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81
Con vention

concernant le travail de nuit des femmes.

A r t i c 1 e 1.
Pour Tapplication de la présente Con- 

vention, seront eonsidérés comme „établisse- 
ments industriels" notamment:

a) Les mineš, carriěres et Industries 
extractives de toute nátuře;

b) Les Industries dans lesquelles des pro- 
duits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, 
réparés, décorés, achevés, préparés pour la 
vente, ou dans les quelles les matiěres subis- 
sent une transformation; y compris la cons- 
truction des navires, les industries de dé- 
molition de matériel, ainsi que la production, 
la transformation et la transmission de la 
force motrice en général et de 1’électricité;

c) La construction, la reconstruction, l’en- 
tretien, la réparation, la modification, ou la 
démolition de touš bátiments et édifices, 
chemins de fer, tramways, ports, docks, 
jetées, canaux, installations pour la navi- 
gation intérieure, routes, tunnels, ponts, via- 
ducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, 
puits, installations télégraphiques ou télé- 
phoniques, installations électriques, usines á 
gaz, distribution ďeau, ou autres travaux de 
construction, ainsi que les travaux de prépa- 
ration et de fondation précédant les travaux 
ci-dessus.

Dans chaque pays 1’autorité compátente dé- 
terminera la ligne de démarcation entre 
kindustrie, ďune part, le commerce et 1’agri- 
culture, ďautre part.

A r t i c 1 e 2.
Pour l’application de la présente Conven- 

tion, le terme „nuit“ signifie une période 
ďau moins onze heures consécutives, compre- 
nant 1’intervalle écoulé entre dix heures du 
soir et cinq heures du matin.

Dans le pays oú aucun rěglement public ne 
s’applique á 1’emploi des femmes pendant la 
nuit dans les établissements industriels, le 
terme „nuit“ pourra provisoirement et pen
dant une période maximum de trois années, 
désigner, á la discrétion du Gouvernement, 
une période de dix heures seulement, laquelle 
comprendra 1’intervalle écoulé entre dix 
heures du soir et cinq heures du matin.

Convention

concerning employment of women during the 
night.

A r t i c 1 e 1.
For the purpose of this Convention, the 

term „industrial undertaking" includes parti- 
cularly:

a) Mineš, quarries, and other works for the 
extraction of minerals from the earth;

b) Industries in which articles are manu- 
factured, altered, cleaned, repaired, orna- 
mented, finished, adapted for sále, broken up 
or demolished, or in which materials are 
transformed; including shipbuilding, and the 
generation, transformation, and transmission

^)f electricity or motive power of any kind;

c) Construction, reconstruction, maintc- 
nance, repair, alteration, or démolition of any 
building, railway, tramway, harbor, dock, 
pier, canal, inland waterway, road, tunnel, 
bridge, viaduct, sewer, drain, well, telegra- 
phic or telephonic installation, electrical 
undertaking, gaswork, waterwork, or other 
work of construction, as well as the prepa- 
ration for or laying the foundations of any 
such w.ork or structure.

The competent authority in each country 
shall define the line of division which sepa- 
rates industry from commerce and agricul- 
ture.

A r t i c 1 e 2.
For the purpose of this Convention, the 

term „night“ signifies a period of at least 
eleven consecutive hours, including the inter
val between ten o’clock in the evening and 
five o’clock in the morning.

In those countries where no Government 
regulation as yet applies to the employment 
of wromen in industrial undertakings during 
the night, the term „night“ may provisio- 
nally, and for a maximum period of three 
years, be declared by the Government to sig- 
nify a period of only ten hours, including the 
interval between ten o’clock in the evening 
and five o’c!ock in the morning.
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(Překlad.)

Smlouva
o noční práci žen.

