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Bilaga B 

Konvention (nr 113) angående läkarundersökning av fiskare 

Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens, 
vilken av styrelsen för Internationella arbetsbyrån sammankallats 

till Geneve och där samlats den 3 juni 1959 till sitt fyrtiotredje sam
manträde, 

och beslutat antaga vissa förslag angående läkarundersökning av 
fiskare, vilken fråga inbegripes i den femte punkten på sammanträdets 
dagordning, 

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

antage1· denna den nittonde dagen i juni månad år nittonhundrafemtionio 
följande konveulion, vilken skall benämnas »konvention angående läkar
undersökning (fi kare), 1959 [Medical Examination (Fishermen) Conven
lion, 1959]. 

Artikel 1 
1. Med uttrycket »fiskefartyg» förstås i deima konvention varje slag av 

fartyg eller båt, i allmän eller enskild ägo, som nyttjas vid havsfiske - i 
saltvatten. 

2. Vederbörande myndighet må efter hörande av berörda fiskel>åtsägares 
och fiskares 01·ganisationer, där sådana finnas, medgiva undantag från 
bestämmelserna i denna konvention beträffande farlyg, vilka icke regel
mässigt vistas till sjöss under längre tid äu tre dagar. 

i$. Denna konvention äger icke tillämpning å fiske i hamnar eller i flod
mynningar, ej hellei- å personer, som bedTiva sport- eller nöjesfiske. 

Artikel 2 
Ej må någon :mslällas för tjänst ombord å fiskefartyg, med mindre han 

företer intyg, utvisande att han är duglig för det arbete, med vilket han 
skall sysselsättas till sjöss; intyget skall vara utfärdat av en av vederbö
rande myndighet godl·änd läkare. 

Al'tikel 3 
1. Vederbörande myndighet skall efter samråd med berörda fiskebåt�äga

res och fiskares organisationer, där sådana finnas, föreskriva, huru läkar
undersökningen skall utföras och vad läkarintyget skall innehålla .. 

2. Vid fastställandet av regler för läkarundersökningen skall hån yn ta
gas till den undersöktes ålder samt det arbete han har att utföra. 

3 .. Av läkarintyget skall särskilt framgå att vederbörande icke lider nv 

någon sjukdom, som kan antagas bliva förvärrad av eller göra honC?,rn .?d�tg; 
Jig för tjänstgöring till sjöss eller som kan antagas medföra fara for ovt-ig.t 

ombordvaTandes hälsa. 

Al'tikel 4 
• äga g·il-1. Läkarintyget skall beträffande minderåriga under tjuguett ar 

tighet högst ett år räknat från dagen för utfärdandet. 

b 

f( 

V, 

1, 
I 

/JI 

i 

ti 



Bilaga B 

skare 

mmankallats 
otredje sam-

�rsökning av 
mmanträdets 

t konvention, 

.drafemtionio 
;ående läkar-
1en) Conven-

varje slag av 
I havsfiske - i 

,kebåtsägares 
1dantag från 
a icke regel-

r eller i flod
isfiske. 

I mindre han 
!d vilket han 
1 av vederbö-

fiskebåtsäga
' huru läkar
ålla. 
1ll hänsyn ta
öra. 
icke lider av 
honom odug

ua för övriga 

!tt år äga gil-

Kungl. Maj:ts proposition nr, 22 åt 1960 19 

2. Beträffande minderåriga, som uppnått tjuguett års ålder, skall veder
börande myndighet be Lämma läkarintygets giltighetstid. 

3. Om tiden för intygets giltirthet utlöper under pågående resa, skall det 
fortfara atl gäl la till resans slu l. 

Artikel 5 
Anordningar skola vidtagas i syfte att person, som efter undersökning 

förvägrats läkadntyg, må erhålla tillfälle till förnyad undersökning av 
en eller flera för ändamålet utsedda läkare vilka skola vara oberoende av 
varje fiskebåtsägare eller varje organisation av fiskebåt ägare eller fiskare. 

Artiklarna 6-13 

[Dessa artiklar äro likalydande med artildru·na 5-12 av konventionen (nr 

112) angående minimiåldei- för tillfräde till arbete inom fisket, utom såtill

vida att, då i-artikel 11 av konventionen m· 112 hänvisas till artikel 7, detta 

i artikel 12 av föreva1'ande l onvention motsvarns av en hänvisning till ar-

tikel 8.] 


