Översättning
Recommendation (No. 180)
concerning the protection of
workers' claims in the event of
the insolvency of their em
ployer
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ILO:s rekommendation (nr 180)
om skydd av arbetstagares
fordringar i händelse av ar
betsgivarens insolvens

Internationella arbetsorganisatio
The General Conferencc of the
nens allmänna konferens.
International Labour Organisation.
som har sammankallats till Ge
Having bccn convened at Geneva
hy the Governing Body of the Inter ncve av styrelsen för Internationella
national Labour Office. and having arbetsbyrån och samlats där den 3
met in its 79th Session on 3 June juni 1992 till sitt 79:e möte.
1992, and
framhåller betydelsen av skydd
Stressing thc importance of thc
protection of workers' claims in the för arbetstagares fordringar i hän
event of the insolvency of their em delse av deras arbetsgivares insol
ployer and recalling the provisions vens och erinrar om bestämmelserna
on this subject in Article 11 of the i detta ämne i artikel 11 i 1949 års
Protection of Wagcs Convention, konvention (nr 95) om rättsskydd
1949. and Article 11 of the Work för lön och artikel 11 i 1925 års kon
men's Compensation (Accidents) vention (nr 17) om ersättning vid
olycksfall i arbetet.
Convention. 1925. and
konstaterar att rehabilitering av
Noting that, since thc adoption of
the Protcction of Wages Conven- - insolventa företag har kommit att
tion. 1949. greater value has becn tillmätas större vikt efter antagandet
given to the rehabilitation of insol av 1949 års konvention om rätts
vent enterprises and that. because of skydd för lön och att. på grund av in
the social and cconomic con solvensens sociala och ekonomiska
sequences of insolvcncy. efforts konsekvenser, ansträngningar bör
should be made whcre possible to göras där det är möjligt för att reha
rehabilitate enterpriscs and safe bilitera företag och trygga sysselsätt
ning.
guard employment, and
konstaterar att efter antagandet
Noting that since the adoption of
the aforementioned standards, sig av nämnda instrument har en bety
nificant developments have taken dande utveckling av lagstiftning och
place in the law and practice of many praxis ägt rum i många medlemssta
Members which have improved the ter. vilket förbättrat skyddet av ar
protcction of workers' claims in the betstagares fordringar i händelse av
event of the insolvency of their em deras arbetsgivares insolvens. och
ployer. and considering that it would anser att det är rätt tid för konferen
he timely for thc Conference to sen att anta nya normer i ämnet ar
adopt new standards on the subject betstagares fordringar,
of workers' claims, and
Recognising that guarantee insti
finner att garantiinstitut, om de är
tutions, if properly designed, afford utformade p[1 rätt sätt. erbjuder
greater protection of workers· bättre skydd av arbetstagares ford
claims. and
ringar.
Having decided upon the adop
har beslutat att anta vissa förslag
tion of certain proposals with regard angående skydd av arbetstagares
to the protection of workcrs· claims fordringar i händelse av arbetsgiva
in the event of the insolvency of rens insolvens. en fr;1ga som utgör
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their cmployer, which is the fourth
item on thc agenda of the session,
and
Having dctcrmined that these
proposals shall take the form of a
Recommendation supplemcnting
the Protection of Workers' Claims
(Employer's Insolvcncy) Conven
tion. 1992:
adopts this twenty-third day of
June of the year one thousand nine
hundred and ninety-two the follow
ing Rccommendation, which may be
cited as the Protection of Workcrs'
Claims (Employer's lnsolvency) Re
commendation, 1992.

den fjärde punkten p/1 mötets dag
ordning.

I. Definitions and methods of ap
plication

I. Definitioner och tillämpningsme
toder

1. (I) For the purposes of this Re
commcndation, the term "insolv
ency'' refcrs to situations in which,
in accordance with national law and
practicc, proccedings have becn
opened relating to an employer's as
sets with a view to the collective re
im bursemcnt of its creditors.
(2) For the purposes of this Re
commcndation, Members may ex
tend the term "insolvency" to other
situations in which workcrs· claims
cannot be paid by reason of the
financial situation of the employer
and in particular to the following:
(a) wherc the enterprise has
closed down or ceased its activities
or is voluntarily wound up:
(b) wherc the amount of the em
ployer's assets is insufficient to jus
tify thc opening of insolvcncy pro
ceedings:
(c) whcre. in the course of pro
ccedings to recover a worker's claim
arising out of employment. it is
found that the employer has no as
sets or that these are insufficient to
pay the debt in question;
(d) where the employer has died
and his or her asscts have bccn
placed in the hands of an adminis
trator and the amounts due cannot
be paid out of the cstate.
(3) The extent to which an em
ployer's assets are subject to the pro-

