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Konferensens beslut.
A.

Bilaga.

Översättning.
1.

Förslag till konvention angående sjömäns anställningsavtal,

Generalkonferensen av nationernas förbunds internationella arbetsorga
nisation,
vilken av styrelsen för internationella arbetsbyrån sammankallats till
Geneve och där samlats den 7 juni 1926 till sitt nionde sammanträde
samt beslutit antaga vissa förslag angående sjömäns anställningsavtal,
vilken fråga innefattas i första punkten pä dagordningen för samman
trädet,
ävensom beslutit, att dessa förslag skola taga form av ett förslag till
internationell konvention,
antager denna, den tjugufjärde dagen i juni år ettusen niohundra och tjugo
sex efterföljande förslag till konvention att ratificeras av internationella
arbetsorganisationens medlemmar jämlikt bestämmelserna i del XIII av
fördraget i Versailles och motsvarande delar av de övriga fredsfördragen.
§ 1.
Denna konvention äger tillämpning å alla sjögående fartyg, som äro regi
strerade i någon av de fördragsslutande staterna, samt å sådana fartygs
redare, befälhavare och sjömän.
Konventionen skall icke äga tillämpning å:
krigsfartyg,
staten tillhöriga fartyg, som icke användas i handelsfart,
fartyg, nyttjade i inländsk kustfart,
lustjakter,
fartyg, som innefattas under benämningen »Indian country crafb,
fiskefartyg,
:fa1·tyg med en bl'Uttodriildighet understigande 100 ton eller 300 kubik
meter eller fartyg nyttjade i gra.nnlo.ndstra:fik (home trade) med dräkti�he?
UD.derstigande cl t tontal, som för reglering av denna trafik föreskrivits 1
nationell lagstiftning, gällande •id tiden för denna konventions antagande.
§ 2.
skola efterföljo.nde beteckningar
konvention
Vid tillämpning av denna
hava den betydelse, som nedan angivas:
i�) under beteckningen »fartyg� mbegripes varje slag av fartyg eller båt,
i allmän eller enskild ägo, som i vanliga fall nyttjas i fart till havs;
b) under beteckningen »sjöman» inbegripas va1je person, som i_ v3:i egen
ns
skap som helst är antagen eller anställd ombord och som införts 1 SJoma
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§ 3.
Anställningsavto1 sl<a.U underteolmas av redaren eller hans representant
samt sjömannen. 11illfälle att gl'anska avtalet skall, innan det undertecknas,
beredas sjömannen ch hans rådgivare.
De förhållanden, varunder sjöm�mnen undertecknar avtalet, skola bestäm
mas i lanclets la� i syfte att säke1-. tälla kontroll från vederbörande offent
liga. myndighet sida.
Föreståend bestämmelser twgäende avtals undertecknande skola anses
inkttagna där st vederböi-ande mynclighe·I; intygar, att avtalets bestämmelser
i sln-ift företetts fÖl' myndigheten och t1.tt de beki.·iiftat av såväl redaren
eller hans 1:epres ntant som jömannen.
Landets la.g skall meddela föresluiiter till tryggande, att sjömannen för
stå.t betydelsen o.v avtalet bestämmelser.
Avtalet må. icke innehålla nä.got, som strider mot landets lag eller denna
konvention.
Landets lag skall föreskriva sådana ytterligare formaliteter och garantier
beträffande avtalets slutande, som kunna anses nödiga för att skydda reda
rens och sjömannens intressen.
§ 4.
Lämpliga åtgärder skola i enlighet med landets lag vidtagas till ti-yggande,
att avtalet icke kommer att innehålla bestämmelse, genom vilken. parterna
pä föi-hand överenskommtl. att avvika :från vanliga l'egler angående domsto
larnas behörighet att upptaga tvister rörande avtalet.
Denna besfämmelse mä icke tolkas så, att den utesluter anlitande av
skiljemiin.
§ 5.
Varje sjöman skall erhålla. e-n handling, som angiver httns tjänsteuppgift r
ombord. Handlingen· fo1-m, de uppgifter, som skola införas däri, och sätt t,
pä villcet detta skall ske, bestämmas av landets lag.
enna 11,andling må icke innehål.111 något omdöme om sjömannens tjänst
göring eller någon uppgift om han hyra.
§ 6.
Avtalet kon ing,Ls antingen fö1· bestämd tid eller för viss resa eller, om
budets lag så. mecIPiver, för obestämd tid.
Avtalet skall ty31igt angiva vardera partens rättigheter och skyldigheter.
ppgiiter skola i varje fall lämnas om:
1) sjömannens till- och fömamn, hans födelsedag eller ålder samt födelseort·
2 ort och dag för avtalets slutande;
3 namn å det eller de .farf;yg, vu.rä sjömannen förbinder sig att tjäna;
4 besättningens antal, därest å föreskrives i landets lag;
5 den eller de reso1·, som skola föl'etagas, om dessa vid avtalets ingående
lcurum angivas;
6) den tjä.nst va.ri sj"mannen skall användas;
7) ävitt möjligt plats och tid för sjömannens inställelse i tjänsten om
bord·
8) 'de födoämnen, som skola tillhandahållas sjömannen, där ej landets lag
föreskriver annat system i förevarande avseende;
hyrans belopp;
10 avtalets upphö�·ande d. ".: s.: ..
.
..
..
a. om avtalet är mgånget for bestamd tid, dagen for avtalets utlopande;
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b. om avtalet är ingltnget för viss resa, destinationshamnen och den tid
efter ankomsten, dl.I. sjömannen har rätt att lämna tjänsten ;
c. om avtalet är ingånget föi- obestämd tid, de villkor, under vilka
var :lera 1>arten kan uppstiga avtalet, samt uppsägningstiden, vilken icke må
vara ko1:tare för redaren fö1 för sjömannen ;
11) årlig semester med lön efter ett års tjänst hos samma redare, om
landets lag föreskriver sådan semester;
12) andra förhållanden, som landets lag må föreskriva.

