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v interna
ios sekre-

Rekommendation angående ansva1ighet i fråga om säkerhetsanordningar
å motordrivna maskiner.

fi.kationer

Generalkonferensen av nationernas förbunds internationella arbetsorga
nisation,
vilken av styi·elsen för internationella a,rbetsbyrån sammankallats till
Geneve och där samlats den 30 maj 1929 till itt tolfte s�1mma.ntrl:i.de,
sn.mt beslutit antaga visso. förslag nngående ansvarighet i fråga om
. äkerhetsanordninga.r å motordrivna maskin r, en fruga1 vilken innefattas
i den första punkten på dagordnillgen för sammantl·äclet,
ävensom beshltit, att dessa förslag skola taga fo1·m t\Y eu ·ekommendation,
antager lenna, den tjugoföl'sta dag n i juni åJ: et1msenniohnndra, och tjugo
nio efterföljande rekommendation att underställas internationella arbetf:lol'ga
,nisationens medlemmar för att av dem tagas i öve ·vägande med hänsyn till
de s förverkligan ie genom nationell lagstiltning eller på annat sätt jämlikt
bestämmelse:rna i del XIlI iw föl'drt o-et i Versailles ooh mot.c.;va1·ande leli:i.r
av de öv ·iga fredsfördragen:
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I.
I syfte :itt till förmån för arbetarnas siikerhet mera effektivt trygga iakt;.
t11gandet av föreslu·ifterna. i den nationella lagstiftningen röra.nde äkerhets
anordninga,r å, motorclrivna maskinel', använda inom la.ndet, samt utan-intr!ng
på den kylcligh t, som under alla förhåfämd.en bör åligga arbetsgiva1·eu att
föri:;iilm.i. sig om aJt de maslrin r, som användas i han företag, äro utrustade
i enlighet med nämndti föreskrifter,
hemställer konferensen, att varje medlem måtte godtaga pcb i störs·ta
möjliga mi'Ln tillämpa den p :inci1 en, att det bör va.ra g nom lag förbjudet
att leverera eller installera motordrivna maskiner, avsedda a.tt användas inom
mecllemmens territorh1m, med mindre de äro försedda med sådana säker
het. anordningar, som fordras av den nn.tionella lagstiftuiJlg n, dä dessa ma
skiner äro i bruk.
Förestående stycke äger tillämpning å varje elektrisk anordning, som ut
gör en del av maskinen.
Il.
Varje medlem bör hålla internationella arbetsbyrån underrättad om de
åtgärder den vidtagit för tillämpning av ovannämnda princip samt om resultaten av tillämpningen.

och inne
icern den
Förslag till konvention angående skydd mot olycksfall för. arbetare,
sysselsatta med lastning eller lossning av färtyg.

båda äga

. G�neralkonferensen av nationernas förbunds internationella arbetsorga
nisation
v'nken av styrelsen för internationella arbetsbyrån sammankallata till
Geneve och där samlats den 30 maj 1929 till sitt tolfte sammanträde,
Bihang till i•iksdagens protokoll 1930.

1 saml.

56 häft.
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samt beslutit antaga vissa förslag angående skydd mot olycksfall vid
arbete med lastnin$ eller lossning av fartyg, vilken fråga uppförts så
som den andra p,L ctagorduingen för sammanträdet,
ävensom beslutit att dessa förslag skola taga form av ett förslag till
intemationell konvention,
antager denna, den tjngofö ·stn. dagen i juni år ettusenniohundra och tjugo
nio, efterföljande förslag till konv ntion att ratificeras av internationella ar
betsorganisationens men romar jämlikt bestämmelserna i del XIII av för
draget i Versailles och motsvarande delar av de övriga fredsfördragen.
§ 1.
I denna konvention
a) betecknar och inbegriper nttryck�t »arbetsförrättning» allt eller en del
av det arbete med fo.stning eller lo. sning av fartyg, nyttjat i havs- eller inre
sjöfart, med undantag fö · kdgsfartyg, som i land eller ombord utföres vare
sig i havs- eller iur haJUu eller i docka, vid lastbrygga, kaj eller annan
liknande plats, där dylikt arbete bedrives; samt
b) avser uttrycket »arbetare» varje person, som användes till sådan arbets
förrättning.
§ 2.
Varje regelrätt brukad tillträdesled, som går över en docka, lastbrygga,
kaj eller liknande område och vilken arbetarna hava att använda för att be
giva sig till eller från den plats, där arbetsförrättningar utföras, samt alla
arbetsplatser i land skola hållas i ett skick, som iir ägnat att bereda trygg
het åt de arbetare, som använda dem.
