legisla
tion of a Contracting Party shall receivc. re
gard hcing had. 1,.vhcrc appropriate. to thc 
prnvisilHlS of Article 3, in rcspect of the 
memhcrs of their family who reside in the 
territory of arwther Contracting Party. the 
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enligt bestämmelserna i den föregående 
punkten, som om han hade iindrat sin 
bosättning till den fördragsslutande stats 
territorium som avses i mom. bl (iiJ i 
denna punkt. för en perio<l som inte 
överstiger den period som stadgas i före
gående punkt. 

3. Så Hinge en arbetslös person iir beriitti
gad till förm{m med stöd av mom ~1) (i) eller 
mom. b) !i) i <len föregående punkten, skall 
han inte ha riitt till förmfan enligt lagstiftning
en i den fördragsslutande stat diir han är bo
satt. 

3. Familjeförmåner 

Mtcmativ I - familjebidrag 

Artikel 22 

I. Personer. som omfattas av en fördrags
slutande stats lagstiftning. varvid då s<1 är 
liimpligt beaktas bestämmelserna i artikel 3, 
skall för de familjemedlemmar som iir bosatta 
inom annan fördragsslutande stats territo
rium uppbiira de familjebidrag som utges en
ligt den första statens lagstiftning. som om 
dessa familjemedlemmar var bosalla inom 
denna stats territorium. 

2. Familjebidrag skall utbetalas enligt be
stämmelserna i den fördragsslutande stats 
lagstirtning som förmånstagaren omfattas av. 
även om den person eller det företag som 
dessa familjebidrag utbetalas till iir bosatt 
eller befinner sig inom annan fördragsslu
tande stats territorium. I detta fall kan famil
jebidragen genom överenskommelse mellan 
<len behöriga institutionen och den institution 
på den ort diir familjemedlemmarna iir bo
satta också utbetalas genom den senare insti
tutionen för den behöriga institutionens räk
ning. 

Alternatfr Il - fami(ieförmibwr 

Artikel 23 

!Alternativ AJ 

I. Personer som omfattas av lagstiftningen 
i en fiirdragsslutande stat skall, varvid då st1 
iir liimpligt beaktas bestiimmclscrna i artikel 
3, för familjemc<llemmar som iir bosatta inom 
annan fördragsslutande stats territorium upp
biira de familjeförm<'lner som utges enligt den 
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family benelit providcd under the legislation 
of the I att er party. as if thc said persons were 
subject lo ils legislation. 

2. The family benefit shall be paid to the 
mcmbers of the family by the institution of 
thcir plaee of residcnce. in accordanee with 
thc provisions of the lcgislation whieh that 
in~titution applies. al the expense of the com
petent institution. in an amount not exceed
ing the arnount of the benelit due hy the latter 
institution. 

!Altcmatil·c BJ 

Where the members of the family of a per
son who works or resides in the tcrritory of a 
Contracting Party reside in the territory of 
another Contracting Party. family benefits 
shall be paid to them hy and at the expense of 
the institution of their place of rcsidenu:. 

4. !\lon-contrihutor~· lnvalidit~·, Old-aAe and Survi
\'ors' Benelit 

Article 24 

(Alternative I) Wherc the provisions of Ar
ticlc 8 are not applicable. and wherc the 
bcncficiary of non-contributory invalid ity. 
old-agc or survivors' benefit. the amount of 
which docs not depcnd on the lcngth of the 
periods of rcsidenee eompleted, is resident in 
thc tcrritory of a Contraeting Party othcr than 
thc onc under whosc legislation he is cntitled 
to bcnefit. the bcnefit may be calculated m 
accordance with the following provisions: 

(a) in thc case of invalidity or death. in 
proportion to the ratio of thc number of years 
of residence completed by the person con
cerncd or the deccased under the said legisla
tion het wcen the date on which he rcached 
the age of 15-or a higher age fixed by mutual 
agreement bctween the Contracting Parties 
concerned-and the date of incapacity for 
work followed by invalidity or of death. to 
two-thirds of the number of years separating 
those two dates. disregarding any years suh
sequent to pensionable age; 

(/>) in the case of old-age, in proportion to 
the ratio of the number of years of residence 
completed by the person concerned under 
the said legislation between the date on 
which he reached the age of 15-or a higher 
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senare statens lagstiftning. som om nämnda 
personer omfattades av denna lagstiftning. 

2. Familjeförmånerna skall utbetalas till 
familjemedlemmarna genom institutionen i 
deras bosättningsort enligt bestämmelserna i 
den lagstiftning som denna institution tilläm
par och bekostas av den behöriga institu
tionen; beloppet skall inte överstiga det för
mfmsbelopp som den senare institutionen har 
att betala. 

(Alternativ Bl 

I fall då familjemedlemmar till en person, 
som arbetar eller bor inom en fördragsslu
tande stats territorium. bor inom en annan 
fördragsslutande stats territorium. skall fa
miljeförmånerna utbetalas till dem av institu
tionen i deras bosättningsort och bekostas av 
denna. 

