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Bilaga B
(Översättning)

Convention (No. 118) concerning Equa Konvention (nr 118) angående utlän
lity of Treatment of Nationals and Non ningars likställande med ett lands egna
medborgare i fråga om social trygghet
Nationals in Social Security
Internationella arbetsorganisatio
The General Conference of the In
nens allmänna konferens,
ternational Labour Organisation,
Having been convened at Geneva
by the Governing Body of the Inter
national Labour .Office, and having
met in its Forty-sixth Session on 6
June 1962, and
Having decided upon the adop
tion of certain proposals with
regard to equality of treatment of
nationals and non-nationals in
social security, which is the fifth
item on the agenda of the session,
and
Having determined that these
proposals shall take the form of an
international Convention,

vilken av styrelsen för Interna
tionella arbetsbyrån sammankal
lats till Geneve och där samlats
den 6 juni 1962 till sitt fyrtiosjätte
sammanträde,
och beslutat antaga vissa förslag
angående utlänningars likställande
med ett lands egna medborgare i
fråga om social trygghet, vilken
fråga utgör den femte punkten på
sammanträdets dagordning,

adopts this twenty-eighth day of
June of the year one thousand nine
hundred and sixty-two the following
Convention, which may be cited as
the Equality of Treatment (Social
Security) Convention, 1962:

antager denna den tjugoåttonde da
gen i juni månad år nittonhundrasex
tiotvå följande konvention, som må
benämnas konvention angående lik
ställighet ( social trygghet), 1962.

samt beslutat, att dessa förslag
skola taga form av en internatio
nell konvention,

Artikel 1
Article 1
I denna konvention skall
In this Conventiona) med uttrycket >lagstiftning>
( a) the term "legislation" includes
any social security rules as well as förstås såväl lagar och författningar
som administrativa föreskrifter om
laws and regulations;
social trygghet;
b) med uttrycket >förmåner> avses
{ b) the term "benefits" refers to
all benefits, grants and pensions, in varje förmån, bidrag, livränta och
cluding any supplements or incre pension, däri inbegripet eventuella
tillägg eller höjningar;
ments;
c) med uttrycket >förmåner enligt
{ c) the term "benefits granted
övergångsbestämmelsen
under transitional schemes" means särski Ida
either benefits granted to persons förstås antingen förmåner, vilka sko
who have exceeded a prescribed age la tillkomma personer, som vid tid
at the date when the legislation ap- punkten för den tillämpHga lagstift-

1i
i

40

Kungl. Maj:ts proposition nr 29 år 1963

plicable came into force, or benefits
granted as a transitional measure in
consideration of events occurring or
periods completed outside the present
boundaries of the territory of a Mem
ber;
(d) the term "death grant" means
any lump sum payable in the event
of death;
( e) the term "residence" means
ordinary residence;
( [) the term "prescribed" means
determined by or in irlue of national
legislation as defined in subpara
graph (a) above;
(g) the term "refugee" has the
meaning assigned lo il in Arlicle 1 of
the Convention relating to the Slalus
of Refugees of 28 July 1951;
( h) the term "stateless per on" ha
the meaning assigned lo il in Article
1 of the Conyention relating to the
Status of Stateless Persons of 28 Sep
tember 1954.
Article 2
1. Each Member may accept the
obligations of this Convention in
respect of any one or more of lhe
fo.Uowing branches of social security
for which it has in. effective opera
tion legislation covering its own
natiouals within it own territory:
(a) medical care;
( b) sickness benefit;
( c) maternity benefit;
(d) invalidity benefit;
( e) old-age benefit;
(f) survivors' benefit;
( g) employment injury benefit;
(h) unemployment benefit; and
(i) family benefit.
2. Each Member for which this
Convenlion i in force hall comply
with its provisions in r pecl of lhc
branch or branches of social securi Ly
for which it has accepted lhe obliga
tions of the Convenlion.
3. Each Member shall specify in its