Särskilt skall iakttagas
1) att alla arbetsplatser i land och alla farlio-a. cl la:r O.'; de förut angivna
tillträdeslederna, som föra dit från närmaste alfmänn:i väg, äro försedda med
belysning, om är effektiv och icke erbjuder fara;
2) att lastbryg�or och kajer hållas så fria från gods, att de lämna fri
I assage till de i s 3 mnämnda fö1·bindelsemedlen;
3) att df� utrymm liimuas lä.ugs bryggans eller kajens ytterkant, detta har
en bredd av minst 90 centimeter (3 fot) och hålles fritt från andra hind
ra.ode föremål itn fasta konstl'Uktionsdefa,1· s· mt i bruk varande inrättningar
och red.kap;
4) att, i d�n mim så 1Mer sig _gör__i mecl hänsyn till trafiken och arbe�et,
a) alla farliga defa:i: av de sa tilltra :le leder och arbetsplatser (t. ex. fa.rliga
öppningar, hörn och kanter) fö:o föt edda med lämpliga räck av minst. 75
eutimeters (2 fot 6 tums) höjd;
b) farliga passager över broar, kaHsuner och dockportar å. båda sidor är�
försedda med räck av minst 75 centimeters (2 fot 6 tums) höjd, vilket 1
bägge ändar skall givas tillräcklig fortsättning, som dock icke behöver vara
längre än 4.5 meter (5 yards).
§ 3.
1) Då ett fartyg ligger vid kaj eller intill annat fartyg för arbetsfö1·1·i1tt
ningars utförande, skola förbindelsemedel, som -rbjucla gal'il.ntier för säkerhe�,
stå till arbeta111as förfogande, när de hava att begiva sig till ellel' frå� fa,r·
tyget, såvida icke omständigheterna äro sMana, att arb forna., även om ��geD
s�rskild anordning :finnes, kunna göra detta utn.n att ntsiittas för onodign
nsker.
2) Ifrågavarande förbindelsemedel skola utgöras av:
a) �är su. skäligen kan åstadkommas, fartygets fallrepstrappa, en landgang
eller hkna.nda anordning;
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b) i övriga .fall eu lejdare.
3J De i mo1u . 2 a.) an Yivna. anordningarna skola h.i. en bradcl av minst 55
·eutimetru· (22 tum); d skola vara. stadigt fästade, så att de äro förhindrade
att rubbas; de få icke luta för mJ cket, och till clem n,nviint matel'ial skall
van� av g d b skaff nhet och i gott ·tå11cl ; cle skola ft båda. sidor utefte1·
hela sin längd vara för 'edda m l betryggan l räc�, soru överallt har n
böj i av minst 82 centimeter (2 fot 9 tmn), 1 1er, i fr/t<Yn. om fallr pst;rappa,
· ena sidtill vara föl' e Ida mec1 betryggande l'ii.ck ,,1,v nämncfa höjd, för såvitt
cl 11 ru1dm ii.r tillräckligt skyddad av fartygssiclan.
Dock må. a.nordningai· av berörda slag, som äro i bruk vid ticl , n för denna
konventio,n s 1·a,tH:i<ierin g, fort-farand användas :
n,) om cle J>å båda, sidor iiro försedda med riick av min, ·t O cen,timeter.
(2 f t 8 tums) höjd, intill dess dessa ers�i.ttas me l nya ;
b) om d J: il, båda sid '1' il.ro försedda. med 1·äcl a.v min · 75 cen timeters
(... fot 6 tnms) höjd, under ett ,tr efter ratitic ringen av denna konvention.
4) Den i mom . 2 b) ,ingivna J jdaren skall vftrn. a·v tillräcklig längd och
styrka samt på lämpligt sätt fastgjol'd.
5) a) Avvikelser från bestämme1 - rna, i delllla. paragraf kllllna. meclghra
ii vederbört1.11de myncli�heter i de fall, cl[� de aus , a.tt de i paragrnfon om
nämnda anordningama icke äro nödvändiga, för arb tu.rnas säk ·het.
b) Bestämmelserna i denna pm·ngral skola icke äga tillämp11ing å. stiill
niugar eller lastlauclgtmgar i de fall, då dessa ut slnta.mle amänclas för
arbetsförrättningar.
G) Arbetare må icke använcfa eller åläggas använda anclnt förbindelsemedel
än de, som angivas i eller äro tillåtna enligt denna paragraf.
§ 4.
Pör det fall att arbetarna måste sjöledes begiva sig till eller från ett
fartyg för arbetsförrättningars utförande, skol· läm]?liga anor lningar finnas
föreskrivna till tryggande av deras transport, dä.ri mbegripet föreskrift om
de villkor, som de för transporten a.nväncla, fa.rko t rna kola UP:E fylla.
§ 5.
1) Då arbetarna hava. att utföra arbetsförrättningar i lastrum, vilkas botten
iir belägen mer än 1. 5 meter (5 fot) under däckets yta, skola förbindelse
medel, vilka erbjuda garantier för säkerhet ställas till dem fö1fogande.
