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Bilaga 1
( Översättning)
Convention (No. 125) eoneerning Fishermen's
Certineates of Competency

Konvention (nr 125) angående
behörighetsbevis för fiskare

The General Conference of the In
ternational Labour Organisation,
Having been convened at Geneva
by the Governing Body of the Inter
national Labour Office, and having
met in its Fiftieth Session on 1 June
1966, and
Having decided upon the adoption
of certain proposals with regard to
fishermen's certificates of compe
tency, which is included in the sixth
item on the agenda of the session,
and
Noting the provisions of the Offi
cers' Competency Certificates Con
vention, 1936, which provides that
no person shall be engaged to per
form or shall perform on board any
vessel to which it applies the duties
of master or skipper, navigating of
ficer in charge of a watch, chief en
gineer, or engineer officer in charge
of a watch, unless he holds a certi
ficate of competency to perform such
duties issued or approved by the
public authority of the territory
where the vessel is registered, and

Internationella arbetsorganisatio
nens allmänna konferens,
vilken av styrelsen för Internatio
nella arbetsbyrån sammankallats till
Geneve och där samlats den 1 juni
1966 till sitt femtionde sammanträde,
och beslutat antaga vissa förslag
angående behörighetsbevis för fiska
re, vilken fråga inbegripes i den sjät
te punkten på sammanträdets dag
ordning,

Considering that experience has
shown that further international
standards specifying minimum re
quirements for certificates of com. petency for service in fishing vessels
are desirable, and
Having determined that these
standards shall take the form of an
international Convention,

som beaktar bestämmelserna i kon
ventionen angående kompetens hos
fartygsbefäl, 1936, vilken föreskriver
att å fartyg, å vilket konventionen
äger tillämpning, ingen må utöva el
ler anställas för att utöva de befo
genheter som tillkomma befälhavare
eller skeppare, vakthavande styrman,
övermaskinist eller vakthavande ma
skinist, med mindre han innehar ett
certifikat som utvisar, att han är be
hörig därtill, och som är utfärdat el
ler godkänt av offentlig myndighet i
det territorium, där fartyget är re
gistrerat, och
som anser att erfarenheten har vi
sat att det är önskvärt att antaga yt
terligare internationella normer, som
närmare ange minimikrav beträffan
de behörighetsbevis för tjänstgöring
på fiskefartyg, och
som beslutat att dessa normer sko
:la taga form av en internationell
(konvention,

adopts this twenty-first day of June
of the year one thousand nine hun
dred and sixty-six the following Con-

antager denna den tjugoförsta dag_en
i juni månad år nittonhundrasextw
sex följande konvention, som må be-
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vention, which may be cited as the
Fishermen's Competency Certificates
Convention, 1966 :

nämnas konvention angående behö
righetsbevis för fiskare, 1966.

Part I. Scope and Definitions

De) I. TilJämpningsområde och
definitioner
Artikel 1
Med fiskefartyg förstås i denna
konvention fartyg av vad slag det va
ra må, i allmän eller enskild ägo,
som nyttjas till havsfiske i saltvatten
och äro registrerade i ett territorium,
för vilket konventionen gäller, med
undantag av

Bilaga 1
iversättning)
ende
lll'e

·ganisatio
nternatio
kallats till
en 1 juni
manträde,
sa förslag
för fiska
i den sjätidets dag:rna i kon1etens hos
öreskriver
tventionen
t utöva el
l de befo
�fälhavare
e styrman,
vande ma
nnehar ett
han är be
tfärdat el
yndighet i
get är re:en har vi
antaga yt
rmer, som
beträffan
instgöring
irmer sko
:rnationell
rsta dagen
,drasextio
Jm må be-

Article 1
For the purposes of this Conven
tion, the term "fishing vessel" in
cludes all ships and boats, of any
nature whatsoever, whether publicly
or privately owned, which are en
gaged in maritime fishing in salt wa
ters and are registered in a territory
for which the Convention is in force,
with the exception of(a) ships and boats of less than
25 gross registered tons;
(b) ships and boats engaged in
whaling or similar pursuits;
(c) ships and boats engaged in
fishing for sport or recreation;
(d) fishery research and fishery
protection vessels.

a) fartyg om mindre än 25 brutto
registerton;
b) fartyg som nyttjas till valfångst
eller liknande verksamhet;
c) fartyg som nyttjas till sport
eller rekreationsfiske;
d) fartyg som nyttjas för forsk
ningsändamål eller till skydd för fis
ket.

