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generalsekreterare därom notificera alla medlemmarna av internationella ai-
betsorganisationen. Ha,n skall likaledes notificera dem registreringen av
ratifikationer, som sena11e delgivits honom av unch-a medlemmar av orga.
nisationen.
Artikel 30.
Varje medlem, som ratificerat denna konvention, kan, sedan tio år förflutit
:från den tidpunkt, d1\. konventionen först trädde i kraft, uppsiiRa dens. amma
genom skrivelse, som delgives nationernas förbunds generalsekreterare föl·
1'0{:_,".istrering. Uppsägningen träder icke i kraft förrän ett &r efter det den
registrerat · hos sekretariatet.
Varje medle�, som ratificerat denna konvention och icke inom ett år efter
utgången av den i föregående stycke nämnda tioårsperioden göT ,brnk ,av
den i lenna ru:til- l tad�ade uppsägoingsrätten, skall vara bunden fär. .en
ny period av tio är och kan diirefte1·, med iakttagande av de i denna artikel
föreskrivna villko1·en, uppsäga konventionen vid ,ntgången av va;rje tioärs
period.
Artikel 31.Vid utgången av varje tidrymd av tio år, räknat Mm denna konventions
ikraftträdande, skall internationella arbetsbyrå,ns styrelse föreHi.gga genru:al
:Wonferensen en l'edogörelse för tillfunpningen ,av denn,L konvention och ta.ga
under övervägande, hm-uvida det fu:tnes anledning att uppföra frågan om
dess revision helt eller delvis på konferensens dagordning.
Artikel 32.
I fall konfere.nsen skulle antaga en ·ny- konvention, innebärande revision
helt eller delvis av förevarande konvention, och den nya konventionen icke
föreskriver annat,
.a). skall en medlems ratifil+ation av den ny.a, revidel'llcle konventionen,
för såvitt denna trätt i lu-aft, medföra omedelbru.· uppsägning .av töl'El
varande konvention, oberoende av vad i artikel' 30 här ovan .stadgas;
b) skall frän den dag,. då den x,ya, l'evid�mde ko.nventionen trlider i
kraft, förevarande konvention icke fängre kunna ratificeras av medleru
ma,rna.
Förevarande konvention skall likväl förbliva gällande till form och innehåll
för de medlemmar, som ratificerat densamma och jc.ke ratificera den nya,
r.e:viderade ko;nventione:n.
Artikel /33.
De franska och engelska texterna till denna konvention skola båda äga
vitsord.·

Fö1·slag till konvention angående obligatoris1{ dödsfällsförsäk:rbig
för löntagare i jor:clbruksföretag.

,Generalkonferensen av na,tionernas förbunds internation�lla arbetsorgani·
sation;
vilken av styrelsen för internationella arbetsbyrån sammankallats till
Geneve och där samlats den 8 · juni 1933 till sitt sJ"uttonde samman
. träde
.. s3:mt b�slutit a:1tag3: vissa förs!ag angående obligatol'isk dödsfallsf�!
sakrmg, vilken fraga rnnefattas 1 andra punkten på dagordningen for
sammanträdet,
ävensom: beslutit, att dessa förslag skola taga -form av ett förslag -till
internationell konvention,
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antager denna1 den tjugonionde da.gen i juni år ettusen niohund1·a ti·ettiotre
ef· �edöljande förslu.tt till konvention att ratificeras av internationella. arbets
org_anisationens mecuemma1· j ämlikt bestämmelserna i del XIII av föl'draget
i Versailles och motsvarande dela;r av de övriga fredsfördragen.
Artikel 1.
Varje medlem l\V intemationella arbetsorganisationen, som ratificerar
denna konvention, förbinder sig att inrätta eller bibehålla ett system av
obligatorisk dödsfallsförsälcring med villkor, som äro minst likvärdiga med
dem, vilka angivas i denna konvention.
Artikel 2.
l . Den obligatoriska dödsfallsförsäkrin�en skall äga tillämpning ä arbe
tal'e, anställda och lärlingar i jor<lbrulrsfbretag samt å tjänstefolk, anställt
i h11shållet hos arbetscivare inom jol'Clbntlcet.
2. Varje medlem må dock i sin nationella lagstiftning stadga de undan°
tag han finner erforderliga beb·äffande
. a) arb_etare, vilkas lön ö"�rsti�er __viss gräns och, fö:�·. det fa�l lags��ft
mngen icke stadga.i: ett dylikt a1lmant undantag, anstallda, vilka utova
yrken, som vanligen betraktas så.som fria;
b) arbetare, som icke erhiilla lön i penningar ;
c) unga a.rbetare tLnder viss ålder och arbetare, vilka äro för gamla
att erhålla försäkring, då de för första gången bliva löntagare ;
d) hemarbetare , vilkas arbetsförhäll:tnden icke äro likartade med lön
tagares i allmänhet;
e) medlemmar a,v ttt·betsgivarens familj ;
f) aa:betare, vilkas anställning J?å det hela taget och enligt sin natur
är av så kort varo.ktighet, att de 1clrn komma i tillfälle att uppfylla vill
koren fö1· erhållan le av prestationer, samt personer, som utföra av
lönat arbete allenast tillfälligtvis eller såsom bisyssla ;
g) arbetare, som äro invalider, och arbetare, som uppbära invalidi
tets- eller ålderdomspension ;
h) pensionerade tjänstemän, som utföra avlönat arbete, och personer,
vilka åtnjuta privat inkomst i de fall, då pensionen eller den privata
inkomsten är minst lika stor som den i den nationella lagstiftningen
föreskl'i na invaliditetspensionen ;
i) a1·beta1·e1 vilka. under sina studier giva lektioner eller arbeta mot
ersättning i syfte att erhålla eu utbildning, som skall sätta dem i stånd
att utöva ett mot studierna sv�1,rande yrke.
