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samma genom skrivelse, som delgives nationernas förbunds generalsekrete
rare för registrering. Bppsä.g'ni?gen träder icke i laaft förrän ett å,r efter
det den registrerats hos sekrefa�riatet.
Varje medlem, som ratificerat denna. konvention och icke inom ett år
efter utgången av den i föregående stycke nämnda tioårsperio len gör bruk
av den i denna artikel stadgade uppsägningsriitten, kall val'a. b1mden för en
ny period av tio år och kan därefter, m-ed iu.kttagarlcle av de i denna artikel
för�skrivna villkoren, uppsäga konventionen vid utgången av varje tioårs
penod.
Artikel 29.
Vid utgången av varje tidrymd av tio år, räknat från denna konventions
ikraftträdande, skall internationella arbetsbyråns styrelse förelägga general
konferensen en redogörelse för tillämpningen av denna konvention och taga
under övervägande, huruvida det finnes anledning att uppföra frågan om
dess revision helt eller delvis på konferensens dagordning..
Artikel 30.
I fall konferensen skulle antaga en ny konvention, innebärande r·ev1s10n
helt eller delvis av förevarande konvention, och elen nya konventionen icke
föreskriver annat,
a) skall en medlems ratifikation a.11' den nya, 1·eviderade konventionen,
för såvitt denna trätt i kraft, medföra omedelbar uppsägning 0,v före
varande konvention, oberoende av vad i a;rtikel 28 hä.r oyan stadg�s;
b) skall från den dag, då den nya., l'evide:i:11de konventionen träder i
kraft, förevarande konvention icke längre. kunna 1·a.tificel'as av med
lemmarna.
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 till konvention a_ngåencle obligatorisk döclsfall�försäkl'ing för
löntagare i industriella företag, handelsföretag och fria yrken
samt för hemal'betare och tjänstefolk.
Generalkonferensen av nationernas förbunds internationella arbetsorga,
nisation,
vilken av styrelsen för internationella. arbetsbyrån sammankallats till
Geneve och där samlats den 8 juni 1933 till sitt sjuttonde samman
träde
samt beslutit antaga vissa förslag angående obligatorisk dödsfallsföl'.
säkring, vilken fråga innefattas i anclra 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 ratificeras av internationella
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arbetsorganisationens medlemmar jämlikt bestämmelserna i del XIII av
fördraget i Versailles och motsvarande delar av de övriga fredsfördragen.
Artikel 1.
Val'je medlem av internationella arbetsorganisationen, som ratificerar
denna konvention, förbind r sig att inrätta eller bibehålla ett system av
obligatorisk dödsfallsförsälu·ing med villkor, som äro minst likvärdiga med
dem, vilka angivas i denna konvention.
Artikel 2.
1. Den obligatoriska dödsfallsförsäkringen sko.Il äga tillämpning ä arbetare,
anställda och lärlingar i industriella företag, handelsföretag och fria yrken
samt ä hemarbetare och tjänstefolk.
2. Vnrje medlem må dock i sin nationella lagstiftning stadga de undan
tag han finner erforderliga beträffande
a) arbetru:e, vilkas lön överstiger viss gräns och, för det fall lagstift
nUJ<Yen icke stadgar ett dylikt a.Ilmän.t undantag, anställda, vilka utöva
yi·ken, soin vanligen betraktas såsom fria;
b) arbetare, som icke erhålla lön i penningar;
c) unga arbetare under viss ålder och arbetare, vilka äro för gamla
att erhålla försälain�, dä de för första gången bliva löntagare;
d) hemarbetare, villros arbetsförhällanden ioke ru:o likartade med lön
tagares i allmänhet;
e) medlemmar av arbet �arens familj;
f) arbetare, vilkas anst··:li ing ptl det hela taget och enligt sin natm:
är av så. kort vai:akti"'het att de icke komma i tillfälle att uppfylla vill
koren för erhållande av prestationer, samt personer, som utföra avlönat
arbete allenast tillfälligtvis eller såsom bisyssla;
g) arbetare, som ä.ro invalider, och arbetare, som uppbära invaliditets
eller åldenlomspension;
b) pensionerade tjänstemän, som utföra iwlönat arbete, ochpersone1·,
vilka åtnjuta privat inkomst, i de fall, då pensionen eller den privata
inkomsten är minst lika stor som den i den nationella lagstiftningen
föreskrivna invalid i tetspensionen;
i) arbetare, vilka under sina studie1· giva lektioner eller arbeta mot
ersättning i syfte att erhålla en utbildning, som skall sätta dem i stånd
att utöva ett mot studierna svarande yi·ke;
j) tjänstefolk, anställt i hushållet hos arbetsgivare inom jordbruket.
