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samt beslutjt antaga vis a för ·hg angående lika behandling av in- och
utländska arbetare i a seende å or ·ii.ttning för olycksfall i arbete, villren
.fråga innefattas i anch-a puukteu på. dagordningen för sammanträdet,
ävensom be lniit att dessa förslag skola taga form av en rekommendation,
antager efterföljande rekommendation att underställas internationella arbets
organ.i ation ns medlemn:nu· för att 11..v dem tagas i övervägande med hänsyn till
de s förverkligande genom nationell lagstiftning eller på annat sätt jämlikt be
:tämmelscrna i del XIII uv föTChage i Versailles och motsvarande delar av de
öv1·iga freclsföx h-agen.

I.
Med hänsyn till tillärnpnjngen a,1 konventionen angående lika behandling av
in- och utlä,ndska arbetare i avseende å ersättning för olycksfall i arbete hem
ställer konferensen att vaJ:je medlem av internationella arbetsorganisationen
måtte vidtaga nödiga åtgärder:
a) för att beträffa11cle skade tåndsta ·arn som icke bo i det land, där skade
tå.ndet utgår underlätta betalningen av :lem tillkommande belopp samt säker
.:täUa iakttag-andot av de i lag-ar och reglementen angivna villkor för nämnda
betalning;
b) för att i fall av tvist om utebliven eller upp]1örd betalning eller minskning
n.v kadcståndsb loppet åt p 1·son som icke bor i c1et lan �, där l1an 1·=1tt till
skadeståncl uppkommit, talan måtte kunna allhäng1ggöms vid vcd01·böl'ande
dom ·to]al' i nämnda lund utan att don fotre sera.c1e JJarten skall van1. nödg-ad
-personliO'en i11 fälla sig;
c) for att förmånen av befrielse {1·å11 .fiskaliska avgifter, av kostnadsfritt er
hålland av officiella handlingar och andra fördelar, beviljade genom en med
lems lagstiftning åt offren föl' olyck fall i arbete, måtte utsträckas till att till
godo} omma alla. medborga1·e i medlem stater, som ratificerat ifrågavarande
konvention.
II.
Konfe1·ens n l1em tälle1·, a.tt i de länder, däl' clet i ke finne· ett y. t m a"
skadestånd eller fö1·säkl'ing mot olycksfall i a1·bete regeringama 111åtte till cle ;;
ett dylikt systeJn blivit upp1·äitat, för utlä.nclska arbetarn un lel'lätta 'tillgodo·
njutandet av cleras nation-llo. lag tiftning angående olycksfall i a1·bet .

8.

Fö1'slag till konvention angående nattarbete i bag·el'ier.

