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11- gr.
1. Forstjóri alþjóðavinnumálaskrifstofunnar skal tilkynna öllum aðildarríkjum Al- 

þjóðavinnumálastofnunarinnar skráningu allra fullgildinga og uppsagna sem aðildarríki 
stofnunarinnar hafa sent honum.

2. Þegar forstjórinn tilkynnir aðildarríkjum stofnunarinnar skrásetningu annarrar full- 
gildingarinnar, sem honum berst, skal hann vekja athygli þeirra á því hvaða dag sam- 
þykktin gangi í gildi.

12. gr.
Forstjóri alþjóðavinnumálaskrifstofunnar skal senda aðalritara Sameinuðu þjóðanna til 

skrásetningar, skv. 102. gr. sáttmála Sameinuðu þjóðanna, allar upplýsingar um fullgild- 
ingar og uppsagnir sem hann hefur skrásett í samræmi við ákvæði undanfarandi greina.

13. gr.
Þegar stjórn alþjóðavinnumálaskrifstofunnar kann að álíta það nauðsynlegt skal hún 

leggja fyrir Allsherjarþingið skýrslu um framkvæmd samþykktar þessarar og athuga jafn- 
framt hvort æskilegt sé að setja á dagskrá þingsins endurskoðun hennar allrar eða hluta 
hennar.

14. gr.
1. Ef þingið gerir nýja samþykkt, sem breytir samþykkt þessari að öllu eða nokkru 

leyti, og sú samþykkt mælir ekki fyrir um á annan veg, skal:
a. fullgilding aðildarríkis á hinni nýju samþykkt ipso jure hafa í för með sér tafarlausa 

uppsögn samþykktar þessarar, þrátt fyrir ákvæði 10. gr. hér að framan, ef hin nýja 
samþykkt öðlast gildi og þá frá þeim tíma þegar það gerist;

b. aðildarríkjum ekki heimilt að fullgilda samþykkt þessa eftir að hin nýja samþykkt 
hefur öðlast gildi.

2. Samþykkt þessi skal, hvað sem öðru líður, halda gildi sínu hvað varðar form og efni 
í þeim aðildarríkjum sem hafa fullgilt hana en ekki hina nýju samþykkt.

15. gr.
Enskur og franskur texti samþykktar þessarar eru jafngildir.

Fylgiskjal IV.

Samþykkt nr. 180, um vinnutíma skipverja og mönnun skipa.
Allsherjarþing Alþjóðavinnumálastofnunarinnar, sem kom saman til 84. þingsetu sinn- 

ar í Genf 8. október 1996 eftir kvaðningu stjórnarnefndar alþjóðavinnumálaskrifstof- 
unnar,

gefur gaum að ákvæðum Samþykktar um lágmarkskröfur á kaupskipum frá 1976 og 
bókunar við hana frá 1996 og ákvæðum Samþykktar um eftirlit með aðbúnaði og kjör- 
um skipverja frá 1996, og
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minnist mikilvægra ákvæða í eftirfarandi gerðum Alþjóðasiglingamálastofnunarinn- 
ar: Alþjóðasamþykkt um öryggi á hafinu frá 1974, með breytingum, Alþjóðasamþykkt um 
staðla um þjálfun, löggildingu og vaktavinnu skipverja frá 1978, með breytingum frá 
1995, Þingsályktun A 481 (XII) frá 1981 um Grundvallarreglur um örugga mönnun, 
Þingsályktun A 741 (18) frá 1993 um Alþjóðareglur um örugga stjórnun skipa og um 
mengunarvarnir (ISM-Code), og Þingsályktun A 772 (18) frá 1993 um þátt ofþreytu varð- 
andi mönnun og öryggi, og

minnist gildistöku Hafréttarsamnings Sameinuðu þjóðanna frá 1982, hinn 16. nóv- 
ember 1994, og

þar eð þingið hefur samþykkt tilteknar ábendingar sem varða endurskoðun á Sam- 
þykkt um vinnulaun, vinnutíma og mönnun skipa (endurskoðuð) frá 1958 og Tillögu um 
vinnulaun, vinnutíma og mönnun skipa frá 1958, sem er annað mál á dagskrá þessa þings, 
og

þar eð þingið hefur ákveðið að þessar ábendingar skuli gerðar í formi alþjóðasam- 
þykktar,

gerir þingið í dag, 22. október 1996, eftirfarandi samþykkt, sem nefna má Samþykkt 
um vinnutíma skipverja og mönnun skipa, 1996.

