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Lähtökohdat

- Suomessa konkurssiin asetettu konkurssipesä esittää
takaisinsaantivaatimuksen toisessa EU:n jäsenvaltiossa
kotipaikkaansa pitävää velkojaa kohtaan

- Sovelletaan myös mahdollisiin pätemättömyys- ja
mitättömyysvaatimuksiin (harvinaisempia)

- Teoriassa mahdollinen myös suomalainen konkurssipesä Vs.
suomalainen velkoja? (vapaa lainvalinta)



Asian ratkaiseminen

- Menestyykö takaisinsaanti aloitusvaltion lainsäädännön mukaan
(TakSL)?

- Onko vastapuoli vedonnut MKA 16 artiklan (ent. 13 artikla)
”turvasatamasäännökseen”?

- Mikäli on, estyykö takaisinsaanti MKA 16 artiklan (ent. 13 artikla)
edellytysten perusteella eli 1) sovelletaanko oikeustoimeen toisen
jäsenvaltion lakia ja 2) onko tämän lain mukaan mitään
mahdollisuutta peräyttää?

- Välituomion mahdollisuus ja prosessiekonomia?



EU:n maksukyvyttömyysasetus (N:o
1346/2000)

- Sovellettu vuodesta 2002
- Uudistaminen 20.5.2015 -> Uusi asetus voimaan 26.6.2017 (tietyiltä

osin myöhemmin)
- Takaisinsaannin kannalta keskeiset säännökset sisältyvät nykyisin 7 ja

16 artiklaan (ent. 4 ja 13 artiklat) ja tulleet voimaan 26.6.2017



MKA 7 artikla

- ”1. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä,
maksukyvyttömyysmenettelyyn ja sen vaikutuksiin sovelletaan sen
jäsenvaltion lakia, jossa menettely on alkanut, jäljempänä
’menettelyn aloitusvaltio’.
- 2. Menettelyn aloittamisen edellytykset, menettelyn kulku sekä
menettelyn päättäminen määräytyvät menettelyn aloitusvaltion lain
mukaan. Sen mukaan määräytyy erityisesti:
- …m) velkojia vahingoittavien oikeustointen mitättömyys,
pätemättömyys ja peräytyminen.”



MKA 16 artikla (ent. 13 artikla)

- ”Mitä 7 artiklan 2 kohdan m alakohdassa säädetään, ei sovelleta, jos
se, joka on saanut etua velkojia vahingoittavasta oikeustoimesta
osoittaa, että oikeustoimeen sovellettava laki on muun jäsenvaltion
kuin menettelyn aloitusvaltion laki ja kyseisen jäsenvaltion lain
mukaan ei ole mitään mahdollisuutta peräyttää kyseistä
oikeustointa KYSEESSÄ OLEVASSA TAPAUKSESSA.”



Yleisiä huomioita MKA 16 artiklan
soveltamisesta

- Turvasatamasäännös / torjuntastatuutti
- Molempien edellytysten täytyttävä
- Näyttötaakka molempien edellytysten täyttymisen osalta

takaisinsaantivastaajalla
- Lähtökohdat asettaa konkurssipesän takaisinsaantivaatimuksen

sisältö / kanneperusteet
- Uutena nimenomainen maininta ”kyseessä olevassa tapauksessa”

(taustalla Sportland Vs. Nike tuomio)



MKA 13 (nyk. 16) artiklaa koskeva
oikeuskäytäntö 1/3

- Vuodelta 2015 kaksi EUT:n ennakkoratkaisua
- Hermann Lutz Vs. Elke Bäuerle (C-557/13, 16.4.2015)

- Voidaanko MKA 13 artiklaa soveltaa ennen maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista
ulosmitatun rahamäärän maksuun, maksun tapahtuessa de facto vasta menettelyn
aloittamisen jälkeen? Kyllä

- Koskeeko MKA 13 artiklan väitejärjestelmä myös oikeustoimeen sovellettavan toisen
jäsenvaltion prosessuaalisia määräaikoja? Kyllä

- Määräytyykö takaisinsaantikanteen nostamisen kannalta merkittävät muotoseikkoja
koskevat säännöt aloitusvaltion vai oikeustoimeen sovellettavan lainsäädännön
mukaisesti? Oikeustoimeen sovellettavan mukaisesti



MKA 16 artiklaa (ent. 13 artikla) koskeva
oikeuskäytäntö 2/3

- Nike European Operations Netherlands BV Vs. Sportland Oy (C-
310/14, 15.10.2015)

