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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.
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82.

Convention
fixant l’age minimum ďadmission des enfants 

aux travaux industriels.

A r t i c 1 e 1.

Pour Tapplication de la présente Conven
tion, seront considérés 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 lesquelles les matiěres subis- 
sent une transformation; y compris la con- 
struetion 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 kelectricité;

c) La construetion, la reconstruction, 
1’entretien, la réparation, la modification oů 
la démolition de touš bátiments et édifices, 
chemins de fer, tramways, ports, docks, 
jetées, canaux, installations pour la naviga- 
tion intérieure, routes, tunnels, ponts, via- 
ducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, 
puits, installations télégraphiques ou télé- 
phoniques, installations électriques, usines a 
gaz, distribution ďeau, ou autres travaux de 
construetion, ainsi que les travaux de pré- 
paration et de fondation précédant les tra
vaux ci-dessus;

d) Le transport de personnes ou de mar- 
chandises par routě, voie ferrée ou voie 
ďeau, y compris la manutention des marchan- 
dises dans les docks, quais, wharfs et entre- 
póts, á 1’exception du transport á la main.

Dans chaque pays, 1’autorité compétente 
déterminera la ligne de démarcation entre 
1’industrie, ďune part, le commerce et 1’agri- 
culture, ďautre part.

A r t i c 1 e 2.

Les enfants de moins de quatorze ans ne 
peuvent étre employés ou travailler dans les 
établissements industriels, publics ou privés, 
ou dans leurs dépendances, á 1’exception de 
ceux dans lesquels sont seuls employés les 
membres ďune méme famille.

Convention
fixing the minimum age for admission of 

children to industrial employement.

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) Industriels 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 
of electricity and motive power of any kind.

c) Construetion, reconstruction, mainte- 
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, gas work, water work, or other 
work of construetion, as well as the prepa- 
ration for or laying the foundations of any 
such work or structure.

d) Transport of passengers or goods by 
road or rail or inland waterway, including 
the handling of goods at docks, quays, whar- 
ves, and warehouses, but exeluding transport 
by hand.

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.

Children undet the age of fourteen years 
shall not be employed on work in any public 
or private industrial undertaking, or in any 
branch thereof, other than an undertaking 
in which only members of the same family 
are employed.
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(Překlad.)

Smlouva,

jíž se stanoví nejnižší věk dětí pro připuštěni 
ke práčem průmyslovým.

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 
Vj roba, 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 předchá
zejí;

d) doprava osob nebo zboží po cestách nebo 
drahách železných nebo cestách vodních, moř
ských nebo vnitrozemských, včetně správy 
zboží v dokách, na nábřežích a v loděnicích 
a skladištích, vyjma dopravu ruční.

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

Článek 2.

Děti ve věku do 14 let nesmí býti zaměst
návány nebo pracovati v závodech průmyslo
vých, veřejných nebo soukromých nebo v od
děleních k nim přináležejících, vyjma kde 
jsou zaměstnáni výhradně členové jedné a s 
téže rodiny.
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A r t i c 1 e 3.
Les dispositions de Tarticle 2 ne s’applique- 

ront pas an travail des enfants dans les 
écoles professionnelles, á la condition que ce 
travail soit approuvé et surveillé par 1’auto- 
rité publique.

A r t i c 1 e 4.
Dans le but de permettre le contróle de 

Tapplication des dispositions de la présente 
Convention, tout chef ďétablissement indus- 
triel devra tenir un registre ďinscription de 
toutes les personnes de rooins de seize ans 
employées par lui avec 1’indication de la dáte 
de leur naissance.

A r t i c 1 e 5.

En ce qui concerne 1’application de la pré
sente Convention au Japon, les modifications 
ci-aprěs á Tarticle 2 sont autorisées:

a) Les enfants de plus de douze ans pour- 
ront étre admis au travail s’ils ont achevé 
leur instruction primaire;

b) En ce qui concerne les enfants entre 
douze et quatorze ans déjá au travail, des 
dispositions transitoires pourront étre adop- 
tées.

La disposition de la loi japonaise actuelle 
qui admet les enfants de moins de douze ans 
á certains travaux faciles et légers sera rap- 
portée.

