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

framställning till Ålands landsting om 

regeringens proposition till riksdagen med 

förslag till lag om godkännande av vissa be

stämmelser i överenskommelsen med Socialistis

ka Rådsrepublikernas Förbund om social trygg

het. 

Enligt 11 § 2 mom. 19 punkten självstyrelselagen för 

Åland av den 28 december 1951 bör landstinget ge sitt bifall 

till lag, genom vilken fördrag med främmande makt bringas i 

kraft inom landskapet Åland, för såvitt i fördraget ingår 

bestämmelser som innebär upphävande eller ändring av eller 

avvikelse från stadganden i självstyrelselagen. I anseende 

härtill och då ovan nämnda överenskommelse för Finlands del 

gäller bland annat hälso- och sjukvård, på vilka områden 

landstinget enligt 13 § 1 mom. 16 punkten självstyrelselagen 

har lagstif tningsbehörighet i landskapet samt bestämmelser 

om sådana avgifter som landstinget enligt 23 § 4 mom. 

självstyrelselagen bestämmer, erfordras landstingets ställ

ningstagande till ifrågavarande lags ikraftträdande i land

skapet. 

Med bifogande av regeringens proposition i saken, 

som även innehåller avtalstexten, föreslås 

att Ålands landsting 

samtycke till att 

kraft i landskapet 

måtte 

lagen 

Åland 

ge sitt 

träder i 

till de 



delar den nämnda överenskommelsen 

innebär avvikelse från självstyrelse-

lagen. 
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Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av 
vissa bestämmelser i överenskommelsen med Sovjetunionen om 
social trygghet 

PROPOSITIONENS HUVlJDSAKLIGA INNEHÅLL 

proposmonen föreslås att riksdagen god
känner överenskommelsen mellan Finland och 
Sovjetunionen om social trygghet, vilken un
dertecknades i oktober 1989. Syftet med över
enskommelsen är att ömsesidigt tillförsäkra 
vardera fördragsslutande statens medborgare 
rätt till samma socialskyddsförmåner på sam
ma villkor i den andra fördragsslutande staten 
som i det egna landet. I överenskommelsen 
fastställs de principer och förfaranden enligt 
vilka medborgarna i en fördragsslutande stat 
och deras efterlevande jämställs med motsva
rande persongrupper i den andra fördragsslu
tande staten beträffande förmåner ·som hör till 
överenskommelsens tillämpningso·mråde. 

Överenskommelsen träder i kraft den första 
dagen i den andra månaden som följer efter 
den månad då parterna har meddelat varandra 
att de godkänt överenskommelsen. Efter ik
raftträdandet tillämpas överenskommelsen på 
rättigheter som hållit på att intjänas vid ikraft
trädandet samt på förmåner som beviljas på 
basis av händelser som inträffat före ikraftträ
dandet, med undantag av engångsersättningar. 
Dock medför överenskommelsen ingen rätt till 
förmåner för tiden före dess ikraftträdande. 

I propositionen ingår ett lagförslag om god
kännande av de bestämmelser i överenskom
melsen som hör till området för lagstiftningen. 
Den föreslagna lagen är avsedd att träda i kraft 
vid samma tidpunkt som överenskommelsen. 

ALLMÄN MOTIVERING 

1. Nuläge och ärendets beredning 

1.1. Nuläge 

För närvarande finns det ingen överenskom
melse om social trygghet mellan Finland och 
Sovjetunionen. Detta är Sovjetunionens första 
överenskommelse om social trygghet, som 
framför allt avser arbetstagare och andra per
soner som flyttar från ett land till ett annat. 

Under de senaste decennierna har mycket 
arbetskraft rört sig mellan Finland och Sovjet
unionen. Om sociala trygghetsfrågor har man 
avtalat inofficiellt i samband med handelsavta
len så att arbetstagare som från Finland begett 
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sig till Sovjetunionen har hållits kvar inom 
ramen för det finska systemet. På motsvarande 
sätt har sovjetmedborgare med arbete i Finland 
funnits kvar inom det sovjetiska systemet för 
social trygghet, varvid finska försäkringspre
mier i regel inte har förutsatts. Detta arrange
mang har fungerat i praktiken, men först 
genom denna överenskommelse blir praxis reg
lerad på ett tillfredsställande sätt. 

Social trygghet i Sovjetunionen omfattar 
pensionsförsäkring, sjuk- och moderskapsför
säkring, olycksfallsförsäkring och familjeför
måner. Den sociala tryggheten administreras 
av fackföreningarna på arbetsplatserna i sam
råd med social- och hälsovårdsministeriet. 
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Pensionsskyddet består av det allmänna pen
sionssystemet och pensionssystemet för kollek
tivjordbruken. Dessa pensionssystem är huvud
sakligen likadana. Det allmänna pensionssyste
met omfattar löntagarna, arbetarna på statens 
lantbrukslägenheter och vissa utövare av fria 
yrken. Det allmänna pensionsskyddet komplet
teras av en frivillig tilläggspension. Till vissa 
yrkesgrupper betalas specialpensioner som av
viker från de allmänna bestämmelserna. 

Pensionsåldern för ålderspension bestämms 
enligt tre arbetskategorier som de olika arbete
na har delats in i. I den första kategorin, som 
omfattar arbeten med stora yrkesrisker, är 
pensionsåldern för män 50 år efter 20 arbetsår 
och för kvinnor 45 år efter 15 arbetsår. I den 
andra kategorin finns arbeten som kräver stor 
yrkesskicklighet och arbeten som producerar 
sådant som anses vara speciellt viktigt. 

Pensionsåldern för män är 55 år efter 25 
arbetsår och för kvinnor 50 år efter 20 arbets
år. I den tredje kategorin finns alla övriga 
arbeten och pensionsåldern för män är 60 år 
efter 25 arbetsår och för kvinnor 55 år efter 20 
arbetsår. Pensionsåldern är lägre för blinda, 
kvinnor som fostrat barn och arbetstagare som 
arbetat en viss minimitid i landets norra delar. 

Ålderspensionen är 50_.:. JOO % av medellö
nen den sista arbetade månaden eller alterna
tivt av medellönen för 60 månader de senaste 
JO åren. 

Pensionen höjs om det finns familjemedlem
mar att försörja och på grund av långvarig 
anställning. Minimipensionen är 70 rubel och 
maximipensionen 120 rubel i månaden eller 
100 % av förtjänsten. 1 vissa branscher som 
anses farliga är maximipensionen 140 eller 160 
rubel i månaden, beroende av antalet arbetsår. 

Om uttagandet av pension senareläggs, ökar 
pensionen med 10 rubel för varje år efter den 
normala pensionsålder, dock högst med 40 
rubel. Om en pensionstagare fortsätter att 
arbeta påverkas hans eller hennes pension av 
arbetsförtjänsten på ett sätt som bestäms av 
arbetet, lönen och bostadsorten. I allmänhet 
kan pensionen och lönen tillsammans inte 
överstiga 300 rubel i månaden. 

För invalidpension krävs, beroende på ar
betstagarens ålder, 2-20 arbetsår för män och 
1-15 arbetsår för kvinnor. I farliga arbeten är 
pensionosåldern lägre. Arbetsoförmögna per
soner indelas i tre kategorier. I den första 
kategorin finns de som är i behov av ständig 
vård, dvs. fullständigt arbetsoförmögna. I den 

andra kategorin finns övriga helt arbetsol'ör
mögna och i den tredje de som är delvis 
arbetsoförmögna. 

1 den första kategorin av arbetsoförmögna 
är pensionen 100 % och i den andra kate!!orin 
90 % av ålderspensionen. 1 den tredje katego
rin beror pensionen av arbetskategori och lö
nens storlek. 1 den första arbetskategorin är 
pensionen 45 O/o av lönen upp till en månads
lön om 60 rubel och 20 O/o av det överskridan
de lönebeloppet. 1 den andra arbetskate!!orin 
är pensionen 45 O/o av lönen upp till en- ma
nadslön om 50 rubel och 15 07o av det överskri
dande lönebeloppet samt i den tredje arbetska
tegorin 45 % av lönen upp till en månadslön 
om 40 rubel och 10 % av det överskridande 
lönebeloppet. Oberoende av arbetskategori .:ir 
minimipensionen för delvis arbetsoförmögna 
23 rubel och maximipensionen 60 rubel i måna
den. 

1 den första och andra kate!!orin arbetsför
mögna höjs pensionen med hä;syn till familje
medlemmar som skall försörjas. Ytterligare 
höjs pensionen med 10 och 15 % , om antalet 
arbetsår har varit minst JO respektive minst 15. 
Arbetsförtjänster under pensionstiden kan 
minska pensionen i den andra och tredje kate
gorin arbetsförmögna. 

Familjepension betalas till änkor och än
klingar, barn, barnbarn, syskon, föräldrar 
samt far- och morföräldrar. Änka eller änkling 
erhåller pension om han eller hon försörjer ett 
barn under 8 år och inte är i arbete. Om barn 
inte finns, krävs det i fråga om änkor att de är 
minst 55 år och i fråga om änklingar att de är 
minst 60 år eller att änkan eller änklingen är 
arbetsoförmögen. Föräldrar samt far- och 
morföräldrar erhåller pension på samma vill
kor som änkor och änklingar. 

Till barn, barnbarn och förmånslåtarens 
syskon betalas pension upp till 16 eller, om 
dessa studerar, 18 års ålder. Syskon och barn
barn erhåller pension endast i det fall att de var 
ekonomiskt beroende av förmånslåtaren. För 
en förmånstagare är familjepensionen lika stor 
som den pension som utbetalas till följd av 
partiell arbetsoförmåga. För två förmånstagare 
är familjepensionen lika stor som den pension 
som utbetalas i den andra kategorin arbetsför
mögna och för tre eller flera förmånstagare är 
den lika stor som den pension som utbetalas i 
den första kategorin arbetsförmögna. 