I. Gildissvið og skilgreiningar
1. gr.

1. Samþykkt þessi tekur til allra haffærra skipa, í eigu opinberra aðila eða einkaað- 
ila, sem skráð eru í einhverju þeirra aðildarríkja þar sem samþykkt þessi er í gildi og alla 
jafna stunda siglingar í ábataskyni. Samkvæmt samþykkt þessari skal skip, sem skráð er 
í tveim aðildarríkjum, aðeins teljast á skrá í því ríki sem leggur því til fána.

2. Að því marki sem því verður við komið, að höfðu samráði við fulltrúa samtaka eig- 
enda fiskiskipa og fiskimanna, skal réttmætt stjórnvald láta ákvæði samþykktar þessar- 
ar ná til fiskveiða í sjó í ábataskyni.

3. Leiki vafi á hvort tiltekin skip skuli teljast, samkvæmt samþykkt þessari, haffært 
skip eða skip sem stundar siglingar í ábataskyni eða skip sem stundar fiskveiðar í sjó í 
ábataskyni, skal réttmætt stjórnvald úrskurða í málinu að höfðu samráði við hlutaðeig- 
andi samtök skipaeigenda, farmanna og fiskimanna.

4. Undir samþykkt þessa falla ekki tréskip með hefðbundnu lagi, svo sem arab- 
ísk/afrísk seglskip og djúnkur.

2. gr.
I samþykkt þessari:

a. táknar hugtakið „réttmætt stjórnvald“ ráðherra, ráðuneyti eða annað opinbert stjórn- 
vald sem fer með umboð til að gefa út reglugerðir, fyrirmæli eða aðrar leiðbeining- 
ar sem hafa lagagildi hvað snertir vinnu- og hvíldartíma skipverja eða mönnun skipa;

b. táknar hugtakið „vinnutími" þann tíma sem sæfaranda er ætlað að vera að störfum 
í þágu skipsins;

c. táknar hugtakið „hvíldartími“ þann tíma sem ekki telst vinnutími; stutt hlé frá störf- 
um falla ekki undir þetta hugtak;

d. táknar hugtakið „sæfarandi“ sérhvern sem þannig er skilgreindur í lögum og reglu- 
gerðum hvers ríkis eða í heildarsamningum og er ráðinn til einhverra starfa um borð 
í haffæru skipi sem samþykkt þessi tekur til;
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e. táknar hugtakið „skipseigandi“ eiganda skipsins eða hvers kyns fyrirtæki eða per- 
sónu, svo sem framkvæmdastjóra eða þurrleigutaka, sem hefur tekið að sér að gera 
skipið út fyrir eiganda þess og þar með samþykkt að taka á sig allar skyldur og alla 
ábyrgð sem því er samfara;

II. VlNNU- OG HVÍLDARTÍMI SKIPVERJA
3. gr.

Innan þeirra marka sem fram koma í 5. gr. skal skilgreina annaðhvort hámarksfjölda 
vinnustunda, sem óheimilt er að fara fram úr á tilteknu tímabili, eða lágmarksfjölda hvfld- 
arstunda sem mönnum skal tryggður á tilteknu tímabili.