Article 2
The competent authority may, af
ter consultation with the fishing ves
sel owners' and fishermen's organi
sations where such exist, exempt
from this Convention fishing ves
sels engaged in inshore fishing, as
defined by national laws and regula
tions.

Artikel 2
Vederbörande myndighet må efter
samråd med eventuellt existerande
redare- och fiskareorganisationer
medgiva undantag från denna kon
ventions tillämpning för fiskefartyg,
som nyttjas i kustfiske sådant detta
definieras i nationell lagstiftning.

Article 3
For the purpose of lhis Convention,
�he foUowing terms have the mean
ings hcreby assigned to them:
(a) skippc1:: any per on having
command or charge of a fishing ves
sel;
( b) mate: any person exercising
ubordinate command of a fishing
esse!, incl uding any person, other
!}1 an a pilot, liable at any time to be
rn charge of the navigation of such a
vessel;

Artikel 3
I denna konvention ha följande
termer den innebörd som här an
gives:
a) befälhavare: person som för
befäl över ett fiskefartyg;
b) styrman: person som för un
derordnat befäl över ett fiskefartyg,
inberäknat person - annan än lots
- som vid varje tidpunkt kan åläg
gas att ansvara för navigeringen av
ett sådant fartyg;
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( c) engineer: any person per
manently responsible for the me�
chanical propulsion of a fishing ves
sel.

c) maskinist: person som har det
ständiga ansvaret för ett fiskefartygs
mekaniska framdrivning.

Part Il. Certili(Jation

Del II. Utfärdande av behörighetsbevis

Article 4
Each Member which ratifies this
Convention shall establish standards
of qualification · for certificates of
competency entitling a person to per
form the duties of skipper, mate or
engineer on board a fishing vessel.
Article 5

1. All fisltlng vessel to which this
Convention applies shall be required
to cany a certificated skipper.
2. All fishing vessels over 100 gross
registered tons engaged in operations
and areas to be defined by national
laws or regnlalions shall be required
to carry a certificated mate.
3. All fishing vessels with an en
gine power above a leve! to be de
termined by the competent authority,
after consultation "1ith the fishing
vessel owners' and fishermen's or
ganisations where such exist, shall
be required to carry a certificated
engineer: Provided that thc kippcr
or mate of a fishing vessel may act
as engineer in appropriate cases and
on condition that he also holds an
engineer's certificate.
4. The certificates of skippers,
mates or eagineers may be full OL'
limited, accordi.ng to the size, type,
and nature and a1·ea of operations of
;the fishing vessel, as determined by
national laws or regulations.
5. The competent authority may
in individual cases permit a fishing
vessel to put to sea without the full
complement of certificated personnel
if it is satisfied that no suitable sub-

Artikel 4
Medlemsstat, som ratificerar den
na konvention, skall fastställa kvali
fikationsnormer för behörighetsbe
vis, som ge en person rätt att ombord
på ett fiskefartyg utöva de befogen
heter som tillkomma befälhavare,
styrman eller maskinist.
Artikel 5

