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6.
Förslog till kouvention angående lika behandling ay in- och utländska arbetare i av
seende å ersättning för olycksfall i arbete.

Generalkonferensen av nationernas förbunds internationella arbetsorganisa
tion,
vilken av styrelsen för internationella arbetsbyrån sammankallats till
Geneve och där samlats den 19 maj 1925 till sitt sjunde sammanträde
samt beslutit antaga vissa förslag angående lika behandling av in- och
utländska arbetare i avseende å ersättning för olycksfall i arbete, vilken
fråga innefattas i andra punkten på dagordningen för sammanträdet
ävensom beslutit, att dessa förslag skola taga form av ett förslag' till
internationell konvention,
antager efterföljande förslag till konvention att ratificeras av internationella
arbetsorganisationens medlemmar jämlikt bestämmelserna i del XIII av för
draget i Versailles och motsvarande delar av de övriga fredsfördragen.

§1.

Varje medlem av internationella arbetsorganisationen, som ratificerar denna
konvention, förbinder sig att åt person, som å dess territorium drabbas av
olycksfall i arbete och är medborgare i någon annan medlemsstat, som ratifice
rat konventionen, eller åt sådan persons rättsinnehavare giva samma behand
ling, som den tillförsäkrar sina egna medborgare.
Nu åsyftade likhet i behandlingen skall tillförsäkras utländska arbetare och
deras rättsinnehavare utan villkor i avseende å hemvist. I fråga om de utbetal
ningar, som en medlem eller dess medborgare i enlighet härmed kunna ha att
göra utom medlemmens territorium, skola de anordningar, som vidtagas, där
så finnes nödvändigt, regleras genom särskilda överenskommelser mellan veder
börande medlemmar.

§ 2.

Beträffande ersättning för olycksfall, som drabbar en arbetare. vilken på en
medlems territorium tillfälligt eller med mellantider sysselsättes för ett företag,
som är beläget på annan medlems territorium, kan genom särskilt avtal be
stämmas, att sistnämnda medlems lagstiftning skall tillämpas.
§ 3.
Uedlemmar, som ratificera denna konvention och vilka icke ha ett system av
skadestånd för eller försäkring mot olycksfall i arbete, åtaga sig att åvägabrin
ga lagstiftning i ämnet inom tre år från ratificeringen.
§ 4.
Medlemmar, som ratificera denna konvention, förbinda sig att ömsesidigt
lämna varandra bistånd till underlättande av konventionens tillämpning och
genomförandet av respektive lagar och reglementen rörande ersättning för
olycksfall i arbete ävensom att om varje ändring i nämnda lagar och reglemen
ten underrätta internationella arbetsbyrån, som i sin ordning lllirom skall upp
lysa övriga därav intresserade medlemmar.
§ 5.
De officiella ratifikationerna av denna konvention skola, i enlighet med be
stämmelserna i del XIII av fördraget i Versailles och motsvarande delar av de
övriga fredsfördragen, delgivas nationernas förbunds generalsekreterare och av
honom inregistreras.
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§ G.
Denna konvention träder i kraft, så snart ratifikationerna för två medlem
mar av internationella arbetsorganisationen inregistrerats av generalsekrete
raren.
Den är bindande allenast för de medlemmar, vilkas ratifikationer inregistre
rats hos sekretariatet.
Därefter träder denna konvention i kraft för varje medlem den dag, då dess
ratifikation inregistrerats ,hos sekretariatet.
§ 7.
Så snart ratifikationerna för hå medlemmar av internationella arbetsorga
nisationen inregistrerats hos sekretariatet, skall nationernas förbunds general
sekreterare därom notificera alla medlemmarna av internationella arbetsorgani
sationen. Han skall likaledes notificera dem inregistreringen av ratifikationer,
som senare delgivits honom av andra medlemmar av organisationen.
§ 8.
l7i1der förbehåll med hänsyn till bestämmelserna i § G förbinder sig varJe
medlem, som ratificerar denna konyention, att tillämpa besUimmelserna i §§ 1,
�- 3 och 4 senast den 1 januari 1927 samt att vidtaga erforderliga åtgärder för
nit göra dem effektiva.
§ 9.
arj me Hem av internationella arhetsorgi,nisationen, som rutific-crar denna
.,
konvention, förbinder sig att, i enlig-het med bestämmelserna. i § -:121 av fördra
get i Versailles och motsvarande paragrafer av de ö, riga fredsfördragen till
lämpa denna konve11tio11 på sina kolonier, be ittuingnr och J)rotektoral.
� 10.
Yarjc 111 dlcm.. om ratificerat chmna konvention. kan. scc1an tio Ör förflutit
friin den tidpunkt då kom·et1iio.n<'n för l trädde i kraft, uppsäga densamma
genom skrh·cl e, som dclgive 11ation rnas förbunds generalsekreterare för in
registr ring.
IlP i.igningeu triidcr ick . i kraft förriin rtt år, efter det den
iinegiEtrcrats hos sekretariatet.
� 11.
Internationella arbetsb:rråus �tyrelse åligger att minst en gång vart tionde
år för lägga. generalkonieren en en redogörelse för denna ko11Yentions tillämp
njng och taga i övcrvii�an :le hurm·ida det finnes anlrdning att på konferensens
dagordning upptagn, frågan om konYentionens revision eller modifierande.
§ 12.
De framka och engebka texterna till denna ko1wention skola båda tiga
vitsord.

