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Euroopa sotsiaal- ja meditsiiniabi konventsiooni protokoll

Konventsiooni ning selle protokolli ratifitseerimise seadus

Euroopa sotsiaal- ja meditsiiniabi konventsioon

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Protokollile alla kirjutanud Euroopa Nõukogu liikmesriikide valitsused,

arvestades 11. detsembril 1953. aastal Pariisis allakirjutatud Euroopa sotsiaal- ja meditsiiniabi konventsiooni
(edaspidi abikonventsioon) sätteid;

arvestades 28. juulil 1951. aastal Genfis alla kirjutatud pagulasseisundi konventsiooni (edaspidi Genfi
konventsioon) sätteid;

soovides kohaldada abikonventsiooni sätteid ka Genfi konventsioonis määratletud pagulastele,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1

Protokollis kasutatakse mõistet pagulaneGenfi konventsiooni artikli 1 tähenduses, eeldusel et protokolliosaline
protokollile alla kirjutades või seda ratifitseerides või sellega ühinedes teeb deklaratsiooni, täpsustades, millist
Genfi konventsiooni artikli 1 lõike b määratlustest ta kohaldab protokollist tulenevaid kohustusi täites, välja
arvatud kui protokolliosaline on juba teinud sellise deklaratsiooni Genfi konventsioonile alla kirjutades või seda
ratifitseerides.

Artikkel 2

Abikonventsiooni I osa sätteid kohaldatakse pagulasele samadel alustel kui konventsiooniosalise kodanikule.

Artikkel 3

1. Abikonventsiooni II osa sätteid pagulasele ei kohaldata.

2. Kui isiku õigus saada soodustusi Genfi konventsiooni artikli 1 lõike c sätete alusel on lõppenud, algab
abikonventsiooni artikli 7 lõike a punktis inimetatud kodumaale tagasisaatmise tähtaeg kuupäevast, millal isikut
enam pagulasena ei käsitata.

Artikkel 4

Protokolliosalised käsitavad protokolli artiklite 1, 2 ja 3 sätteid abikonventsiooni lisaartiklitena ning
konventsiooni teisi sätteid kohaldatakse seda arvestades.

Artikkel 5

1. Protokoll on allakirjutamiseks avatud abikonventsioonile alla kirjutanud Euroopa Nõukogu liikmesriikidele.
Protokoll ratifitseeritakse.

2. Protokolliga võib ühineda abikonventsiooniga ühinenud riik.

3. Protokoll jõustub teise ratifitseerimiskirja hoiuleandmise kuupäevale järgneva kuu esimesel päeval.
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4. Protokollile pärast selle jõustumist alla kirjutanud või sellega ühinenud riigi suhtes jõustub protokoll tema
ratifitseerimis- või ühinemiskirja hoiuleandmise kuupäevale järgneva kuu esimesel päeval.

5. Ratifitseerimis- ja ühinemiskirjad antakse hoiule Euroopa Nõukogu peasekretärile, kes teeb protokolli
ratifitseerinud või sellega ühinenud riigi nime teatavaks nõukogu liikmesriikidele ja protokolliga ühinenud
riikidele.

Selle tõenduseks on täievolilised esindajad protokollile alla kirjutanud.

Sõlmitud 11. detsembril 1953. aastal Pariisis inglise ja prantsuse keeles, mõlemad tekstid on võrdselt autentsed,
ühes eksemplaris, mis antakse hoiule Euroopa Nõukogu arhiivi; kinnitatud koopiad saadab peasekretär
protokollile alla kirjutanud riikidele.

 

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 Convention”);

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 provisions 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 Contracting Party shall make a declaration at the time of signature or
ratification hereof or accession hereto, specifying which of the meanings set out in paragraph B of Article 1 of
that Convention it applies for the purpose of its obligations under this Protocol, unless such Party has already
made such a declaration at the time of its signature or ratification of that Convention.

Article 2

The provisions of Section I of the Assistance Convention shall apply to refugees 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 C of Article 1 thereof, the period for repatriation laid down in Article 7.a.i of
the Assistance 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
additional articles to the Assistance Convention, 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
instrument 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 ratification or accession.
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5. Instruments of ratification and accession shall be deposited with the Secretary General of the Council of
Europe, 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 Paris, this 11th day of December 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.

 

Õiend
Metaandmetes parandatud akti andja: Riigikogu. Lisatud seosed.
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