1. På alla fiskefartyg, för vilka
denna konvention äger tillämpning,
skall finnas en befälhavare med be
hörighetsbevis.
2. På alla fiskefartyg om mer än
100 bruttoregisterton, som nyttjas i
verksamhet och inom områden, som
angives genom nationell lagstiftning,
skall finnas en styrman med behörig
hetsbevis.
3. På alla fiskefru·tyg med en ma
skinstyrka överstigande en gräns,
som bestämme av vederbörande
myndighet, efter samråd med even
tuellt existerande redare- och fiska
reorganisationer, skall finnas en ma
shni t med behörigheh;bevis, dock
att befälhavaren eller styrmannen på
ett fiskefal'tyg må fungera oro ma
skiltlst, då så är lämpligt och under
förutsättning att även han hru· behö
righetsbevis som maskinist.
4. Behörighetsbevis för befälhava
re, styrmän eller maskinister må va
ra fullständiga eller begränsade, be
roende på fiskefartygets storlek och
typ samt arten av och området för
dess verksamhet, i enlighet med vad
i nationell lagstiftning före krives.
5. Vcderböl'ande myndighet må 1
ensldlda fall tillåta ett fiskefartyg
att gå till sjöss utan full bemanning
av behörig personal, om myndigh�
ten är övertygad om att inga Iämph-
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stitutes are available and that, hav
ing regard to all the circumstances of
the case, it is safe to allow the vessel
to put to sea.

Article 6

1 . The minimum age prescribed
by national laws or regulations for
the issue of a certificate of compe
tency shall be not less than(a) 20 years in the case of a
skipper;
(b) 19 years in the case of a mate ;
(c) 20 years in the case of an en
gineer.
2. For the purpose of service as a
skipper or mate in a fisbing vessel
enga. ged in inshore fishing and for
the pru·pose of service as an engineer
in small fishing vessels ·with an en
gine power below a level to be deter
mi ned by the competent authority
after eon ·nltation vtith the fishing
vessel owners' and fishermcn's
organisations, where such exist, the
minimum age may be fixed at 1 8
years.

Article 7
The minimum professional ex
perience prescribed by national laws
or regulations for the issue of a
mate's certi.ficate of competency
shall be not less than three years'
sea service engaged in deck duties.
Artricle 8

1 . The minimum professional ex
perience pre cribed by national laws
or regnlations for the issue of a
skipper's certificate of competency
shal l be not less than four years' sea
service engaged in deck duties.
2. The competent authority may,
after consultation with the fishing
v�sse! owners' and fishermen's orga
lllsatwns where such exist, require a
p art of this period to be served as a
certificated mate ; where national
laws or regulations provide for the
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ga ersättare finnas att tillgå och att
det med hänsyn till alla föreliggan
de omständigheter ej är förenat med
fara att tillåta fartyget att gå till
sjöss.

Artikel 6

1 . Den. minimiålder som föreskri
ves i nationell lagstiftning för utfär
dande av ett behörighetsbevis må ic
ke understiga
a) 20 år beträffande befälhavare ;
b ) 1 9 år beträffande styrman ;
c ) 20 år beträffande maskinist.

2. Då det gäller tjänstgöring som
befälhavare eller styrman på ett fi
kefartyg som nyltj as i kustfiske och
då det gäller tjänstgöring som maski
nist på små fiskefartyg med en ma
ski,nstyrka understigande en gräns,
som bestämmes av vederbörande
myndighet efter samråd med even
tuellt existerande redare- och fiska
reorganisationer, må minimiåldern
fastställas till 18 år.
A rtikel 7

Det minimikrav på yrlceserfaren
het som uppställes i nationell lag
stiftning såsom villkor för utfärdan
de av be)lörighetsbevis för styrman
må icke understiga tre års tjänst
göring till sj öss i däckstjänst.

Artikel 8

1 . Det nrinimikrav på yrkeseda
renhet som uppställes i nationell lag
stiftning såsom ,rjjJkor för utfärdan
de av behörighetsbevis för befälha
vare må icke understiga fyra års
tj änstgöring till sj öss i däckstj änst.
2. Vederbörande myndighet må ef
ter samråd med eventuellt existeran
de redare- och fiskareorganisationer
kräva, att en del . av denna period
skall innefatta tjänstgöring som be
hörig styr man ; där den nationella
lagstiftningen innehåller bestämmel•
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issue of different grades of certifi
cates of competency, full and Jimited,
to skipper of fishing vessels, the
nature of the qualifying service as a
certi ficated mate or ihe type of cer
ti ficate hcld while performing ·uch
qual ifying ervice may vary accord
ingly.

ser om otfärdande av olika grader av
behörighetsbevis, fullständiga och
begränsade, för befälhavare på fiske
fartyg, må arten av den kvalificeran
de tj änstgöringen som behörig styr
man eller typen av det behörighets
bevi som innehaves under fullgö
randet av sådru:1 kvalificerande
tj änstgöring variera med hänsyn till
förhållandena.