A r t i c 1 e 6.

Les dispositions de 1’article 2 ne s’applique- 
ront pas á 1’Inde, mais dans 1’Inde les enfants 
de moins de douze ans ne seront pas occupés:

a) Dans les manufactures employant la 
force motrice et occupant plus de dix per
sonnes ;

b) Dans les mineš, carriěres et Industries 
extractives de toute nátuře;

c) Dans le transport par voie ferrée de pas- 
sagers, de marchandises, et de Services pos- 
taux, et dans la manipulation des marchan
dises dans les docks, quais et wharfs, á Fex- 
ception du transport á la main.

A r t i c 1 e 7.

Les ratifications officielles de la présente 
Convention, dans les conditions prévues á la 
Partie XIII du Traité de Versailles du 28 juin

A r t i c I e 3.
The provisions of Article 2 shall not apply 

to work doně by children in technical schools, 
provided that such work is approved and 
supervised by public authority.

Article 4.
In order to facilitate the enforcement of 

the provisions of this Convention, every em- 
ployer in an industrial undertaking shall be 
required to keep a register of all persons 
under the age of sixteen years employed by 
him, and of the dates of their births.

Article 5.

In connection with the application of this 
Convention to Japan, the following modifica
tions of Article 2 may be made:

a) Children over twelve years of age may 
be admitted into employment if they háve 
finished the course in the elementary school;

b) As regards children between the ages 
of twelve and fourteen already employed, 
transitional regulations may be made.

The provision in the present Japanese law 
admitting children under the age of twelve 
years to certain light and easy employments 
shall be repealed.

Article 6.

The provisions of Article 2 shall not apply 
to India, but in India children under twelve 
years of age shall not be employed,

a) In manufactories working with power 
and employing more than ten persons;

b) In mineš, quarries, and other works for 
the extraction of minerals from the earth;

c) In the transport of passengers or goods, 
or mails, by rail, or in the handling of goods 
at docks, quays, and wharves, but excluding 
transport by hand.

Article 7.

The formal ratifications of this Conven
tion, under the conditions set forth in Part 
XIII of the Treaty of Versailles of 28 June,
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Článek 3.
Ustanovení článku 2. neplatí pro práci dětí 

v odborných školách pod podmínkou, že práci 
schválil a na ni dohlíží veřejný úřad.

článek 4.
Aby byl umožněn dozor na provádění usta

novení této smlouvy, musí každý majitel pod
niku průmyslového vésti záznam o všech oso
bách ve stáří do 16 let u něho zaměstnaných 
s udáním dne jejich narození.

Článek 5.

Pokud se týká provádění této smlouvy v Ja
ponsku, schvalují se tyto změny článku 2.:

a) děti ve věku přes 12 let mohou býti při
puštěny k práci, ukončily-li návštěvu školy 
obecné;

b) co se týká dětí ve věku mezi 12. a 14. ro
kem zaměstnaných již při práci, jest učinili 
přechodná opatření.

Ustanovení nynějšího japonského zákona, 
který připouští děti ve věku 12 let k jistým 
snadným a lehkým pracím, bude zrušeno.

článek 6.

Ustanovení článku 2. neplatí v Indii, avšak 
v Indii děti ve věku do 12 let nebudou za
městnány :

a) v továrnách používajících hnací síly a 
zaměstnávajících více než 10 osob;

b) v dolech, lomech a v průmyslu těžařském 
všeho druhu;

c) při železniční dopravě cestujících, zboží 
a služby poštovní, a při manipulaci se zbožím 
v dokách, na nábřežích a loděnicích vyjma 
dopravu ruční.

Článek 7.

Úřední ratifikace této smlouvy za podmínek 
naznačených v části XIII Versailleské smlou
vy ze dne 28. června 1919 a Saint-Germainské
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1919, et du Traité de Saint-Germain du 10 
septembre 1919, seront communiquées au Se- 
crétaire Général de la Société des Nations et 
par lui enregistrées.