3. Från försäbingsplikten kuru1a vidare undantagas personer, vilkas efte1·
levande enligt lag, förordnin� eller sä1·skild anordning skola. bliva berättigade
till förmåner, som på det hela ta.get äro minst likvärdiga med de förmå.ner,
som föreskrivas i denna konvention.
4. Denna konvention skall icke äga tillämpning å sjömän eller fiskare,
som bedriva fiske till havs.
Artikel 3.
Den nationella lagstiftningen skall under villkor, som den äger bestämma,
berättiga förut obligato1-iskt försä.krade personer, -vilka icke åtnjuta pension,
att frivilligt vidmaktbälla sin försäkring eller ock bevru.-a sin ratt genom att
för sådant ändamäl erlägga en periodisk avgift; vad nu stad$ats skall do�k
icke gälla, diir dylik riitt automatiskt uppl'ätthå.lles eller, 1 fråga. om gift
kvinna, möjlighet står öppen för hennes make, som icke är underkast.�
obligatorisk föi·säkring, att erhalla frivillig försäkring och därigenom tillfor·
säkra henne ålderdoms- eller ä.nke_pension.
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Artikel 4.
1 . Utan hinder av bestämmelserna i artikel 5 må rätten till pension göra.s
beroende av an väntetid, som medfÖl' erfäggande av ett minsta antal avgifter
såväl från försäla-iDgens början som under en viss tid omedelbart före
riskens förverkligande.
2. Viintetidens längd fär icke övru:stiga 60 månader, 250 veckor eller 1 ,500
dagar, för vilka avgift erlägges.
3. Dä väntetiden medför erläggande av visst antal avgifter under lop
pet av en bestämd tidrymd omedelbart före riskens förverkligande, skola
perioder, för vilka ersättning utgått på grund a-v tillfällig arbetsoförmåga
eller arbetslöshet, i den utsti·äckning ocli på de villkor, som fastställas i
den nationella lagstiftningen, räknas såsom s:lda.na perioder, för vilka avgift
blivit erlagd.
Artikel 5.
1. Försäbad person, som upphör att vara unde1·kasl:ad försäkringsplfät
och icke är berättigad till en prestation, motsvarande de avgifter vilka gott
skrivit honom, bevai:a1· sin J?å dessa avgitter grundade 1·ätt.
2. Den nationella la.gstiftnmgen må likväl begi·änsa giltigheten av den på
avgifterna grundade 1·i:ltten till utgången av en tid1-ymd1 som skall rälrnas
från dagen röt· den obligatoriska försäki-ingens upphörande och vara antingen
växlande eller bestämd.
a) Den växlande tidrymden mä icke understiga en tredjedel av det
sammanlagda antalet perioder, fö1· vilka av�fter skolat erläggas sedan
försäkringens början, med avdrag för de perioder, för vilka avgifter icke
blivit erlagda.
b) Den bestämda tiw:ymden må i intet fall understiga aderton må
nader, men skal] den på avgifterua grundade rätten kunna upphöra. vid
utglmgen av nämnda tidrymd, såvida icke ett i den nationella lagstift
ningen fö1·eski-ivet minsta antal ttvgifter dessförinnan gottsln-ivits den
försäkrade på grund av fortsatt frivillig försäln-ing.
Artikel 6.
Dödsfallsförsäkring s:k;all medföra rätt till pension åtminstone för den
avlidne försäkrades eller pensionerades icke omgifta änka och . . efterlevande
barn.