Article 9
1. The minimum professional ex
perience prescribed by national laws
or regulations for the issue of an
engineer's certificate of competency
shall be not ·le s than three years' sea
service in the engine-room.
2. In the case of a certificated
skipper or mate a shorter qualifying
period of sea service may be pre
scribed.
3. In the case of the small fishing
vessels referred to in Article 6, para
graph 2, of this Convention, the com
peteut authority may, after cons ul ta
tion with the fishing ves el owners'
and fishermen's organi alions where
such exist, prescribe a qualifying pe
riod of sea service of 1 2 months.
4. Work. in an encrineering work
sho1 may be regarded as equivalent
to sea service for part of the qualify
ing periods provided for in pru:·a
graphs 1 to 3 of thls Article.

Artikel 9
1 . Det minimum av yrkeserfaren
het som i nationell lagstiftning upp
ställes såsom villkor för utfärdande
av behörighetsbevis för maskinist må
icke understiga tre års tjänstgöring
i maskinavdelningen.
2. Beträffande b ehörig befälhavare
eller styrman må en kortare kvali
fikationsperiod av tj änstgöring till
sj öss föreskrivas.
3. Beträffande de små fiskefartyg
som avses i artikel 6 mom. 2 i den
na konvention, må vederbörande
myndighet efter samråd med even
tuellt existerande redare- och fiska
reorganisationer föreskriva en kvali
fikationsperiod av 12 månaders
tj änstgöring till sjöss.
4. Arbete i en mekanisk verkstad
må anses som likvärdigt med tjänst
göring till sjöss för en del av de kva
lifikationsperioder som avses i mo
menten 1 och 3 i denna artikel.

Artricle 10
In respect of persons who have
successfully completed an approved
training cour e, the periods of sea
service required in virtne of Articles
7, 8 and 9 of thi Convention may be
reduced by the period of training,
bu t in no case by more tllan 12
months.

A rtikel 10
Beträffande personer, som med
framgång avslutat en godkänd ut
bildningskurs, må de perioder av
tjänstgöring till sj öss som krävas i
enlighet med artiklarna 7, 8 och 9 i
denna konvention reduceras med en
tid motsvarande utbildningsperio
den, dock i intet fall med mer än 12
månader.

Part 111. Examinations

Del 111. Examina

A rticle 11
In the examinations organised and
supervised by the competent author-

Artikel 11
I de examina som anordnas och
övervakas av vederbörande myndig-
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ity for the purpose of testing whether
candidates for competency certifi
cates possess the qualifications nec
essary for perfonning the cor
responding duties, the candidates
hall be required to show knowledge,
apprnpriate to the categories and
gfades of certificates, of such sub
j ects. as(a) in the case of skippers and
1nates(i) general nautical subj ects,
including seamanship, shiphandling
and safety of life at sea, and a proper
lmowledge of the international
Regulations for Preventing Collisions
at Sea;
(ii) practical navigation, in
cluding the use of electronic and
mechanical aids to navigation ;
(iii) safe working practices,
including safety in the handling of
Jishing gear ;

som med
dkänd ut
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( b) in the case of engineers(i) theory, operation, main
tenance and repair of steam or inter
na! combustion engines and related
auxiliary equipment ;
(ii) operation, maintenance
and repair of refrigeration systems,
pumps, deck. winches and other me
chanical equipment of fishing ves
sels, including the effects on stabil
ity;
(iii) principles of shipboard
electric power installations, and
maintenance and repair of the elec
trical machinery and equipment of
fishing vessels ; and
(iv) engineering safety pre
� autions and emergency procedures,
1?clu ?ing the use of life-saving and
fire-f1ghting appliances.

