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Regeringens proposition till Riksdagen med anledning av vissa 
beslut som fattats vid den 79:e Internatjonella arbetskonferensen 
1992 

PROPOSITIONENS HUVUDSARLIGA INNEHÅLL 

Denna proposition innehåller ett förslag till 
partiellt godkännande av konvention nr 173 
som Internationella arbetsorganisationens 
(ILO) allmänna konferens, Internationella ar
betskonferensen, antog 1992. Konventionen 
gäller skydd av arbetstagares fordran i händelse 
av arbetsgivarens insolvens. Samtidigt bringas 
den kompletterande rekommendationen nr 180, 
som arbetskonferensen antog i samband med 
konventionen, riksdagen till kännedom. 

I konvention nr 173 avses med insolvens 
situationer där, enligt nationell lagstiftning, ett 
förfarande har inletts angående en arbetsgiva
res tillgångar i syfte att kollektivt ersätta 
dennes borgenärer. Del I i konventionen inne
håller allmänna bestämmelser, del II gäller 
skydd av arbetstagares fordran genom för
månsrätt och del III skydd av arbetstagares 
fordran genom ett lönegarantiinstitut samt del 
IV allmänna slutbestämmelser. En medlemsstat 
som ratificerar konventionen skall utöver del
arna I och IV även godta förpliktelserna 
antingen del II eller del III eller bådadera. 

331614D 

Den finska lagstiftningen motsvarar konven
tionens bestämmelser om lönegarantisystemet 
och ställer inga hinder för godkännande av 
konventionen till denna del. Enligt lagen om 
den ordning i vilken borgenärer skall få betal
ning (1578/92) fördelas gäldenärens tillgångar 
vid konkurs eller utsökning så att kostnaderna 
för verkställigheten och fordringarna med 
panträtt betalas först varefter övriga borgenä
rer har lika rätt till betalning i förhållande till 
beloppet av sina fordringar. Därför kan Fin
land inte ratificera bestämmelserna om skydd 
av arbetstagares fordran genom förmånsrätt i 
del II i konventionen. 

Bestämmelserna i konventionen harmonierar 
även med EG:s direktiv om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om skydd för 
arbetstagarna vid arbetsgivarens insolvens 
(80/987/EEG). Detta direktiv omfattas av EES
avtalet. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

l. Ärendets beredning 

Konvention nr 173 om skydd av arbetstaga
res fordran i händelse av arbetsgivarens insol
vens och den kompletterande rekommendatio
nen nr 180 antogs vid Internationella arbets
konferensen i juni 1992. 

Justitieministeriet, Industrins och Arbetsgi
varnas Centralförbund TT, Affärsarbetsgivar
nas Centralförbund AAC, kommunala arbets
marknadsverket, statens arbetsmarknadsverk, 
Finlands Fackförbunds Centralorganisation 
FFC och Finlands Tekniska Funktionärsorga
nisationers Centralförbund FTFC gav sina 
utlåtanden för beredningen av denna proposi
tion. 

2. Nuläget och konventionens bety
delse 

Syftet med konventionen och rekommenda
tionen är att förbättra skyddet av en arbetsta
gares fordran i händelse av arbetsgivarens 
insolvens. Konventionen och rekommendatio
nen är tudelade så, att arbetstagarnas fordring
ar skyddas dels genom en förmånsrätt (del II), 
och dels genom ett lönegarantiinstitut (del III). 
Med denna indelning har eftersträvats flexi
bilitet och det att så många medlemsstater som 
möjligt kan godkänna konventionen. En med
lemsstat kan välja om den ratificerar både del 
II och del III i konventionen eller endast den 
ena av dem. 

I Finland har arbetstagarnas fordringar hit
tills skyddats såväl genom bästa allmänna 
förmånsrätt vid konkurs som genom ett löne
garantisystem. Vid ingången av 1993 avskaffa
des systemet med förmånsrätt genom lagen om 
den ordning i vilken borgenärer skall få betal
ning (1578/92). Genom denna lag slopas den 
allmänna förmånsrätten, även förmånsrätten 
för sådan fordran som grundar sig på ett 
arbetsförhållande, efter en övergångsperiod på 
två år. Såväl vid utsökning som vid konkurs 
fördelas gäldenärens tillgångar i fortsättningen 
så att kostnaderna för verkställigheten och 
fordringarna med panträtt betalas först varef
ter övriga borgenärer har lika rätt till betalning 
i förhållande till beloppet av sina fordringar. 
På grund av att systemet med förmånsrätt har 
avskaffats kan Finland inte ratificera bestäm-

melserna om skydd av arbetstagares fordran 
genom förmånsrätt i del II i konventionen. 

Om lönegarantissystemet stadgas i lagen om 
lönegaranti (649/73), i förordningen om löne
garanti (833/73) samt i lagen om lönegaranti 
för sjömän (927/79) och förordningen om 
lönegaranti för sjömän (137/81). Den finska 
lönegarantilagstiftningen uppfyller villkoren i 
konvention nr 173 så att det inte finns några 
hinder för ratificeringen av del III i konventio
nen. 

ILO har tidigare, år 1949, antagit konven
tionen nr 95 om rättsskydd för lön som 
Finland inte har ratificerat. Godkännande av 
förpliktelserna i del II i denna nya konvention 
medför automatiskt att förpliktelserna i kon
vention nr 95 upphör att gälla. En medlemsstat 
som godkänner del III kan även befrias från 
förpliktelserna i konvention nr 95 till den del 
lönegarantisystemet täcker de fordringar som 
skall skyddas. Konventionen nr 95 är fortfa
rande öppen för nya ratificeringar. 

3. Avtalsförpliktelsernas 
ande till integrationen 
ropa 

förhåll
V ästeu-

I anslutning till EES-avtalet kommer bestäm
melserna i EG:s direktiv (80/987/EEG) om 
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning 
om skydd för arbetstagarna vid arbetsgivarens 
insolvens också att bli bindande för Finland. 
Detta direktiv innehåller bestämmelser om hur 
medlemsstatenia skall skydda arbetstagarnas 
fordringar genom garantiinstitutioner. I direk
tivet definieras de situationer då arbetsgivaren 
är insolvent och den tidsperiod under vilken 
fordringarna skall skyddas, samt ställs vissa 
viktiga krav på garantiinstitutionerna i avsikt 
att skydda arbetstagarna. I direktivet finns 
även bestämmelser om social trygghet. Såväl i 
ILO:s konvention nr 173 som i det direktiv som 
gäller lönegarantin fastställs en miniroinivå för 
skyddet av arbetstagaren, från vilken avvikelse 
alltid kan ske till förmån för arbetstagaren. 
Bestämmelserna i konventionen harmonierar 
även i övrigt med det nämnda direktivet. 
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DETALJMOTIVERING 

l. Konventionens och rekommenda
tionens innehåll 

Del I i konventionen innehåller allmänna 
bestämmelser. I artikel l definieras uttrycket 
"insolvens". Med detta avses en situation där, 
enligt nationell lagstiftning, ett förfarande har 
inletts angående en arbetsgivares tillgångar i 
syfte att kollektivt ersätta dennes borgenärer. 
En medlemsstat kan vid tillämpningen av 
konventionen utsträcka uttrycket "insolvens" 
till att omfatta även andra situationer i vilka 
arbetstagarnas fordran inte kan betalas på 
grund av arbetsgivarens ekonomiska situation. 

Enligt artikel 3 i konventionen skall en 
medlemsstat godta antingen förpliktelserna i 
del Il, som tillgodoser skydd av arbetstagares 
fordran genom en förmånsrätt, eller förpliktel
serna i del III, som tillgodoser skydd av 
arbetstagares fordran genom en lönegarantiins
titution, eller så kan medlemsstaten godkänna 
förpliktelserna i bägge delarna. Detta val skall 
framgå av en deklaration fogad till ratifika
tionsdokumentet. 

Tillämpningsområdet för konventionen är 
enligt artikel 4 allmänt så att det gäller alla 
anställda och alla sektorer av ekonomisk verk
samhet. Vissa kategorier arbetstagare, i synner
het offentliganställda, kan dock undantas från 
båda delarna i konventionen på grund av sina 
särskilda anställningsförhållanden, eller om det 
finns andra slag av garantier som erbjuder dem 
ett skydd som är likvärdigt med det som 
tillhandahålls genom konventionen. Informa
tion om undantagen och skälen för dessa skall 
lämnas till Internationella arbetsorganisatio
nen. 

Del II i konventionen innehåller bestämmel
ser om skydd av arbetstagares fordran genom 
förmånsrätt. Enligt artikel 5 skall arbetstagares 
fordran som härrör från deras anställning i 
händelse av en arbetsgivares insolvens skyddas 
genom en förmånsrätt så att de betalas från 
den insolventa arbetsgivarens tillgångar innan 
icke förmånsberättigade borgenärer får ersätt
ning för sin andel. 

I artikel 6 i konventionen uppräknas de 
fordringar som förmånsrätten åtminstone skall 
omfatta. 

Förmånsrätten för en arbetstagares fordran 
skall enligt artikel 7 i konventionen begränsas 
genom nationell lagstiftning eller föreskrifter 
till ett bestämt belopp som inte får understiga 
en socialt acceptabel nivå. 

Enligt artikel 8 i konventionen skall arbets
tagarnas fordran i nationell lagstiftning och 
föreskrifter ges en bättre förmånsrätt än de 
flesta andra förmånsberättigade fordringar och 
särskilt i förhållande till krav från staten och 
socialförsäkringssystemet. 

Del III i konventionen innehåller bestämmel
ser om skydd av arbetstagares fordran genom 
ett lönegarantiinstitut Enligt artikel 9 skall 
betalning av fordran som arbetstagare har på 
arbetsgivaren och som härrör sig från deras 
anställning garanteras genom ett lönegaran
tiinstitut när arbetsgivaren inte kan betala på 
grund av insolvens. 

Enligt artikel 10 i konventionen kan en 
medlemsstat efter konsultationer med de mest 
representativa arbetsgivar- och arbetstagaror
ganisationerna vidta lämpliga åtgärder för att 
förhindra eventuellt missbruk. 

