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Förevarande konvention skall likväl förbliva gällande till form och inne
håll för de medlemmar, som ratificerat densamma och icke ratificera den
nya, reviderade konventionen.
Artikel 31.
De franska och engelska texterna till denna konvention skola båda äga
vitsord.

Förslag tlll konvention angående obligatorisk invaliditetsförsäkring
för löntagare i jordbruksföretag.
Generalkonferensen av nationernas förbunds internationella arbetsorga·
nisation,
vilken av sty1.'elsen för internationella arbetsbyrån sammankallats till
Geneve och där samlats den 8 juni 1933 till sitt sjuttonde sammanträde
samt beslutit antaga vissa förslag angående obligatorisk invu.liditet
försi.ikring, vilken fräga innefattas i andi·a punkten på dagordningen för
sammanträdet,
ävensom beslutit, att dessa förslag skola taga .form av ett förslag till
intex·nationell konvention,
a ntagP-1' denna, den tjugonionde dagen i juni år ettusen niohundra trettiotre
efte1följande förslag till konvention att ratificeras av internationella arbets
organisationens medlemmar jämlikt bestämmelserna i del XIII av fördraget
i Versailles och motsvarande delar av de övriga fredsfördragen.
Artikel 1.
Varje medlem av internationella arbetsorganisationen, som ratificerar
denna. konvention, förbinder sig att inrätta eller bibehålla ett system av
obligatorisk invaliclitetsförsäkring med villkor, som äro minst likvärdiga med
dem, villka angivas i denna konvention.
Artikel 2.
1. Den obligatoriska invaliditetsförsäkringen skall äga tillämpning å ar
betare, anställda och lärlingai· i jordbrulrsföretag samt å tjänstefol1', anställt
i hushäUet hos arbetshiivu.re inom jordbruket.
2. Vru:je medlem må. dock i sin nationella lagstiftning stadga de undantag
han :finner erfordetli�a betxä.ffä,nde
a) arbetare, vilkas lön överstiger viss gräns och, för det fall lagstift
ningen icke stadgar ett dylikt allmänt undantag, anställda, vilka utöva
y1·ken, som vanligen betra] tas ·åsom fria;
b)' arbetare, som icke erhilla. lön i penningar;
c) unga arbetare under viss ålder och arbetai·e, vilka äro för gamla
att erhålla försiikring, då de för fö1·sta gången bliva löntagare;
d) hemarbetare, vilkns arbetsförhå.llauden foke ii.ro likartade med lön
tagares i allmänhet;
e) medlemmar av arbetsgivarens familj; I
f) arbetare, vilkas anställning på det hela taget ooh e.nligt sin natur
iir av så. kort varaktighet, att de icke komma i tillfälle att uP.pfylla vill
koren för erhållande uv prestation.er, samt personer, som utfåra avlönat
arbete allenast tillfälligtvis eller såsom bisyssla;
g) a1·betare1 vilka äro invalicle1·, och arbetare, som uppbära invaliditets·
eller ålcle1·domspension;
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h) pensionera,c1e tjänstemän, som n: tfära avlönat arbete; och pe1·s0ne1·,
vilka åtnjuta privät ink,omt i de fall, cl!\. p-e11si011en eller den privata in
komsten är minst lika stor som den i den nationello: lagstätningen färe
skrivna invaliditetspensionen ;·
. i) arbetar.e, vilka under sina studi.ei· giv.a lektioner eller. 1;1,rbeta IJ1ot
ersättning i sy:fte att erhålla en utbildning, som skall sätt.i, dem i stånd
att utöva ett mot studierna svaru.nde y1·ke.
3. Från försfiln-ingsplikten kunna vidare nnclantagas personer, vilka enligt
lag, förordning eller särs1.' lld anordning äro eller skola bli va bel'ättigade till
invaJiditetsunderstöcl, som på det hela. taget är minst likviirdi,gt med det,
som föreskrives i denna kon;vention.