,rdnas och
.e myndig-

The examinations for certificates
of skippers and mates referred to in
Article 1 1 , sub-paragraph (a) , of this

k verkstad
ned tjänst
av de kva
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irtikel.
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Article 12
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het i syfte att pröva huruvida perso
ner som ansöka om behörighetsbevis
äga cle kvalifikationer som äro nöd
vändiga för utförande av de mot be
llörighet beviset svarande uppgifter
na skola de sökande ha att ådagaläg
ga kunskaper, svarande mot respek
tive kategori och art av behörighets
bevis i sådana ämnen som
a) beträffande befälhavare och
styrmän :
i ) allmänna nautiska ämnen,
däribland sj ömans](.ap, manö-vrering
av fartyg och livräddning till sjöss,
samt en tillfredsställande kännedom
om de internationella sjövägsregler
na;
ii) praktisk navigation, inbe
iräknat användning av elektroniska
och mekaniska hjälpmedel för navi
gation ;
iii) åtgärder till förebyggande
av yrkesskador, inberäknat säker
hetsåtgärder vid hanteringen av fis
keredskap ;
b) beträffande maskinister :
i ) teori för samt drift, under
håll och reparation av ångmaskiner,
förbränningsmotorer och därtill hö
rande hjälputrustning ;
ii) drift, underhåll och repa
ration av kylsystem, pumpar, däcks.
vinschar och annan mekanisk ut
rustning på fiskefartyg, inberäknat
stabilitetspåverkande effekter;
iii) principerna för elektriska
installationer ombord samt under
håll och reparation av elektriska ma
skiner och apparater på fiskefartyg ;
samt
iv) tekniska säkerhetsanord
ningar och åtgärder vid fara, inbe
räknat användningen av livrädd
nings- och brandskyddsutrustning.

Artikel 12

De examina för behörighetsbevls
för befälhavare och styrmän, som
avses i artikel 1 1 a) i denna kon-

--

-

-
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Convention may also cover the fol
lowing subjects :
(a) fishing techniques, including
where appropriate the operation of
eiectronic fish-finding devices, and
the operation, maintenance and
repair of fishing gear ; and
( b) stowage, cleaning and process
ing of fish on board.

vention, må även omfatta följ ande
ämnen :
a) fiskemetoder, där så är lämp
ligt inberäknat användning av elek
tronisk apparatur för lokalisering av
fisk ävensom skötsel, underhåll och
reparation av fiskeredskap ; samt
b) lastning, rensning och behand
ling av fisk ombord.

Article 13
During a period of three years
from the date of the coming into
force of national laws oi- i-egulations
giving effect to the provisions of this
Convention, competency certificates
may be issued to persons who have
not passed an examination referred
to in Articles 1 1 and 12 of this Con
vention, but who have in fact had
sufficient practical experience of the
duties corresponding to the certifi
cate in question and have no record
of any serious technical error against
them.

A rtikel 1 3
Under e n period av tre å r från
ikraftträdandet av nationell lagstift
ning, som sätter bestämmelserna i
denna konvention i tillämpning, må
behörighetsbevis utfärdas till perso
ner, vilka icke ha genomgått sådan
examen som avses i artiklarna 1 1 och
12 i denna konvention men vilka fak
tiskt ha förvärvat praktisk erfaren
het av de uppgifter som motsvara
ifrågavarande bevis och vilka icke
veterligen ha begått något allvarligt
tekniskt fel.

Part I\T. Enforeement Measures

Del I\T. Tillämpningsåtgärder

A rticle 14
1 . Each Member shall ensure the
enforcement of national l aws or regu
lations giving effect to the provisions
of this Convention by an efficient
system of inspection.