2) Dessa förbindelsemedel skola i regel best/i av en lejclm·e, och skall
sådan icke anses erbjuda garantier för säkerhet m cl mindre :
a) tillräckligt ntrymm , .finnes l akorn stegen, vilket utrymme i fråga om
lejdare, anbringa fo å skott eller i tl'Unkluckor, skall vara minst ll . 5 centi
meter (4 1/2 tum), eller samtliun. steg ha tillräcklig bredd för att erbjuda
stadigt fäste för h�Lndel' och fött r ;
b) den ick är m ra indragen under däcket än som skäligen fordras för
att hälla den fri för lucköppninge11 ;
o) den fortsättes av o ·h beilllner sig i samma linje som ,mordningar för
stadigt hand- och fotfast , , anb1:ingade å luckkarrnarna (t. ex. steg eller ur
h lkningar) ;
cl) cle i c) omnämnda a.nor hllllgarna skjuta ut minst 1 1 . 5 centimeter (4½
tn m) och hava en bredd av min.st 25 centimeter (10 tum);
.
..
e) lejclm:na, där särskilda sådana fin.na.s mellan de neche dacken,
1 den
lllån så, låte1· sig göro. befinna sig i samma linje som den frfm översta däcket
nedgående lejda.ren.
D k mä nderböl'aucle myndigheter, Hi. pf� grund av fartygets konstruk-
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tion icke skäligen kan påfordras anbringandet av lejdare, äga medgiva au
vändande av andra förbindelsemedel, förutsatt att dessa i tillämpliga delar
uppfylla i denna paragraf för lejdare föreskrivna villkor.
3) Tillräckligt fritt utrymme för tillträde till förbin delsemedlen skall lämnas
vid luckkarmarna .
4) Axeltunnlar skola å båda sidor vara försedda med lämpliga hand- och
fotfästen.
5) Då en lejdare skall användas i lastrummet på ett odäckat fartyg, skall
det åligga den, som åtagit sig arbetsfön-ättningarna, att tillhandahålla sådan
lejdare. Denna skall i övre ändan vara försedd med hakar för dess fästande
vid luckkarmen eller med annan anordning för säkert fästande.
6) Arbetarna må icke använda eller åläggas använda andra förbindelse
medel än de, som angiva · i eller äro tHliitn. · enligt denna po.ragraf.
7) Vid tiden fö1· denna konventions 1·atifi.cering befiutli1;1;a fartyg kola vara
fritagna från climensionsföreskrifterna i mom. 2 ft) och d) och från bestäm
melserna i m om. 4 under en tid icke ö-ve1·stigaude fyra. år, räknat från dagen
för nämnda ra.tificering.
§ 6,
ncler d t att arb0t.m1a befinna ig ombord a fa1·tygoi för a1·betsföni.Ltt
ningars utföraucle må. för arbetarna tillgän$lig luoköppning till lastrum rne l
ett dj np av mer ä.n . 6 meter (5 fot) rälmn,t från cUicksytm1 till rummet ·
bott n, i ke liimna öpp n och utan skycldsanordniug; alla iylika öppningar,
som i ke iho skyddade medelst karmar till en höjd, upp..,.åonc1e till minst
75 • ntimeter (2 fot 6 tum), skola omgivas med betry�go.nde skycldsräck n.v
minst 90 centimeters (3 fots) höjd, för , ftvitt arbetet vLCl lucköJ pning n :lär
igenom ick · förhindras ell r ek vara pfL betryggande sätt täckta,.
ikmmde ä:tgii.rder skola i fall av behov idta�as föi- att be1·eda sl, . •eld
vid n.lla ancha Ö}Jpningar i dö.ek t, vilka kunna 1·t>juda fa.ra för arbetarna.
B stämlllelserna i denna }Jarograf skola, likväl icke äga tillämpnin,.r, drt
lämplig och tilliyllestgörande vakth/1llning finnes ano�·clnacl
§ 7.
Då arbetsförrättningar skola utföras ombord å ett fartyg, skola förbin
delsemedlen till detta fartyg ävensom alla platser ombord, där arbetarna
sysselsättas eller dit de kunna beordras under arbetet, vara effektivt upp
lysta.
De använda belysningsanordningarna skola vara sådana, att de icke kunn::i,
äventyra arbetarnas säkerhet eller inverka störande på andra fartygs navi
gering.
§ 8.
För att trygga arbetarna siik:erhet, då. de äro sysselsatta med a;tt avtaga.
eller pil.lägga luckor öch skiil'stockar, tjänande att fä.eka luoköppuingarn:1,
1) skola luckor och skiirstocka,r, som tjiina att täcka lucköppninga1:ria
11ålla. i gott t•.nd;
.,) 'kola. luckorna vatil, försedda med handtag, avpassade efter luckornas
storiek och tyngd;
3) skola skärstockttr, som tjä.n:n. att täoka lu kö1Jpningarna, vara för se.clcfo
med säclana. anordningar för avta.g ning och på.läggning, u.tt arbeta.1·n a 10k
ehöva beträda dem för att anbringn nämnda anordningru: ;
u
.. 4) skola luckor och skä.r tockar, för såvitt de ioke ä.ro utbytba�·a,g,-y�
:f�rseclda med tydligt märke, angivan ie det cliick och d n lucköppn 1n til l
-vilk'a de höta, samt clems plats i lucköppningen ;
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5) må luckor icke användas till uppförande av ställningar för lastens
handhavande eller för annat ändamål , som skulle kunna utsätta dem för
skada.