4. Icke avgiftsheroende förmåner vid im·aliditet och 
ålderdom och till efterle\·ande 

Artikel 24 

(Alternativ I) I fall då bestämmelserna i 
artikel 8 inte är tillämpliga och då förmånsta
garen av en icke avgiftsberoende förmån vid 
invaliditet eller ålderdom eller till efterle
vande, vars belopp inte beror av Hingden av 
fullgjorda bosättningsperioder, är bosatt 
inom en annan fördragsslutande stats terri
torium än den medlemsstats. enligt vars lag
stiftning han är berättigad till förmån, kan 
förmånen bestämmas enligt följande bestäm
melser. 

a) i händelse av invaliditet eller dödsfall 
efter förhållandet mellan antalet bosättnings
år som den berörda personen eller den av
lidne fullgjort enligt den nämnda lagstiftning
en mellan den dag då han uppnådde 15 års 
ålder - eller högre ålder fastställd genom 
inbördes överenskommelse mellan de berör
da fördragsslutande staterna - och den dag 
då arbetsoförmågan övergick i invaliditet 
eller dödsfall inträffade och två tredjedelar av 
antalet år mellan dessa dagar. varvid år efter 
pensionsåldern inte beaktas; 

b) i händelse av ålderdom efter förhållan
det mellan antalet bosättningsår som den be
rörda personen fullgjort enligt den nämnda 
lagstiftningen mellan den dag då han upp
nådde 15 års ålder - eller en högre ålder 
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age fixed by mutual agreement between the 
Contraeting Parties eoneerned-and the date 
on which he reached the pensionable age. to 
JO years. 

fAltematii·e ll) Where the provisions of 
Article 8 are not applicable. and where the 
legi<.lation ofa Contracting Party provides for 
both contributory and non-contributory in
validity. old-age or survivors' benefits. the 
non-contributory invalidity. old-age or survi
vors · benefits whose amount does not de
pend on the length of the periods of residence 
are paid to the beneficiary who is resident in 
the territory of another Contracting Party in 
the same proportion that the contributory 
benefits to whieh that beneticiary is entitled 
bear to the total amount of the contributory 
benefits to which he would be entitled if he 
had completed the total duration of the peri
ods required for entitlement. 

V. Rcgulation of Undue Plurality 

Article 25 

Provisions in the legislation of a Contraet
ing Party for the reduction. suspension or 
suppression of benefits where there is undue 
plurality with other benefits or other income. 
or because the persern otherwise entitled is in 
employment or in an occupational activity. 
shall apply also to a beneficiary even in re
spect of benefits acquired under the legisla
tion of annther Contracting Party or of in
come obtained or employment or occupation
al activity undertaken in the territory of an
other Contracting Party. However. in apply
ing this rule no account shall be taken of 
benefits of the same nature awarded in re
spect of invalidity. old-age, survivors or oc
cupational disease by the institutions of two 
or more Contracting Parties in accordance 
with the provisions of Article 8 or of Article 
18. subparagraph (/il. 

Anicle 2fi 

Where a person in receipt of benefit under 
the legi-;lation of one Contracting Party is 
also entitled to benefit under the legislation of 
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fastställd genom ömsesidig överenskom
melse mellan de berörda fi.irdragsslutande 
staterna - och lien dag då han uppnådde 
pcnsionsåldern och 30 <'ir. 

(Alternativ Il) I fall då bestämmelserna i 
artikel 8 inte är tillämpliga och då lagstiftning
en i en fördragsslutande stat omfattar hi'1de 
avgiflsberoencle och icke a vgiftsberoende 
förmåner vid invaliditet eller [tiderdom eller 
till efterlevande. skall den icke avgiftsberoen
de förmånen vid invaliditet eller [tiderdom 
eller till efterlevande. vars helopp inte beror 
på liingden av fullgjorda bosiittningsperioder. 
utbetalas till den förmtmstagare. som iir bo
satt inom annan fördragsslutande stats terri
torium, efter förhållandet mellan de avgifts
beroende förm[mer som denne förm{mstagare 
iir berättigad till och det sammanlagda belop
pet av de avgiftsberoende förmåner. som han 
skulle ha rätt till om han hade fullgjort alla de 
perioder som medför riitt till förmfm. 

V. Reglering av otillbörligt sammanfallande 
förmåner 

Artikel 25 

Bestämmelser i en fördragsslutande stats 
lagstiftning om att förmtmer skall minskas. 
förklaras vilande eller dras in. dt1 de otillbör
ligt sammanfaller med andra förmåner eller 
annan inkomst. eller pa grund av att den per
son som annars skulle ha riiti till förm<'men är 
anställd eller självstiindigt fövärvsarbetande, 
skall ocks{1 giilla förmi';nstagare iiven i fråga 
om förmåner som förvärvats enligt lagstift
ningen i en annan fördragsslutande stat eller 
inkom~t frän anställning eller sjiilvstiindigt 
förviirvsarbete som utförts inom en annan 
fördragsslutande stats territorium. Vid till
Wmpningen av denna regel skall dock ingen 
hänsyn tas till förmfmer av samma slag av
seende invaliditet eller ålderdom eller till ef
terlevande eller yrkessjukdom som beviljats 
av institutionerna i tvä eller flera fördragsslu
tande stater enligt bestiimmelserna i artikel 8 
eller artikel 18 mom. bJ. 

Artikel 26 

Om en person som upphiir förmi'm enligt 
lagstiftningen i en fördragsslutande stat ocksf1 
har riitt till förm{in enligt lagstiftningen i en 
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one or more of the other Contracting Parties. 
the following rules shall apply: 

ta) when: the application of thc provisions 
of thc legislation of two or more Contracting 
Parties would cntail thc concomitant reduc
tion. suspension or suppression of sueh bene
lits. none of them may be reduced. suspend
cd nr suppressed toan extent gre<ltcr than the 
amount which would be obtaincd by dividing 
thc sum affected by the rcduction. suspen
sion or suppression in accordancc with the 
legislation under which benel'it is due by the 
number of bencfits subjcct to reduction. sus
pcnsion or suppression to which the bcncfi
ciary is entitled: 

thJ notwithstanding the foregoing. where 
the benefit" concerned are invalidity. old-age 
or survivors' benclits paid in conformity with 
the provisions of Articlc 8 by thc institution 
of a Contracting Party. that institution shall 
take account of the bencfits. ineome or remu
neration entailing the reduetion, suspension 
or suppression of the benelits due from it 
solely for the purposes of the reduction. sus
pcnsion or suppression of the amount re
ferred to in paragraph 2 or paragraph 5 of 
Article 8. hut not for the calculation of the 
theoretieal amount referred to in paragraphs 
3 and 4 of thc said Article 8: however. ac
count shall be taken of such benclits. income 
or remuneration only lo the extent of that 
fraction of their amount corresponding to the 
ratio nf the peril•ds completed. as prescribed 
in Article 8. paragraph 5. 