Artikel 1 4
1 . Varje medlemsstat skall genom
ett effektivt inspektionssystem sä
kerställa efterlevnaden av nationell
lagstiftning, som sätter bestämmel
serna i denna konvention i tillämp
ning.
2. Nationell lagstiftning, som s·ät
ter bestämmelserna i denna konven
tion i tillämpning, skall innehålla be
stämmelser om de fall då myndighe
terna i en medlemsstat må kvarhålla
fartyg, som äro registrerade inom
dess territorium, på grund av över
trädelse av denna lagstiftning.

2. National laws or regulations
giving effect to the provisions of this
Convention shall provide for the
cases in which the authorities of a
Member may detain vessels regis
tered in its territory on account of
a breach of these laws or regulations.
Article 15
1 . National laws or regulations
giving effect to th.e provisions of this
Conven tion shall prescribe penalties
or clisciplinary meastu·es for cases in
which these l aws or regulations are
not respected.

Artikel 1 5
1 . Nationell lagstiftning, som sät
ter bestämmelserna i denna konven
tion i tillämpning, skall stadga straff
eller disciplinära påfölj der i händel
se denna lagstiftning icke efterleves.
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2. In particular, such penalties or
disciplinary measures shall be pre
scribed for cases in which(a) a fishing vessel owner or his
agent, or a skipper, has engaged a
person not certificated as required;
· (b) a person has obtained by fraud
or forged documents an engagement
to perform duties requiring certifica
tion without holding the requisite
certificate.
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2. Sådana straff eller disciplinära
påföljder skola särskilt stadgas för
fall då
a) redaren för ett fiskefartyg el
ler ombud för honom eller en befäl
havare har anställt någon som ej in
nehar erforderligt behörighetsbevis ;
b) någon medelst bedrägeri eller
falska handlingar har erhållit an
ställning för utövande av befogenhe
ter, för vilka krävas behörighet, utan
att innehava vederbörligt behörig
het·sbevis.

Part V. Final Provisions

Del V. Slutbestämmelser

Article 16
The formal ratifications of this
Convention shall be communicated to
the Director-General of the Interna
tional Labour Office for registration.

Artikel 16
De officiella ratifikationerna av
denna konvention skola delgivas In
ternationella arbetsbyråns generaldi
rektör och registreras av honom.

A rticle 1 7
1 . This Convention shall be bind
ing only upon those Members of the
International Labour Organisation
whose ratifications have been regis
tered with the Director-General.
2. It shall come into force twelve
months after the date on which the
ratifications of two Members have
been registered with the Director
General.
3. Thereafter, this Convention
shall come into force for any Member
twelve months after the date on
which its ratification has been regis
tered.

Artikel 1 7
1. Denna konvention är bindande
allenast för de medlemmar av Inter
nationella arbetsorganisationen, vil
kas ratifikationer registrerats av ge
neraldirektören.
2. Den träder i kraft tolv månader
efter det två medlemmars ratifika
tioner registrerats av generaldirektö
ren.

Article 18
1. A Member which has ratified
this Convention may denounce it af
ter the expiration of ten years from
the date on which the Convention
first comes into force, by an act com
n1.unicated to the Dfrector-General of
the Intema tlonal Labour Office for
registration. Such denunciation shall
not take effect until one year after
the date on which it is registered.

Artikel 18
1. Varje medlem, som ratificerar
denna konvention, kan, sedan tio år
förflutit från den tidpunkt då kon
ventionen först trädde i kraft, upp
säga densamma genom skrivelse som
delgives Internationella arbetsbyråns
generaldirektör för registrering. Upp
sägningen träder icke i kraft förrän
ett år efter det den registrerats.

3. Därefter träder denna konven
tion i kraft för varje medlem tolv
månader efter den dag, då dess rati
fikation registrerats.
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2. Each Member which has ratified
this Convention and which does not,
within the year following the expira
tion of the period of ten years men
tioned in the preceding paragraph,
exercise the right 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 of each
period of ten years under the terms
provided for in this Article.