ningens ikraftträdande överskridit
viss ålder, ävensom förmåner vilka
skola utgå övergångsvi under hän
. ynslagande till händelser soru inträf
fat eller till kvalifikalionstider som
fullgjorts utanför gränserna för en
medlemsstats territorium;
d) med uttrycket »begravnings
hjälp» förstås varje engångsbelopp,
som skall utbetalas i händelse av
dödsfall;
e) med uttrycket >bosättning» för
stås den vanliga bosättningen;
f) med uttrycket >föreskrivet> för
stås fastställt i eller med stöd av den
nationella lagstiftningen, såsom den
na definierats i mom. a) ovan·;
g) uttrycket >flykting» ha samma
innebörd, som i artikel 1 av konven
tionen den 28 juli 1951 angående
flyktingars rättsliga ställning;
h) uttrycket »statslös» ha samma
innebörd som i artikel 1 av konven
tionen den 28 september 1954 om
statslösa personers rättsliga ställning.
Artikel 2
1. Varje medlemsstat må godtaga
de ur denna konvention härrörande
förpliktelserna med avseende på en
eller flera av följande grenar av so
cial trygghet, beträffandevilka med
lemsstaten har en inom dess territo
rium på dess egna medborgare fak
tiskt tillämpad lagstiftning, nämligen
a) hälso- och sjukvård;
b) kontantförmåner vid sjukdom;
c) förmåner vid havandeskap och
barnsbörd;
d) förmåner vid invaliditet;
e) förmåner vid ålderdom;
f) förmåner till efterlevande;
g) förmåner vid yrkesskada;
h) förmåner vid arbetslöshet;
i) familjeförmåner.
2. Varje medlemsstat, för vilken
denna konvention är i kraft, skall
tillämpa konventionens bestämmel
ser med avseende på den gren eller de
grenar, beträffande vilka den godta
git konventionens förpliktelser.
3. Varje medlemsstat skall i sin
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ratification in respect of which
branch or branches of social security
it accepts the obligations of this Con
vention.
4. Each Member which has ratified
this Convention may subsequently
notify the Director-General of the
International Labour Office that it
accepts lhe obligations of the Con
venlion in respecl of one or more
branches of social security not al
ready specified in 'ils ratification.
5. The undertakings referred to in
paragraph 4 of this Article shall be
deemed to be an integral part of the
ratification and to have the force of
ratification as from the date of noti
fication.
6. For the purpose of the applica
tion of this Convention, each Member
accepting the obligations therl.'of in
respect of any branch of ocial e
curity which has legislalion provid
ing for benefits of the type indicaled
in clause (a) or {b) belov shall com
municate to the Director-General of
the lnternational Labour Office a
statement indicating the benefits
provided for by its legislation which
it considers to be( a) benefits other than those the
grant of which depends either on
direct financial participation by the
persons protected or their employer,
or on a qualifying period of occupa
tional activity; or
( b) benefits granted under transi
tional schemes.
7. The communication referred to
in paragraph 6 of this Article shall
be made at the time of ratification
or at the time of notification in ac
cordance wiU1. paragraph 4 of this
�rticle; as regards any lcgislation
adopled subseq1.1ently, the communi
calion shall be made within three
months of the <late of the adoption
of such legislation.
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ratifikationshandling angiva den gren
eller de grenar, beträffande vilka den
godtager förpliktelserna i denna kon
vention.
4. Varje medlemsstat, som ratifi
cerat denna konvention, äger däref
ter underrätta Internationella arbets
byråns generaldirektör om att med
lemmen godtager de ur konventionen
11.ärrörande förpliktelserna med avse
ende å en eller flera av de grenar,
vilka icke redan angivits• i dess rati
fikalionshandling.
5. I mom. 4 av förevarande artikel
omnämnda åtaganden skola anses in
gå i medlemsstatens ratifikation och
de skola från och med dagen för un
derrättelsen medföra samma rätts
verkningar som den ursprungliga ra
tifikationen.
6. I och för tillämpningen av denna
konvention skall varje medlemsstat,
som godtager de ur konventionen
härrörande förpliktelserna med avse
ende på någon gren för social trygg
het när anledning därtill förekommer
tillställa Tnlernalionella arbetsbyråns
generaldireklör ett medd elande med
angivande av vilka förmåner i dess
Jagstiftning som medlemsstaten an
ser vara
a) förmåner, vilkas utgivande är
oberoende såväl av direkt finansiellt
deltagande från de skyddade perso
nernas eller deras arbetsgivares sida
som av fullgörandet av viss kvalifi
kationstid i förvärvsarbete;
b) förmåner, som utgivas inom ra
men för övergångssystem.
7. I föregående moment avsett med
delande skall lämnas antingen vid
tidpunkten för ratificeringen eller vid
tidpunkten för den i mom. 4 angivna
underrättelsen samt i fråga om se
nare antagen lagstiftning inom tre
månader efter dennas antagande.