2. De1
på avgift�
från dage.
-väx.land
n.)

. .Artikel 3.
Den nationella lagstiftningen skall nnder villkor, som den äger bestä.mm}l.,
berättiga förut ,obliga,torisM försiilcra.de ·per oner, vilka icke åtnjuta. pension,
att frivilligt viclm-akthä.lla sin .försäkring eller 00k bev0,m sin 1·ii,tt genom att
för sådant iindamå.l erlägga en periodisk a.vgi.ft ; vad nu stadgats .skall doclc
foke . gälla, diit rilyUk !rätt automatiskt upp1·ätthå.lles eller, i fråga om gift
kvinna, möjlighet . tår öppen för he11nes make, som icke är underkastad
0:bligaito1-isk örsälffing, a.tt erMlla :fiiivilJig försöJn:ing ooh därigenom tillför
sälu-a henne ålderdoms- eller änkepension.

Artikel 4.
1. Den försälnade skall bli:va berättig�d till invaliditetspension, då han
drabbas av allmän ofö1·mAga till ar.betP, som sätter honom 1u stånd att för.
slmffa sig någon avsevij.rd arbetsförtjän. t.
2. ]hnell rtid må. nationell lagstiftning, som tillförsäki·ar de försälm:i.cle
läkarbehandling och -vård under hela den tid, invalicliteten van1r, samt till
erkänner änkor 0ch barn efter invu.Jider full pension utan förbehåll ifråga
om filder eller invaliditet för än'kan, göra beviljandet av in aliditetspen·
sion beroende av, att elen försäkrade är lll' stiiucl att utföra avlönat Bil··
bete.
3. För det fall särskilcla försä.kringssystem inrättats för anställda, skall
den försäkl-ade bliva berättigad till pension, då han. drabba� �tv oförmåga.,
som sättei.· horroru ur ständ att förskaffa, sig någon a; sevärd inkomst genom
arbete i ·det yrke, han vanligen utövade, elle1· i ett liknande yl'ke.
..4rtikel 5.
1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 6 må rätten til,l pension göras
beroende av en väntetid, som medför erläggande av ett minsta antal avgifter
såväl frän försälni ngens böi1jan som under en viss tid omedelbart före riskens
förverkligande.
2. Väntetidens längd. fär icke överstiga 60 månader, 250 veckor eller
1 ,500 d'aga.1·. för vilka avgift erlägges.
3. Då väntetiden medför erläggnnde a.v visst a-nta.1 avgifter under l0pP.et
av en bestämd tichymcl omedel bart föl'e riskens förverkligande, kola perio
der, för vilka ersättning ut;ått på grund av tillfällig arbetsoförmåga · D;er
axbetslösb t, i den utsträckning ocb :p;i. de villko1·, som fa. tällas i den na!,i�
nelln. lagstiftningen, räknas s!i.som sådana. perioder, för vilka avgift bli nt
erlagd.
Artilcel 6.
1. . Fö�·.sä.krac� J.) erson_, som upphö�· att vaJ.-a underkastad �örsiiln·?lgsplik�
öch 1oke ar ber11ttigad till en prestation, motsvarande c1e avgifter, -vilka gott
skrivits honom, bevarar sin på dessa iw
. gifte1· grundade 1·ätt.
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2. Den nationella lag tutningen må likväl begränsa giltigheten av den
p å. av;giftema grWldade ratten till utgängen av en tid1·y md, som skall räknas
från du.gen för den obligatoriska försäkringens upphörande och vaira a.ntingen
växlande eller bestämd.
a) Den vi.i.xlande tidrymden må icke understiga en tl'edjeclel av, tlet
snmmanlagda antalet perioder, fö1· vilka avgifter skolat erlugga.s sedan
försäkl/ingens böi-ja,u, med avdrag för de periode1', för vilka avgifter icke
blivit e1-lagda.
b) Den bestämda tidrymden mä i intet fu.11 understiga aderton mäua
der. men skall den p:1 a.-vgifterna grundade rätten kunna upphöra vid
ut å.ngen av nämnda, tidrymd, sävida icke ett i den nationella lagstift
ningei.1 föreski-ivet minsta antal avgifter cl ssförinnan �ottsln:ivits den för·
sitkt•acle på grund av· obligatorisk eller :forteatt frivillig fö1·sälu-ing.