§ 7.
Om landets lag föreskriver, att sjömansrulla skall föras ombord, bör i
lagen även meddelas föreskrift, att avtalet skall antecknas i eller fogas vid
rullan.
§ 8.
För att sjömannen skall kunna ta�a kännedom om beskaffenheten och
omfattningen av sina rättigheter och skyldigheter skall landets lagstiftning
innehålla bestämmelser, som möjliggöra för sjömannen att ombord inhämta
noggrann kännedom om sina anställniugsvillkor ; detta må ske genom an
slående av avtalets bestämmelser å plats, som är lätt tillgänglig för besätt
ningen, eller på annat lämpligt sätt.

§ 9.
Avtal föx obestämd tid kan a.v vardera parten uppsägas att upphöra i
e1rvar hamn cfär fartyget lastar elle1· lossar, förutsatt att i u.vtalet angiven
uppsä�gstid, som eJ må understiga tjugufp·a timmar, iakttages.
Uppsägning skall ke skriftligen ; landet lag skall föreskriva. sädant sätt
för upp. ägningen verkställande, om är ägnat att föi·ebygga fterföljande
tvister mellan pa1·ternn..
Landet lag bör angiva cle exoepti ne11a omständigheter, varundex nppsäg
ning, iiven om den skett i vederbörlig ordning, icke skall leda till avta.leta
upphörande.
§ 10.
Avtal, vare sig för viss resa eller för bestämd eller obestämd tid, skall
anses vara vederbörligen hävt genom :
a). parternas överenskommelse ;
b) sjömannens död;
c) b.rt,gets förolyckande eller ixå.kade fullständiga sjöovärdighet ;
d) vai·J e annan orsak, som må. föreskrivas i landets lag eller denna kon
vention.
§ 11.
Landets lag skall angiva de omständigheter, under vilka redaren eller
befälhavaren må omedelbart avskeda sjömannen.
§ 12.
Landets lag skall jämväl angiva de omständigheter, under vilka sjömannen
äger rätt att erhålla omedelbart entledigande.

§ 13.
Vi�ar sjöman !ör redaren elle! hans 1·ep1·esentant, a�t . han kan _få. fartyg
att fora eller erhalla befordran till st)'l·man eller maslomst eller � a�;11a:o
högre gi·ad än den han innehar, eller att efter tjänsten antag�de lllh'aff��
annan omständighet, som gör det till ett väsruitligt intresse for hono� a.�
bliva fri från tjänsten, äger han att erhålla entlediga.nde, om han utan oka
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utgift för redaren i sitt ställe sätter annan duglig och pålitlig man, som god
kännes av redaren eller hans representant.
I fall, som nu nämnts, äger sjömannen utfå hyra för den tid han varit
i tjänst.
§ 14.
Oavsett anledningen till avtalets utlö1 ande eller hävande skall i den hand
ling, som utlämnats till jömn.nnen enlig t 5, och i sjömansrullan anteck
�as att han i.i.r fri från an fällningen, oc11 skall sådan anteckning, om en
dera parten sä yrkar bestp:kas av vederb .. rande myndighet.
Sjömannen äger alltid att, utöver handling, som avse i § , friin befiil
liavaren erhälla särskil intyg rö1·aJlcle l e ·kaffenheten. av han · arbete ell r
åtminstone, h mu vida. han fullgjort sina åligganden enligt avtalet.
§ 15.
Det tillkommer landets lagstiftning att förnskriva åtgärder, som äro ägnade
att trygga efterlevnaden av stadgandena i denna konvention.
16.
De officiella rati:fikationema av denna konvention skola, i enlighet med
besti-i.mmelserna i del XIII av föl'chaget i Yersailles och motsvarande delar
av de övriga fred fö ·dragen, delgivas nationernas förbunds generalsekrete
rare och av honom inregistreras.
§ 17.
Denna konvention träder i kraft, så snart ratifikationerna för två med
lemmar av internationella arbetsorganisationen inregistrerats av general
sekreteraren.
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.
§ 18.
Så snart ratifikationerna för två medlellllnar av i.ntemationelb, ai·bets
organisationen inl'egistrerat. hos . eln:etariatet, skall nationernas förb1.m ds
generalsekl'eterare cläJ:om notificera nlla medlemmarna av inte1.·nationella ar
b t organisationen. Ha.u skall likal des notificera dem im·egi treringen av
ratifikationer som senare d lgivits honom �iv andra mecUemmar av organi
sationen.
§ 19 .
nder förbehåll med hänsyn till bestämmAlse1·na i § 17 förbinder sig
-varje mec:Uem, som ratificerar denna konvention, att tillämpa bestämm lserna
1 , 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 1 0, 1 1 , 12, 13, 14 och 15 enast den 1 januari
i
1 928 samt att vicltaga erford rliga åtgärder för titt göra dem effektiva.

