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·äder i kraft,
av medlem111 form och
ke ratificera

..ola äga lika

b) sättet för arbetstidens reglering med angivande av, där så finnes lämp
ligt,
i) antalet arbetstimmar per dag, vecka eller annan särskilt angiven
tidsperiod, för villien normallön skall utgå;
ii) den genomsnittliga arbet tid, som må uttagas av personer, syssel
satta i skiftarbete vid kontinuerlig drift; och
iii) - där arbetstiden beräknas såsom ett genomsnitt - den tidspe
riod, som ligger till grund för genomsnittets beräkning och det
högsta antalet arbetstimmar under en angiven tidsperiod;
c) semester och sjukledighet.

Bilaga C.
Bilaga B.

Konvention (nr 95) angående rättsskydd för lön.
1trakt, däri

nankallats till
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..
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ligt aro

t väsent
1a
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·e;

Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens,
vilken av styrelsen för Internationella arbetsbyrån sammankallats till
Geneve och där samlats den 8 juni 1949 till sitt trettioandra samman
träde
och beslutat antaga vissa förslag angående rättsskydd för lön, vilken
fråga utgör den sjunde punkten på sammanträdets dagordning,
samt beslutat, att dessa förslag skola taga form av en internationell
konvention,
antager denna den första dagen i juli månad år nittonhundrafyrtionio föl
jande konvention, vilken skall benämnas »konvention angående rättsskydd
för lön, 1949» (Protection of Wages Convention, 1949).
Artikel 1.
I denna konvention förstås med uttrycket »lön» varje slag av ersättning
eller arbetsförtjänst - oavsett hul'u denna· bestämmes eller beräknas som kan uttryckas i pengar och fastställts genom ömsesidig överenskom
melse eller nationell lagstiftning, och som skall i enlighet med skriftligt eller
muntligt anställnings·avtal utbetalas av en arbetsgivare till en arbetare för
arbete eller tjänster, som utförts eller skola utföras.
Artikel 2.
.. 1. Denna konvention äger tillämpning på alla personer, till vilka arbets
lon utbetalas eller skall utbetalas.
. 2. Vederbörande myndighet må, efter hörande av direkt berörda arbets
givar-. och arbetarorganisationer, där sådana finnas, från tillämpningen av
_
samthg� elle� vissa
bestämmelser i denna konvention undantaga arbetstagar
kategoner, vilka arbeta under sådana förhållanden och med sådana anställ
nings-yillk�r, att n�mnda bestämmelser icke rimligen böra tillämpas på dem,
och vilka icke utfora manuellt arbete eller äro anställda i husligt eller lik
nande arbete .
. 3. V�rje medlemsstat skall vid avgivandet av sin första årsredogörelse en
hgt artikel 22 a". Internationella arbetsorganisationens stadga angiva de ar
betstagarkategorier, vilka medlemmen i enlighet med vad ovan under mom.
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2 stadgats avser att undantaga från tillämpningen av samtliga eller vissa be
stämmelser i konventionen; ingen medlem må därefter medgiva undantag
i fråga om andra arbetstagarkategorier än de sålunda angivua.
4. Varje medl m, om i sin första årsredogörelse angivit de m;betstagai-
kategorier, vilka. d n avser att undantaga från tillämpningen av samtliga
eller vissa bestämmelser i konventionen, kall i sina följande rsr do�ö
relser lämna uppgift beträffande de arbetstagarkategorier, i fråga om vilka
den avstår från rätten att tillämpa undantagsbestämmelserna i mom. 2
av denna artikel ävensom angående de framsteg om ruå ha gjort.s med
avseende å tillämpningen av konventi0nen å sådana arJ,etstagarkategorier.

A1·tikel 3.

1. Lön, som skall utgå kontant, må endast utbetalas i lagligt betalnings
mcdel; betalning medelst poletter, kuponger eller andra betalningsau is
niugar, a dda att träda i stället för lagligt betalni.ngsmed.el förbjudes.
2. Vederbörande myndighet kan lämna medgivande till eller föreskrift
om utbetaJning av lön genom check, postväxel, postanvisning eller postgiro
i de fall, då sådant betalningssätt är brukligt eller av särskilda omsHiudig
heter påkallat eller föreskrivet i kollektivavtal eller skiljedom eller då i av
saknad av dylika bestämmelser arbetaren samtycker därtill.

Artikel 4.