§ 9.
Lämpliga åtgärder skola vidtagas till säkerställande, att lyftinrättningar
eller därtill hörande fasta eller lösa hjälpmedel icke användas för arbetsför
rättningar i land eller ombord å fartyg, med mindre de befinna sig i stånd
att fungera riskfritt.
Särskilt sku.11 i.1kttagas följ ande :
1) Innan d tagn.s i bruk, skoht nii.mudu. inrättningar jämte de fasta
hjälpmedel ombord, som nligt nationell lag tiHning betraktas som de förras
tillbehör, =i,vensom ki�ttingar och stå.llinor, som a.nvänclas i samband där
n1 d, i före kriveu ord11ing vederbörligen undersökas och provas av kompe
tent person, som iiven skall genom ertifikat intyga den högsta tillåtna be
lastningen.
2) Efter deras tagande i bruk skall yarje i land eller ombord använd lyft
inrättning samt alla fasta hjälpmedel om bord, som enligt elen nationella lag
stiftningen betraktas som den förras tillbehör, ingående undersökas eller in
spekteras sålunda :
a) lastbommar, svanhalsar, mast- ch bombeslag, ri11gbuHa1·, toppr p och
a,Jla, auclra fasta ltjäJpmec1el, villcas lö göi·ande m öter särskilda svi\,righeter,
skola ing&.ende undersökas vart :fjärde år o 11 i nspekteras Yar tolfte månad ;
b) alla lyfiånrättninga.r (s· som kranar och vinschar), block, schacklar och
övriga i , ) icke ,\ syfta.de tillbehör skola ingftende u11de1·sökas v::u· tolfte
m&nad.
.Alla lösa hjälpmedel (t. ex. kii.ttiugar, stållinor, ringar och krokar) skola,
viLrje gång innan de �Lgas i bru.1c lmtl rkastas inspektion, försåvitt de icke
inspekterats inom de nål'.ni:1, t för gående tre månaderna .
Kättingar må. icke förkortas genom att därå slås knopar, och åtgärder
skola vidta�as till förekommaitcle att de skadas av skarpa kanter .
Ögonsplits å stållinn, med eller ,1tan kaus skall vara utförd med minst tre
instielmi.ngar av hela ka,rcleler och två. instickningar av kardeler med halva
:1utalet trådar .uttagna. Dock , ·kall denna föreskrift icke förhindra använ
dandet o;v n.nnan slags splits, vilken visas vara lika effektiv som de nu före
sln-i oa.
3) ättin ar och likna,ncle l1jiiJpmeclel, som angiva · i d n nationella lag
�tiftningen }:t. ex. krokar, :cinga.r, sohacklar och lekare) , kola, för å.vitt de
rnke enligt öreshift i nämnda lagstiftning nnder1 astats annan tillfredsstäl
lan le behaudling, glödgas under tiUsyn a,, kompetent per, 01 m cl iakttagaJ1de
av följande :
a) K ä ttin ga1· o c h fö r u t a n g i v n a h j iUpm e lel o m b o r d å. f· 1·t-yg :
1 } kiittingai· och hjälpmedel om högst 1 2. � millimeter ( 1/2 hum} i regel
bundet bruk, minst en gång var sjätte månad ;
�) övriga kättingar och hjälpmedel (inkl. topprepskättingar, men exld.
»l:r1lle obains», som äro fästade vid la.stbom eller mast) i regelbunlet l ruk,
11n nst en gäng va.i· tolfte månad.
ock skall i fråga om dylika hjälpmedel, vilJca uteslutande auvii,nclas vi l
�·n.nru.· ller andra l.yftimä.ttningar som chivas för ha.ud , de.n i 1 ) a.ngivna
ti den av fi x månad r ersätt· s med olv månader och de i 2) a,ngivna tolv
milna cl rn a ersiittas med tvd- ål:.