4. gr.
Aðildarríki sem hefur fullgilt samþykkt þessa viðurkennir að reglur um venjulegan 

vinnutíma skipverja, líkt og annarra launþega, skuli grundvallast á átta klukkustunda 
vinnudegi, með einum frídegi í viku og hvíld á opinberum frídögum. Það skal samt sem 
áður ekki hindra að aðildarríki hafi sínar aðferðir til að löggilda eða bóka heildarsam- 
komulag sem kveður á um venjulegan vinnutíma skipverja sem sé ekki síður hagstæð- 
ur en þessi viðmiðun.

5. gr.
1. Mörk vinnutíma og hvíldartíma skulu vera sem hér segir:

a. hámarksfjöldi vinnustunda sé ekki meiri en:
i. 14 klukkustundir á 24 stunda tímabili; og
ii. 72 klukkustundir á sjö daga tímabili; 

eða
b. lágmarksfjöldi hvíldarstunda sé ekki innan við:

i. tíu klukkustundir á 24 stunda tímabili; og
ii. 77 klukkustundir á sjö daga tímabili.

2. Oheimilt er að skipta hvíldartíma niður á fleiri en tvö tímabil, og skal annað gefa
a.m.k. sex klukkustunda hvíld, og á milli tveggja hvíldartímabila skulu aldrei líða meira 
en 14 klukkustundir.

3. Útkalls-, bruna- og björgunaræfingar, og aðrar æfingar sem mælt er fyrir um í lög- 
um og reglugerðum hvers ríkis og alþjóðalögum, skal halda með þeim hætti að þær valdi 
sem minnstri röskun á hvíldartíma og leiði ekki til ofþreytu.

4. Að því er varðar aðstæður þar sem sæfarandi er til taks, svo sem þegar enginn er 
í vélarrúmi, skal hlutaðeigandi fá fullnægjandi uppbót á hvíldartíma ef venjulegur hvíld- 
artími hefur raskast vegna útkalls til vinnu.

5. Ef enginn heildarsamningur eða gerðardómsúrskurður er fyrir hendi, eða ef rétt- 
mætt stjórnvald ákveður að ákvæði í samningi eða úrskurði séu ófullnægjandi hvað varð- 
ar 3. og 4. mgr., skal réttmætt stjórnvald setja slík ákvæði til að tryggja hlutaðeigandi 
skipverjum nægilega hvíld.

6. Ekkert í 1. og 2. mgr. skal koma í veg fyrir að aðildarrflci hafi lög eða reglugerð- 
ir eða aðferð til þess að réttmætt stjórnvald geti löggilt eða bókað heildarsamninga sem 
heimila undanþágur frá þeim mörkum sem sett eru fram. Slíkar undanþágur skulu, svo 
sem mögulegt er, fylgja mörkuðum stöðlum, en þó er heimilt að í þeim sé gert ráð fyr- 
ir tíðari eða lengri leyfum eða að veitt sé uppbótarleyfi til skipverja sem ganga vaktir eða 
skipverja sem starfa um borð í skipum í stuttum ferðum.
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7. Aðildarríki skal krefjast þess að tafla yfir vinnufyrirkomulag áhafnar hangi uppi á 
aðgengilegum stað og skal hún geyma eftirfarandi upplýsingar fyrir hverja stöðu, hið 
minnsta:

a. tímaáætlun yfir þjónustu á sjó og þjónustu í höfn; og
b. hámarksfjölda vinnustunda og lágmarksfjölda hvíldarstunda samkvæmt lögum, reglu- 

gerðum eða heildarsamningum í fánaríkinu.
8. Taflan sem vitnað er til í 7. mgr. skal vera með stöðluðu sniði, á því tungumáli eða 

tungumálum sem notuð eru í hlutaðeigandi skipi og á ensku.

6. gr.
Enginn sæfarandi undir 18 ára aldri skal vinna að nóttu til. í þessari grein merkir 

„nótt“ tímabil sem nær yfir níu samfelldar klukkustundir, þar á meðal tímann frá mið- 
nætti fram til klukkan fimm að morgni. Ekki er nauðsynlegt að beita þessu ákvæði þeg- 
ar það gæti spillt árangri þjálfunar ungra skipverja, á aldrinum 16 til 18 ára, sem unnið 
er að samkvæmt ákveðnum áætlunum.