3. Från försiilcringsplikten knnna vidare undantagas personer, vilkas efter
levande enligt lag, förordning eller särslåld anordning skola bliva be1·ätti
ga.de till förmåner, som pil. det hela taget ä.ro minst likvärdiga med de för
niäner, som föreskrivas i denna kon ention .
Artikel 3.
Den nationella lagstiftningen skall under villkor, som den äger bestämma,
berätti�a förnt obligatoriskt föi-säkrade pe11soner, vilka. icke åtnjuta pension,
att frivilligt vidmakthålla siu försa.kring eller ock bevara sin rätt genom att
!ör sädant ändamtil erlägga en periodisk avgift; vad DU stad�ats s1mll dock
icke gälla, dii1· clylik rätt automatiskt u p1·ätthålles eller, 1 fråga om gift
kvin na, möjlighet står öppen för hennes make .som icke i.i.i: undeTko.stad
��ligato1'isk försiikring, att erhälla frivillig fö1·säJrring och däl.'igenom till
forsä.lc:a henne äl :lerdoms- eller änkepension.
2426 ss 4
Bihang till riksdagens protokoll 1934. 1 saml. Nr 138.
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Artikel 4.
1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 5 må rätten till pension görM
beroende av en väntetid, som medför erläggande av ett minsta antal avgifter
såväl från försäkringens början som under en viss tid omedelbart före ris
kens förverkligande.
2. Väntetidens längd få1· icke öv erstiga 60 månader, 250 veckor eller 1,500
dagar, för vilka avgift erlägges.
3. Då väntetiden medfö1· erläggande av visst antal avgifter under loppet
av en bestämd tidrymd ome :lelbart före :riskens förverkligande, skola perio
der, för vilka ersättning utg:Ut på grund av tillfällig a1·betsoförmåga eller
arbetslöshet, i den utsträckning och på de villkor, som fastställas i den
nationelln. fagstiftningen, rii.knae så,c,om sådana perioder, för vilka avgift
blivit edagd.
Artikel 5.
. Försäkrad per on, som npphÖl' att vara underkastad försäkringsplikt
ooh icke är berättigad till en prestation, motsvarande de avgifter, vilka
gott lo:ivits honom, beva1·ar sin på dessa avgifter grundade rätt.
2. Den nationella la�stiftningen mä likväl begränsa giltigheten av den på
avgiEterna grundade ratten till utgången av en tidrymd, om skall räknas
frän dagen ffö, den obliga.to1-iska föxsäkringens upphörande och vara an
tingen växlande elle1· bestämd.
a) Den växlande tidrymd.en må icke understiga en tredjedel av det
sammtLnlagda antalet perioder, för vilka avgifter skolat erläggas sedan
försäkringens böt·jan, med avdrag för de perioder, för vilka avgifter icke
blivit erlagda.
b) Den bestämda tidrymden mä i intet fall understiga aderton må
nader, men skall den på avgifterna grundade rätten kunna upphöra vid
utgången av nämnda tidrymd, så idn. icke ett i den nationella lagstift..
ningen förskrivet minsta antal u.vgifter dessförinnan gottskrivits den
försäkrade på grund av obligato1-isk eller fortsatt frivillig försäln·ing.
Artikel 6.
Dödsfallsförsäkring skall medföra rätt till pension åtminstone för den av
lidne 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. Bestämmelserna i moment 1 skola icke äga tillämpning beträffande sär
skilda försäkringssystem för anställda.
3. Räit t.:ill änkepension må begränsas till fall, där äktenskapet varat viss
tid och ingåtts, innan den försäkrade eller pensionerade uppnått viss ålder
eller bli it in valid.
4. Rätt till pension md. förvägras, om vid tidpunkten för den försäkrade�
eller pensiouexacles död äktenskapet blivit upplöst eller till skillnad däri
blivit lömt genom utslag. enligt vilket hustrun varit ensam felande.
5. Om :flera söka en änkepension, må det belopp, som utbetalas, begrän
sas sä, att det motsvarar 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 skall beräknas med eller utan hänsyn till den tid, försäk
ringen varat, och ut.gå med en bestämd summa, viss prncent av den lön,
som beaktats i försäkringsavseende, eller en summa, som vä.xlur efter be
loppet av erlagda avgifter.
2. Då pensionen vä.xla1· med hänsyn tjll den tid, för älningen varat, och
pensionsrätten är beroende av viss väntetid, skall pensionen, såvida ej visst
minimibelopp är utfäst, inbegripa en bestämd summa eller del, som icke ä1·
beroende av den tid, försäknugen vru:at ; då pensionstätteu icke är beroende
av viss väntetid, må. ett utfä. t minimibelopp kunn�t föreskrivas.
3. Då avgifterna avpassas efter lönen, skall den lön, som legat till grund
fö1' beräknandet av avgifterna, även läggas till g1·uud fö · beräknandet av
pensionen, vare sig denna växlar i förhållande till den liicl, ffö-säkringen
varat, eller icke.
Artikel 10.