. Jämväl må i cle fall d.'\ .ederbörande myndighet beträffande förut an
vn.a �jälprued�� med uncl�ti� av kä_�gar__ anse1·, a.tt tå gl"\1:nd 3:v d_eras
llllens1oner, utforancle,
ma.tenal eller a.llM! forek mmande anv,uiclnmg iakt
tagandet �v fö1·esln-iftema i förevarande moment 1·ör1.mcl0 glödgning icke el"-
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fordras för arbetaJ:nas skyddande myndigheten kunrn1 medelst skriftligt cer
tifikat (som den nä:r s m helst kan terka.lla) undantaga ifrågavarand8 hjälp
medel från tillämpningEl.11 av nämnda för bifter under förbehåll av de villkor,
s om kunna vru:a fastställda i rtilikatet.
b) K ä t t i n g a r o c h f ö r u t a n g i v n a h j ä l p m e d e l, s o m i c k e fi n n a s o m 
lJ o r d :
åtgärder skola föreskri ,,as till säkerställande av glöclgning av s,"l. daua kät
tingar och hjälpmedel.
c) K ä t t i ngar o ch f ö r u t an givn a hj ä l p m e d e l , v a r e s i g d e f i n n a s
o m b o r d e ll e r i ck e :
kä.t,tingm· och bjäl p medel, som förHi.ngt.s, :i.11clrat-s eller reparerats medelst
svetsning skola llny o p rovas och undersökas.
4) Vedel'bÖl'ligo11' b sty1·kta besiktning dokumen t, vilk::t på ett tillfreds
sti-i.lland
i.i.tt utvis,L, titt ifr.gaval'ande inl'lit-tniugar och hjälpmedel fungerct
säkert, skola, alltefter omständigheterna, förvaras i land eller ombord ; d,�ssa
besiktnings ioknment skola. angiva den högsta tillåtna belastningen samt
dagen för o ·h re nltatet av <.le i mom. 1 oeh 2 av denm1 paragraf åsyftade
provningar o 'h undol'sÖ)mingar ävensom av de i mom . 3 åsyftade glödgningar
elle).· a;n :lxa belrnncUinO' metodel' .
D essa besiktningsdolrnrnent skola, då så påfordras av därtill bemyndigad
person, företes av len, om har hand om dem.
5) På alla. kra.nar, lastbomrna.1· och kättingsfängor ävensom å övriga om
bord använda liknande hjälpmedel, specificerade i den nationella lagstift
ningen, skall elen högsta tillåtna belastningen finnas tydligt angiven. Den
högsta tillåt.na belastningen för kättingslängor skall med tydliga siffror eller
bokst,äver vara angiven antingen på själva kättingen eller på en därvid säkert
fästad bricka eller ring av hållbart material.
6) Alla motorer, kugghjul, kättings- och friktionstransmissioner, axlar,
strömförancle elektriska ledningar samt ångrör skola (med mindre det kan
visa.s, att de äro så placerade och konstruerade, att de för alla de använd.i,
arbetarna erbjuda samma trygghet, som om de vore effektivt skyddade) vam
säkert inskydclade, i elen män så låter sig göra utan menlig inverkan på
fartygets säkra manövrering.
7) Kranar och vinschar skola varn försedda med betrygg:mcle anordningar,
som hindra lasten från att oförntsett neclfolltt, under det den lyftes eller
sänkes.
8) Lämpliga åtgärder skola vidtagas till förhindrande, att avloppsånga från
och, i den mån så låter sig göra, ånga under tryck till vinsch eller kran för
svårar sikten å arbetsplats, där arbetare är sysselsatt.
§ 10.
Endast tillräckligt kompetenta och pålitliga personer ma an äudas �ör
skötande av lyft- eller transportinrättningar, vare sig de chi as med maskin·
kraft eller på annat sätt, för signalerande till skötaren av sädana imi:iJtuingii.r
eller för passan de av göling å vinschtrumma eller nockar.
§ 11.
l ) Last m å ej li.w.nnas hängande i lyftinrättning, med mindre komp ete nt
person effektivt passar denna, medan lasten är hängande.
..
· 2) Lämpliga åtgä.rdex skola föreskrivas för användande av signalman , dar
så erfordras för n.l'betarnas säkerhet.
3) Lämpliga åtgärder sk la föreskriva till undvikand , att farliga arb �ts:
metoder användas vid uppsta.r ling eller neclta.gning, stuvning eller lo ss ning
av last eller vid dess ha,ndhavande i saimbancl därmed.
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4) Innan arbetet börjas vid en lucköppning, skola alla skiirstockar ur
lyftas, med mindre lucköppningen är så stor, o.tt fam för arbetarna icke upp
står därigenom att last slår emot skär to karna. För det fall att dessa
k unna Himnas p:°L sin plats, skola de vara säkert fästade till förhindrande att
de rubbas.
5) :B-,örsiktighetsi'ttgiiwler skola vidtagas till möjliggörande för n. rb tarna
:1tt lätt utrymma lastrnm eller melln.udiick, tlf1, de diir Rysselsättas med last
ning eller lossning av k 1 l ler anmbt massgods.
6) Ställning mä icke : uvi.i.u cla . för a:rbetsfönättning, metl minch-e den ii;i· av
hällbar och soli<1 konstrnktion. vederbötligen ur pst'"ttad och, i fall av behov,
fli-ikert fästad.