7. gr.
1. Ekkert í samþykkt þessari skal teljast veikja rétt skipstjóra til að fara fram á að sæ- 

farandi vinni á hvaða tíma sem vera skal þegar öryggi skipsins, fólks eða farms um borð 
í því er í húfi, eða þegar aðstoða þarf önnur skip eða fólk í sjávarháska.

2. Samkvæmt 1. mgr. getur skipstjóri fellt áætlanir yfir vinnu- og hvíldarstundir úr 
gildi um stundarsakir og farið fram á að sæfarandi vinni eins og nauðsyn krefur þar til 
eðlilegt ástand hefur komist á að nýju.

3. Eins fljótt og því verður við komið, eftir að eðlilegt ástand hefur komist á að nýju, 
skal skipstjóri tryggja að sérhver sæfarandi sem hefur unnið á áætluðum hvíldartíma fái 
fullnægjandi hvíld.

8- gr.
1. Aðildarríki skal krefjast þess að haldnar séu skrár yfir daglegan vinnu- og hvíld- 

artíma skipverja svo að hægt sé að fylgjast með hvort farið er að ákvæðum í 5. gr. Sæ- 
farandi skal fá eintök af skrám sem varða hann og skulu þau árituð af skipstjóra, eða öðr- 
um sem skipstjóri gefur umboð til þess, og af sæfaranda.

2. Réttmætt stjórnvald skal ákveða hvaða háttur skal hafður á slíku skýrsluhaldi um 
borð, þar á meðal hversu langt má líða milli skráningar upplýsinga. Réttmætt stjórnvald 
skal ákveða form skráa yfir vinnu- og hvíldartíma skipverja, og skal hafa til hliðsjónar 
fáanlegar leiðbeiningar frá Alþjóðavinnumálastofnuninni eða nota staðlað form sem stofn- 
unin leggur til. Það skal vera á því tungumáli eða þeim tungumálum sem kveðið er á um 
í 8. mgr. 5. gr.

3. Afrit af þeim ákvæðum í löggjöf hvers ríkis sem máli skipta og varða samþykkt 
þessa og af þeim heildarsamningum sem mestu varða skulu vera um borð í skipum, þar 
sem skipverjar hafa aðgang að þeim.

9. gr.
Réttmætt stjórnvald skal fara yfir og árita skrárnar, sem fjallað er um í 8. gr., með 

hæfilegu millibili til að ganga úr skugga um að farið sé að þeim ákvæðum sem mæla fyr- 
ir um vinnu- og hvíldartíma og setja samþykkt þessa í gildi.
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10. gr.
Ef skrárnar eða önnur gögn gefa vísbendingar um brot á ákvæðum um vinnu- og hvíld- 

artíma skal réttmætt stjórnvald fara fram á að gerðar verði ráðstafanir til að komast hjá 
slíkum brotum í framtíðinni, þar á meðal að mönnun skipsins verði endurskoðuð ef nauð- 
syn krefur.

III. MÖNNUN SKIPA 
11-gr.

1. A sérhverju skipi, sem samþykkt þessi tekur til, skulu starfa nægilega margir menn 
svo að öryggi og skilvirkni sé tryggð, í samræmi við gerð varðandi lágmarksreglur um 
örugga mönnun eða annað sambærilegt réttmætt stjórnvald hefur gefið út.

2. Þegar kröfur um mönnun eru settar, samþykktar eða endurskoðaðar, skal réttmætt 
stjórnvald hafa í huga:

a. nauðsyn þess að komast hjá óhóflegri stjórnvinnu eða halda henni í lágmarki, að svo 
miklu leyti sem því verður við komið, til að tryggja nægilega hvíld og takmarka of- 
þreytu; og

b. þær alþjóðlegu gerðir sem raktar eru í inngangsorðum.

12. gr.
Enginn undir 16 ára aldri skal vinna um borð í skipi.

