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bruttoregisterton. Denna bestämmelse har till ändamål att underlätta och 
f{riimja medlemsstaternas snara ratifikation av konventionen. 

3. Därefter träder denna konvention i kraft för varje medlemsstat sex må
nader efter den dag, då dess ratifikation registrerats. 

Artikel 14-19. 
L:?' (Dessa artiklar, vilka äro av samma lydelse som art. 16-21 i konvention 
-:(nr 68) angdende kosthdll och utspisning för fartygsbesättningar, hava här 
"'uteslutits.) 
'I f', 

Jff ·, 

. ·� a. � 

[Ii • . Bilaga H. 

Konvention (nr 73) angående läkarundersökning av sjömän. 

Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens, 
vilken av styrelsen för Internationella arbetsbyrån sammankallats till 

Seattle och där samlats den 6 juni 1946 till sitt tjugoåttonde samman
träde och 

beslutat antaga vissa förslag angående läkarundersökning av sjömän, 
vilken fråga innefattas i den femte punkten på dagordningen för sam
manträdet, samt 

bestämt, att dessa förslag skola taga form av en internationell kon
vention, 

antager denna, den tjugonionde dagen i juni år nittonhundrafyrtiosex föl
.;, , jande konvention, som skall. benämnas l)konventionen angående läkarun

dersökning av sjömän, 1946» [Medical Examination (Seafarers) Convention, 
-1946]. 

Artikel 1. 
1. Denna konvention äger tillämpning å sjögående fartyg i allmän eller 

: enskild ägo, vilka yrkesmässigt nyttjas till befordran av last eller passage
rare och som äro registrerade i ett territorium, för vilket denna konvention 

. gäller. 
2. Genom nationell lagstiftning skall fastställas när ett fartyg skall anses 

1 
-·� � såsom sjögående_ 

3. Denna konvention äger icke tillämpning å: 
a) fartyg med en bruttodräktighet understigande 200 registerton; 
b) träfartyg av primitiv byggnad, såsom > dhows » och » junks >; 
c) fäskefartyg; 
d) >estuarial craft> (flodmynningsfartyg). 

Artikel 2. 
, Med förbehåll för åtgärder, som krävas för säkerställande av att nedan
', - nämnda personer äro vid god hälsa och icke utgöra någon fara för andra 

ombordvarande, äger denna konvention tillämpning å varje ombord syssel
:: sa,tt person med undantag av: ·· a) lots, som ej tillhör besättningen; 

b) · personer, som äro anställda ombord av annan arbetsgivare än reda
ren, med undantag av radiotelegrafister i tjänst hos ett radiobolag; 

____ ..,_..,_ ---�, ... �;,.----
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c) ambulerande stuveriarbetare, som icke tillhöra besättningen; 
d) för arbete i hamn anställda personer, som vanligen icke sysselsättas 

ombord då fartyget är till sjöss. 

Artikel 3. 

1. Person, å vilken denna konvention äger tillämpning, må icke anställas 
för tjänst ombord å fartyg, varå denna konvention äger tillämpning, med 
mindre han företer intyg, utvisande att han är duglig för det arbete, med vil
ket han skall sysselsättas till sjöss; intyget skall vara utfärdat av legiti
merad läkare eller, såvitt angår intyg som avser allenast synförmågan, av 
person, som av vederbörande myndighet blivit bemyndigad utfärda sådant 
intyg. 

2. Dock må under en tidrymd av två år, räknat från dagen för konventio
nens ikraftträdande för vederbörande land, ombord anställas en var, som kan 
visa, att han under större delen av de två närmast föregående åren varit an
ställd å sjögående fartyg, varå denna konvention äger tillämpning. 

Artikel 4. 

1. Vederbörande myndighet skall, efter samråd med berörda redar- och 
sjöfolksorganisationer, föreskriva, huru läkarundersökningen skall utföras 
och vad läkarintyget skall innehålla. 

2. Vid fastställandet av regler för läkarundersökningen skall hänsyn tagas 
till den undersöktes ålder och det arbete han har att utföra. 