Artikel 7.
1. Pensionen skall beräknas med eller utan hänsyn till den tid, försäk
ringen vn,rat, och utgå med en bestiimd summ!L, viss procent av den lön,
som beaktats i försäkringsav eencle, eller en summa, som �ii-xlar efter be
loppet av el"lagda a.vgifter.
2. Dä pensionen. växlar med hänsyu tilJ den tid, för ä.kringen varat,. och
p ensfousrä.tten äJ: , be1·0011qe av viss vä�teti<l, skall peusfon.en, såvida ej ett
visst minimibelopp är utfäst, inbegripa en bestämd summa eller del, som
icke. äi1 bereen:de av den tid, försiiikl"ingen v*�nit .
3. Då avgilterllo. av-passas efter lönen; ska.11 de� löu, som legn.t till gi·und
för beräknandet a:v avgiftema, även lä-ggas till grund fö:1; beräknandet av:
pe)lsio.il'en, va.a·e sig denna växlar i förhd.Uande till d:e-n tid, föi:s"ii,h.7.'inge. n varat,
eller icke.
.Artikel 8.
Försäki·ingsimättninga�:na skola und·er villkor, som bestämmas av den
nationella lagstiftningen, vaa.·a, bemyndi &ade att lMa personer, som på grund
a;v in�aliclitet up,p,bära pen,sion eller kt1lllla göra ansp ·äk däirp4, ,komrn.a i
äfojutande av natu.raprestationer, avsedda a;tt förebygg�, fördröja, lindra. elleJj
häva invaliditeten.
Artikel 9.
.
i. · Rritten till prestationer må kunnä' helt ·eller delvis' förverkas eller susl)endera.s, om vec1erbö ·ande
. .
a.) förorsakat sin invaliditet genom brottslig handling eller avsiktJ.ig
förseels.e i e-ller
b) ha.ndlat bedrägligt gentemot försäkringsinrättningen .
- 2 .. -. Pensionen må. helt eller delvis suspenderas för- tid, då vederbörande
: a) ·helt · underhållas på. allmän bekostnad eller av en inrättning fföt
socialförsäkring ;
b) utan giltig orsak vägrar att iakttaga Ui.kares föreskrifter eller med
delade instruktioner rörande invalide1·s llppträdande elle1· med vilja och
utan tillstäncl undandra.ger sig försäkringsilll"ättningen:s kontroll ;
e) ä.tnjuter annan periodisk �o utant p11estation på grund av lag an
gäende obligato1·isk socialförsäkl'ing, pension elle:r ersättning för olyob
fall i arbete eller yi·kessjukdom ; eller
cl) fortfarande inuehar anställning, unde:r;kastad obligatorisk försäkring,
ehler. i fall av särskilt fö ·.säla·mgasystem fö:p,n.ställda, uppbär g-ottgörelse1
frvera;tiganc1� visst . belopp.

,,
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Artikel 10.
1. De försäkrade och deras arbetsgivare skola bidraga till anskaffande
av fö1·sähi11gens tillgångar.
2. Den nationella lagstiftnin gen må från skyldigheten att erlägga avgifter
fritag�t
a) lärlingar och unga arbetare under viss ålder;
b) ru:betai·e, vilka icke erhälla kontant lön eller vilkas lön är mycket låg;
c) arbetare i tjänst hos en arbetsgivare, vilken. betalar avgifterna med
en summa, som är oberoende av antalet av honom ysselsatta arbetare.