Av artikel Il i konventionen framgår att i 
konventionen inte ges bestämmelser om orga
nisation, administration, drift och finansiering 
av lönegarantiinstitutet. Verksamhetsformerna 
och -metoderna kan fastställas genom nationell 
lagstiftning eller praxis. 

I artikel 12 i konventionen fastställs vilka av 
arbetstagarnas fordringar som åtminstone bör 
skyddas. Arbetstagarnas lön och fordran på 
ersättning i förbindelse med betald frånvaro 
skall skyddas åtminstone för åtta veckor före 
tidpunkten för insolvensen eller före anställ
ningens upphörande. Intjänad semesterersätt
ning skall betalas för minst sex månader före 
tidpunkten för insolvensen eller före anställ
ningens upphörande. Det avgångsvederlag som 
skall betalas till arbetstagare då deras anställ
ning upphör bör dessutom skyddas. 

Enligt artikel 13 i konventionen kan maxi
mibeloppet av lönegarantin begränsas, men den 
får inte understiga en socialt acceptabel nivå. 
Maximibeloppet skall vid behov justeras när 
det är nödvändigt för att upprätthålla dess 
värde. 

Med tanke på arbetsgivarens insolvens har 
rekommendationen ett vidare tillämpningsom
råde än konventionen och omfattar betydligt 
flera fordringar som skall skyddas i händelse av 
insolvens. A v bakgrundsmaterialet till rekom
mendationen framgår att förteckningarna en
dast består av exempel och att avsikten är att 
medlemsstaterna skall kunna välja ut de punk
ter som lämpar sig för deras eget system. 

Del II i rekommendationen gäller skydd av 
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arbetstagares fordran genom förmånsrätt. I 
punkt 3. l) uppräknas de fordringar som 
förmånsrätten åtminstone bör omfatta. Dess
utom uppräknas i punkt 3. 2) de fordringar 
som även kan skyddas genom en förmånsrätt. 

I punkt 5 i rekommendationen omnämns de 
fordringar som förfaller efter det att insolvens
förfaradet har inletts. Punkt 6 i rekommenda
tionen gäller påskyndande av utbetalningar. 

Del III i rekommendationen gäller skydd av 
arbetstagares fordran genom ett lönegarantiins
titut. I punkt 7 som gäller tillämpningsområdet 
konstateras att ett lönegarantiinstituts skydd av 
arbetstagarnas fordringar bör ha största möj
liga omfattning. 

Punkt 8 gäller verksamhetsprinciperna för 
lönegarantiinstituten. Enligt punkten bör sys
temen vara administrativt, ekonomiskt och 
juridiskt oberoende av arbetsgivaren. Arbetsgi
varna bör bidra till finansieringen av dessa 
institut, om inte finansieringen helt sköts av 
offentliga myndigheter. Arbetstagarnas in
tressen bör skyddas oavsett om arbetsgivaren 
har uppfyllt eventuella förpliktelser när det 
gäller att bidra till finansieringen av instituten. 
Lönegarantiinstitutets utbetalningar till arbets
tagarna medför att garantiinstitutet inträder i 
arbetstagarnas ställe gentemot arbetsgivaren. 
De medel som insamlats för lönegarantiinstitu
tet får användas endast för detta ändamål. 

De fordringar som omfattas av lönegarantin 
uppräknas detaljerat i punkt 9 i rekommenda
tionen. Fordringarna är uppdelade i två grup
per, av vilka den ena omfattar fordringar som 
lönegarantin bör täcka och den andra sådana 
som kan täckas med lönegarantin. 

I rekommendationens sista punkt finns en 
anvisning enligt vilken arbetstagarna bör kon
sulteras. Arbetstagarna eller deras representan
ter bör få information i rätt tid och bli 
konsulterade beträffande det insolvensförfaran
de som inletts och till vilka arbetstagarnas 
fordringar hänför sig. 

2. Konventionens och rekommenda
tionens förhållande till finsk lag
stiftning och praxis 

I Finland har arbetstagarnas fordringar hit
tills skyddats genom bästa allmänna förmåns
rätt vid konkurser. Systemet med förmånsrätter 
avskaffades genom lagen om den ordning i 
vilken borgenärer skall få betalning (1578/92). 
Efter en övergångsperiod på två år slopas de 

allmänna förmånsrätterna, även förmånsrätten 
för en fordran som grundar sig på ett arbets
förhållande. Vid utsökning och konkurs förde
Jas gäldenärens tillgångar så att kostnaderna 
för verkställigheten och fordringarna med 
panträtt betalas först, varefter de övriga bor
genärerna har lika rätt till betalning i förhåll
ande till beloppet av sina fordringar. 

Om lönegarantisystemet stadgas i lagen om 
lönegaranti (649/73) och i förordningen om 
lönegaranti (833/73) samt för sjömäns del i 
Jagen om lönegaranti för sjömän (927/79) och 
förordningen om lönegaranti för sjömän 
(137/81). Med avseende på de nämnda lagarna 
medför definitionen på insolvens inte några 
problem. Enligt lagarna tryggas betalningen av 
arbetstagarnas löner och andra fordringar som 
grundar sig på arbetsförhållandet vid arbetsgi
varens konkurs eller betalningsoförmåga av 
staten genom lönegaranti. I fråga om insolvens 
är definitionerna så täckande att de i praktiken 
kan tillämpas på alla sådana situationer i vilka 
arbetsgivaren på grund av ekonomiska svårig
heter inte kan betala lönerna. 

Lagen om lönegaranti och lagen om lönega
ranti för sjömän gäller generellt sett arbetsta
gare i arbetsförhållande. Tjänstemännen inom 
den offentliga förvaltningen berörs givetvis inte 
av systemet. Lagarna har inte heller tillämpats 
på arbetstagare som står i arbetsförhållande till 
staten eller kommunen. Detta har motiverats 
bl.a. med att staten eller en kommun inte kan 
försättas i konkurs. Ett formellt hinder för 
lönegaranti i fråga om dessa personer har varit 
att deras fordran inte har kunnat ha den 
förmånsrätt för lönefordran vid arbetsgivarens 
konkurs som avses i 4 § l m om. förordningen 
om förmånsrätt och som förutsätts i 2 § l mom 
lagen om lönegaranti. 

I samband med reformen av förmånsrätten 
ändrades lagen om lönegaranti så att förmåns
rätten för fordran vid arbetsgivarens konkurs 
slopas från och med den l januari 1995. 
Emedan betalningen av lönefordran som gäller 
statstjänstemän och kommunala tjänstein
nehavare samt arbetstagare inom stats- och 
kommunalförvaltningen dock alltid är garante
rad i dess helhet av statens eller kommunernas 
medel, kan betalning enligt lönegarantin inte 
komma i fråga i praktiken. Avsikten är därför 
att i den första rapporten om tillämpningen av 
konventionen informera ILO om att Finland i 
enlighet med punkterna 2 och 3 i artikel 4 
lämnar de stats- och kommunanställda utanför 
tillämpningen av konventionen. 
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Enligt lagen om lönegaranti betalas de ford
ringar som grundar sig på ett arbetsförhållande 
och som har förfallit inom tre månader före 
inlämnande av lönegarantiansökan. Det inne
bär ett bättre skydd för fordringarna än vad 
som förutsätts i artikel 12 i konventionen. Den 
tidsperiod under vilken fordringarna skyddas 
är åtta veckor längre och ersättaodet kan gälla 
alla slags fordringar som grundar sig på ett 
arbetsförhållande. Semesterersättningarna kan 
betalas för hela kvalifikationsåret och för en 
ännu längre tid, om de förfaller till betalning 
inom den tid som avses i stadgandet. Enligt 
finsk arbetslagstiftning har arbetsgivaren ingen 
skyldighet att till sina arbetstagare betala så
dant avgångsvederlag som avses i punkt d i 
artikeln då anställningen upphör. Däremot 
omfattar lönegarantin ersättningar eller gottgö
relser av annat slag vid upphörande av arbets
förhållandet, om arbetsgivaren är skyldig att 
betala sådana. 

I konventionen bestäms tidsperioden för de 
fordringar som skall betalas av ett lönegaran
tiinstitut från tidpunkten för arbetsgivarens 
insolvens eller arbetsförhållandets upphörande. 
I lagen om lönegaranti har betalningsvillkoren 
däremot sammankopplats med den tidpunkt då 
fordringarna förfaller till betalning och lönega
rantiansökningarna lämnas in. En lösning en
ligt lagen om lönegaranti är för arbetstagaren 
fördelaktigare så till vida att betalning enligt 
lönegaranti kan betalas även medan arbetsför
hållandet pågår. Dessutom kan en och samma 
arbetstagare lämna in flera på varandra följan
de ansökningar som gäller fordran hos samma 
arbetsgivare. Emedan betalningsoförmågan en
ligt lagen om lönegaranti inte heller är bunden 
vid konkurs eller något annat formellt förfa
rande, lämpar det sig inte för vårt system att 
bedöma fordringarna enligt den tidpunkt då 
insolvensen inleds. Det faktum att rätten till 
lönegaranti är beroende av inlämnande av 
ansökan strider i och för sig inte mot konven
tionen, emedan konventionen över huvud taget 
inte reglerar frågor som gäller lönegarantiför
farandet och -ansökan. Det är därför inte 
nödvändigt att ändra lagen om lönegaranti att 
motsvara konventionens strukturer, med beak
tande av att arbetstagarnas fordringar är skyd
dade åtminstone under den tidsperiod som 
konventionen förutsätter, såvida ansökan om 
lönegaranti inlämnas omedelbart efter det att 
arbetsförhållandet har upphört. 

Enligt 2 § lagen om ändring av lagen om 
lönegaranti (1587/92), som trädde i kraft vid 

ingången av 1993, kan dessutom vissa fordring
ar av ersättningsnatur sökas inom tre månader 
från det att saken har avgjorts genom laga 
kraft vunnen dom eller överenskommelse har 
nåtts med iakttagande av vedertagen arbets
marknadspraxis. 

