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densamma genom en skrivelse, som delgives 1mtiouernas föl'bunds generalsekreterare och av honom regisb:era.s. Uppsägningen träder icke i haft fönä.n ett ir efter det den registrerats hos sekretariatet. 2. Varje medlem, som ratificerat denna konvention och icke inom ett år efter utgången av den i föregående stycke nämnda femitrsperioclen gör bruk av den i denna artikel stadgade uppsä.gnings;rätten, skall va):a bunden för en ny period av fem år och kan därefter, med iakttu.gancle av de i denna artikel föreshivna villkoren, uppsäga konventionen ,rid utgången av varje fem'ärsperiod. llrt-ikel 7. Vid utgången av varje tidrymd av tio år, räknat från denna konventions i.Jn,aftti·ädande, skall �ternat�on�ll� ru:b�tsbytäns styi·else förel�ga genern.lkonfere!:1sen .�n reclogorels� for tillampmngeu ay denna konvention och taga under overva�ande, hn1·uV1da det finnes anlednlllg att pi\. l.:onferens�ns dagordning uppföra frågan om dess revision helt eller delvis. Artilcel 8. 1. I fall konferensen skulle antaga en ny konvention, innebä1·ande revision helt eller delvis av förevarande konvention, ooh den nya konventionen icke föreskriver annat, a) skall en medlems ratifikation av den nya, reviderade lconventionen, för så, vitt denna trätt i kraft, medföra omeclelbru:· uppsägning av förevru:a.nde konvention, oberoende av vad i arbikel 6 här ,ovan stadgas; b) skall frän den dag. då den nya, reviderade konventionen trä.del' i kraft, förevarande konvention icke längre kunna ratifloel'as av medlemmarna. 2. Förevarande konvention skall likväl förbliva gällande till form och innehå.11 för de medlemmar, som l'atificel'at densamma och icke 1·atificera den nya, reviderade konventionen. Art-ikel 9. De franska och engelska textema till denna konvention skola båda äga vitsord. 
Förslag till konvention (m· 4:3) ang§,ende arbetstiden i automatiska 

fönstergla.sbruk. Generalkonferensen av nationernas förbunds internationella arbetsorga-nisation, vilken av styrelsen för internationella �rbetsbyrån sammankallats till Geneve och där samlats den 4 juni 1934 till sitt adertonde sammanträde samt beslutit antaga vissa förslag angående arbetstiden i automatiska fönstergla,abruk, vilken fråga utgör den tredje punkten på dagordningen för sammanträdet, iivensom �eslutit, att clesso. fö1·slag skola taga form av ett förslag till internationell konvention, antager denna, den tjugoförsta dagen i juni ru: ettusen niohundr81 trettiofyra efterföljande föi1slag till konvention, sont skall benämnas »Fönsterglasbrnks· konventionen, 1934»: Artikel 1. 1. Denna konvention äger tillämpning å personer, som i -varandi-a M·lösande skift arbeta med nödvändigtvis kontinuerliga förrättningar i fönste1·· 
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glasbruk, vilka med tillhjälp av automatiska maskiner framställa fönsterglas 
eller annat glas mecl samma egenskaper och skiljande sig från fönsterglaset 
allenast i avseende å tjocklek och öv1·iga. dimensioner 

2. Såsom nöclväncligtvis kontinuerlig är att anse varje förrättning, som 
med hiinsyn till den antoruatiska och kontinuerliga tillförseln av smält glas 
och maskinernas gång nödvändigtvis måste utföras utan avbrott vid någon 
tid på da.gen eller natten eller i -veckan. 

Artikel 2. 

1. De personer, å vilka denna konvention äger tillämpning, skola syssel
sättas enligt ett system, som innebär användande av min t fyra skiftlag. 

2. Dessa personers arbetstid må icke i medeltal överskrida fyrtiotvå 
timmar i veckan. 

3. Nämnda medeltal sknJl beräknas med hänsyn till en tidrymd, som icke 
överskrider fyni. vecko1·. 

4. Varaktigheten av ett arbetsskift får icke överskrida åtta timmar. 
5. Varaktigheten av vilotiden mellan två skift för samma skiftlag må 

icke understiga sext.on timma,r; denna tidslängd må dock, där så är nödigt, 
förkortas vid tiden :för den periodiska växlingen av skiftlagens timplan. 

Artikel 3. 

1. De i a1·tikel 2 momenten 2, 3 och 4 föreslu-ivn;i. begi·änsningru:na kunna 
överskridas och den i moment 5 stadgade viloperioden kan föl'kol'tas, men 
endast i den mån sä är nödvändigt till undvikande av allvarlig rubbning av 
.företagets normala drift: 

:1) i fall av inträffad eller hotl)Jlcle olyckshiindelse, i fall trängande 
arbete måste utföms ä maskiner eller anril.l'a driftsinrättningar eller i fall 
av »force majem·e>, 

b) för att möta oföl'Utsedd frånvaro av en eller fle1:a medlemmar av 
ett skiftlag. 

