Конвенција за заштита од присилна работа, 1957 (C105)
Конвенција која се однесува за Заштита од присилна работа
(Забелешка: Датум на стапување во сила: 17:01:1959.)
Конвенција:Ц105
Место: Женева
Дата на усвојување:25:06:1957
Предмет на класификација: Присилна работа
Статус: Се применува до денсека и таа е една од фундаменталните конвенции.
Генерално Собрание на Меѓународната Организација на Трудот, раководното Тело на
Меѓународната Канцеларија на Трудот , се состана во Женева на својата четиресетата
седница одржана на 5 Јуни 1957 година, и го разгледа прашањето на принудната
работа, кое е петта точка на дневниот ред на седницата , и имајќи ги во предвид
одредбите од Конвенцијата за принудна работа, 1930 година, и имајќи во предвид дека
Конвенцијата за робството, 1926, ги обезбедува сите неопходни мерки што треба да се
превземат за заштита од задолжителната и принудната работа и создавањето на услови
аналогни на робството, како и одредбите на Дополнителната Конвенција за заштита од
ропството, трговија со робови и на институции и практики слични на робството, 1956,
кои обезбедуваат целосна заштита од репресијата и принуда, и имајќи во предвид дека
со Конвенцијата за заштита на платите, 1949, се обезбедува дека платите треба да се
исплаќаат редовно и се забрануваат методите на плаќање кои што ја спречуваат
можноста на работникот за прекинување на неговиот работен однос,
Одлучи да ги усвои предлозите кои се однесуваат на прашањето на заштитата од
определни форми на принудна и присилна работа кој што представуваат кршење на
правата на човекот дефинирани во Повелбата на ООН , утврдени со Универзаланата
декларација на човекови права, и одлучи овие предлози да добијат форма на
Меѓународна Конвенција, и ја усвои на овој дваесет и петти ден, година илјада
деветстотини педесет и седма, следната Конвенција, која може да се наслови како
Конвенција за заштита од присилна работа,:
Член 1
Секој Член на Меѓународната Организација на Трудот кој што ќе ја ратификува
Конвенцијата превзема обврска да ја елиминира и да не користи било каква форма на
присилна работа -(а) како средство за политичка принуда или едукација или како казна за изразувањето
на политички ставови или гледишта што идеолошки се спротиставуваат на
воспоставениот политички, социјален или економски систем;
(б) како метод за мобилизирање и користење на работната сила за цели на економски
развој;
(в) како средство на дисциплинирање на работната сила;
(г) како казна за учество во штрајк;

(д) како средство за расна, социјална, национална или религиозна дискриминација.
Член 2
Секоја земја членка на Меѓународната Организација на Трудот која ќе ја ратификува
Конвенцијата превзема обврска да спроведе мерки за обезбедување на брза и целосна
заштита од присилната или задолжителната работа како што е специфицирано во
Членот 1 од оваа Конвенција.
Член 3
Формалната ратификација на Конвенцијата треба да биде проследена до Генералниот
Директор на Меѓународната Канцеларијата на Трудот за регистрација.
Член 4
1. Оваа Конвенција е обврзувачка само за оние Членки на Меѓународната Организација
на Трудот чиј што ратификации се регистрирани кај Генералниот Директор
2. Таа ќе стапи во сила дванаесет месеци по датумот на кој што ратификациите на две
Членки се регистрирани кај Генералниот Директор
3. Дури потоа, оваа Конвенција стапува во сила за било која Членка, дванаесет месеци
по датумот на кој што нејзината ратификација била регистрирана.
Член 5
1. Земјата членка која ја ратификувала Конвенцијата може да ја отповика истата по
истекот на десет години од датумот на кој што Конвенцијата за прв пат стапила во сила,
преку актот проследен до Генералниот-Директор на Канцеларијата на Меѓународната
Организација на Трудот за регистрација. Отповикувањето стапува во сила по една
година од датумот на неговата регистрација.
2. Секоја Членка која ја ратификувала оваа Конвенција и која што во временски период
од една година по истекот на периодот од десет години наведен во претходниот
параграф, не го искористила правото за отповикување дадено со овој Член, ќе биде
обврзана за период од наредни десет години, дури потоа може да ја отповика оваа
Конвенција по истекот на десетте години според условите определени од овој Член.
Член 6
1. Генералниот Директор на Меѓународната Канцеларијата на Трудот треба да ги
извести сите членки на Меѓународната Организација на Трудот за регистрацијата на
сите ратификации и отповикувања доставени до него од страна на членките на
Организацијата.
2. Кога ги информира Членките на Организацијата за регистрацијата на втората
ратификација испратена до него, Генералниот Директор треба да им обрне внимание на
Членките на Организацијата за датумот на кој што Конвенцијата стапува во сила.

Член 7
Генералниот Директор на Меѓународната Канцеларијата на Трудот треба да го извести
Генералниот Секретар на Обединетите Нации во согласност со Член 102 од Повелбата
на Обединетите Нации за сите детали поврзани со ратификациите и отповикувања
регистрирани од него, согласно на одредбите на претходните Членови.
Член 8
Во разумна временска рамка Раководното Тело на Меѓународната Канцеларијата за
Трудот, треба да презентира пред Генералното Собрание извештај за примената на оваа
Конвенција и треба да утврди дали постои расположение прашањето за нејзината
целосна или делумна ревизија да биде поставено на дневениот ред на Собранието.
Член 9
1. Во случај Собранието да усвои нова Конвенција која во целост или делумно ја
ревидира постоечката, во тој случај се додека новата Конвенција не обезбеди:

а) ратификација на новата ревидирана Конвенција од Членката ќе значи ипсо јуре
отповикување на оваа Конвенција, како што е наведено погоре во одредбите од Член 5,
доколку и кога новата ревидирана Конвенција ќе стапи во сила;
б) од датумот кога новата ревидирана Конвенција ќе стапи во сила оваа Конвенција
треба да престане да биде предмет на ратификација од страна на Членките
2. Оваа Конвенција треба да остане во сила во нејзината постоечка форма и содржина
за оние земји Членки, кој што ја ратификувале истата, меѓутоа не ја ратификувале
ревидираната Конвенција
Член 10
Англиската и Француската верзија на текстот на оваа Конвенција се подеднакво
важечки.