Articlc 27 

Where a person has a claim to medical care 
or sickness bencfit under the legislation of 
two or more Contracting Parties. such bencfit 
may be provided solcly under the legislation 
of the Party in the territory of which he rc
sides or. if he does not reside in the territory 
of one of thosc Parties. so le ly under the legis
lation of the Party to which this person or the 
person through whom entitlement to thc said 
bencfits arises was last subjcct. 

Article 28 

Wherc a person has a claim to maternity 
benefit under the legislation of two or more 
Contracting Parties. such bcnefit may be pro
vided solely under thc legislation of the Party 
in the territory of which the birth look placc 
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eller !lera andra fördragsslutandc stater. skall 
följande gälla: · 

a) om tillämpningen av bestämmelserna i 
lagstiftningen i l vå eller flera riirdragsslu
tande stater skulle medföra att sådana för
måner minskas. förklaras vilande eller dras 
in. kan ingen av dem minskas. förklaras vi
lande eller dras in med större belopp iin det 
belopp som skulle erhållas genom att dela 
den summa. som skulle påverkas av att för
månen minskas. förklaras vilande eller dras 
in i enlighet med den lagstiftning enligt vilken 

.förmånen utges. med antalet av de förmåner 
som minskas. förklaras vilande eller dras in 
och som förmilnslagaren har riitt till: 

bl utan hinder av ovanst{1ende skall. niir 
de berörda förmånerna avser invaliditet eller 
älderdom eller efterlevande och utbetalas en
ligt besWmmclserna i artikel X genom institu
tionen i en fördragsslutande stat. institu
tionen ta hiinsyn till förmåner. inkomst eller 
lön som leder till att förmånerna från den 
minskas. förklaras vilande eller dras in en
dast såvitt det gäller att minska. förklara vi
lande eller dra in det belopp som avses i 
punkt 2 eller punkt 5 i artikel 8. men inte för 
beräkning av det tcoriska belopp som avses i 
punkterna 3 och 4 i nämnda artikel 8: dock 
skall hänsyn tas till sådan förmån. inkomst 
eller lön endast i den m[rn det giiller den del 
av deras belopp som svarar mot andelen 
fullgjorda perioder. säsom föreskrivits i arti
kel 8, punkt 5. 

Artikel 27 

I fall då en person har anspråk på sjukvård 
och sjukpenning enligt lagstiftningen i två 
eller flera fördragsslutande stater. kan sådana 
förmåner utges endast enligt lagstiftningen i 
den stat inom vars territorium han är bosatt 
eller. om han inte iir bosatt inom någon av 
dessa staters territorium. endast enligt den 
stats lagstiftning som senast gällde för denna 
person eller den person genom vilken rätt till 
de nämnda förmånerna inträdde. 

Artikel 28 

I fall då en person har anspåk på förmåner 
vid havandeskap och barnsbörd enligt lag
stiftningen i två eller !lera fördragsslutandc 
stater. kan sådana förmåner utges endast en
ligt lagstiftningen i den stat inom vars tcrri-
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or. if the birth did not take place in the terri
tory of one of those Parties. solely under the 
legislation of the Party to which this person 
or the person through v.·hom entitlement to 
the said benefits arises was last subject. 

Article 29 

I. Where death occurs in the territory of a 
Contracting Party. the right to a death grant 
acquired under the legislation of that Party 
may be alone recognised. to the exclusion of 
any right acquired under the legislation of 
any other Contraeting Party. 

2. Where death occurs in the territory of a 
Contracting Party and the right to a death 
grant ha~ been acquired solely under the leg
islation of two or more other Contracting Par
ties. the right acquired under the legislation 
of the Contracting Party to which thc de
ceased was last subject may be alone recog
nised. to the exclusion of any right acquired 
under the legislation of any other Contraeting 
Party. 

3. Where death occurs outside the terri
tory of the Contracting Parties and the right 
to death grant has been acquircd under the 
legislation of two or more Contracting Par
ties. thc right acquired under the legislation 
of the Contracting Party to which the de
ceased was last subject may be alonc recog
nised. to the exclusion of any right acquired 
under the legislation of any other Contracting 
Party. 

Article 30 
(A/tematil'e !1 Where. over thc same peri

od. family allowances are payablc for the 
same members of the family under the provi
sions of Articlc 22 and under the legislation of 
the Contraeting Party in the territory of 
which those members of the family reside. 
the right to family allowances payable under 
the lcgislati(1n of the latter shall be suspend
ed. However. in the ease where a member of 
the family is engaged in an occupation in thc 
territory of the said Party. that right shall be 
maintained. whereas the right to family 
allowances payable under the provisions of 
Article 22 shall be suspended. 

I Altematil'e /IJ Where. over the same pe
riod. family allowances are payable for the 
same members of thc family under the provi-
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torium förlossningen iigde rum eller. om för
lossningen inte ägde rum inom någon av 
dessa staters territorium. endast 

1
enligt ·den 

stats lagstiftning som senast giillde för denna 
person eller den person genom vilken riitt till 
de niimnda fiirm<1nerna intriidde. 

Artikel 29 

I. Om dödsfall inträffar inom en fördrags
slutande stats territorium. föreligger riitt till 
kapitalbelopop vid dödsfall enbart enligt lag
stiftningen i denna stat. varvid utesluts vaijc 
rätt som förvärvats enligt lagstiftningen i an
nan fördragsslutandc stat. 