článek 1.
Za „podniky průmyslové" ve smyslu této 

smlouvy považují se jmenovitě:

a) doly, lomy a podniky těžařské všeho 
druhu;

b) podniky,* v nichž se výrobky zhotovují, 
pozměňují, čistí, opravují, dokončují, připra
vují pro prodej, nebo v nichž se látky pře
měňují, počítaje do toho stavbu lodí, podniky 
zabývající se bouráním hmot, podobně jako 
výroba, přeměna a převod hnací síly vůbec 
a elektřiny;

c) stavba/přestavba, udržování, přizpůso
bování nebo bourání všech staveb a budov, 
železnic, pouličních drah, přístavů, doků, 
hrází, kanálů, zařízení pro plavbu vnitrozem
skou, cest, tunelů, mostů, sběracích stok, 
studní, zařízení telegrafů a telefonů, zařízení 
elektrických, plynáren, vodovodů nebo jiné 
práce stavební, podobně jako práce přípravné 
a zakládací, jež uvedeným pracím předcházejí.

V každé zemi určí příslušný úřad hranice 
mezi průmyslem s jedné strany a obchodem 
a zemědělstvím s druhé strany.

č 1 á n e k 2.
Ve smyslu této smlouvy značí slovo „noc“ 

období aspoň 11 souvislých hodin, obsahující 
dobu mezi 10. hod. večer a 5. hod. ráno. V

V zemích, kde se veřejný předpis nevzta
huje na zaměstnání žen v noci v podnicích 
průmyslových, může „noc“ vyznačovat! do
časně a nejdéle po dobu tří let podle rozhod
nutí vlády období pouze 10 hodin, které ob
sahuje dobu mezi 10. hod. večer a 5. hod. ráno.
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Les femmes, sans distinction ďáge, ne 
pourront étre employées pendant la nuit 
dans aucun établissement industriel, public 
ou přivé, ni dans aucune dépendance ďun de 
ces établisseraents, á Texception des établis- 
sements oů sont seuls employés les membres 
ďune méme famille.

A r t i c 1 e 4.
L’article 3 ne sera pas appliqué:
a) En cas de force majeur, lorsque dans 

une entreprise se produit une interruption 
ďexploitation impossible á prévoir et n’ayant 
pas un caractěre périodique;

b) Dans le cas oů le travail s’applíque soit 
k des matiěres premiěres, soit á des matiěres 
en élaboration, qui seraient susceptibles 
ďaltération trěs rapide, lorsque cela est 
nécessaire pour sauver ces matiěres ďune 
perte inévitable.

A r t i c 1 e 5.
Dans Flnde et au Siam, Tapplication de 

Tarticle 3 de la présente Convention pourra 
étre suspendue par le Gouvernement sauf en 
ce qui concerne les manufaetures (factories) 
telles qďelles sont définies par la loi natio- 
nale. Notification de chacune des industries 
exemptées sera faite au Bureau International 
du Travail.

A r t i c 1 e 6.
Dans les établissements industriels soumis 

á 1’influence des saisons, et dans touš les cas 
oů des circonstances exceptionnelles 1’exigent, 
la durée de la période de nuit indiquée á l’ar- 
ticle 3 pourra étre réduite á dix heures 
pendant soixante jours par an.

A r t i c 1 e 7.
Dans les pays oů le climat rend le travail 

de jour particuliěrement pénible, la période 
de nuit peut étre plus courte que celle fixée 
par les articles ci-dessus, á la condition 
qu’un repos compensateur soit accordé pen
dant le jour.

A r t i c 1 e 8.
Les ratifications officielles de la présente 

Convention, dans les conditions prévues á la 
Partie XIII du Traité de Versailles du 
28 juin 1919, et du Traité de St.-Germain du 
10 septembre 1919, seront communiquées au 
Secrétaire Général de la Societě des Nations 
et par lui enregistrées.

A r t i c 1 e 3.

Women without distinction of age shall not 
be employed during the night in any public 
or private industrial undertaking, or in any 
branců thereof, other than an undertaking in 
which only members of the same family are 
employed.