- Onko MKA 13 artiklan osalta otettava huomioon kaikki tapauksen olosuhteet? Kyllä
(huomioitu uudessa MKA 16 artiklassa)

- Kenen tulee vedota oikeustoimeen soveltuvan lainsäädännön olosuhteiden
puuttumiseen ja näyttää se? Vetoavan tahon eli vastaajan

- Koskeeko MKA 13 artiklan ”mitään mahdollisuutta” maksukyvyttömyyteen
sovellettavien säännösten osalta myös ao. lain yleisiä säännöksiä ja periaatteita? Kyllä

- Voiko näyttötaakka ”mitään mahdollisuutta” kriteerin osalta kääntyä pesälle? Voi
kansallisen tuomioistuimen harkinnan mukaan, kun vastaaja on esittänyt riittävän
näytön



MKA 16 artiklaa (ent. 13 artikla) koskeva
oikeuskäytäntö 3/3

- Uunituore EUT:n ratkaisu asiassa Vinyls Italia SpA, konkurssissa
Vs. Mediterranea di Navigazione SpA (C-54/16, 8.6.2017)

- Kaksi Italialaista yhtiötä, jotka olivat valinneet sovellettavaksi
laiksi Englannin lainsäädännön

- Onko takaisinsaantia vastustavalla taholla velvollisuus esittää MKA 16 artiklaan (ent. 13 artikla)
liittyvä prosessuaalinen väite tuomioistuinvaltion prosessilainsäädännön mukaisessa muodossa ja
määräajassa tai voiko asiaa käsittelevä tuomioistuin soveltaa MKA:ta viran puolesta määräajan
päättymisen jälkeenkin? Ratkeaa sen jäsenvaltion, jossa asia vireillä prosessisäännösten
perusteella

- Onko asianosaisen, jolla on todistustaakka osoitettava, ettei oikeustoimeen sovellettavassa
lainsäädännössä ole yleisesti eikä abstraktisti mitään mahdollisuutta peräyttää ao. oikeustointa vai
mikäli peräyttäminen on mahdollista riittääkö se, että asianosaisen osoittaa, etteivät
oikeustoimeen sovellettavan lainsäädännön edellytykset peräyttämiselle täyty? Osoitettava
konkreettisesti, etteivät sovellettavan lainsäädännön edellytykset kanteen hyväksymiselle
konkreettisesti täyty

- Onko MKA 16 artiklaan (ent. 13 artikla) mahdollista vedota myös niissä Rooma 1 -asetuksen 3
artiklan 3 kohdan mukaisissa tilanteissa, joissa kaikki sopimuksen osapuolten väliseen tilanteeseen
liittyvät seikat liittyvät muuhun valtioon kuin siihen, jonka lainsäädäntö on valittu sovellettavaksi?
On, ellei lakia ole valittu vilpillisesti tai tarkoituksena käyttää sitä väärin, jonka selvittäminen
asian ratkaisevan tuomioistuimen tehtävä



Oikeustoimeen sovellettava laki 1/2
- Esim. kauppasopimuksen lainvalintaa koskeva lauseke
- Teoriassa myös lainsäädäntö /
- Sitoo konkurssipesää MKA 16 artiklan valossa
- Onko lakiviittauksesta sovittu/viitattu tarpeeksi selkeästi?
- Onko kyse toisen jäsenvaltion laista?
- Onko sovittu vain konkurssin varalta (KKO 1995:35)?
- Rooma I –asetus (EY N:o 593/2008) otettava huomioon
- Lähtökohtana vapaa lainvalinta (HUOM! MKA 16 artiklan valossa oltava

kuitenkin jäsenvaltion laki mikäli halutaan vedota)
- Mikäli osapuolet eivät ole valinneet sovellettavaa lakia,

soveltamissäännöt määräytyvät Rooma I –asetuksen mukaan
sopimustyypin perusteella

- Irtaimen tavaran kauppasopimus -> Myyjä asuinpaikan laki
- Palvelun suorittamista koskeva sopimus -> Palvelunsuorittajan

asuinpaikan laki
- Franchise -sopimus -> Toimiluvanhaltijan asuinpaikan laki
- Jakelusopimus -> Jakelijan asuinpaikan laki



Oikeustoimeen sovellettava laki 2/2

- Rooma I –asetus ei rajoitu vain kansainvälisluontoisiin sopimuksiin eli
lainvalinnasta on mahdollista sopia myös kotimaisten parttien välillä