I lagen om lönegaranti och lagen om löne
garanti för sjömän finns inte någon speciell 
förteckning över de olika typer av fordringar 
som skall skyddas, emedan arbetstagarnas 
samtliga fordringar som grundar sig på ett 
arbetsförhållande kan betalas enligt lönegaran
tin. Att olika typer av fordringar har nämnts i 
rekommendationen har inte någon särskild 
betydelse för Finlands del. I den sista punkten 
i förteckningen rekommenderas det dock att 
alla sådana fordringar som nämns i förteck
ningen bör skyddas om de har tillerkänts en 
arbetstagare genom dom eller skiljedom tre 
månader före tidpunkten för insolvensen. Det 
är fråga om skydd av stridiga fordringar i fall 
då processen har avslutats inom den nämnda 
tiden. Lagarna om lönegaranti skyddar inte 
betalningen av stridiga fordringar lika bra i alla 
situationer. 

I artikel 13 punkt l i konventionen bestäms 
att fordringar som skyddats genom ett lönega
rantiinstitut kan begränsas till ett bestämt 
belopp som inte får understiga en socialt 
acceptabel nivå. Enligt 2 § 5 mom. lagen om 
lönegaranti stadgas genom förordning om lö
negarantins högsta belopp per arbetstagare. 
Endast i sällsynta fall överstiger en arbetstaga
res fordringar vid arbetsgivarens insolvens det 
belopp som fastställts i förordningen. Maximi
beloppet enligt lagen om lönegaranti har alltså 
begränsats på det sätt som avses i den nämnda 
artikeln. 

Enligt lagarna om lönegaranti tryggar staten 
arbetstagarens fordringar och finansierar sys
temet med budgetmedeL Vid betalningen enligt 
lönegarantin överförs arbetstagarens fordringar 
på staten som sköter återindrivningen. Genom 
centralkassan för arbetslöshetskassorna skall 
arbetsgivarna årligen i efterskott ersätta staten 
för skillnaden mellan de belopp som har betalts 
enligt lönegarantin och de kapitalbelopp som 
har uppburits hos arbetsgivarna. Systemet mot
svarar de verksamhetsprinciper som avses i 
rekommendationen. 

I lagen om lönegaranti finns stadganden för 
förebyggande av missbruk. Med stöd av lagens 
2 § 4 mom. och 12 § har den myndighet som 
sköter lönegarantiärenden rätt att pröva om 
arbetstagaren skall vägras rätt att få betalning 
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enligt lönegarantin, då det finns skäl att befara 
missbruk. Dessutom finns i lagens 2 a§ ett 
uttryckligt stadgande om förhindrande av så
dana arrangemang som syftar till missbruk av 
lönegarantin. 

Med stöd av vad som anförts ovan bör 
förutsättningar anses föreligga för ratificering
en av del III i konventionen. Däremot kan 
Finland på grund av ändringen i förmånsrätts
systemet inte ratificera del II i konventionen. 

3. Utlåtanden 

Finlands !LO-delegation har behandlat ären
det och understöder att konventionen god
känns. 

Remissinstanserna har ansett att lönegaran
tisystemet i Finland i sin nuvarande form 
uppfyller den miniminivå som avses i del III i 
konventionen, varför lagstiftningen inte ställer 
några hinder för ratificeringen av konventionen 
till denna del. Finlands Fackförbunds Central
organisation FFC r.f. anser att Finland bör 
ratificera bägge delarna. 

4. Ikraftträdande och uppsägning av 
konventionen 

Den konvention som avses i förslaget träder 
beträffande varje stat som ratificerat konven
tionen i kraft tolv månader efter den dag då 
dess ratificering har registrerats vid Internatio
nella arbetsbyrån. 

Varje medlemsstat som har ratificerat kon
ventionen kan säga upp den sedan tio år 
förflutit från den dag då konventionen först 

Helsingfors den 22 december 1993 

träder i kraft. Därefter kan konventionen sägas 
upp vid utgången av varje tioårsperiod. 

5. Riksdagsbehandlingen av de 
handlingar som Internationella 
arbetskonferensen har antagit 

Enligt artikel 19 i Internationella arbetsorga
nisationens stadga skall varje medlemsstat 
inom en bestämd tid efter den allmänna kon
ferensen föra de konventioner och rekommen
dationer som antagits av konferensen till be
handling i behörigt statsorgan för lagstiftnings
eller andra åtgärder. 

Konvention nr 173 innehåller inga sådana 
bestämmelser som strider mot den gällande 
lagstiftningen eller som förutsätter lagstiftnings
åtgärder. 

Med stöd av vad som anförts ovan och 
enlighet med 33 § Regeringsformen föreslås 

att Riksdagen godkänner delarna J, III 
och IV i Internationella arbetsorganisa
tionens konvention nr 173 om skydd av 
arbetstagares fordran i händelse av ar
betsgivarens insolvens, antagen vid den 
79 Internationella arbetskonferensen i 
Geneve den 23 juni 1992, samt 

att Internationella arbetsorganisatio
nens rekommendation nr 180 om skydd 
av arbetstagares fordran i händelse av 
arbetsgivarens insolvens, antagen vid den 
79 Internationella arbetskonferensen i 
Geneve den 23 juni 1992, beaktas i det 
framtida lagstiftningsarbetet i den mån 
detta är ändamålsenligt och möjligt. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Arbetsminister Ilkka Kanerva 
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(Svensk översättning) 

KONVENTION 

(nr 173) 

om skydd av arbetstagares fordran i händelse 
av arbetsgivarens insolvens 

Internationella arbetsorganisationens all
männa konferens, 

som har sammankallats till Geneve av sty
relsen för Internationella arbetsbyrån och sam
lats där den 3 juni 1992 till sitt 79:e möte, 

understryker vikten av att skydda arbetsta
garnas fordran i händelse av deras arbetsgiva
res insolvens och erinrar om bestämmelserna i 
detta ämne i artikel Il i 1949 års konvention 
om rättsskydd för lön och artikel Il i 1925 års 
konvention om ersättning för olycksfall i arbe
te, 

konstaterar att rehabilitering av insolventa 
företag har kommit att tillmätas stor vikt, efter 
antagandet av 1949 års konvention om rätts
skydd för lön, och att åtgärder på grund av 
insolvensens sociala och ekonomiska konse
kvenser bör vidtas där så är möjligt för att 
rehabilitera företag och trygga sysselsättning, 

konstaterar att efter antagandet av nämnda 
instrument har en betydande utveckling av 
lagstiftning och praxis ägt rum i många 
medlemsländer, vilket inneburit en förbättring 
av skyddet av arbetstagarnas fordran i händel
se av deras arbetsgivares insolvens, och anser 
att det är rätt tid för konferensen att anta nya 
normer om arbetstagares fordran, 

har beslutat att anta vissa förslag angående 
skydd av arbetstagares fordran i händelse av 
arbetsgivarens insolvens, en fråga som utgör 
den fjärde punkten på mötets dagordning, 

CONVENTlON 

(No.173) 

Bilaga l 

concernant la protection des creances des 
travailieurs en cas d'insolvabilite de leur 

employeur 

La Conference generale de !'Organisation 
internatianale du Travail, 

Convoquee a Geneve par le Conseil d'ad
ministration du Bureau international du Tra
vail, et s'y etant reunie le 3 juin 1992 en sa 
soixante-dix-neuvieme session; 

Soulignant l'importance de la protection des 
creances des travailieurs en cas d'insolvabilite 
de leur employeur et rappelant les dispositions 
y relatives de l'artide Il de la convention sur la 
protection du salaire, 1949, et de l'artide 11 de 
la convention sur la reparation des accidents du 
travail, 1925; 

Notant que, depuis !'adoption de la conven
tian sur la protection du salaire, 1949, une plus 
grande importance a ete accordee au redresse
ment des entreprises insolvables et que, compte 
tenu des consequences sociales et economiques 
de l'insolvabilite, des efforts devraient etre faits 
autant que possible pour redresser les entrepri
ses et sauvegarder l'emploi; 

Notant que, depuis !'adoption desdites nor
mes, d'importants developpements ont eu lieu 
dans la legislatian et la pratique de nombreux 
Membres dans le sens d'une amelioration de la 
protection des creances des travailieurs en cas 
d'insolvabilite de leur employeur, et consi
derant qu'il serait opportun que la Conference 
adopte de nouvelles normes relatives aux crea
nces des travailleurs; 

Apres avoir decide d'adopter diverses propo
sitions relatives a la protection des creances des 
travailieurs en cas d'insolvabilite de leur em
ployeur, question qui constitue le quatrieme 
point a l'ordre du jour de la session; 
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har fastställt att dessa förslag skall ta formen 
av en internationell konvention, och 

antar denna den tjugotredje dagen 1 Juni 
månad nittonhundranittiotvå följande konven
tion, som kan kallas 1992 års konvention om 
skydd av arbetstagares fordran (arbetsgivarens 
insolvens). 

DEL I. 

Allmänna bestämmelser 

Artikel l 
l. I denna konvention avser uttrycket "in

solvens" situationer där, enligt nationell lag
stiftning och praxis, ett förfarande har inletts 
angående en arbetsgivares tillgångar i syfte att 
kollektivt ersätta dennes borgenärer. 

2. Vid tillämpning av denna konvention kan 
en medlemsstat utsträcka uttrycket "insolvens" 
till att omfatta även andra situationer där 
arbetstagarnas fordran inte kan betalas på 
grund av arbetsgivarens ekonomiska situation, 
t.ex. då arbetsgivarens samlade tillgångar anses 
som otillräckliga för att berättiga att ett särskilt 
förfarande inleds med anledning av insolvens
en. 

3. I vilken utsträckning en arbetsgivares 
tillgångar är föremål för det förfarande som 
avses i punkt l ovan skall fastställas genom 
nationell lagstiftning, föreskrifter eller praxis. 

Artikel 2 
Bestämmelserna i denna konvention skall 

tillämpas genom lagar, föreskrifter eller på 
annat sätt i enlighet med nationell praxis. 