1 . 1) I denna rekommendation
syftar uttrycket "insolvens" på situa
tioner då. i enlighet med nationell
lagstiftning och praxis. förhand
lingar har inletts angående en ar
betsgivares tillgångar med sikte på
en kollektiv gottgörelse av dennes
fordringsägare.
2) Vid tillämpning av denna re
kommendation kan en medlemsstat
utsträcka uttrycket "insolvens" till
att avse andra situationer då arbets
tagares fordringar inte kan betalas
på grund av arbetsgivarens ekono
miska situation. och särskilt följande
a) då företaget har lagts ner eller
upphört med sin verksamhet eller
avvecklats frivilligt:
b) då arbetsgivarens samlade till
gångar är otillräckliga för att berät
tiga att insolvensförhandlingar in
leds;
c) då det, under förhandlingar för
att indriva en arbetstagares fordring
som uppkommit i anställningen,
konstateras att arbetsgivaren saknar
tillgångar eller att tillgångarna är
otillräckliga för att betala skulden,
d) då arbetsgivaren har avlidit och
hans eller hennes tillgångar handhas
av en boutredningsman och ford
ringarna inte kan betalas ur kvarlå
tenskapen.
3) l vilken utsräckning en arbets
givares tillgångar kan vara föremål
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har faststiillt att dessa förslag skall
anta formen av en rekommendation.
som kompletterar 1992 :frs konven
tion (nr 173) om skydd av arbetsta
gares fordringar i hiindelse av ar
betsgivarens insolvens. och
antar denna den tjugotredje da
gen i juni mi'mad nittonhundranit
tiotvå följande rekommendation,
som kan kallas 1992 års rekommen
dation om skydd av arbetstagares
fordringar ( arbetsgivarens insol
vens).
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ceedings referred to in subparagraph
( 1) should be determined by
national laws, regulations or prac
tice.
2. The provisions of this Recom
mendation may be applied by
means of laws or regulations or by
any other means consistent with
national practice.

2. Bestämmelserna i denna re
kommendation kan tillämpas genom
lagar, föreskrifter eller på annat sätt
som är förenligt med nationell
praxis.

Il. Protection of workcrs' claims by
means of a privilege

Il. Skydd av arbetstagares ford
ringar genom förmånsrätt

Protected claims

Skyddade fordringar

3. ( 1) The protection afforded by
a privilege should cover the follow
ing claims:
(a) wages, overtime pay, com
missions and other forms of remu
neration relating to work performed
during a prescribed period prior to
the insolvency or prior to termina
tion of the employment. This period
should be fixed by national laws or
regulations and should not be less
than 12 months;
(b) holiday pay due as a result of
work performed during the year in
which the insolvency or the termina
tion of the employment occurred,
and in the preceding year;
(c) amounts due in respect of
other types of paid ahsence, end-of
year and other bonuses provided for
by national laws or regulations, col
lective agreements or individual
contracts of employment. relating to
a prescribed period, which should
not be less than 12 months, prior to
the insolvency or prior to the ter
mination of the employmcnt;
( d) payments due in lieu of notice
of termination of employment;
(e) severance pay, compensation
for unfair dismissal and other pay
ments due to workers upon termina
tion of their employment;
(f) compensation payable directly
hy the employer in respect of occu
pational accidents and diseases.
(2) The protection afforded by a
privilege might cover the following
claims:

för förhandlingar som avses i under
punkt 1) bör fastställas genom natio
nella lagar, föreskrifter eller praxis.
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3. 1) Det skydd som lämnas ge
nom förmånsrätt hör omfatta föl
jande fordringar:
a) löner, övertidsersättning, pro
visioner och andra slag av ersätt
ningar härrörande från arbete som
utförts under en bestämd period
före insolvensen eller anställningens
upphörande. Denna period bör fast
ställas genom nationella lagar eller
föreskrifter och bör inte vara kor
tare än tolv månader;
b) semesterlön som härrör från
arbete det år insolvensen inträffade
eller anställningen upphörde och
föregående år;
e) ersättning avseende andra slag
av betald frånvaro, gratifikationer
vid årets slut och andra gratifikatio
ner i enlighet med nationella lagar
eller föreskrifter, kollektivavtal eller
individuella anställningsavtal. här
rörande från en bestämd period,
som inte hör vara kortare än tolv
månader före insolvensen eller an
ställningens uphörandc;
d) ersättning för utebliven upp
sägningstid;
e) avgångsvederlag, skadestånd
för uppsägning utan giltig grund och
annan ersättning som tillkommer ar
betstagare då deras anställning upp
hör,
f) skadestånd som betalas direkt
av arbetsgivaren avseende arbets
skada eller yrkessjukdom.
2) Det skydd som omfattas av för
månsrätt kan även omfatta följande
fordringar:
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(a) contributions due in rcspect of
national statutory social sccurity
schemes. where failure to pay ad
versely affects workers' entitle
ments:
(b) contributions due in respect of
private, occupational, inter-occupa
tional or enterprise social protection
sehemes independent of national
statutory social security schemes,
where failure to pay adverscly af
fects workers' entitlements;
( e) benefits to which the workers
were entitled prior to the insolvency
by virtue of their participation in en
terprise social protection schemes
and which are payablc by the em
ployer.
(3) Claims enumcrated in sub
paragraphs (1) and (2) that have
been awarded to a worker through
an acljudication or arbitration within
12 months prior to the insolvency
should be coverecl by the privilege
regarcllcss of the time-limits speci
fied in those subparagraphs.

a) avgifter till nationella lagstad
gade socialförsäkringssystem. när
underlåtenhet att betala negativt på
verkar arbetstagares rättigheter:

Limitations
4. Where the amount of the claim
protected by a privilcge is limited by
national laws or regulations. in or
der that this amount should not fall
below a socially acceptable leve! it
should take into acrnunt variahles
such as the minimum wage. the part
of the wagc which is unattachablc,
thc wage on which social sccurity
contributions are hasecl or the aver
age wage in industry.

Begränsningar
4. Niir fordringsbeloppet som
skyddas genom förm."msrätt är be
gränsat genom nationella lagar eller
föreskrifter bör. i syfte att beloppet
inte skall understiga en socialt ac
ceptabel nivå. beaktas sådana fakto
rer som minimilön. förbehållsbelop
pet vid införsel. lönen pi1 vilken soci
alförsäkringsavgifter grundas eller
gennmsnittslönen för industrin.

Claims which fall due aftcr the in
solvency proceedings have been
opcned
5. Whcrc. in accordance with
national laws and rcgulations. an en
terprise in respcct of which insnlv
ency prnceedings havc been npened
is authorised to continuc its activ
ities. workers' claims arising out of
work performed as from the date
when the continuation was au
thoriscd should not be subject to the
proceedings and should be paid. out
of the funds available. as and when
they fall due.

Fordringar som förfaller efter att
insolvensförhandlingar har inletts
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b) avgifter till privata. yrkes- eller
företagsbaserade trygghetssystem
som är oberoende av nationella lag
stadgade socialförsäkringssystem,
när underlåtenhet att betala negativt
påverkar arbetstagares rättigheter:
c) förmåner som arbetstagarna
hade rätt till före insolvensen genom
sitt deltagande i sociala trygghetssys
tem inom företaget och som skall be
talas av arbetsgivaren.
3) Fordringar som räknas upp i
underpunkterna I) och 2) och som
har tillerkänts en arbetstagare ge
nom en dom eller en skiljedom inom
tolv månader före insolvensen bör
omfattas av förmånsrätten utan hän
syn till de tidsbegränsningar som an
ges i dessa underpunkter.

5. När ett företag. som är föremäl
för insolvcnsförhandlingar. i enlig
het med nationella lagar och före
skrifter har bemyndigats att fortsätta
sin verksamhet. bör arbetstagares
fordringar som uppkommer i arbete
utfört frftn och med dagen dä be
myndigandet skecldc inte omfattas
av förhandlingarna och bör de beta
las av tillgiingliga mt:dcl allteftersom
de förfaller.

22

Accelerated payment procedures

6. ( l ) W herc the insolvency pro
ceedings cannot cnsure rapid pay
ment of workcrs' privileged claims,
there should be a procedure for ac
celerated payment to ensure that the
claims are paid, without awaiting the
end of the proci.:cdings, out of avail
able funds or as soon as funds be
eome available. unless the rapid
payment of workers· claims is en
sured by a guarantci.: institution.
(2) Acccli.:rated
payment
of
workers' claims may be ensured as
follows:
(a) the pi.:rson or institution re
sponsible for administering the em
ployer's assets should pay such
claims as soon as it has becn deter
mined that they are genuine and
payable;
(b) if the claim is contcsted , the
worker should be able lo have its va
lidity detcrmined by a court or any
other body with jurisdiction over the
matter. so as to have it paid in ac
cordance with dause (a).
(3) The accelerated payment
procedure should cover the totality
of thi.: daim protccted by a privilege,
or at least a part of it lo be fixed by
national laws or regulations.