Försä.J.a:ingsinrättningarna skola under villkor, som bestämmas av den natio
nella lagstiftningen, vara bemyndigade att lu.ta personer, som på grnnd av inva
liditet uppbära. pension eliei· kunna göra ansp1'åk därpå, komma i åtnjntaur1e
a-v naturaprnstationer, avsedda att förebygga, fördröja, lindra elle1: hiiva in
validiteten .
Artikel 11.
1. Rätten till prestationer må kunna helt eller delvis förverkas eller
suspenderas,
a) om dödsfallet framkallats genom brottslig handling eller avsiktlig
förseelse a-v den försäkrade eller person, som skulle kunna bliva be
rättigad till efterlevandepension ;
b) om den försäkrade eller person, som skulle kunna bliva berättigad
till efterlevandepension, handlat bedrägligt gent emot försäkringsinrätt
ningen.
2 . Pensionen må helt eller delvis suspenderas för tid, då vederbörande
a) helt underhålles på allmän bekostnad eller av en inrättning för
socialförsäkring ;
b) utan giltig orsak vägrar att iakttaga, fäkaxes föresluifter eller med
delade instruktioner rörande invaliders upptl'ädande eller med vilja och
utan tillständ undandrager sig förs�i.kring 1n1·ättningens kontroll ;
o) åtnjuter annan periodisk kontant p1·estation på grund av lag an
gående obligatorisk socialförsähing, pension eller ersättning för olycks
fall i arbete eller yrkessjukdom ;
d) efter att ha-v� erhällit änkepension utan förbehåll rörande ålder
eller invaliditet sammanle�•er 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 arbetsgivare skola bidraga till anskaffande a-v
försäkringens tillgångar.
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2. Den nationella lagstiftningen må hän skyldigheten att erlägga avgiite1·
fritaga
a) lifrlinga.r och unga nrbetare under· viss ålder;
b) arbetare, vilka icke erh!lla kontant lön eller vilkai=.; lön är mycket

läg;

e) ai·betare i tjänst hos en arbetsgiva,re, vilken betalar avgifterna med
en summa, som är oberoende av <1-ntalet hos honom sysselsatta ar
betare.
3. Bidragsplikt för a.rbetsgivarnn. behöver likväl icke föresln-iva.s i sådan
lagstiftning 1'Öl'aude nationell försäkring, vars t:illä;mpningsområcle icke iiJ: be
grfuisat till löntagare.
4. Offentlig myndighet skall bidraga till anskaffandet u.v tillgångar eller
prestationer fö1· föxsä.kring, som upprättats till föl'mfi.n för löntagare i all
miinhet eller arbetare.
5. Nationell lagstiftning, som vid tiden för antagandet av denm� komren
tion icke kräver erläggu.nde av avgifter från de föxsä.krade, må, kunna fort
fara att icke kräva dylika avgifter.
A1·tikel 13.
1. Försäkringen skall ha.nclhavas av inrättningar, som uppl'ättats av offentlig
D?yndighet ooli ioke fullfölja något vinstsyfte, eller ook a.v statens :försä.k
rmgsfonder.
2. Den nationella lagstiftningen må likväl anförti:o fö1·säkringens hand
havande åt inrättningar, som uppriittats på. initiativ av vederbörande parter
eller deras sammanslutninga1· och vederbörligen godkänts a.v offentlig myndighet.
3. Försäkringsinrättningarnas och statens försäk.ringsfonders tillgångar
skola förvaltas avskilda frän allmänna medel.
4. Representanter fö1· de försäkracle skola. deltag11, i föl'va.ltningen a.v
försäkringsinriittningarna -under villko1·, som bestämma.s av den nationella
lagstiftningen, vilken järn ,,äJ mä meddela bestämmelser rörande deltagande av
representanter för arbetsgivo.:rna ooh offentlig myndighet.
5. De självstyr·da försä1n-ingsinrä,ttnin�11n1a skola stl\. nnder administrativ
och finansiell kontroll av offentlig myndighet.
A1·tiloel 14.
1. Besvärsrätt skall .tillkomma den avlidne försäln-ades eller pensionerades
efterlevande i fall av tvist angående prestationer.
2. Dylika tvister skola prövas av särskilda domstolax, vari sitta domare,
till yrket doma.:re eller icke, vilka ä.ro säJ:skilt fö1·trogna.- 1ned föi·sälo:ingens
syften eller vid sin sida hava bisittare, valda bland de försäkrade ooh deras
arbetsgiva.re.
3. I fall a.v tvist rörande föl'säkri:ngsplikt eller storleken a.v avgifter skall
besvärsrätt tillkomma löntagaren och, där bidl'ag skall lämnas av arbets
givaren, jä,mväl denne.
A:>'tiltel 15.
1. Utländska löntagare skola vara underkastade försäkrings- och avgifts
plikt under samma villkor som landets medborgare.
2. Föl'säln·ade utlänningar och del'as rättsinnehavare skola under samro�
villkor som landets medborgare äga rä.tt till prestationer, härrörande :från
de avgifter, som gottskrivits dem.
3. Försu.krade _eller pensionerade utlän11ingars l'ä.ttsinnehavare skola, �Dl
de ä.ro undersåtar i en mecUemsstat, aom ÖJ.' bunden av denna konventl'?ll
och vars lagstiftning följaktligen föreskxiver finansiellt bidrag av staten tiU
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anskaffandet av tillgä..ngru: eller prestationer för försäkringen enligt artikel 12,
även vara bei·�i.ttigade till pensionsunderstöd, -tillägg eller -delar, vilka be
stridas med allmäJmo medel .