A r t i c 1 e 3.

A r t i c 1 e 4.
Article 3 shall not apply:
a) In cases of force majeure, when in any 

undertaking there oecurs an interruption of 
work wjiich it was impossible to foresee, and 
which is not of a recurring character.

b) In cases where the work has to do with 
raw materials or materials in course of treat- 
ment which are subject to rapid deterioration, 
when such night work is necessary to pre- 
serve, the said materials from certain loss.

Article 5.
In India and Siam, the application of Ar

ticle 3 of this Convention may be suspended 
by the Government in respect to any indus- 
trial undertaking, except factories as defined 
by the national law. Notice of every such 
suspension shall be filed with the Internatio
nal Labour Office.

Article 6.
In industrial undertakings which are in- 

fluenced by the seasons and in all cases where 
exceptional circumstances demand it, the 
night period may be reduced to ten hours on 
sixty days of the year.

Article 7.
In countries where the climate renders 

work by day particularly trying to the health, 
the night period may be shorter than pre- 
scribed in the above articles, provided that 
compensatory rest is accorded during the day.

Article 8.
The formal ratifications of this Conven

tion, under the conditions set forth in Part 
XIII of the Treaty of Versailles of 28 June, 
1919, and of, the Treaty of St. Germain of 
10 September, 1919, shall be comunicated to 
the Secretary General of the League of Na
tions for registration.
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Článek 8.
ženy bez rozdílu stáří nesmí býti zaměst

návány v noci v žádném průmyslovém závodě 
veřejném nebo soukromém, ani v žádném od
dělení k němu přináležejícím, vyjma závody, 
kde jsou zaměstnáváni výhradně členové 
jedné a téže rodiny.

článek 4.
Článek 3. neplatí:
a) v případě vyšší moci, přihodí-li se v pod

niku porucha přechodní povahy, kterou ne
bylo lze předvídat!;

b) v případě, kdy se jedná o zpracování 
surovin nebo polotovarů, které podléhají velmi 
rychlé změně, je-li nutno zachrániti tyto látky 
před nevyhnutelnou zkázou.

článek 5.
Uplatnění článku 3. této smlouvy v Indii 

a v Siamu může býti vládou zastaveno, vyjma 
továrny, jak jsou definovány zákonem domá
cím. Vyjmutí každého průmyslu třeba ozná- 
miti mezinárodní kanceláři práce.

Článek 6.
V průmyslových podnicích, podléhajících 

vlivu počasí, a ve všech případech, kdy toho 
vyžadují okolnosti zvláštní, délka noční doby 
naznačená v článku 2. může býti zkrácena po 
60 dní v roce na 10 hodin.

Článek 7.
V zemích, kde podnebí práci denní velmi 

stěžuje, může býti doba noční kratší, než jest 
stanoveno v předešlých článcích, s podmínkou, 
že se přizná náhradní odpočinek za dne.

článek 8.
úřední ratifikace této smlouvy za podmí

nek naznačených v části XIII Versailleské 
smlouvy ze dne 28. června 1919 a Saint-Ger- 
mainské smlouvy ze dne 10. září 1919 budou 
oznámeny generálnímu sekretáři Svazu ná
rodů a budou jím zaznamenány do rejstříku.
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Tout Membre de TOrganisation Inter
nationale du Travaii qui ratiřie la présente 
Convention s’engage á 1’appliquer á celles de 
ses colonies ou possessions on á ceux de ses 
protectorats qui ne se gouvernent pas 
pleinement eux-mémes, sous les réserves sui- 
vantes:.

a) Que les dispositions de la Convention ne 
soient pas rendues inapplicables par les con- 
ditions locales;

b) Que les modifications qui seraient 
nécessaires pour adapter la Convention aux 
conditions locales puissent étre introduites 
dans celle-ci.