Påskyndat betalningsförfarande

6. l ) När insolvensförhandlingar
na inte kan tillförsiikra en snabb ut
betalning av arbetstagares förmåns
rättsberiittigade fordringar, bör det
finnas ett förfarande för påskyndad
betalning för att siikerställa att ford
ringarna betalas av tillgängliga me
del eller så snart medel blir tillgäng
liga, utan att avvakta avslutandet av
förhandlingarna, om inte snabb be
talning av arbetstagares fordringar
garanteras av ett garantiinstitut.
2) En påskyndad betalning av ar
betstagares fordringar kan säkerstäl
las på följande sätt:
a) den person eller institution som
ansvarar för förvaltningen av arbets
givarens tillgånga1_. bör betala sådana
fordringar så snart di.:t har faststiillts
att de är klara och förfallna;
b) om fordringen iir bestridd, bör
arbetstagaren ha möjlighd att fä
dess giltighet avgjord av en domstol
eller av annat organ med jurisdik
tion över frågan , så att di.:n kan beta
las i enlighet med moment a).
3) P[1skyndat betalningsförfaran
de bör omfatta hela den förmtms
rättsberättigade fordringen eller åt
minstone en , genom nationella lagar
eller föreskrifter fastställd , del av
den.

III. Proteclion of workers' daims
hy a guarantee institution

IJI. Skydd av arbetstagares ford
ringar genom ett garantiinstitut

Scope

Tillämpningsområde

Operating principles

Principer för verksamheten

7. The protection of workers'
claims hy a guarantee institution
should have as wide a covcragc as
possihle.
8. Guarantee institutions might
opcrate according to the following
principlcs:
( a) they should he administrat
ively, financially and legally indi.:
pendent of the employcr ;
(b) employi.:rs should contributc
to financing these institutions. un
kss this is fully covcri.:d by the public
authnrities ;
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7. Skyddi.:t av arbetstagares ford
ringar genom ett garantiinstitut hör
ha en så vid räckvidd som möjligt.

8. Garantiinstitut kan verka efter
följande principer:
a) de bör vara administrativt. eko
nomiskt och juridiskt oberoende av
arbetsgivaren ;
b) arbetsgivare bör bidra till fi
nansieringen av dessa institut, om
den inte helt tiicks av offentliga myn
digheter;
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(c) they should assume thcir ob
ligations vis-a-vis protected workcrs
irrespective of whether any obliga
tion the cmployer may have of con
tributing to their financing has bcen
met;
(d) they should assurne a
subsidiary responsihility for the liah
ilities of insolvent employers in re
spect of claims protected by the
guarantee and should, hy way of
subrogation, be ahle to act in place
of the workers to whom they have
made payments;
(e) the funds managed hy guaran
tee institutions, other than those
from general rcvenues, rnay only be
used for the purpose for which they
were collected.

c) de bör åta sig sina förpliktelser
gentemot skyddade arbetstagare
oavsett om arbetsgivaren har upp
fyllt eventuella skyldigheter att bi
dra till deras finansiering:

Claims protected hy the guarantee

Fordringar skyddade genom ga•
rantin
9. l) Garantin hiir omfatta föl
jande fordringar:
a) löner. övertidsersättning, pro
visioner och andra slag av ersätt
ningar härrörande från arbete som
utförts under en bestämd period,
som inte bör vara kortare än tre m,'\
naclcr före insolvensen eller anställ
ningens upphörande;

9. ( I ) The guarantee should
cover the following claims:
(a) wages, overtime pay, commis
sions and other forms of remunera
tion rclating to work performed dur
ing a prescrihcd period, which
should not be less than three
months, prior to the insolvency or
prior to the termination of the em
ployment;
(b) holiday pay due as a result of
work performed during the year in
which the insolvency or the termina
tion of the employment occurred,
and in the preceding ycar;
(c) end-of-year and other honuses
provided for hy national laws or re
gulations, collective agreements or
individual contracts of employment,
relating to a prcscribed period,
which should not he less than 1 2
months, prior to the insolvcncy or
prior to the termination of the em
ployment ;
( cl) amounts due i n respect of
other types of paid abscnce relating
to a prescrihed period. which should
not be less than three months. prior
to the insolvency or prior to the tcr
mination of the employmcnt;
(e) payments due in lieu of notice
of termination of employment;