7.

Rekommcnclation angående lika bel1andlin!;' av in- och utllinclskn arbetare i avseende å
ersättning för olycksfall i arbdc.

Generalkonferensen av nationernas förbunds internationella arbetsorganisa
tion,
vilken av styrelsen för internationella arbetsbyrån sammankallats till
Gl'ncve och där samlats den 19 ma.i 1925 till sitt sjunde sammanträde
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samt beslutit antaga vissa försla-g angående lika behandling av in- och
utländska arbetare i avseende å l!rsättning för olycksfall i arbete, vilken
fråga innefattas i ancha punkten på dagordningen för sammanträdet,
äTensom be lutit att cles a förslag skola taga form av en rekommendation,
antager efterföljande rekomm nc1at ion att underställas internationella arbets
OTganj;;ationcms medlemmar för att Il,\" dem tagas i övervägande med hänsyn till
des- förvcrk1igantle genom nationell lagstiftning eller på annat sätt jämlikt be
stämmelserna i del XII :l\" förchag-fj i Ycrsailles och motsvarande delar av de
övriga fredsfördragen .
I.
Iec1 hänsyn till tilliimpniugen av: konventionen angående lika behandling av
in- och utländska arbetare i avseende å rsättning för olycksfall i a rbete hem
ställer kon feren,.en, att varje medlem av internationella arbetsorganisationen
måtte vjdtaga nöcliga åtgä.rde.r :
a) föi- att beträffande kadestuncl tagare som icke bo i det land, där skade
s.tiindet utgår underlätta betalningen av clem tillkommamle belopp samt säker
stä!Ja iakttagandet av de i lagar och reglementen angivna villkor för nä,mnda
betalning ;
b) för att i fall av tvist om utebliven eller upphörd betalning eller min kning
av skadeståndsbelop_pet åt person som icke bor i clet land. där hans riitt til l
skadestånd UJ>pkommit, talan måtte kunna anhängiggöra vid vederbörande
domstolar i nämnda land utan att den :intre 'erade parten skal l va, ra nöd ga d
personligen inställa sig ;
c) för att förmånen av befrielse från Ii ·kn.lisku avgi fter. av kostnad. fritt er
hå.llande av officiella handlingar och andra fördelar. beviljade p-euom en med
lems lagstiftning åt offren för olycksfall i arbete, må te utsträckas till att till
godokomma alla medborgare i medlem tater som rat ifirernt i frågava rande
konvention .

II.
Konferensen hemsfäller att. i de länder. Jär tlet ir.ke finne tt system av
skadestånd eller försäkring mot olycksfall i u.rbele regeringa rna måtte, till de ··
ett dylikt system blivit upprättat, för utländska. arbetare unde:dä.tta tillgodo
njutandet av deras nation Ila lagstiftrting nngå nde olycksfall i arbete.

8.

Förslag till kon,·ention nngående nattarbete i bagerier.

Generalkonferensen av nationernas förbunds internationella arbetsorganisa
tion,
vilken av s ·rel en för internationella arb tsbyrfm sammankallats iill
Geneve och <lär samlats den 19 maj 1 92[1 till itt. s.i unde sammanträde samt
beslutit antaga vi sa förJag angående nattarbete i bagerier, vifäen fråga
innefattas i den fjärde punkten pu. dagordni n ,,.en föx sa, mmon rädet ,
ä.ven om be l utit att dessa for 1a.g skola taga form av C!tt förslag t ill
internationell konvention .
antager efterföljande förslag till konvention att ratificeras av interna
tionella arbetsorganisationens medlemmar jämlikt bestämmelserna i del
XIII av fördraget i Versailles och motsvarande delar av de övriga freds
fördragen.