3. Bidragsplikt för arbetsgivarna behöver likväl icke föreskrivas i sådan
lagstiftning rörande natjonell försäln-ing, va1·s tillämpningsområde icke är
begränsat till löntagare.
4. Offentli� InJ:ldighet skall bidraga till anskaffandet av tillgångar eller
prestationer för försäluing, som upp1·ättats till förmån för löntagare i all
mänhet eller arbetare.
5. Nationell lagstiftning, som vid tiden för antagandet av denna konven
tion icke kräver erfäggande av avgifter från de försäkrade, må kunna fort
fara att icke kräva dylika avgifter.
Artikel 11.
1. Försäkringen skall handhavas av inrättningar, som upprättats av offent
lig myndighet och icke fullfölja något vinstsyfte, eller ock av statens för
säkringsfonder.
2. Den nationella. lagstiftningen må likväl anförtro försii.ln-ingens hand
havande åt in1·iittningar, som upp1·ättats :på initiativ av vederbörande pa;rter
eller de1·a.s sammanslutnin �ar och vederbörligen godlcänts av offentlig myndighet.
3. Försäki-ingsinrättmngarnas och statens ffö'sälo-ingsfonders tillgångar
skola förvaltas avskilda från allmänna medel.
4. Representanter för de försäkrade skola deltaga i förvaltningen av försäk
ringsinrättningama under villkor, som bestämmas av den nationella. lagstift
ningen, vilkAn jämviil må. meddela bestämmelser 1·örande deHa.gande av
rep1·esentanter ffö' a.rbetsgivama och offentlig myndighet.
5. De självstyrda försiikringsim·ättningarna skola. stå under administl·ativ
och finansiell kontroll av offentlig myndighet.
Artikel 12.
1. Besvärsrätt skall tillkomma den försäkrade eller hans rättsinnehavare
i fall av tvist angå.ende prestationer.
2. Dylika tvister skola prövas av särskilda domstolar, vari sitta domare,
till yrket domare eller icke, vilka äro särskilt förtrogna med försäkringens
syften och de försäkrades behov eller vid sin sida hava bisittare, utsedda
b1and de försäkrade och deras arbetsgivare.
3. I fall av tvist rörande försäkringsplikt eller storleken av avgifter skall
besvärsrätt tillkomma löntagaren och, där bidrag skall lämnas av arbets
givaren, jämväl denne.
Artikel 13.
1. Utländska löntagare skola vara underkastade försäkrings- och avgifts
plikt under samma villkor som landets medborgare.
2. Föi· äki-ade utlänningar och deras rättsinnehavare skola under samma
villkor som landets medborgaTe äga. rätt till prestationer, härrörande från
de avgifter, som gottski-ivits dem.
..
3. Försäkxade utlänningar och deras rättsinnehavare skola, om de aro
undersåtar i en mecllemsstat, som il.r bunden av denna konvention och vars
lagstiftning följaktligen föreskrive1· :finansiellt bidrag av staten till anskaffan-
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det av tillsånCYar eller prestationer för försäkringen enligt artikel 10, även
vara berättigade till pensionsunderstöd, -tillägg eller -delar, vilka bestridas
med allmänna medel.
4. Den nationella lagstiftning�n kan emellertid åt landets medbor'$are
förbehålla rätten till pensionsundeTstöd, --tillägg eller -delar, vilka bestridas
med allmänna medel och uteslutande tillkomma fö1·siikrade, som överskridit
viss ålder vid tiden för den obligatoriska ffäsäkringslagstiftningens ihaft
trädande.
5. Eventuellt föreskrivna restriktioner i fall av vistelse utomlands skola
icke äga tilliimpning å pensionerade eller deras rättsinnehavare, vilka äro
undersåtai· i mecUemsstat, bunden av denna konvention, och vilka äro bo·
satta å dylik medlems territorium, i vidare mån än de äga tillämpning å
unde.rsåta1· i det land. där pensionen förvärvats. Pensionsunderstöd, -tillägg
elle1· -delar, härröi-a.nde frän aJlmönno. medel, behöva dock icke utbetalas .