Chaque Membre devra notifier au Bureau 
International du Travaii sa décision en ce 
qui concerne chacune de ses colonies ou pos
sessions ou chacun de ses protectorats ne se 
gouvernant pas pleinement eux-mémes.

A r t i c 1 e 10.

Aussitot que les ratifications de deux 
Membres de TOrganisation Internationale du 
Travaii auront été enregistrées au Secré- 
tariat, le Secrétaire Général de la Société des 
Nations notifiera ce fait á touš les Membres 
de TOrganisation Internationale du Travaii.

A r t i c 1 e 11.

La présente Convention entrera en vigueur 
á la dáte oů cette notification aura été ef- 
fectuée par le Secrétaire Général de la So
ciété des Nations; elle ne liera que les Mem
bres qui auront fait enregistrer leur ratifi- 
cation au Secrétariat. Par la suitě, la pré
sente Convention entrera en vigueur au 
regard de tout autre Membre, á la dáte oú 
la ratification de ce Membre aura été en- 
registrée au Secrétariat.

A r t i c 1 e 12.

Tout Membre qui ratifie la présente Con
vention s’engage á appliquer ses disposi
tions au plus tard le ler juillet 1922, et á 
prendre telles mesures qui seront nécessaires 
pour rendre effectives ces dispositions.

A r t i c 1 e 13.

Tout Membre ayant ratifié la présente 
Convention peut la dénoncer á Texpiration 
ďune période de dix années aprěs la dáte de

A r t i c 1 e 9.

Each Member of the International Labour 
Organization which ratifies this Convention 
engages to apply it to its colonies, protecto- 
rates and possessions which are not fuliy 
self-governing:

A r t i c 1 e 9.

a) Except where owing to the local con- 
ditions its provisions are inapplicable; or

b) Subject to such modifications as may 
be necessary to adapt its provisions to local 
conditions.

Each Member shall notify to the Inter
national Labour Office the action taken in 
respect of each of its colonies, protectorates 
and possessions which are not fuliy self- 
governing.

A r t i c 1 e 10.

As soon as the ratifications of two Mem- 
bers of the International Labour Organiza
tion háve been registered with the Secreta- 
riat. the Secretary General of the League of 
Nations shall so notify all the Members of 
the International Labour Organization.

A r t i c 1 e 11.

This Convention shall come into force at 
the dáte on which such notification is issued 
by the Secretary General of the League of 
Nations, but it shall then be binding only 
upon those Members vhich háve registered 
their ratifications with the Secrétariat. The- 
reafter this Convention will come into force 
for any other Member at the dáte on which 
its ratification is registered with the Secre- 
tariat.

A r t i c 1 e 12.

Each Member which ratifies this Conven
tion agrees to bring its provisions into ope- 
ration not later than 1 July, 1922, and to 
také such action as may be necessary to make 
these provisions effective.

A r t i c 1 e 13.

A Member which has ratified this Con
vention may denounce it after the expiration 
of ten years from thé dáte on which the Con-
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Článek 9.

Každý člen Mezinárodní organisace práce, 
který schválí tuto smlouvu, se zavazuje, že ji 
bude prováděli také ve svých koloniích, drža
vách a v těch ze svých protektorátů, které se 
nespravují úplně samy, za těchto výhrad:

a) že ustanovení smlouvy nebudou neprove
ditelná následkem místních poměrů;

b) že změny, které byly potřebné k tomu, 
aby úmluva se přizpůsobila místním pomě
rům, budou moci býti do ní pojaty.

Každý člen musí oznámiti Mezinárodnímu 
úřadu práce rozhodnutí, jež má v úmyslu uči
nili vzhledem na každou ze svých kolonií neb 
držav, neb každý z těch svých protektorátů, 
jež se nespravují úplně samy.

článek 10.

Jakmile bude u sekretariátu zapsána rati
fikace dvou členů Mezinárodní organisace 
práce, oznámí generální sekretář Svazu ná
rodů tuto skutečnost všem členům Meziná
rodní organisace práce.