- Forum shopping –ilmiö?
- Eri jäsenvaltioiden lainsäädäntö eroaa toisistaan eli valitaanko sen

valtion lainsäädäntö, jossa edellytykset peräyttämiselle ovat
tiukimmat (esim. Alankomaat)

- Vinyls Italia SpA, konkurssissa Vs. Mediterranea di Navigazione SpA
(C-54/16, 8.6.2017) -ratkaisu, koski nimenomaisesti tällaista
tilannetta

- EUT:n tulkinnan mukaan ok, mikäli lakia ei ole valittu vilpillisesti tai
tarkoituksena käyttää sitä väärin ja ratkaisevan tuomioistuimen
asiana arvioida tämä



Konkurssipesän mahdolliset väitteet
sovellettavan lain osalta

- Koska lainvalinnasta on sovittu?
- Mikäli sovittu vasta vähän ennen konkurssia, onko kyse konkurssin /

takaisinsaannin varalta sovitusta ehdosta?
- Oikeuden väärinkäytön kielto eli ns. shikaanikielto (viitattu

nimenomaisesti myös Vinyls Italia SpA Vs. Mediterranea di
Navigazione SpA ratkaisussa)

- Onko sovellettavaa lakia koskevaa ehtoa muutettu ennen konkurssia?
- Rooma I –asetus 3 artiklan 2 kohdan mukaan muuttamisella ei voida

heikentää kolmansien oikeuksia



Ei mitään mahdollisuutta peräyttää 1/2

- Lähtökohdan asettavat konkurssipesän vaatimusten perusteet /
tosiseikasto

- Velkojan luottamuksensuoja eli oliko oikeus luottaa oikeustoimen
pysyvyyteen?

- Koulu: ”kanneperusteiden peilikuva”
- EUT: ”Otettava huomioon kaikki tapauksen olosuhteet”
- Uuden MKA:n nimenomainen lisäys
- TakSL:n säännökset
- Yleiset lakiin kirjoittamattomat periaatteet (esim. takaisinsaannin

vahinkoedellytys)
- Oikeuskirjallisuudessa esitetyt näkökulmat?



Ei mitään mahdollisuutta peräyttää 2/2

- Toisen jäsenvaltion insolvenssioikeudelliset säännökset
- Toisen jäsenvaltion yleiset säännökset ja periaatteet (EUT

15.10.2015-C-310/14, Nike v Sportland)
- Toisen jäsenvaltion vanhentumisajat, takaisinsaantikanteen

nostamisen määräajat ja preklusiiviset määräajat (EUT 16.4.2015-C-
557/13 Lutz v Bäuerle)

- HUOM! Näyttötaakka peräytymisestä ei voi kuitenkaan kääntyä
konkurssipesälle, vaikka näin olisi oikeustoimeen sovellettavassa
laissa (Nike-tapaus)



Kanneperusteiden muotoilusta

- Kanneperusteiden muotoiluun, väitteisiin ja taustatietoihin kannattaa
panostaa tavallista takaisinsaantikannetta enemmän

- Käytännössä haastehakemuksessa esitetyt väitteet ja tapahtumat
ovat niitä, joihin oikeustoimeen sovellettavan valtion säännöksiä
verrataan

- TakSL säännösten soveltamisessa keskeisessä asemassa
oikeuskäytäntö ja oikeuskirjallisuus -> Älä ota itsestäänselvyytenä eli
nämäkin kannattaa kirjoittaa auki

- Tapahtumakulkua koskevat väitteet
- ”kampahaaste” -> konkurssipesän väitteet joilla voi olla merkitystä

toisen valtion lainsäädännössä



Esim. TakSL 10 §:n velan maksun
peräyttäminen

- Varsinainen lainsäännös suppeahko
- Aiheuttanut velkojille / pesälle vahinkoa (vahinkoedellytys)
- Maksun saanut velkoja hyötynyt muiden velkojien kustannuksella
- Velkojan tietoisuus uhkaavasta maksukyvyttömyydestä tai

konkurssihakemuksesta (esim. maksettu useita vanhoja laskuja
kerralla)

- Tietoisuudella ja jopa jonkinlaisella ”salajuonella” voi olla ratkaiseva
merkitys muiden jäsenvaltioiden säännöstöissä



Näytön esittämisestä yleisesti

- Näyttökeinot kotimaisen lainsäädännön mukaan
- ”Asiantuntija”todistelu/lausunto
- Selvitys vieraan valtion lainsäädännöstä (OK 17:3.1)
- Oikeustapauskatsaus vieraan valtion lainsäädännöstä -> Kenen

laatima?
- Viralliset käännökset sovellettavista säännöksistä (KKO 1999:98)
- Henkilötodistelu liittyen vieraan valtion säännösten edellytyksiin

(esim. tietoisuus uhkaavasta maksukyvyttömyydestä)
- Valaehtoinen todistus? (Vinyls Italia SpA, konkurssissa Vs.