Artikel 3
Article 3
1. Varje medlemsstat, för vilken
1. Each Member for which this
Convention is in force shall grant denna konvention är i kraft, skall in-
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within its territory to the nalionals
of any other Member for which the
Convention is in force equalily of
treatment under its 1egislation with
its own nationals, bolh as ·regards
coverage and as regards Ute right to
benefits, in respect of every branch of
social security fot· which it h as ac
cepled the obligations o f the Conven
tion.
2. In the case of survivors' b enefits,
such equality of treatment shal l also
be granted to the survivors of the
nationals of a Member for which the
Convention is in force, irrespective
of the national ity of such survivors.

3. Nolhi ng in the preceding para
graphs of this Arlicl e shall requ ire a
Member to apply the provisions of
these pa1,agraphs, in respect of the
.benefils of a specified brancb of
social security, to the nationals of
another Member which h as legisla
tion rel ating to th at b r anch hut does
not grant equ ality of treahnent in
respect thereof to the nationals of the
first Member.
A rticle 41. Equ al ity of treatment as regards
the gran l of benefits shal I be accorded
without any cond ition of resid ence :
Provided that equality of treat. ment
in respect of the benefils of a speci
fied branch of social securily m ay
be roade condition al o n residence i n
t b e case o f nationals of any Mem ber
the l egislation o f which m ake lhe
granl of benefits under that branch
condilional on residence on its ter
r i tory.
2. Notwithstand ing the provisions
o( paragraph 1 of lhis Article, t he
grant - of tbe benefits re[erred to i n
paragraplt 6 ( a ) o f Article 2-oth.er
than medi cal care, sickness benefi t
employment injury benefit and fam 
ily be11efit-may b e m adc subject to
th.e condition that the benefic i ary h as
resided on lhe territory of the Mem 
ber in virtue of the legisl alion of
which the benefit is due, or, in the