Arbetstagarna kan höja sitt pensionsskydd 
med JO till 50 rubel i månaden genom en 



frivillig tilläggspension. Redan beviljade pen
sioner justeras första gången 10 år efter bevil
jandet och därefter vart annat år. Justeringsbe
loppet utgör hälften av förtjänstnivåhöjni~gen. 

Pensionerna finansieras genom avgifter från 
arbetsgivarna och staten, vilka erlägger 50 OJo 
vardera. Med dessa avgifter bekostas också 
utgifterna för sjuk- och olycksfallsförsäkring. 
De frivilliga tilläggspensionerna finansieras 
med avgifter från arbetstagarna och staten. 
Arbetstagarnas andel av avgiften beror på det 
tilläggspensionsbelopp som önskas. 

Pensionsskyddet reformeras stegvis åren 
1991-92. Inom det allmänna systemet kom
mer man att börja betala tre typer av pensioner 
som är desamma som de nuvarande allmänna 
pensionerna, anställningspensioner i branscher 
där de vanliga pensionsreglerna inte passar, 
t.ex. flygtrafik, och sociala pensioner till per
soner som inte kan få pension grundad på 
arbete, t.ex. personer som är arbetsoförmögna 
från födseln. 

Arbetspensionens belopp kommer att bli be
roende av lönen och anställningstiden. Full 
pension utgör 75 OJo av den pensionsgrundande 
lönen. Maximigränsen utgörs av fyra gånger 
minimilönen i landet. 

Republikerna, områdena och de· lokala sov
jeterna samt arbetsplatserna kan betala 
tilläggspensioner till sina egna pensionstagare. 

Sjukdagpenning betalas ur det allmänna sys
temet till löntagare, studeranden och arbetare 
på statens lantbrukslägenheter. 

Kollektivjordbruken har sitt eget system. I 
allmänhet betalas alla förmåner av det företag 
som betalar ut lönen. Dagpenningen utgör 
50 OJo av lönen, om antalet arbetsår är under 
tre. Därefter utgör dagpenningen 60 OJo av 
lönen om antalet arbetsår är 3 till 5, 80 OJo om 
arbetsåren är 5 till 8 och 100 OJo om arbetsåren 
är fler än 8. 

Dagpenning utbetalas i högst fyra månader, 
varefter invalidpension beviljas om personen i 
fråga fortfarande är oförmögen till arbete. 

Moderskapspenningen utgör 80 OJo av lönen. 
Fr.o.m. den 1 december 1990 kommer mo
derskapspenning att betalas för 126 + 14 
dagar. 

Moderskapsunderstödet är 210 rubel för var
je barn. 

Moderskapsledigheten fortgår tills barnet 
fyllt ett år och för denna tid betalas 35-50 
rubel i månaden. 
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Sjukvårdsförmåner ges till alla som är bosat
ta i landet. Förmånerna omfattar sjukhusvård, 
laboratorietjänster, tandvård, omsorg i sam
band med graviditet och förlossning, hjälpme
del, transporter och mediciner. 

Familjemedlemmar ges samma förmåner 
som familjeförsörj aren. 

Kortvariga olycksfallsförmåner betalas av 
arbetsgivarföretaget. 

Förmånen är lika stor som lönen. Sjukvårds
tjänsterna kommer från sjukförsäkringen. 

Full förmån vid arbetsoförmåga är lika stor 
som ålderspensionen. Den som behöver ständig 
vård får förhöjd förmån och förmånen höjs 
också om det finns familjemedlemmar att 
försörja. 

Familjepension betalas till arbetsoförmögna 
änkor som fyllt 55 år och till änkor som har 
barn att försörja samt till arbetsoförmögna 
änklingar som fyllt 65 år och till änklingar som 
har barn att försörja. Familjepension betalas 
också till förmånslåtarens barn och föräldrar. 
För tre eller flera förmånstagare är pensionen 
110 OJo och för två förmånstagare 100 07o av 
förmånslåtarens ålderspension. För en 
förmånstagare är pensionen 65 OJo av förmåns
låtarens lön upp till en månadslön om 40 rubel 
och 10 OJo av den överskridande delen. 

Barnbidrag betalas till ensamförsörjare för 
ett barn och till andra familjer för det fjärde 
barnet och de därpåföljande barnen. 

Barnbidraget utgör 4-15 rubel per månad 
per barn beroende av deras antal. För ensam
försörjande mödrar är barnbidraget 20 rubel i 
månaden för varje barn. För handikappade 
barn under 16 år betalas ett särskilt barnbi
drag. 

1.2. Ärendets beredning 

Överenskommelsen har beretts i samarbete 
mellan utrikesministeriet och social- och hälso
vårdsministeriet. Under beredningen har soci
alförsäkringsanstalterna och arbetsmarknads
parterna hörts. 

Förhandlingarna om överenskommelsen in
leddes i juli 1989 och slutfördes i oktober 1989. 
Överenskommelsen undertecknades den 26 ok
tober 1989 och den till överenskommelsen an
slutna verkställighetsöverenskommelsen den 14 
september 1990. 
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2. Propositionens ekonomiska 
verkningar 

Vid förhandlingarna om överenskommelsen 
utgick man från att de ekonomiska förmåner 
och merkostnader som den medför kommer att 
utjämnas mellan de två staterna på lång sikt. 
Det är mycket svårt att anföra sifferuppgifter 
om nyttan och kostnaderna, ty dessa är be-

roende av flyttningsrörelsen mellan Finland 
och Sovjetunionen i framtiden. 

Det är dock inte fråga om några betydande 
merkostnader för Finlands del. Eftersom över
enskommelsen inte omfattar folkpensionssyste
met i Finland, föranleds inga merkostnader 
beträffande detta på det sätt som i fråga om 
övriga överenskommelser om social trygghet. 

DET ALJMOTIVERING 

1. Överenskommelsens innehåll 

Artiklarna I till 9 i överenskommelsen inne
håller grundläggande bestämmelser och be
stämmelser om tillämplig lagstiftning. I artik
larna 10 till 17 finns bestämmelserna om det 
egentliga sakinnehållet, i artiklarna 18 till 23 
allmänna bestämmelser samt i artiklarna 24 till 
26 finns övergångs- och slutbestämmelserna. 
Dessutom hör ett slutprotokoll med två artik
lar till överenskommelsen .. 

Artikel I. I denna artikel definieras vissa 
uttryck som används i överenskommelsen. 

Artikel 2. I denna artikel fastställs särskilt 
för vardera fördragsslutande staten vilken lag
stiftning som skall tillämpas. 

Överenskommelsen bygger på principen om 
ömsesidighet. På grund härav motsvaras varje 
gren av social trygghet i den ena fördragsslu
tande staten av den gren i den andra fördrags-
slutande staten som omfattar samma 
förmåner. Överenskommelsens tillämp-
ningsområde omfattar omsorg vid sjukdom 
och graviditet i de båda länderna, pensionsför
säkringen med den begränsningen att finsk 
folkpension berörs av överenskommelsen en
dast i fråga om tillämplig lagstiftning (artiklar
na 6 till 8 och artikel 19). Arbetsolycksfalls
och yrkessjukdomsförsäkringen samt barnbi
dragen omfattas också av överenskommelsen. 
överenskommelsen omfattar inte skydd för 
arbetslösa, eftersom ett dylikt system inte finns 
i Sovjetunionen. 

Artikel 3. I denna artikel bestäms att över
enskommelsen tillämpas på de fördragsslutan
de staternas medborgare och dessas familje
medlemmmar. 

Artikel 4. 1 denna artikel bestäms hur med
borgarna i en fördragsslutande stat, vilka om
fattas av endera statens lagstiftning om social 
trygghet, skall jämställas med den andra 
fördragsslutande statens medborgare på denna 
stats territorium. I slutprotokollet utsträcks 
denna jämställda behandling till att om fatta 
också t.ex. flyktingar och statslösa. 

Artikel 5. I denna artikel bestäms att intjä
nade förmåner också betalas till personer bo
satta på den andra statens territorium. 

Artikel 6. I denna artikel ingår en grundläg
gande bestämmelse enligt vilken personerna i 
fråga tillhör området för lagstiftningen i nå
gondera av de fördragsslutande staterna. Krite
riet är härvid arbete, i fråga om de grenar av 
den sociala tryggheten som baserar sig på 
arbete, och det land den berörda personen är 
bosatt i, om förmånerna beviljas på basis av 
boende. 

Artikel 7. Avvikande från huvudreglen i 
föregående artikel bestäms i stycke 1 i denna 
artikel att arbetstagare som temporärt har 
sänts till den andra fördragsslutande statens 
territorium skall omfattas av systemet för so
cial trygghet i den sändande staten. Ingen 
gräns har här fastställts för den tid arbetsta
garen är utsänd, i motsats till övriga över
enskommelser om social trygghet som Finland 
har ingått. 

Enligt stycke 2 omfattas resande personal 
vid transportföretag av lagstiftningen om so
cial trygghet på företagets hemort. Sjömän 
omfattas av systemet för social trygghet i 
fartygets flaggstat. 

Personalen vid diplomatiska och konsulära 
beskickningar omfattas av lagstiftningen i den 
sändande staten. Personal som anställts på 



orten kan dock, om de så önskar, välja att 
omfattas av systemet i den stat de arbetar i. 

Artikel 8. I denna artikel bestäms att perso
ner som arbetar för samföretag omfattas av 
systemet för social trygghet i det land på vars 
territorium samföretaget är beläget. Om ar
betstagaren är medborgare i den andra 
fördragsslutande staten, kan han dock ansöka 
om att få tillhöra systemet för social trygghet i 
den stat han är medborgare i. 

