
sþ. 397. Breytingartillaga [106. mál]
við till. til þál. um fullgildingu á tveimur bráðabirgða samningum Evrópuríkja um
félagslegt öryggi og samþykkt Evrópuríkja um framfærsluhjálp og læknishjálp.

Frá allsherjarnefnd.

Fylgiskjöl I-lll orðist svo:

Fylgiskjal I.

SAMÞYKKT EVRÚPURíKJ A
um

framfærslu- og læknishjálp.

Með því að ríkisstjórnir þær, sem hér
rita undir og eru aðilar að Evrópuráðinu,

líta svo á, að það sé markmið Evrópu-
ráðsins að efla einingu á meðal aðildar-
ríkja þess til þess, meðal annars, að
greiða fyrir félagslegum framförum,

og með því að þær, í samræmi við
þenna tilgang, hafa ákvarðað að auka fé-
lagslega samvinnu sína með því að gera
að grundvallarreglu jafnan rétt þegna
þessara ríkja, að því er varðar fram-
kvæmd þeirra laga, er kveða á um fram-
færslu og læknishjálp, og

með því að gera með sér samþykkt um
þetta efni,

hafa þær komið sér saman um það, er
hér fer á eftir: -

I. KAFLI
Almenn ákvæði.

1. gr.
Sérhver aðili að samþykkt þessari á-

byrgist, að þeir þegnar annarra aðildar-
ríkja, sem með löglegum hætti eru innan
þeirra landssvæða hans, er samþykkt
þessi tekur til, og ekki eru nægilega efn-
um búnir, skuli til jafns við þegna hans
eigin ríkis og með sömu skilyrðum eiga
rétt til framfærslu og læknishjálpar (hér
framvegis nefnt "aðstoð"), eftir því sem
hún er ákveðin í lögum þeim, sem á
hverjum tíma gilda í þeim hluta landsins.

2. gr.
Ca) f samþykkt þessari skulu orðin

"aðstoð", "þegnar", "landssvæði" og

EUROPEAN CONVENTION
on

Social and Medical Assistance.

The Governments signatory hereto, be-
ing Members of the Council of Europe,

Considering that the aim of the Council
of Europe is to achieve a greater unity
between its Members for the purpose,
among others, of facilitating their social
progress;

Being resolved, in accordance with
this purpose, to extend their co-operation
in the social field by establishing the
principle of equal treatment for the natio-
nals of each of them in the application of
legislation providing for social and medi-
cal assistance; and

Desiring to conclude a Convention to
this end,

Have agreed as follows:

SECTION I
General Provisions.

Article 1
Each of the Contracting Parties under-

takes to ensure that nationals of the other
Contracting Parties who are lawfully
present in any part of its territory to
which this Convention applies, and who
are without sufficient resources, shall be
entitled equally with its own nationals
and on the same conditions to social and
medical assistance (hereinafter referred
to as "assistance") provided by the legis-
lation in force from time to time in that
part of its territory.

Article 2
Ca) For the purposes of this Conventi-

on the terms "assistance", "nationals",



"upprunaland" hafa þær merkingar, er
nú skal greina:

(i) "Aðstoð" táknar, að því er varðar
hlutdeild hvers aðildarríkis, hverja
þá aðstoð, sem veitt er samkvæmt
lögum þeim og reglugerðum, er
gilda í hverjum hluta landssvæðis
þess, sem farið er eftir við veitingu
styrks til framfærslu þeirra manna,
sem ekki eru nægilega efnum bún-
ir, og þeirrar umönnunar, er kring-
umstæður þeirra krefjast, að und-
anskildum lífeyri, sem lífeyrisþeg-
inn hefur ekki áunnið sér með ið-
gjaldagreiðslu, og bótum vegna
meiðsla, er hlotizt hafa af völdum
stríðs eða setu erlends herliðs.

(ii) Orðin "þegnar" og "landssvæði" að-
ildarríkis skulu hafa þá merkingu,
er það ríki hefur ákveðið þeim með
yfirlýsingu til aðalritara Evrópu-
ráðsins, til þess að hann tilkynnti
það öllum hinum aðildarríkjunum,
að því tilskildu, að maður, sem
misst hefur þegnrétt sinn með öðr-
um hætti en að vera sviptur honum,
og hefur þar með orðið þegnrétt-
indalaus, skal halda áfram að vera
meðhöndlaður sem þegn ríkisins,
unz hann hefur öðlazt þegnrétt ann-
ars staðar.

(iii) "Upprunaland" táknar það land, þar
sem sá maður, er heyrir undir á-
kvæði þessarar samþykktar, er rík-
isborgari.

(b) Þau lög og þær reglugerðir, sem
eru í gildi á landssvæðum aðildarríkj-
anna og þessi samþykkt nú tekur til, og
fyrirvari, sem aðildarríkin hafa gert, eru
hvort um sig talin í fylgiskjali I og fylgi-
skjali II.

3. gr.
Sönnun fyrir þjóðerni manns, sem hlut

á að máli, skal færð fram í samræmi við
þær reglur, er um slík efni gilda i lögum
upprunalandsins.

4. gr.
Kostnað við aðstoð veitta þegni ein-

hvers aðildarríkjanna skal það aðildar-
riki bera, sem aðstoðina lét í té.

"territory" and "country of origin" shall
have the following meanings, that is to
say:

(i) "Assistance" means in relation to
each Contracting Party all assist-
ance granted under the laws and
regulations in force in any part of
its territory under which persons
without sufficient resources are
granted means of subsistence and
the care necessitated by their condi-
tion, other than non-contributory
pensions and benefits paid in re-
spect of war injuries or injuries due
to foreign occupation.

(ii) The terms "nationals" and "terri-
tory" of a Contracting Party shall
have the meaning assigned to them
by such a Party in a declaration
addressed to the Secretary-General
of the Council of Europe for com-
munication to all other Contracting
Parties, provided that a person who
has lost his nationality otherwise
than by deprivation and has thereby
become stateless shall, until he has
acquired another nationality, con-
tinue to be treated as a national.

(iii) "Country of origin" means the
country of which a person covered
by the pro visions of the present
Convention is a national.

(b) The laws and regulations in force
in the territories of the Contracting
Partles and to which the present Conven-
tion applies, and the reservations formu-
lated by Contracting Parties, are set forth
in Annex I and Armex II respectively.

Article 3
Proof of the nationality of the person

concerned shall be provided in accord-
ance with the regulations governing such
matters under the legislation of the
country of origin.

Article 4
The cost of assistance to a national of

any of the Contracting Parties shall be
borne by the Contracting Party which has
granted the assistance,
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5. gr.
Aðildarríkin takast á hendur, eftir því

sem lög þeirra og reglugerðir leyfa, að
aðstoða hvert annað við endurheimtu alls
kostnaðar vegna veittrar aðstoðar, eftir
því sem unnt er, annaðhvort frá þriðja
aðila, vegna þess að hann eigi fjárhags-
legrar skyldu að gæta gagnvart styrk-
þega, eða úr hendi þeirra manna, sem eru
réttir aðilar til þess að taka þátt i fram-
færslu hans.

II. KAFLI
Um sendingu manns til heimalands

síns.

6. gr.
(a) Aðildarríki, þar sem þegn annars

aðildarríkis er löglega búsettur, skal ekki
senda hann til heimalands síns fyrir þá
eina sök, að hann þarfnast aðstoðar.

(b) Ekkert í samþykkt þessari skal
vera því til fyrirstöðu, að manni sé vísað
úr landi fyrir hverja sök sem er aðra
en þá eina, er um ræðir í næstu máls-
grein hér á undan.

7. gr.
(a) Þrátt fyrir ákvæði 6. gr., mgr. (a),

skal aðildarríki heimilt að senda þegn
annars aðildarríkis til heimalands síns,
þann sem búsettur sé í landi þess, fyrir þá
eina sök, sem um ræðir í 6. gr., mgr. (a),
ef fullnægt er eftirgreindum skilyrðum:

(i) að hinn umræddi maður hafi ekki
verið að staðaldri búsettur á lands-
svæði þess aðildarríkis um að
minnsta kosti fimm ára skeið, ef
hann kom þangað, áður en hann
varð 55 ára gamall, eða í minnst tíu
ár, ef hann var kominn yfir þann
aldur, er hann kom þangað;

(ii) að heilsufar hans leyfi, að hann sé
fluttur; og

(iii) að hann hafi engin náin sifjatengsl
á því landssvæði, sem hann dvel-
ur í.

(b) Aðildarríkin samþykkja að beita
ekki heimsendingu nema mjög svo hóf-
lega og því aðeins, að engar mannúðar-
ástæður mæli á móti því, að svo sé gert.

(e) Í sama anda samþykkja aðildar-
ríkin, ef þau senda heim mann, sem not-

Article 5
The Contracting Parties undertake, so

far as their laws and regulations permit,
to help each other to recover the full cost
of assistance as far as possible either
from third parties under financial obliga-
tion to the assisted person or from per-
sons who are liable to -contribute to the
cost of maintenance of the person con-
cerned.

SECTION II
Repatriation.

Article 6
(a) A Contracting Party in whose terri-

tory a national of another Contracting
Party is lawfully resident shall not re-
patriate that national on the sole ground
that he is in need of assistance.

(b) Nothing in this Convention shall
prejudice the right to deport on any
ground other than the sole ground menti-
oned in the previous paragraph.

Article 7
(a) The provisions of Article 6 (a)

notwithstanding, a Contracting Party
may repatriate a national of another
Contracting Party resident in its territory
on the sole ground mentioned in Article
6 (a) if the following conditions are ful-
filled:

(i) the person concerned has not been
continuously resident in the terri-
tory of that Contracting Party for at
least five years if he entered it be-
fore attaining the age of 55 years, or
for at least ten years if he entered
it after attaining that age;

(ii) he is in a fit state of health to be
transported; and

(iii) has no close ties in the territory in
which he is resident.

(b) The Contracting Parties agree not
to have recourse to repatriation except in
the greatest moderation and then only
where there is no objection on human i-
tarian grounds,

(e) In the same spirit, the Contracting
Parties agree that, if they repatriate an
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ið hefur aðstoðar, að maka hans skuli
og börnum, ef einhver eru, gert kleift að
fara með honum.

8. gr.
(a) Aðildarríki það, er sendir mann til

heimalands hans samkvæmt ákvæðum 7.
gr., skal bera kostnaðinn af heimsend-
ingunni allt til landamæra þess lands-
svæðis, sem hann er sendur til.

(b) Sérhvert aðildarríki skuldbindur
sig til að taka á móti hverjum heimsend-
um þegni sínum, er sendur var samkvæmt
ákvæðum 7. gr.

(e) Sérhvert aðildarríki skuldbindur
sig til að greiða fyrir flutningi hvers
þess manns um landssvæði sitt, er sendur
er heim samkvæmt ákvæðum 7. gr.

9. gr.
Ef land það, sem styrkþegi telur sig

eiga þegnrétt í, neitar að viðurkenna hann
sem þegn sinn, skulu ástæðurnar fyrir
þeirri neitun sendar búsetulandinu innan
þrjátíu daga eða svo fljótt sem verða má
eftir þann tíma.

10. gr.
(a) Þegar heimsending manns hefur

verið ákveðin, skal stjórnarfulltrúa eða
ræðismanni upprunalandsins tilkynnt
þetta - með þriggja vilma fyrirvara, ef
unnt er.

(b) Stjórnarvöld upprunalandsins
skulu á tilhlýðilegan hátt tilkynna þetta
stjórnarvöldum þess lands eða þeirra
landa, er hinn heimsendi maður á að
fara um.

(e) Ákveða skal með samkomulagi
réttra stjórnarvalda búsetulandsins og
upprunalandsins, hvar afhenda skuli
slíka menn.

III. KAFLI
Búseta.
11. gr.

(a) Búseta erlends manns í sérhverju
aðildarríkjanna skal teljast lögleg að því
er varðar samþykkt þessa, meðan í gildi
er fyrir hann dvalarleyfi eða önnur slík
heimild, eftir því sem lög og reglur hlut-
aðeigandi lands krefjast til búsetu. Ef

assisted person, facilities should be offer-
ed to the spouse and children, if any, to
accompany the person concerned.

Article 8
(a) The Contracting Party repatriating

any national in accordance with the pro-
visions of Article 7 shall bear the cost of
repatriation as far as the frontier of the
territory to which the national is being
repatriated.

(b) Each Contracting Party under-
takes to receive any of its nationals
repatriated in accordance with the pro-
vi sions of Article 7.

(e) Each Contracting Party undertak-
es to facilitate the transit across its terri-
tory of any person repatriated in accord-
ance with Article 7.

Article 9
If the country of which the assisted

person claims to be a national does not
recognise him as such, the grounds of the
disclaimer must be forwarded to the
country of residence within thirty days
or as soon as possible thereafter.

Article 10
(a) When repatriation is decided upon,

the diplomatic or consular authorities of
origin shall be advised (if possible, three
weeks in advance) of the repatriation of
their national.

(b) The authorities of the country of
origin shall duly inform the authorities
of any country or countries of transit.

(e) The places for handing over such
persons shall be decided by arrangement
between the competent authorities of the
country of residence and the country of
origin.

