K
onkursArbetsrätt - ny 6:e upplaga
Om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs och företagsrekonstruktion
För alla som jobbar med konkurser
KonkursArbetsrätt är standardverket om förhållandet
mellan den arbetsrättsliga lagstiftningen och konkurs- och
förmånsrättslagstiftningen. Boken vänder sig till alla som
handlägger frågor om arbetstagares rättigheter och skyldigheter i samband med konkurser och andra obeståndsförfaranden – fackliga företrädare, konkursförvaltare,
handläggare vid advokatbyråer och kronofogdar.
Ny omarbetad sjätte upplaga
2018 års upplaga av KonkursArbetsrätt omfattar de arbetsrättsliga förhållandena vid
både konkurs och företagsrekonstruktion. Många nya
rättsfall har tillkommit under
senare år och redovisas i den
nya upplagan. Det har efter
domar i EU-domstolen och HD
visat sig att flera lagparagrafer
har en annan innebörd än vad
som framgår av ordalydelsen.
I boken lämnas bl.a. förslag till
hur fem centrala bestämmelser
gällande löneskyddet vid konkurs
bör vara formulerade för att korrekt uttrycka gällande rätt. Vid en
företagsrekonstruktion aktualiseras en rad svåra och oklara frågor
bl.a. angående rättsverkningarna
av ett offentligt ackord. Ny lagstiftning som har betydelse för konkursarbetsrätten har givetvis också beaktats.

Erik Danhard
Bokens författare Erik Danhard
är advokat och verksam vid
Hamilton Advokatbyrå i Stockholm. Han har varit expert i
förmånsrättskommittén och
utredningen om en förändrad
modell för lönegarantins
finansiering samt har haft
uppdrag i de allra största
företagsrekonstruktionerna i
Sverige. Erik Danhard är ofta
anlitad som föredragshållare
inom området.
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Arbetsrätt, förmånsrätt och lönegaranti
KonkursArbetsrätt redovisar utförligt hur arbetsrätten
förhåller sig till lagstiftningen rörande konkurser och företagsrekonstruktioner. På 610 sidor behandlas allt från arbetsskyldighet, anställningsskydd och kollektivavtal i konkurser
till frågor om uppsägning, uppsägningslön, lönefordringars
förmånsrätt och den statliga lönegarantin.

jag beställer

Kommentarer, rättsfall, lagtexter
Bokens kommentartext tar sin utgångspunkt i en beskrivning
av konkursförfarandet – och förfarandet vid företagsrekonstruktion och likvidation – så att arbetsrättsfrågorna sätts in
i sitt rätta sammanhang. Därefter
behandlas arbetsrättsreglernas til�lämpning vid konkurs och företagsrekonstruktion, skyddet för lönefordringar, handläggningsregler
rörande lönegarantibeslut m.m.
Boken innehåller även exempel,
checklistor och manualer samt
en omfattande redovisning av
relevanta rättsfall (domar meddelade t.o.m. juli 2018). Aktuella
lagtexter per den 1 juli 2018 finns
i bilaga.

Pris: 630 kr/ex
minst 4 böcker – 580 kr/ex
minst 15 böcker – 550 kr/ex
Lagstadgad moms är
inräknad i priset.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.
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