En dylik bestämmelse finns inte i någon 
annan av de överenskommelser om social 
trygghet som Finland har ingått. Bestämmelsen 
gör det möjligt för finska medborgare att 
stanna kvar inom Finlands system för social 
trygghet då de åker för att arbeta i samföretag 
i Sovjetunionen. 

Artikel 9. I denna artikel bestäms att försäk
ringspremier erläggs endast i det land vars 
system för social trygghet arbetstagaren omfat
tas av. 

Artikel 10. I denna artikel bestäms att då 
rätten till sjuk- och moderskapsförmån fast
ställs skall vid behov beaktas försäkringsperiod 
som uppfyllts i det andra landet. 

Artikel 11. I denna artikel bestäms att en 
person som tillfälligt vistas på den andra 
fördragsslutande statens territorium skall er
hålla de sjukvårdsförmåner som han behöver. 
På motsvarande sätt erhåller en pensionär och 
hans familjemedlemmar sjukvård i det land 
som de är bosatta i. 

Artikel 12. I föregående artikel avsedd sjuk
vård ges på det lands bekostnad, där sjukvår
den erhålls. 

Artikel 13. Enligt denna artikel beaktas vid 
behov försäkringsperioder i det andra landet 
för att rätt till pension skall uppkomma. 

Beträffande denna bestämmelse finns en sär
skild bestämmelse om finsk arbetspension i 
slutprotokollet. I övrigt bestäms pensionerna i 
de två fördragsslutande staterna i enlighet med 
lagstiftningen i respektive stat. 

Artikel 14. Bestämmelser i artikeln beror på 
det sovjetiska pensionssystemet. Den saknar 
betydelse för Finlands del. 

Artikel 15. Enligt denna artikel utges olycks
falls- och yrkessjukdomsförmåner i det land 
där personen i fråga är försäkrad. Om en 
arbetstagare i båda de fördragsslutande stater
na har utfört sådant arbete som utsatt honom 
för en yrkessjukdom, betalas förmånen av 
försäkringsanstalten i den stat på vars territo
rium detta arbete senast utfördes. Om en 
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yrkessjukdom förvärras, ersätter den försak
ringsanstalt som utbetalar förmanen även det
ta, om det inte kan påvisas att försämrin!len 
uppkommit till följd av arbete som utförts- pa 
den andra fördragsslutande statens territorium. 

Artikel 16. Enligt denna artikel erhaller en 
olycksfallsförsäkrad person, som tillfälligt vis
tas i den andra fördragsslutande 'itaren, i 
denna stat den sjukvård han behöver. Vården 
är avgiftsfri och den bekostas av den inrättning 
som lämnar vården. -

Artikel 17. I denna artikel bestäms att barn
bidrag alltid betalas från det land som barnet 
vistas i. 

Artikel 18. I denna artikel bestäms om 
upprättandet av en särskild verkstälJighetsöve-
renskommelse. -

Artikel 19. I artikeln ingår bestämmelser om 
undantag i fråga om val- av lagstiftning. 

Artikel 20-23. I dessa artiklar bestäms om 
vissa administrativa förfaranden som tillämp
ningen av överenskommelsen fordrar. 

Artikel 24-26. I övergångs- och slutbestäm
melserna bestäms om all;nä;na omständigheter 
i samband med överenskommelsens ikr~ftträ
dande. 

Slutprotokollet. Enligt artikel I i slutproto
kollet tillämpar parterna sådan lagstiftning el
ler sådana internationella konventioner som de 
anslutit sig till, enligt vilka grunderna för 
beviljande av pensioner och förmåner är libe
ralare än vad denna överenskommelse förutsät
ter. 

Artikel 2 berör personer, som söker sådan 
pension enligt Finlands arbetspensionslagstift
ning, som för att kunna beviljas förutsätter 
boende i Finland under en viss tid. Om sökan
den inte varit bosatt i Finland tillräckligt länge, 
kan en motsvarande arbetsperiod i Sovjetuni
onen räknas honom till godo. 

2. Ikraftträdande 

Enligt artikel 26 träder överenskommelsen i 
kraft den första dagen i den andra manad som 
följer efter den månad då parterna meddelat 
varandra att de konstitutionella kraven för 
ikraftträdandet har uppfyllts. 

Avsikten är att lagen om godkännande av 
vissa bestämmelser i överenskommelsen skall 
träda i kraft vid samma tidpunkt som över
enskommelsen. 
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3. Behovet av riksdagens sam
tycke 

Bestämmelserna i artikel 19 i överenskom
melsen innebär att normgivningsmakt delege
ras till social- och hälsovårdsministeriet. 

Bestämmelserna i artikel 11 om utgivande av 
sjukvård, vilka ansluter sig till tillämpningsom
rådet för folkhälsolagen, innebär att kommu
nerna åläggs sådana förpliktelser som måste 
fastställas i lag. 

Artikel 21 om befrielse från skatter och 
avgifter innebär undantag från Finlands inter
na lagstiftning om skatter och avgifter. 

Bestämmelserna i artikel 9 avviker också 
från gällande lagstiftning om social trygghet. 

Med stöd av vad som anförts ovan och 
enlighet med 33 regeringsformen framställs 

att Riksdagen godkänner de bestäm
melser som kräver Riksdagens sam
tycke i den i Helsingfors den 26 oktober 
1989 mellan Republiken Finland och 
Socialistiska Rådsrepublikernas 
Förbund ingångna överenskommelsen 
om social trygghet. 

Eftersom överenskommelsen innehåller be
stämmelser som hör till området för lagstift
ningen, föreläggs Riksdagen samtidigt följande 
lagförslag: 

Lag 
om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Socialistiska Rådsrepublikernas 

Förbund om social trygghet 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

1 § 
Bestämmelserna i den i Helsingfors den 26 

oktober 1989 mellan Republiken Finland och 
Socialistiska Rådrepublikernas Förbund in
gångna överenskommelsen om social trygghet 
är, för så vitt de hör till området för lagstift
ningen, i kraft så som därom överenskommits. 

Helsingfors den 9 november 1990 

2 § 
Närmare stadganden om verkställigheten av 

denna lag utfärdas vid behov genom förord
ning. 

3 § 
Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som 

fastställs genom förordning. 

Republikens President 

Tf. utrikesminister 
Statsminister 



(Översättning) 

ÖVERENSKOMMELSE 

mellan Republiken Finland och Socialistiska 
Rådsrepublikernas Förbund om social 

trygghet 

Republiken Finland och Socialistiska Råds
republikernas Förbund 

som önskar utveckla och fördjupa de 
vänskapliga förbindelserna mellan länderna 
och reglera samarbetet på området för social 
trygghet 

har kommit överens om följande: 

Grundläggande bestämmelser 

Artikel l 

I. De nedan uppräknade uttrycken har 
denna överenskommelse följande betydelse: 

a) i samband med denna överenskommelse 
avser "parterna" Republiken Finland och So
cialistiska Rådsrepublikernas Förbund (Sovjet
unionen), 

b) "lagstiftning" avser lagar, förordningar 
och föreskrifter som gäller områdena för de i 
artikel 2 angivna systemen för social trygghet 
på de två parternas territorier, 

c) "befullmäktigad myndighet" avser i Fin
land social- och hälsovårdsministeriet och i 
Sovjetunionen den sovjetiska statskommitten 
för arbetsärenden och sociala frågor, 

d) "behörigt organ" avser ämbetsverk eller 
inrättning som har i uppgift att tillämpa den 
lagstiftning som anges i artikel 2, 

e) "arbetstagare" avser en person som till 
följd av att han utför eller har utfört arbete 
mot ersättning omfattas av en bestämd lagstift
ning, vilket tas upp i artiklarna 2 och 3 i denna 
överenskommelse, 

7 

.ll.Of'OBOP 

~teiK.llY <l>ttH.1S1HJlc1rni1 Pecny6,1111rni1 11 Co
IOJOM CoeeTCKHX CouwanttcTtt<tecKHX Pecny6-

.111K 0 COUHaJlbHOM oöecne<teHHH 

<l>HHJUIHJlCKalI Pecrry611uKa H Co103 CoseT
CKHX CouHaJIHCTHqecKHX Pecrry61111K, 

. PYKOBOLICTBYlICb A<eJlaHHeM paJBHBaTb H 
yrny6JllITb LipyA<eCTBeHHbie OTHOWeHHlI ~le/K
LIY LIBYMlI CTpaHaMH H perynuposaTb COTPYLI
HHqecTBO B 0611acTH COUHaJ!bHOro o6ecrreqe
HHlI, 

LIOfOBOPHJlHCb 0 HHlKeCJleLIYIOIUeM: 

OcHOBHbie rronoJKeHHlI 

CTaTblI l 

l. TepMHHbI, rrepeq11rneHHb1e HnJKe, yno
Tpe6nlIIOTClI B HaCTOlIIUeM lloroeope B cne
LIYIOIUeM JHaqeHHH: 

a) "lloroeapusa10wneclI CropoHbI" 03Ha
qaeT B KOHTeKCTe HaCTOlIIUero lloroeopa 
<l>ttHJilIHLICKYIO Pecrry611HKY 11 Co103 CoseT
CKHX CouHaJIHCTHqecKHX Pecrry611uK (CCCP); 

6) "3aKOHOLiaTeJibCTBO" 03HaqaeT JaKOHbl, 
yKa3bl H ITOJIOlKeHHlI 0 COUHaJ!bHOM o6ecneqe
HHH, rrpeLIYCMOTpeHHbie B CTaTbe 2 HaCTOlIIUe
ro llorosopa, KOTOPbie neACTBYlOT COOTBeT
CTBeHHO Ha TeppHTOPHH KalKLIOA 113 lloroea
p11eaI01UHXClI CTopoH; 