om sitt territorium i förhållande till
sin lagstiftning tillförsäkra medbor
gare frän varje annan medl emsstat,
för vilken konventionen l ikaledes är
i k raft, samma behandling som s ta
tens egna medborgare i fråga om så
väl anslutning till som rätt tiU för
maner inom varj e gren av soc.ial
trygghet, beträffande vilken med
lemsstaten godtagit konventionens
förpliktelser.
2. Sådan likabehandling skall, d å
fråga är om förmåner till efterlevan
de, därj ämte til lerkännas efterJevan
d e til l medborgare i medl emsstat, för
vilken denna konvention är i kraft,
o avsett sådana efterlevandes nationa
litet.
3. Medlemsstat är dock i fråga om
viss bestämd gren av social trygghet
icke sk ldig att tilläm pa bestämmel
serna i. de båda föregåen d e momen
ten i denna artikel m ed avseende på
m edborgare i annan medlemsstat,
som visserligen har en l agstiftning
beträffande denna gren , men ändock
icke tillerkänner förstnämnd a stats
m edborgare l i kabehandling beträffan
de samma gren.
Artikel 4
I . Vad angår förmåner skall lika
beh andling garanteras utan villkor
med avseende på bosättning. Dock
kan l i kabehandling i fråga om för
måner från en viss bestämd gren gö
ras beroende av bosättning, då det
gäller medborgare i medlemsstat, v ars
l agstiftning u ppställer bosättning in
om dess territorium såsom villkor för
utgivande av förmåner enligt samma
gren.
2. Utan hinder av bestämmelserna
i mom. 1 må såsom villkor för utgi
vandet av andra i artikel 2 mom. 6
angivna förmåner än hälso- och sjuk
vård, konl antförmåner vid sj ukdom,
förmåner vid yrkessk ada och fam ilj e
förmåner uppställas krav på all för
mån ·tagareu varit bosatt inom den
medlemsstals territori um, enligt var
lagstiftning förmånen sk all utgå, el
l er, d å fråga är om efterle,·an de, all
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case of a survivor, that the deceased
bad resided there, for a period which
shall not exceed( a) six months immediately pre
ceding the filing of claim, for grant
of maternity benefit and unemploy
ment beneht;
( b) five consecutive years imme
diately preceding the filing of claim,
for grant of invalidity benefit, or
immediately preceding death, for
grant of survivors' benefit;
( c) ten years after the age of 1 8 ,
which may include five con secutive
years immediately p receding the
filing of claim, for grant of old-age
benefit.
3. Special provisions may be pre
scribed in respect of benefits granted
under transitional schemes.
4. The measures necessary to pre
vent the cumulation of benefits shall
be determined, as necessary, by spe
cial arrangements between the Mem
bers concerned.
Article 5
1 . In addition to the provisions of
A rticle 4, each Member which has
accepted the obligations of this Con 
vention in respect of the branch or
branches of social security concerned
shall guarantee both to its own n a
tionals and to the nationals of any
other Member which has accepted
the obligations of the Convention· in
respect of the branch or branches in
question, when they are resident
abroad, provision of invalidity bene
fits, old-age benefits, survivors' bene
fits and death grants, and employ
ment injury pensions, subject to
measures for this p urpose being
taken, where necessary, in accord
ance with Article 8.
2. In case of residence abroad, the
provision of invalidity, old-age and
survivors' benefits of the type re
ferred to in paragraph 6 ( a) of Ar
ticle 2 may be made subj ect to the
participation of the Membe,rs con
cerned in schemes for the mainte-
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den avlidne hade varit bosatt där un
der en tid, som icke må överstiga
a) sex månader omedelbart innan
ansökan om förmån göres, då det gäl
ler förmåner vid havandeskap och
barnsbörd samt vid arbetslöshet;
b) fem år i oavbruten följd innan
ansökan om förmån göres, då det gäl
ler invaliditet, eller före dödsfallet,
då det gäller förmån till efterlevande ;
c) tio år efter 1 8 års ålder, därav
fem år i oavbruten följd omedelbart
innan ansökan om förmån göres, då
det gäller förmån vid ålderdom.
3. Särskilda föreskrifter må utfär
das med avseende p å förmåner, som
utgivas inom ramen för övergångs
system.
4. Erforderliga åtgärder för att för
hindra sammanträffande av förmå
ner av samma slag skola vid behov
regleras genom särskilda överens
kommelser mellan berörda medlems
stater.
.4 rtikel 5
1 . Utöver vad i artikel 4 stadgas
skall varj e medlemsstat, som har god
tagit förpliktelserna i denna konven
tion beträffande en eller flera av de
i förevarande artikel omnämnda gre
nar, garantera att till dess egna med
borgare samt till medborgare från
varj e annan medlemsstat, som godta
git konventionens förpliktelser be
träffande en motsvarande gren, vid
bosättning i utlandet utgivas förmå
n er vid invaliditet, förmåner vid ål
derdom, förmåner till efterlevande
samt begravningshj älp, ävensom liv
räntor på grund av yrkesskada, un
der förutsättning att härför erforder
liga åtgärder vidtagas i enlighet med
artikel 8.
2 . I händelse av bosättning i ut
landet må utgivan det av invaliditets-,
ålderdoms- och efterlevandeförmåner
av det slag som avses i artikel 2
mom. 6 a) göras beroende av det vill
koret, att berörda medlemsstater del
taga i sådan anordning för vidmakt-
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nance of rights as provided for in hållande av rättigheter som angives i
Article 7.
artikel 7.
3. The provisions of this Article
3. Bestämmelserna i denna artikel
do not apply to benefits granted äga icke tillämpning på förmåner en
under transitional schemes.
ligt särskilda övergångsbestämmelser.
A rticle 6