2. Om dödsfall intriiffar inom en fördrags
slutande stats territorium och riittcn till kapi
talbelopp vid dödsfall har förvärvats enbart 
enligt lagstiftningen i tvi1 eller t1era !l:irdrags
slutandc stater. skall endast den riitt vara giil
lande som förviirvats enligt den fordragsslu
tande stats lagstiftning som den avlidne se
nast var underkastad. varvid utesluts va1je 
rätt som förviirvats enligt lagstiftningen i an
mm fördragsslutande stat. 

3. Om dödsfall intriiffar utom fördragsslu
tande stats territorium och riitt till kapitalbe
lopp vid dödsfall har förviirvats enligt lagstift
ningen i tv[1 eller flera fiirdragsslutande 
stater. skall endast den riitt vara giillande som 
förvärvats enligt den fordragsslutande stats 
lagstiftning som den avlidne senast var un
derkastad. varvid utesluts varje rätt som för
värvats enligt lagstiftningen i annan för
dragsslutande stat. 

Artikel 30 

(Alternativ Il I fall då familjebidrag skall 
utbetalas för samma period för samma famil
jemedlemmar enligt villkoren i artikel 22 och 
enligt lagstiftningen i den fördragsslutandc 
stat inom vars territorium dessa familjemed
lemmar iir bosatta, skall den rätt till familjebi
drag enligt den senare medlemsstatens lag
stiftning förklaras vilande. I fall d<'t en familje
medlem utför förviirvsarhete inom niimnda 
medlemsstats territorium. ~kall dock denna 
riitt bibehtillas under det att riitten till f'amilje
bidrag enligt bestiimmelserna i artikel 22 
förklaras vilande. 

(Alternativ IIJ l fall dii familjebidrag skall 
utbetalas för samma period för samma famil
jemedlemmar enligt villkoren i artikel 22 och 
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sions of Article 22 and under the legislation of 
the Contracting Party in the territory of 
which those memhers of the family reside. 
the right to family allliwances payable under 
the provisions of Article 22 shall be suspend
ed. 

VI. :\liscellaneous Provisions 

Article 31 

l\kdical examinations prescribed by the le
gislation of one Contraeting Party may be 
carried out. at the request of the institution 
which applies this legislation. in thc territory 
of another Contracting Party. hy thc institu
tion of the placc of residencc or tcmporary 
residence. In such event. they shall be 
deemed to have becn carried out in the terri
tory of the first Party. 

Artide32 

1. For the calculation of the amount of 
contributions due to the institution of a Con
tracting Party. account shall be taken. where 
appropriate. of any income received in the 
terrilllry of any other Contracting Party. 

2. The recovery of contributions due to 
the institution of one Contracting Party may 
be effcctcd in the tcrritory of anothcr Con
tracting Party in accordance with the admini
strative procedures and subject to the gua
rantces and privileges applicablc to the reco
very of contributions duc to a corresponding 
institution of the latter Party. 

Article 33 

Any cxemption from. or reduction of. 
taxcs. stamp du ty. legal ducs or registration 
fees provided for in the legislation of onc 
Contracting Party in connection with ccrtili
catcs or documcnts required to be produced 
for the purposes of thc lcgislation of that 
Partyshall be extendcd to similar certificatcs 
and documents required to be produced for 
the purposes of the legislation of another 
Contracting Party or of these modcl provi
sions. 

Arric/e 34 

I. The competent authorities of the Con
tracting Parties may designate liaison bodies 
empowered to communicate directly with 
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enligt lagstiftningen i den fördragsslutande 
stat inom vars territorium de-.;sa familjemed
lemmar iir bosatta. skall riitten till familjebi
drag enligt bestiimmelserna i artikel 22 f(irkla
ras vilande. 

VI. Diverse bestämmelser 

Artikd31 

Uikarundersökningar som föreskrivs i lag
stiftningen i en fördragsslutande stat kan pi'1 
begiiran av den institution som tilliimpar den
na lagstiftning utfliras inom annan fiirdrags
slutande stats territorium av bosiittningsor
tens eller den tillfälliga bosiittningsortens in
stitution. I s[1dana fall skall de anses ha ut
förts inom den första statens territorium. 

Artikel 32 

I. Vid ber[ikning av beloppet av avgifter 
till institutionen i en fördragsslutande stat 
skall df1 så iir liimpligt hiinsyn tas till inkomst 
som erh<lllits inom annan fördragsslutande 
stats territorium. 

2. Äterbetalning av avgifter till institutio
nen i en fördragsslutande stat kan ske inom 
annan fördragsslutande stats territorium en
ligt de administrativa förfaranden och med de 
garantier och riittigheter som tilliimpa~ för 
ätcrbetalning av avgifter till en motwarande 
institution i den senare staten. 

Artikel 33 

Varje undantag fran eller nedsättning av 
skatter. stämpelavgifter. domstolskostnader 
eller registreringsavgifter som föreskrivs i en 
fördragsslutande stats lagstiftning i samband 
med intyg eller handlingar. som erfordras en
ligt lagstiftningen i denna stat skall utsträckas 
att gälla liknande intyg och handlingar som 
erfordras för lagstiftningen i annan fördrags
slutande stat eller enligt dessa normerande 
bestämmelser. 

Artikel 34 

I. De behöriga myndigheterna i de för
dragsslutande staterna kan utse förbindel
seorgan med fullmakt att direkt meddela sig 
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une annther and. provided they are authori
sed to do ... o hy the competent authorities of 
that Party. with the inqitutions of any Con
tn1cting Party. 

2. Any institution of a Contracting Party. 
and likn\ i-,e any person residing or tempora
rily residing in the territory of a Contracting 
Part\·. may approach the institution of an
other Contracting Party either directly lir 
through the liaison hodies. 