IV. ÁBYRGÐ SKIPAEIGENDA OG SKIPSTJÓRA
13. gr.

Eigandi skips skal tryggja að skipstjóra sé séð fyrir því sem nauðsynlegt er til að upp- 
fylla skuldbindingar samþykktar þessarar, þar með taldar þær sem varða hæfilega mönn- 
un skipsins. Skipstjóri skal gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að farið sé 
að kröfum samþykktar þessarar um vinnu- og hvíldartíma skipverja.

14. gr.
Aðildarríki, sem fullgildir samþykkt þessa, skal vera ábyrgt fyrir því að ákvæðum 

hennar sé beitt með lögum og reglugerðum, nema þar sem henni er hrundið í framkvæmd 
með heildarsamningum, úrskurði gerðardóms eða dómstóls.

15. gr.
Aðildarríki skal:

a. gera allar nauðsynlegar ráðstafanir, þar á meðal með viðeigandi þvingunum eða öðr- 
um aðgerðum til úrbóta, til að tryggja skilvirka framkvæmd á ákvæðum samþykkt- 
ar þessarar;

b. halda uppi viðeigandi eftirliti til að hafa umsjón með þeim aðgerðum sem beitt er við 
framkvæmd samþykktar þessarar og leggja fram nauðsynlegt fjármagn til þeirra; og

c. að höfðu samráði við samtök skipaeigenda og skipverja, fylgja ákveðnum reglum við 
að rannsaka kvartanir varðandi þau málefni sem samþykkt þessi fjallar um.
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VI. Lokaákvæði
16. gr.

Samþykkt þessi er endurskoðun á Samþykkt um vinnulaun, vinnutíma og mönnun 
skipa (endurskoðuð) frá 1958, Samþykkt um vinnulaun, vinnutíma og mannafla á skip- 
um (endurskoðuð) frá 1949, Samþykkt um vinnutíma og mannafla á skipum frá 1946 og 
Samþykkt um vinnutíma og stærð áhafnar frá 1936. Frá og með þeim gildistökudegi sam- 
þykktar þessarar er ekki lengur hægt að fullgilda ofangreindar samþykktir.

17. gr.
Formlegar fullgildingar samþykktar þessarar skulu sendar forstjóra alþjóðavinnumála- 

skrifstofunnar til skrásetningar.

18. gr.
1. Samþykkt þessi skal einungis vera bindandi fyrir þau aðildarríki Alþjóðavinnu- 

málastofnunarinnar sem hafa látið forstjórann skrá fullgildingar sínar.
2. Hún gengur í gildi sex mánuðum eftir að fullgildingar fimm aðildarríkja, þar af 

þriggja sem hvert um sig ræður yfir skipastól sem er a.m.k. ein milljón brúttólesta, hafa 
verið skráðar hjá forstjóranum.

3. Síðan gengur samþykktin í gildi að því er snertir hvert aðildarríki tólf mánuðum eft- 
ir að fullgilding þess hefur verið skráð.

19. gr.
1. Aðildarríki, sem fullgilt hefur samþykkt þessa, getur sagt henni upp að liðnum tíu 

árum frá fyrstu gildistöku hennar. Tilkynningu um uppsögn skal senda forstjóra alþjóða- 
vinnumálaskrifstofunnar til skrásetningar. Slík uppsögn öðlast ekki gildi fyrr en ár er lið- 
ið frá skrásetningardegi hennar.

2. Sérhvert aðildarríki, sem fullgilt hefur samþykkt þessa en notfærir sér ekki innan 
árs frá lokum tíu ára tímabilsins, sem um getur í fyrri tölulið, rétt þann til uppsagnar sem 
kveðið er á um í þessari grein, skal bundið af henni í annað tíu ára tímabil, en getur síð- 
an sagt henni upp að loknu hverju tíu ára tímabili í samræmi við ákvæði þessarar grein- 
ar

20. gr.
1. Forstjóri alþjóðavinnumálaskrifstofunnar skal tilkynna öllum aðildarríkjum Al- 

þjóðavinnumálastofnunarinnar skráningu allra fullgildinga og uppsagna sem aðildarríki 
stofnunarinnar hafa sent honum.