B) "YrrOJlHOMOqeHHbIA" 03HaqaeT llJllI <l>H
HJllIHLIHH l'vIHHHCTepcTBO COUHaJ!bHOro 
o6ecrreqeHHlI u JLipasooxpaHeHHlI, 1111lI CCCP 
- rocy11apcTBeHHbIA KOMHTeT CCCP rro TPY
lIY H COUHaJ!bHbIM eorrpocaM; 

r) "KOMITeTeHTHbIA opraH" 03HaqaeT opraH 
HJlH yqpelKLieHHe, Ha KOTOpbIA B03JIO)l(eHO 
rrpHMeHeHHe JaKOHOLiaTeJibCTBa, rrpenycMOT
peHHOro B CTaTbe 2 HaCTOlI1Uero llorosopa; 

LI) "TPYLilIIUHAClI" OJHaqaeT JlHUO, KOTOpoe 
B CBlIJH c TeM, qTo OHO BbIITOJlHlieT HJlH 
Bb!ITOJIHlIJIO KaKYIO-JlH60 pa60TY Ja B03Ha
rpa)l(.!IeHHe, ITOll'IHHlieTClI orrpeLieJieHHOMY 3a
KOH01IaTeJibCTBy, 0 qeM roeopHTClI B CTaTbHX 
2 H 3 HaCTOlI1Uero lloroeopa; 



8 

O "försäkrings- eller arbetsperiod" avser 
den period som skall beaktas enligt en parts 
lagstiftning då rätten till motsvarande sociala 
förmån fastställs, 

g) "förmån" avser vilken som helst av de 
penningersättningar eller vårdförmåner som 
den i artikel 2 i denna övsrenskommelse avsed
da lagstiftningen förutsätter. 

h) "invalidpension" avser pension som en
ligt en parts lagstiftning beviljas på grund av 
förlorad eller nedsatt arbetsförmåga, 

i) "familjepension" avser pensioner som 
enligt en parts lagstiftning beviljas efterlevande 
anhöriga. 

2. Övriga begrepp eller uttryck i denna 
överenskommelse har den betydelse som de 
givits i den berörda partens lagstiftning. 

Artikel 2 
I. Denna överenskommelse omfattar parter

nas lagstiftning som gäller 

a) förmåner som betalas på grund av sjuk
dom eller moderskap, allmänna folkhälso- och 
sjukhustjänster samt förmåner till följd av 
dödsfall, 

b) ålders-, invalid- och familjepensioner, 
inbegripet förmåner till följd av olycksfall i 
arbete eller yrkessjukdom, 

c) förmån som betalas till barnfamiljer, 
d) arbetsgivares eller företags socialskydds

avgift. 
2. Denna överenskommelse tillämpas också 

på lagstiftning som ändrar eller kompletterar 
de bestämmelser som anges i stycke 1. 

3. Beträffande pensioner som inte grundar 
sig på en arbetsperiod skall en part tillämpa sin 
egen lagstiftning, dock med iakttagande av 
bestämmelserna i artiklarna 6-8 och artikel 19 
i denna överenskommelse. 

e) "cTpaxosoli mm Tpynosoli cTan:" 03Ha
qaeT nepnon, yqHTbIBaeMhrtt no 1aK0Hona
TeJThCTBY Kan:noli H3 .llorosapusa10wHxcll 
CTOPOH npH onpeneneHHH npasa Ha COOTBeT
CTBYIOWee noco6ne no comia.JihHOMY 06ecne
qeHH10; 

iK) "noco6ne" 03HaqaeT KaKylO-JTH6o neHen:
Hy10 BhmJTaTy HJTH KaKHe-m160 ycnyrn, npeny
CMOTpeHHhie 3aKOHonaTeJTbCTBOM, ynOMllHY
TblM B CTaTbe 2 HaCTOllwero .llorosopa; 

3) "neHCHll no HHBa.JIHnHOCTH" H "neHCHll 
no HeTpynocnoco6HOCTH" B COOTBeTCTBHH c 
3aKoHonaTeJ1hCTBOM .llorosapnsa10wnxcll 
CTopoH 03Haqa10T neHCHH, npenocTaBnlleMhie 
B CBll3H c YTpaTott HJlH CHmKeHHeM Tpynocno
co6HOCTH; 

11) "ceMell:Hall neHcull" 11 "neHCHl! no cny
qa10 IlOTepu KOPMHJlbUa" B COOTBeTCTBHH c 
3aKOHonaTeJ1hCTBOM .llorosap11salOWHXCl! 
CTopoH 03Hal{alOT neHCHH, npenocTaBnlleMbie 
HiK.QHBeHUaM YMepwero. 

2. Bce npyrne TepMHHhI nnu Bb1pa)f(eHHll, 
ynoTpe611l!eMh1e s HacTOllWeM .llorosope, 
HMelOT 3Hal{eHHe, KOTOpoe HM npnnaeTCl! 3a
KOHonaTeJ1hCTBOM COOTBeTCTBYlOWeli .lloro
sapnsa10well:Cll CTopoHhI. 

CTaThl! 2 
I. HacTOl!WHli .llorosop pacnpocTpaHHeTcl! 

Ha 3aKOHonaTeJ1hCTB0 .llorosapHBalOWHXCll 
CTOPOH o: 

a) noco6Hl!X no MaTepHHCTBY' 6one3HH H B 
cnyqae cMepTH, a TaK)f(e o6wHx ycnyrax no 
HaponHoMy 3,apasooxpaHeHHIO H 06w11x 6onh
HHl{HbIX ycnyrax; 

6) neHCHl!X no CTapOCTH, no HHBa.JIH.QHOCTH 
H no CJlyl{alO ITOTepH KOPMHJlhUa, B TOM l{HCJle 
noco611l!x, npenocTaBnl!eMI:.IX scnencTBHe TPY
nosoro yse%ll 111111 npo<t>ecc110HanI:.Horo 3a60-
nesaH11l!; 

s) noco6mi:x nnl! ceMell: c neThMH; 
r) B3HOcax pa6oTonaTenell: (npennpttl!THH) 

Ha COUHa.JlhHOe CTpaxoBaHHe. 
2. HacTOl!WHll: .llorosop 6yneT pacnpo

CTpaHl!ThCl! H Ha 3aKOHOllaTeJ1hCTBO, KOTO
PhlM H3MeHl!lOTCll HJlH nononHl!lOTCl! nono)f(e
HHl!, yKa3aHHble B UYHKTe I HaCTOl!Well: CTa
TbH. 

3. B OTHOWeHHH neHCHH, He OCHOBaHHbIX 
Ha TpynosoM cTa:>Ke, .llorosapttsa10wal!cl! 
CTopoHa rrpHMem1eT csoe 3aKoHonaTeJ1hCTBO, 
onHaKO c co61110neHHeM OOJlO)f(eHHH CTaTett 
6-8 H cTaThH 19 HacTol!wero .llorosopa. 



Artikel 3 
Bestämmelserna i denna överenskommelse 

gäller personer som omfattas av lagstiftningen 
som anges i artikel 2 och är någondera partens 
medborgare, samt dessas familjemedlemmar. 

Artikel 4 

Parternas medborgare som denna över
enskommelse skall tillämpas på har samma 
skyldigheter och rättigheter enligt lagstift
ningen i artikel 2 som den andra partens 
medborgare, om inte annorlunda är bestämt i 
denna övsrenskommelse. 

Artikel 5 
Förmåner som på grund av arbete har bevil

jats enligt en parts lagstiftning får inte minskas 
eller ändras och utbetalningen av dem får inte 
avbrytas, vare sig temporärt eller definitivt, till 
följd av att förmånstagaren är bosatt på den 
andra partens territorium. Övriga förmåner 
betalas enligt lagstiftningen hos den part på 
vars territorium personen i fråga är bosatt. 

Artikel 6 
De medborgare som denna överenskommelse 

gäller omfattas av lagstiftningen hos den part 
på vars territorium de utför arbete, samt, i de 
fall förmåner beviljas på basis av boende, av 
lagstiftningen hos den part på vars territorium 
de är bosatta, om inte annorlunda är bestämt i 
denna överenskommelse. 

Artikel 7 
Från bestämmelserna i artikel 6 i denna 

överenskommelse görs följande undantag: 

I. En arbetstagare som omfattas av en parts 
lagstiftning och som för en bestämd tid ut
sänds till den andra partens territorium för att 
utföra arbete fortsätter att tillhöra den först
nämnda partens lagstiftning under den tid 
detta arbetsuppdrag pågår. 

2 3013855 
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CTaTbH 3 

CTono)!(eHirn HacTOHIUero llorosopa pacnpo
cTpaHHIOTCH Ha mm, oxsaqeHHbIX 1aKOHOLia
TeJ1bCTBOM, npeLiyCMOTpeHHblM B CTaTbe 2, 
HBJlHIOIUHXCH rpa)!(LiaHa~m OLIHOH H3 llorosa
PHBalOIUHXCH CTopoH, a TaKA<e Ha qneHOB ux 
ceMefi. 

CTaTbH 4 
fpaA<LiaHe OLIHofi llorosapHBaIOIUeficH CTo

POHhI npttpaBHHBalOTCH B rrpasax H o6H3aHHO
CTHX K rpa1K11aHaM LipyroH: llorosapttBalOUlefi
cH CTopoHhI s OTHoweHHH 1aK0Ho11aTeJ1h
cTBa, npeLIYCMOTpeHHOro CTaTbefi 2, ec:rn 
HHOe He orosopeHo B HaCTOHIUeM llorosope. 

CTaTbH 5 
CTOC06HH, npeLIOCTaBJlHeMble Ha OCHOBaHHH 

TPY LIOBOro CTa)!(a no 3aKOHOLiaTeJlbCTBY 
OLIHofi LlorosapttsaIOweficH CTopoHhI, He 
no1me)f(aT coKpaweHHIO, H3MeHeHHIO, npeKpa
UleHHIO IIJlH OTMeHe ll3-3a Toro, 'ITO rronyqa
TeJlb npO)!(HBaeT Ha TeppHTOPIIH LipyroH: llo
rosapHBalOIUeficH CTopoHhI. llpyrne rroco611H 
Bb1I1Jla'IHBa10TCH B OOTBeTCTBHH c 3aKOH01la
TeJlbCTBOM CTOPOHbl, Ha TeppHTOPIIH KOTO
pofi npo)f(ttBaeT 1aHHTepecosaHHOe n11uo. 

