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MKA N:o 2015/848 (uudelleenlaadittu); 
sovelletaan 25.6.2017 ->

• sovellettava laki

• kv. toimivalta

• tunnustaminen



I
7 artikla Sovellettava laki (entinen 4 art.)

1. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, maksukyvyttömyysmenettelyyn ja sen vaikutuksiin 
sovelletaan sen jäsenvaltion lakia, jonka alueella menettely on alkanut, jäljempänä 
”menettelyn aloitusvaltio”.

2. Menettelyn aloittamisen edellytykset, menettelyn kulku sekä menettelyn päättäminen 
määräytyvät menettelyn aloitusvaltion lain mukaan. Sen mukaan määräytyvät erityisesti 
seuraavat:
• m) velkojia vahingoittavien oikeustoimien mitättömyys, pätemättömyys ja peräyttäminen.

16 artikla Velkojia vahingoittavat oikeustoimet (entinen 13 art.)

• Mitä 7 artiklan 2 kohdan m alakohdassa säädetään, ei sovelleta, jos se, joka on saanut etua 
velkojia vahingoittavasta oikeustoimesta, osoittaa, että

a) tähän oikeustoimeen sovellettava laki on muun jäsenvaltion kuin menettelyn aloitusvaltion laki ja
b) kyseisen jäsenvaltion lain mukaan ei ole mitään mahdollisuutta peräyttää kyseistä oikeustointa kyseessä 

olevassa tapauksessa.

3 artikla Kansainvälinen toimivalta (= entinen 3art 1)

• 1. Sen jäsenvaltion tuomioistuimet, jonka alueella velallisen pääintressien keskus sijaitsee, ovat 
toimivaltaisia aloittamaan maksukyvyttömyysmenettelyn (maksukyvyttömyyttä koskeva 
päämenettely).



I
6 artikla Toimivalta maksukyvyttömyysmenettelystä välittömästi johtuvien tai 
siihen läheisesti liittyvien kanteiden osalta (uusi)

1. Sen jäsenvaltion tuomioistuimilla, jonka alueella maksukyvyttömyysmenettely 
on aloitettu 3 artiklan mukaisesti, on toimivalta tutkia 
maksukyvyttömyysmenettelystä välittömästi johtuvat tai siihen läheisesti 
liittyvät kanteet, kuten takaisinsaantikanteet. ks. C-339/07

2. Jos 1 kohdassa tarkoitettu kanne liittyy toiseen samaa vastaajaa koskevaan 
yksityis- ja kauppaoikeudelliseen kanteeseen, selvittäjä voi nostaa molemmat 
kanteet sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jonka alueella on vastaajan 
kotipaikka, tai jos kanne nostetaan useita vastaajia vastaan, sen jäsenvaltion 
tuomioistuimissa, jonka alueella on minkä tahansa vastaajan kotipaikka, 
edellyttäen että kyseiset tuomioistuimet ovat toimivaltaisia asetuksen (EU) N:o 
1215/2012 nojalla.
• 35….”Jos tällainen kanne liittyy toiseen kanteeseen, joka perustuu yleiseen yksityis- ja 

kauppaoikeuteen, selvittäjän pitäisi voida nostaa molemmat kanteet vastaajan kotipaikan 
tuomioistuimessa, jos selvittäjä katsoo tehokkaammaksi nostaa kanne siellä. Asia voisi olla 
näin esimerkiksi silloin, kun selvittäjä haluaa yhdistää maksukyvyttömyyslainsäädäntöön 
perustuvan, johtajan vastuuta koskevan kanteen sekä yritys- tai 
vahingonkorvauslainsäädäntöön perustuvan kanteen”.

• vrt. Helsingin HO S 15/603 ja 604  (tehty sovinto)



I

32 artikla Muiden päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano 
(entinen 25 art. 1)

1. Tuomioistuimen, jonka päätös menettelyn aloittamisesta 
tunnustetaan 19 artiklan mukaisesti, antamat päätökset 
maksukyvyttömyysmenettelyn kulusta tai päättämisestä sekä 
kyseisen tuomioistuimen hyväksymät sovinnot on myös 
tunnustettava ilman eri muodollisuuksia. Kyseiset päätökset on 
pantava täytäntöön asetuksen (EU) N:o 1215/2012 39–44 ja 47–57 
artiklan mukaisesti.
Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan myös maksukyvyttömyysmenettelystä 
välittömästi johtuviin ja siihen läheisesti liittyviin päätöksiin, silloinkin kun ne on 
antanut muu tuomioistuin.