1\r1idc 35 

I. !\ny di-,pute which arises hetween two 
or more Contraeting Parties concerning the 
interpretation or application llf these mode! 
prnvi-.;ion'> -;hall be sett led hy means of dircet 
negotiation between the competent authori
ties of the Contracting Parties concerned. 

2. lf the di-,pute cannot he so sellled 
within a period of six months form the begin
ning of negllliations. it shall be submitted toa 
commission of arbitration: the eomposition 
and thc procedure of this commission shall he 
dctermined hy mutual agrecment among thc 
Contract ing Parties concerned. 

3. The decisions of the commission of ar
bitration shall be binding and final. 

\'Il. Pro,·isions concerning the Mainten:mce 
of Rights in the Relations between or with 
Prn,·ident Funds 

..I lternatil'e I 

Art i< le 36 

I. Where a person ceases to be suhject to 
the legislation of a Contracting Party under 
which he has been registered with a provi
dent rund. before thc occurrence of a risk 
entitling him to ohtain the payment of the 
amount credited to his account. he may. 
upon request. either \vithdraw the total 
anwunt or have it transfcrred to the institu
tion to which he is affiliated in the territory of 
the Contracting Party to whose legislation he 
is now suhject. 

2. lf this institution is itself a provident 
fund. the amount transferred shall he eredit
ed to the account opened by this institution in 
the name of the person concerned. 

J. lf the institution referred to in para
graph I of this Article is competent in respect 
of pensions. the amount· t ransferred shall be 

med varandra och med institutionerna i varje 
fiirdragsslutande stat. om de bemyndigas hiir
till av de hehöriga myndigheterna i den sta
ten. 

2. Va1je institution i en fördragsslutande 
stat liksom va1je person som iir hosatt eller 
tillfiilligt bosatt inom en fördragsslutande 
stats territorium kan viinda sig till institutio
nen i annan fördrags~lutande stat antingen 
direkt eller genom forbindelsenrgan .. 

Arti/..l'f 35 

I. Tvist som uppkommer mellan tv[1 eller 
flera fördragsslutande stater ang~iende tolk
ningen eller tilliimpningen av dessa norme
rande hesUimmelser skall avgöras genom di
n:kta förhandlingar mellan de hehiiriga myn
digheterna i de berörda fördragsslutande sta
terna. 

2. Om tvisten inte kan avgöras inom sex 
m{inader efter förhandlingarnas hö1:jan. skall 
den understiillas en skiljeniimnJ: niimndens 
sammansiittning och arbetssiitt skall bestiim
mas genom ömsesidig overenskommclse mel
lan de herönla fördragsslutande staterna. 

3. Skiljeniimndens beslut skall vara hin
dande och slutliga. 

VII. Bestämmelser angående bevarande av 
rättigheter i förhållandet mellan och till 
försiirjningskassor 

Alternatfre I 

Artikl'i 36 

I. I fall df\ en person upphör att omfattas 
av en fördragsslutande stats lagstiftning. en
ligt vilken han varit ansluten till en försörj
ningskassa. innan någon händelse intriiffar 
som beriittigar honom att erhålla det belopp 
som gottskrivits honom. kan han på begiiran 
antingen ta ut hela beloppet eller få det över
fört till den institution till vilken han iir anslu
ten inom territoriet i den fördragsslutande 
stat. vars lagstiftning han nu iir underkastad. 

2. Om denna institution sjiilv är en försörj
ningskassa. skall det överförda beloppet 
gottskrivas det konto som institutionen öpp
nar i den berörda personens namn. 

3. Om den institution som avses i punkt I i 
denna artikel iir behörig när det gäller pen
sioner. skall det överförda heloppet utbetalas 
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raid to thc institution concerned in order to 
enahlc the rervm conecrncd lll huy back re
riods fnr the J1lll"J11\Se Of ;io;:quiring 1\r irnrrov
ing bis rights to benefits under the lcgislation 
aprlicd by this institution. The method of 
buying back periods shall be ddermined 
either in ac:cordance 11ith thc rrovisions of 
th:1t legi,lalion or hy mutual · agrce111ent 
betwcen the (\1ntracting Parties cnnccrned. 

Arriclc 37 

Where a person ccases lo be '-Uhject to the 
kgislatilln of a Contracting Party under 
which he had becn affilia1ed lLl a rensiLlll<. 
schc111c in order lo 11101-c to the territon· of 
;11wthcr Contracting Pary under whose kgis
lati()n hc is registercd with <1 rnwidt'll\ rund. 
bi:forc ha1·inµ acquired the righl lo a pcno;iun 
undt!r thc lq!i-;latilln ()fthc fir.\t Party. 
1Alf<'mnri1·c Al the rcn,ion rights in course of 
acqui.sitinn of this rer,on for hirrnelf and his 
survivors an: maintaincd until the conditions 
ri:q11ircd for the receipt of the rension are 
sati\licd. Failing this. thi: amo11nt of the Clln
tributions raid hy 1his person or llll his ht!irnlf 
shall be transferred to the rni1·idcnt rund un
der condition-; fixed by mutual aµreement 
hetwecn the Contracting Partii:s concerned. 

IA/rt.'marir<' Hl the arnnunt nf tht! contrihu
tions paid lw this rerson oron his beh:df shall 
be transfcrred to the prnvidcnt rund under 
the conditions fixed by mutual agreement 
hctween thc Contracting Parties concerned. 

. \lta11atii-e Il 

Artide3H 

I. Where the lcgislation of a Contracting 
Party makes the acquisition. rnaintcnanci: or 
recovi:ry of thc right to pension conditional 
uron the completion of reriods of insurance. 
ernployment. oc\.:urational activity or resi
dcnce. the in:;titution which aprlies that le
µislation shall. for the purpo~c of adding reri
od' together. take account of reriods during 
which a rerson was rcgistered with a rrovi
denl rund and rL·quired lo make contributions 
to that fund. 