SECTION III
Residence.
Article 11

(a) Residence by an alien in the terr i-
tory of any of the Contracting Parties
shall be considered lawful within the
meaning of this Convention so long as
there is in force in his case a permit or
such other permission as is required by
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hann lætur hjá liða að endurnýja slíkt
leyfi, skal hann ekki fyrir það missa rétt-
inn til aðstoðar, svo framarlega sem
vanrækslan var eingöngu gáleysi hans að
kenna.

(b) Lögleg búseta manns skal verða
ólögleg frá þeim degi, er honum var með
úrskurði vísað úr landi, nema veitt hafi
verið leyfi til þess, að framkvæmd úr-
skurðarins yrði frestað.

12. gr.
Upphafsdagur þess búsetutíma, sem 7.

gr. gerir ráð fyrir, skal í hverju landi -
nema gagnstæð sönnun komi fram - á-
kveðinn eftir niðurstöðu embættislegrar
rannsóknar eða eftir þeim gögnum, sem
talin eru í fylgiskjali III, eða hverjum
helzt skjölum, er lög og reglur landsins
telja að sanni búsetuna.

13. gr.
(a) Sanna má samfellda búsetu með

því að leggja fram sérhver gögn, þau er
gild eru tekin í búsetulandinu, eins og
t. d. sönnun um atvinnu eða húsaleigu-
kvittanir.
(b) (i) Þrátt fyrir fjarvistartímabil, er

sé undir þrem mánuðum, skal bú-
seta teljast áframhaldandi, ef fjar-
vistin stafaði ekki af heimsend-
ingu eða brottvísun úr landinu.

(ii) Fjarvistir í sex mánuði eða lengur
skulu teljast rjúfa áframhaldandi
búsetu.

(iii) Þegar ákveða skal, hvort fjarvist í
milli þriggja og sex mánaða skuli
teljast hafa rofið framhaldandi bú-
setu, skal tekið tillit til þess, hvort
hlutaðeigandi maður ætlaði sér eða
ætlaði sér ekki að hverfa aftur til
búsetulandsins og að hve miklu
leyti hann hélt sambandi við það,
meðan hann dvaldi fjarvistum.

(iv) Starf á skipum lögskráðum í bú-
setulandinu skal ekki teljast hafa
rofið búsetuna. Starf á öðrum skip-
um skal líta á í samræmi við ákvæð-
in í töluliðunum (i) til (iii) hér að
framan.

the laws and regulations of the country
concerned to reside therein. Failure to
renew any such permit, if due solely to
the inadvertence of the person concerned,
shall not cause him to cease to be entitled
to assistance.

(b) Lawful residence shall become un-
lawful from the date of any deportation
order made out against the person con-
cerned, unless a stay of execution is
granted.

Article 12
The commencing date of the period of

residence laid down in Article 7 shall in
each country be established, in the ab-
sence of evidence to the contrary, on the
basis of evidence supplied by official
investigation or by the documents listed
in Annex III or any documents recognised
by the laws and regulations of the country
as affording proof of residence.

Article 13
(a) Proof of continuity of residence

may be shown by the production of any
evidence acceptable in the country of re-
sidence, such as proof of occupational
activity or the production of rent receipts.
(b)( i) Residence shall be regarded as con-

tinuous notwithstanding periods of
absence of less than three months,
pro vid ed that the absence is not
caused by repatriation or deporta-
tion.

(ii) Periods of absence of six months or
more shall be held to interrupt the
continuity of residence.

(iii) In order to determine whether a peri-
od of absence of between three and
six months shall interrupt the con-
tinuity of residence, regard shall
be had to the intention or other-
wise of the person concerned to re-
turn to the country of residence and
to the extent to which he has pre-
served his connection therewith
during the period of his absence.

(iv) Service in ships registered in the
country of residence shall not be
held to interrupt the continuity of
residence. Service in other ships
shall be treated in accordance with
the provisions of sub-paragraphs
(i) to (iii) above.
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14. gr.
Þegar reiknuð er tímalengd búsetu,

skal ekki taka með þau tímabil, sem hlut-
aðeigandi maður hefur þegið styrk úr
opinberum sjóðum í samræmi við þau
lög, sem getið er um í fylgiskjali I, nema
þegar um er að ræða læknishjálp vegna
skyndilegs sjúkleika eða skarnmvinna
læknishjálp.

IV. KAFLI
Ýmisleg ákvæði.

15. gr.
Framkvæmdastjórnir. stjórnarfulltrú-

ar í utanríkisþjónustunni og ræðismenn
aðildarríkjanna skulu veita gagnkvæma
aðstoð við framkvæmd samþykktar þess-
arar.

16. gr.
(a) Aðildarríkin skulu tilkynna aðal-

ritara Evrópuráðsins hvers konar breyt-
ingar, sem gerðar kunna að verða á lög-
um þeim og reglugerðum, er kynnu að
hafa áhrif á fylgiskjölin I. og III.

(b) Hvert aðildarríki skal tilkynna
aðalritara Evrópuráðsins allar nýjar laga-
setningar og reglugerðir, sem ekki eru
þegar komnar á fylgiskjal I. Þegar að-
ildarríki sendir slíka tilkynningu, er því
heimilt að gera fyrirvara am það, hvort
hin nýju lög eða hin nýja reglugerð skuli
taka til þegna aðildarríkjanna.

(e) Aðalritari Evrópuráðsins skal láta
hinum aðildarríkjunum í té vitneskju um
hverja þá tilkynningu, sem hann fær
samkvæmt málsgreinunum (a) og (b).

17. gr.
Með tvíhliða samningum mega aðildar-

ríkin gera sérstakar ráðstafanir um með-
ferð þeirra mála, er varða aðstoð látna í
té, áður en samþykkt þessi gekk í gildi.

18. gr.
Ákvæði þessarar samþykktar skulu

ekki skerða fyrirmæli neinna landslaga
eða reglugerða, milliríkja-samþykkta, tví-
hliða eða marghliða samninga, sem meir
eru styrkþegum í hag.

Article 14
There shall be excluded in the calcula-

tion of length of residence those periods
during which the person concerned has
been in receipt of assistance from public
monies as laid down in the legislative
measures mentioned in Annex I, except in
the case of medical treatment for acute
illness or short-term medical treatment.

SECTION IV
Miscellaneous Provisions.

Article 15.
The administrative, diplomatic and

consular authorities of the Contracting
Parties shall afford to one another all
possible assistance in the implementation
of this Convention.

Article 16.
Ca) The Contracting Parties shall noti-

fy the Secretary-General of the Council
of Europe of any subsequent amendment
of their laws and regulations which may
affect Annexes I and III.

(b) Each Contracting Party shall noti-
fy to the Secretary-General of the Coun-
cil of Europe any new law or regulation
not already included in Annex I. At the
time of making such notification a Con-
tracting Party may make a reservation in
respect of the application of this new law
or regulation to the nationals of other
Contracting Parties.

(e) The Secretary-General of the Coun-
cil of Europe shall communicate to the
other Contracting Parties any informa-
tion notified to him in accordance with
paragraphs (a) and (b).

Article 17.
The Contracting Parties may, by bi-

lateral arrangement, tak e interim mea-
sures to deal with cases in which assist-
ance was granted prior to the entry into
force of this Convention.

Article 18
The provisions of this Convention shall

not limit the provisions of any national
laws or regulations, international con-
ventions or bílateral or multilateral agree-
ments which are more favourable for
the beneficiary.
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19. gr.
Fylgiskjölin I, II og III skulu vera ó-

aðskiljanlegur hluti af samþykkt þessari.

20. gr.
(a) Hlutaðeigandi stjórnarvöld aðild-

arríkjanna skulu leitast við að leysa með
samningum hvers konar ágreining, sem
vera kann um skilning á samþykkt þess-
ari eða framkvæmd hennar.

(b) Hafi einhver slíkur ágreiningur
ekki verið jafnaður með samningum
innan þriggja mánaða, skal hann lagður
fyrir gerðardóm til úrskurðar, og skulu
hlutaðeigandi aðildarríki koma sér sam-
an um skipun dómsins og starfshætti.
Ef ekki næst samkomulag um þetta innan
annarra þriggja mánaða, skal ágreiningn-
um skotið til gerðardómara, sem valinn
sé af forseta Alþjóðadómstólsins að
beiðni einhvers þess aðildarríkis, sem
hlut á að máli. Ef forseti dómstólsins er
ríkisborgari einhvers deiluaðilans. skal
þetta hlutverk falið varaforseta dómstóls-
ins eða þeim dómara, sem næstur er hon-
um að embættisaldri og ekki er ríkis-
borgari neins deiluaðilans.

(e) Úrskurður gerðardómsins eða
gerðardómara, um hvort sem heldur er að
ræða, skal felldur í samræmi við grund-
völl og anda samþykktar þessarar, og
skal hann vera bindandi og endanlegur.

21. gr.
(a) Aðildarríkjum að Evrópuráðinu

skal heimilt að rita undir samþykkt
þessa. Hún krefst fullgildingar. FullgiId-
ingarskjöl skulu afhent aðalritara Evr-
ópuráðsins til varðveizlu.

(b) Samþykkt þessi skal ganga í gildi
fyrsta dag þess mánaðar, sem næstur
hefst eftir að það fullgildingarskjal, sem
er annað í röðinni, hefur verið afhent.

(e) Að því er varðar hvert það aðildar-
ríki, er síðan fullgildir samþykktina, skal
hún ganga í gildi fyrsta dag þess mánað-
aðar, sem næstur hefst eftir að fullgild-
ingarskjalið var afhent.

Article 19
Annexes I, II and III shall constitute

an integral part of this Convention.

Article 20
(a) The competent authorities of the

Contracting Parties shall endeavour
to resolve by negotiation any dispute
relating to the interpretation or ap-
plication of this Convention.

(b) If any such dispute has not been
resolved by negotiation within a
period of three months, the dispute
shall be submitted to arbitration by
an arbitral body whose composition
and procedure shall be agreed upon
by the Contracting Parties concerned
or, in default of such agreement
within a further period of three
months, by an arbitrator chosen at
the request of any of the Contracting
Parties concerned by the President
of the International Court of Justice.
Should the latter be a national of
one of the Parties to the dispute,
this task shall be entrusted to the
Vice-President of the Court or to
the next judge in order of seniority
not a national of one of the Parties
to the dispute.

(e) The decision of the arbitral body
or arbitrator, as the case may be,
shall be made in accordance with the
principles and spirit of this Conven-
tion and shall be final and binding.

Article 21.
(a) This Convention shall be open to

the signature of the Members of the
Council of Europe. It shall be rati-
fied. Instruments of ratification shall
be deposited with the Secretary-
General of the Council of Europe.

(b) This Convention shall come into
force on the first day of the month
following the date of deposit of the
second instrument of ratification.

(e) As regards any Signatory ratifying
subsequently, the Convention shall
come into force on the first day of
the month following the date of the
deposit of its instrument of ratifi-
cation.
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22. gr.
(a) Ráðherranefnd Evrópuráðsins skal

heimilt að bjóða sérhverju ríki, sem ekki
er aðili að Evrópuráðinu, að gerast aðili
að samþykkt þessari.

(b) Aðild skal gerast með þeim hætti,
að aðildarskjal sé fengið aðalritara Evr-
ópuráðsins til varðveizlu, og skal hún
ganga í gildi fyrsta dag þess mánaðar,
er næstur hefst eftir að skjalið var afhent
til varðveizlu.

(e) Með hverju því aðildarskjali, sem
afhent er samkvæmt þessari grein, skal
fylgja tilkynning með sams konar upp-
lýsingum og vera mundu í fylgiskjölun-
um I og III með þessari samþykkt, ef
stjórn hlutaðeigandi ríkis hefði, þegar
hún gerðist aðili, verið búin að skrifa
undir samþykkt þessa.

(d) Að því er varðar samþykkt þessa,
skulu hvers konar upplýsingar, sem
birtar eru samkvæmt málsgrein (e) í
grein þessari, skoðast sem hluti þess
fylgiskjals, sem þær mundu hafa verið
í, ef stjórn hlutaðeigandi ríkis hefði verið
búin að undirskrifa samþykkt þessa.

23. gr.
Aðalritari Evrópuráðsins skal kunn-

gjöra aðilum ráðsins: -

(a) hvaða dag samþykkt þessi gengur
í gildi og nöfn þeirra aðila, er fullgilda
hana;

(b) móttöku sérhvers aðildarskjals
samkvæmt 22. gr. og þeirra tilkynninga,
sem því fylgdu;

(e) móttöku sérhverrar tilkynningar
samkvæmt 24. gr. og hvenær hún komi
til framkvæmda.

24. gr.
Samþykkt þessi skal haldast í gildi um

tveggja ára skeið frá þeim degi að telja
er hún gekk í gildi samkvæmt 21. gr.,
mgr. (b). Eftir það skal hún haldast i
gildi frá ári til árs, að því er varðar þá
aðila, er ekki hafa fallið frá henni með
tilkynningu um það til aðalritara Evr-
ópuráðsins að minnsta kosti sex mánuð-
um áður en hún gengi úr gildi, hvort

Article 22
Ca) The Committee of Ministers of the

Council of Europe may invite any
State not a Member of the Council
to accede to this Convention.