Artikel 7.
1. Rätt till änkepension må förbehållas änkor, vilka överskridit viss ålder
eller drabbats av invaliditet.
2. Bestämmelsema. i moment 1 skola icke äga tillämpning beträJiande
aä.1·skilda försäln-ingssystem fö1· anställda.
3. Rätt till änkepension må begränsas till fall, där äktenskapet varat viss
tid och ingåtts, innan den försäln-ade eller pensionero.de uppnått viss iLlder
eller blivit invalid.
4. Rätt till pension må förvägru.s, om vid tidpunkten för den försäkrades
eller pensionerades död äktenskapet blivit upplöst elle1· till skillnad däri
blivit dömt genom utslag, enligt vilket hustrun varit ensam felande.
5. Om flera söka en änkepension, må det belopp, som utbetalas, begrän
sas sä, att det motsvarat· en pension.
Artikel 8.
. 1. · Rätt till pension tillkommer barn, som icke överskridit viss ålder,
icke understigande 14 år.
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2. Rätt till pension för barn efter försäkrad eller pensionerad moder må
dock göras beroende av att modern bidragit till barnets underhåll eller att
hon vid sin död varit änka.
3. Den nationella lagstiftningen skall angiva de fall, då ett utomäkten
skapligt barn skall vara berättigat till pension.
Artikel 9.
1. Pensionen kall beräknas med eller utan hänsyn till den tid, försäk
ringen "Varat, och ut/i!;i med en bestämd summa, viss procent av den lön,
som. beaktats i försäJningsavseende, eller en summa, som växlar efter be
loppet av erlagda avgifter.
2. Dä pensionen viix.lar mecJ hänsyn till den tid, försäkringen varn.t, och
pemiionsriitten är beroende av vie:s väntetid, skall pensionen, såvida ej visst
minimibelopp är utfäst, inbegripa en bestämd summa eller del, som icke är
beroende av den tid, försäkringen varat ; då pensionsrätten icke är beroende
av viss, väntetid, må ett utfäst minimibelopp kunna föreskrivas. ·
3. Då avgifterna avp�ssas efter lönen, ska:11 den lön, som legat till grund
för beräknandet av avgifterna, även läggas till grund för beräknandet av
pensionen, vare sig denna växlar i förhållande till den tid, försäkringen varat,
eller icke.
Artikel 10.
Försäkringsimiittningarna skola under villkor. som bestämmas av den
nationella la0stiftningen, vara· bemyndiga.de att _låta personer, som pi grund
av invaliditet uppbi1ra pension ellm: lrunna göra anspråk därpå, komma i
ätnjuto.nde av naturaprestationer, avsedda att föi-ebygga, fördröja, lindra eller
häva invali4iteten.
Artikel 11.
1. Rätten till prestationer må kunna helt eHet delvis förverkas eller sus
penderas,
a) om dödsfallet framkallats genom brottslig handling eller ·avsiktlig
förseelse av den försäkrade eller person, som skulle kunna bliva be
rättigad till efterlevanclepension ;
b) om den försäkxade eller person, , som skulle kunna bliva berättigad
till efterle'vandepension,· handlat · bedrägligt gentemot försäkringsinrätt
ningen.
2. Pensionen må helt eller d1?\vis suspenderas för tid, då vederbörande
a) helt underhållas på allmän bekostnad eller av en inrättning för
.
socialförsäkring;
. b) utan giltig orsak vägrar att iakttaga lii.kai·�s föreskrifter eller med
delade instruktioner rörande inva,liclel!S uppträdande eller med vilja och
t1ta.u tillstånd undanchager ig försäkl'iugsinrätttli. n gens kon troll ;
. c) ä.tnjuter annan periodisk kontant ' prestation på grund av lag an·
gående obligatorisk soeial försäkring, pension eller ersättning för olycks,
fall i arbete eller y1·kessjukdom ;
d) efter a'tt havn . erhållit ful.kepension utan förbehåll rörande ålder
eller invaliditet sammanlever m d en man såsom dennes hustru ;
e) är pensionsberättigad på grund av ett särskilt försäkringssystem
för anställda men åtnjuter lön, som överstiger visst belopp.