Den nationella lagstifti1ingen kan emellertid ät landet medborgaa:e för
behålla riitteu till pensionsunderstöd, -tillägg eller -delar, vilka bestridas med
a.llmänna medel och uteslutande tillkomma så.dana ffö·säln-ades rättsinneha
vare, som översluidit viss ålder id tiden för dem obligatoriska försäln-ings
fagstiftoingens ihafttriidande.
5. Eventuellt föi-es1n-ivna restriktioner i fall av vistelse utomlands skola
icke äga · tillämpning å pensionerade, vilka ru.·o undersåtar i mecUemssta.t,
bunden tw denna konvention, och Yilka äl'o bosatta ä dylik metUems terri
torium, i vidare mån än de äga tillämpning ä undersåtru: i det land, clä1·
pensionen_ förvärvats. Pensionsunderstöd, -tillägg eller -delar, bärrörande
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 överenskommelse mellan vederbörande med
lemmar.
Artikel 17.
Varje medlem må meddela särskilda bestämmelser rörande ai·betare i
gränstrakt13:r, vilka arbetare hava sitt arbetsställe å medlemmens territorium
men sitt hemvist utomlands.
Artikel 18.
I länder, vilka icke hava obliaatorisk dödsfa.llsförsäkring vid den tidpunkt,
d� denna . konvention först trä?er i kraft, skall varj� då före�ntligt avgifts
fritt pe11s1011.ssystem auses uppfylla de11ni1, konventions fordrmgar, om det
�a.ranterar en individuell 1·ätt till pension under villkor, som angivas i artiklarna
19-25 här nedan.
Artikel 19.
1. Rätt till pension tillkommer
a) änkor, som icke ingått nytt gifte och hava minst två barn att för
sörja ;
b) föräldralösa batn.
2. Den nationella lagstiftningen skall angiva
a) de fall då ett utomäktenskapligt barn skall berättiga till änke
pension ;
b) den ålder, intill vilken ett barn skall berättiga till änkepension
eller äga rätt till pension i sin egenskap av föräldralöst; denna ålder
må dock ej understiga 14 år.
Artikel 20.
1. Rätten till änkepension må göras beroende av
a) att den avlidne maken haft hemvist å medlemmens territorium un
der en ticlrynmd närmast före dödsfallet;
b) att tin:Jmn ägt dylikt hemvist under en tid1·ymd närmast före fram
ställandet av krav på pension.
2. Tui.tten till pension åt fö1·iildralös m1 göras beroende av att den senast
a lidna ::w föräldrarna haft hemvist å medlemmens territorium under en tid
rymd närmast före dödsfallet.
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3. Den tidrymd, under vilken änka eller avliden fader eller moder skall
hava haft hemvist å medlemmens territorium, skall fastställas i den natio
nella lagstiftningen men får icke överstiga fem år.
Artikel 21.
1 . Rätt till änkepemdon eller pension åt öräldralös skall tillerkännas
varje sökande, vilkens ärliga. in komster tillso.mmans med de inkomster, som
tillhöra barn eller föräldralösa, gentemot vilka �:ökanden har försörjnings
plikt, icke överstiga en gräns, som skall fastställas i den nationella lag
stiftningen med vederbörlig hänsyn tagen till levnadskostnadsminimum.
2. Vid beräknandet av vederbörandes inkomster skola undantagas inkom
ster intill ett belopp, som skall bestämmas av den nationella lagstiftningen.
Artikel 22.
Pensionen skall utgöra ett belopp, som tillsammans med övriga inkom
ster, 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 änkor och föräldralösa, vilka äro medborgare i medlemsstat,
bunden av denna konvention, skola äga rätt till pension på samma villkor
som landets egna medborf?ia.re.
2. Den nationella lagstiftningen må dock göra beviljandet av pension åt
utlänning beroende av a,tt denne haft hemvist å medlemmens territorium
under en tid, som högst med fem år må överstiga den tid, som föreskrives
i artikel 20.
Artikel 25.
1. Rätten till pension må kunna helt eller delvis förverkas eller suspen
deras, om änkan eller den person, som åtagit sig ansvaret för den föräldra
löses underhåll, erhållit eller sökt erhålla pension genom befö,ägeri.
2. Pension må helt eller delvis suspenderas unde1· tid, clä vederbörande
helt underhålles på allmän bekostnad.
Artikel 26.
Frånsett bestämmelserna i artikel 15 moment 5 har denna konvention icke
avseende å vidmakthållandet av rätt till pension i fall av hemvist utomlands.
Artikel 27.
De officiella ratifikationerna av denna konvention skola, i enlighet med
bestämmelserna i del XIII av fördraget i Versailles och motsvarande delar
av de övriga fredsfördragen, delgivas nationernas förbunds generalsekre
terare och av honom registreras.
Artikel 28.
Denna konvention är bindande allenast för de medlemmar av internatio·
nella arbetsorganisationen, vilkas ratifikationer registrerats hos sekretari atet.
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 m ån ader
från den dag, då dess ratifikation registrerats.
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Artikel 29.
Så sn11rt ratifikationerna för två medlemmar av intel'llationella arbets01·ga.nisationen registrerats hos sekreteiiatet, skall nationernas föi-bunds gene
ralsekreterare därom notificera alla mecllemmai·na av internationella arbets
organisationen. Han skall likaledes notificera dem registreringen av ratifika
tioner, som senar.e delgivits honom av andra medlemmar av organisationen .