A r t i c 1 e 8.
Tout Merabre de rOrganisation Internatio

nale du Travail qui ratifie la présente Con- 
vention s’engage á 1’appliquer á celles de ses 
cclonies ou possessions ou á ceux de ses pro- 
tectorats qui ne se gouvernent pas pleinement 
eux-mémes, sous les réserves suivantes:

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

b) Que les modifications qui seraient né- 
cessaires pour adapter la Convention aux con- 
ditions locales puissent étre introduites dans 
celle-ci.

Chaque Membre devra notifier au Bureau 
International du Travail sa décision en ce qui 
concerne chacune de ses colonies ou posses
sions ou chacun de ses protectorats ne se gou- 
vernant pas pleinement eux-mémes.

A r t i c 1 e 9.
Aussitét que les ratifications de deux Mem- 

bres de 1’Organisation Internationale du Tra
vail auront été enregistrées au Secrétariat, 
le Secrétaire Général de la Société des Na
tions notifiera ce fait á touš les Membres de 
TOrganisation Internationale du Travail.

A r t i c 1 e 10.
La présente Convention entrera en vigueur 

á la dáte oů cette notification aura été effec- 
tuée par le Secrétaire Général de la Société 
des Nations; elle ne liera que les Membres 
qui auront fait enregistrer leur ratification 
au Secrétariat. Par la suitě, cette Convention 
entrera en vigueur au regard de tout autre 
Membre á la dáte oů la ratification de ce 
Membre aura été enregistrée au Secrétariat.

Article 11.
Tout Membre qui ratifie la présente Con

vention s’engage á appliquer ses dispositions 
au plus tard le ler juiilet 1922 et á prendre 
telles mesures qui seront nécessaires pour 
rendre effectives ces dispositions.

Article 12.

Tout Membre ayant ratifié la présente Con
vention peut la dénoncer á 1’expiration ďune

1919, and of the Treaty of -St. Germain of 
10 September, 1919, shall be communicated 
to the Secretary General of the League of 
Nations for registration.

Article 8.
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 fully 
self-governing:

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 to each of its colonies, protectorates, 
and possessions which are not fully self- 
governing.

Article 9.
As soon as the ratifications of two Mem- 

bers of the International Labour Organization 
háve been registered with the Secrétariat, the 
Secretary General of the League of Nations 
shall so notify all the Members of the Inter
national Labour Organization.

Article 10,

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 which 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.

Article 11.

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.

Article 12.
A Member which has ratified this Conven

tion may denounce it after the expiration of
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smlouvy ze dne 10. září 1919 budou oznámeny 
generálnímu sekretáři Svazu národů a budou • 
jím zaznamenány do rejstříku.

článek 8.
Každý člen Mezinárodní organisaee práce, 

který schválí tuto smlouvu, se zavazuje, že ji 
bude prováděti 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 nepro
veditelná 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- 
niti vzhledem na každou ze svých kolonií neb 
držav, neb každý z těch svých protektorátů, 
jež se nespravují úplně samy.

Článek 9.
Jakmile bude u sekretariátu zapsána rati

fikace dvou členů Mezinárodní organisaee 
práce, oznámí generální sekretář Svazu ná
rodů tuto skutečnost všem členům Mezi
národní organisaee práce.

článek 10.
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 11.
Každý člen, který ratifikuje tuto smlouvu, 

se zavazuje, že bude prováděti její ustanovení 
nejpozději dnem 1. července 1922 a že učiní 
opatření potřebná k tomu, aby její ustano
vení byla uskutečněna.

Článek 12.
Každý člen, který ratifikoval tuto smlouvu, 

může ji po uplynutí období desíti let ode dne,

84
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période de dix années aprěs la dáte de la mise 
en vigueur initiale de la Convention, par un 
acte communiqué au Secrétaire Général de la 
Société des Nations et par lui enregistré. La 
dénonciation ne prendra effet qu’une année 
aprěs avoir été enregistrée au Sécrétariat.

Article 13.

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

Article 14.

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

ten years from the dáte on which the Con
vention first comes into force, by an act 
communicated to the Secretary General of 
the League of Nations for registration. Such 
denunciation shall not také effect until one 
year after the dáte on which it is registered 
with the Sécrétariat.

Article 13.

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.

Article 14.

The French and English texts of this Con
vention shall both be authentic.