II Sovelletaanko Bryssel-sopimusta (asetusta) 
sen poissuljentalausekkeen vuoksi

C 133/78 (Gourdain v. Nadler)

• “A decision such as that of French civil court based on Article 99 of the French Law N.o--- - -
ordering the de facto manager of a legal person to pay a certain sum into the assets of a company 
must be considered as given in the context of bankruptcy, proceedings relating to the winding-up 
of insolvent companies or other legal persons or analogous proceedings within the meaning of 
subparagraph 2 of the second paragraph of Article 1 of the Convention.”

• “It is quite apparent from all these findings that the legal foundation of Article 99, the object of 
which, in the event of the winding-up of a commercial company, is to go beyond the legal person 
and proceed against its managers and their property is based solely on the provisions of the law of 
bankruptcy and winding-up as interpreted for the purpose of the Convention”.

• ”Tältä osin on aluksi huomautettava, että yhteisöjen tuomioistuin on tuomioistuimen toimivaltaa ja 
tuomioiden täytäntöönpanoa yksityisoikeuden alalla koskevaan 27.9.1968 allekirjoitettuun 
yleissopimukseen (EYVL 1972, L 299, s. 32) liittyvässä oikeuskäytännössään todennut, että 
pääasiassa kyseessä olevan kaltainen kanne on sidoksissa konkurssimenettelyyn silloin, kun se 
johtuu välittömästi konkurssista ja liittyy kiinteästi konkurssimenettelyyn tai akordiin (ks. asia 
133/78, Gourdain, tuomio 22.2.1979, Kok., s. 733, 4 kohta). Kanne, jolla on tällaisia ominaisuuksia, 
ei näin ollen kuulu tämän yleissopimuksen soveltamisalaan (C 339/07).



III Toimivalta MKA:n mukaan

C 339/07 (Seagon v. Deko Marty Belgium)

• “MKA 3 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että sen jäsenvaltion, 
jonka alueella maksukyvyttömyysmenettely on aloitettu, 
tuomioistuimilla on toimivalta tutkia maksukyvyttömyyteen 
perustuva takaisinsaantikanne, joka on nostettu sellaista vastaajaa 
vastaan, jonka sääntömääräinen kotipaikka on muussa jäsenvaltiossa.



III Toimivalta MKA:n mukaan

C- 328/12  (Schmid v. Hertel, 16.1.2014)
• ”Maksukyvyttömyysmenettelyistä 29.5.2000 annetun neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 1346/2000 3 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että sen 
jäsenvaltion tuomioistuimilla, jossa maksukyvyttömyysmenettely on 
aloitettu, on toimivalta tutkia maksukyvyttömyyteen perustuva 
takaisinsaantikanne, joka on nostettu sellaista henkilöä vastaan, jonka 
kotipaikka ei ole missään jäsenvaltiossa.
Näin myös KKO 2014:100 (23.12.2014); 
toisin KKO 2011:25 

• ”Konkurssipesän esittämät takaisinsaantivaatimukset eivät kuitenkaan 
kohdistu vastaajiin, joiden sääntömääräinen kotipaikka on unionin 
jäsenvaltiossa, eivätkä myöskään vaatimusten vaikutukset toteutuessaan 
olisi unionin sisäisiä. Tämän vuoksi ei myöskään maksukyvyttömyysasetus 
voi tulla asiassa sovellettavaksi.”



III Toimivalta MKA:n mukaan

C-641/16 (9.11.2017)

• ”MKA 3 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että vilpilliseen kilpailuun 
perustuva vahingonkorvauskanne, jossa 
maksukyvyttömyysmenettelyn yhteydessä hankitun toimialan 
luovutuksensaajaa moititaan siitä, että tämä on esittäytynyt 
virheellisesti toimijaksi, joka huolehtii velallisen valmistamien 
tuotteiden yksinomaisesta jälleenmyynnistä, ei kuulu sen 
tuomioistuimen toimivaltaan, joka on aloittanut 
maksukyvyttömyysmenettelyn”



IV Torjuntastatuutin soveltamisala

• ks. Helsingin käräjäoikeus 17.6.2013

C 557/13 Lutz

1. ”MKA 13 artiklaa on tulkittava siten, että sitä voidaan soveltaa, jos selvittäjän 
riitauttama ennen maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista ulosmitatun 
rahamäärän maksu on suoritettu vasta menettelyn aloittamisen jälkeen.