In addition to the provisions of Ar
ticle 4, each Member which has ac
cepted the obligations of this Con
vention in respect of family benefit
shall guarantee the grant of family
allowances both to its own nationals
and to the nationals of any other
Member which has accepted the
obligations of this Convention for
that branch, in respect of children
who reside on the territory of any
such Member, under conditions and
within limits to be agreed upon by
the Members concerned.
A rticle 7

1 . Members for which this Conven
tion is in force shall, upon terms be
ing agreed between the Members
concerned in accordance with Article
8, endeavour to participate in schemes
for the maintenance of the acquired
rights and rights in course of acqui
sition under their legislation of the
nationals of Members for which the
Convention is in force, for all
branches of social security in re
spect of which the Members con
ce.r ned have accepted the obligations
of the Convention.
2. Such schemes shall provide, in
particular, for the totalisation of
periods of insurance, employment or
residence and of assimilated periods
for the purpose of the acquisition,
maintenance or recovery of rights
and for the calculation of benefits.
3. The cost of invalidity, old-age
and survivors' benefits as so deter
mined shall either be shared among
the Members concerned, or be borne
by the Member on whose territory
the beneficiaries reside, as may be
agreed upon by the Members con
cerned.

A rtikel 6

Utöver vad i artikel 4 stadgas skall
varje medlemsstat, som godtagit u r
denna konvention härrörande för
pliktelser med a vseende på familj e
förmåner ga ran t e ra, att barnbidrag
utgivas både lill dess egna medborga
re och till medbo rga re i varje annan
medlemsstat, som godtagit ur denna
konvention härrörande förpliktelser
med avseende på samma gren, såvitt
avser barn bosatta på andra med
lemsstatens territorium, under villkor
och inom gränser, varom överens
kommelse må träffas mellan veder
börande medlemsstater.
Artikel 7

1 . De medlemsstater, för vilka den
na konvention är i kraft, skola, på
villkor varom överenskommelse skall
träffas mellan berörda medlemssta
ter i enlighet med artikel 8, i fråga
om alla grenar, med avseende på vil
ka medlemsstaterna godtagit konven
tionens förpliktelser, söka åstadkom
ma en anordning för bevarande av
helt eller delvis intjänade rättigheter,
vilka deras lagstiftning tillerkänner
medborgare i de medlemsstater, för
vilka denna konvention är i kraft.
2. Denna anordning bör bland an
nat innefatta bestämmelser om sam
manläggning av försäkrings-, anställ
nings-, bosättnings- och liknande pe
rioder för förvärvande, vidmakthål
lande eller återvin nande av rättighe
ter och för beräkning av förmåner.
3. Kostnaderna för förmåner vilka
i enlighet med dylik anordning utgi
vas vid invaliditet, vid ålderdom samt
till efterlevande skola antingen för
delas mellan vederbörande myndig
heter i berörda medlemsstater eller
b äras av vederbörande myndighet i
den stat, inom vars territorium för
månstagaren är bosatt, i enlighet med
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vad berörda medlemsstater därom må
överenskomma.