3. I läkarintyget skall särskilt angivas: 
a) att vederbörandes hörsel och synförmåga samt i fråga om person, 

som skall tjänstgöra inom däcksavdelningen (utom sådana för särskilt 
ändamål anställda personer, vilkas lämplighet för det arbete, de skola 
fullgöra, ej påverkas av bristfälligt färgsinne), jämväl färgsinnet äro 
tillfredsställande, och 

b) att vederbörande icke lider av någon sjukdom, som kan antagas 
bliva förvärrad av eller göra honom oduglig för tjänstgöring till sjöss 
eller som k.,an antagas medföra en fara för övriga ombordvarandes 
hälsa. 

Artikel 5. 

1. Läkarintyget skall gälla under en tid av högst två år räknat från dagen 
för utfärdandet. 

2. Såvitt läkarintyget avser färgsinnet, skall intyget gälla under en tid av 
högst sex år räknat från dagen för utfärdandet. 

3. Om tiden för intygets giltighet utgår under pågående resa, skall det 
fortfara att gälla till resans slut. 

Artikel 6. 

I. I trängande fall må vederbörande myndighet för enstaka resa tillåta an
ställande av person, som ej uppfyller i föregående artiklar stadgade ford
ringar. 

2. I dylika fall skola anställningsvillkoren vara desamma som för sjömän 
av samma kategori, vilka innehava läkarintyg, 

3. Anställning, som skett med stöd av denna artikel, må icke räknas så
som sådan tidigare anställning, som avses i art. 3 . 

Artikel 7. 

Vederbörande myndighet må ,medgiva, att i stället för läkarintyg må god
tagas ett i föreskriven form utställt bevis om att sådant intyg utfärdats. 
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Artikel 8. 
Anordningar skola vidtagas i syfte att person, som efter undersökning för

vägrats läkarintyg, må hava tillfälle att på nytt undersökas av en eller flera 
för ändamålet utsedda läkare, vilka skola vara oberoende av varje redare 
eller redar- eller sjöfolksorganisation. 

Artikel 9. 
Vederbörande myndighet må efter samråd med berörda redar- och SJO· 

folksorganisationer helt eller delvis överlämna befogenhet, som enligt denna 
konvention tillkommer densamma, åt organisation eller myndighet som syss
lar med uppgifter 'av liknande slag rörande sjöfolk i allmänhet. 

Artikel 10. 
De officiella ratifikationerna av denna konvention skola delgivas Inter

nationella arbetsbyråns direktör och registreras av honom. 

Artikel 11. 
1. Denna konvention är bindande allenast för de medlemmar av Interna

tionella arbetsorganisationen, vilkas ratifikationer registrerats av direktören. 
2. Den skall träda i kraft sex månader efter den dag, ratifikationer re

gistrerats för sju av följande länder: Amerikas förenta stater, Argentina, 
Australien, Belgien, Brasilien, Canada, Chile, Kina, Danmark, Finland, Frank
rike, Storbritannien och Norra Irland, Grekland, Indien, Irland, Italien, Ne
derländerna, Norge, Polen, Portugal, Sverige, Turkiet och Jugoslavien, varav 
minst fyra länder med en handelsflotta av var för sig minst en miljon brutto
registerton. Denna bestämmelse har till ändamål att underlätta och främja 
medlemsstaternas snara ratifikation av konventionen. 

3. Därefter träder denna konvention i kraft för varje medlemsstat sex må
nader efter den dag, då dess ratifikation registrerats. 

Artikel 12-17. 
(Dessa artiklar, vilka äro av samma lydelse som art. 16-21 i konvention 

(nr 68) angdende kosthdll och utspisning för fartygsbesättningar, hava här 
uteslutits.) 

B-llaga I. 

Konvention (nr 74) angående behörighetsbevis för matroser. 

Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens, 
vilken av styrelsen för Internationella arbetsbyrån sammankallats 

till Seattle och där samlats den 6 juni 1946 till sitt tjugoåttonde sam
manträde och 

beslutat antaga vissa förslag angående behörighetsbevis för matroser, 
vilken fråga innefattas i den femte punkten på dagordningen för sam
manträdet, samt 

bestämt, att dessa· förslag skola taga form av en internationell kon
vention, 