2. MKA 13 artiklaa on tulkittava siten, että siinä käyttöön otettu väitejärjestelmä 
koskee myös lain, jota sovelletaan selvittäjän riitauttamaan oikeustoimeen, 
mukaisia vanhentumisaikoja, takaisinsaantikanteen nostamista koskevia 
määräaikoja ja preklusiivisia määräaikoja.

3. Takaisinsaantikanteen nostamisen kannalta merkittävät muotoseikkoja 
koskevat säännöt määräytyvät 13 artiklan soveltamisen osalta lain, jota 
sovelletaan selvittäjän riitauttamaan oikeustoimeen, mukaan.”

• Toisin vähän aikaisemmin KKO 2014:99  (22.12.2014)



IV Torjuntastatuutin soveltamisala

• Toisin vähän aikaisemmin KKO 2014:99  (22.12.2014)

• Otsikko: ”Saksalaisen sijoitusyhtiön maksukyvyttömyysmenettelyssä 
määrätty selvittäjä vaati Saksan lakiin nojautuen, että suomalainen 
sijoittaja määrätään palauttamaan yhtiöstä saamiaan varoja yhtiön 
maksukyvyttömyysmenettelyyn.

• Asia ei kuulunut MKA:n soveltamisalaan. Kysymys siitä, oliko 
sijoittajalla kuitenkin oikeus torjua peräyttämisvaatimus näyttämällä, 
että velkojia vahingoittavaan oikeustoimeen sovelletaan Suomen lakia 
ja että sen mukaan kyseisen oikeustoimen peräyttäminen ei ole 
mahdollista.”   



IV Torjuntastatuutin soveltamisala
• 12. Torjuntastatuutti on siten vakiintunut osa eurooppalaista järjestelmää ja sen 

lähtökohtien voidaan katsoa kuuluvan Suomessa noudatettaviin kansainvälisen 
yksityisoikeuden yleisiin periaatteisiin. Tästä syystä on perusteltua katsoa, että E:lla on 
oikeus vedota torjuntastatuuttiin eli pyrkiä puolustautumaan takaisinsaantikanteelta 
osoittamalla, että häntä vastaan nostetulla takaisinsaantikanteella ei olisi Suomen lain 
mukaan mitään menestymismahdollisuuksia

• 13. ”Ratkaisusta KKO 2006:108 (kohta 10) ilmenevän lainvalintaa koskevan periaatteen ja 
oikeuskirjallisuudessa torjuntastatuutin soveltamisesta esitettyjen kannanottojen 
mukaan prosessuaaliset kysymykset, kuten takaisinsaantioikeudenkäynnissä 
noudatettavat määräajat, määräytyvät kuitenkin aina maksukyvyttömyysmenettelyn 
aloittamisvaltion lain mukaan. Nyt esillä oleva kanne koskee 
maksukyvyttömyysmenettelyyn kuuluvaa asiaa eikä siinä ole kysymys suoritusten 
perusteena olevien sopimusten aineellisoikeudellisesta arvioinnista, missä 
torjuntastatuutti voisi vaikuttaa lopputulokseen.

• Helsingin HO samassa asiassa: ”Sopimukseen tuli soveltaa Suomen lakia. Hovioikeus 
totesi asiassa olevan riidatonta, että Suomen lain mukaiset takaisinsaantiajat olivat 
kannetta vireille pantaessa jo kuluneet umpeen. Asiassa ei ollut esitetty väitettä, että E:n 
ja P:n välistä sopimussuhdetta rasittaisi jokin pätemättömyys- tai mitättömyysperuste eli 
että sopimus olisi jo alun perin tehty mahdollisen konkurssin vaikutusten kiertämiseksi. 
Kun Suomen lain mukaan ei ollut mitään mahdollisuutta peräyttää nyt kysymyksessä 
olevia suorituksia, kanne tuli hylätä



IV Torjuntastatuutin soveltamisala

C-54/16 (Vinyls v. Mediterranea (8.6.2017)