1. Genom nationell lagstiftning, kollektivavtal eller skiljedom må med
givas betalning av lön delvis i form av naturaförmåner inom näringsgren
eller yrke, där sådan betalningsform ä1· bruklig eller önskvärd på grund av
ifrågavarande näringsgrens eller rkes natur; lönebetalning i form av dl'yc
ker med hög alkoholhalt eller i form av skadliga droger må icke unde1· n· gra
,omständigheter tillåtas.
2. I sådana fall, då betalning av lön delvis i form av naturaförmåner är
medgiven, skola lämpliga åtgärder vidtagas för att garantera att
a) sådana förmåner tjäna arbetarens och hans familjs personliga behov
och intresse; och
b) det värde, som åsättes sådana förmåner, är rättvist och rimligt.

Artikel 5.

Lön skall utbetalas direkt till vederbörande arbetare, såvida icke annat
stadgas i nationell lagstiftning, kollektivavtal eller skiljedom eller arbetaren
medgivit annat förfaringssätt.

Artikel 6.

Arbetsgivare äger icke i något hänseende begränsa arbetares rätt att fritt
förfoga över sin lön.

Artikel 7.

1. Därest i samband med ett företag finnas inrättade fabriksbutiker för
försäljning av varor till arbetarna eller tillhandahållas tjänster, må tvång ej
utövas å vederbörande arbetare i syfte att förmå honom att utnyttja sådana
inköpsmöjligheter eller tjänster.
2. Därest tillgång till andra inköpsställen eller tjänster icke finnes, skall
vederbörande myndighet vidtaga erforderliga åtgä1·der fö1· att tillse att för
säljningen av varor eller tillhandahållandet av tjänster sker till skäliga
och rimliga priser eller att av arbetsgivaren inrättade fabTilcsbutiker och
andra anordningar icke drivas i vinst yfte utan allenast för att tillgodose
vederbörande arbetares intresse.
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Artikel 8.
1 . Löneavdrag må medgivas endast under de villkor och i den utsträck
ning som föreskrivas i nationell lagstiftning eller bestämts genom kollektiv
avtal eller skilj edom.
2. Arbetarna skola på sätt vederbörande myndighet finner mest lämp
ligt underrättas om de vitllkor som gälla för dylika avdrag samt i vad mån
avdrag äro tillåtna.
Artikel 9 .
Varj e löneavdrag, åsyftande direkt eller indirekt 1· ä l t ning flY arbetare
till arbetsgivare, dennes ställföreträdare eller melltmbänder ( å om rekry
teringsagenter e. d . ) , för att arbetaren skall '!'hålla eller bibehålla an
ställning skall vara förbj udet.
Artikel 10.
1 . Utmätning och infö1· el i lön må ske endast på sätt och inom grän
er, som föreskriv.as i den nationella lagstiftningen.
2. Lön kall vara sl<.yddad mot införsel och utmätning i den utsträckning,
om b finnes rforderlig för att L rygga at·betarens och hans familjs uppe
häl le..
Artikel 1 1 .
1 . Däre t e t t företag a LL·äder sin egendom till konkur · eller inställer
ina betalningar, sko l a i företaget an tällda arbetare behand!las såsom för
m nsberättigade fordring ·ägare antingen i fråga om lön som t illkommer
dem för ru.·bete, utfört under sådan tid före konkurs·e u eller bctalningsin
slällelsen som må vara b stämd i den natione11a Ja� tiftningen eller med
ll.VS ende å ·intjänt l ön, i den mån denna icke översllger vi st, i den natio
nella l agstiftningen angivet belopp.
2. Förmånsberättigad lönefordrnn skall till fu1ll gäldas, inna n fordrings
ägaTe utan förm· nsrä.Lt må gör gällande rätt till andel i tWgångan1a.
3. D t inbördes förhållandet mellan förmånsberättiga.de lön efordringar
och andra prioxilerade forckingar skall bestämmas i den nationel la lagstift
nincren.
Artikel 12.
1 . L"n skall u tbetalas med regel bu ndna nellamum. åvida i ·k e på annat
l i l l fr l · tällande sätt garantier lämnats för regelbundna löneu tbetal ningar,
sl� ola lidJ u nkterna för l öneutbelalning före ktivas i d n nation�lla lagstift
nmgcn el ler bestämmas genom kollektivavtal eller skilj edom .
. 2. �)å tt a nstäl l ningsavtal uUö1 l, skaU s l u tuppO'örelse beträffande samt
hga 1 11.neslående l öneförmå.ner ske i enlighet med nati.onell lag tiftning,
kollckt � vtwtal eller kiljedom l ler, i avs�1knad av tiJ!ämplig l agstiftning,
k oll .. I twavtal e ller skilj edom, inom en med hänsyn till a nstäl lningsavlalet ·
bestamm elser rimlig tid,

A rtil�ez 13.