2. Lämplig gottgörelse för de övertidstimma1·, som utgjo1�ts jämlikt denna. 
artikel, skall givas på sätt,. som bestämmes av den. nationella lagstiftninsen. 
elle1· genom avtal mellan vederbörnnde arbetsgivar- och arbetarorgamsa
tiouer. 

Artikel 4. 

För att underlätta en eff�ktiv tillämpning av denna konvention bör varje 
arbetsgivare: 

a) medelst anslag, anbi-agta på i ögonen fallande sätt i anläggningen 
eller på andm lämpliga ställen, eller på annat, av vederbörande myn
dighet godkänt sätt tillkännagiva de tider, då arbetet för varje skiftlag 
börJaJ.' ooh slutar; 

b) sedan timnla.nen tillkännagivits ej förändra den utom på sådant 
sätt och mecl såclant meddelande, som vederbörande myndighet godkänt; 

c) på sätt, vederböi·an_cle myuclighet godkänt, i en liggare anteckna 
alla överticlstimmar, som utgjort� enligt artikel 3, ävensom den därför 
givna gottgörelsen. 

Artikel 5. 

De officiella ratifikationerna av denna konvention skola delgivas nationer
nas förbunds generalsekreterare och registreras av honom. 

Artikel 6. 

1. Denna konvention är bindande allenast för de medlemmar av interna
tionella arbetsorganisationen, vilkas ratifikationer registrerats av general
sekreteraren. 



24 Kungl. Mäj:ts provosil:io11 1w 8,1. 2. Den träder i kraft tolv månader efter det två medlemmars ratifikationer registi·e1·ats a.v generalsek1·eteraren. 3. Därefter träder denna konvention i kraft föl' v:irje medlem tolv månader från den dag, dä dess N1tifikation registrerats. 
Art-ilcel· 7. Sft snart 1·atifi.kationerna för två. medlemmar av internationella arbets-01·ganisationen 1·egistrerats hos sekretariatet, skall na.tionemas förbunds generalsekreterare därom notifioexa alla medlemmarna av intemationella arbetsorga;ni;:iationen, Han skall likaledes notiflcera dem 1·egistreringen av ra,tifil:ationer, som senltre delgivits honom av ancha medlemm11r av 01:ganisationen. 
lirtikel 8. l .  Ya.rje mecUem, som ratificerat denna konvention, kan, sedan tio .lr för.flutit frän den tidpunkt, då konventionen först trädde i haft, uppsägo. densamma genom en skrivelse, som delgives nationernas förbunds generalsekretera.te och av honom registreras. Uppsägningen ti;ädel· icke i ki·aft förrän ett är efter det elen re�istrerats hos se1cretoxi0:tet. 2. Varje medlem, som rat1fi.cernt denna konvention och icke inom ett år efter ut�ången av den i föregående stycke nämnda tioärsperioden �ör bn1k av den 1 denna artikel stadgade uppsägningsrätten, skall vara bunden för en 11:Y per�od n.v _tio är .ooh ka�. därefter, m�d iaktt�gande av de i den�ti a�·tikel foreskr1vna villkoren, nppsaga lconv0J1tiouen v1cI utgången av varJe tioärsJ)eriod. Artikel 9. Vid utgången av varje tid1·ymd av tio l�r, räknat från denna konventions iki·aftträdande, skall internationella arbetsbyräns styrelse föreläsga gene1·alkonferensen en redogörelse fö1· tillämpningen. av den.nii konvention och taga under överviigande, huruvida det finnes anledning att pfii konferensens du.g-01·clning upp.föra frågan om dess revision helt eller del ".is. 

Artikel 10. 1. I fall konferensen skulle anta.ga en ny konvention, innebärande i:evision helt elle1· delvis av förevarande konvention, och den nya konventionen icke fö1·eskriver n.nnat, a) skall en medlems ratifikation av den nya, reviderade konventionen, för såvitt denna trätt i kl-att, medföi·a omedelbru: uppsägning av förevarande konvention, oberoende av vad i artikel 8_ här ovf!,11 stadgas; b) skall från den dag, då elen ny�, reviderade konventionen träder i ln-aft, förevaran�e konvention icke längre kunna 1·a·tifi.ceras av medlemmarna. 2. Förevarande konvention skall likväl förbliva gällande till fbrm och innehäll för de n'lecUemma�·, · som ratifi.cei'at densamma och icke 1·atifi.cera den nya, revidera.de konventionen. 
Artikel 11. De franska och engelska texterna till denna kon ,·et.1 tion skola båda äga vitsord. 
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