Skr. 1993/94: 128
Bilaga 2

cl) de bör åta sig ett subsidiärt an
svar för insolventa arbetsgivares be
talningsskyldighet för fordringar
som skyddas genom garantin och
bör genom subrogation kunna upp
träda i stället för de arbetstagare till
vilka de har gjort utbetalningar :
c) tillgångar som förvaltas av ga
rantiinstitutioner kan, utom vad av
ser medel som härrör från offentliga
intäkter, användas endast för de än
damål för vilka de uppburits.

b) semesterlön som härrör från
arbete det år insolvensen inträffade
eller anställningen upphörde och
föregående år;
c) gratifikationer vid ärets slut och
andra gratifikationer i enlighet med
nationella lagar eller föreskrifter,
kollektivavtal eller individuella an
stiillningsavtaL hiirrörande från en
bestämd period, som inte bör vara
kortare iin tolv m{madcr före insol
vensen eller anställningens upphö
rande;
d) ersättning avseende andra slag
av betald frånvaro härrörande frän
en bestämd period, som inte bör
vara kortare än tre månader före in
solvensen eller anställningens upp
hörande:
e) ersättning för utebliven upp
sägningstid ;

24

(f) severance pay, compensation
for unfair dismissal and other pay
ments due to workers upon termina
tion of their employment:

(g) compensation payable directly
by the employer in respect of occu
pational accidents and diseases.
(2) The guarantee might cover the
following claims:
(a) contributions due in respect of
national statutory social security
schemes, where failure to pay ad
versely affects workcrs' cntitle
ments:
(b) contributions due in respect of
private, occupational, inter-occupa
tional, or enterprise social protec
tion schemes independent of
national statutory social security
schcmcs , where failure to pay ad
verscly affects workers' entitle
ments:
(c) benefits to which the workers
were entitled prior to the insolvency
by virtue of their participation in en
terprise social protection schemes
and which are payable by the em
ployer:
( d) wages or any other form of re
muneration consistcnt with this
Paragraph, awarded to a worker
through adjudication or arbitration
within three months prior to the in
solvency.
Limitations

f) avgångsvederlag, skadestånd
för uppsägning utan giltig grund och
annan ersättning som tillkommer ar
betstagare då deras anställning upp
hör;
g) skadestånd som betalas direkt
av arbetsgivaren avseende arbets
skada eller yrkessjukdom.
2) Garantin kan även omfatta föl
jande fordringar:
a) avgifter till nationella lagstad
gade socialförsäkringssystem, när
underlåtenhet att betala negativt på
verkar arbetstagares rättigheter:
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b) avgifter till privata, yrkes- eller
företagsbaserade trygghetssystem
som är oberoende av nationella lag
stadgade socialförsäkringssystem,
när underlåtenhet att betala negativt
påverkar arbetstagares rättigheter;
c) förmåner som arbetstagarna
hade rätt till före insolvensen genom
sitt deltagande i sociala trygghetssys
tem inom företaget och som skall be
talas av arbetsgivaren ;
d) löner eller andra slag av ersätt
ningar i överensstämmelse med
denna punkt, som har tillerkänts en
arbetstagare genom en dom eller en
skiljedom inom tre månader före in
solvensen.
Begränsningar

10. Whcre the amount of the
claim protected by means of a guar
antee institution is limited. in order
that this amount should not fall be
low a socially acceptable leve! . it
should take into account variables
such as the minimum wage, the part
of the wagc which is unattachable,
thc wagc on which social security
contributions are based or the aver
age wagc in industry.

J O . När fordringsbeloppet som
skyddas genom ett garantiinstitut är
begränsat bör. i syfte att beloppet
inte skall understiga en socialt ac
ceptabel nivå, beaktas sådana fakto
rer som minimilön, förbehållsbelop
pet vid införsel, lönen på vilken soci
alförsäkringsavgifter grundas eller
genomsnittslönen för industrin.

IV. Provision common to Parts Il
and 111

IV. Bestämmelser gemensamma för
del Il och III.

11. Workers or their representa
tives should receive timcly informa
tion and be consulted with regard to

1 1 . Arbetstagare eller deras re
presentanter bör få lämplig informa
tion och konsulteras beträffande in-
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insolvency proceedings which have
been opcned and to which the
workers' claims pertain.

solvensförhandlingar som har inletts
och till vilka arbetstagares ford
ringar hänför sig.
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