1. Löueu tbetalning ·k,. 11 då lön u tgår konlant, äga rnm enda t å ru·bets
t1, y�u1: <> : ll p· eller i närh ien av arbets platsen. · vida icke ru.modu nd a be
.
�l�uuts 1 m�_L f?nell !ugstiftuing, koJ lekti a tal eller skilj edom, ller andra
, I l \ lalter traf fals, v1lka m· fi nnas dii m ligare
ch brarrt
till vederbörande
p
t>
arbeta re · kä111.1 edom.
. 2. Löneutbet:.1 lni a g m å icke äga rum å utskänkningsställen eller andra
hkno t1cle lokaler el.ler - d å så finne s erforderligt till föreko
mmunde av
! 1Jilt1111g till l'il(S!/c1uen11 p1·0/o lwil :1950. 1 saml. J\fr 188.
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missbruk
i detaljaffärer och nöjeslokailer utom såvitt gäller i sådana
företag anställda personer.
A rtikel 14.
Effektiva åtgärder skola, om så finnes erforderligt, vidtagas för att ga
rantera att arbetarna på ett lämpligt och lätlför tåeligt ätt underrättas
a) före tillträdandet av anställningen och niirbel t nå gon förändring däri
äger rum, om de lönevillkor som äro förenad med densamma; och
b ) vid tidpunkten för varje löneutbetalning, om grunderna för lönens he
räkning för löneperioden, i den mån dessa kunna bliva föremål för
ändring.
A rtikel 1 5.
Den lagstiftning, som avser att genomföra bestämmelse rna i denna kon
vention, skall
a) bringas till alla berörda personers kännedom ;
b ) närmare angiva de personer, som äro ansvariga för bestämmelsernas
efterlevnad;
c) föreskriva lämpliga påfölj der eller andra åtgärder vid överträdelse av
desamma;
d) föreskriva, där så finnes påkallat, förandet av register enligt fastställt
formulär och på godkänt sätt.
A rtikel 16.
De årliga redogörelser, som enligt artikel 22 av Internationella arbetsorga
nisationens stadga skola avgivas, skola lämna detalj erade upplysningar om
de åtgärder, som vidtagits för att genomföra bestämmelserna i denna kon
vention.
Artikel 17.
1 . Då en medlems terri,torium omfattar stora områden, varest, på grund
av gles befolkning eller områdets utvecklingsstadium vederbörande myndig
het anser det ogörligt att genomföra bestämmel serna i denna konvention,
må myndigheten i fråga, efter hörande av berörda arbetsgivar- och arbetar
organisationer, där sådana finnas, utesluta dessa områden från tillämpning
en av konventionen, antingen helt eller beträffande de särskilda företag eller
sysselsättningar som den prövar erforderligt.
2. Varje medlem skall vid avgivandet av sin första årsredogörelse angå
ende tillämpningen av denna konvention enligt artikel 22 av Internationella
arbetsorganisationens stadga angiva de områden, i fråga om vilka medlem
men avser att tillämpa bestämmelserna i förevarande artikel ävensom skä
len härför ; ingen m edlem må därefter med åberopande av bestämm elserna
i denna artikel medgiva undantag i fråga om andra områden än de sålunda
angivna.
3. Varj e medlem, som tillämpar bestämmelserna i denna artikd, skall
med regelbundna mellanrum, som icke må överstiga tre år, efter hörande
av berörda arbetsgivar- och arbetarorganisationer, där sådana finnas, taga
under omprövning möjli gheterna för en utsträckning av denna konven
tions tillämpning till att avse ,sådana områden som undantagits enligt
morn. 1.
4. Varje medlem, som tillämpru· bestämmelserna i förevarande artike-I,
ska ll i sina följande årsred,ogörel 1· lämna uppgift beträffande de områden,
i fråga OD1 vilka den av ·tår från rå lten. alt t i l l ä m p a unda ntagsbestämmel
serna, ävensom ang· ende fram ste<T, "'O m. må ha «jorts m d av eende ä en
efter hand utst räckt tillämpning av konventionen. inom ådana områden.
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Artiklar 18-27.
[Dessa artiklar ära likalydande med artildanw 10-19 av l,onvenlionen
(nr 94) angående arbetsklausuler i koniralct, däri offen tlig myndighet är
part, u tom såtillvida, att då i artiklarna 12, 13 och 18 av konventionen
nr 94 hänvisas till artikel 1 4, .detta i al'tiklctrna 20, 21 och 26 a,J föreva
rande konvention motsvaras av hänvisningar till arlil el 22. ]