CTaTbH 6 
fpa)!(llaHe, Ha KOTOpb!X pacrrpOCTpaHHeTCH 

LieHCTBHe HaCTOHIUero Llorosopa, ITOLI'IHHH
IOTCH 3aKOHOLiaTeJlhCTBY TOH LlorosapttBa
IOIUeficH CTopOHbl, Ha TeppllTOPHH KOTOpofi 
OHH OCYIUeCTBJlHIOT TPYllOBYIO LieHTeJlhHOCTb, 
a B CJlY'IMX npeLIOCTaBJleHHH noco6ttfi Ha 
OCHOBaHHH rrpO)f(HBaHHH - 3aKOH01laTeJ1bCTBY 
LlorosapttBaIOweficH CTopoHhI, Ha TeppttTO
pHH KOTOpol:l OHH rrpO)f(HBalOT. ecntt HHOe He 
npe11yCMOTpeHO HaCTOHIUHM llorosopOM. 

CTaTbH 7 

l--13 CTOJlO)f(eHHi:l, yKa3aHHbIX B CTaTbe 6 Ha
CTOHIUero llorosopa, ycTaHaB11ttsa10TCH cne
llYIOlllHe ll3'bHTHH: 

I. Tpy11HIUttecH, Ha KOTOphIX pacrrpocTpa
HHeTCH 3aKOH01laTeJlhCTBO OllHOi:l Llorosap11-
Ba10wellcH CTopoHbI, HarrpasneHHhie Ha pa6o
TY Ha onpe11e11eHHblil rrepHOll Ha TeppHTOPHIO 
11pyrol:l Llorosapnsa10wellcH CTOPOHbI, no11-
'IHHHIOTCH 3aKOH01laTeJlbCTBY rrepsol:l llorosa
PHBaIOIUei:lcH CTopoHhI Ha speMH BhmonHeHHH 
yKa3aHHOi:l pa60Tbl. 
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2. Resande personal vid transportföretag 
som verkar på de båda parternas territorier 
omfattas av lagstiftningen hos den part på vars 
territorium företaget i fråga har sitt hemvist. 

3. Besättningen på fartyg omfattas av lag
stiftningen hos den part vars flagg fartyget i 
fråga för. Arbetstagare som anställts för last
ning, lossning och reparation av fartyg eller i 
hamnövervakningsuppgifter omfattas av lag
stiftningen hos den part på vars territorium 
hamnen i fråga är belägen. 

4. Den diplomatiska, administrativa och tek
niska personalen samt tjänstepersonalen vid en 
diplomatisk beskickning hos den andra parten 
samt konsulära tjänstemän, funktionärer och 
tjänstepersonal, ävensom familjemedlemmar 
som bor i samma hushåll som dessa, omfattas 
av den sändande partens lagstiftning. 

Administrativ och teknisk personal samt 
tjänstepersonal vid en parts diplomatiska be
skickning samt funktionärer och tjänstsperso
nal vid konsulat, vilka är den sändande partens 
medborgare men varaktigt bosatta i vistelse
staten, kan välja om de vill tillhöra denna parts 
eller den andra partens lagstiftning. Detta val 
skall träffas under de sex första månaderna 
räknat från den dag denna överenukommelse 
trädde i kraft eller i förekommande fall inom 
sex månader räknat från den dag arbetet inled
des på den parts territorium där arbetet utförs. 

Artikel 8 
Parternas arbetstagare som är anställda hos 

ett finskt-sovjetiskt samföretag på endera par
tens territorium omfattas av lagstiftningen hos 
den part på vars territorium företaget är place
rat. På ansökan av en arbetstagare fastställs 
dennes rätt till social trygghet i enlighet med 

2. IlepeMewruol.lllllicsi nepcoHan TpaHcnop-r
HbIX npennpHSITHfi, pa6oTal-OWHfi Ha TeppHTO
PHH 06e11x llorosap11sa1-0w11xcsi CTopoH, non
nanae-r non 3aKoHonaTeJ1bCTBO TOfi llorosa
p11sa10weficsi CTOPOHbI, Ha Tepp11Top1111 KOTO
pofi pacTIOJ10)KeHbl OCHOBHbie opraHbl ynpaB
neHHSI COOTBeTCTBYl-OWero npennpHSITHSI. 

3. Ha •rneHoB JKHna)Ka cynHa pacnpocTpa
Hsie-rcsi 3aKOHonaTeJ1bCTBO Llorosap11sa1-0wefi
csi CTOPOHbl, non cl>naroM KOTopofi nnasaeT 
JTO cynHo. 

Tpynsiw11ecsi, np11HS1Tb1e Ha pa6oTy no no
rpy3Ke, pa3rpy3Ke H peMOHTY cynoB HJ1H B 
CJTY)K6y oxpaHbI nop-ra, non'UIIUll-OTCH 3aKOHO
naTeJ1bCTBY TOfi CTopoHbI, Ha Tepp11Topm1 
KOTopofi pacnonoJKeH nopT. 

4. Ha •rneHoB n11nnoMaTH'iecKoro, anMH
HHCTpaTHBHO-TeXHHtiecKoro H o6CJTY)KHBa
IOlllero nepcoHarra n11nnoMaT11tiecKoro npen
CTaBHTeJ1bCTBa, a TaIOKe Ha KOHCYJTbCKHX Il0J1)K
HOCTHblX JTHU, KOHCYJTbCKHX CJTy)KalUHX H pa-
60THHKOB 06CJTYJKHBa1-0wero nepcoHarra KOH
CYJ1bCKOf0 yqpeJKneHH.SI OilHOfi llorosapHBa-
1-0llleficsi CTopOHbl, a TaKJKe Ha npm1msa-
10w11x c HHMH qneHoB ceMefi pacnpocTpaH.sieT
c.si JaKoHonaTeJTbCTBO Hanpasn.si10wefi lloro
sap11sa10wefic.si CTopoHbI. 

Y:JTeHbl anMHHHCTpaTHBHO-TeXHH'ieCKOro H 
06cnyJK11sa10wero nepcoHarra n11nnoMaT11tiec
Koro npencTaBHTel1bCTBa H KOHCYJ1bCKHe CJTY
JKaw11e 11 pa6oTHHKH 06cJTYJKHBa10wero nep
coHarra KOHCYl1bCKOfO yqpeJKneHH.SI onHofi 113 
llorosap11sa10weAc.si CTopoH, .sisn.si10w11xcsi 
rpa)K.LlaHaMH Hanpasn.si10wea Llorosap11sa-
10weacsi CTopoHbl, HO nocTOSIHHo npo'1msa-
10w11e B rocynapcTBe npe6b1BaH11.si, MoryT Bb1-
611paTb Me)K.LlY nontIHHeHHeM 3aKOHOnaTeJ1b
CTBY yKa3aHHOfi HJTH npyrofi llorosapHBa-
1-0Weifc.si CTopoHbI. 3ToT Bb16op non)!(eH 
6bITb cnenaH B Te'ieH11e nepBblX wecTH Mec.si
ues, HatIHHa.SI co IlHSI BCTYilJTeHH.SI B CHJ1Y Ha
CTO.S!Wero Llorosopa, HJ1H B KOHKpeTHblX cny
qa.six s TetieHHe wecTH Mec.siues nocne naTbI 
Ha'iarra pa60Tbl Ha TeppHTOPHH CTOPOHbl' Ha 
KOTOpoa OHH BbiTIOJIH.Sll-OT TPYilOBYl-0 ne.siTeJ1b
HOCTb. 

CTaTbH 8 
Ha Tpynsiw11xcsi onHofi Llorosap11sa10wefic.si 

CTopoHbI, pa60Ta10w11x Ha Tepp11Top1111 npy
rofi Llorosap11sa10ruefic.si CTopoHbI Ha cosMec
THOM cPHHJISIHilCKO-COBeTCKOM npennpH.S!THH, 
pacnpocTpaH.SleTC.SI 3aKOHOnaTeJ1bCTBO TOfi 
llorosap11sa10rueiic.si CTopOHbI, Ha TePPHTO-



lagstiftningen hos den part vars medborgars 
han är. 

Artikel 9 
Om en arbetstagare är bosatt på en parts 

territorium och, enligt bestämmelserna i denna 
överenskommelse, den andra partens lagstift
ning skall tillämpas på honom beträffande 
någon bestämd anställning, skall försäkrings
premier gällande denna anställning inte betalas 
i enlighet med den förstnämnda partens lag
stiftning. 

Il 

Sjuk-, moderskaps- och vårdförmåner 

Artikel 10 
Då rätten till sjuk- eller moderskapsförmån 

fastställs skall försäkrings- eller arbetsperioden 
på den andra partens territorium beaktas. 

Artikel 11 
1. De sjukvårdsförmåner som en parts med

borgare vid vistelse på den andra partens 
territorium är i omedelbart behov av på grund 
av sjukdomsfall som kräver öppen vård eller 
anstaltsvård tryggas av den senare nämnda 
parten på de villkor som föreskrivs i vistelse
landets lagstiftning för medborgarna i detta 
land. 

2. En person som erhåller pension enligt en 
parts lagstiftning samt dennes familjemedlem
mar, som bor i samma hushåll, har rätt till 
sjukvårdsförmåner och -tjänster i enlighet med 
lagstiftningen hos den part på vars territorium 
de är bosatta. 