Artikel 14.
1. Försäkring för löntagare skall regleras av den lag, som är gällande å
löntagarens arbetsställe.
2. Från denna bestämmelse kan för åstadkommande av kontinuitet i för
säkringen göras undantag genom överenskommelse mellan vederbörande
medlemmar.
Artikel 15.
Varje medlem må meddela särskilda bestämmelser rörande arbetare i
gränstrakter, vilka arbetare hava sitt arbetsställe å medlemmens territorium
men sitt hemvist utomlands.
Artikel 16.
I liincler, vilka icke hava obligatorisk invaliditetsförsäkring vid den tid
pt1.nkt, då. denna konvention först träder i kraft, skall varje då förefintligt
avgiitsf.i-itt pensionssystem anses uppfylla denna konventions fordringar, om
det garanterar en individuell rätt till pension under villkor, som angivas i
artiklru:na. 17-23 här nedan.
Artikel 17.
Pension skall tilldelas varje person, som drabbas av allmän oförmåga
till arbete, vilken sätter honom ur stånd att förskaffa sig någon avsevärd
arbetsförtjänst.
Artikel 18.
Rätten till pension må �Öl'as beroende av, att sökanden haft hemvist å
vederbÖl'ande medlems ten·1torium under viss tidrymd närmast före den
ti�punkt, då. han begär J?ension. Denna tidrymd, som bestämmes i den natio
nella la.gstiltningen, får icke överstiga fem ål.·.
Artikel 19.
1 . Rätt till pension skall tillerkännas varje sökande, vilkens årliga in
kom ster icke överstiga en gräns, som skall fastställas i den nationella lag
stiftningen med vederbörlig hänsyn tagen till levnadskostnadsminimum.
2. Vid berälrnanclet av vederbörandes inkomster skola undantagas in
kom ster intill ett belopp, som skall bestämmas av den nationella lagstiftningen.
Artikel 20.
Pensionen skall utgöra ett belopp, som tillsammans med övriga inkomster,
�tom de undantagna, räcker att täcka åtminstone den pensionerades väsent·
hga behov.

40

Kungl. Maj:ts prop osition nr 138.

Artikel 2L
1 . B�svärsrätt skall tillkomma sökande' i varje tvist om utbekommande
av pension eller dennas storlek.
2. Besvären skola prövas av annan myndighet än den, som meddelat
beslut i första instans.
Artikel 22.
1 . Utlänning, som är medborgare i medlemsstat, bunden av denna kon
vention, skall äga rätt till pension på samma villkor som landets egna med
borgarn,
2. Den nn.tiouella lagstiftningen må dock göra beviljandet av pension åt
utlänning beroende av, att denne haft hemvist å medlemmens tenitorium
under en tid, som högst med fem år överskrider motsvarande för med
lemmens �edboi-gare föreskrivna tid.
Artikel 23.
1. Rätten till pension må kunna helt eller delvis förverkas eller suspen
deras, orri personen ifråga'
a) förorsakat sin invaliditet genom brottslig handling eller avsiktlig
förseelse ;
b ) erhållit eller sökt erhålla pension genom bedrii:geri;
c) ådömts frihetsstraff för brott ;
d) framhärdat i vägran att förtjäna sitt uppehälle genom arbete, som
tuots:varar hans krafter och förmåga.
2. Pension må helt eller delvis suspenderas under tid, då vederbörande
helt underhålles på allmän bekostnad.
Artikel 24.
Frånsett bestämmelserna i artikel 13 moment 5 har denna konvention icke
avseende å vidmakthållandet av rätt till pension i fall av hemvist utomlands.
Artikel 25.