,
Artikel 12.
, 1 . De försäkrade och deras 1;1,rbetsgivare skola bidraga till anskaffande aV'
försäkringens tillgångar.
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2. Den nationella lagstiftningen må från skyldigheten att erlägga avgifter
fritaga
a) lärlingar och unga arbetare under viss ålder ;
b) arbetare, 4vilka icke erhålla kontant lön eller vilkas lön är mycket låg.
3. Biclragsplikt för arbetsgivarna behöver likväl icke föreskrivas i sådan
lagstiftning rörande nationell försäkring, vars tillämpningsområde icke är
begränsat till löntagare.
4. Offentlig myndighet skall bidraga till anskaffandet av tillgångar eller
prestationer för försäkring, som upprättats till förmån för löntagare i all
mänhet eller arbetare.
5. Nationell lagstiftning, som vid tiden för antagandet av denna kon
vention icke kräver erläggande av avgifter från de försäkrade, må kunna
fortfara att icke kräva dylika avgifter.

Artikel 13.

1. Försäkringen skall handhavas av inrättningar, som uppl'ättats av offent
lig myndighet och icke fullfölja något vinstsyfte, e'ller ock av statens för
säkringsfonder.
2. Den nationella lagstiftningen må likväl anförtro försäkringens handha
vande åt inrättningar, som upprättats på initiativ av ved.erbörande parter
eller deras sammanslutningar och vederbörligen godkänts av offentlig myn-

�d

3. Försäkringsinrättningarnas och statens försäkringsfonclers tillgångar
skola förvaltas avskilda från allmänna medel.
4. Rep1:esentanter för de försäkrade skola deLtaga i förvaltningen av för
säkringsim·ö.ttningUJ.'JH\ u11de11 villkor, som bestämmas av el e n n ationella lag
st.ätni ;ng en, -yillqm jä,mväl m!\., meddela bestämmelser rörande deltagande av
J\ept�e�entanter för arbetsgivarna och offentlig myndighet.
5. De självstyrda försäla-ing inl'ö.ttningarna skola stå under administrativ
och fi.nn.nsiel1 kont1:oll av offentlig myndighet.

Artikel 14.

1. Besvä.rsrä.tt skall tillkomma den avlidne försäkrades eller pensionerades
efterlevande i fall av tvist angående prestationer.
2. Dylika tvister skola prövas av särskilda domstolar, vari sitta domare,
till yrket domare eller icke, vilka äro sii·rskilt förtrogna m ed försäkringens
syften eller vid sin sida hava bisittare, valda bland 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 15.

1. Utländska löntagare skola vara underkastade försäkrings- och avgifts
plikt under samma villkor som landets medborgare.
2. Försäkrade utläuniugar och deras rättsinnehavare skola under samma
villkor som la.ndets medborgare äga rätt till prestationer, härrörande från
de avgifter, som gottskrivits dem.
3. Försäkrade eller pensionerade utlänningars rättsinnehavare skola, om
de äro undersåtar i en mecllemsstat, som är bunden av denna konvention
och vars lagstiftning följaktligen föi·e krhrer finansiellt bidrag av staten till
anskaffandet av tillgångar eller prestationer för försäkringen enligt artikel 1 2,
även vara berättigade till pensionsunderstöd, -tillägg eller -delar, .-illm be
stridas med allmänna medel.
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4. Den nationella lagstiftningen kan emellertid åt landets medborgare för
behålla rätten till pensionsunderstöd, -tillägg eller -delar, vilka bestridas
mecl allmänna medel och uteslutande tillkomma si\dana försäkrades rätts
innel1avare, som överskridit viss älder vid tiden för den obligatoriska för
säkringslagstiftningens i1n-aftträdande.