(b) Accession shall be effected by the
deposit of an instrument of accession
with the Secretary-General of the
Council of Europe, which shall take
effect on the first day of the month
following the date of deposit.

(e) Any instrument of accession de-
posited in accordance with this
Article shall be accompanied by a
notification of such information as
would be contained in the Annexes
I and III to this Convention if the
Government of the State concerned
were, on the date of accession, a
signatory hereto.

(d) For the purposes of this Convention
any information notified in accor-
dance with paragraph (e) of this
Article shall be deemed to be part
of the Annex in which it would have
been recorded if the Government of
the State concerned were a signatory
hereto.

Article 23
The Secretary-General of the Council

of Europe shall notify the Members of
the Council:
(a) of the date of entry into force of

this Convention and the names of
any Members who ratify it;

(b) of the deposit of any instrument of
accession in accordance with Article
22 and of such notifications as are
received with it;

(e) of any notification received in ac-
cordance with Article 24 and its
effective date.

Article 24.
This Convention shall remain in force

for a period of two years from the date
of its entry into force in accordance
with paragraph (b) of Article 21. There-
after it shall remain in force from year
to year for such Contracting Parties as
have not denounced it by a notification
to that effect addressed to the Secretary-
General of the Council of Europe at least
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heldur fyrir lok fyrsta tveggja ára tíma-
bilsins eða síðara eins árs tímabils. Slík
tilkynning skal koma til framkvæmda i
lok þess tímabils, er hún greinir.

Þessu til staðfestu hafa undirritaðir,
sem til þess hafa fullgilt umboð, undir-
ritað þessa samþykkt.

Gert í París ll. desember 1953 á ensku
og frönsku - hvorir tveggja textarnir
jafngildir - í einu eintaki, sem skal varð-
veitt í skjalasafni Evrópuráðsins. Aðal-
ritarinn skal senda staðfest afrit til sér-
hvers ríkis, sem undirritað hefur sam-
þykktina.

VIÐAUKI
við samþykkt Evrópuríkja um

framfærslu- og læknishjálp.

Með því að ríkisstjórnir þær, sem und-
irrita viðauka þenna og eru aðilar að
Evrópuráðinu,

hafandi í huga ákvæði samþykktar Evr-
ópuríkja um framfærslu- og læknis-
hjálp, sem undirrituð var í París þann 11.
desember 1953 (hér framvegis nefnd
"framfærslusamþykktin"), og

hafandi í huga ákvæði samþykktarinn-
ur um stöðu flóttamanna, þeirrar er und-
irrituð var í Genf þann 28. júlí 1951 (hér
framvegis nefnd "Genfar-samþykktin"),

óska að rýmka ákvæði framfærslusam-
þykktarinnar, svo að þau taki til flótta-
manna samkvæmt skilgreiningu sam-
þykktarinnar,

hafa þær samþykkt það, er hér greinir:

1. gr.
Í viðauka þessum skal orðið "flótta-

maður" hafa þá merkingu, sem því er á-
kveðin í 1. gr. Genfar-samþykktarinnar,
með því skilyrði, að hver samningsaðili
skal gefa yfirlýsingu, þegar hann undir-
ritar eða fullgildir viðaukann eða gerist
aðili að honum, er tiltaki hverja þeirra
merkinga, sem greindar eru í málsgrein
Bíl. gr. þeirrar samþykktar, hann velur
sér til skuldbindingar samkvæmt viðauka
þessum, nema umræddur aðili hafi þegar

six months before the expiry either of
the preliminary two-year period or of
any subsequent yearly period. Such notifi-
cation shall take effect at the end of the
period to which it relates.

In witness where of the undersigned,
being duly authorised thereto, have
signed the present Convention.

Done at Paris this 11th day of Decern-
ber, 1953, in English and French, both
texts being equally authoritative, in a
single copy, which shall remain deposited
in the archives of the Council of Europe.
The Secretary-General shall transmit
certified copies to each of the Signatories.

PROTOCOL
to the European Convention on Social

and Medical Assistance.

The Governments signatory hereto,
being Members of the Council of Europe,

Having regard to the provisions of the
European Convention on Social and
Medical Assistance, signed at Paris, on the
11th day of December, 1953 (hereinafter
referred to as "the Assistance Con-
vention") ;

Having regard to the provisions of the
Convention relating to the Status of
Refugees signed at Geneva on 28th July
1951 (hereinafter referred to as "the
Geneva Convention");

Being desirous of extending the pro-
visions of the Assistance Convention so
as to apply to refugees as defined in the
Geneva Convention,

Have agreed as follows:

Article 1
For the purposes of this Protocol the

term "refugee" shall have the meaning
ascribed to it in Article 1 of the Geneva
Convention, provided that each Contract-
ing Party shall make a declaration at
the time of signature or ratification
hereof, or accession hereto, specifying
which of the meanings set out in para-
graph B of Article 1 of that Convention
it applies for the purpose of its obli-
gations under this Pro tocoI, unless such
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gefið slíka yfirlýsingu, þegar hann undir-
ritaði eða fullgílti samþykktina.

2. gr.
Ákvæði I. kafla framfærslu samþykkt-

arinnar skulu gilda um flóttamenn með
sömu skilyrðum og þau gilda um þegna
aðildarríkjanna.

3. gr.
1. Ákvæði II. kafla framfærslusam-

þykktarinnar skulu ekki gilda um flótta-
menn.

2. Nú er um að ræða mann, sem á ekki
lengur rétt á að njóta góðs af Genfarsam-
þykk tinni samkvæmt ákvæðum máls-
greinar Ce) í 1. gr. hennar, og skal þá
búsetutiminn, sem tiltekinn er í 7. gr.
Ca) (1) framfærslusamþykktarinnar,
hefjast þann dag er hlutaðeigandi maður
hætti að uppfylla nefnd skilyrði.

4. gr.
Milli samningsríkjanna skulu ákvæði

1., 2. og 3. gr. þessa viðauka gilda sem
viðbótargreinar við ákvæði framfærslu-
samþykktarinnar og önnur ákvæði henn-
ar gilda í samræmi við það.

5. gr.
1. Þeim aðildarríkjum að Evrópuráð-

inu, er undirritað hafa framfærslusam-
þykktina. skal heimilt að undirrita við-
auka þenna. Hann krefst fullgildingar.

2. Sérhvert ríki, sem gerzt hefur aðili
að framfærslusamþykktinni, getur gerzt
aðili að viðauka þessum.

3. Þessi viðauki skal ganga í gildi fyrsta
dag þess mánaðar, sem næstur hefst eftir
að fullgildingarskjal, sem er annað í röð-
inni, hefur verið afhent til varðveizlu.

4. Að því er varðar ríki, sem undirrit-
að hefur og síðar fullgildir viðaukann,
eða ríki, sem gerist aðili að honum, þá
skal hann ganga í gildi fyrsta dag þess
mánaðar, sem hefst eftir að fullgilding-
ar- eða aðildarskjalið var afhent til varð-
veizlu.

5. Fullgildingar- og aðildarskírteini
skulu afhent aðalritara Evrópuráðsins til
varðveizlu, og skal hann tilkynna aðilum

Party has already ma de such a declara-
tion at the time of its signature or ratifi-
cation of that Convention.

Article 2
The provisions of Section I of the

Assistance Convention shall apply to re-
f'ugees under the same conditions as they
apply to the nationals of the Contracting
Parties thereto.

Article 3
1. The provisions of Section II of the

Assistance Convention shall not apply
to refugees.

2. In the case of a person who has
ceased to qualify for the benefits of the
Geneva Convention in accordance with
the provisions of paragraph (e) of Article
1 thereof, the period for repatríation laid
down in Article 7 (a) (1) of the Assis-
tance Convention shall begin from the
date when he has thus ceased to qualify.

Article 4
As between the Contracting Parties,

the provisions of Articles 1, 2 and 3 of
this Protocol shall be regarded as addi-
tional Articles to the Assistance Conven-
tion, and the remaining provisions of that
Convention shall apply accordingly.

Article 5
1. This Protocol shall be open to the

signature of the Members of the Council
of Europe who have signed the Assistance
Convention. It shall be ratified.

2. Any State which has acceded to
the Assistance Convention may accede
to this Protocol.

3. This Protocol shall come into force
on the first day of the month following
the date of deposit of the second instru-
ment of ratification.

4. As regards any Signatory ratifying
subsequently, or any acceding State, the
Protocol shall come into force on the
first day of the month following the date
of the deposit of its instrument of ratifi-
cation or accession.

5. Instruments of ratification and
accession shall be deposited with the
Secretary-General of the Council of Eur-
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ráðsins og ríkjum, sem gerast aðilar, nöfn
þeirra, er fullgilt hafa eða gerzt aðilar.

Þessu til staðfestu hafa undirritaðir,
sem til þess hafa fullgilt umboð, undir-
ritað viðauka þenna.

Gert í París ll. desember 1953 á ensku
og frönsku - hvorir tveggja textarnir
jafngildir - í einu eintaki" sem skal
varðveitt í skjalasafni Evrópuráðsins. Að-
alritarinn skal senda staðfest afrit til sér-
hvers ríkis, sem undirritað hefur viðauk-
ann.

Fylgiskjal II.

BRÁÐABIRGÐASAMNINGUR
Evrópuríkja um félagsleg tryggingalög
varðandi elli, örorku og eftirlifendur.

Með því að ríkisstjórnir þær, sem eru
aðilar að samningi þessum og eru með-
limir í Evrópuráðinu,

álíta það takmark Evrópuráðsins að
koma á meiri einingu meðal meðlima þess
í því skyni meðal annars að greiða fyrir
félagslegum framförum þeirra,

staðfesta þá grundvallarreglu, að þegn-
ar hvers einstaks aðila þessa samnings
ættu, að því er tekur til laga og reglu-
gerða hvers einstaks hinna aðilanna,
varðandi styrki, sem greiddir eru vegna
elli, örorku eða eftirlifenda, að njóta
sömu aðstöðu og þegnar hins síðar
nefnda, en þessi regla er staðfest með
samþykktum Alþjóðavinnumálastofnun-
arinnar,

staðfesta einnig þá reglu, að þegnar
sérhvers samningsaðilanna ættu að njóta
góðs af samningum, sem tveir eða fleiri
hinna samningsaðilanna hafa gert með
sér og varða elli, örorku og eftirlifendur,

vilja koma þessum reglum í fram-
kvæmd með bráðabirgðasamningi, þar til
gengið hefur verið frá allsherjarsam-
þykkt, er byggist á mörgum tvíhliða
samningum,

hafa þær orðið ásáttar um eftirfarandi:

ope, who shall notify the Members of
the Council and acceding States of the
names of those who have ratified or
acceded,

In witness whereof the undersigned,
being duly authorised thereto, have signed
this Protocol.

Done at París, this 11th day of Decem-
ber, 1953, in English and French, both
texts being equally authoritative, in a
single copy, which shall remain deposited
in the archives of the Council of Europe.
The Secratary-General shall transmit cer-
tified copies to each of the Signatories.

EUROPEAN INTERIM AGREEMENT
on Social Security Schemes relating to

Old Age, Invalidity and Survivors.

The Governments signatory hereto,
being Members of the Council of Europe,

Considering that the aim of the Council
of Europe is to achieve greater unity
between its Members for the purpose,
among others, of facilitating their social
progress;

Affirming the principle that the nat-
ionals of any one of the Contracting
Parties to this Agreement should receive
under the laws and regulations of any
other Contracting Party relating to bene-
fits payable in respect of old age, in-
validity or survivors, equal treatment
with the nationals of the latter, a princ-
iple sanctioned by Conventions of the
International Labour Organisation;

Affirming also the principle that the
nationals of any one of the Contracting
Parties should receive the benefits of
agreements relating to old age, invalidity
and survivors concluded by any two or
more of the other Contracting Parties;

Desirous of giving effect to these princ-
iples by means of an Interim Agreement
pending the conclusion of a general
convention based on a network of bila-
teral agreements,

Have agreed as follows:
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1. gr.
I. Samningur þessi skal taka til allra

félagslegra tryggingalaga og reglu-
gerða, sem eru í gildi á undirskrift-
ardegi eða síðar kunna að ganga í
gildi í einhverjum hluta af landi
samningsrikis, og lúta að:
(a) ellistyrkjum;
(b) örorku styrkjum, öðrum en þeim,

sem veittir eru samkvæmt regl-
um um bætur fyrir atvinnuslys ;

(e) styrkjum, sem greiddir eru eftir-
lifendum, öðrum en dánarbótum
og styrkjum, sem veittir eru sam-
kvæmt ákvæðum um atvinnuslys.

2. Samningur þessi skal taka til ákvæða
um gjaldskylda og gjaldfrjálsa styrki.
Hann skal ekki taka til framfærslu-
styrkja, sérstakra ákvæða, er taka
til manna í opinberri þjónustu, né
heldur styrkja, sem greiddir eru
vegna slysa af völdum stríðs eða er-
lendrar hersetu.

3. Í samningi þessum tekur orðið
"styrkur" einnig til hækkunar og við-
bótar styrksins.