2. Whcre the rcrson concerned salisfies 
the conditiono; for rayrnent of a rension tak-

till den hcriirda institutionen i svfti: att rniij
liµµi.ira för den berörda rcr,Olll'll ;1tt köra 
tillbaka ri:ri\\der fi.ir att f\\r\ iirva eller fiirbiitt
ra riittcn till fiirm:lner enligt lien lagstift ninµ 
som institutionen tilljmr:ir. ML'loden alt 
kiipa tillhak:1 ri:ri\lder skall bi:qi1111mas an
tingen enligt hestiimmclsi:rna i di:nna laµ,1ift
ning eller ,l!L'lllllll inhiirdi:s iivi:rcnsklH11111clse 
mi:llan di: berörda fordraµssl11tande o;tati:r1.1a. 

Arrikcl 37 

I rall d:i en rer,un 11rrlllir att umfattas av 
en fördraµsslutandi: stah lag,tiftning. enligt 
1·ilken han varit ansluten till i:tt rensiunssy
stem. för att flytta till cn ann<lll fiirdraw;-.111-
tande sta\S to.:rritoriurn. enligt var\ lagstift
ning lrnn iir nnsluten till en foro;iJ~jning'ik:is.sa. 
innan han förviin·at riitl till rcnsion enligt den 
fiirst:i statens l:1g.stiflning 
t.'\ltcrnativ Al skall de rensionsriittiµhekr 
dt:nna rerson hitllcr pit alt fiirviin·<t tlir sig 
och sina dterlcvamlc bevaras till dess de vill
kor uppfyllts .;om kriivs fiir att uprhiira pi:n
sion. Om <I inte sker. skall de avµifler snm 
erlag\S av denna rerson eller for hans riikning 
övi:rföras till forsö1:jningskassan enligt de 
villkor som fastsliillts gcn\lm inhiirdcs ö1·er
cnskommelse mellan de bcriirda fördraµso;lu
tandt! staterna. 
I Alternativ Rl <>kall de a1·gifter s11m erlagh av 
denna rerson eller för hans riikning ii1·erföras 
till for-.,örjningskassan enligt de villkor som 
fastsliillts genom inbördes i.i1·erenskummi:l'ie 
mellan de berörda filrdragsslutande staterna. 

Mtematii-11 

Artikel 38 

I. I foll di1 lagstil"tningen i en fördragsslu
tande siat gör förviirv. hevarande eller ;lti:r
vinning av rensionsriitt beroende av fullgjor
da rerioder av försiikring. anstiillning. för
viirvsverksamhet eller busiittning. skall den· 
institution som tilliimpar denna lagstiftning 
vid samrnanliiggning av rerioder ta hiinsyn 
till rcrioder under vilka en person var anslu
ten till en försörjningskas~a och skyldig att 
.erliigga avgifter till den kassan. 

2. I fall d;°1 dt!n berörda personen uprfyller 
villkoren fiir utbetalning av rension med he-
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ing <1ccount of paragraph I of this Article. the 
a1rnmnt of the pension shall be determined in 
accnrdancc with Articles 8 to D. 

>. Where the legislation of a Contracting 
Party makes the payment of amounts credit
cd to a person"s account under a providcnt 
fund conditiPnal upon the completion of peri
(1ds of contrihutions. the institution which 
<1pplies that legislation shall. for the purpose 
pf ;1dding period~ together. t<1ke account of 
periods of insurance. employment. occ11pa
tinnal activity and rcsidence complcted under 
the legislalion of a Contracting Party under 
which he was affiliated lo a pensions scheme. 

ANNEX Il 

Mode! Agrccmcnt for thc co-ordination of 
hilatcral or multilateral social sccurity 
instruments 

Ar1id1· I 

r(ir the purpose of this agreement-
((1 I the term "Contracting Party" means 

any State Memher of the lnternational La
bour Organisation that is bound hy the agree
mcnt: 

1h1 the term "legislation·· includes any so
cial security rules as well as laws and regula
tions: 

Id the term "refugee" has the meaning 
assigned to it in Article I of the Convention 
relating to the Status of Refugees of 2R July 
19.~ I and in paragraph 2 of Article I of the 
Protocol relating to the Status of Refugees of 
>I January 196 7. without geographical limita

tilln: 
!dl the term "stateless person" has the 

me<t11ing assigned to it in Article I of the 
Convention relating to the Status of Statelcss 
Persons of 28 September 1954: 

Id the term "instrument" means any bila
teral or multilateral instrument concerning 
the maintenance of rights in course of acqui
sition in social security that is binding or will 
be binding on two or more Contracting Par
ties: 

(j) the term "institution" means any hody 
or authority directly responsiblc for applying 
all or part of the legislation of a Contraeting 
Party: 

()() 

aktande av punkt I i denna artikel. skall pen
sionsbeloppets besUimmas i iiverensstiim
melse med artiklarna 8 till D. 

3. I fall dit lagstiftningen i en fördrag~slu
tande stat gör utbetalning av belopp som 
g.otl'.krivits en person i en försörjning.skassa 
beroende av att avgiftsbetalningsrerioder 
fullgjorts. skall den institution som tilliimpar 
denn<t lagstiftning vid sammanläggning av pe
rioder ta hiin~yn till perioder av försiikring. 
anstiillning. förviirvsverksamhet och hosiitt
ning som fullgjorts enligt en fördragsslutande 
stats lagstiftning. enligt vilken han var anslu
ten till ett pensionssystem. 