článek 11.

Tato smlouva-nabude platnosti dnem, kdy 
generální sekretář Svazu národů tak učiní,, 
a bude vázati jen členy, kteří dali zapsati 
svou ratifikaci u sekretariátu. Po této době 
smlouva nabude platnosti u každého jednot
livého člena dnem, kdy bude zapsána ratifi
kace člena u sekretariátu.

článek 12.

Každý člen, který ratifikuje tuto smlouvu, 
se zavazuje, že bude provádět! její ustano
vení nejpozději dnem 1. července 1822 a že 
učiní opatření potřebná k tomu, aby její usta
novení byla uskutečněna.

Článek 13.

Každý člen, který ratifikoval tuto smlouvu, 
může ji po uplynutí období desíti let ode dne, 
kdy nabyla platnosti, vypovědět! spisem za-
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la mise en vigueur initiale de la Convention, 
par un acte communiqué au Secrétaire Ge
neral de la Société des Nations et par lui 
enregistré. La dénonciation ne prendra effet 
qu’une année aprěs avoir été enregistrée au 
Secrétariat.

A r t i c 1 e 14.

Le Conseil ďAdministration du Bureau 
International du Travail devra, au moins une 
fois par dix années, présenter á la Confé- 
rence Generále un rapport sur application 
de la présente Convention et décidera s’il y a 
lieu ďinscrire á 1’ordre du jour de la Confé- 
rence, la question de la révision ou de la 
modification de la dítě Convention.

A r t i c 1 e 15.

Les textes franeais et anglais de la pré
sente Convention feront foi Tun et 1’autre.

vention first comes into force, by an act 
communicated to the Secretary General of the 
Leágue of Nations for registration. Such de- 
nuntiation shall not také effect until one year 
after the dáte on which it is registered with 
the Secretariat.

A r t i c 1 e 14.

At least once in ten years, the Governing 
Body of the International Labour Office shall 
present to the General Conference a report 
on the working of this Convention, and shall 
consider the desirability of placing on the 
agenda of the Conference the question of its 
révision or modification.

A r t i c 1 e 15.

The French and English texts of this Con
vention shall both be authentic.
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slaným generálnímu sekretáři Svazu národů, 
který jej zapíše do rejstříku. Výpověď na
bude účinku teprve za rok od té doby, kdy 
byla zapsána u sekretariátu.

článek 14.

Správní rada Mezinárodní kanceláře práce 
musí aspoň jednou za 10 let předložití gene
rální konferenci zprávu o provádění této 
smlouvy a rozhodne, zda má býti dána na 
denní pořádek konference otázka revise nebo 
změny této smlouvy.

článek 15.

Texty francouzský i anglický této smlouvy 
jsou oba autentické.

Tato smlouva byla přijata na generální konferenci Mezinárodní organisace práce 
Společnosti národů, která se konala v souhlase s ujednáními, obsaženými v příloze k části 
mírových smluv nadepsané „Práce", v době od 29. října do 29. listopadu 1919 ve Washing
tone. Vyhlašuje se s podotknutím, že byla na základě usnesení Národního shromáždění ze 
dne 1. března 1921 schválena ratifikační listinou ze dne 30. dubna 1921, která byla presi
dentem československé republiky a ministrem zahraničních věcí podepsána a dne 24. srp
na 1921 zapsána a uložena generálním tajemníkem Společnosti národů v ženevě, čímž na
byla ratifikovaná smlouva pro československou republiku působnosti mezinárodní.

Národní shromáždění usneslo se zároveň, že se ministru věcí zahraničních ukládá, 
aby v dohodě se zúčastněnými ministry učinil další opatření, jichž je třeba ku provedení 
této smlouvy.

Smlouvu ratifikovaly tyto státy: Indie, Rumunsko, Řecko, Velká Britannie.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.