4. Orðin "þegnar" og "land" samnings-
ríkis skulu hafa þá merkingu, sem
það samningsríki gefur þeim í yfir-
lýsingu, sem stíluð er til aðalritara
Evrópuráðsins og hann sendir öllum
öðrum samningsríkjum.

2. gr.
1. Með þeim takmörkunum, sem leiðir

af ákvæðum 9. greinar, skal þegn
sérhvers samningsríkis eiga rétt á
að njóta góðs af lögum og reglu-
gerðum hvers einstaks hinna samn-
ingsríkjanna með sömu skilyrðum og
væri hann þegn hins síðarnefnda með
því skilyrði:
Ca) að þegar um er að ræða örorku-

styrk samkvæmt reglum um
annaðhvort gjaldfrjálsa eða
gjaldskylda styrki, hafi hann
tekið upp reglulega búsetu í landi
síðarnefnda samningsaðilans.
áður en fyrsta vottorð læknis um
sjúkdóm þann, er örorkunní olli,
var út gefið,

(b) að þegar um er að ræða styrki,
sem greiddir eru samkvæmt regl-

Article 1
1. This Agreement shall apply to all

social security laws and regulations
which are in force at the date of signature
or may subsequently come into force in
any part of the territory of the Contract-
ing Parties and which relate to:
(a) benefits in respect of old age;
(b) benefits in respect of invalidity,

other than those awarded under an
employment injury scheme;

(e) benefits payable to survivors, other
than death grants or benefits awar-
ded under an employment injury
scheme.

2. This Agreement shall apply to
schemes of contributory and noncontri-
butory benefits. It shall not apply to
public assistance, special schemes for
civil servants or benefits paid in respect
of war injuries or injuries due to foreign
occupation.

3. For the purpose of this Agreement
the word "benefit" shall include any
increase in or supplement to the benefit.

4. The terms "nationals" and "terr-
itory" of a Contracting Party shall have
the meaning assigned to them by such tl

Party in a declaration addressed to the
Secretary-General of the Council of
Europe for communication to all other
Contracting Parties.

Article 2
1. Subject to the provisions of Article

9, a national of any one of the Contract-
ing Parties shall be entitled to receive
the benefits of the laws and regulations
of any other of the Contracting Parties
under the same conditions as if he were
a national of the latter, provided that:

Ca) in the case of invaIidity benefit under
either a contributory or non-contrí-
butory scheme he hadbecome ordin-
arily resident in the territory of the
latter Contracting Party before the
first medical certification of the
sickness responsible for such in-
validity;

(b) in the case of benefit payable under
a non-contrlbutory scheme, he has
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um um gjaldfrjálsa styrki, hafi
hann búið í því landi samanlagt
ekki skemur en fimmtán ár, eftir
að hann varð tvítugur, hafi búið
þar reglulega og óslitið í a. m. k.
fimm árin næstu áður en krafan
um styrkinn er gerð og haldi
áfram reglulegri búsetu þar,

Ce) að þegar um er að ræða styrki,
sem greiddir eru samkvæmt regl-
um um gjaldskylda styrki, sé
hann búsettur í landi einhvers
samningsríkjanna.

2. Nú takmarka lög eða reglugerðir
einhvers samningsríkis rétt þegna
sinna, sem ekki eru fæddir í landi
þess, og skal þá þegn sérhvers hinna
samningsríkjanna, sem fæddur er í
landi hins síðarnefnda, jafnan sæta
sömu kjörum og hann nyti, ef hann
væri þegn fyrrnefnda samnings-
ríkisins og fæddur í landi þess.

3. gr.
1. Sérhver samningur, sem tvö eða fleiri

samningsríkjanna hafa gert með sér
eða kunna að gera og varðar lög þau
og reglugerðir, er nefnd eru í 1.
grein, skal með takmörkunum þeim,
sem leiðir af ákvæðum 9. greinar,
taka til þegna sérhvers hinna samn-
ingsríkjanna, sem væru þeir þegnar
einhvers fyrri samningsrfkjanna, að
svo miklu leyti sem hann í sambandi
við þessi lög og reglugerðir kveður
á um:
Ca) samkvæmt hvaða lögum og

reglugerðum maður skuli tryggð-
ur;

eb) að varðveita áunninn rétt og
rétt, sem verið er að öðlast,
sérstaklega um að leggja saman
tryggingatímabil og jafngild
tímabil til þess að öðlast rétt til
styrkja, og hvernig reikna skuli
styrki, sem greiða ber;

Ce) greiðslu styrkja til manna, sem
búa í landi einhvers aðila að
slíkum samningi;

Cd) uppfyllingu og framkvæmd á-
kvæða slíkra samninga, sem
vitnað er til í þessari grein.

been resident in that territory for a
period in the aggregate of not less
than fifteen years after the age of
twenty, has been ordinarily resident
without interruption in that territory
for at least five years immediately
preceding the claim for benefit and
continues to be ordinarily resident
in that territory;

(e) in the case of benefit payable under
a contributory scheme, he is resident
in the territory of any one of the
Contracting Parties.

2. In any case where the laws and
regulatíons of any one of the Contracting
Parties impose a restriction on the rights
of a national of that Party who was not
born in its territory, a national of any
other of the Contracting Parties born
in the territory of the latter shall be
treated as if he were a national of the
former Contracting Party born in its
territory.

Article 3
1. Any agreement relating to the laws

and regulatíons referred to in Article 1
which has been or may be concluded by
any two or more of the Contracting
Parties shall, subject to the provisions of
Article 9, apply to a national of any
other of the Contracting Parties as if he
were a national of one of the former
Parties insofar as it provides, in relation
to those laws and regulations:

(a) for determining under which laws
and regulations a person should be
insured;

(b) for maintaining acquired rights and
rights in course of acquisition and,
in particular, for adding together
insurance periods and equivalent
periods for the purpose of establish-
ing the right to receive benefit and
calculating the amount of benefit
due;

Ce) for paying benefit to persons resid-
ing in the territory of any one of the
Parties to such agreement;

Cd) for supplementing and administer-
ing the provisions of such agreement
referred to in this paragraph.
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2. Ákvæði 1. málsgreinar þessarar
greinar skulu ekki taka til neinna
ákvæða nefnds samnings, sem varða
styrki, sem veittir eru án þess, að til
þeirra sé goldið, nema hlutaðeigandi
þegn hafi verið búsettur í landi þess
samningsaðila, eftir hvers lögum og
reglugerðum hann krefur styrk, eigi
skemur en fimmtán ár, eftir að hann
varð tvítugur, og hafi búið þar reglu-
lega og óslitið í a. m. k. fimm árin
næstu áður en krafan um styrk var
gerð.

4. gr.
Að teknu tilliti til ákvæða viðeigandi

samninga milli tveggja eða fleiri aðila,
skulu styrkir þeir, sem ekki hafa verið
veittir eða hætt hefur verið að veita, vegna
þess, að þessi samningur var ekki fyrir
hendi, veittir eða veiting þeirra tekin upp
á ný frá gildistöku þessa samnings, að
því er tekur til allra samningsaðila, sem
umrædd krafa varðar, enda sé krafa til
þeirra gerð innan árs frá gildistökunni
eða innan lengri frests, sem ákveðinn
kann að vera af samningsríki, samkvæmt
hvers lögum og reglugerðum styrkur-
inn er krafinn. Ef krafan er ekki komin
fram innan þess tíma, skal styrkurinn
veittur eða veiting hans tekin upp á ný
frá þeim degi, er krafan var gerð, eða
frá öðru liðnu timamarki, sem ákveðið
kann að vera af hlutaðeigandi samnings-
aðila.

5. gr.
Ákvæði samnings þessa skulu ekki

skerða ákvæði neinna þeirra landslaga
eða reglugerða, milliþjóðasamþykkta né
samninga tveggja eða fleiri aðila, sem
hagkvæmari eru styrkþegánum.

6. gr.
Samningur þessi skal ekki hafa áhrif

á þau ákvæði landslaga eða reglugerða,
sem fjalla um þátttöku hinna tryggðu
og annarra hlutaðeigandi manna i stjórn
félagslegra trygginga.

2. The provrsions of paragraph 1 of
this Article shall not apply to any provis-
ion of the said agreement which con-
cerns benefits provided under a non-
contributory scheme, unless the national
concerned has been resident in the terri-
tory of the Contracting Party under whose
laws and regulations he claims benefit
for a period in the aggregate of not less
than fifteen years after the age of twenty
and has been ordinarily resident without
interruption in that territory for a period
of at least five years immediately preced-
ing the claim for benefit.

Article 4
Subject to the provisions of any re-

levant bilateral and multilateral agree-
ments, benefits which in the absence of
this Agreement have not been awarded,
or have been suspended, shall be awarded
or reinstated from the date of the entry
into force of this Agreement for all the
Contracting Parties concerned with the
claim in question, provided that the
claim thereto is presented within one
year after such date or within such long-
er period as may be determined by the
Contracting Party under whose laws and
regulations the benefit is claimed. If the
claim is not presented within such period,
the benefit shall be awarded or reinstated
from the date of the claim or such
earlier date as may be determined by the
latter Contracting Party.

Article 5
The provisions of this Agreement shall

not limit the provisions of any national
laws or regulations, international con-
ventions, or bilateral or multilateral
agreements which are more favourable
for the beneficiary.

Article 6
This Agreement shall not affect those

provisions of national laws or regnlat-
ions which relate to participation of
insured persons, and of other categories
of persons concerned, in the management
of social security. .
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7. gr.
1. Fylgiskjal I með samningi þessum

greinir, að því er snertir hvert samn-
ingsríki, þau félagsleg tryggingalög,
sem 1. gr. tekur til og eru í gildi í
einhverjum hluta landssvæðis þess á
undirskriftardegi samnings þessa.

2. Hvert samningsríki skal tilkynna að-
alritara Evrópuráðsins sérhver ný
lög eða reglugerð þeirrar tegundar,
sem ekki er tiltekin í fylgiskjali I,
að því er snertir þann aðila. Slíkar
tilkynningar skal hver samningsaðili
senda innan þriggja mánaða frá birt-
ingu hinna nýju laga eða reglugerð-
ar eða ef slík lög eða reglugerð eru
birt áður en samningur þessi var full-
giltur af hlutaðeigandi aðila, þá á
þeim degi, er fullgilding fer fram.

8. gr.
1. Fylgiskjal II með samningi þessum

tilgreinir, að því er snertir hvern
samningsaðila, samninga þá, sem
hann hefur gert, 3. gr. tekur til og í
gildi eru á undirskriftardegi samn-
ings þessa.

2. Hver samningsaðili skal tilkynna
aðalritara Evrópuráðsins sérhvern
nýjan samning, sem hann gerir og
3. gr. tekur til. Slíka tilkynningu
skal hver samningsaðili gefa innan
þriggja mánaða frá gildistöku samn-
ingsins, eða ef slíkur samningur
hefur gengið í gildi, áður en fullgild-
ing þessa samnings fór fram, þá skal
hún gerð á fullgildingardegi hans.

9. gr.
1. Fylgiskjal III með samningi þessum

tilgreinir þá fyrirvara í sambandi við
hann, sem gerðir eru á undirskrift-
ardegi.

2. Hver samnings aðili getur, um leið og
hann gefur tilkynningu í samræmi
við 7. eða 8. gr., gert fyrirvara um,
að hve miklu leyti þessi samningur
taki til laga, reglugerða eða samn-
inga, sem vitnað er til í slíkri til-
kynningu. Yfirlýsing um sérhvern
slíkan fyrirvara skal fylgja viðeig-
andi tilkynningu. Hún skal gilda frá

Article 7
1. Annex I to this Agreement sets

out in relation to each Contracting Party
the social security schemes to which
Article 1applies which are in force in any
part of its territory at the date of sign a-
ture of this Agreement.

2. Each Contracting Party shall notify
the Secretary-General of the Council of
Europe of every new law or regulation
of a type not included in Annex I in rela-
tion to that Party. Such notifications shall
be made by each Contracting Party with-
in three months of the date of publica-
tion of the new law or regulation, or if
such law or regulation is published be-
fore the date of ratification of this Agree-
ment by the Contracting Party concerned,
at that date of ratification.

Article 8
1. Annex II to this Agreement sets

out in relation to each Contracting Party
the agreements concluded by it to which
Article 3 applies which are in force at
the date of signature of this Agreement.

2. Each Contracting Party shall notify
the Secretary-General of the Council of
Europe of every new agreement con-
cluded by it to which Article 3 applies.
Such notification shall be made by each
Contracting Party within three months
of the date of comíng into force of the
agreement, or if such new agreement has
come into force before the date of rati-
fication of this Agreement, at that date
of ratification.

Article 9
1. Annex III to this Agreement sets

out the rcservations hereto made at the
date of signature.

2. Any Contracting Party may, at the
time of making a notification in accor-
dance with Article 7 or Article 8, make
a reservation in respect of the applica-
tion of the present Agreement to any
law, regulation or agreement which is
referrcd to in such notification. A state-
ment of any such reservation shall ac-
company the notification concerned; it
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gildistökudegi hinna nýju laga, reglu-
gerðar eða samnings.