2. Varje medlem, som ratificerar
denna konvention och icke inom ett
år efter utgången av den i föregåen
de moment nämnda tioårsperioden
gör bruk av den i denna artikel stad
gade uppsägningsrätten, skall vara
bunden för en ny period av tio år
och kan därefter, med iakttagande av
de i denna artikel föreskrivna villko
ren, uppsäga konventionen vid ut
gången av varj e följande tioårspe
riod.

Article 19
1. The Director-General of the In
ternational Labour Office shall noti
fy all Members of the International
Labour Organisation of the registra
tion of all ratifications and denuncia
tions communicated to him by the
Members of the Organisation.
2. When notifying the Members
of the Organisation of the registra
tion of the second ratification com
municated to him, the Director-Gen
eral shall draw the attention of the
Members of the Organisation to the
date upon which the Convention will
come into force.

Artikel 1 9
1. Internationella arbetsbyråns ge
neraldirektör skall underrätta samt
liga medlemmar av Internationella
arbetsorganisationen om registre
ringen av alla ratifikationer och upp
sägningar, som delgivits honom av
organisationens medlemmar.
2. Då generaldirektören underrät
tar organisationens medlemmar om
registreringen av den andra ratifika
tionen i ordningen, som delgivits ho
nom, har han att fästa medlemmar
nas uppmärksamhet på den dag, då
konventionen kommer att träda i
kraft.

Article 20
The Director-General of the Inter
national Labour Office shall com
municate to the Secretary-General of
the United Nations for registration
in accordance with Article 102 of the
Charter of the United Nations full
particulars of all ratifications and
acts of denunciation registered by
him in accordance with the provi
sions of the preceding Articles.

Artikel 20
Internationella arbetsbyråns gene
raldirektör skall, för registrering
jämlikt artikel 102 av Förenta Na
tionernas stadga, lämna Förenta Na
tionernas generalsekreterare full
ständiga upplysningar om varj e ra
tifikation och uppsägning, som av
honom registrerats i enlighet med
bestämmelserna i föregående artik
lar.

A1·ticle 21
At such times as it may consider
necessary the Governing Body of the
International Labour Office shall
present to the General Conference a
report on the working of this Con
vention and shall examine the desir
ability of placing on the agenda of

Artikel 21
Närhelst Internationella arbetsby
råns styrelse finner det erforderl�gt
skall styrelsen förelägga Jnterna�� o
nella arbetsorgani ationens �llman
na konferens en redogörelse for kon
ventionens tillämpning och taga �m
der övervägande, huruvida anlednmg
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the Conference the question of its
revision in whole or in part.

föreligger att på konferensens dag
ordning uppföra frågan om dess re
vision, helt eller delvis.

Article 22

Artikel 22

1. Should the Conference adopt a
new Convention revising this Con
vention in whole or in part, then,
,unless the new Convention other
Jwise providesi
(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 18 above, if and when the new
revising Convention shall have come
into force;
(b) as from the date when the new
revising Convention comes into force,
this Convention shall cease to be
open to ratification by the Members.
2. This Convention shall in any
case remain in force in its actual
form and content for those Members
which have ratified it hut have not
ratified the revising Convention.
Article 23
The English and French versions
of the text of this Convention are
equally authoritative.

1. Därest konferensen skulle an
taga en ny konvention, innebärande
revision, helt eller delvis, av denna
konvention, och den nya konventio
nen icke föreskriver annat,
a) skall en medlems ratifikation
av den nya, reviderade konventionen,
försåvitt denna trätt i kraft, ipso jure
medföra omedelbar uppsägning av
förevarande konvention, utan hinder
av vad i artikel 18 ovan stadgas ;
b) skall från den dag, då den nya
reviderade konventionen träder i
kraft, förevarande konvention icke
längre kunna ratificeras av medlem
marna.
2. Förevarande konvention skall
likväl förbli . gällande till form och
innehåll för de medlemmar, som ra
tificerat densamma men icke ratifi
cerat den nya, reviderade konventio
nen.
A rtikel 23
De engelska och franska texterna
till denna konvention skola äga lika
vitsord.