Artikel 12 
Sjukvårdsförmåner och -tjänster som lämnas 

enligt bestämmelserna i artikel 11 i denna 
överenskommelse förutsätter inte ersättningar 
mellan parterna. 
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Pl!H KOTOpOil: HaXOLU1TCH rrpenrrpmITHe. no 
xonaTellcTsy TPYmnuerocH rrpaso Ha coumL1b
HOe o6ecrretieHHe orrpenenHeTCH rro 1aK0Hona
TellbCTBY CTpaHbl, rpa;KLiaHHHOM KOTopoil: OH 
HBJUleTCH. 

CTaTbH 9 
Ecnu TPYLIHlllHHCH rrpm1rnsae-r Ha TeppHTO

PHH 1lorosapusa10meil:c.ir CTOPOHbI H K HeMy 
ITPHMeHHeTCH 3aKOHOLiaTeJlbCTBO npyroil: 1lo
rosapusa10meil:c.ir CTOPOHbl B OTHOWeHHH 
orrpeneneHHOH pa60Tbl, CTpaXOBb!e B3HOCbl, 
CBH3aHHbie c JTOH pa60TOH, He 6ynyT rrpOH3-
BOLIHTbCH B COOTBeTCTBHH c JaKOHOLiaTellb
CTBOM rrepsoil: 1lorosapttsa10meil:CH CTOPOHbl. 

Il 
noco6HH ITO 60lle3HH H MaTepHHCTBY, MeLIH

UHHCKHe ycnyru 

CTaTbH 10 
npu orrpeneneHHH rrpasa Ha noco6usi no 

6one3HH HJlH MaTePHHCTBY YtIHTbIBaeTCH 
CTpaxosoil: HJlH TPYLIOBOH CTa)!(, rrpno6pe-reH
HblH Ha TeppHTOPHH npyrofl llorosapHBa
IOUleficH CTopoHbI. 

CTaTbH 11 
I. 1lorosapusa10ma.irc.ir CTopoHa o6ecrre

tIHT HeOTJlO;KHYIO MeLIHUHHCKYIO TIOMOlllb 
rpa;KnaHaM npyrofi 1lorosapusa10weflcsi CTo
poHbI, HaXOLIHlllHMCH Ha ee TeppHTOPHH, B 
cnyqasix 1a6onesaHHH, Tpe6yiomux aM6y11a
TOpHoro HJlH CTaUHOHapHoro netieHHH, Ha 
ycnOBHHX, ycTaHosneHHbIX JaKOHOLiaTellb
CTBOM CTpaHbl npe6b1BaHHH nn.ii COOCTBeHHb!X 
rpa)!(naH. 

2. J1HUO, rronyqa10mee rreHCHIO B COOT
BeTCTBHH c JaKOHo.aaTeJlbCTBOM OLIHOH Lloro
sapusaioweficsi CTopOHbl, a TaK)!(e npo)!(ttBa
IOlllHe c HHM qneHbl ceMbH HMelOT npaso Ha 
Me.aHUHHCKYIO IIOMOlllb B COOTBeTCTBHH c Ja
KOHOLiaTenhCTBOM TOH llorosapusaioweflc.ir 
CTOPOHbl, Ha TeppHTOPHH KOTOpofi OHO npo
i!<HBaeT. 

CTaThH 12 
npellOCTaBneHHe B COOTBeTCTBHH CO CTaTb

eA Il HaCTOHUlero llorosopa MeLIHUHHCKOH 
IIOMOlllH He npe.aycMaTpHBaeT B3aHMHbIX pac
t{eTOB Me)!(.ay 1loroaapnaa10lllHMHCH CTopo
HaMH. 
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III 

Ålders-, invalid- och familjepensioner 

Artikel 13 
1. De bägge parternas behöriga organ tilläm

par lagstiftningen i sitt eget land vid beviljan
det av ålderspension, invalidpension och famil
jepension enligt denna överenskommelse. 

2. Då rätten till en förmån fastställs skall 
vardera parten beakta sådan försäkrings- eller 
arbetsperiod som har fullgjorts på den andra 
partens territorium. Storleken på den förmån 
som en parts behöriga organ skall betala fast
ställs dock i enlighet med försäkrings- eller 
arbetsperiod som har fullgjorts på denna parts 
territorium. 

Artikel 14 

I de fall en berörd person enligt en parts 
lagstiftning skall vara s.k. aktiv, dvs. arbeta 
eller svara mot andra analoga krav, för att 
erhålla rätt till en förmån; anses detta villkor 
alltid uppfyllt då denna person är bosatt på 
den andra partens territorium eller då han 
erhåller pension som utbetalas av den andra 
parten. 

IV 

Förmåner vid olycksfall i arbets och yrkessjuk
dom 

Artikel 15 
1. Förmåner till följd av arbetsoförmåga 

eller förlust av försörjare som beviljas på 
grund av olycksfall i arbete fastställs och 
betalas av det behöriga organet hos den part 
vars lagstiftning gällde för arbetstagaren då 
olycksfallet inträffade. 

2. Förmåner till följd av arbetsoförmåga 
eller förlust av försörjare som beviljas på 
grund av yrkessjukdom fastställs och betalas 
av det behöriga organet hos den part vars 
lagstiftning gällde för arbetstagaren då han 

III 
DeHcnn no cTapocTH, no HHBannnHOCTH H 

no cnyqa10 noTeptt KOPMHnbua 

CTaTbH 13 
1. KoMnereHTHbie opraHbI Ka)!(nofi .Uoro

sapnsa10meficH CTopOHbI npnMeH.si:IOT Hautt
OHa.JlbHoe JaKoHonaTenbCTBO nptt HaJHa'ieHHH 
neHcnn no cTapocTH, no HeTpynocnoco6HoCTH 
H no cnyqaFO noTepn KOPMHnbUa B COOTBeTCT
BHll c HaCTOHUlllM .UorosopOM. 

2. .Un.si: ycTaHosneHn.si: npasa Ha noco6ne 
KaJKna.si: .Uorosapnsa10ma.si:c.si: CTopoHa Y'iHTbI
saer nepnon cTpaxosoro 1mn Tpynosoro cTa
JKa, npuo6pereHHoro Ha TeppttTopnn npyrofi 
.Uorosapnsa10meficsi CTopoHbI. OnHaKO pa3-
Mep noco6nsi, BbmnaqnsaeMoro KOMneTeHT
HbIM opraHoM Ka)f(nofi .Uorosapnsa10wefic.si: 
CTOPOHbl, onpenen.si:ercH HCXODH H3 CTpaxoso
ro Hnll TPYDOBOro CTaJKa, npno6peTeHHOro Ha 
ee TeppllTOPHH. 

CTaTbH 14 
B Tex cnyqa.si:x, Korna no JaKoHonaTenb

CTBY onHofi .Uorosapnsa10wefic.si: CTopoHbI Ja
HHTepecosaHHoe nnuo nnsi npno6pereHn.si: npa
sa Ha noco6ne nomKHO 6bITb B aKTHBHOM 
COCTOHHHH (pa6oTaTb nnn OTBe'iaTb aHano
rH'iHblM Tpe6oBaHHHM), 3TO ycnosne C'iHTaer
C.11 scerna BbmonHeHHbIM, Korna pe'ib nner o 
nnue, npO)f(HBa10weM Ha TeppnTopnn npyrofi 
.Uorosapusa10mefic.si: CTopoHbI, nnn eMy BbI
nnaqnsaerc.11 neHCHH npyrofi .Uorosapnsa
FOIUefic.11 CTopoHofi. 

IV 
DeHcnn npn TPY.llOBbIX yse'ib.si:x n rrpocjJeccn

OHa.JlbHbIX 3a6onesaHHHX 

CTaTbH 15 
1. noco6n.si: rro llHBa.JlHJlHOCTH JIH60 rro CJIY

qafO ITOTepn KOPMHJibUa BCJie.!lCTBHe TPYJlOBO
ro yse'ib.11: YCTaHaBJIHBafOTCH H BbinJia'iHBafOT
CH KOMneTeHTHblM opraHOM TOH .Uorosapnsa
IOIUefic.11 CTopoHbI, JaKOHonaTeJibCTBO KOTO
pofi pacnpocTpaH.11nocb Ha Tpyn.11meroc.si: B MO
MeHT rroJiy'ieHHH yse'ib.11:. 

2. noco6n.si: rro HHBaJIHDHOCTH nn6o rro cny
qaFO rroTepn KOPMHJibUa BCJieJlCTBHe rrpo
cjJeccHOHaJlbHOro Ja6onesaHH.R ycTaHasnnsa
FOTCH Il BbinJia'iHBafOTCH KOMITeTeHTHblM 
opraHOM TOfi .Uorosapnsa10weficsi CTopoHbI, 



utförde arbete som utsatte honom för yrkes
sjukdomen, även om yrkessjukdomen i fråga 
försra gången konstaterades på den andra par
tens territorium. 

Om en arbetstagare som insjuknat i en 
yrkessjukdom har utfört arbete i bägge länder
na, under förhållanden och i branscher som 
utsatt honom för yrkessjukdomen, under en 
tid då han omfattades av motsvarande lagstift
ning, skall förmånen fastställas och betalas av 
det behöriga organet hos den part på vars 
territorium sådant arbete senast utfördes. 

3. Förmån som fastställts av en parts behöri
ga organ på grund av arbetsoförmåga som 
följt av yrkessjukdom skall, om sjukdomen 
förvärras, justeras i enlighet med denna parts 
lagstiftning. Denna bestämmelse tillämpas 
dock inte om försämringen beror på arbete 
som utsatt personen i fråga för yrkessjukdo
men och inträffar under en tid då arbetsta
garen omfattades av den andra partens lagstift
ning. 