3. Hver samningsaðili getur afturkall-
að að öllu eða nokkru leyti hvern
þann fyrirvara, sem hann hefur gert.
Skal það gert með tilkynningu þess
efnis, er stíluð sé til aðalritara
Evrópuráðsins. Slík tilkynning geng-
ur í gildi fyrsta dag næsta mánaðar,
eftir að henni er veitt viðtaka, og um
gildi þessa samnings fer í samræmi
við það.

10. gr.
Fylgiskjöl samnings þessa skulu vera

óskiptur hluti hans.

11. gr.
1. Þar sem nauðsynlegt er, skulu

samningar milli þar til bærra stjórn-
valda samningsaðila skera úr um það,
með hverju móti samningur þessi
skuli framkvæmdur.

2. Rétt stjórnvöld hlutaðeigandi samn-
ingsaðila skulu leitast við að leysa
með samningum hverja þá misklíð,
er varðar skýringu eða framkvæmd
þessa samnings.

3. Hafi slík misklíð ekki verið leyst
með samningum innan þriggja mán-
aða, skal misklíðinni skotið til úr-
skurðar gerðardóms, en skipan hans
og starfshættir skulu samþykkt af
samningsaðilum þeim, sem hlut eiga
að máli. Ef slíkt samkomulag næst
ekki innan þriggja mánaða þar frá,
skal misklíðinni skotið til gerðar-
dómara, sem forseti Alþjóðadóm-
stólsins kýs að beiðni einhvers hlut-
aðeigandi samningsaðila. Sé forset-
inn þegn einhvers deiluaðila, skal
þetta falið varaforseta dómsins eða
þeim dómara, sem næstur er honum
að embættisaldri og ekki er þegn
neins deiluaðila.

4. Úrskurður gerðardóms eða gerðar-
dómara, eftir því um hvort er að
ræða, skal felldur í samræmi við
grundvallarreglur og anda þessa
samnings, og skal hann vera endan-
legur og bindandi.

will take effect from the date of entry
into force of the new law, regulation or
agreement,

3. Any Contracting Party may with-
draw either in whole or in part any
reservation made by ít by a notification
to that effect addressed to the Secretary-
General of the Council of Europe. Such
notification shall take effect on the first
day of the month following the month
in which it is received, and this Agree-
ment shall apply accordingly.

Article 10
The Annexes to this Agreement shall

constitute an integral part of this Agree-
ment.

Article 11
1. Arrangements, where necessary,

between the competent authorities of
the Contracting Parties shall determine
the methods of implementation of this
Agreement.

2. The competent authorities of the
Contracting Parties concerned shall
endeavour to resolve by negotiation any
dispute relating to the interpretation or
application of this Agreement.

3. If any such dispute has not been
resolved by negotiation within a period
of three months, the dispute shall be
submitted to arbitration by an arbitral
body whose composition and procedure
shall be agreed upon by the Contracting
Parties concerned, or, in default of such
agreement, within a further period of
three months, by an arbitrator chosen at
the request of any of the Contracting
Parties concerned by the President of the
International Court of Justice. Should the
latter be a national of one of the Parties
to the dispute, this task shall be entrusted
to the Vice-President of the Court or to
the next judge in order of seniority not a
national of one of the Parties to the
dispute.

4. The decision of the arbitral body.
or arbitrator, as the case may be, shall
be made in accordance with the principles
and spirit of this Agreement and shall be
final and binding.
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12. gr.
Nú segir einhver samningsaðila samn-

ingnum upp, og skulu þá:

(a) hver þau réttindi, sem maður hefur
áunnið sér í samræmi við ákvæði
hans, haldast, sér í lagi skal hann
halda þeim rétti, sem hann hefur
öðlazt í samræmi við ákvæði samn-
ingsins til þess að fá styrk eftir lög-
um og reglugerðum eins samnings-
aðila, meðan hann er búsettur í landi
annars,

(b) ákvæði þessa samnings gilda áfram
um tryggingatímabil og samsvarandi
tímabil, sem. lokið er, áður en upp-
sögnin gengur í gildi. Þetta er þó háð
þeim skilyrðum, sem sett kunna að
verða í viðaukasamningum milli
hlutaðeigandi samningsaðila um rétt-
indi, sem þá er verið að öðlast.

13. gr.
1. Öllum ríkjum, sem eru meðlimir

Evrópuráðsins, skal heimilt að und-
irrita samning þenna. Hann skal full-
giltur. Fullgildingarskjölum skal
komið fyrir til varðveizlu hjá aðal-
ritara Evrópuráðsins.

2. Samningur þessi skal ganga i gildi
fyrsta dag næsta mánaðar, eftir að
annað fullgildingarskjalið var afhent.

3. Að því er tekur til aðildarrikis, sem
hefur undirritað samninginn, en full-
gildir hann siðar, skal hann ganga í
gildi fyrsta dag næsta mánaðar, eftir
að það hefur afhent fullgildingar-
skjal sitt.

14. gr.
1. Ráðherranefnd Evrópuráðsins getur

boðið hvaða ríki sem er utan Evr-
ópuráðsins að gerast aðili að þessum
samningi.

2. Aðildin skal framkvæmd á þann hátt,
að staðfestingarskjal afhendist aðal-
ritara Evrópuráðsins, og skal hún
ganga í gildi fyrsta dag næsta mán-
aðar eftir afhendingu þess.

Article 12
In the event of the denunciation of this

Agreement by any of the Contracting
Parties,
(a) any right acquired by a person in

accordance with its pro vi sions shall
be maintained and, in particular, if
he has, in accordance with its provis-
ions, acquired the right to receive
any benefit under the laws and re gul-
ations of one of the Contracting
Parties while he is resident in the
territory of another, he shall continue
to enjoy that right;

eb) subject to any conditions which may
be laid down by supplementary
agreements conclu,ded by the Con-
tracting Parties concerned for the
settlement of any rights then in
course of acquisition, the provisions
of this Agreement shall continue to
apply to insurance periods and
equivalent periods completed before
the date when the denunciation
becomes effective.

Article 13
1. This Agreement shall be open to

the signature of the Members of the
Council of Europe. It shall be ratified.
Instruments of ratification shall be de-
posited with the Secretary-General of the
Council of Europe.

2. This Agreement shall come into
force on the first day of the month
following the date of deposit of the second
instrument of ratification.

3. As regards any Signatory ratifying
subsequently, the Agreement shall come
into force on the first day of the month
following the date of the deposit of its
instrument of ratification.

Article 14
1. The Committee of Ministers of the

Council of Europe may invite any State
not a member of the Council of Europe
to accede to this Agreement.

2. Accession shall be effected by the
deposit of an instrument of accession
with the Secretary-General of the Council
of Europe, which shall tak e effect on
the first day of the month following the
date of deposit.
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3. Hverri staðfestingu á aðild sam-
kvæmt þessari grein skulu fylgja
þær upplýsingar, sem verið mundu
hafa í fylgiskjölum I og II með þess-
um samningi, ef stjórn hlutaðeig-
andi ríkis hefði verið búin að undir-
rita hann, þegar hún gerðist aðili.

4. Að því er tekur til samnings þessa,
skulu allar upplýsingar, sem gefnar
eru í samræmi við 3. tölulið þessar-
ar greinar, taldar hluti þess fylgi-
skjals, sem þær hefðu verið skráðar
á, ef ríkisstjórn hlutaðeigandi ríkis
hefði undirritað hann.

15. gr.
Aðalritari Evrópuráðsins skal tilkynna:

(a) meðlimum ráðsins og framkvæmda-
stjóra Alþjóðavinnumálaskrifstof-
unnar,

(i) gildistökudag þessa samnings
og nöfn allra aðildarríkja, sem
fullgilda hann,

(ii) afhendingu allra staðfestingar-
skjala í samræmi við 14. gr.
og þær yfirlýsingar, sem þeim
fylgja,

(iii) allar yfirlýsingar, sem berast í
samræmi við 16. grein, og hve-
nær þær ganga í gildi,

(b) samningsaðilum og framkvæmda-
stjóra Alþjóðavinnumálaskrifstof-
unnar,

(i) allar yfirlýsingar, sem berast í
samræmi við 7. og 8. grein,

(ii) alla fyrirvara, sem gerðir eru
í samræmi við 2. tölulið 9.
greinar,

(iii) afturköllun fyrirvara i samræmi
við 3. tölulið 9. greinar.

16. gr.
Samningur þessi skal gilda um tveggja

ára skeið, talið frá gildistökudegi hans
í samræmi við 2. tölulið 13. greinar.
Síðan framlengist hann jafnan frá ári
til árs, að því er tekur til þeirra samn-
ingsaðila, sem ekki segja honum upp með
tilkynningu þar um stíIaðri til aðalritara
Evrópuráðsins eigi síðar en annaðhvort
sex mánuðum fyrir lok hins upphaflega

3. Any instrument of accession de-
posited in accordance with this Article
shall be accompanied by a notification of
such information as would be contained
in the Annexes I and II to this Agreement
if the Government of the State concerned
were, on the date of accession, a Sign-
atory hereto.

4. For the purposes of this Agreement
any information notified in accordance
with paragraph 3 of this Article shall be
deemed to be part of the Annex in which
it would have been recorded if the
Government of the State concerued were
a Signatory hereto.

Article 15
The Secretary-General of the Council

of Europe shall notify:
(a) the Members of the Council and

the Director-General of the International
Labour Office

(i) of the date of entry into force of
this Agreement and the names of
any Members who ratify it,

(ii) of the deposit of any instrument
of accession in accordance with
Article 14 and of such notifications
as are received with it,

(iii) of any notification receiveð in ac-
cordance with Article 16 and its
effective date;

(b) the Contracting Parties and the
Director-General of the International
Labour Office

(i) of any notifications received in ac-
cordance with Articles 7 and 8,

(ii) of any reservation ma de in ac-
cordance with paragraph 2 of Ar-
ticle 9,

(iii) of the withdrawal of any reserva-
tion in accordance with paragraph
3 of Article 9.

Article 16
This Agreement shall remain in force

for a period of two years from the date
of its entry into force in accordance with
paragraph 2 of Article 13. Thereafter it
shall remain in force from year to year
for such Contracting Parties as have not
denounced it by a notification to that
effect addressed to the Secretary-General
of the Council of Europe at least six
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tveggja ára tímabils eða jafnlöngu fyrir
lok hvers eftirfarandi árs miðað við gild-
istökudag. Slík tilkynning öðlast gildi í
lok þess tímabils, sem hún tekur til.

Þessu til staðfestu hafa undirritaðir,
sem til þess hafa fullt umboð, undirritað
þenna samning.

Gert í París á 11. degi desembermánað-
ar árið 1953, á ensku og frönsku -
hvorir tveggja textarnir jafngildir - í
einu eintaki, sem skal varðveitt i skjala-
safni Evrópuráðsins. Aðalritarinn skal
senda staðfest afrit til sérhvers ríkis, sem
undirritað hefur samninginn, enn fremur
til framkvæmdastjóra Alþjóðavinnumála-
skrifstofunnar.

VIÐAUKI

við bráðabirgðasamning Evrópurikja um
félagsleg tryggingalög varðandi elli,

örorku og eftirlifendur.

Með því að ríkisstjórnir þær, er undir-
rita viðauka þenna og eru aðilar að
Evrópuráðinu,

hafandi Í huga ákvæði bráðabirgða-
samnings Evrópuríkja um félagsleg
tryggingalög varðandi elli, örorku og
eftirlifendur, þess er undirritaður var í
París þann 11. desember 1953 (hér fram-
vegis nefndur "aðalsamningurinn"), og

hafandi í huga ákvæði samþykktar-
innar um stöðu flóttamanna, þeirrar er
undirrituð var í Genf þann 28. júlí 1951
(hér framvegis nefnd "samþykktin"),

óska að rýmka ákvæði aðalsamnings-
ins, svo að þau taki til flóttamanna sam-
kvæmt skilgreiningu samþykktarinnar,

hafa þær samþykkt það, er hér grein-
ir:

1. gr.
Í viðauka þessum skal orðið "flótta-

maður" hafa þá merkingu, sem því er á-
kveðin Í 1. gr. samþykktarinnar, með þvi
skilyrði, að hver samningsaðili skal gefa
yfirlýsingu, þegar hann undirritar eða

months before the expiry either of the
preliminary two-year period, or of any
subsequent yearly period. Such notifica-
tion shall take effect at the end of the
period to which it relates.

In witness whereof the undersigned,
being duly authorised thereto, have
signed this Agreement.

Done at Paris, this 11th day of December.
1953, in the English and French languages,
both texts being equally authoritative,
in a single copy which shall remain in
the archives of the Council of Europe
and of which the Secretary-General shall
send certified copies to each of the
Signatories and to the Director-General
of the International Labour Office.

PROTOCOL

to the European Interim Agreement
on Social Security Schemes relating to

Old Age, Invalidity and Survivors.