BILAGA 2 

:'lormerande avtal för samordning a\' 
bilaterala och multilåterala överens
kommelser inom den sociala tryggheten 

Artikel I 

I detta avtal skall 
a) med "fördrag.sslutande stat" förstås 

var:je stat som är medlem av internationella 
arbetsorganisationen och som iir hunden av 
detta avtal; 

hJ med "lagstiftning" förstäs alla lagar. 
förordning.ar och regler om social trygghet: 

cJ "'flykting" ha samma innebörd som i 
artikel I i konventionen den 28 juli 1951 an
gf1cnde flyktingars riittsliga stiillning och i 
runkt 2 i artikel I i rrotokollet den 31 januari 
1967 angående flyktingars rättsliga ställning. 
utan geografisk begränsning: 

cl) ··statslös.. ha samma innebörd som i 
artikel I i konventionen den 28 sertemher 
1954 angående statslösa personers rättsliga 
ställning: 

e) med "överenskommelse" förstås varje 
bilateral eller multilateral överenskommelse 
angående bevarande av riittigheter under för
värvande inom den sociala tryggheten som iir 
bindande eller kommer att bli bindande för 
två eller flera fördragsslutande stater: 

n med "institution .. förstås varje organ 
eller myndighet som är direkt ansvarig för 
tilllämpningen av en fördragsslutande stats 
hela lagstiftning eller del diirav: 



Prop. 1983/84: 81 

(gl the term "periods of insuranee .. rneans 
periods of contribution, ernployrnent, occu
pational activity or residence which are dc
fincd or recogniscd as periods of insurance 
by the legislation under which thcy wcre 
cornplcted. and such other paiods as an: re
garded by that legislation as equivalent to 
periods of insurance; 

(/i) thc term "periods of cmploymcnt" and 
"periods of occupational aclivity" mean pe
riods dcfined or recognised as such by lhe 
legislation under which they were completcd, 
and such other periods as arc n:garded by 
that legislalion as equivalcnt to periods of 
ernployment or paiods of occupational acti
vity, respectively: 

<i) the term "periods of residence" means 
periods of residence defined or recogniscd as 
such by thc lcgislation under which thcy were 
completed: 

(j) the term "benefits" means all benefits 
in kind and in cash provided in respect of the 
contingency concerned. inclu<ling dcath 
grantsand-

(i) as benefits in kind, bencfils aimed at 
the prevention or any contingency covered 
by social security. physical rehabilitation 
and vocational rehabilitation: 

<iil as benlits in cash. all components 
therof provided out of public funds, and all 
increases, revaluation allowances or supp
lementary allowances. and any bcncfits 
awarded for the purpose of maintaning or 
improving earning capacity, lump-sum 
bcnefits which may be paid in licu of pcn
·sions and. where applicablc, any paymt!nls 
made by way of refund of contributions. 

Artide 2 

In the ficlcl govcrned by this agreemcnt, 
coverage by the provisions of each instru
ment binding on two or more Contracling 
Parties shall be extended to tht! nationals of 
any other Contracting Party, as well as lo the 
refugees and slateless persons resident in the 
territory of any Contracting Party. 

Artide3 

This agreemenl shall be applicable to all 
persons covered by lhe provisions of two llr 
more instruments. 

61 

gl med "fiirsiikringsperiodcr" fiirstiis pc
rioder av avgiftsbetalning. anstiillning. fl.ir
viirvsvcrksamhet eller bllsiittning. som iir de
finierade eller erkiinda som försiikringspe
rioder i den lagstiftning enligt vilken dc fullg
jorts, och andra sådana pcriodcr som cnligl 
denna lagstiftning anses likviirdiga mcd flir
siikringsperioder: 

h) med "anstfölningspcrioder" och "fl.ir
viirvsverksamhetsperioder" fiirstf1s perioder. 
som iir delinicrade eller erkända som siidana i 
den lagstiftning enligt vilken Je fullgjorts. l.H.:h 
andra sådana perioder snm enligt denna lag
stiftning a.1ses likvärdiga med anstiillnings
perioder respektive förviirvsvcrksamhets
perioder; 

i) med "bosiittningspcriodcr" försl<°1s bo
sättningspcrioder som iir dcfinicradc eller er
kända som s[1dana i den lagstiftning enligt 
vilken de fullgjorts; 

j) med "förmåner" förstås alla naturaför
måner och kontantförmtmcr -;om utges p{1 
grund av det ifn°1gavarande försiikringsfallct, 
inbegripet kapitalbelopp vid dödsfall. och 

(il som naturaförmilner {1syftar alt före
bygga var:ie försäkringsfall som tiicks av 
den sociala tryggheten eller som t1syftar 
fysisk rehabilitering eller yrkesinriktad re
habilitering; 

(iil som konlantförmi111er alla st1dana 
förmåner som utges av allmiinna kassor 
och alla höjningar, dyrtidscrsiittningar och 
kompletterande ersiittningar och var:ie för
mån som beviljas i syfte att bevara ellcr 
förbiittra förviirvsförmågan, cngångscrsiitt
ningar som betalas i stiillct för pensioner 
och. i förckommandt! fall. utbetalningar i 
form av återbetalning av avgifter. 

Artikel 2 

Inom del område som tiicks av detta avtal 
skall skydd. som Himnas genom bestiimmcl
serna i varje överenskommelse som binder 
två eller flera fördragsslutande stater, ut
sträckas till medborgarna i varje annan för
dragsslutande stat. liksom till llyktingar och 
statslösa och som är bosatta inom nägon för
dragsslutande stats territorium. 