Artikel 30.
Varje mecllem, som ratificerat denna konvention, kan, sedan tio år för
flutit från den tidpunkt, då. konventionen först trädde i ln·aft, uppsäga den
samma �enom skl'ivelse, som delgives nationernas fö1·bunds geueralsela-eterare
för registrering. Uppsägningen träde1· icke i h-aft fönän ett tir efter det
den ref;istrerats hos sehetariatet.
Va.rJe medlem, som ratifi.ce1·at denna konvention och icke inom ett å.r
efter utgången av den i föregaende stycke nä.mnda tioå1·sperioden gör bruk
av den i denna a1·tikel stadgade uppsägningsrätten, skall vara lnmden för
en ny pe1-iod av tio l'u· och kan där fter, med iakttagande av de i denna
artikel föreskrivna villko1·en, uppsäga konventionen vid utgången av varje
tioårsperiod.
Artikel 31.
Vid utgången av varje tidi·ymd av tio år, räknat från denna konventions
ih-aftträdande, skall intel'llationella arbetsbyi·äns styrelse ffö·elägga generals
konferensen en Tedogörelse för tillämpningen av denna konvention och taga
1mder övervägande, hu1·u ida det :finnes anledning att uppföra hågan om
dess revision 11elt eller delvis på konferensens dagol'dning.
A1·tikel 32.
I fall konferensen skulle antaga en ny konvention, innebärande revision
helt eller delvis av förevarande kon ention, och den nya konventionen icke
förnskriver annat,
a) skall en medlems ratifikation av den nya, reviderade konventionen,
för såvitt denna trätt i lu·aft, medföra omedelbar uppsägning av före
varande konvention, oberoende av ad i al'tikel 30 här ovan stadgas ;
b) skall från den dag, dä den nya, revide1·ade konventionen träder i
kraft, förevarande konvention foke längre kunna Tatificeras av medlem
marna.
Förevarande konvention skall likväl förbliva gällande till form och inne
håll för de medlemmar, som ratificerat densamma och icke ratificera den
nya, reviderade konventionen.
Artilcel SB.
De franska och engelska texterna till denna konvention skola båda äga
vitsord.

Rekommendation angående invaliditets-, ålderdoms- och
dödsfallsförsäkringens allmänna principer.

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
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samt beslutit antaga. vissa. föl'slng angående invaliditets-, ålderdoms
och clöclsfa]lsförsiikl'ing, vilken fråga uppfö1·ts pä dngorclningen för sa.m.
manträdet,
ävensom beslutit, att dessa förslag skola. taga formen av en rekom.
mondation,
antager denna, den tjugonionde dn-gen i juni å1· ettusen niohunch-a och
t.rettiott·e efterföljande l'ekommendation att underställas internationella ai-bets
oro-a.nisationens medlemmar fö1· att u.v dem tagas i övervägande med bänsyn
tilf dess förverkligande genom nationell lagstiftning ellel' på a;unat sätt jäm
likt bestämmelsema i del XIII av fördraget i Versailles och motsvarande
delar av de övi-iga fredsfördragen.
Konferensen,
som antagit förslag till konventioner angå.ende ej blott obligatorisk in
validitets-, ålde1·doms- och clödsfallsföl'sälu-ing fö1· löntag1u·e i industriella
företag, handelsfö1·etag och fria yrken samt fö1· hema.rbetnre och tjänstefolk,
än även obligatorisk invalidiclitets-, älderdoms- och dödsfollsförsäkring för
löntagare i jordbmksföre�.
som anser, att clessa. forslag till konventioner angiva de minimivillkor,
vilka varje system för obligatorisk invaliditets-, ri.lde1·cloms- och clödsfa.Jlsföi-
sälo.ing från sin början bö1'11 rnots, aru.,
som anser det vara önskvärt att fastställa ett untal aJlmiinna. principer,
vilka. el'farenheten visat vara mest ägnu.de att bich-aga. tiH Att 1·ii.ttvist, verk
saimt och i-atiouellt 01·dnande av invaliditets-, ålderdoms- ooh dödafollsfö1·
säkl-ingen,
hemställer, att va.rje medlem måtte taga följande pl'inciper och 1·egler
under övervägande:
I. Tillämpningsom-1•Ado.
1. a) Obliga.torisk in.ni.Iiditets-, ålderdoms- och döclsfallsförsiikring för
avlönade arbeta1·e bör, utan hänsyn till ålder, kön eller nationalitet, om.
fatta varje pe1·son, som i regel utför avlönat arbet�.
b) Då de ekonomiska, sociala och administrativa förhållandena tillåta
det, bör den nationell11. lagstiftningen låta inv11.liclitets-, ålderdoms· ooh
dö<lsfallsförsäln·ingen jfönväl omfatta mindre bemedlade, sjii.lvständjga.
arbetare inom industri, handel och jordbruk.
2. Skulle det emellertid anses lämpligt att fastställa on minimiålder för
tillträde till försäkringen, bör denna ålder s! niira som möjligt i�nsluta sig
till åldern föl' skolpliktens upphörn.nde och valet av yrko.
3. Fastställande av en maximiålder för tillträde till försäkringen i.i.I· be
rii.ttigat allenast ifxäga om försälniug, där l'ätten till pension äl' beroende a.v
viintetic1, och för al"beta.l"e, vilka, dä cle börja att l'ege1mlissigt utföra avlön:i.t
arbete, ä.ro för gamla att fyJla kravet pA. väntetid föi-e den no1-mala pensions·
åldern.