The Governments signatory hereto,
being Members of the Council of Europe,

Having regard to the provisions of the
European Interim Agreement on Social
Security Schemes relating to Old Age,
Invalidity and Survivors, signed at Paris,
on the 11th day of December, 1953
(hereinafter referred to as "the principal
Agreement") ;

Having regard to the provisions of the
Convention relating to the Status of Rc-
fugees signed at Geneva on 28th July,
1951 (hereinafter referred to as "the
Convention") ;

Being desirous of extending the provi-
sions of the principal Agreement so as to
apply to refugees as defined in the Con-
vention,

Have agreed as follows:

Article 1
For the purposes of this Protocol the

term "refugee" shall have the meaning
ascribed to it in Article 1 of the Conven-
tion, provided that each Contracting Party
shall make a declaration at the time of
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fullgildir viðaukann eða gerist aðili að
honum, er tiltaki, hverja þeirra merkinga,
sem greindar eru í málsgrein Bíl. gr.
samþykktarinnar, hann velur sér til
skuldbindingar samkvæmt viðauka þess-
um, nema umræddur aðili hafi þegar gef-
ið slíka yfirlýsingu, þegar hann undir-
ritaði eða fullgilti samþykktina.

2. gr.
Ákvæði aðalsamningsins skulu gilda

um flóttamenn með sömu skilyrðum og
þau gilda um þegna þeirra aðildarríkja,
er að samningnum standa, að því athug-
uðu, að 3. gr. samningsins skal því að-
eins gilda um flóttamenn, að aðildarríki
að samningum þeim, er greinin lýtur að,
hafi fullgilt viðaukann eða gerzt aðilar
að honum.

3. gr.
1. Þeim aðildarríkjum að Evrópuráð-

inu, er undirritað hafa aðalsamninginn,
skal vera heimilt að undirrita viðauka
þenna. Hann krefst fullgildingar.

2. Sérhvert það ríki, er gerzt hefur
aðili að aðal samningnum, skal hafa rétt
til þess að gerast aðili að viðauka þess-
um.

3. Viðauki þessi skal ganga í gildi
fyrsta dag þess mánaðar, sem næstur
hefst eftir að annað fullgildingarskjalið
var afhent til varðveizlu.

4. Að því er varðar ríki, sem undirrit-
að hefur og síðar fullgildir viðaukann,
eða ríki, sem gerist aðili að honum, þá
skal hann ganga í gildi fyrsta dag þess
mánaðar, sem næstur hefst, eftir að full-
gildingar- eða aðildarskjalið var afhent
til varðveizlu.

5. Fullgildingar- og aðildarskirteini
skulu afhent aðalritara Evrópuráðsins til
varðveizlu, og skal hann tilkynna aðilum
ráðsins, ríkjum, sem gerast aðilar, og
framkvæmdastjóra Alþjóðavinnumála-
skrifstofunnar nöfn þeirra, er fullgilt
hafa eða gerzt aðilar.

Þessu til staðfestu hafa undirritaðir,
sem til þess hafa fullt umboð, undirritað
þenna viðauka.

signature or ratification hereof or acces-
sion hereto, specifying which of the
meanings set out in paragraph B of Article
1 of the Convention it applies for the pur-
pose of its obligations und er this Proto-
col, unless such Party has already made
such a declaration at the time of its
signature or ratification of the Conven-
tion.

Article 2
The provisions of the principal Agree-

ment shall apply to refugees under the
same conditions as they apply to the
nationals of the Contracting Parties
thereto, provided that Article 3 of that
Agreement shall apply to refugees only
in cases where the Contracting Parties
to the agreements to which that Article
refers have ratified this Protocol or ac-
ceded thereto.

Article 3
1. This Protocol shall be open to the

signature of the Members of the Council
of Europe who have signed the principal
Agreement. It shall be ratified.

2. Any state which has acceded to the
principal Agreement may accede to this
Protocol.

3. This Protocol shall come into force
on the first day of the month Icllowing
the date of deposit of the second instru-
ment of ratification.

4. As regards any Signatory ratifying
subsequently, or any acceding State, the
Protocol shall come into force on the
first day of the month fóllowing the date
of the deposit of its instrument of ratific-
ation or accession.

5. Instruments of ratification and ac-
cession shall be deposited with the Se-
cretary-General of the Council of Europe,
who shall notify the Members of the
Council, acceding States and the Director-
General of the International Labour
Office of the names of those who have
ratified or acceded.

In witness whereof the undersigned,
being duly authorised thereto, have
signed this Protocol.
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Gert í París þann 11. dag desember-
mánaðar 1953 á ensku og frönsku, hvor
tveggja textinn jafngildur, í einu eintaki,
sem varðveitt skal í skjalasafni Evrópu-
ráðsins, og skal aðalritarinn senda stað-
fest eftirrit til hvers þess ríkis, er undir-
ritað hefur viðaukann, og til fram-
kvæmda stjóra Alþjóðavinnumálaskrif-
stofunnar.

Fylgiskjal III.

BRÁÐABIRGÐASAMNINGUR
Evrópuríkja um félagsleg tryggingalög
önnur en þau, er varða elli, örorku

og eftirlifendur.

Með því að ríkisstjórnir þær, sem eru
aðilar að samningi þessum og eru með-
limir í Evrópuráðinu,

álíta það takmark Evrópuráðsins að
koma á meiri einingu meðal meðlima
þess í því skyni meðal annars að greiða
fyrir félagslegum framförum þeirra,

staðfesta þá grundvallarreglu, að þegn-
ar hvers einstaks aðila þessa samnings
ættu samkvæmt tryggingalögum og reglu-
gerðum hvers einstaks hinna aðilanna
að njóta sömu aðstöðu og þegnar hins
síðarnefnda, en þessi regla er staðfest
með samþykktum Alþjóðavinnumála-
stofnunarinnar,

staðfesta einnig þá reglu, að þegnar sér-
hvers samningsaðilanna ættu að njóta
góðs af samningum um félagslegar trygg-
ingar, sem tveir eða fleiri hinna samn-
ingsaðilanna hafa gert með sér,

vilja koma þessum reglum í fram-
kvæmd með bráðabirgðasamningi, þar til
gengið hefur verið frá allsherjarsam-
þykkt, er byggist á mörgum tvíhliða
samningum,

hafa þær orðið ásáttar um eftirfarandi:

1. gr.
1. Samningur þessi skal taka til allra

félagslegra tryggingalaga og reglugerða,
sem eru í gildi á undirskriftardegi eða
síðar kunna að ganga í gildi í einhverjum
hluta af landi samningsríkis og lúta að:

Done at Paris, this 11th day of Decemher,
1953, in the English and French languages,
both texts being equally authoritative,
in a single copy which shall remain in
the archives of the Council of Europe and
of which the Secretary-General shall send
certif'ied copies to each of the Signatories
and to the Director-General of the Inter-
national Labour Office.

EUROPEAN INTERIM AGREEMENT
on Social Security other than Schemes
for Old Age, Invalidity and Survivors.

The Governments signatory hereto, be-
ing Members of the Council of Europe,

Considering that the aim of the Council
of Europe is to achieve greater unity be-
tween its Members for the purpose, among
others, of facilitating their social pro-
gress;

Affirming the principle that the na-
tionals of any one of the Contracting
Parties to this Agreement should receive
under the social security laws and regula-
tions of the latter, a principle sanctioned
by Conventions of the International La-
bour Organisation;

Affirming also the principle that na-
tionals of any one of the Contracting
Parties should receive the benefits of
agreements on social security concluded
by any two or more of the other Con-
tracting Parties;

Desirous of giving effect to these prin-
ciples by means of an Interim Agreement,
pending the conclusion of a general con-
vention based on a network of bilateral
agreements,

Have agreed as follows:

Article 1
1. This Agreement shall apply to all

social security laws and regulations which
are in force at the date of signature or
may subsequenUy come into force in any
part of the territory of the Contracting
Parties and which relate to:
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Ca) sjúkdómum, barnsburði og dauða
(dánarbætur), þar með taldir sjúkra-
styrkir, að svo miklu leyti sem þeir
fara ekki eftir mati á þörfum;

(b ) slysum við vinnu;
(e) atvinnuleysi;
(d) fjölskyldubótum.

2. Samningur þessi skal taka til
ákvæða um gjaldskylda og gjaldfrjálsa
styrki, þar með talin bótaskylda atvinnu-
rekenda fyrir slys við vinnu. Hann skal
ekki taka til framfærslu styrkja, sérstakra
ákvæða. um menn í opinberri þjónustu
né heldur styrkja, sem greiddir eru vegna
slysa af völdum stríðs eða erlendrar her-
setu.

3. 1 samningi þessum tekur orðið
"styrkur" einnig til hækkunar og við-
bótar styrksins.

4. Orðin "þegnar" og "land" samn-
ingsríkis skulu hafa þá merkingu, sem
það samningsríki gefur þeim í yfirlýs-
ingu, sem send er aðalritara Evrópuráðs-
ins, en hann sendir öllum öðrum samn-
ingsríkjum.

2. gr.
1. Með þeim takmörkunum, sem leiðir

af ákvæðum 9. greinar, skal þegn sérhvers
samningsríkis eiga rétt til þess að fá
styrki samkvæmt lögum og reglugerðum
hvers einstaks hinna samningsríkjanna
með sömu skilyrðum og væri hann þegn
hins síðarnefnda með því skilyrði:
(a) að þegar um er að ræða bætur fyrir

slys við vinnu, sé hann búsettur
landi einhvers samningsr íkjanna,

(b) að þegar um er að ræða bætur fyrir
annað en atvinnuslys, hafi hann
reglulega búsetu í landi síðarnefnda
samningsaðilans,

(e) að þegar um er að ræða styrk, sem
krafið er um vegna sjúkdóms, barns-
burðar eða atvinnuleysis, hafi hann
tekið upp reglulega búsetu í landi
síðarnefnda samningsaðilans. áður
en fyrsta staðfesting læknis á sjúk-
dómnum var gerð, fyrir áætlaðan
getnaðartíma eða byrjun atvinnu-
leysisins, eftir því hvað við á,

Ca) sickness, maternity and death (death
grants), including medical benefits
insofar as they are not subject to a
needs test;

(b) employment injury;
Ce) un employment ;
(d) family allowances.

2. This Agreement shall apply to
schemes of contributory and non-contri-
butory benefits, including employers' ob-
ligations to compensate for employment
injuries. It shall not apply to public as-
sistance, special schemes for civil ser-
vants, or benefits paid in respect of war
injuries or injuries due to foreign occu-
pation.

3. For the purposes of this Agreement,
the word "benefit" includes any increase
in or supplement to the benefit.

4. The terms "nationals" and "terri-
tory" of a Contracting Party shall have
the meaning assigned to them by such a
Party in a declaration addressed to the
Secretary-General of the Council of Eu-
rope for communication to all other Con-
tracting Parties.

Article 2
1. Subject to the provisions of Article

9, a national of any one of the Contrac-
ting Parties shall be entitled to receive
the benefits of the laws and regulations
of any other of the Contracting Parties
under the same conditions as if he were
a national of the latter:
(a) in the case of benefit in respect of

employment injury, provided that he
resides in the territory of one of the
Contracting Parties,

(b) in the case of any benefit other than
benefit in respect of employment in-
jury, provided that he is ordinarily
resident in the territory of the latter
Contracting Party,

(e) in the case of benefit claimed in re-
spect of sickness, maternity or un-
employment, provided that he had
become ordinarily resident in the
territory of the latter Contracting
Party before the first medica I certi-
fication of the sickness, the presumed
date of coneeption or the beginning
of the unemployment as the case
may be,
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(d) að þegar um er að ræða styrki, sem
veittir eru, án þess að til þeirra sé
goldið, aðra en þá, sem veittir eru
vegna slysa við vinnu, hafi hann
verið búsettur í landi síðarnefnda
samningsaðila ns i sex mánuði.

2. Nú takmarka lög eða reglugerðir
einhvers samningsríkis rétt þegna sinna,
sem ekki eru fæddir í landi þess, og skal
þá þegn sérhvers hinna samningsríkj-
anna, sem fæddur er Í landi hins síðar-
nefnda, jafnan sæta sömu kjörum og
hann nyti, ef hann væri þegn fyrrnefnda
samningsríkisins og fæddur í landi þess.

3. Nú gera lög eða reglugerðir samn-
ingsríkis mun á börnum vegna þjóðernis
þeirra við ákvörðun réttar til styrks, og
skal þá barn, sem er þegn einhvers hinna
samningsríkjanna, njóta sama réttar og
væri það þegn fyrrnefnda samningsrík-
isins.

3. gr.
1. Sérhver samningur, sem tvö eða

fleiri samningsríkjanna hafa gert mcð
sér eða kunna að gera og varðar lög þau
og reglugerðir, sem nefnd eru í 1. grein,
skal með takmörkunum þeim, sem leiðir
af ákvæðum 9. greinar, taka til þegna
sérhvers hinna samningsríkjanna. sem
væru þeir þegnar einhvers fyrri samnings-
ríkjanna, að svo miklu leyti sem hann í
sambandi við þessi lög og reglugerðir
kveður á um:
Ca) samkvæmt hvaða lögum og reglu-

gerðum maður skuli tryggður;

(b) að varðveita áunninn rétt og rétt,
sem verið er að öðlast, sérstaklega
um að leggja saman tryggingatíma-
bil og jafngild tímabil til þess að
öðlast rétt til styrkja, og hvernig
reikna skuli styrki, sem greiða ber;

(e) greiðslu styrkja til manna, sem búa
í landi einhvers aðila að slíkum
samningi;

(d) uppfyllingu og framkvæmd ákvæða
slíkra samninga, sem vitnað er til í
þessari grein.