För transport av last mellan fal'tyget och land må icke användas hand
ki:ia'l'a-, dä ställnino-en har si\.dan l utning, att elen medför fara .
Ställniu�iu· sko�a, i fall av behoY, täcka.s me d bmpligt ämne för att hinc1m
n.rbetanrn. från att halka.
7) D a.rbetsutrymmeb i ett ln.strum är begrämmt till utrymmei; nudel'
själva lnoköppningen, mli ha.kn.r ·cke fastsiittas i band lle1· dylikt kring
balar, innehållo.nde bomull, ull, kork, jutesäckai· eller ann:1t likn.aJ1de gods,
( j heller fathakar a.n.huggn.s på tunnor), för annat äudamö,l ii.n att bryta ut
last eller sammanföra. elen i )äng ,r.
8) Intet hjäl.1)medel må belastas utöver . in högsta tillåtna belastning,
utom i cle fö·skilda fa l då uttryckligt bemyndigande, varom :1nteclrning
skall göras, liimnas av ii,giir n av jfrågi:warancle lyftinrättning eller hans
ombud .
9) Kranar i land med föränderlig lyftförmåga (t. ex. vid vertilrnlt rörlig
kranarm, där lyftförmågan växlar med kra.narmen lutning) skola vara för
sedda med automatisk indikator eller en skylt, utvisande elen högsfa till åtna
bel astning, som svarar mot olika lutningaJ.· iw krftnn, rmen.
§ 12.
· 011 nu.tionella fa.gstiftningen . kall före. kriva d försilrtighetsmått, som
iit att anse så.s om nödvändi ga för :Ltt beredu. ru:betn.ma tt med hänsyu
tiU mstfu1cli�heterna i varje särskilt fall tillböl'ligt sl<ydd, då de l1a att ar
�eta i berörm g med eller i ni.i.theteJJ av funneu, som ii.ro fal'liga för dern.s
liv ellex hiilsa, antingen P' grund av ä.mn uas egen nattu eller på g1·tmd 8'V
tlet t illstånd, vari ämnena. för tillfället befinna sig, eller då cle ha att a.r b t..1.
:t phttser, där dylilrn, ämnen Jrn förva.rats.
§ 13 .
.. V id dockor, lastbryggor, kajer och ancha lilmand platsei·, :lär a.1:betsför
r�ttning ofta utföres, skola sådana ano ·clni ngar, som elen nationella lag tift
nmgeu me i hänsyn tagen till lobla förhå.llan :len bfö· föreskriva, firurns vid
tagua för att den första hjälpen m[L kunna skyn dsam t lämnas vid olycksfall
0_ch för att vid aJ.lva.i·liga sådana vederbörande m, kunna sky ndsamt föras
till närmaste sjukhus. lTitt tilhiickligt fönäd av material för lämnande av
U ll första hjälp en skall st:i.ndigt förv!l.l'as å de platser, va1·om hä.1·
är, i
i:iMaut. sid.ek och 1: sådana stiil.len, att detsamma äJ: lätt tillgängligt och
o:m, edelba.rt kan tagas i bl'nk under arbetstiden. Nämnda fön-å.d böra. ställas
under inseende av en eller flera ansvariga personer, varav en eller flera böra
liimna den första hjälpen och beredda att stå till omeclel
vara kompetenta
bai· tjä.11st under a:tt
arbetstiden.
Lätnpliga. åtgärd01: skol.i jämviil vidta.gas vid dockor, lastbryggor, kajer
oc1 l an dra liknande, förut omnämnda platser för att lämna hjälp åt arbetare,
s om fall it i vattnet.
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§ 14.
Ing n mft avfö.gsua eller rnbba rii.ck, fandgångar, hjälpmedel av olika slag,
lejdar , lh ·ii. ld.Illl1g$1·ecl knp bolysningsauord:uiugar, skyltar eller märken ,
stiilln fogru: eller a1. cha f"remål, var n f"resla·ift meddelas i denna konven
tion, utan att ·vara diirtill -vederbörlig n bemyndigad eller i fall av nödtväng;
förem1lleu i fråga skoh ftterstu.llas pit sin plats vid utgången av den tid,
tm ler vi1l·en d · måst vuni o.Ylägsuade.
§ 16.
Det skall tillkomma varje medlem att m edgiva f-ullständiga elle1· partiella
avvikelser från denna konYentious b stiimmel. er b�träffande docka, last.
brygga, kaj eller annan liknande plats clii.r arbetsförrättning endast tillfälligt
vis utföres eller där trafiken är obetydlig och begränsad fil] m.indre io.1:tyg,
samt beträffande yissa särskilda fartyg eller ,•is a sfö· kilda. slag av fartyg
eller fartyg, som icke uppnå ett vis t tontal, i�vensom i d fall, då l t m ed
hänsyn till klimatiska förhållanden sfiiller sig omöjligt a,tt kräva u1 pfylfan
det av bestämmelserna i denna kon ntio11.