4. Dä det finnes lämpligt att (bortsett fr/1,n den begränsning av lönen, m�d
hänsyn till vilken föl'säkringen be1·ä.kno.s) fastställa en lönegräns föi- föi-siik·
1-ingsplikten, må icke några. andra arbeta1·e uteslutas pä denna. grund än så·
dana, vilka, i betraktande av att d01·as lön avsevärt överstiger deu allmännt1,
lönenivän, kunna anses i stånd att på egen hand möta invaliditets-, ålder·
dom_s- och döclsfa.JJ.sriskerna.
II. Pensioner.
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som beu.ktats i försälu-i)lgsav eende, bör begränsas till en av�iftsperiod, som
icke är fängre än vo. l som är strängt nödvändigt till föi-brndrande av an
alnt.uing i spekulativt syfte och till åstadkommande av ,,iss tiickning för
tillföi-säkrade förmåner.
6. Väntetiden för erhållande av rätt till invaliditets- eller efterlevande
pen ion bfa i iotet full överstiga 60 månader eller 250 veckor eller 1,500
dagar för vilka avgift rlägge ; väntetiden för erhållande av rätt till ålder
doms P.nsion bör foke överstiga det dubbla av nämnda maximum.
7. erioder av tillfällig Eörvärvsoförmåga till följd av sjuk l m, period r,
diL en arbeterska icke lcan a.nvändn. til l o.rbet på grund av moder ,kap ch
perioder av ofrivillig arbetslöshet böra, inom gränser, som böra fastställas,
tagas i betraktande vid väntetidens beräknande och detta, även om inga.
avgifter betalas från sjuk- eller moderskapsförsäln·ingens sida. eller av en
arbetslöshetskassa.
8. a) Försäkringssystem, som begränsa giltigheten av de på grund av
erlagda avgifter förvärvade rättiglieterna, böra garantera vidmakthållan
det av dessa rättigheter unde1· en tid av minst 18 månader från den
senaste avgiftsbetalningen, vilken tid skall förlängas vid försäkring, där
. avgifterna beräknas efter lönen, med minst en tredjedel av den tid, för
vilken_ avg�fter _skolat er�äggas_ edau fö_rsäkringens b�rjan, ��inskad med
den tid, for vilken avgifter 1oke blivit betalda. Vid berakriandet av
denna tid bör hänsyn icke tagas till . tid, under vilken den försäkrade
va1-it oförmögen till förvärv till följd av sjukdom, icke kunnat användas
til l arbete på grund av moderskap, varit ofrivilligt arbetslös eller full
gjort militärtjänst.
b) Ett ytterligare vidmakthö.llancle av genom avgifter öi·värvade rättig
heter mä göras beroende av ett åtempptagande av a"".giftsbetalning på
grund av oblig�1torisk ffo'si.ikl-ing eller fortsatt frivillig föi-sä.kring eller
erläggande av en måttlig avgift för irndamålet ; och kall ifråga om för
säkrine;�system, däl: avcri ft mn. I etmmas efter lönen och p'ensionerna
faststä;u.as med hänsyn till <len tid, under vilken för älo:ingen varat, äter
u ppta.gandet av avgiftsbetalning bidraga till att öka vä.1·det 11v den rätt,
som håller på att förvärvas.
9. Förut försäkmd per on bör är;;a möjlighet att återförvärva förlorade
rättigheter genom erläggande av ett visst antal avgifter på grund av obliga
torisk .försäkring eller fortsatt frivillig försäkring; då pensionens belopp
växlar i förhållande till an tal t ell r torlek n o.v de avgifter, vilka gottskr1vits den, försäkrade, bör likväl det föreskrivna antalet avgifter understiga
det antal, . om föreskrives .för den ursprunglip;a vii.ntetiden.
10. De belopp, som erfordras fö.r vidmakthållande av rättigheter, som
hålla på att förvärvas av fö1·säkra.de, vilka under längre tid äro arbetslösa,
böra - i betraktande av omöjligheten att lägga bestridandet därav enbart
på de i arbete vani.nde försäkrade - åstadkommas med finansiellt bistånd
av offentlig myndighet ; samma princip bör gälla i fråga om betalningar, av
sedda att stärka och förbättra dylika arbetslösas rättigheter.
B. Ålderdomspen1lon.

11. För försäkringssystem, som stadga högre pensionsålder än 60 år, re
kommenderas · såsom ett medel att bereda lättnad åt arbetsmarknaden och för
verkliga. arbetar�ns rätt till vili; . p � g�!fi�� daga._r a�t, såvida lande_�s demo�
grafiska, ekonomiska och finansiella fol'hålländen tillåta det, nedsatta pension såldern till 60 år, där så finnes erforderligt, i etapper.
12. Försäkrade, som under ett större antal år utövat ett särskilt mödosamt
0!ler ohälsosamt yrke, böm medgivas att göra sina rättigheter till pension
gallande vid en mindre framskriden ålder än arbetare i andra yrken.
Bihang till riksdagens protokoll 1934.