s§

§ 20.
Varje medlem t�v internationella a,rbetsorganisationen, om ratifice1·ar denna
konvention, förbinder sig att, i nlighet med bestämmelserna i � 421 av för.
haget i Versailles och motsva.1:ande paragrafer av de öv rit:ra frectsfördragen,
tillämpa denna. konvention på sina L 01011:i r, b sittn ingar och pl'otektora.t.
§ 21.
Varje medlem, som ratificerat denna konvention, kan, sedan tio år förflutit
från den tidpunkt, då konventionen först trädde i kraft, uppsäga densamma
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genom skrivelse, som delgives nationernas förbunds generalsekn�terare för
inregistrering. Uppsägningen träder icke i kraft förrän ett år, efter det
den inregistrerats hos sekreteriatet.
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§ 22.
Internationella arbetsbyråns styrelse åligger att minst · n gllng vart tionde
år förelägga genel'alkonferenseu en r clogfö_-else för delllla konventions till
lämpning och taga i ÖYervägancle, huruvida 'let filllles anledning att på kon
ferensens da ordning upptaga fråga,n om konventionens revision eller modi
:fierande.
§ 23.
De franska och engelska texterna till denna konvention skola båda äga
vitsord.
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2.
Förslag till konvention angående hemförskaffning av sjömän.

Generalkonferensen av nationernas förbunds internationella arbetsorga
nisation,
vilken av styr Isen tör internationella arbetsbyrån sammankallats till
Geneve och clä,r samlats den 7 jnni 1926 till sitt nionde sammanträde
samt beslutit antaga ,1 issa föl'slag angående hemförska:ffning av sjö
män, vilken fråga innefatt.as i första punkten på dagordningen för sam
manh·ädet,
ävensom beslutit, att dessa förslag skola taga form av ett förslag till
internationell konvention,
antager denna, den tjugutredje dagen i juni år ettusen niohundra och !rj ugu
sex eft döljancle förslag till konvention att ratificeras av intel'llationella ar
betsorganisation us me<lle1mnar jämlikt bestämmelsel'lla · del XIII av för
draget i Versa.ill s och mots arande delar av de övriga f.reclsförclmgen .

§ 1.
Denna 1rnnve.ntion äger tillämpning å alla sjögående fartyg, som äro re
gistrera.de i någon av de för irngsslutande staterna, samt å sådana fartygs
1'0dal'e, befälhavare och sjömän.
Konventionen skall foke äga tillämpning å :
lu·igsfar�g,
staten tillhöriga fartyg, om icke användas i handelsfart,
fartyg, nyttjade i inländsk kustfart,
lu.stja.kter,
fa1·tyg, om innefattas under benänmingen »Indian country craft» ,
fiskefa.rtyg,
fartyg med en bruttodrii.ldighet unclerstigau 1 10 ton eller HO� k?,bil<m t 1· eller fartyg nyttjade i grannlondstrafik (bom trade) med drälc:t,i$he�
understigande det tonta.1 som för 1'0g1ering rw denna il:a:fik föreslu'lvits 1
nationell lagstiftning, gäUande vid tiden för denna kon ention s antag an d - ·
§ 2.
Vic1 tillämpning av cl nru1i konvention skola efterföljande beteckningar hava
den bety folse, om :nedan angives :
.
.
.
a} under heteoknmge n >fu.rtycr» mbegnpes
varJe s1:-i,g av �artyg eller båt '
i a]1mä.n eller enskil l ärro, som vanliga fall nyttjas 1 fart till havs ;
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