5. Eventuellt föres1n-ivna resm:iktioner i fall av vistelse utomlands skola
icke äga tillämpning å pensionerade, vilka ii.1·0 undersätar i m dlemsstat,
bunden av denna konvention, och vilka äro bosatta å dylik medlems teITi·
torium, i vidare mån än de äga tillämpning å undel'såtal' i det land, där
pensionen fö1·väl'vats. Pensionsunderstöd. -tillägg eller -delar, hän-örande
från allmänna medel, behöva dock icke utbetalas.
Artikel 16.
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 övel'enskommelse mellan vederbörande
medlemmar.
Artikel 17.
Varje medlem må meddela särskilda bestämmelser rörande arbetare i
gränstrakter, vilka arbetare hava sitt arbetsställe å medlemmens territorium
men sitt hemvist utomlands.
Artikel 18.
I länder, vilka. icke hava obligatOl'isk dödsfallsförsäln-ing vid den tidpunkt,
då denna konvention först tdi,der i kraft, skall varje dä, förefintligt avgifts
fritt pensionssystero anses nppfylla denna konventions fordringar, om det
garanterar en inclividu 11 1•ii.tt till pension under villko1\ som angivas i ar
tiklarna 1 9-26 här nedan.
Artikel 19.
1. Rätt till pension tillkommer
a) änkor, som icke . ingått nytt gifte och hava minst två barn att
försörja;
b) föräldralösa barn.
2. Den nationella lagstiftningen skall angiva
a) de fall då ett utomäktenskapligt barn skall berättiga till änkepension ;
b) den å1der, intill vilken ett barn skall berättiga till änkep1msion
el1er äga rä.tt till .Pension i siu egenskap av föräldralöst; denna ålder
må. dock ej imder t1gu. 14 ål'.
Artilcel 20.
1. Rätten till änkepension mfi. göras beroende av
a) att den avl idne maken haft hemvist å medlemmens territorium
under en tichyrod närmast före dödsfallet;
b) att änkan ägt dylikt hemvist under en tidrymd närmast före fram·
sfalitrndet av luav p· pension.
2. Rätten till pension åt fö1·äldi·alös må göras beroende av att den sen�st
avlidna �w föräldrarna haft hemvist å medlemmens territorium under en tid
rymd nä1·mast före dödsfallet.
3. Den tichymd, under vilken änka eller avliden fader eller moder sk�ll
hava haft hemvist å mecllemm�ns territorium, skall fastställas i den n at10·
nella. lagstiftningen men får icke överstiga fem år.
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Artikel 21.
1 . Rätt till änkepension eller pension åt föräldralös skall tillerkännas
varje sökande, vilkens årlig(t inkomster, tillsammans med de inkomster, som
tillhöra barn eller föi-äldi·alösa, gentemot vilka sökanden har fö1·aöi·jnin�s
plikt. icke överstiga en gräns, som skall fastsföllas i den nationella lagstift
ningen med vederbörlig hiinsyn tagen till levnadskost-naclsm.inimum.
2. Vid beriikn.andet av vederbörMdes inkomster skola undantagas till
gångar intill ett belopp, som skall bestämmas av den nationella lagstiftningen.
Artikel 22.
Pensionen skall utgöra ett belopp, som tillsammans med övriga inkomster,
utom de undantagna, räcker . . att täcka åtminstone den pensionerades väsentliga behov,
Artikel 23.
1. Besvärsrätt 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 24.
1. Utländska iinkor och föräldralösa, vilkn. äro medborgai·e i medlemsstat,
bunden av denna konvention, skola äga. rätt till pension på samma villkor
som landets e�na medbo1·gare.
2. Den nat10nelfa lagstiftningen mä. dock göra beviljandet av pension å.t
utlänning beroende av att denne haft hemvist å medlemmens territorium
under en tid, som hö<Yst med fem år må överstiga den tid, som föreskrives
i artikel 20.
Artikel 2/5.
1. Rätten till pension må kunna helt eller delvis föl'Verkas eller suspen
deras, om änkan eller den person, som åtagit sig ansvaret för den föräldra
löses underhåll, erhållit eller sökt erhäll� pensiou genom bedrägeri.