(d) in the case of a benefit provided
under a non-contributory scheme,
other than a benefit in respect of
employment injury, provided that he
has been resident for six months in
the territory of the latter Contracting
Party.

2. In any case where the laws and
regulations of any one of the Contracting
Parties impose a restriction on the rights
of a national of that Party who was not
born in its territory, a national of any
other of the contracting Parties born in
the territory of the latter shall be treated
as if he were a national of the former
Contracting Party born in its territory.

3. In any case where in determining
a right to benefit the laws and regula-
tions of any one of the Contracting Par-
ties make any distinction which depends
on the nationality of a child, a child who
is a national of any of the Contracting
Parties shall be treated as if he were a
national of the former Contracting Party.

Article 3
1. Any agreement relating to the laws

and regulations referred to in Article 1
which has been or may be concluded by
any two or more of the Contracting Par-
ties shall, subject to the provisions of
Article 9, apply to a national of any other
of the Contracting Parties as if he were
a national of one of the former Parties
insofar as it provides, in relation to those
laws and regulations:

(a) for determining under which laws
and regulations a person should be
insured;

(b) for maintaining acquired rights and
rights in course of acquisition and, In
particular, for adding together insur-
ance periods and equivalent periods
for the purpose of establishing the
right to receive benefit and calculat-
ing the amount of benefit due;

Ce) for paying benefit to persons resíd-
ing in the territory of any one of
the Parties to such agreement:

(d) for supplementing and administeríng
the provisions of such agreement re-
ferred to in this paragraph.
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2. Ákvæði 1. málsgreinar þessarar
greinar skulu ekki taka til neinna ákvæða
nefnds samnings, sem varða styrki, sem
veittir eru án þess, að til þeirra sé goldið,
nema hlutaðeigandi þegn hafi búið í sex
mánuði í landi þess samningsaðila, eftir
hvers lögum og reglugerðum hann krefur
styrk.

4. gr.
Að teknu tilliti til ákvæða viðeigandi

samninga milli tveggja eða fleiri aðila,
skulu styrkir þeir, sem ekki hafa verið
veittir eða hætt hefur verið að veita,
þar eð samningur þessi var þá ógerð-
ur, veittir eða veiting þeirra tekin upp
á ný frá gildistöku þessa samnings, að
því er tekur til allra samningsaðila,
sem umrædd krafa varðar, enda sé krafa
til þeirra gerð innan árs frá gildistök-
unni eða innan lengri frests, sem ákveðinn
kann að vera af samningsríki, samkvæmt
hvers lögum og reglugerðum styrkurinn
er krafinn. Ef krafan er ekki komin fram
innan þess tíma, skal styrkurinn veittu!'
eða veiting hans tekin upp á ný frá þeim
degi, er krafan var gerð, eða frá öðru
liðnu tímamarki, sem ákveðið kann að
vera af hlutaðeigandi samningsaðila.

5. gr.
Ákvæði samnings þessa skulu ekki

skerða ákvæði neinna þeirra landslaga
eða reglugerða, milliþjóðasamþykkta né
samninga tveggja eða fleiri aðila, sem
hagkvæmari eru styrkþegánum.

6. gr.
Samningur þessi skal ekki hafa áhrif

á þau ákvæði landslaga eða reglugerða,
sem fjalla um þátttöku hinna tryggðu og
annarra hlutaðeigandi manna í stjórn
félagslegra trygginga.

7. gr.
1. Fylgiskjal I með samningi þessum

greinir, að því er varðar hvert samnings-
ríki, þau félagsleg tryggingalög sem 1.
gr. tekur til og eru í gildi í einhverjum
hluta landssvæðis þess á undirskriftar-
degi samnings þessa.

2. The provistens of paragraph 1 of
this Article shall not apply to any pro-
vision of the said agreement which con-
cerns benefits provided under a non-
contributory scheme unless the national
concerned has resided for six months in
the territory of the Contracting Party
under whose laws and regulations he
claims benefit.

Article 4
Subject to the provisions of any relevant

bila tera I and multilateral agreements,
benefits which in the absence of this Agree-
ment have not been awarded or have been
suspended shall be awarded or reinstated
from the date of the entry into force of
this Agreement for all the Cnntracting
Parties concerned with the claim in
question, provided that the claim thereto
is presented within one year after such
date or within such longer period as may
be determined by the Contracting Party
under whose laws and regulations the
benefit is claimed. If the claim is not pre-
sented within such period, the benefit
shall be awarded or reinstated from the
date of the claim or such earlier date as
may be determined by the latter Con-
tracting Party.

Article 5
The provisions of his Agreement shall

not limit the provisions of any national
laws or regulations, international con-
ventions, or bilateral or multilateral agree-
ments which are more favourable for the
beneficiary.

Article 6
This Agreement shall not affect those

provisions of national laws or regulations
which relate to the participation of in-
sured persons, and of other categories of
persons, concerned in the management
of social security.

Article 7
1. Annex I to this Agreement sets out

in relation to each Contracting Party the
social security schemes to which Article
1 applies which are in force in any part
of its territory at the date of signature
of this Agreement,
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2. Hvert samningsríki skal tilkynna
aðalritara Evrópuráðsins sérhver ný lög
eða reglugerð þeirrar tegundar, sem ekki
em tiltekin í fylgiskjali I, að því er varðar
þann aðila. Slíkar tilkynningar skal hver
samningsaðili senda innan þriggja mán-
aða frá birtingu hinna nýju laga eða
reglugerðar, eða ef slík lög eða reglugerð
eru birt áður en samningur þessi var
fullgiltur af hlutaðeigandi aðila, þá á
þeim degi, er fullgilding fer fram.

8. gr.
1. Fylgiskjal II með samningi þessum

tilgreinir, að því er snertir hvern samn-
ingsaðila, samninga þá, sem hann hefur
gert, 3. gr. tekur til og í gildi eru á
undirskriftardegi samnings þessa.

2. Hver samningsaðili skal tilkynna
aðalritara Evrópuráðsins sérhvern nýjan
samning, sem hann gerir og 3. gr. tekur
til. Slíka tilkynningu skal hver samn-
ingsaðili gefa innan þriggja mánaða frá
gildistöku samningsins, eða, ef slíkur
samningur hefur gengið í gildi áður en
fullgilding þessa samnings fór fram, þá
skal hún gerð á fullgildingardegi hans.

9. gr.
1. Fylgiskjal III með samningi þess-

um tilgreinir þá fyrirvara í sambandi við
hann, sem gerðir eru á undirskriftardegi.

2. Hver samningsaðili getur, um leið
og hann gefur tilkynningu í samræmi við
7. eða 8. gr., gert fyrirvara um, að hve
miklu leyti þessi samningur taki til laga,
reglugerða eða samninga, sem vitnað er
til í slíkri tilkynningu. Yfirlýsing um sér-
hvern slíkan fyrirvara skal fylgja viðeig-
andi tilkynningu. Hún skal gilda frá gild-
istökudegi hinna nýju laga, reglugerðar
eða samnings.

3. Hver samningsaðili getur afturkall-
að að öllu eða nokkru leyti hvern þann
fyrirvara, sem hann hefur gert. Skal það
gert með tilkynningu þess efnis, er stíl-
uð sé til aðalritara Evrópuráðsins. SUk
tilkynning gengur í gildi fyrsta dag næsta
mánaðar, eftir að henni er veitt viðtaka,
og um gildi þessa samuings fer í samræmi
við það.

2. Each Contracting Party shall notify
the Secretary-General of the Council of
Europe of every new law or regulation
of a type not included in Annex I in re-
lation to that Party. Such notification
shall be made by each Contracting Party
within three months of the date of publi-
cation of the new law or regulation, or if
such law or regulation is published be-
fore the date of ratification of this Agree-
ment by the Contracting Party concerned,
at that date of ratification.

Article 8
1. Annex II to this Agreement sets out

in relation to each Contracting Party the
agreements concluded by it to which Art-
icle 3 applies which are in force at the
date of signature of this Agreement,

2. Each Contracting Party shall notify
the Secretary-General of the Council of
Europe of every new agreement con-
cluded by it to which Article 3 applies.
Such notification shall be made by each
Contracting Party within three months
of the date of coming into force of the
agreement, or if such new agreement has
come into force before the date of ratifi-
cation of this Agreement, at that date of
raUfication.

Article 9
1. Anncx III to this Agreement sets

out the rescrvations hereto made at the
date of signature.

2. Any Contracting Party may, at the
time of making a notification in accord-
ance with Article 7 or Article 8, make a
reservation in respect of the application
of this Agreement to any law, regulatíon
or agreement which is referred to in such
notification. A statement of any such re-
servation shall accompany the notifica-
tion concerned; it will take effect from
the date of entry into force of the new
law, regulation or agreement.

3. Any Contracting Party may with-
draw either in whole or in part any re-
servation made by it by a notification to
that effect addressed to the Secretary-
General of the Council of Europe. Such
notification shall take effect on the first
day of the month following the month
in which it is received and this Agree-
ment shall apply accordingly.
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10. gr.
Fylgiskjöl samnings þessa skulu vera

óskiptur hluti hans.

11. gr.
1. Þar sem nauðsynlegt er, skulu

samningar milli þar til bærra stjórnvalda
samningsaðila skera úr um það, með
hverju móti samningur þessi skuli fram-
kvæmdur.

2. Rétt stjórnvöld hlutaðeigandi samn-
ingsaðila skulu leitast við að leysa með
samningum hverja þá misklíð, er varðar
skýringu eða framkvæmd þessa samn-
ings.

3. Hafi slik misklíð ekki verið leyst
með samningum innan þriggja mánaða,
skal henni skotið til úrskurðar gerðar-
dóms, en skipan hans og starfshættir
skulu samþykkt af samningsaðilum þeim,
sem hlut eiga að máli. Ef slíkt samkomu-
lag næst ekki innan þriggja mánaða þar
frá, skal misklíðinni skotið til gerðar-
dómara, sem forseti Alþjóðadómstólsins
velur að beiðni einhvers hlutaðeigandi
samningsaðila. Sé forsetinn þegn einhvers
deiluaðila, skal þetta falið varaforseta
dómsins eða þeim dómara, sem næstur
honum er að embættisaldri og ekki er
þegn neins deiluaðila.

4. Úrskurður gerðardóms eða gerðar-
dómara, eftir því um hvort er að ræða,
skal felldur í samræmi við grundvallar-
reglur og anda þessa samnings, og skal
hann vera endanlegur og bindandi.

12, gr.
Nú segir einhver samningsaðila samn-

ingnum upp, og skulu þá:

(a) hver þau réttindi, sem maður hefur
áunnið sér í samræmi við ákvæði
hans, haldast, sér i lagi skal hann
halda þeim rétti, sem hann hefur öðl-
azt í samræmi við ákvæði samnings-
ins til þess að fá styrk eftir lögum og
reglugerðum eins samningsaðila,
meðan hann er búsettur í landi ann-
ars,

Article 10
The Annexes to this Agreement shall

constitute an integral part of this Agree-
ment.

Article 11
1. Arrangements where necessary be-

tween the competent 'authoritiesof the
Contracting Parties shall determine the
methods of implementation of this Agree-
ment.

2. The competent authorities of the
Contracting Parties concerned shall en-
deavour to resolve by negotiation any
dispute relating to the interpretation or
application of this Agreement.

3. If any such dispute has not been
resolved by negotiation within a period
of three months, the dispute shall be sub-
mitted to arbitration by an arbitral body
whose composition and procedure shall
be agreed upon by the Contracting Parties
concerned, or, in default of such agree-
ment, within a further period of three
months, by an arbitrator chosen at the
request of any of the Contracting Parties
concerned by the President of the Inter-
national Court of Justice. Should the
latter be a national of one of the Parties
to the dispute, this task shall be entrust-
ed to the Vice-President of the Court or
to the next judge in order of seniority
not a national of the Parties to the dís-
pute.

4. The decision of the arbitral body,
or arbitrator, as the case may be, shall be
ma de in accordance with the principles
and spirit of this Agreement and shall be
final and binding.

Article 12
In the event of the denunciation of

this Agreement by any of the Contract-
ing Parties,
(a) any right acquired by a person in

accordance with its provisions shall
be maintain ed and, in particular, if
he has, in accordance with its pro-
visions, acquired the right to receive
any benefit under the laws and re-
gulations of one of the Contracting
Parties while he is resident in the
territory of another, he shall con-
tinue to enjoy that right;
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(b) ákvæði þessa samnings gilda áfram
um tryggingatímabil og samsvarandi
tímabil, sem lokið er, áður en upp-
sögnin gengur í gildi. Þetta er þó háð
þeim skilyrðum, sem sett kunna að
verða í viðauka samningum milli hlut-
aðeigandi samningsaðila um réttindi,
sem þá er verið að öðlast.

13. gr.
1. Öllum ríkjum, sem eru meðlimir

Evrópuráðsins, skal heimilt að undirrita
samning þenna. Hann skal fullgiltur.
Fullgildingarskjölum skal komið fyrir til
varðveizlu hjá aðalritara Evrópuráðsins.