(

Article 8
The Members for which lhis Con
vention is in force may 0ive effect to
thei r obligations under lhe provisions
o f Articles 5 and 7 by ratificalion of
the Maintenance of Migranls' Pension
Rights Convention, 1 935 by U1e ap
p lica tion of the provisions of l hal
Convcntion as between particular
Members by mutual agreement, or by
any multilateral or bilateral agree
men t giving effect to lhese obJ itra
tions.

Artikel 8
De m edlemsstater, för vilka d enna
konven tion ä r i k raft, må uppfy lla
sina förpliktelser en ligt arliklarna 5
och 7 antingen genom att ratificera
1 935 års k on ention angående beva
rand e av pension rättigheter för mi
grerande arbetare eller genom a t t på
grund a v ömsesidigt avtal tillämpa
bestämmelserna i sagda konven tion
eller ock genom att sluta multilate
rala eller bilaterala avtal, som garan
tera uppfyllande av nämnda förplik
telser.

Article 9
The p rovisions of this Conven lion
may be derogated from by agree
m en ts between Members wbich do
not affect t he rights and d ulies of
o ther Members and which m ake pro
vision for the maintenan ce of righls
in course of acqui ition and of ac
quired rights und er condil ions a l
least a s favourable 011 lhe ·whol as
those provided for in this Convenlion .

Artikel 9
Medlemsstaterna må genom spe
ciella avtal avvik a från bestämmel
serna i denna konvent ion, u lan a t t
dock därvid annan medierosslats rät
tigheter och skyldigheter må påver
kas sam t under förutsä t tn ing a t t helt
l ler delvis in tjänade rättigheter be
varas på villkor som på d et hela ta
get äro minst lika förmånliga som de
i denna konvention an.givna.

Article 10
1. The provisions o f this Conven
tion app.ly to refugees and stateless
persons withoul any condition o f
reciprocity.
2. This Convention does not apply
to special schemes for civil servants,
special schemes for war victims, or
public assistan ce.
3. This Conven t ion does not re
quire any Member to apply t he provi
sions thereof to persons who, in ac
cordance with lhe provisions of in
ternational in strumen ts, are exernpl
ed from its nation al social security
legislation.

Artikel 10
1 . Bestämmelserna i denna kon
ven tion äro tillämpliga på flyk tingar
och statslösa personer utan illkor
o m ömses.idighet.
2. Denna kon vention äger ej li ll
läm pnin g på särskild a för offentliga
tjänstemän gällande system, ej hel
ler på förmåner till kri get s offer eller
på socialhjälpsförmåner.
3. Denna konvention förpliktar
icke medlemssta l at t tillämpa kon
ven tionens bestäm melser på perso
n er, vilka i enlighet m ed bestämmel
serna i intern ationella inslrumen l
ä ro undantagna från dess lagstift
ning om social trygghet.

Article 1 1
The Members for which this Con
ven tion is in force shall afford each
other ad.ministralive assistan ce free
of charge with a view to facilitating
lhe a ppJicalion of t he Conven tion an d

Artikel 11
De medlemsstater, för vilka denna
konvention är i kraft, skola utan ve
d erlag lämna varandra bistånd för
att underlätta såväl kon en lion en
til läm p ning som genomför:rn d t av
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the execution of their respective medlemsstaternas lagstiftning om so
cial trygghet.
social security legislation.
Article 12
1 . Thi Conventi o n docs not apply
to benefits payable prior to tlle com
ing i n t o force of the Conven tion for
the Member concern.ed in respect of
the branch of social s curily under
wbich l he benefil is payable.
2. The exten t Lo whi ch lhe Con
ven tion applies to henefits attri buta
ble to con lingencies occurring before
i ts coming inlo force for the Merober
concerned i n (espect of t he bran ch
of social securily under which the
benefil is pa rable l hereafler shaU be
determ ined by mullilaleral or bilat
eral agreemenl or i n default l hereof
by the l egi lalion oJ l he Member con 
cerned.