Artikel 3 
l. En medlemsstat som ratificerar denna 

konvention skall godta antingen förpliktelserna 
i del II, som tillgodoser skydd av arbetstagares 
fordran genom en förmånsrätt, eller förpliktel
serna i del III som tillgodoser skydd av 
arbetstagares fordran genom en lönegarantiins
titution, eller förpliktelserna i bägge delarna. 
Detta val skall framgå av en deklaration fogad 
till ratifikationsdokumentet 

2. En medlemsstat som till en början bara 
har godtagit del II eller bara del III i denna 
konvention kan senare genom en deklaration 

2 3316140 

Apres avoir decide que ces propositiOns 
prendraient la forme d'une convention interna
tionale, 

adopte, ce vingt-troisieme jour de juin mil 
neuf cent quatre-vingt-douze, la convention 
ci-apres, qui sera denommee Convention sur la 
protection des creances des travailleurs en cas 
d'insolvabilite de Ieur employeur, 1992. 

PARTIE I. 

Dispositions gimerales 

Article I 
l. Aux fins de la presente convention, le 

terme "insolvabilite" designe les situations ou, 
en conformite avec la legislation et la pratique 
nationales, une procedure portant sur les actifs 
d'un employeur et tendant å rembourser col
lectivement ses creanciers a ete ouverte. 

2. Aux fins de la presente convention, tout 
Membre peut etendre le terme "insolvabilite" å 
d'autres situations ou les creances des travail
Ieurs ne peuvent etre payees en raison de la 
situation financiere de l'employeur, par exem
ple lorsque le montant des actifs de l'employeur 
est reconnu comme etant insuffisant pour 
justifier rouverture d'une procedure d'insolva
bilite. 

3. La mesure dans laquelle les actifs d'un 
employeur sont assujettis aux procedures men
tionnees au paragraphe l sera determinee par 
la legislation ou la pratique nationale. 

Article 2 
Les dispositions de la presente convention 

doivent etre appliquees par voie de legislation 
ou par tous autres moyens conformes a la 
pratique nationale. 

Article 3 
l. Tout Membre qui ratifie la presente con

vention doit accepter soit les obligations de la 
partie II prevoyant la protection des creances 
des travailieurs au moyen d'un privilege, soit 
les obligations de la partie III, prevoyant la 
protection des creances des travailleurs par une 
institution de garantie, soit les obligations des 
parties II et III. Ce choix doit etre indique dans 
une declaration accompagnant la ratification. 

2. Tout Membre qui n'a accepte initialement 
que les obligations de la partie II ou de la 
partie III de la presente convention peut, par la 
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underrätta Internationella arbetsbyråns gene
raldirektör att den utsträcker ratifikationen till 
att omfatta även den andra delen. 

3. En medlemsstat som godtar förpliktelser
na som följer av bägge delarna i denna kon
vention kan efter konsultationer med de mest 
representativa arbetsgivar- och arbetstagaror
ganisationerna begränsa tillämpningen av del 
III till att omfatta vissa kategorier arbetstagare 
och vissa sektorer av ekonomisk verksamhet. 
Sådana begränsningar skall anges i deklarati
onen fogad till ratifikationsdokumentet. 

4. En medlemsstat som i enlighet med punkt 
3 ovan har begränsat sina åtaganden enligt del 
III skall i sin första rapport enligt artikel 22 i 
ILO:s stadga ange orsakerna till begränsningen 
i åtagandet. I följande rapporter skall medlems
staten lämna information om varje utvidgning 
av skyddet enligt del III i denna konvention till 
andra kategorier arbetstagare eller andra sek
torer av ekonomisk verksamhet. 

5. En medlemsstat som har godtagit förplik
telserna i delarna II och III i denna konvention 
kan, efter konsultationer med de mest repre
sentativa arbetsgivar- och arbetstagarorganisa
tionerna, undanta från tillämpningen av del II 
sådan fordran som skyddas i enlighet med del 
III. 

6. En medlemsstats godtagande av förplik
telserna i del II i denna konvention skall anses 
medföra att dess förpliktelser enligt artikel Il i 
1949 års konvention om rättsskydd för lön 
upphör. 

7. En medlemsstat som bara har godtagit 
förpliktelserna i del III i denna konvention kan 
genom en deklaration till ILO:s generaldirektör 
avsluta sina åtaganden enligt artikel Il i 1949 
års konvention om rättsskydd för lön avseende 
sådan fordran som skyddas enligt del III. 

Artikel 4 
l. Med förbehåll för de undantag som för

utses i punkt 2 nedan och för sådana begräns
ningar som anges i enlighet med artikel 3, 
punkt 3, skall denna konvention tillämpas på 
alla anställda och på alla sektorer av ekonom
isk verksamhet. 

suite, par une dedaration communiquee au 
Directeur general du Bureau international du 
Travail, etendre son acceptation å l'autre par
tie. 

3. Tout Membre qui accepte les obligations 
des deux parties de la presente convention peut, 
apn!s consultation des organisations d'employ
eurs et de travailieurs les plus representatives, 
limiter l'application de la partie III å certaines 
categories de travailieurs et å certaines bran
ches d'activite economique; cette limitation doit 
etre specifiee dans la dedaration d'acceptation. 

4. Tout Membre ayant limite son accepta
tian des obligations de la partie III confor
mement au paragraphe preeeclent doit, dans le 
premier rapport qu'il soumet conformement å 
l'artide 22 de la Constitution de !'Organisation 
internationate du Travail, donner les raisons 
pour lesquelles il a limite son acceptation. Dans 
les rapports ulterieurs, il devra fournir des 
informations relatives å !'extension eventuelle 
de la protection resultant de la partie III de la 
convention å d'autres categories de travailieurs 
ou å d'autres branches d'activite economique. 

5. Tout Membre qui a accepte les obliga
tions des parties II et III de la presente 
convention peut, apres consultation des or
ganisations d'employeurs et de travailieurs les 
plus representatives, exdure de l'application de 
la partie II les creances protegees en vertu de la 
partie III. 

6. L'acceptation par un Membre des obliga
tions de la partie II de la presente convention 
met fin de plein droit aux obligations decoulant 
pour lui de l'artide Il de la convention sur la 
protection du salaire, 1949. 

7. Tout Membre qui n'a accepte que les 
obligations de la partie III de la presente 
convention peut, par une dedaration com
muniquee au Directeur general du Bureau 
international du Travail, mettre fin aux obli
gations decoulant pour lui de l'artide Il de la 
convention sur la protection du salaire, 1949, 
pour ce qui est des creances protegees en vertu 
de la partie III. 

Artide 4 
l. Sous reserve des exceptions prevues au 

paragraphe suivant et, le cas echeant, des 
limitations introduites conformement å l'artide 
3, paragraphe 3, la presente convention s'ap
plique å tous les travailieurs salaries et å toutes 
les branches d'activite economique. 
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2. Ansvarig myndighet kan, efter konsulta
tioner med de mest representativa arbetsgivar
och arbetstagarorganisationerna undanta från 
del II, del III eller bägge delarna i konventio
nen specificerade kategorier arbetstagare, i syn
nerhet offentliganställda, på grund av deras 
särskilda anställningsförhållanden, eller om det 
finns andra slag av garantier som erbjuder dem 
ett skydd som är likvärdigt med det som 
tillhandahålls genom konventionen. 

3. En medlemsstat som gör bruk av de 
undantag som tillåts enligt punkt 2 ovan, skall 
i sina rapporter enligt artikel 22 i ILO:s stadga, 
lämna information om sådana undantag samt 
ange skälen för dem. 

DEL Il. 

Skydd av arbetstagares fordran genom 
förmånsrätt 

skyddad fordran 

Artikel 5 
I händelse av en arbetsgivares insolvens skall 

arbetstagares fordran som härrör från deras 
anställning skyddas genom en förmånsrätt så 
att de betalas från den insolventa arbetsgiva
rens' tillgångar innan icke förmånsberättigade 
borgenärer får ersättning för sin andel. 

Artikel 6 
Förmånsrätten skall åtminstone omfatta: 

a) arbetstagarnas fordran på lön som härrör 
från en föreskriven period, som inte får under
stiga tre månader, före tidpunkten för insol
vensen eller före anställningens upphörande, 

b) arbetstagarnas fordran på semesterersätt
ning som intjänats genom arbete det år då 
arbetsgivarens insolvens inträffade eller anställ
ningen upphörde, samt föregående år, 

c) arbetstagarnas fordran som grundar sig 
på annan typ av betald frånvaro som härrör 
från en bestämd period, som inte får vara 
kortare än tre månader, före tidpunkten för 
insolvensen eller före anställningens upphöran
de, samt 

d) avgångsvederlag som tillkommer arbets
tagare då deras anställning upphör. 

2. L'autorite competente peut, apn!s eonsuJ
tatian des organisations d'employeurs et de 
travailieurs les plus representatives, exdure de 
la partie II ou de la partie III, ou des deux 
parties, de la presente convention, des catego
ries determinees de travailleurs, en particulier 
les agents publics, en raison de la nature 
particuliere de Ieur relation d'emploi, ou s'il 
existe d'autres garanties qui leur offrent une 
protection equivalant å celle resultant de la 
convention. 

3. Tout Membre qui se prevaut des excep
tions prevues au paragraphe preeeclent doit, 
dans ses rapports au titre de l'artide 22 de la 
Constitution de ]'Organisation internatianale 
du Travail, fournir des informations sur ces 
exceptions et en donner les raisons. 

PARTIE Il. 

Protection des creances des travailieurs 
au moyen d'un privilege 

Creances protegees 

Artide 5 
En cas d'insolvabilite d'un employeur, les 

creances des travailleurs au titre de leur emploi 
doivent etre protegees par un privilege, de 
sorte qu'elles soient payees sur les actifs de 
I'employeur insolvable avant que les creanciers 
non privilegies puissent se faire payer leur 
quote-part. 