2. Þegar skilyrðum 2. mgr. 18. gr. er fullnægt skal forstjórinn vekja athygli aðildar- 
ríkja stofnunarinnar á því hvaða dag samþykktin gangi í gildi.

21. gr.
Forstjóri alþjóðavinnumálaskrifstofunnar skal senda aðalritara Sameinuðu þjóðanna til 

skrásetningar, skv. 102. gr. sáttmála Sameinuðu þjóðanna, allar upplýsingar um fullgild- 
ingar og uppsagnir sem hann hefur skrásett í samræmi við ákvæði undanfarandi greina.
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22. gr.
Þegar stjórn alþjóðavinnumálaskrifstofunnar kann að álíta það nauðsynlegt skal hún 

leggja fyrir Alþjóðavinnumálaþingið skýrslu um framkvæmd samþykktar þessarar og at- 
huga jafnframt hvort æskilegt sé að setja á dagskrá þingsins endurskoðun hennar allrar 
eða hluta hennar.

23. gr.
1. Ef þingið gerir nýja samþykkt, sem breytir samþykkt þessari að öllu eða nokkru 

leyti, og sú samþykkt mælir ekki fyrir um á annan veg, skal:
a. fullgilding aðildarríkis á hinni nýju samþykkt ipso jure hafa í för með sér tafarlausa 

uppsögn samþykktar þessarar, þrátt fyrir ákvæði 19. gr. hér að framan, ef hin nýja 
samþykkt öðlast gildi og þá frá þeim tíma þegar það gerist;

b. aðildarríkjum ekki heimilt að fullgilda samþykkt þessa eftir að hin nýja samþykkt 
hefur öðlast gildi.

2. Samþykkt þessi skal, hvað sem öðru líður, halda gildi sínu hvað varðar form og efni 
í þeim aðildarríkjum sem hafa fullgilt hana en ekki hina nýju samþykkt.

24. gr.
Enskur og franskur texti samþykktar þessarar eru jafngildir.

Fylgiskjal V.

Tillaga nr. 184, um heimastörf.
Allsherjarþing Alþjóðavinnumálastofnunarinnar, sem kom saman til 83. þingsetu sinn- 

ar í Genf 4. júní 1996 eftir kvaðningu stjórnarnefndar alþjóðavinnumálaskrifstofunnar,
minnist þess að margar alþjóðlegar samþykktir og tillögur, þar sem kveðið er á um al- 

menna staðla varðandi aðbúnað fólks á vinnustöðum, geta átt við fólk sem starfar heima, 
og

gefur gaum að því að vegna þeirra sérstöku aðstæðna sem einkenna heimastörf er 
æskilegt að aðlaga þessar samþykktir og tillögur betur þörfum fólks sem starfar heima og 
bæta inn í þær stöðlum sem taka tillit til sérstöðu slíkra starfa, og

þar eð þingið hefur samþykkt tilteknar ábendingar varðandi heimastörf, sem er fjórða 
mál á dagskrá þessa þings, og

þar eð þingið hefur ákveðið að þessar ábendingar skuli gerðar í formi alþjóðasam- 
þykktar,

gerir þingið í dag, 20. júní 1996, eftirfarandi tillögu sem nefna má Tillögu um heima- 
störf, 1996.

I. Skilgreiningar og gildissvið
1. I þessari tillögu:

a. táknar hugtakið „heimastörf“ störf sem svonefndur heimastarfsmaður innir af hendi 
og eru unnin:
i. innan veggja heimilisins eða á einhverjum öðrum stað, sem hlutaðeigandi heima- 

starfsmaður kýs sjálfur, utan vinnustaðar atvinnurekanda;
ii. gegn endurgjaldi;