Artikel 1 2
1 . Denna konvention äger i cke till
lämpning på förmåner, som förfallit
till betalui n g i n nan kon ven t ionens
bestämmelser rörande den gren, från
vilken de skola u lgivas, lrätl i kraft
för medlemsstaten ifråga.
2. I vad mån konvenlionen skall
äga t illämpni n g på förmåner, som
äro att hänföra til l riskfall, vilka i n
trä ffat innan konventionen t rädde i
kraft för vederbörande me<llemsstat
med avseende på den gren av social
trygghet, enligt vilken förmån r där
efter s kola u tgivas, skall bes t ä mmas
genom mull i l a terala eller bilaterala
instrument eller, i avsaknad av så
dana i nstrument, genom vederböran
de medlemsstats Iagsliflning.

Artikel 13
Article 13
This Convention shall not be re
Vad i denna konven tion stadgas
garded as revising any existing Con  skall icke anses i nnebära revision av
vention.
någon existerande konvention.
Artikel 1 4A rticle 14
D e o fficiella raLifikalionerna av
The forma! rat ifi cations of this
Convention shall be communicated to denna konvention skola delgivas In
the Direclor-Gcneral of the Interna ternationella arb lsbyråns general
tional Labour Office for registration. direktör och registreras av houom.
.4 rticle 15
1. This Co11vention shall be hind
i o g onJy upon those Members of t he
rgani alion
I n ternalional Labour
whose ratificalions have been regis
l red wilh t he Direclo r-General.
2. I t shall come into force lwe)ve
months afler t he date on which l he
rat ificalions of lwo M embers h ave
been registered w i l h the D ireclo r
General.
3. Thereafter, lhi C nvention shall
come i n to force for any Mcmber
twe h e mon lh aflcr Lh date o n
wh icb ils ral i ficalion has been r g
islered.

Artikel 1 5
l . Den n a konvention är bind ande
allenast för de medlem mar av lnter
nalionella arbel sorgan isali onen, vil
kas ra.Lifikalioner registrerats av ge
n eraldirektören.
2. Den träder i kraft tolv månader
efter det två medlemmars ratifika
tioner registrerats av generaldirektö
ren.
3. Därefter t räder denna konven
tio n i kraft för varj e medlem tolv må
n ader efter den dag, då dess ratifika
tion registrerats.

Artikel 1 6
A rticle 16
1 . Varje medlem, som ratificerat
1. A Member which has ratified
this Convention may denounce it denna konvention, kan, sedan tio år
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after the expiration of ten years from
t he date on which the Convention
first comes into force, by an act com
municated to the Director-General of
the lnternational Labour Office for
registratio n. Such denunciation shall
not take effect until one year after
the date on which it is registered.
2. Each Member which has ratified
t his Convention and which does not,
within the year followin g the expira
tion of U1e period of ten years men
tioned in the preceding paragraph,
exercise tbe r ight of denunciation
provided for in this Article, will be
bound for another period of ten years
and, thereafter, may denounce this
Convention at the expiration o f each
period of ten years under l he terms
p rovided for in this Article.
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förflutit från den ti dpunkt, då kon
ventionen först trädde i krafl, upp
säga densamm a genom skrivelse, som
delgives I nternalionella a rbetsbyråns
generaldirektör för regist rering. Upp
sägningen träder icke i Jo·aft förrän
ett år efter det den registrerats.
2. Varje medlem, som ratificerat
denna konvention och icke inom ett
år efter ut gången av den i föregående
moment nämnda tioårsperioden g ör
bruk av den i denna artikel stadgade
uppsägningsrätten, s kall vara b unden
för en ny period av tio år och kan
därefter, med iakttagande av de i
denna artikel föreskrivna villkoren,
uppsäga konventionen vid utgången
av varje följande t ioårsperiod.