Artide 6 
Le privilege doit porter au moins sur les 

creances des travailleurs: 
a) au titre des salaires afferents å une pe

riode determinee, qui ne doit pas etre inferi
eure å trois mois, precedant l'insolvabilite ou la 
cessation de la relation d'emploi; 

b) au titre des conges payes dus en raison du 
travail effectue dans le eaurant de l'annee dans 
laquelle est survenue l'insolvabilite ou la cessa
tian de la relation d'emploi, ainsi que dans 
I'annee precedente; 

c) au titre des montants dus pour d'autres 
absences remunerees afferentes å une periode 
determinee, qui ne doit pas etre inferieure å 
trois mois, precedant l'insolvabilite ou la ces
sation de la relation d'emploi, et 

d) au titre d'indemnites de depart qui sont 
dues aux travailieurs å ]'occasion de la cessa
tian de la relation d'emploi. 
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Begränsningar 

Artikel 7 
l. Nationelllagstiftning eller föreskrifter kan 

begränsa det skydd som ges arbetstagares 
fordran genom förmånsrätt till ett bestämt 
belopp, som inte får understiga en socialt 
acceptabel nivå. 

2. Om förmånsrätten för arbetstagarnas 
fordran är begränsad på sådant sätt, skall det 
fastställda beloppet justeras när så är nödvän
digt för att upprätthålla dess värde. 

F ärrnånsordning 

Artikel 8 
l. Arbetstagarnas fordran skall i nationell 

lagstiftning och föreskrifter ges en bättre för
månsrätt än de flesta andra förmånsberättigade 
fordringar och särskilt i förhållande till krav 
från staten och socialförsäkringssystemet. 

2. Om arbetstagarnas fordran skyddas gen
om ett lönegarantiinstitut enligt del III i denna 
konvention kan dock de fordringar som skyd
das på sådant sätt ges en sämre förmånsrätt än 
krav från staten och socialförsäkringssystemet. 

DEL III. 

Skydd av arbetstagares fordran genom ett löne
garantiinstitut 

Allmänna principer 

Artikel 9 
Betalning av fordran som arbetstagare har 

på arbetsgivaren och som härrör från deras 
anställning skall garanteras genom ett lönega
rantiinstitut när arbetsgivaren inte kan betala 
på grund av insolvens. 

Artikel 10 
Vid tillämpning av denna del av konventio

nen kan en medlemsstat efter konsultationer 
med de mest representativa arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationerna vidta lämpliga åt
gärder för att förhindra eventuellt missbruk. 

Artikel 11 
l. Organisation, administration, drift och 

finansiering av lönegarantiinstitutet skall regle
ras i enlighet med artikel 2. 

Limitations 

Artide 7 
l. La legislatian nationale peut limiter 

l'etendue du privilege des creances des travail
leurs å un montant prescrit qui ne doit pas etre 
inferieur å un seuil socialement acceptable. 

2. Lorsque le privilege des creances des 
travailieurs est ainsi limite, ce montant doit 
etre ajuste en tant que de besoin pour en 
maintenir la valeur. 

Rang du privilege 

Artide 8 
l. La legislatian nationale doit placer les 

creances des travailieurs å un rang de privilege 
plus eleve que Ja plupart des autres creances 
privilegiees, et en particulier celles de l'Etat et 
de Ja securite sociale. 

2. Toutefois, Jorsque les creances des travail
leurs sont protegees par une institution de 
garantie conformement å la partie III de la 
presente convention, les creances ainsi prote
gees peuvent etre placees å un rang de privi
lege moins eleve que celles de l'Etat et de la 
securite sociale. 

PARTI III. 
' Protection des creances des travailieurs par une 

institution de garantie 

Principes generaux 

Artide 9 
Le paiement des creances des travailieurs å 

l'egard de Jeur employeur, au titre de leur 
emploi, doit etre garanti par l'intermediaire 
d'une institution de garantie lorsqu'il ne peut 
etre effectue par l'employeur en raison de son 
insolvabilite. 

Article 10 
Dans la mise en oeuvre de la presente partie 

de la convention, tout Membre peut, apres 
consultation des organisations d'employeurs et 
de travailieurs les plus representatives, adapter 
les mesures appropriees pour eviter les abus 
possibles. 

Artide Il 
l. Les modalites d'organisation, de gestion, 

de fonctionnement et de finarrcement des insti
tutions de garantie doivent etre determinees 
conformement å l'artide 2. 
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2. Föregående punkt skall inte hindra en 
medlemsstat att på grund av dess särdrag och 
behov tillåta försäkringsbolag att sörja för det 
skydd som avses i artikel 9, bara de erbjuder 
tillräckliga garantier. 

Fordran skyddad genom ett 
lönegarantiinstitut 

Artikel 12 
Arbetstagares fordran som skyddas enligt 

denna del av konventionen skall åtminstone 
omfatta: 

a) arbetstagarnas fordran på lön som härrör 
från en bestämd period, som inte får vara 
kortare än åtta veckor, före tidpunkten för 
insolvensen eller före anställningens upphöran
de, 

b) arbetstagarnas fordran på semesterersätt
ning som intjänats genom arbete under en 
bestämd period, som inte får vara kortare än 
sex månader, före tidpunkten för insolvensen 
eller före anställningens upphörande, 

c) arbetstagarnas fordran som grundar sig 
på annan typ av betald frånvaro som härrör 
från en bestämd period, som inte får vara 
kortare än åtta veckor, före tidpunkten för 
insolvensen eller före anställningens upphöran
de, samt 

d) avgångsvederlag som tillkommer arbets
tagare då deras anställning upphör. 

Artikel 13 
l. Skyddad fordran enligt denna del av 

konventionen kan begränsas till ett bestämt 
belopp, som inte får understiga en socialt 
acceptabel nivå. 

2. Om skyddad fordran begränsas på sådant 
sätt, skall det fastställda beloppet justeras när 
så är nödvändigt för att upprätthålla dess 
värde. 

stutbestämmelser 

Artikel 14 
Denna konvention reviderar 1949 års kon

vention om rättsskydd för lön i den utsträck
ning som tillåts i artikel 3, punkterna 6 och 7 
ovan, men stänger inte den konventionen för 
ytterligare ratifikationer. 

2. Le paragraphe pn!cectent n'empeche pas 
un Membre, conformement å ses caracteris
tiques et ses besoins, de permettre å des 
compagnies d'assurance de fournir la protec
tion visee å l'article 9, pourvu qu'elles presen
tent les garanties suffisantes. 

Creances protegees par une institution 
degarantie 

Article 12 
Les creances des travailieurs protegees en 

vertu de la presente partie de la convention 
doivent comprendre au moins: 

a) les creances au titre des salaires afferents 
å une periode determinee, qui ne doit pas etre 
inferieure å huit semaines, preeectant l'insolva
bilite ou la cessation de Ja relation d'emploi; 

b) les creances au titre des conges payes dus 
en raison du travail effectue pendant une 
periode determinee, qui ne doit pas etre inferi
eure å six mois, preeectant l'insolvabilite ou la 
cessation de la relation d'emploi; 

c) les creances au titre des montants dus 
pour d'autres absences remunerees afferentes å 
une periode determinee, qui ne doit pas etre 
inferieure å huit semaines, precedant l'insolva
bilite ou la cessation de la relation d'emploi, et 

d) les indemnites de depart dues aux travail
leurs å !'occasion de la cessation de leur 
relation d'emploi. 

Article 13 
l. Les creances des travailieurs protegees en 

vertu de la presente partie de Ja convention 
peuvent etre limitees å Ull montant prescrit qui 
ne doit pas etre inferieur å un seuil socialement 
acceptable. 

2. Lorsque les creances protegees sont ainsi 
limitees, ce montant doit etre ajuste en tant que 
de besoin pour en maintenir la valeur. 

Di5positions finales 

Article 14 
La presente convention revise, dans la me

sure specifiee å l'article 3, paragraphes 6 et 7 
ci-dessus, la convention sur la protection du 
salaire, 1949, qui reste cependant ouverte å la 
ratification des Membres. 
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Artikel 15 
Ratifikationsdokument avseende denna kon

vention skall sändas till Internationella arbets
byråns generaldirektör för registrering. 

Artikel 16 
l. Denna konvention skall vara bindande 

endast för de medlemmar av Internationella 
arbetsorganisationen vilkas ratifikationer har 
registrerats hos generaldirektören. 

2. Den träder i kraft tolv månader efter den 
dag då ratifikationer från två medlemsstater 
har registrerats hos generaldirektören. 

3. Därefter träder konventionen i kraft för 
varje medlemsstat tolv månader efter den dag 
då dess ratifikation har registrerats. 

Artikel 17 
l. En medlemsstat som har ratificerat denna 

konvention kan säga upp den, sedan tio år 
förflutit från den dag då konventionen först 
träder i kraft, genom en skrivelse som sänds till 
Internationella arbetsbyråns generaldirektör 
för registrering. Sådan uppsägning träder inte i 
kraft förrän ett år efter den dag då den har 
registrerats. 

2. Varje medlemsstat som har ratificerat 
denna konvention och som inte, inom det år 
som följer på utgången av den i föregående 
punkt nämnda tioårsperioden, gör bruk av sin 
uppsägningsrätt enligt denna artikel, är bunden 
för en ny tioårsperiod och kan därefter, på de 
i denna artikel föreskrivna villkoren, säga upp 
konventionen vid utgången av varje tioårsperi
od. 

Artikel 18 
l. Internationella arbetsbyråns generaldirek

tör skall underrätta samtliga medlemmar av 
Internationella arbetsorganisationen om regis
treringen av alla ratifikationer och uppsägning
ar som generaldirektören har tagit emot från 
organisationens medlemmar. 

2. När generaldirektören underrättar organi
sationens medlemmar om registreringen av den 
andra ratifikationen i ordningen som han har 
tagit emot, skall han fästa medlemmarnas 
uppmärksamhet på den dag då konventionen 
träder i kraft. 

Artide 15 
Les ratifications formelles de la presente 

convention seront communiquees au Directeur 
general du Bureau international du Travail et 
par lui enregistrees. 

Artide 16 
l. La presente convention ne liera que les 

Membres de !'Organisation internatianale du 
Travail dont la ratification aura ete enregistree 
par le Directeur general. 

2. Elle entrera en vigueur douze mois apres 
que les ratifications de deux Membres auront 
ete enregistrees par le Directeur general. 

3. Par la suite, cette convention entrera en 
vigueur pour chaque Membre douze mois apres 
la date ou sa ratification aura ete enregistree. 