Artikel 16 
En arbetstagare som på grund av olycksfall i 

arbete eller yrkessjukdom har rätt till sjuk
vårdsförmåner enligt en parts lagstiftning er
håller vid vistelse på den andra partens territo
rium dessa sjukvårdsförmåner i den form och 
omfattning som gäller för den senare nämnda 
partens egna medborgare enligt denna parts 
lagstiftning. Utgivandet av dessa förmåner 
förutsätter inte ersättningar mellan parterna. 

V 

Förmån som utges till barnfamiljer 

Artikel 17 
Förmån som utges till barnfamiljer betalas 

enligt partens lagstiftning och bekostas av dess 
behöriga organ. Om någon har rätt att erhålla 
förmånen från bägge parterna samtidigt, beta-

13 

1aKOHOilaTeflbCTBO KOTOpOH pacrrpocTpaHH
ilOCb Ha TPYilHIUerocH so spel'vrn Tpynoson 
ileHTenbHOCTH, KOTopaH ~torna Bbl3BaTb 
rrpoct>eccuoHanbHoe 1a6onesaHHe, XOTH ObI 
yKaJaHHoe 1a6onesaH11e srrepBbie 6brno BbIHB
ileHo Ha TeppHTOPHH upyrofi .Liorosapusa
IOIUeficH CTopOHbI. 

Ecnu TPYilHIUHHCH, rrony1.1ttBIUHH rrpoct>eccu
OHanbHOe 3a6onesaHtte, pa6oTan, ITOil1.!HHHHCb 
COOTBeTCTBYIOIUel'viy 3aKOHOilaTenbCTBy, B o6eux 
CTpaHaX B ycnOBHHX H o6nacTHX ueHTeITbHOC
TH, KOTOPble MOrntt Bbl3BaTh rrpoct>ecCHOHanh
HOe 1a6onesaHtte, TO rroco611e ycTaHasnusae-r
CH 11 Bbmna1.!ttBaeTCH KOMITeTeHTHbIM opraHOM 
Tofi .LiorosapusaIOIUeficH CTopoHhI, Ha Tepp11-
Top1111 KOTOPOH B rrocneilHHH pa3 BbIITOnHH
nach yKaJaHHaH pa6oTa. 

3. CTOCOOHe ITO llHBaJ111ilHOCTH BCITeilCTBtte 
rrpoct>ecc110HanbHoro 1a6onesaHttH, HaJHa1.1eH
Hoe KOMITeTeHTHbIM opraHOM OilHOH .Lioroaa
PHBaIOIUeficH CropOHhI, rrptt o6ocTpeHHH 1a-
6oneBaHttH rrepecMaTpHBaeTCH B COOTBeTCT
BHH c JaKOHOilaTenhCTBOM )TOH .Liorosapusa
IOIUeHCH CTopOHhI. OnHaKo JTO rronoiKeHtte 
He rrpuMeHHeTCH, ecntt 06ocTpem1e 1a6onesa
HHH CBHJaHO c TPYilOBOH neHTeIThHOCTblO, KO
TOprur Morna BhIJBaTh rrpoct>eccttoHanbHoe 1a-
6onesatt11e H B rrepttOil KOTOPOH TPYilHIUHHCH 
ITOil1.!HHHJ1CH JaKOHOilaTeITbCTBY npyrori .Lloro
aapttBaIOIUeHCH CropoHhI. 

CraTbH 16 
TpynHIUeMycH, KOTOPhIH a CBH3H c rpyno

BhIM yse1.1beM 11n11 rrpoct>eccttoHanbHhIM 1a60-
neBaHtteM lfMeeT rrpaao Ha MeilHUHHCKYIO rro
MOlllb B COOTBeTCTBHH c JaKOHOilaTenhCTBOM 
onttori .Liorosap11sa10wericH CTOPOHhI, rrpe
nocrasnHeTCH MeilHUHHCKaH ITOMOIUh B ct>opMe 
H o6oeMe, rrpenycMOTpeHHhIX 3aKOHOilaTenh
CTBOM nori CropOHhI nnH co6CTBeHHhIX 
rpaiKilaH. CTpenocTaBneHHe TaKOH ITOMOIUH He 
rrpenycMaTpHBaeT B3attMHbIX paC1.!eTOB :-.teiKilY 
.Liorosap11sa10IUttMHCH CropoHaMH. 

V 
CTOCOOHH, Bh!ITfla1.!ttBaeMbie CeMbHM C ileTbMH 

CraTbH 17 
CTOCOOHH CeMhHM C ileTbMH Bhmna1.!ttBalOTCH 

B COOTBeTCTBHH c JaKOHOilaTeI1bCTBOM H Ja 
c1.1e-r KoMrrerettTHhIX opraHOB. CTptt Han111.11111 
rrpasa Ha onttospeMeHHOe rrony1.1eH11e rroco611fi 
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!as förmånen av den part på vars territorium 
barnet är bosatt och i enlighet med denna parts 
lagstiftning. 

VI 

Allmänna bestämmelser 

Artikel 18 
Förfarandet vid genomförandet av denna 

överenskommelse fastställs i en verkställighets
överenskommelse mellan de båda parternas 
befullmäktigade myndigheter. 

Artikel 19 
De befullmäktigade myndigheterna kan i 

enskilda fall gemensamt komma överens om 
undantag till bestämmelserna i artiklarna 6-8. 

Artikel 20 
De befullmäktigade myndigheterna skall un

derrätta varandra om ändringar i gällande 
lagstiftning. De lämnar varandra uppgifter 
som behövs om omständigheter som är av 
avgörande betydelse för' fastställandet av 
förmåner samt vidtar åtgärder som behövs för 
konstaterandet av dessa omständigheter. 

Artikel 21 
Med tanke på denna överenskommelses syfte 

godkänns på en parts territorium utan legalise
ring de handlingar som i fastställd form utgi
vits på den andra partens territorium eller 
bestyrkts av dess motsvarande behöriga organ. 
Dessa handlingar är också befriade från skatter 
och avgifter. 

Artikel 22 
En ansökan, ett meddelande eller besvär som 

tillställts en parts behöriga organ anses samti
digt inlämnade hos den andra partens behöriga 
organ. 

Artikel 23 
Meningsskiljaktigheter om tolkningen och 

genomförandet av denna överenskommelse 

OT o6eHx D:oroBapHBaWHXCS! CTopoH noco6ue 
Bhmnal!HBaeTcSI D:orosapuBa10wei1cH CTopo
HOfi, Ha TeppHTOPHH KOTOpofi npm1rnBaeT pe-
6eHOK, H B COOTBeTCTBHH c ee 3aKOHOJiaTeJ1b
CTBOM. 

VI 
06wHe TIOJlO/KeHHS! 

CTaTbS! 18 
CTpouenypa ocywecTBneHHS! HacToSiwero 

D:oroBopa onpenenHeTCS! cornaweHHeM Me:iKLIY 
YnonHOMO'leHHbIMH o6eux L{oroBapHBa
IOWHXCS! CTOpOH. 

CTaTbS! 19 
B oTnenhHhIX cny'laHx YnonHOMO'leHHbte 

LloroBapHBalOWHXCS! CTopoH MoryT coBMeCT
HO YCTaHaBJlHBaTh H3oHTHe npH npHMeHeHHH 
cTaTeli 6--8 HacToHwero LloroBopa. 

CTaThS! 20 
YnonHoMo'leHHbte 6ynyT HHQ>opMHpoBaTh 

npyr npyra 06 H3MeHeHHHX nefiCTBYIOWero 
3aKOHOLiaTeJ1hCTBa. 0HH 6ynyT npenocTaB
JlHTb npyr npyry Heo6XOLIHMYIO HHQ>OpMaUHIO 
06 o6CTOS!TeJ1hCTBax, HMe!OWHX pewa10wee 
3Ha'!eHHe LIJlH Ha3Ha'leHHH noco6Hli, a TaKJKe 
npHHHMaTh Heo6XOLIHMhle Mepbl LIJ1H ycTaHOB
neHHS! 3THX o6CTOS!TeJ1hCTB. 

CTaThH 21 
L{nH ueneli HacToHwero LloroBopa .llOKyMeH

ThI, KOTOPhie Ha TeppHTOPHll OLIHOH LloroBa
p1:1Ba10weliCH CTopoHhI 6hIJIH Bbl.llaHbI no 
YCTaHOBJieHHOH Q>opMe HJIH 3aBepeHhl COOT
BeTCTBYIOWHM KOMneHTeHTHblM opraHOM, 
npHHHMalOTC.S! Ha TeppHTOPHH .llpyroli Lloro
BapnBa10welicH CTopoHhI 6e3 neranmauHH. 
3TH .llOKyMeHThl OCB060:>K.lla!OTCH TaK:>Ke OT 
HaJIOfOB Il c6opoB. 

CTaThH 22 
XonaTalicTBO, coo6weHHe mrn o6:>KanoBa

HHe peweHHH, HanpaBJleHHhie KOMneTeHTHOMY 
opraHy LloroBapnBa10welicH CTopoHbI, pac
cMaTpnBaIOTCH KaK HanpaBJieHHhie OLIHOBpe
MeHHO KOMneTeHTHOMY opraHy H npyroli Llo
roBapnBaIOwelicH CTopOHhI. 

CTaThS! 23 
Pa3JIH\IH.S!, B03HHKa10wne B TOJIKOBaHHH H 

ocymecTBJieHHH HacToHwero L{oroBopa, pa3-



skall avgöras genom ömsesidig överenskom
melse mellan parternas befullmäktigade myn
digheter. De frågor som inte kan avgöras på 
detta sätt, biläggs på diplomatisk väg. 

VII 

Övergångs- och slutbestämmelser 

Artikel 24 
l. Denna överenskommelse berättigar inte 

till förmån för tiden innan överenskommelsens 
ikraftträdande. 

2. Försäkrings- eller arbetsperioder som full
gjorts innan denna överenskommelse trädde i 
kraft och som med stöd av en parts lagstiftning 
skall räknas till godo beaktas då rätten till 
förmåner enligt denna överenskommelse fast
ställs. 