2. Samningur þessi skal ganga í gildi
fyrsta dag næsta mánaðar, eftir að annað
fullgildingarskjalið var afhent.

3. Að því er tekur til aðildarríkis, sem
hefur undirritað samninginn, en fullgildir
hann síðar, skal hann ganga í gildi fyrsta
dag næsta mánaðar, eftir að það hefur
afhent fullgildingarskjal sitt.

14. gr.
1. Ráðherranefnd Evrópuráðsins get-

ur boðið hvaða ríki sem er utan Evrópu-
ráðsins að gerast aðili að þessum samn-
ingi.

2. Aðildin skal framkvæmd á þann
hátt, að staðfestingarskjal afhendist að-
alritara Evrópuráðsins, og skal hún ganga
í gildi fyrsta dag næsta mánaðar eftir
afhendingu þess.

3. Hverri staðfestingu á aðild sam-
kvæmt þessari grein skulu fylgja þær
upplýsingar, sem verið mundu hafa í
fylgiskjölum I og II með þessum samn-
ingi, ef stjórn hlutaðeigandi ríkis hefði
verið búin að undirrita hann, þegar hún
gerðist aðili.

4. Að því er tekur til samnings þessa,
skulu allar upplýsingar, sem gefnar eru
í samræmi við 3. tölulið þessarar greinar,
taldar hluti þess fylgiskjals, sem þær
hefðu verið skráðar á, ef ríkisstjórn hlut-
aðeigandi ríkis hefði undirritað hann.

(b) subject to any conditions which may
be laid down by supplementary
agreements concluded by the Con-
tracting Parties concerned for the
setUement of any rights then in
course of acquisition, the provisions
of this Agreement shall continue to
apply to insurance periods and equi-
vale nt periods completed before the
date when the denunciation becomes
effective.

Article 13
1. This Agreement shall be open to the

signature of the Members of the Council
of Europe. It shall be ratified. Instru-
ments of ratification shall be deposited
with the Secretary-General of the Council
of Europe.

2. This Agreement shall come into
force on the first day of the month
following the date of deposit of the second
instrument of ratification.

3. As regards any Signatory ratifying
subsequently, the Agreement shall come
into force on the first day of the month
following the date of the deposit of its
instrument of ratification.

Article 14
1. The Committee of Ministers of the

Council of Europe may invite any State
not a member of the Council of Europe to
accede to this Agreement.

2. Accession shall be effected by the
deposit of an instrument of accession
with the Secretary-General of the Council
of Europe, which shall take effect on the
first day of the month following the date
of deposit.

3. Any instrument of accession de-
posited in accordance with this Article
shall be accompanied by a notification
of such information as would be con-
tained in the Annexes I and II to this
Agreement if the Government of the State
concerned were, on the date of accession,
a Signatory hereto.

4. For the purposes of this Agreement
any information notified in accordance
with paragraph 3 of this Article shall be
deemed to be part of the Annex in which
it would have been recorded if the Go-
vernment of the State concerned were a
Signatory hereto.
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15. gr.
Aðalritari Evrópuráðsins skal tilkynna:

(a) meðlimum ráðsins og fram-
kvæmdastjóra Alþjóðavinnumálaskrif-
stofunnar

(i) gildistökudag þessa samnings og
nöfn allra aðildarríkja, sem full-
gilda hann,

(ii) afhendingu allra staðfestingarskjala
í samræmi við 14. gr. og þær upp-
lýsingar, sem þeim fylgja,

(iii) allar yfirlýsingar, sem berast í sam-
ræmi við 16. grein, og hvenær þær
ganga í gildi,

(b) samningsaðilum og framkvæmda-
stjóra Alþjóðavinnumálaskrifstofunnar

(i) allar yfirlýsingar, sem berast í sam-
ræmi við 7. og 8. grein,

(ii) alla fyrirvara, sem gerðir eru í sam-
ræmi við 2. tölulið 9. greinar,

(iii) afturköllun fyrirvara í samræmi við
3. tölulið 9. greinar.

16. gr.
Samningur þessi skal gilda um tveggja

ára skeið, talið frá gildistökudegi hans í
samræmi við 2. tölulið 13. greinar. Síðan
framlengist hann jafnan frá ári til árs,
að því er tekur til þeirra samningsaðila,
sem ekki segja honum upp með tilkynn-
ingu þar um, stílaðri til aðalritara Evr-
ópuráðsins, eigi síðar en annaðhvort sex
mánuðum fyrir lok hins upphaflega
tveggja ára tímabils eða jafnlöngu
fyrir lok hvers eftirfarandi árs miðað
við gildistökudag. Slík tilkynning öðlast
gildi í lok þess tímabils, sem hún tekur
til.

Þessu til staðfestu hafa undirritaðir,
sem til þess hafa fullt umboð, undirritað
þenna samning.

Gert í París á 11. degi desembermán-
aðar árið 1953, á ensku og frönsku -
hvorir tveggja textarnir jafngildir - í
einu eintaki, sem skal varðveitt í skjala-
safni Evrópuráðsins. Aðalritarinn skal

Article 15
The Secretary-General of the Council

of Europe shall notify:
(a) the Members of the Council and the

Director-General of the International
Labour Office

(i) of the date of entry into force
of this Agreement and the
names of any Members who
ratify it,

(ii) of the deposit of any instrument
of accession in accordance with
Article 14 and of such notífica-
tions as are received with it,

(iii) of any notification received in
accordance with Article 16 and
its effective date;

(b) the Contracting Parties and the Di-
rector-General of the International
Labour Office

(i) of any notifications received in
accordance with Articles 7 and
8,

(ii) of any reservations made in
accordance with paragraph 2
of Article 9,

(iii) of the withdrawal of any re-
servation in accordance with
paragraph 3 of Article 9.

Article 16
This Agreement shall remain in force

for a period of two years from the date
of its entry into force in accordance with
paragraph 2 of Article 13. Thereafter it
shall remain in force from year to year
for such Contracting Parties as have not
denounced it by notification to that effect
addressed to the Secretary-General of the
Council of Europe at least six months be-
fore the expiry either of the preliminary
two-year period, or of any subsequent
yearly period. Such notification shall
tak e effect at the end of the period to
which it relates.

In witness whereof the undersigned,
being duly authorised thereto, have signed
this Agreement.

Done at Paris, this 11th day of Decem-
ber, 1953, in the English and French
languages, both texts being equally au-
thoritative, in a single copy which shall
remain in the archives of the Council of
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senda staðfest afrit til sérhvers ríkis, sem
undirritað hefur samninginn, enn frem-
ur til framkvæmdastjóra Alþjóðavinnu-
málaskrif stofunnar.

VIÐAUKI
við bráðabirgðasamning Evrópuríkja um
félagsleg tryggingalög, önnur en þau, er

varða elli, örorku og eftirlifendur.

Með því að ríkisstjórnir þær, er undir-
rita viðauka þenna og eru aðilar að Evr-
ópuráðinu,

hafandi í huga ákvæði bráðabirgða-
samnings Evrópuríkja um félagsleg trygg-
ingalög önnur en þau, er varða elli, ör-
orku og eftirlifendur, þess er undirritað-
ur var í París hinn 11. desember 1953
(hér framvegis nefndur "aðalsamningur-
inn"), og

hafandi í huga ákvæði samþykktarinn-
ar um stöðu flóttamanna, þeirrar er und-
irrituð var í Genf hinn 28. júlí 1951 (hér
framvegis nefnd "samþykktin"),

óska að rýmka ákvæði aðalsamnings-
ins, svo að þau taki til flóttamanna sam-
kvæmt skilgreiningu samþykktarinnar,

hafa þær samþykkt það, er hér greinir:

1. gr.
Í viðauka þessum skal orðið "flótta-

maður" hafa þá merkingu, sem því
er ákveðin i 1. gr. samþykktarinnar,
með því skilyrði, að hver samnings-
aðili skal gefa yfirlýsingu, þegar hann
undirritar eða fullgildir viðaukann eða
gerist aðili að honum, er tiltaki hverja
þeirra merkinga, sem greindar eru í máls-
grein Bil. gr. samþykktarinnar, hann
velur sér til skuldbindingar samkvæmt
viðauka þessum, nema umræddur aðili
hafi þegar gefið slíka yfirlýsingu, þegar
hann undirritaði eða fullgilti samþykkt-
ina.

2. gr.
Ákvæði aðalsamningsins skulu gilda

um flóttamenn með sömu skilyrðum og
þau gilda um þegna þeirra aðildarríkja,
sem að samningnum standa, að því athug-

Europe and of which the Secretary-
General shall send certified copies to each
of the Signatories and to the Director-
General of the International Labour
Office.

PROTOCOL
to the European Interim Agreement

on Social Security other than Schemes
for Old Age, Invalidity and Survivors.

The Governments signatory hereto,
being Members of the Council of Europe,

Having regard to the provisions of the
European Interim Agreement on Social
Security other than Schemes for Old Age,
Invalidity and Survivors, signed at Paris
on the 11th day of December, 1953(herin-
after referred to as "the principal Agree-
ment") ;

Having regard to the provisions of the
Convention relating to the Status of Re-
fugees signed at Geneva on 28th July,
1951 (hereinafter referred to as "the Con-
vention" );

Being desirous of extending the provi-
sions of the principal Agreement so as to
apply to refugees as defined in the Con-
vention,

Have agreed as follows:

Article 1
For the purposes of this Protocol the

term "refugee" shall have the meaning
ascribed to it in Article 1 of the Conven-
tion, provided that each Contracting Party
shall make a declaration at the time of
signature or ratification hereof or acces-
sion hereto, specifying which of the mea-
nings set out in paragraph B of Article 1
of the Convention it applies for the pur-
pose of its obligations under this Proto-
col, unless such Party has already made
such a declaration at the time of its
signature or ratification of the Conven-
tion.

Article 2
The provisions of the principal Agree-

ment shall apply to refugees underthe
same conditions as they apply to the
nationals of the Contracting Parties there-
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uðu, að 3. gr. samningsins skal því aðeins
gilda um flóttamenn, að aðildarríki að
samningum þeim, er greinin lýtur að, hafi
fullgilt viðaukann eða gerzt aðilar að
honum.

3. gr.
1. Þeim aðildarríkjum að Evrópuráð-

inu, er undirritað hafa aðalsamníngínn,
skal vera heimilt að undirrita viðauka
þenna. Hann krefst fullgildingar.

2. Sérhvert það ríki, er gerzt hefur
aðili að aðalsamningnum, skal hafa rétt
til þess að gerast aðili að viðauka þess-
um.

3. Viðauki þessi skal ganga í gildi
fyrsta dag þess mánaðar, sem næstur
hefst, eftir að annað fullgildingarskjalið
var afhent til varðveizlu.

4. Að því er varðar ríki, sem undir-
ritað hefur og síðar fullgildir viðaukann,
eða ríki, sem gerist aðili að honum, þá
skal hann ganga í gildi fyrsta dag þess
mánaðar, sem hefst, eftir að fullgilding-
ar- eða aðildarskjalið var afhent til
varðveizlu.

5. Fullgildingar- og aðildar skírteini
skulu afhent aðalritara Evrópuráðsins til
varðveizlu, og skal hann tilkynna aðilum
ráðsins, ríkjum, sem gerast aðilar, og
framkvæmdastjóra Alþjóðavinnumála-
skrifstofunnar nöfn þeirra, er fullgilt
hafa eða gerzt aðilar.

Þessu til staðfestu hafa undirritaðir,
sem til þess hafa fullt umboð, undirritað
þenna viðauka.

Gjört í París hinn 11. dag desember-
mánaðar 1953 á ensku og frönsku, hvor
tveggja textinn jafngildur, í einu eintaki,
sem varðveitt skal í skjalasafni Evrópu-
ráðsins, og skal framkvæmdastjórinn
senda staðfest eftirrit til hvers þess ríkis,
er undirritað hefur viðaukann, og til
framkvæmdastjóra Alþjóðavinnumála-
skrifstofunnar.

to, provided that Article 3 of that Agree-
ment shall apply to refugees only in
cases where the Contracting Parties to
the agreements to which that Article re-
fers have ratified this Protocol or acceded
thereto.

Article 3
1. This Protocol shall be open to the

signature of the Members of the Council
of Europe who have signed the principal
Agreement, It shall be ratified.

2. Any State which has acceded to the
principal Agreement may accede to this
Protocol,

3. This Protocol shall come into force
the first day of the month following the
date of deposit of the second in strum ent
of ratification.

4. As regards any Signatory ratifying
subsequently, or any accedíng State, the
Protocol shall come into force on the first
day of the month following the date of
the deposit of its instrument of ratifica-
tion or accession.

5. Instruments of ratification and ac-
cession shall be deposited with the Secre-
tary-General of the Council of Europe, who
shall notify the Members of the Council,
acceding States and the Director-General
of the International Labour Office of the
names of those who have ratified or
acceded,

In witness whereof the undersigned,
being duly authorised thereto, have signed
this Protocol.

Done at Paris, this 11th day of Decem-
ber, 1953, in the English and French lan-
guages, both texts being equally autho-
ritative, in a single copy which shall
remain in the archives of the Council of
Europe and of which the Secretary Ge-
neral shall send certified copies to each
of the Signatories and to he Director-
General of the International Labour
Office.
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