Artide 17 
l. Tout Membre ayant ratifie la presente 

convention peut la denoncer å !'expiration 
d'une periode de dix annees apres la date de la 
mise en vigueur initiale de la convention, par 
un acte communique au Directeur general du 
Bureau international du Travail et par lui 
enregistre. La denonciation ne prendra effet 
qu'une annee apres avoir ete enregistree. 

2. Tout Membre ayant ratifie la presente 
convention qui, dans le delai d'une annee apres 
!'expiration de la periode de dix annees men
tionnee au paragraphe precedent, ne fera pas 
usage de la faculte de denonciation prevue par 
le present artide sera lie pour une nouvelle 
periode de dix annees et, par la suite, pourra 
denoncer la presente convention å !'expiration 
de chaque periode de dix annees dans les 
conditions prevues au present artide. 

Artide 18 
l. Le Directeur general du Bureau interna

tional du Travail notifiera å tous les Membres 
de !'Organisation internatianale du Travail 
l'enregistrement de toutes les ratifications et 
denonciations qui lui seront communiquees par 
les Membres de !'Organisation. 

2. En notifiant aux Membres de !'Or
ganisation l'enregistrement de la deuxieme ra
tification qui lui aura ete communiquee, le 
Directeur general appellera l'attention des 
Membres de !'Organisation sur la date å 
Iaquelle la presente convention entrera en 
vigueur. 



1993 rd - RP 313 15 

Artikel 19 
Internationella arbetsbyråns generaldirektör 

skall, för registrering enligt artikel l 02 i F ör
enta nationernas stadga, lämna Förenta natio
nernas generalsekreterare fullständiga upplys
ningar om samtliga ratifikationer och uppsäg
ningar som har registrerats hos honom enligt 
bestämmelserna i föregående artiklar. 

Artikel 20 
När Internationella arbetsbyråns styrelse fin

ner det nödvändigt, skall den lämna Interna
tionella arbetsorganisationens allmänna konfe
rens en redogörelse för denna konventions 
tillämpning och undersöka om det finns anled
ning att föra upp frågan om revidering av 
konventionen, helt eller delvis, på konferensens 
dagordning. 

Artikel 21 
l. Om konferensen antar en ny konvention, 

varigenom denna konvention helt eller delvis 
revideras, och den nya konventionen inte före
skriver annat, skall 

(a) en medlemsstats ratifikation av den nya 
reviderade konventionen anses medföra ome
delbar uppsägning av denna konvention, utan 
hinder av bestämmelserna i artikel 17 ovan, om 
och när den nya konventionen har trätt i kraft, 

(b) från den dag då den nya konventionen 
träder i kraft, denna konvention upphöra att 
vara öppen för ratifikation av medlemsstater
na. 

2. Denna konvention skall likväl förbli gäl
lande till form och innehåll för de medlemssta
ter som har ratificerat den men inte har 
ratificerat den nya reviderade konventionen. 

Artikel 22 
De engelska och franska versionerna av 

denna konventionstext har lika giltighet. 

Article 19 
Le Directeur general du Bureau international 

du Travail communiquera au Secretaire general 
des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, 
conformement å l'article 102 de la Charte des 
Nations Unies, des renseignements complets au 
sujet de toutes ratifications et de tous actes de 
denonciation qu'il aura enregistres conforme
ment aux articles precedents. 

Article 20 
Chaque fois qu'il le jugera necessaire, le 

Conseil d'administration du Bureau interna
tional du Travail presentera å la Conference 
generale un rapport sur l'application de la 
presente convention et examinera s'il y a lieu 
d'inscrire å l'ordre du jour de la Conference la 
question de sa revision totale ou partielle. 

Article 21 
l. Au cas ou la Conference adopterait une 

nouvelle convention portant revision totale ou 
partielle de la presente convention, et å moins 
que la nouvelle convention n'en dispose autre
ment: 

a) la ratification par un Membre de la 
nouvelle convention portant revision en
trainerait de plein droit, nonobstant l'article 17 
ci-dessus, denonciation immediate de la prese
nte convention, sous reserve que la nouvelle 
convention portant revision soit entree en 
vigueur; 

b) å partir de la date de l'entree en vigueur 
de la nouvelle convention portant revision, la 
presente convention cesserait d'etre ouverte å la 
ratification des Membres. 

2. La presente convention demeurerait en 
tout cas en vigueur dans sa forme et teneur 
pour les Membres qui l'auraient ratifiee et qui 
ne ratifieraient pas la convention portant rev
ision. 

Article 22 
Les versions fran~aise et anglaise du texte de 

la presente convention font egalement foi. 
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(Svensk översättning) Bilaga 2 

REKOMMENDATION RECOMMANDA TION 

(nr 180) (No. 180) 

om skydd av arbetstagares fordran 
i händelse av arbetsgivarens 

insolvens 

Internationella arbetsorganisationens all
männa konferens, 

som har sammankallats till Geneve av sty
relsen för Internationella arbetsbyrån och sam
lats där den 3 juni 1992 till sitt 79:e möte, 

understryker vikten av att skydda arbetsta
garnas fordran i händelse av deras arbetsgiva
res insolvens och erinrar om bestämmelserna i 
detta ämne i artikel 11 i 1949 års konvention 
om rättsskydd för lön och artikel 11 i 1925 års 
konvention om ersättning för olycksfall i arbe
te, 

konstaterar att rehabilitering av insolventa 
företag har kommit att tillmätas stor vikt, efter 
antagandet av 1949 års konvention om rätts
skydd för lön, och att åtgärder på grund av 
insolvensens sociala och ekonomiska konsek
venser bör vidtas där så är möjligt för att 
rehabilitera företag och trygga sysselsättning, 

konstaterar att efter antagandet av nämnda 
instrument har en betydande utveckling av 
lagstiftning och praxis ägt rum i många med
lemsländer, vilket inneburit en förbättring av 
skyddet av arbetstagarnas fordran i händelse 
av deras arbetsgivares insolvens, och anser att 
det är rätt tid för konferensen att anta nya 
normer om arbetstagares fordran, 

erkänner att lönegarantiinstitut, om de är 
riktigt utformade, erbjuder bättre skydd av 
arbetstagares fordringar, 

concernant la protection des creances 
des travailieurs en cas d'insolvabilite de 

leur employeur 

La Conference generale de l'Organisation 
internatianale du Travail, 

Convoquee a Geneve par le Conseil d'ad
ministration du Bureau international du Tra
vail, et s'y etant reunie le 3 juin 1992, en sa 
soixante-dix-neuvieme session; 

Soulignant l'importance de la protection des 
creances des travailieurs en cas d'insolvabilite 
de leur employeur et rappelant les dispositions 
y relatives de l'artide 11 de la convention sur la 
protection du salaire, 1949, et de l'artide 11 de 
la convention sur la reparation des accidents du 
travail, 1925; 

Notant que, depuis ]'adoption de la conven
tian sur la protection du salaire 1949, une plus 
grande importance a ete accordee au redresse
ment des entreprises insolvables et que, compte 
tenu des consequences sociales et economiques 
de l'insolvabilite, des efforts devraient etre faits 
autant que possible pour redresser les entrepri
ses et sauvegarder l'emploi; 

Notant que, depuis !'adoption desdites nor
mes, d'importants developpements ont eu lieu 
dans la legislatian et la pratique de nombreux 
Membres dans le sens d'une amelioration de la 
protection des creances des travailieurs en cas 
d'insolvabilite de leur employeur, et consi
derant qu'il serait opportun que la Conference 
adopte de nouvelles normes relatives aux crea
nces des travailleurs; 

Reconnaissant que des institutions de garan
tie, si e1les sont correctement conc;ues, offrent 
une protection plus ]arge aux creances des 
tra vai11eurs; 
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har beslutat att anta vissa förslag angående 
skydd av arbetstagares fordran i händelse av 
arbetsgivarens insolvens, en fråga som utgör 
den fjärde punkten på mötets dagordning, 

har fastställt att dessa förslag skall ta formen 
av en rekommendation, som kompletterar 1992 
års konvention om skydd av arbetstagares 
fordran i händelse av arbetsgivarens insolvens, 
och 

antar denna den tjugotredje dagen i juni 
månad nittonhundranittiotvå följande rekom
mendation, som kan kallas 1992 års rekom
mendation om skydd av arbetstagares fordran 
(arbetsgivarens insolvens). 

I. DEFINITIONER OCH TILLÄMP
NINGSOMRADE 

l. l) I denna rekommendation avser ut
trycket "insolvens" situationer där, enligt na
tionell lagstiftning och praxis, ett förfarande 
har inletts angående en arbetsgivares tillgångar 
i syfte att kollektivt ersätta dennes borgenärer. 

2) Vid tillämpning av denna rekommendati
on kan medlemsstaterna utsträcka uttrycket 
"insolvens" till att omfatta även andra situ
ationer där arbetstagarnas fordran inte kan 
betalas på grund av arbetsgivarens ekonomiska 
situation, och särskilt de följande: 

a) då företaget har lagts ner eller upphört 
med sin verksamhet eller en frivillig avveckling 
skett, 

b) då arbetsgivarens samlade tillgångar är 
otillräckliga för att berättiga att ett särskilt 
förfarande inleds med anledning av insolven
sen, 

c) då det under indrivning av en arbetstaga
res fordran till följd av anställning konstateras 
att arbetsgivaren inte har några tillgångar eller 
att dessa är otillräckliga för att betala skulden, 

d) då arbetsgivaren har avlidit och hans eller 
hennes tillgångar överlåtits till boutrednings
mans förvaltning och fordringarna inte kan 
betalas ur kvarlåtenskapen. 

3) I vilken utsträckning en arbetsgivares 
tillgångar är föremål för det förfarande som 
avses i underpunkt l) bör fastställas genom 
nationell lagstiftning, föreskrifter eller praxis. 

2. Bestämmelserna i denna rekommendation 

3 331614D 

Apres avoir decide d'adopter diverses propo
sitions relatives å la protection des creances des 
travailieurs en cas d'insolvabilite de leur em
ployeur, question qui constitue le quatrieme 
point å l'ordre du jour de la session; 

Apres avoir decide que ces propositions 
prendraient la forme d'une recommandation 
completant la convention sur la protection des 
creances des travailieurs en cas d'insolvabilite 
de leur employeur, 1992, 

adopte, ce vingt-troisieme jour de juin 1992, 
la recommandation ci-apres, qui sera deno
mmee Recommandation sur la protection des 
creances des travailieurs en cas d'insolvabilite 
de leur employeur, 1992. 