Mediterranea di Navigazione SpA C-54/16, 8.6.2017)
- Konkurssipesän vastanäyttömahdollisuus?



Näyttötaakka

- Ensisijainen näyttötaakka vastaajalla
- Nike-tapaus;

- ”Sen, johon oikeustoimen mitättömyyttä, pätemättömyyttä tai peräyttämistä koskeva
vaatimus on kohdistettu, on osoitettava, ettei mainittua oikeustointa voida peräyttää
yleisesti lex causaen (siihen sovellettavan lain) nojalla.”

- ”Vaatimusta käsittelevä kansallinen tuomioistuin voi katsoa, että vaatimuksen esittäjän
on osoitettava sellainen lex causaen (sovellettavan lain) säännös tai periaate, jonka
mukaan kyseinen oikeustoimi voidaan peräyttää, ainoastaan, jos kyseinen
tuomioistuin on sitä mieltä, että se, johon vaatimus on kohdistettu, on ensi vaiheessa
todellakin osoittanut sen kansallisten prosessioikeuden tavanomaisesti sovellettaviin
sääntöihin nähden, ettei asianomaista oikeustointa voida peräyttää lex causaen
nojalla”

- Näyttötaakka voi siis myös kääntyä vaatijalle, tosin varsin tiukkojen
edellytysten vallitessa

- Koska voidaan katsoa kääntyneen?



”Asiantuntija”todistelu

- Takaisinsaantivastaaja hankkii usein ”asiantuntija”lausunnon /
selvityksen toisen jäsenvaltion lainsäädäntöön perehtyneeltä
”asiantuntijalta”

- Vakiintunut tulkinta kuitenkin on, ettei oikeustieteelliset
asiantuntijalausunnot ole asiantuntijatodistelua vaan oikeudelliset
asiantuntijat rinnastuvat oikeudellisiin avustajiin (mm. Lappalainen)

- Linjassa myös uuden OK 17 luvun 34 §:n kanssa
- Kyse on käytännössä osapuolen pledeerauksesta
- Onko ”asiantuntija”lausunto edes tarpeen?



Selvitys vieraan valtion lainsäädännöstä

- Lain säännökset
- Vain soveltuvin osin vain kokonaisuudessaan?
- Miten lakia on sovellettu? -> Oikeuskäytäntö
- Tarkkana siitä kuka laatii (objektiivisuus!)
- Oikeuskirjallisuus
- Käännökset



Näytön arviointi
- Tuomioistuin joutuu käytännössä ratkaisemaan oikeustoimen

pysyvyyden vieraan valtion lainsäännön perusteella
- Näytön arviointi määräytyy kotimaisen lainsäädännön mukaan ->

Vapaa todisteiden harkinta
- Näytetty / jäänyt näyttämättä
- Vastaajan osin negatiivinen ja erittäin laaja näyttötaakka
- Vastaajan toimitettava riittävät eväät tuomioistuimelle
- Todistusaineiston laajuus
- EU-oikeuden tehokkuusperiaate rajoittaa eli kansalliset

näyttötaakkasäännökset eivät voi tehdä MKA:han vetoamista
käytännössä mahdottomaksi tai suhteettoman vaikeaksi

- EUT:n mukaan pelkästään mahdolliset vaikeuden näytön
hankkimisessa eivät kuitenkaan suoraan loukkaa
tehokkuusperiaatetta



Prosessiekonomia

- Näyttö/käännöskustannukset nousevat merkittäväksi kulueräksi
- On mahdollista, ettei takaisinsaanti menesty puhtaasti ensin

ratkaistavan TakSL perusteella -> Kaikki MKA 16 artiklan perusteella
tehty työ valuu hukkaan

- Välituomion / oikeudenkäynnin mahdollisuus?
- Olisiko syytä ensin riidellä TakSL osuus ja vasta sen menestyessä MKA

osuus?
- Muutoksenhakuun liittyvät ongelmat em. osalta?



Kiitos!

Asianajotoimisto Teperi & Co
Kalevankatu 3 A, 00100 Helsinki

Aleksanterinkatu 17 B, 15110 Lahti
www.teperi.co