3. Rätt till förmåner enligt denna över
enskommelse föreligger även om denna rättig
het anknyter till något som inträffat innan 
denna överenskommelse trädde i kraft. 

4. Förmåner om vilka beslut har fattats 
innan denna överenskommelse trädde i kraft 
kan på ansökan av den berörda personen 
justeras för att motsvara bestämmelserna i 
denna överenskommelse. 

Artikel 25 
I. Denna överenskommelse är kraft tills 

vidare. 
2. Vardera parten har rätt att säga upp 

överenskommelsen genom att skriftligen un
derrätta den andra parten därom minst tre 
månader innan utgången av ett kalenderår. 
Härvid upphör denna överenskommelse att 
vara i kraft vid utgången av detta år. 

3. Om denna överenskommelse upphör att 
vara i kraft, fortsätter de med stöd av över
enskommelsen uppnådda rättigheterna att gäl
la. 

Artikel 26 
Denna överenskommelse träder i kraft den 

första dagen i den andra månaden som följer 
efter den månad då parterna meddelat varand
ra att de konstitutionella kraven för ikraftträ
dandet har uppfyllts. 
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pewa10Tca no cornacoaaHHIO :vte){(ny YnonHo
MO'leHHbIMH o6eux 1loroaapuaa10wnxcH CTo
poH. Bonpocb1, KOTOpb1e He MOfYT 6bITb pe
weHbI B yKa3aHHOM nopH11Ke, pa3pewa10TCH 
llHTIJlOMaTn'leCKHM nyTeM. 

VII 
CTepexo11Hb1e u 1aKJ110'lHTeJlbHbie nonoiKeHHH 

CTaTbH 24 
l. lloroaop He nae-r npaaa Ha nony'leHue 

noco6Hii 1a nepHoll apeMeHu, rrpenweCTBY
IOIUHii BCTynneHHIO B CHJlY Lloroaopa. 

2. CTpu ycTaHoaneHHH npaaa Ha noco6uH Ha 
ocHoBaHHH HacTomuero lloroaopa 6yne-r yqu
TbIBaTbCH CTpaxoaoii HJlH TPYllOBOH CTa){(, 
npuo6peTeHHbIH no 3aKOHOllaTeJ1bCTBY npy
roii Lloroaapuaa10weiicH CTopoHbI 110 acTyn
neHH.ff a cu11y Lloroaopa. 

3. CTpaao Ha noco6ue Ha OCHOBaHHH HaCTO
Hwero Lloroaopa npeLIOCTaBJlHeTC.ff H B TOM 
CJlyqae, ec11u OHO CB.ff3aHO c COObITHeM, HMeB
lllHM MeCTO LIO BCTYITJleHH.ff B CHJlY Lloroaopa. 

4. CTOCOOH.ff, YCTaHOBJleHHbie LIO BCTyn11e
HHH B cuny HacTOHwero lloroaopa, nepecMaT
puaa!OTCH no XOllaTaiicTBY 3aHHTepecoBaHHO
ro nm1a cornacHo nono)KeHH.ffM HacTo.si:wero 
lloroaopa. 

CTaTbH 25 
1. HacToHwuii lloroaop 1aKJ110'lae-rcH Ha 

HeorrpeneneHHbIH cpoK. 
2. Ka)KLia.ff Lloroaapuaa10wa.si:cH CTopoHa 

arrpaae neHOHcupoaaTb HaCTOHtUHii lloroaop, 
flHCbMeHHO yBeLIOMHB 06 )TOM npyry!O Lloro
aapHBa!OtUYIOC.ff CTOPOHY He MeHee qeM 1a 
TPH Mec.si:ua 110 3aaepweHH.ff KaneHnapHoro 
rona, IIPH'leM cpOK neiiCTBH.ff HaCTO.fftUero Llo
roaopa npeKpamae-rcH c HCTe'leHueM yKa1aH
Horo rona. 

3. CTpaaa, ao3HHKwue a cooTBeTCTBHH c 
IIOJlO)KeHH.ffMH HaCTO.fftUero Lloroaopa, He Tep
HIOT caoeii CHJlbI B cnyqae ero neHoHcauuu. 

CTaTbH 26 
HacTOHtUHH lloroaop BCTYTIHT B CHJlY c 

rrepaoro qucna BToporo Mec.si:ua, cne11y10wero 
3a Mec.si:ueM, B KOTOPOM lloroaapuBa!OIUHeC.ff 
CTopoHbI 06MeH.S110Tc.si: yae110MneHH.ffMH o 1a
aepweHHH KOHCTHTYUHOHHbIX rrpouenyp, He
OOXOllHMbIX nmt BCTynneHH.ff B CHJlY HaCTO
Hwero lloroaopa. 
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Som skedde i Helsingfors den 26 oktober 
1989 på finska och ryska språken, vilka båda 
texter har samma giltighet, i två exemplar. 

För Republiken Finland 

För Socialistiska 
Rådsrepublikernas Förbund 

CoBepweHo B XenhCHHKH "26" OKTH6pll 

1989 rona B LIBYX 3K3eMTIJlllpax, KaJKLihlH Ha 

cjJHHCKOM H PYCCKOM ll3hIKax, npuqeM o6a 

TeKCTa HMelOT OlIHHaKOBYIO CHJlY. 

3a <l>HHJlllHLICKYIO 

Pecny611HKY 

3a Co103 CoBeTCKHX 

CouuanncTH4eCKHX Pecny611HK 



SLUTPROTOKOLL 

Vid undertecknandet av överenskommelsen 
mellan Republiken Finland och Socialistiska 
Rådsrepublikernas Förbund om social trygghet 
har parterna kommit överens om följande 
bestämmelser, vilka utgör en integrerande del 
av överenskommelse. 

I Till artikel 4 i överenskommelsen 
I de fall då det i parternas lagstiftning eller i 

internationella konventioner som de anslutit 
sig till ingår förmånligare bestämmelser om 
beviljandet av pension och förmåner än de som 
förutsätts i denna överenskommelse, tillämpar 
parterna i stället denna lagstiftning och dessa 
konventioner. 

Il Till artikel 13 i överenskommelsen 
Om det vid fastställandet av storleken av en 

pension enligt Finlands arbetspensionslagstift
ning förutsätts att personen i fråga varit bosatt 
i Finland under en viss tid, anses detta villkor 
uppfyllt om den sökande har en arbetsperiod i 
Sovjetunionen som motsvarar denna tid. 

Detta slutprotokoll träder i kraft vid samma 
tidpunkt som överenskommelsen och är i kraft 
under samma tid som den. 

Som skedde i Helsingfors den 26 oktober 
1989 på finska och ryska språken, vilka bada 
texter har samma giltighet, i två exemplar. 

3 3013855 

För Republiken Finland 

För Socialistiska 
Rådsrepublikernas Förbund 

[7 

LIOf10J1HI1TEJ1bHbU1 f1POTOKOJ1 

f1onnttchrnaa Llorosop Me/KllY ct>HHnll:Hll
cKoif Pecrry6nttKOH H Cm-030M Cose-rcKHX Co
UHMHCTHqecKHX Pecrry6nHK 0 COUHMbHOM 
o6ecrre'leHHH, Llorosapttaa10urneca CTopoHhl 
yc.1oattnttch o cnellyI-Ournx rrono/KeHHHX, co
CT"aBna10mttx HeOT'beMneMyIO qacTb Lioroso
pa: 

§ I CTpttMeHHTenbHO K CTaTbe 4: 

B Tex cnyqaax, Korna JaKOHOllaTenhCTBOM 
Lloroaapttaa10mttxca CTopoH HnH Me;KllyHa
POllHbIMH KOHBeHUHHMH, K KOTOPbIM OHH rrpH
coellHHHnHCb, ycTaHaanttaae-rca 6onee 6naro
rrpHHTHbIH peJKHM rrpellOCTaaneHHH rreHCHH H 
rroco611H:, qeM rrpenycMaTpttaae-rca HacTo
amHM LloroaopoM, CTOPOHaM.H COOTBeT
CTBeHHO IIPHMeHll:eTCH yKa3aHHble 3aKOHOlla
TenhCTBO HnH KOHBeHUHH. 

§ Il f1pHMeHHTenbHO K CTaTbe 13: 
Ecntt rrpH onpeneneHHH pa3Mepa neHcHH, 

rrpenycMOTpeHHOH JaKOHOllaTenbCTBOM ct>tt
Hnll:Hll.HH o TPYllOBhIX neHcHax, rrpenycMaTpH
aae-rca orrpeneneHHbIH cpOK IIPOIKHBaHHH B 
ct>.HHnll:HllHH, 3TO yCJIOBHe 6yne-r paccMaTpH
BaTbCH KaK BbIIIOnHeHHOe B cnyqae, ecnH y 
xonaTaH:cTay10mero nnua HMee-rca B CCCP 
TPY.llOBOH CTa)f(, COOTBeTCTBYlOlilHH CTaJKy 
He.llOCTaIOmero cpoKa IlPOli<HBaHHH. 

HacToamttH: LlorronHHTenbHbIH: npoToKon 
BCTynae-r B cnny B TOT li<e neHb, 'lTO Il 
Llorosop, Il 6y.lleT OCTaBaTbCH B CHne TaKOH 
lKe cpoK. 

CoaepweHo B XenbCHHKH "26" oKTa6pa 
1989 rona a nayx 3K3eMrrnapax, Ka1K11h1H: Ha 
cPHHCKOM H pyccKoM ll:3bIKax, rrpttqeM o6a 
TeKCTa HMeI-OT OlIHHaKOBYlO cnny. 

3a ct>HHnll:HlICKYlO 
Pecny6nHKY 

3a Co103 Coae-rcKHX 
CouttanHcTHqecKHX Pecny6JIHK 