Generalkonferensen av nationernas förbunds internationella arbetsorganisa
tion,
vilken av st�·1·elsen för internationella al'b t byrån sammankallats till
:reneve och där samlats den 19 maj 1925 till sitt sjw1cle samman-trä le saJJl t
beslutit antaga vi sa för lag angående nattarbete i bagerier vilken f rågn.
ju11efattas i den fjärde punkten på dagorc1ningen för ammi:.nträc1et
. även. om be lutit, att de. sa förslag skola taga fo1·m av ett fö1·slag ti, Jl
internationell konvention
. antager efterföljande förslag till konvention att ratificeras av int�rrri
8
tionella a.rb tsorganisationens medlemmar jämlikt bestämmelserna 1 ·
d,
e
av förtlra et i Y i-sailles och motsva1·ande delar av de övriga fr ',
föl'Clragen.
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§ 1.
Med de 1mdantag som a11gi va i f"ljande bestämmelser, skall det vara för
bjudet att und r natten tillverka bl'öd eller konditorivaror eller andra liknande
av mjöl :fram tällda prochikter .
Föl'budet ä 0·el' tiWLmpning å arbete av alla personer, såväl arbetsgiva.re som
a:rbetal'e, vilka tagn. del i elen åsyfta le tillverkningen ; deh omfotta,r clock icke
tillvel'kning, som b drives av medlemma1· i ett och samma hushå.Jl för doras egen
förbrukning.
Denna ko11ve11tion äger icke tillämpning å tillve1·kning i stOl't av »biscuits»
(torkat brö 1) . Varj e medlem tillltommcr att efter sanuåd med vederbörande
a.rbet. givar- och arbeta.ror1n1,nisationer besUi.unna, vilka produkter, som med
J1änsyri till denna konvention, skola :i:rU 1efatta under bet -ckningen »biscuits» .
� 2.
Vid tillämpningen av denna 1 onve11tion av er beteck.ni11gen »natt» en tichymcl
a.v min.st sju pä varan ha följan:l timn a1•. Början ch slut av dcnrna tidry1nrl
skola fastställas av vec1e rbö-rnn d- myudighetei- i varj Jan<l efter aroråd med
vedel'börande arbetsgivar- o h arl eta1·o rganisationcr, och skall dcnsam11.1a i . ig
jnncfatta t.i fon mellan kl. 1 1 på afto11.ei1 och kl. 5 på mol'gonou · där därtill fin
nes skiil med hänsyn till klimatet elle1· årstiden eller där överenskommelse där
om träffas mellan vederbörande arbet �· ival'- och ai·betarorgan · sationer, kan ti
den mellan kl. 10 på aftonen och kl. 4 på morgonen häda i stället för tiden
m llan kl. 1 1 på aftonen och J-1. 5 11å morgonen .
§ 3.
Efter annåd med vederbörande arbetsgivar- och arbetarorganisationer må
· v ederböru.ndti myndigheter i d, e olika l änderna medgiva följande undantag från
bestämmelserna i 1 :
a) fortval'UU :le undantag om erfordras för utförande av sådana förberec1else
eUer avsl 1t111 ogsarbet u vilka nö<lvän Hgtvis måste utföras utom den normala ·
al'betstitlc11 och vaitill ej användes töne antal arb tare än som är alldeles nöd
viin cligt och_ ej h il.er arbetan under aderton år ·
b) f.oTL-varancle undantag, som äro nödvändiga med hänsyn till de särskilda
förhållanden, vanmcler lla eriJ,anteringcn bedrives i tropiska länder;
) fortvo.rande undantag, som äro nödvändiga för tillämpningen av bestäm
melserna om. vecl ovila ·
cl ) til l fälliga undantag om ä1·0 nödvändiga för att sätta företagen i stånd
att möta extraordinär arbetsökning elle1· »nationella» behov.
§
Un fontag :frä.n bestämmelserna i § 1 må �i.ven göras, ifall olyckshändelse in
-Ltä. ffat c.T ler hota.r att inh'ä:Ha eller bråd kande arbete bel1öv r utförns i av e�
ende r� ma kiner eller anläggning ller i fall av force ma,jeure · men allena.st i
den mån å är nödvändigt för att undvika allvarlig 1·ubbning av .företaget ·
11o rmala drift.
§ 5.
..Varje mcd1em som rati icera.r denna konvention , skaU vidtaga lämJ)liga åt
ft rder .för att säkerställa 3.en a.l lmän11a och effektiva tillämpningen av det i §
· tadgade föl'bu :let och kall därvid i över n.ssfäuuuelse med 1en. av intemat10ne lla. arbet konferen en å. cl.ess femte sammanträde ( 1 923) antagna rekom
ll\en dationen samverka med arbetsgivare och a1·betare samt deras respektive
Ol'ganisationer.
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§ 6.

denna konvention skola eJ träda i kraft förrän den 1

§ 7.
De officiella ratifikationerna av denna konvention skola, i enlighet med
liestämmelserna i del XIII av fördraget i :Versailles och motsvarande delar
av de övriga fredsfördragen, delgivas nationernas förbunds generalsekreterare
och av honom inregistreras.
§ 8.
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 hos sekretariatet.
Därefter träder denna konvention i kraft för varje medlem den dag, då dess
ratifikation inregistrerats hos sekretariatet.
§ 9.
Så snart ratifikationerna för två medlemmar a v internationella arbetsorga
nisationen inregistrerats hos sekretariatet, skall nationernas förbunds general
sekreterare därom notificera alla medlemmarna av internationeila arbetsorga
nisationen. Han skall likaledes notificera dem inregistreringen av ratifikatio
ner, som senare delgivits honom av andra medlemmar av organisationen.

§ 10.
Varje medlem. av internationella arbetsorganisationen, som ratificerar denna
konvention, förbinder sig att, i enlighet med bestämmelserna i § 42 1 av för
draget i Versailles och motsvarande paragrafer av de övriga fredsfördragen,
tillämpa denna konvention på sina kolonier, besittningar och p rotektorat.
§ 11.
:Varje medlenr, som ratificerat denna konvention, kan, sedan tio år förflutit
från den tidpunkt, då konventionen först trädde i kraft, uppsäga densamma
genom skrivelse, som delgives nationernas förbunds generalsekreterare för in
registrering. Uppsägningen träder icke i kraft förrän ett år, efter det den in
registrerats hos sekretariatet.
§ 12.
Internationella arbetsoyråns styrelse åligger att minst en gång vart tionde
år förelägga generalkonferensen en redogörelse för denna konventions tillämp
ning och taga i övervägande, huruvida det finnes anledning att på konferen sens
dagordning upptaga frågan om konventionens Fevision eller modifierande.
§ 13.
D e franska �ch engelska texterna till denna konvention skola båda äga
vitsord.
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