Internationella arbetsbyrån skall hållas underrättad om de bestämmelser,
med stöd av vilka ovanberörcla fullständiga eller partiella avvikelser medgivas.
§ 16.
l\'Ied förbehåll för de undantag, som ljest i denna l·on-vention 1:nedo-ivas,
skola de bestämmelser i konventionen, som beröra fartygs byggnad ellei·
perromenta ulil:u tning, medelbart tillii.m1 as i fart. g, vilkas byggnad på
börjas efter da�en för konv ntionens rn.ti:fice:ri:n �, sam t inom fyra år eftel'
nämnda du.g å -�1la Ull ha fan-tyg. Dock skola åsyitac1 b stä,mmelser jämviiJ
ffö· utgången av lennt\. tid tilfäm1 as å sistni.imncla fru:t. g i den mån så är
sl Etligt och i praktik n ntfÖl'bart.
§ 17.
'I1i ll trygg::1,11de av en effektiv tilUmpning av alla författningar, vilka åsyfta
att skydcfa arbetM.'ll.a mot olycksfall,
1) skola nämnda f"rfa.ttninga.r tydligt angiva de personer eller organ, som
ä.1·0 ansvariga ffö- leras iakttagande ;
2) skola an.staltel' träffas för inrättande av tt effektivt ins pektioussystem
samt för fastställande av I äföljder för övel'trädelser ,w förfa.ttning:u.'lla ;
3) skola författningarna texter eller samm:111dra& dn.l'av anslås å väl syn·
. platser, där
liga ställen vid dockor, la.stb1·yggor, kaj r och ai ru:a likna.ufo
arbetsförrättning ofta utf"r s.
§ 18.
De offici lla ratifilrntionerna av denna konvention skola, i enlighet m ed
bestiimmel el'na i dal X I av fördraget i Versailles och motsvarande delar
av de övriga. hedsförchagen, lelgivas nationernas förbunds generalsekrete
rarn och av honom :iru:egistreras.
§ 19.
Denna konvention är bindande allenast för de medlemmar av internatio·
nella arbetsorganisationen, vilkas . ratifikationer inregistrerats hos sekreta
riatet.
Den träder i haft tolv månader efter det två medlemmars ratifikation er
blivit inregistrerade av generalsekreteraren.
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Därefter träder denna konvention i kraft för varj e medlem tolv månader
ån
fr den dag, då dess ratifikation inregistrerats.
§ 20.
Så snart 1·ati.fikationel'lla för tv medlemmar av internationella arbetsorga
nis ationen im·eg,istrerats hos seln-etariatet, skall nationernas förbunds gene
rals ekreterare ctärom notificera alla medlemmarna av internationella arbets
organisationen. Han skall likaledes notificera dem inregistreringen av rati
fikationer, som senare delgivits honom av andra medlemmar av organisa
tionen.
§ 21.
Varje medlem, som ratificerat denna konvention, kan, sedan tio år för
flutit frän den tidpunkt, då konventionen först trädde i kraft, uppsäga den
samma genom skrivelse, om del gives nationernas förbunds generalsekrete
rare för inregistrering. Uppsägnin �en träder icke i kraft förrän ett år efter
det den inregistrerats .hos selo-etar1atet.
Varje medlem, som ratificerat denna konvention och icke inom ett år
efter utgången av den i föregående stycke nämnda tioårsperioden gör bruk
av den i denna paragraf stadgade uppsägnin gsrätten, skall vara bunden för
en ny femårsperiod och kan därefter, med iakttagande av de i denna paragraf
föreskrivna villkoren, uppsäga konventionen vid utgången av varje femårs
period.
§ 22.
Vid utgången av varje tidrymd av tio å.r, l'iknat från dennii konventions
ikraftträdande, skall internationella arbet.sbyråns styi·el<,;e förelägga general
konferensen en redogörelse för tillämpning�n a-v denna konvention och taga
under övervägande, huruvida det finnes anledning att uppföra frågan on,
dess revision helt eller delvis på. konferensen dagordning.
§ 23.
I fall konferensen skulle antaga en ny konvention, innebärande revision
helt eller delvis av förevarande konvention, skall en medlems ratifikation av
elen nya konvention en, för såvitt denn a trätt i kraft, medföra uppsägning av
förevarande konvention oberoende av vad i § 21 här ovan stadgas om tidsfrist.
Från den dag , dA. den nya konveni,ionen träder i kraft, skall förevarande
konvention icke längr kunna 1·ati:ficeras av medlemmarna.
1 örevarand
konvention skall likväl förbliva gällande till form och inne
håll för de medlemmar, som ratificerat densamma och icke ratificera den
nya konventionen.
§ 24.
De franska och engelska texterna till denna konvention skola båda äga
vits ord.