Article 1 7
1. The Director-General o f the In
ternational Labour Office shall notify
all Members of the International
Labour Organisation of the registra
tion of all ratifications and denunci
ations communicated to him by the
Members of the Organisation.
2. When notifying the Members of
the Organisation of the registration
of the second ratification communi
cated to him, the Director-General
shall draw the attention of the Mem
bers of the Organisation to the date
upon which the Convention will come
into force.

Artikel 1 7
1 . Internationella arbetsbyråns ge
neraldirektör skall underrätta samt
l iga medlemmar av I nternationella
arbetsorganisationen om registrering
en av alla ratifikationer, förklaringar
och uppsägningar, som delgivits ho
nom av organisationens medlemmar.
2. Då generaldirektören underrät
tar organisationens medlemmar om
registreringen av den andra rat ifika
tionen i ordningen, som delgivits ho
nom, har han att fästa medlemmar
nas uppmärksamhet på den dag, då
konventionen träder i kraft.

Article 18
The Director-General o f the Inter
national Labour Office shall com
municate to the Secretary-General of
the United Nations for registration in
accordance ·w ith Article 1 02 of the
Charter of the United Nations full
particulars o f all ratifications and
ac ts of denunciation regi stered by
him in accordance with the provi
sions of the preceding Articles.

Artikel 18
Internationell a arbetsbyråns gene
ral direktör skall, för registrering
jämlikt artikel 1 02 av Förenta Natio
nernas stadga, lämna Förenta Natio
nernas generalsekreterare fullstän
diga upplysningar om Yarj e ratifi ka
tion, förklaring och uppsägning, som
av honom registrerats i enlighet med
bestämmel serna i föregående artiklar.

A rtikel 1 9
Article 1 9
Närhelst Internationella arbetsby
A t such times as i t m ay consider
necessary the Governing Body of the råns styrelse finner det erforderligt
International Labour Office shall skall styrelsen förelägga Internatio-
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present to the General Conference a
report on the working of this Con
vention and shall examine the
desirability of placing on the agenda
of the Conference the question of its
revision in whole or in part.

nella arbetsorganisationens allmänna
konferens en redogörelse för konven
tionens tillämpning och taga under
övervägande, huruvida anledning fö
religger att på konferensens dagord
ning uppföra frågan om dess revision,
helt eller delvis.

Article 20
1. Should the Conference adopt a
new Convention revising this Conven
tion in whole or in p art, then, unless
the new Convention otherwise pro
vides· ( a) the ratification- by a Member
of the new revising Convention shall
ipso jure involve the immediate de
nunciation of this Convention, not
withstanding the provisions of Ar
ticle 16 above, if and when the new
revising Convention shall have come
into force ;
( b) as from the date when the new
revising Convention comcs into force
this Convention shall cease to be
open to ratification by the Members.

A rtikel 20
1. Därest konferensen skulle anta
ga en n y konvention, innebärande re
vision, helt eller delvis, av föreva
rande konvention, och den nya kon
ventionen icke föreskriver annat,
a) skaLl en medlems ratifikation
av den nya, reviderade konventionen,
för såvitt denna trätt i kraft, ipso
jure medföra omedelbar uppsägning
av förevarande konvention, utan hin
der av vad i artikel 16 här ovan stad
gas;

2. This Convention shall in any
case remain in force in its actual
form and content for those Members
which have ratified it b ut have not
r atified the revising Convention.

b) skall från den dag, då den n ya,
reviderade konventionen träder i
kraft, förevarande konvention icke
längre kunna ratificeras av medlem
m arna.
2. Förevarande konvention skall
likväl förbliva gällande till form och
innehåll för de medlemmar, som ra
tificerat densamma men icke ratifi
cerat den n ya, reviderade konventio
nen.

A rtikel 21
A rticle 21
De engelska och franska texterna
The English and French versions
of the text of this Convention are till denna konvention skola äga lika
vitsord.
equally authoritative.