De officiella ratifikationerna av denna konvention skola, i enlighet med
bestämmelserna i del XIII av fördraget i Versailles och motsvarande delar
av de öv-riga fredsfördragen, delgivas nationernas förbunds, generalsekreterare
och. av honom . registreras.
Artikel 26.
Denna konvention är bindande allenast för de medlemmar av internatio
nella arbetsorganisationen, vilkas ratifikationer registrerats hos sekretariatet.
Den träder i kraft tolv månader efter det två medlemmars ratifikationer
blivit registrerade av generalsekretera�en.
Därefter träder denna konvention i kraft för varje med.lem tolv månader
från den dag, då dess ratifikation registrerats.
Artikel 27.
Så snart ratifikationerna for två medlemmar av internationella arbets
organisationen registrerats hos sekretariatet, skall nationernas förbunds
generalsekreterare därom notificera alla medlemmarna av internationella
arbetsorganisationen. Han skall _likaledes notificera dem Tegistreringen ay
ratifikationer, som senare delgivits honom av andra medlemmar av organ!·
sationen.
Artikel 28.
Varje medlem, som ratificerat denna konv;ention, kan, sedan tio år för,
flutit från den tidpunkt, då konventionen först trädde i kraft, uppsäga. den·
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s amma. genom skrivelse, som delgives· nationernas förbunds generalsekrete-1·are fö1· regi treriug. Uppsägningen träder icke i la:aft fö1Tan ett å!r eHer
det den re{Y1strei-ats hos sekretariatet.
Va1·je medlem, som ratificei.:at denna konvention ooh ioke in om ett år
efter u�gången av . den i föregå.ende � t:re:ke n �mnda tioårsperioden gör .?ruk
av den 1 denna artikel stadgade uppsagnmgsrabten, s.k11ll v,u•a bunden for en
�! pei'� od av _ fäo A.:r odh ku.J?: därefter m:ed iakU�guncle av de i clem� a a! tikel
foreskrirvna- villkoren, uppsaga konventionen vid utgängen av vai:Je inoltts·
period.
Artikel 29.
Vid utgången av varje tidrymd av tio år, räknat .från denna konventions
ikraftträdande, skall internationella arbetsbyråns styrelse förelägga general�
konferensen en redogörel se för tillämpningen av denna konvention .ooh taga
under övervägande, huruvida det .linnes anledning att uppföra frågan om
dess revision helt eller delvis på konfevensens dagoJ:dning. .
Artikel 30,
I fall konferensen skulle antaga en ny konvention, innebärande revision
helt eller delvis av förevarande konvention, ooh den nya konventjonen ioke
föreskriver annat,
a) skall en m edlems ratifikation av den nya, reviderade konventionen,
för sä-vitt denna t-r.ö.tt i kraft, medföra 0medelbar uppsägning av före
varande konvention, oberoende av vad i artikel 28 hä).· ov1m stadgas ;
b) skall från den dag, då den nya, .reviderade .konv�ntionen träder i
;kraft, förevarande konvention icke längre. kUil.lla 1·atificerns av med
lemmarna.
Förevarande konvention skall likväl förbliva gällande till form ooh inne
håll för de medlemmar, som ratificerat densamma ooh ioke ratifioera den
nya, reviderade konventionen.
Artikel 31.
De franska och ·engelska texterna till denna konvention skola båda äga
vitsord.

Förslag till konvention angående obligatorisk dödsfallsförsäkring för
löntagare i industriella företag, handelsföretag och fria yrken
samt för hemarbetare od1 tjänstefolk.
Generalkonferensen av nationernas förbunds internationella arbetsorga,
nisation,
vilken av styrelsen för internationella arbetsbyrån sammankallats till
Geneve ooh där samlats den 8 juni 1933 till sitt sjuttonde samman
träde
samt beslutit antaga vissa förslag angående obligatorisk dödsfallsförc
säkring, 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 denna, den tjugonionde dagen i juni år ettusen niohundra trettio
tre efterföljande förslag till konvention att ratifioeras av internationella