Bilaya D,

i den na kon täm me lser nas
verträdelse av
:ilig t fas tstä llt
la arb etso rga 
>lys nin gar om
i den na kon -

Reko mmendation (nr 85) angående riittsskydd för lön.
Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens,
vilken av styrelsen för Internationella arbetsbyrån sammankallats
till Geneve och där samlats den 8 j uni 1 949 till sitt trettioandra sam
manträde
och beslutat antaga vissa förslag augåend rättsskydd för lön, vilken
fråga utgör elen sj ttnde p u nkten på sammantr ädets dagordning,
samt beslu tat, att dessa för ·lag skola taga form av en rekommenda
tion innehållande kompletteringar till konventionen angående rätts
skydd för lön, 1949,
antager denna den första dagen i j uli månad år nittonhundrafyrtionio föl
jande rekommendation, vilken skall benämnas »rekommendation angående
rättsskydd för lön, 1949» (Protection of Wages Recommendation, 1 949 ) .

·est, på grund
·ande myndig
a konvention,
- och arbetar11 tillämpning
a företag eller

Kon C ren e n förordar, att varje medlem, s å snart förhållandena i varj e
nskilt land det medgiva, t i lläm par följande bestämmelser samt till Inter
nali n l l a :ubel ·b r· n, i en li"het med vad styrelsen därom må komma att
bestän1ma, i nsänder redogör l e angå nde de åtgärder, som vidtagits för att
aenomföra desamma.

)göre lse angå
nter nationella
vilka medlem
ävensom skä
'.Stämm el sern a
än de sålu nda

I. Löneavdrag.

artike'l, skall
efter hör and e
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ran de artikel.
e de om råden ,
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. 1 . Alla erforderliga åtgärder böra vidtagas för att begränsa löneavdrag
den mån så anses nödvändigt för att trygga arbetarens och hans familj s
uppehälle.
2. 1 ) Av� rag å l ö n såsom. gottgörelse för förlust eller skada, som åsam
ka ts a1:_betsg1va rens prod ukter, eg ndom eller utrustning, bör medgivas alle
nast darc ·t det k l art kan visas, att ,•ederbörand arbetare är ansvarig för
föt"l u · L •n ller skadan.
2 ) vd ra"sbe loppe t bör ,•a ra käligt och icke överstiga förlustens eller
skada ns verkl iga viird
3) rnn:\n besl u t m s dan t avdrag fattas, bör tillfälle beredas veder..
ho!·and : arb . L:u· a � t anföra skä l mot avdrage ts verkstä llande.
_
3. La 1 nphga åtgR1·de
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y
,
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b) föreskrivas i kollektivavtal eller skiljedom; eller
c) annorledes äro medgivna enligt ett i den nationella lagstiftningen
angivet förfarande.
k
t1
f
e

Il. Tidsbestämmelser för utbetalning av lön.
4. Den längsta tid som må förflyta mellan två löneutbetalningar bör be
stämmas så, att lön utbetalas
a) minst två gånger i månaden med högst sexton d agars mellanrum
i fråga om arbetare, vilkas lön beräknas för timme, dag eller vecka ;
och
b) minst en gäng i månaden i fråga om anställda, vilkas lön beräknas
för månad eller år.
5. 1 ) I fråga om al'betare, vilkas lön beräknas enligt ackordsystem eller
efter prestation, bör den längsta tid som må förflyta mellan två löneutbetal
ningar om möjligt bestämmas så, att lön utbetalas minst två gånger i må
naden med högst sexton dagars mellanrum.
2) I fråga om arbetare, anställda för att fullgöra arbete, som tager
mer än fjorton dagar i anspråk, och beträffande vilka kollektivavtal eller
skilj edom icke stadgar andi-a tid intervaller för löneutbetalning, böra lämp
liga åtgärder vidtagas för att garantera
a) att betalningar göra å conto minst två gånger i månaden med
högst sexton dagars mellanrum i förhållande till den fullgjorda ar
betsprestationen ; och
b) att slutavräkuing äger rum inom fjorton dagar efter det arbetet
fullgjorts.