I. DEFINITIONs ET METHODES 
D' APPLICA TIONS 

l. (l) Aux fins de la presente recommanda
tion, le terme "insolvabilite" designe les situ
ations ou, en conformite avec la legislation et la 
pratique nationales, une procedure portant sur 
les actifs d'un employeur et tendant å rembour
ser collectivement ses creanciers a ete ouverte. 

(2) Aux fins de la presente recommandation, 
les Membres peuvent etendre le terme "insol
vabilite" å d'autres situations ou les creances 
des travailieurs ne peuvent etre payees en 
raison de la situation financiere de l'employeur, 
notammen t: 

a) lorsque l'entreprise est fermee ou que ses 
activites ont cesse, ou qu'elle est liquidee 
volontairement; 

b) lorsque le montant des actifs de l'emplo
yeur est insuffisant pour justifier l' ouverture 
d'une procedure d'insolvabilite; 

c) lorsque la creance d'un travailleur, au 
titre de son emploi, est en instance de recouv
rement et qu'il est constate que l'employeur n'a 
pas d'actifs ou que ceux-ci sont insuffisants 
pour acquitter la dette en question; 

d) lorsque l'employeur est decede, que son 
patrimoine a ete remis å un administrateur et 
que les montants dus ne peuvent etre payes au 
moyen de l'actif successoral. 

(3) La mesure dans laquelle les actifs d'un 
employeur son t sujets au sous-paragraphe (l) 
devrait etre determinee par la legislation ou la 
pratique nationale. 

2. Les dispositions de la presente recomman-
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kan tillämpas genom lagar, föreskrifter eller på 
annat sätt i enlighet med nationell praxis. 

Il. SKYDD A V ARBETST AGARES 
FORDRAN GENOM FÖRMÅNS

RÄTT 

Skyddad fordran 

3. l) Det skydd som lämnas genom för
månsrätt bör omfatta följande fordringar: 

a) lön, övertidsersättning, provision och an
nan form av ersättning som härrör från arbete 
som utförts under en bestämd period före 
tidpunkten för insolvensen eller före anställnin
gens upphörande. Denna period bör fastställas 
genom nationella lagar eller föreskrifter och 
bör inte vara kortare än tolv månader, 

b) semesterersättning som intjänats genom 
arbete det år då arbetsgivarens insolvens inträf
fade eller anställningen upphörde, samt före
gående år, 

c) fordringar som grundar sig på annan typ 
av betald frånvaro, gratifikationer vid årets slut 
och andra gratifikationer i enlighet med natio
nella lagar eller föreskrifter, kollektivavtal eller 
individuella arbetsavtal, som härrör från en 
bestämd period, som inte bör vara kortare än 
tolv månader, före tidpunkten för insolvensen 
eller före anställningens upphörande, 

d) fordringar som hänför sig till uppsäg
ningstid, 

e) avgångsvederlag, kompensation för av
sked utan giltig grund och annan ersättning 
som tillkommer arbetstagare då deras anställ
ning upphör, 

t) ersättning, som arbetsgivaren skall betala 
direkt med avseende på arbetsskada och yr
kessjukdom. 

2) Det skydd som lämnas genom förmåns
rätt kan omfatta följande fordringar: 

a) avgifter till nationella lagstadgade social
försäkringssystem, då underlåtenhet att betala, 
påverkar arbetstagarnas rättigheter negativt, 

b) avgifter till privata social trygghetssystem 
eller sådana som avser ett yrke, flera yrken eller 
företag, som är oberoende av nationella lag
stadgade socialförsäkringssystem, då underlå-

dation peuvent etre appliquees par voie de 
legislatian ou par tous autres moyens confor
mes å la pratique nationale. 

II. PROTECTION DES CREANCES 
DES TRAVAILLEURS AU MOYEN 

D'UN PRIVILEGE 

Creances protegees 

3. (l) La protection conferee par un pnvi
lege devrait couvrir les creances suivantes: 

a) les salaires, primes d'heures supplemen
taires, commissions et autres formes de retri
bution, au titre du travail effectue au cours 
d'une periode determinee precedant l'insolvabi
lite ou Ja cessation de la relation d'emploi; cette 
periode devrait etre fixee par la legislatian 
nationale et ne devrait pas etre inferieure å 
douze mois; 

b) les conges payes dus en raison du travail 
effectue dans le eaurant de l'annee dans laquei
Je est survenue l'insolvabilite ou la cessation de 
la relation d'emploi, ainsi que dans l'annee 
precedente; 

c) les montants dus au titre d'autres absen
ces remunerees, les primes de fin d'annee et 
autres primes prevues par la legislatian na
tionale, les conventians collectives ou les cont
rats individuels de travail, afferents å une 
periode determinee, qui ne devrait pas etre 
inferieure å douze mois, preeectant l'insolvabi
lite ou Ja cessation de Ja relation d'emploi; 

d) tout paiement du en lieu et place du 
preavis de licenciement; 

e) les indemnites de depart, les indemnites de 
licenciement injustifie et autres paiements dus 
aux travailieurs å !'occasion de la cessation de 
leur relation d'emploi; 

f) les indemnisations relatives aux accidents 
du travail et aux maladies professionnelles 
lorsqu'elles sont å la charge directe de l'emplo
yeur. 

(2) La protection conferee par un privilege 
pourrait couvrir les creances suivantes: 

a) les cotisations dues au titre des regimes 
legaux nationaux de securite sociale, lorsque le 
defaut de versement de ces cotisations porte 
prejudice aux droits des travailleurs; 

b) les cotisations dues au titre des regimes 
prives, professionnels, interprofessionnels ou 
d'entreprise, de protection sociale qui existent 
independamment des regimes legaux nationaux 
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tenhet att betala påverkar arbetstagarnas rät
tigheter negativt, 

c) förmåner som arbetstagarna hade rätt till 
före tidpunkten för insolvensen, genom sitt 
deltagande i socialtrygghetssystem inom före
taget, och som skall betalas av arbetsgivaren. 

3) Fordringar som uppräknas i underpunk
terna l) och 2) och som har tillerkänts en 
arbetstagare genom dom eller skiljedom inom 
tolv månader före tidpunkten för insolvensen 
bör omfattas av förmånsrätten utan hänsyn till 
de tidsbegränsningar som anges i dessa under
punkter. 

Begränsningar 

4. Då nationella lagar eller föreskrifter be
gränsar storleken på den fordran som skyddas 
genom en förmånsrätt, bör begränsningen, för 
att inte en socialt acceptabel nivå skall under
skridas, beakta sådana faktorer som minimi
lön, den del av lönen som inte får innehållas 
eller utmätas, den lön på vilken socialför
säkringsavgifterna grundas eller genomsnitts
lönen i industrin. 

Fordringar som förfaller efter det att insolvens
förfaranden har inletts 

5. Då ett företag som är föremål för åtgär
der med anledning av insolvens, har fått 
tillstånd i enlighet med nationella lagar och 
föreskrifter att fortsätta sin verksamhet, bör 
arbetstagares fordringar till följd av arbete 
utfört från och med den dag då sådant tillstånd 
gavs inte omfattas av åtgärderna, och bör de 
betalas från disponibla medel allteftersom de 
förfaller. 

Ordning för att påskynda utbetalningar 

6. l) Då ett insolvensförfarande inte kan 
garantera en snabb utbetalning av arbetstagar
nas förmånsberättigade fordringar, bör det 
finnas en ordning för att påskynda utbetalnin
gar, för att garantera att fordringarna, utan att 
förfarandets avslutande behöver inväntas beta
las från tillgängliga medel eller så snart medel 
blir tillgängliga, om inte en snabb utbetalning 
av arbetstagarnas fordringar garanteras genom 
ett lönegarantiinstitut 

de securite sociale, lorsque le defaut de verse
ment de ces cotisations porte prejudice aux 
droits des travailleurs; 

c) les prestations auxquelles les travailieurs 
avaient droit, avant l'insolvabilite, en vertu de 
leur participation å des regimes d'entreprise de 
protection sociale et dont le paiement incombe 
å l'employeur. 

(3) Les creances enumerees aux sous-para
graphes (l) et (2), qui ont ete reconnues au 
travailleur, par decision judiciaire ou sentence 
arbitrale, rendue dans les douze mois precedant 
l'insolvabilite, devraient etre couvertes par le 
privilege, nonobstant les delais prevus dans ces 
sous-paragraphes. 

Limitations 

4. Lorsque le montant de la creance protegee 
en vertu d'un privilege est limite par la legis
lation nationale, ce montant devrait, pour ne 
pas devenir inferieur å un seuil socialement 
acceptable, tenir compte de variables telles que 
le salaire minimum ou la fraction insaisissable 
du salaire ou le salaire qui sert de base de 
calcul aux cotisations å la securite sociale ou le 
salaire moyen dans l'industrie. 

Creances echues apres la date de l'ouverture de 
la procedure d'insolvabilite 

5. Lorsque, en vertu de la legislatian na
tionale, l'entreprise faisant l'objet d'une proce
dure d'insolvabilite est autorisee å poursuivre 
ses activites, les creances des travailieurs au 
titre du travail effectue å partir de la date ou 
cette continuation a ete decidee ne devraient 
pas etre soumises å la procedure et devraient 
etre payees å leur echeance sur les fonds 
disponibles. 

ProcCdures de paiement accelere 

6. (l) Lorsque la procedure d'insolvabilite 
ne permet pas d'assurer le paiement rapide des 
creances privilegiees des travailleurs, il devrait 
exister une procedure de paiement accelere afin 
qu'elles soient payees sans attendre la fin de la 
procedure d'insolvabilite sur les fonds disponi
bles, ou qui viendraient å rentrer, å moins que 
le paiement rapide des creances des travailieurs 
ne soit assure par une institution de garantie. 
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2) En påskyndad utbetalning av arbetstaga
res fordringar kan garanteras på följande sätt: 

a) den person eller institution som har an
svaret för förvaltningen av arbetsgivarens till
gångar bör betala sådana fordringar så snart 
det fastställts att de är riktiga och har förfallit 
till betalning, 

b) om fordran bestrids, bör arbetstagaren ha 
möjlighet att få dess giltighet fastställd av en 
domstol eller av en annan instans med doms
rätt i frågan, för att erhålla betalning i enlighet 
med moment a). 