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13. a) För att tillförsäkra a1�etarna en från umbiirauden fri ålderdom bör
pensionen täcka de väsentliga. levuadsbehoven. Den pension, som beredes
varje pensionerad, som uppfyllt fordringarna pA viss väntetid, bör följ
aktligen fastställas med vederbörlig hän yn tagen till levnadskostnaderna.
b) I försiikringsi,ystem, där iwgiftema iiro a. pa.s acle efter löuen, böra
försäkrade, som gottsln-ivits avgifter, motsvarande elen nmmala. omfatt
ningen av (l,Hjvt yrkesliv, tillerk�inna en pension, som stäi· i kiili �t
förhållande till deras sociala stlillnin g under perioden av yrkesmnss10
verksamhet. Med hänsyn härtill bör den p nsion , som beredes försäla-ade,
-vilka under 30 år fullgjort sin a.vgiftsplilct. icke understiga hiilften av
den lön, som beaktats i "försäkringsavseende, från försäkriilg�ns börja n
eller under loppet av en viss tidrym.cl, omedelbart föregående pensionens
tillerkännande.
14. Ett tilliigg bör tilldelas den pen sionerade :
a) för v�trje barn, som han har att försörja och är i skolåldern eller
under 1 7 år och fullföljer sin allmänna eller yrkesutbildning eller som
till följd av vanförhet icke är i stånd att försörja sig självt.
b} cJå. hans hustru är åldrig eller vauför men icke på grund därav
sjii.lv ä.J: berättigad till pension .
15. Peusi nerad, om har behov av ständig hjälp av annan person, bör
åtnjuta särskilt tillägg.
C. Invallditetspension.
16. a) Pension bör tillerkännas försälU'ad, som till följd av sjukdom eller
vanförhet är ur stånd att förskaffa sig en avsevärd inkomst genom arbete 1
motsvarande hans krafter, förmåga och utbildning ; stl.som avsevärd m1\
icke anses en inkomst, som understiger �n tredjedel a.v den vanliga lönen
för en frisk arbetare med liknande utbildning och villkor.
b) I fråga om särskilda slag av fö1·sij,ln-iugssystem, inrättade till för
mån för arbetare eller anställda inom vissa yrken, bör dock nedsätt
ningen av arbetsförmågan be ·�iknas uteslutande med hänsyn till det dit
tills utövade yrket eller ett liknande yrke.
1 7. a) För att fylla sin uppgift bör försäkringen garantera varje försäkrad,
som blivit invalid efter tillänclalupen väntetid, en pension, som täcker
de väsentliga levnadsbehoven. Den minimipension, som giira.nteras va.i·je
pensionerad, bör följaktligen fast tiillai; med vederbörlig hän!:lyn tagen
till levnadskostnaderna.
b) I försäkringssystem, där den garanterade minimi;Pensionen fast
ställes i visst förhållande till den lön , som beaktats 1 föi·säk1-ingsav·
seende, bör ifrågavarande minimum icke understiga 40 procent av nämnda
lönedel. Samma resultat bör eftersträvas beträffande ffo-säb-ings�stem,
där pensionen innefattar en fast och för varje pensionerad lika, del och
en del, som växlar i förhållande till anta1et och storleken av de för
·.
hans 1·äkning erlagda avgiftel'Ua.
18. Ett tillägg bör tilldelas .den försiikr�1e för varje barn, som han har
:�tt försörja och är i skolåldern eller under 1 7 år och fullföljer sin allmänna
eller yrkesutbildning ellel· �om till följd av vanförhet är ur stånd att för
sörja. si(Y sjiUvt.
19. Pensionerad, som har behov av ständig hjälp av annan person, bör
åtnjuta särskilt tillägg.
D. Efterlenndepension.
20. a) Änka efter pensionerad eller försäkrad persern, som avlidit efter _till·
ändalupen väntetid, bör äga rätt uppbära pension, så länge hon icke
ingår nytt gifte. · ·
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b) Om tillerkförnandet av pension är beroende av andra villkor, bör

p n iou likväl tilldelas änkor, vilka till följd av ålder eller invaliditet

äro urståndsatta att förtjäna sitt u1 I ehälle eller vilka ha att försörja
tt l:mrn, om är i lcolåldem eJler under 1 7 år och fullfölj er sin all
mämu1, eller yrkesutbildning.
21. Peusio11 bör även utgå till änkling, som är invalid och till följd därav
va1·it .för sitt upp hti.lle beroende av försäkrad hustru, som avlidit efter till
äuda1upen väntetid.
22. a) en, s ionen bör tillförsäkra änka (iin.kling som iir invalid) ett be·
tydande bid.i·ag till täckand iw de viisentligci levnadsbelloven . Huru
ber:·1rnan et härav än sker, bör peusionens minimibelopp bestämmas
med vede!b �!·lig hi.i.osyn ta.ge?,- till l�vnadsk'.?stnaderna.
b) I forsaln-ingssystem, dar avgifterna a.ro avpassade efter den av
lidnes lön, bör pen ionen till änka (änlcling som iir invalid) ioke under
stiga hälften av den pension, till villren den avlidne hade eUer skulle
haft 1·ätt1 om han vid tidpunkten för sin död erhållit invaliditets- eller
åklerdomspension. För det fall dylilm system fastställa de efterlevltncles
rätt oberoende av storleken av den pension, till villren den avlidne hade
elle1; kulle haft rätt, bör likväl pensionen till ii.nka (änkling som iil·
invalid) icke understiga. 20 procent av den avlidnes lön, som beakfats i
försäkdngsavseende sedan försälu-ingens början eller unde1· loppet av
n bestämd l eriod omedelbart föregå.ende hans död.