Artikc/3 

Detta avtal skall giilla alla personer som 
omfattas av bestiimmelscrna i tvi'1 eller llera 
överenskommelser. 
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Ar1iclc4 

I. The rrnvisions ofan instrument hinding 
lll1 two ur more Cuntracting Parties. conco.:rn
ing the adding togo:thcr of periods of insur
ance. emrloyment. occurational activity nr 
rcsido.:nco.: for tho.: acqui-.ition. maintenance or 
recovery of 1 he righl 10 henclil -;hall be ;1ppli
cablc t11 corresponding periLKls <.:omrlcto.:d 
under the lt:gislation of any other Contrac1ing 
Party bound with tho.: said Partio.:s hy an in
-.trumo.:nt which also cumpriso.:s provisions 
concerning the adding together of such reri
ods. rrovido.:d that the periods to be addo.:d 
together are not ovo:rlapping. 

2. IL undo.:r the rrovisions of raragraph I 
ofthi:; Articlc. the institution ofa Contracting 
Party should arply the rrovisions of two or 
more instrument.\ whi<.:h conlain different 
modalitics for tho.: adding togetho.:r of periods. 
this institution shall apply exclusively the 
provisions which are most favourablc for the 
po.:rson concerno.:d. 

3. In tho.: case of bo.:nefits which. under all 
ro.: le vant instruments. arc awarded in comfor
mity with the lcgislation of only one Con
tracting Party. the adding together referred to 
in paragrarh I of this Articlc is carried out 
only to the e.\tenl necessary for the acquisi
tion. maintenance or recovery of lhc righl lo 
the most favourahle benefits provided for un
der this legislation. 

Ar1ic/e5 

I. lf the provisions of Article 4 are applica
blc. invalidity, old-age and survivors' bene
lits are determined in conformity with the 
provisions of raragraphs 2 to 4 ofthis Articlc. 

2. lf all the relevant instruments have 1-e
cour\e to the method of <1prortionmcnl. thc 
institution 11f each Contracting Party shall ap
ply the provisions of the instruments by 
which this Party is bound, regard being had 
to the adding together of periods carried out 
according to the rrovisinns of Article 4. rara
grarhs I and 2: however. it shall only award 
the highest amount of the benefits deter
mincd under these instruments. 

3. lf all the relevant instruments have re
couP;e to the method of integration. the insti
tution of the Conlracting Party which should 
award the benefits shall take into account for 
this rrnrpl!Se the provisions of Article 4. 

o2 

Arfi/.:d.J 

I. Bcstiimmelserna i en överenskommelse 
som binder l vå eller tlera fördragsslutande 
stater ang{1ende sammanliiggning av försiik
ringsperiodo.:r. anstiillning-.perioder. för
viirvsverhamhelsperioder och bosällnings
periotler för f'örviirv. bevarande och titervin
ning av riilten till form;\n skall tilliimpas för 
motsvarande perioder som fullgjorts enligt 
lagstiftningen i va1je annan flirdragsslutandc 
stal som ocksi\ omfattar villkor angilende 
sammanliiggning av sftdana perioder. forut
sall <tll de perillder som skall liiggas samnrnn 
inte sammanfaller. 

2. Om institutionen i en fördragsslutande 
stat enligt hestiimmelsern;1 i runkt I i denna 
artikel skall tilliimpa bestiimmelserna i tvt1 
eller lkra ö1·erenskomrnelser som innehiillcr 
olika metoder för sammanliiggning av pe
rioder. skall institutiono.:n tilliimpa uteslutan
de de villkor som iir fördelaktigast för den 
berörda personen. 

3. D{1 del giiller förrni1ner SLlm enligt alla de 
aktuella överenskon11111.:lserna skall beviljas 
enligt lagstiftningen i endast en fördragsslu
tande stal. skall den sammanliiggning som 
avses i punkt I i denna artikel utföras endast i 
den utslriickning som erfordras fiir förviirv. 
bevarande eller ;(tcrvinning av riitten till de 
fördelaktigaste flirm~'inerna enligt denna lag
stiftning. 

A.r1ikd 5 

I. On1 besliimrnelserna i artikel 4 iir 
tilliimpliga skall fiirm;"iner vid invaliditet ocl1 
ålderdom och till efterlevande foststiillas en
ligt hesliimmelserna i punkll'rna 2 till 4 i den
na artikel. 

2. Om all<1 aktuella överenskommelser till
liimpar fördclningsmeloden. skall institutio
nen i va1je fördragsslutamk st;1t tilliimpa be
stiimmelserna i de iiverenskommelser. ge
nom vilka staten iir hunden. varvid beaktas 
sammanliiggning av perioder som fullgjorts 
enligt bestiimmelserna i artikel 4 punkterna I 
och 2: institutionen sk<1ll dock bevilja endast 
de h1)sta förrntu1sbelopp som besUimts enligt 
dessa överenskommelser. 

3. Om alla aktuella överenskommelser till
liimpar integrationsmetliden. skall institutip
nen i den fi.irdragsslutande stal sum skall be
vilja förm<°u1erna diirvid beakta bestämmel
serna i artikel 4. 
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4. lf thc relevant instruments havc re
eourse respeetively to thc method of appor
tionmcnt and the method of integration. thc 
institution of cach Contracting Party shall ap
ply thc provisions of the instruments by 
\Vhich this Party is hound, regard being had 
to the adding together or periods .carried out 
according to the provisions of Article 4: how
ever, only the bcnefits resulting from the ap
plication of the most favourahle method shall 
be awarded lo the person conccrned. 

Norstedts Tryckori. Stockholm 1983 
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4. Om de aktuella överenskommelserna 
tillämpar fördclningsmetoden respektive in
tegrationsmetoden, skall institutionen i va1:ie 
fördragsslutande stat tilliimpa bestiimmelscr
na i den överenskommelser genom vilka den
na stat iir hunden, varvid beakta~ samman
liiggning av perioder fullgjorda enligt artikel 
4: dock skall den berörda personen beviljas 
endasi de förmtmer som följer av att den för
delaktigaste metoden tillämpas. 