3) Ordningen för att påskynda utbetalningar 
bör omfatta hela den förmånsberättigade ford
ran, eller åtminstone en del av fordran, vilken 
skall fastställas genom nationella lagar eller 
föreskrifter. 

III. SKYDD A V ARBETST AGARES 
FORDRAN GENOM ETT LÖNE

GARANTIINSTITUT 

Tillämpningsområde 

7. Ett lönegarantiinstituts skydd av arbets
tagarnas fordringar bör ha största möjliga 
omfattning. 

Principer för verksamheten 

8. Lönegarantiinstitut kan arbeta efter föl
jande principer: 

a) de bör vara administrativt, ekonomiskt 
och juridiskt oberoende av arbetsgivaren, 

b) arbetsgivarna bör bidra till finansieringen 
av dessa institut, om inte denna helt täcks av 
offentliga myndigheter, 

c) de bör påta sig sina förpliktelser gentemot 
skyddade arbetstagare oavsett om arbetsgiva
ren har uppfyllt eventuella förpliktelser när det 
gäller att bidra till finansieringen av instituten, 

d) de bör påta sig ett subsidiärt ansvar för 
insolventa arbetsgivares förpliktelser när det 
gäller fordringar som omfattas av garantin och 
bör genom subrogation kunna uppträda i 
stället för de arbetstagare till vilka de har gjort 
utbetalningar, 

e) bortsett från de medel som härrör från 
offentliga intäkter, kan de medel som förvaltas 
av lönegarantiinstitut endast användas för de 
ändamål för vilka de uppburits. 

(2) Le paiement accelere des creances des 
travailieurs pourrait etre assure comme suit: 

a) la personne ou !'institution chargee d'ad
ministrer le patrimoine de l'employeur devrait 
payer lesdites creances sitöt etablies leur au
thenticite et leur exigibilite; 

b) en cas de contestation, le travailleur 
devrait pouvoir faire etablir la validite de sa 
creance par un tribunal ou par tout autre 
organisme competent en la matiere pour en 
obtenir le paiement conformement å l'alinea a). 

(3) La procedure de paiement accelere dev
rait pouvoir beneficier å la totalite de la 
creance protegee par un privilege, ou au moins 
å une partie de celle-ci qui serait fixee par la 
legislatian nationale. 

III. PROTECTION DES CEANCES 
DES TRAVAILLEURS PAR UNE 

INSTITUTION DE GARANTIE 

Champ d'application 

7. L'etendue de la protection des creances 
des travailieurs par une institution de garantie 
devrait etre aussi !arge que possible. 

Principes de fonctionnement 

8. Les institutions de garantie pourraient 
fonctionner selon les principes suivants: 

a) elles devraient jouir de l'autonomie ad
ministrative, financiere et juridique å l'egard de 
l'employeur; 

b) les employeurs devraient contribuer au 
financement, å moins que celui-ci ne soit assure 
integralement par les pouvoirs publics; 

c) elles devraient assumer leurs obligations å 
l'egard des travailieurs proteges, que l'employ
eur se soit ou non acquitte de ses obligations 
eventuelles de contribuer å leur financement; 

d) elles devraient assumer å titre subsidiaire 
les obligations des employeurs insolvables en ce 
qui concerne les creances protegees par la 
garantie et pouvoir se subroger dans les droits 
des travailleurs å qui elles ont verse des 
prestations; 

e) les fonds geres par les institutions de 
garantie, autres que les fonds provenant du 
Tresor public, ne pourraient etre utilises que 
pour les buts pour lesquels ils ont ete collectes. 
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Fordringar som skyddas genom garantin 

9. l) Garantin bör omfatta följande fordrin
gar: 

a) lön, övertidsersättning, provision och an
nan form av ersättning som härrör från arbete 
som utförts under en bestämd period, som inte 
bör vara kortare än tre månader, före tidpunk
ten för insolvensen eller före anställningens 
upphörande, 

b) semesterersättning som intjänats genom 
arbete det år då arbetsgivarens insolvens inträf
fade eller anställningen upphörde, samt före
gående år, 

c) gratifikationer vid årets slut och andra 
gratifikationer i enlighet med nationella lagar 
eller föreskrifter, kollektivavtal eller individuel
la arbetsavtal, som härrör från en bestämd 
period, som inte bör vara kortare än tolv 
månader, före tidpunkten för insolvensen eller 
före anställningens upphörande, 

d) fordringar som grundar sig på annan typ 
av betald frånvaro som härrör från en bestämd 
period, som inte bör vara kortare än tre 
månader, före tidpunkten för insolvensen eller 
före anställningens upphörande, 

e) [ordningar som hänför sig till uppsäg
ningstid, 

f) avgångsvederlag, kompensation för av
sked utan giltig grund och annan ersättning 
som tillkommer arbetstagare då deras anställ
ning upphör, 

g) ersättning, som arbetsgivaren skall betala 
direkt med avseende på arbetsskada och yr
kessjukdom. 

2) Garantin kan omfatta följande fordrin
gar: 

a) avgifter till nationella lagstadgade social
försäkringssystem, då underlåtenhet att betala 
påverkar arbetstagarnas rättigheter negativt, 

b) avgifter till privata socialtrygghetssystem 
eller sådana som avser ett yrke, flera yrken eller 
företag, som är oberoende av nationella lag
stadgade socialförsäkringssystem, då underlå
tenhet att betala påverkar arbetstagarnas rät
tigheter negativt, 

c) förmåner som arbetstagarna hade rätt till 
före tidpunkten för insolvensen, genom sitt 
deltagande i socialtrygghetssystem inom före-

Creances protegees par la garantie 

9. (l) La garantie devrait proteger les crean
ces suivantes: 

a) les salaires, primes d'heures supplemen
taires, commissions et autres formes de retri
bution du travail au titre du travail effectue au 
cours d'une periode determinee, qui ne devrait 
pas etre inferieure å trois mois, precedant 
l'insolvabilite ou la cessation de la relation 
d'emploi; 

b) les conges payes dus en raison du travail 
effectue dans le courant de l'annee dans laquel
le est survenue l'insolvabilite ou la cessation de 
la relation d'emploi ainsi que dans l'annee 
precedente; 

c) les primes de fin d'annee et autres primes 
prevues par la legislation nationale, les conven
tions collectives ou les contrats individuels de 
travail, afferentes å une periode determinee, qui 
ne devrait pas etre inferieure å douze mois, 
preeectant l'insolvabilite ou la cessation de la 
relation d'emploi; 

d) les montants dus au titre d'autres absen
ces remunerees afferentes å une periode deter
minee, qui ne devrait pas etre inferieure å trois 
mois, preeectant l'insolvabilite ou la cessation 
de la relation d'emploi; 

e) tout paiement du en lieu et place du 
preavis de licenciement; 

f) les indemnites de depart, les indemnites de 
licenciement injustifie et autres paiements dus 
aux travailieurs å !'occasion de la cessation de 
leur relation d'emploi; 

g) les indemnisations relatives aux accidents 
du travail et aux maladies professionnelles 
lorsqu'elles sont å la charge directe de l'emplo
yeur. 

(2) La garantie pourrait proteger les crean
ces suivantes; 

a) les cotisations dues au titre des regimes 
legaux nationaux de securite sociale lorsque le 
defaut de versement de ces cotisations porte 
prejudice aux droits des travailleurs; 

b) les cotisations dues au titre des regimes 
prives, professionnels, interprofessionnels ou 
d'entreprise, de protection sociale, qui existent 
independamment des regimes legaux nationaux 
de securite sociale lorsque le defaut de verse
ment de ces cotisations porte prejudice aux 
droits des travailleurs; 

c) les prestations auxquelles les travailieurs 
avaient droit, avant l'insolvabilite, en vertu de 
leur participation å des regimes d'entreprise de 
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taget, och som skall betalas av arbetsgivaren, 

d) lön eller varje annan form av ersättning i 
överensstämmelse med denna punkt som har 
tillerkänts en arbetstagare genom dom eller 
skiljedom inom tre månader före tidpunkten 
för insolvensen. 

Begränsningar 

l O. Då storleken på den fordran som skyd
das genom ett garantiinstitut är begränsad, bör 
begränsningen, för att inte en socialt acceptabel 
nivå skall underskridas, beakta sådana faktorer 
som minimilön, den del av lönen som inte får 
innehållas eller utmätas, den lön på vilken 
socialförsäkringsavgifterna grundas eller ge
nomsnittslönen i industrin. 

IV. BEST ÄMMELSER GEMENSAMMA 
FÖR DEL II OCH DEL III 

Il. Arbetstagarna eller deras representanter 
bör få information i rätt tid och bli konsulte
rade beträffande insolvensförfaranden som in
letts och till vilka arbetstagarnas fordringar 
hänför sig. 

protection sociale et dont le paiement incombe 
a l'employeur; 

d) les salaires ou toute autre forrue de 
remuneration compatible avec ce paragraphe, 
reconnus a un travailleur par decision judiciaire 
ou sentence arbitrale rendue dans les trois mois 
preeectant l'insolvabililte. 

Limitations 

10. Lorsque le montant de Ja creance prote
gee par une institution de garantie est limite, ce 
montant devrait, pour ne pas devenir inferieur 
a un seuil socialement acceptable, tenir compte 
de variables telles que le salaire minimum, ou la 
fraction insaisissable du salaire, ou le salaire 
qui sert de base de calcul aux cotisations a la 
securite sociale, ou le salaire moyen dans 
l'industrie. 

IV. DISPOSITION COMMUNE AUX 
P AR TIES II ET III 

11. Les travailieurs ou Jeurs representants 
devraient recevoir des informations en temps 
utile et etre consultes au sujet des proeectures 
d'insolvabilite qui ont ete ouvertes et concer
nent les creances des travailleurs. 