2. Pension må helt eller delvis suspenderas u:µder tid, då -vederböra.nd
helt underhållas på allmän bekostnad.
Artikel 26.
Frånsett bestämmelserna i artikel 1 5 moment 5 har denna konvention icke
avseende å vidmakthållandet av rätt till pension i fall av hemvist utomlands.
Artikel 27.
i
De officiella ratifkationerna av denna konvention skola, i enlighet med
bestämmelserna i del XIIl av fördraget i Versnilles och motsvarande delar
·av de övriga fredsfördragen, delgivas nationernas förbunds generalsekreterare
och av honom registreras.
Arti'kel 28.
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 generalsekreteraren.
Därefter träder denna konvention i kraft för varje medlem tolv månader
från den dag, då dess ratifikation registrerats.
Artikel 29.
Så snart ratifikationerna för två medlemmar av internationella. arbets
organisationen registrerats hos sekretariatet, skall nationernas förbunds
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ieneralsekreterare därom notificera alla mecllem.marna av internationella ar
betsorganisationen. Ha;n skall likaledes n0tifioera dem registrerin gen av
ratinlmtioner, som sena11e delgivits honom av andra medleuunar ay orga
nisationen.
Artikel 30.
Varj medlem, som ratificerat denna konvention, kan, sedan tio år förflutit
från den tidpunkt, dd. konventionen först trädde i lm1ft, uppaäf{a den amma
genom slu-ivelse, som delgives nationernas förbunds generalsekreterare föl'
wgi ia:eriog. Uppsägningen trii.der icke i kraft förrän ett år efter det den
registrefäts hos selnet.arh1tet.
Va1je medlem, som 1·atificerat denna konvention och icke inom ett år efter
utgången av den i föregående stycke nämnda tioårsperioden gör ,bruk :av
den i denna artikel tadp;ade uppsägningsrätten , skall vaxa bunden för .en
ny pei;iod av tio år och kan dä1·efte1· 1 med iakttagande av de i denna artikel
föreskrivna viUkOl'en, uppsöga konventionen vid .utgången av varje tioårs
period.
Artikel 31.-.
Vid utgången av varje tidrymd av tio år, räknat fl,å,n denna konventions
ikraftträdande, skall internationella arbet.sbyråns styrnlse förellitma. gene1·al
konferensen en redogörelse för tilliimpningen av denna konvention och .ta 0a
under övervägande, · huruvida det finnes n.nledning att uppföra frågan om
dess revision helt eller delvis på konferensens dagordning.

Artike.l 32.
I fall korrfere.nsen skulle antaga en ·'lly· ·konvention, innebärande revision
helt eller delvis av förevarande konvention, och den nya konventionen ioke
föreskriver annat,
.a) . skall en qiedlems ratifi.4ation av den nya., revide1·ade konventionen,
för såvitt denna trätt i kraft, mecUöra omedelbar uppsägning �v fö.re·
varande konvention, oberoende av vad i artfkel" 30 här ov.an sfatdgas;
b) skall från den dag, . då den nya, - reviderade konventione..n träder i
kraft, förevarande konvention icke längre ku,n na ratificeras av medlem
marna,
Förevarande konvention skall likvii,l förbliva gällande till form och innehåll
för de medlemmar, som ratificerat densamma och icke ratificera dei;t nya,
reviderade konventionen.
Artikel .'33.
De franska och engelska texterna till denna konvention skola båda äga
vitsopd·.

Förslag till konvention angående obligatorislr dödsfäUsförsäkdng
för löntagare i jor.tlbruksföretag.

Generailkonferensen av naitionernas förbunds internationalla arbetsorganisation;
vilken ·av styrelsen för internationella arbetsbyrän sammankallats till
Geneve och där samlats den 8 j uni 1933 till aitt sjuttonde samman·
· träde
samt beslutit antaga viBsa förslag angående obligatorisk dödsfallsför·
säkring, vilken fråga innefattas i andra punkten på dagordningen för
sammanträdet,
g ·till
. ävens_om beslutit, a�t dessa förslag skola taga form av ett försla
mternat10nell konvention,
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