23. a.) Varje barn i sk }åldern. vars försö1ining ålegat pension rad elleT
försäkmd person, som avli it efter tilläudalnpen väntetid, bör äga rätt
till barnpen ion ; denna skall utgå till dess barnet uppnår 17 år om
detsamma fullföljer in allmänna eller yrkesntbilclning, och även där
efter, om det till följd n.v va.nförh t iir ur stånd att sjii.lvt försörj a sig.
b) Bru:npeusion kan lämnas i form av tillägg till den till barnets
mode1· ut.gående änkepensionen.
24. a) Den minimipension, som garUJ1tem varj barn, bör utgöra ett be
tydande bid1·a.g till kostnadema. för barnets underhåll och uppfostran ;
ifråga..va.rande minimum bör vara hög1·e i fall barnet är både fader- och
model'löst.
b) I försiikringssystem, där avgifterna äro avpassad efter den av
lidu s löu, bör l?arnpension n icke "9nderstiga en fjärdedel eller, be
ti·äffande fader- ch model'lö t barn, hiilften av den p usion, till vilken
den avlidne hade elle1· kulle hn.ft rätt, om han vid tidpunkten för sin
död exhålli t invaliditets- eller ålderdom pension. För det fall dylika.
system fa tställa de efterlevandes rätt oberoende a-v storleken av deu
pension, till vilke.n den avlidn 11ade ller skulle haft rätt, bör likv�i1
bn.rnpen ionen icke understiga 10 procent eller, beträffande fader- och
moderlöst bm·n, 20 procent av den avlidnes lön, som beilktats i försiik1·ingsav eeude sedan f örsäkringens början eller under loppet nv en b ·
stämd period ome ielba.rt föregående hans död.
2ö. Olll det be:finne Himpligt att fä,stställa ett maximum för d t saroman
lag<la beloppet av efterlevandep ensioner, vilka skola knnna beviljas m d
hä.usyn till en avliden p ·son, bör detta maximum, cl:.i.r efterle an.depensio11 erna avpassas efter den u.vliclnes p nsi n. icke understiga det pensions
belo pp med diiri inräknade förhöjningar för för ·örjningsplikt gentemot
familj vartill den döde had eller skulle haft. rätt, och, där eftel'levnnde
peusionerna ,tvpo,ssas efter den rtvlidnos lön, hälften a.v den avlidnes lön,
som bealctats i av enae å hans försäkrino-,
26. .EfterlP,vande, vilka icke ku1rna; tin'erki11mas pension, enär villkol' n
diirför icke blivit uppfyllda, böra (förntsatt att ett mi:uimiantal avgifter gott-
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skrivits den döde) tilldelas ett engåncr·belopp, som sätter dem i tänd att
anpassa sig efter den förändring i de ·as levna lsförh, lla.ndeu, som f'rorsakats
genom familjeöverhuvudets död.
27. I länder, där begravningskostnaderna icke enligt lag l l r . e<lviinja,
t�ckas av . .an!:1an försä�_ring, sä�:skilt. . sj u ½försi:il�:rin$ bö � dö ��f_allaförsiilu-�geu
�1d den forsakrades dod medfora ratt hll ersattnmg f 1· skähga begravnlugs
kostnader.
E. Ilestlinuuelser rörande suspension eller nedsättning BT pensioner.
28. Då suspension eller 11edsättni11f'f av invaliditets-, ålderdoms- eller efter·
levandepension före krives i hä.ndeJ e av konkurrens med pensioner, vilka
förvärvas på grnnd av annat so ialförsäJrringssyst m ller syst m för peniouer ller ersättning fÖl' olycksfall i ,u·bete eller rkP,asjuk lomal' hörn be·
stii.mmelserna om susp nsiou eller nedsättning möjliggöra för 1e11 peusio
nei:acle att helt komma i ll.tnjutandP av den högsta pensioneu, och bör han
under alla förhållanden erhålla den del av invn.liditets-, ålderdoms- eller
efterlevand pensionen, som motsvarn:r hnns e 111a. bidrag.
29. Då en invnliilitets- eller ålc1el'dom ,i: eusion ansp - uder.is av annan orsak
än konkurrens med annan pension, bÖl' den familj yars försörjning ålegat
den _person .för vilken pen ionen indl'ages tilldela ett underhållsbidrag,
motsval'ande hela pensionen e11 1· en del därav.
III. Tillgångar.

30. . a) Försäkringens tillgångar ·böra anskaffas genom bidrag från de för
säkrade och deras arbetsgivare.
b) Offentlig myndighet bör giva finansiellt stöd åt försäkringen.
31. Den försäkrades bidrag bör i princip icke överstiga bidraget från
hans a1·betsgivare.
32. Arbetsgivaren J öt· svara för hela eller störl'e delen av de samman
lagda bidragen beträffande a.rbetare, tlka enda.st erhålla ersättning in natura,
samt hemarbetai·e och lärlingar, vilkas lön icke överstiger visst belopp.
33. Staten bör svara för bidragen o.nder lider a-v obligatorisk militii.r
tjänstgöring, som fullgöres av personer, vilka vo1·0 föx·Bäkmde före sitt in
träde- i nämnda tjänstgöring.
IV. Administration.

34. Den nationella lagstiftningen bör föreskriva, att försäkrade kvinnor
bliva rättvist representerade i invaliditets-, ålderdoms- och dödsfallsfö:rsäk
:ting.ens-- förvaltande organ.
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