K

111. Lönevillkorens tillkännagivande för arbetarna.
6. De upplysningar rörande lönevillkoren, vilka skola bringas till arbetarnas kännedom, böra där så befinnes lämpligt, innefatta uppgifter om
a ) lönesatser;
b ) berälmingsmetoder;
c) tidsintervaller för löneutbetalning ;
d) platsen för löneutbetalning; och
e) de villkor, på vilka avdrag må göras.
IV. Meddelanden om intjänt lön samt avlöningslistor.
7. Där så lämpligen kan ske, böra arbetarna i samband med varje löne
u lbetalnin" erhålla följande uppttifter med :avseende å vederbörande betal
ningsperiod i den mån sådana uppgifter kunna variera,
n.) bruttobeloppet av intjänt lön ;
b) de avdrag, ·oro evenhiell l gjorts med angivande av skälen därtill
och beloppet; samt
c) n tlobeloppet av förfallen l ön.
8. Arbetsgivarna skola anmoda att, där så lämpligen kan ske, föra av
löningslistor, v illca med avseende å varje anställd arbetare innehålla de i
föregående punl t an o-ivna uppgifterna.

li,
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5 stiftningen

1gar bör be

V. Arbetarnas medverkan i administrationen av företagsbutiker.
9. Lämpliga åtgärder böra vidtagas för att främja anordningar i syfte att
knyta representanter för vederb ?rande �rbetare, sä�_skilt med�e1?mar. av före
tagsnämnd�r e. d., där sådan_a f�_nnas, �111 de� allma11:� a �d�1i:i,1 �trahonen av
företagsbut1ker m. m., som mrattats 1 ett foretag for forsalJmng av varor
eller tillhandahållande av tj änster åt företagets arbetare.

me llanrum
eller vecka ;

Bilaga E.
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n:onvention (nr 96) angående aTgiftskrävande arbetsförmedlingsbyråer
(revi<lerad 194:9).
Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens,
vilken av styrelsen för Internationella arbetsbyrån sammankallats
till Geneve och där samlats den 8 j uni 1949 till sitt trettioandra sam
manträde
och beslutat antaga vissa förslag till revision av konventionen an
gående avgiftskrävande arbetsförmedlingsbyråer, 1933, antagen av kon
ferensen vid dess sjuttonde sammanträde, vilken fråga inbegripes un
der den tionde punkten på sammanträdets dagordning,
samt beslutat, att dessa förslag skola taga form av en internationell
konvention innehållande kompletteringar till konventionen angående
den offentliga arbetsförmedlingen, 1948, vari stadgas att varje med
lem, för vilken sistnämnda konvention är gällande, skall upprätthålla
eller trygga upprätthållandet av en avgiftsfri offentlig arbetsförmed
ling,
antager, med hänsyn till att en dylik förmedlingsverksamhet bör vara till
gänglig för alla arbetarkategorier, denna den första dagen i j uli månad år
nittonhundrafyrtionio följ ande konvention, vilken skall benämnas » konven
tion angående avgiftskrävande arbetsförmedlingsbyråer (reviderad) , 1949)>
[ Fee-Charging Employment Agencies Convention ( Revised) 1949 ] .
Del I. Allmänna bestämmelser.

A 1·tikel 1 .

or.
�d varj e löne1örande bet alskälen därtill
ske, föra av
nnehålla de i

1. I denna konventio n avser uttrycket » avgiftskrävande arbetsförmed
lingsbyrä»
a ) arbet� fön_n edlingsbyråer med vinstsyfte, dvs. varj e person, samman
slutning, mstitution, byrå eller annan organisation, vilken tj änar såsom
mellanhand för anskaffande av anställning åt arbetare eller av arbe
ta_re åt arbets�ivar e i syfte att direkt eller indirekt från någondera er
l�all � ekono1m sk eller annan materiell fördel; denna definition avser ej
hdnmg _eller and� a publikationer, för såvitt de ej uteslutande eller hu
vudsakligen ha h ll syfte att vara förmedlare mellan arbetsgivare och
arbetar e ;
b ) arbet� förmedlingsb yråer utan vinstsyfte, dvs. arbetsförmedlingsorgan,
_
upprattade av sammanslutningar, institutioner, byråer eller andra or-