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Rekommendation ang;åemle ömsesidighet i fråga om. skydcl m.ot olycksfall
för arbetare, sysselsatta nied lastning eller lossning av fartyg.
Generalkonferensen av nationerna'.s förbunds internationella arbetsorgani
sation,
vilken av styrelsen för interJlntionella arbet bJI'ån sammn.nkallats til l
Geneve och där samlats den 30 maj 1929 till sitt tolf te sa.mm· n tri:i.de,
samt beslutit anta�a vissa förslag a.ngåeude ömsesidighet i fr ga, om
skydd mot olycksfall vid atb ,t med lastning eller lo · ning av fartyg,
en fråga, vilken innefattas i den andra punlden på, dagordningen för
sammanträdet,
ävensom beslutit, att dessa förslag skola taga form av en rekommendation,
antager denna, elen tjugoförsta dagen i juni år ttusenniohundi·a och tjugo
nio efterföljande rekommendation att und r t::illas internationella a.rbet- oraa
nisationens medlemmar för att av dem tagas i överväga.nde med hänsyn till
dess föi-verkligaud g ,llOm nationell lagstiftning ller på annat sätt jämlilct
bestämmelserna i del XIII av fördraget i ersaille
ch motsvaran le delar
av de ö riga fr dsfördragen.

Konferens n,
som beaktar att konventionen o.no-åend skydd mot olycksfall vid arbete
med lastning eller los. ning a.v farty�, a.mtidigt som den har till huvudsyfte att
skydda veclerbörande ar etru:e, erbJuder tt tillfälle för medlemmarna att ut
a.i:beta ch utfärda. förordningru:, vilka., basemd p, nämnda kom•ention, förete
en viss lila rmighet, amt jämväl erbjuder tillfälle att utstrii,cka p1-incipen
om ömsesidigt rkä.unande av inspektions- och undersökningscertifikat,
och s m i detta samband fäster medlemmru:mis uppmärksitmhet :på. de
princiJ ei·, som fastslagit i Köpenhamukon entionen av den 28 januan 1926
angående fartyg sjöviirdighet ch ufa:ustning med dii.ri genom dekla,rationen
av d n 1 1 juni 1 92 gjorda, ändringar,
hem. täller en.träget till medlemmarna, att de, efter att ha ratificerat kon

ventionen angående skydd mot olycksfall vid arbete med lastning eller loss
ning av fartyg och utfärdat bestämmelser på grundval av föreskril:tema däri,
måtte .råclföra sig med varandra i syfte att få till stånd överenskommelser
om ömsesidighet, under villkor likväl att dessa överenskommelser trygga
huvudsyftet med konventionen, d. v. s. arbetarnas säkerhet.

Rekonunenclation angående hörande av fackliga organisationer vid utarbe
tande av bestämmelser rörande säkerhet för arbetare, sysselsatta
med lastning eller lossning· av fa1•tyg.
Generalkonferensen av nationernas förbunds internationella arbetsorga·
nisation,
.
vilken av styrelsen för internationella arbetsbyrån sammankallat � . till
Geneve och där samlats den 30 maj 1929 till sitt tolfte sammantrade,
samt beslutit antaga vissa förslag angående hörande av fackliga orga
nisationer vid utarbetande av bestämmelser rörande säkerhet vid arb ete
med lastning eller lossning av fartyg, en fråga, viUrnn innefattas i den
andra punkten på da.gordningen för sammanträdet,
ävensom beslutit, att dessa ffö, lag skola taga form av en rekorn roen·
dation,
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. antager denna, den tjugoförsta dagen i juni år ettusenniohundra och tjugonio efterföljande rekommendation att underställas internationella arbetsorga
nisationens medlemmar för att av dem tagas i övervägande med hänsyn till
de ss förverkligande genom nationell lagstiftning eller på annat sätt jämlikt
bestämmelserna i del XIII av fördraget i Versailles och motsvarande delar
av de övriga fredsfördragen.
Konferensen,
som antagit ett konventionsförslag angående skydd mot olycksfall vid ar
bete med lastning eller lossning av fal'tys och
som önskal' giv-a. medlemmama en an·visning, ,,iJken kan ara dem till led
nin" vid tillämpningen av nämnda konvention iuom deras resp. länder,
fogar till konventionsförslaget följande rekommendation :
Vid uta1·betande a.v nya fö1fattuingar för att bi-inga i erkställighet om
förmälda konvention böra de myndighete1·, som ha att svara för uta1·betande
av föreskrifter till skydd mot olycksfall för arbetare sysselsatta med lastning
Il r lossning av fartyg, hö1·a vederbörru.i.de arbet givar- och arbetarorgauisa
tioner, vilka kunna före:finnas inom resp. fä.nder; bömnde dett:1 ske antingen
direkt eller med anlitande av sä.i·slrilda för ändamålet godkända organ, vari
häda parterna ä.i·o företl:äcld.a .

