ILO:s konvention (nr 12) om olycksfallsersättning vid jordbruksarbete
Ur prop. 1923: 198
Förslag till lonvention angående ersättning för o!Jcisfa/1 i arbete inom jordbruket.
>,.--,

Generalkonferensen av ne.tionernas förbunds internationella. arbe1:8orga.ni.
sat10n,
vilken av styrelsen för internationella arbetsbyrån sammankallats
till Geneve och dä� samlats den_ 25 o�toher 1921 till sitt tredje ammanträde
samt beslutit antaga vissa för�lag angående skydd för jordbruks
arbe�are mot olycksfall, vilken fråga innefattas i fjärde punkten på dag
ordningen för sammanträdet,
ävensom beslutit, att dessa förslag skola taga form av ett fön1le.g
till internationell konvention,
antag�r �fterföljande förslag till konvention att ratificeras av internatio.nell& ubets�
orgamsat10nens medlemmar jämlikt bestämmeherna i del XIII av fördraget i
Versailles och motsvarande delar av de övriga fredsfördragen.
§ 1.

Varje medlem av internationella arbetM>rganisationen, som ratificerar denne.
konvention, förbinder sig att till alla lönearbetare inom jordbruket utatracka tilll�mpningen av de la.�ar o�h reglementen, som hava till Anna.mil att bereda ersll.tt
nmg för olycksfall till fölJd av eller under arbete.
§ 2.
De officiella ratifikationerna av denna konvention skola, i enlighet med
bestämmelserna i del XIII av fördraget i Versailles och motsvarande delar av
de övriga fredsfördragen delgivas nationernas förbunds generalsekreterare och av
honom inregistreras.
§ 3.

Denna. konvention träder i kraft, så snart ratifikationerna för två medlemmar
av internationella arbetsorganisationen inregistrerats av generalsekreteraren.
Den är bindande allenast för de medlemmar, vilkas ratifikationer inregi
strerats ho8 sekret1triatet.
Därefter träder denna konvention i kraft för varje medlem den dag, då.
dess ratifikation inregistrerats hos sekretariatet.
§ 4.
Så snart ratifikationerna för två medlemmar av internationella arbetsorga
nisationen inregistrerats hos eekretariatet, skall nationernas förbunds generalsekre
terare därom notificera alla medlemmarna av internationella arbetsorganisationen.
Han skall likaledes notificera dem inregistreringen av ratifikationer, som senare
delgivits honom av andre. medlemmar av organisationen.
§ 5.
Under förbehåll med hänsyn till bestämmelserna i § 3 förbinder sig varje
medlem, som ratificerar denna konvention, att tillämpa bestämmelserna i § 1
senast den 1 januari 1924 samt att vidtaga erforderliga åtgärder för att göra
dem e:ffektiva.
§ 6.
Varje medlem av internationella arbetsorganisationen, s�m ratificerar denna ,
konvention, förbinder sig att, i enlighet med bestämm�lserna 1 _§ 421 av fö!draget
i Versailles och motsvarande paragrafer av de övriga fredsfördragen, tillämpa
denna konvention på sina. kolonier, besittningar och protektorat.
§ 7.
Varje medlem. som ratificerat denna konvention, kan, sedan tio år förflutit
från den tidpunkt, då konventionen. först trädde i kraft, uppsäga den_aam�a ge�om
skrivelse, som delgives nationernas förbunds generalsekreterare �ör 1n_reg1strer10g.
Uppsäg�ingen träder icke i kraft förrän ett år, efter det den inregistrerats hos
sekretariatet.

§ 8.
Internationella arbetsbyråns styrelse ålig�er att minst en �äng �art tiol!-de
år förelägga geni-ralkonferensen. en redogörelse för d�nna konvenhons tdlämpnmg
och taga i övervägande, huruvida �et finnes _a1:1ledning att på konreren�ens dag
ordning upptaga· fiåga.n om konventionens revl8lon eller modifierande.
§ 9.
De franska och engelsk& texterna till denna konvention skola båda liga.
vitsord.
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