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Eesti Vabariigi Valitsuse ja Rootsi Kuningriigi
Valitsuse vaheline maal ajutiselt viibijatele

meditsiinilise abi osutamise leping

Vastu võetud 16.06.1993

Vabariigi Valitsuse 15. juuni 1993. a korraldus nr 325-k

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu lõppemise kohta

Mitteametlik tõlge

Eesti Vabariigi Valitsus ja Rootsi Kuningriigi Valitsus, soovides võimaldada hädavajalikku meditsiinilist abi ühe
lepingupoole elanikele, kes ajutiselt viibivad teise lepingupoole territooriumil, on kokku leppinud alljärgnevas:

Artikkel 1

1. Käesolevas lepingus tähendab «meditsiiniline abi»:

a) Eesti puhul, meditsiinilist abi vastavalt Eesti ravikindlustusseadusandlusele,

b) Rootsi puhul, meditsiinilist abi vastavalt Rootsi haiguskindlustus-seadusandlusele.

2. Käesolev leping kehtib ka kogu seadusandluse suhtes, mis asendab, parandab, täiendab või ühendab
käesoleva artikli 1. lõikes viidatud seadusandlust.

Artikkel 2

1. Käesolev leping kehtib ühe lepingupoole elaniku kohta, kellel vastavalt selle lepingupoole artiklis 1 viidatud
seadusandlusele on õigus meditsiinilisele abile ja kes on kas:

a) ajutiselt teise lepingupoole territooriumil; või

b) teise lepingupoole territooriumil kui esimesena mainitud lepingupoole poolt rajatud diplomaatilise esinduse
juht või selle esinduse või konsulaarasutuse personali liige või sellise isiku perekonnaliige, kes ühtlasi kuulub
sellise isiku leibkonda, või sellise isiku isiklik teenija.

2. Käesolev leping ei kehti isikute kohta, kes saabuvad kummagi lepingupoole territooriumile spetsiaalselt
meditsiinilise abi saamiseks.

Artikkel 3

1. Isikud, kelle kohta kehtib artikli 2 lõige 1 aning kes, viibides teise lepingupoole territooriumil, vajavad
vältimatut meditsiinilist abi, saavad nimetatud abi samadel tingimustel nagu isikud, kelle suhtes kehtib selle
lepingupoole seadusandlus. Nimetatud abi antakse kuni nende paranemiseni või kuni nende tervislik seisund
võimaldab neil tagasi pöörduda või olla tagasi saadetud selle lepingupoole territooriumile, kus nad alaliselt
elavad.

2. Isikutele, kelle kohta kehtib artikli 2 lõige 1 b,antakse meditsiinilist abi samadel tingimustel, nagu isikutele,
kelle suhtes kehtib teise lepingupoole seadusandlus, olenemata sellest, kas abi on koheselt vajalik või mitte ja
sõltumata abi andva lepingupoole territooriumil viibimise ajast.
3. Isikud, kelle kohta kehtib artikli 2 lõige 1, saavad vanusest olenemata koheselt hädavajalikku hambaravi.

Artikkel 4
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1. Käesoleva lepingu kohaselt antava arstiabi kulud ei kuulu lepingupoolte vahelisele arveldamisele.

2. Iga summa, mis käesoleva lepingu põhjal tuleb maksta seoses meditsiinilise abi osutamisega lepingupoole
territooriumil, tasub isik, kellele meditsiinilist abi antakse.

Artikkel 5

Selleks, et saada õigust meditsiinilisele abile teise lepingupoole territooriumil käesoleva lepingu kohaselt, esitab
seda taotlev isik:

a) Eesti elanike puhul kas kehtiva Eesti passi kinnitusega, et selle omanik elab Eestis, või Eesti haigekassa poolt
väljaantud haiguskindlustuse tõendi; ning

b) Rootsi elanike puhul kas kehtiva Rootsi passi või Rootsi Sotsiaalkindlustusameti poolt väljaantud
haiguskindlustuse tõendi.

Artikkel 6

1. Pädevad ametkonnad käesoleva lepingu rakendamiseks on:

a) Eestis — Sotsiaalministeerium,

b) Rootsis — Riiklik Sotsiaalkindlustuse Amet.

2. Pädevad ametkonnad saadavad teineteisele niipea kui võimalik andmed kõigi muudatuste kohta nende
territooriumidel kehtivates seadustes ja määrustes, mis võivad oluliselt mõjutada käesoleva lepingu kohaselt
antavate teenuste iseloomu ja ulatust.

3. Käesoleva lepingu rakendamisega seotud küsimused lahendatakse konsultatsioonidega pädevate ametkondade
vahel.

Artikkel 7

1. Käesolev leping jõustub kolmanda kuu esimesel päeval, mis järgneb kuule, mil lepingupooled on teineteisele
diplomaatiliste kanalite kaudu teatanud, et jõustumiseks vajalikud juriidilised ja põhiseaduslikud nõuded on
täidetud.

2. Käesolev leping jääb jõusse kuni 12 kuu möödumiseni päevast, mil üks lepingupooltest saab teiselt
diplomaatiliste kanalite kaudu kirjaliku teate teise lepingupoole otsusest lõpetada käesolev leping.

3. Juhul kui käesolev leping lõpetatakse vastavalt käesoleva artikli lõikele 2, jätkub selle lepingu kehtivus seoses
meditsiinilise abiga, mida anti enne teadet või selles lõikes viidatud perioodi jooksul.

Ülaltoodu kinnituseks on selleks oma vastavate valitsuste poolt kohaselt volitatud isikud alla kirjutanud
käesolevale lepingule.

Koostatud Tallinnas 16. juunil 1993. a. kahes eksemplaris inglise keeles.

Eesti Vabariigi Valitsuse nimel
Maria LAURISTIN 

Rootsi Kuningriigi Valitsuse nimel
Bo KÕNBERG
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