• 3) Asetuksen N:o 1346/2000 13 artiklaan voidaan pätevästi vedota, 
kun sopimuksen osapuolet, joiden kotipaikka on samassa 
jäsenvaltiossa, jonka alueeseen myös kaikki muut tilanteeseen 
liittyvät seikat liittyvät, ovat valinneet, että sopimukseen sovelletaan 
toisen jäsenvaltion lakia, kuitenkin sillä edellytyksellä, että osapuolet 
eivät ole valinneet tätä lakia vilpillisesti tai tarkoituksenaan käyttää 
sitä väärin, mikä on ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen 
asiana selvittää.



V Torjuntastatuutin soveltamiseen liittyvät 
näyttökysymykset

C -31/14  (Sportland v. Nike)

Tausta:

• Sportland Oy myi franchising-sopimuksen perusteella Niken tuotteita Suomessa; sopimuksessa (ks. Alankomaiden laki)

• S maksanut 3 kk takaisinsaantiaikana ostovelkoja useissa erissä Nikelle n. 195.000 euroa 10.2.-20.5.2009

• S asetettu konkurssiin 26.5.2009 (hakemus 5.5.)

• S:n konkurssipesä vaatii Hgin käo:ssa maksujen peräyttämistä (TAksL 10 §)

• Nike kiisti ja vetosi myös MKA 13 art:aan ja Alankomaiden lakiin -> sen mukaan maksuja ei voida peräyttää

• AKL 47art: erääntyneen velan maksu voidaan peräyttää vain, jos näytetään, että maksun saaja maksua vastaanottaessaan 
tiesi konkurssihakemuksen olevan vireillä tai että maksusta oli sovittu velkojan ja velallisen kesken velkojan suosimiseksi 
muiden velkojien kustannuksella

• takaisinsaantiasian osapuolet erimielisiä mm. siitä, miten näyttötaakka jakautuu asiassa

• KäO:  a) peräyttämiseen on edellytykset (TaksL 10 §), b)  Alankomaiden laki ei tule sovellettavaksi, kun on kysymys maksun 
peräyttämisestä c) Nike ei näyttänyt, että maksut eivät peräytettävissä

• HO:ssa Nike: Alankomaiden lakia tuli soveltaa, sen mukaan maksuja ei voi peräyttää, esittänyt riittävän selvityksen laista

• HO:ssa kp: lainvalintalauseke ei koskenut maksujen takaisinsaantioikeudellista tarkastelua, Nike ei esittänyt riittävää 
selvitystä Alankomaiden lainsäädännöstä (muustakin kuin konkurssilainsäädännöstä)



V Torjuntastatuutin soveltamiseen liittyvät 
näyttökysymykset

EUT:n ratkaisu HO:n ennakkoratkaisupyyntöön:

1. MKA 13 artiklaa on tulkittava siten, että sen soveltaminen edellyttää, että asianomaista oikeustointa ei 
voida peräyttää kyseiseen oikeustoimeen sovellettavan lain (lex causae) nojalla, kun otetaan huomioon 
kaikki tapauksen olosuhteet.

2. 13 artiklaa sovellettaessa ja tilanteessa, jossa se, johon oikeustoimen mitättömyyttä, pätemättömyyttä tai 
peräyttämistä koskeva vaatimus on kohdistettu, vetoaa kyseiseen oikeustoimeen sovellettavan lain (lex 
causae) säännökseen, jonka mukaan kyseinen oikeustoimi voidaan peräyttää vain tuossa säännöksessä 
säädettyjen olosuhteiden vallitessa, mainitun osapuolen on vedottava siihen, etteivät kyseiset olosuhteet 
olleet olemassa, ja näytettävä se.

3. Asetuksen N:o 1346/2000 13 artiklaa on tulkittava siten, että ”mitään mahdollisuutta peräyttää kyseistä 
oikeustointa” tarkoittaa paitsi maksukyvyttömyyteen sovellettavia kyseiseen oikeustoimeen sovellettavan 
lain (lex causae) säännöksiä myös yleisesti kyseisen lain yleisiä säännöksiä ja periaatteita.

4. Asetuksen N:o 1346/2000 13 artiklaa on tulkittava siten, että sen, johon oikeustoimen mitättömyyttä, 
pätemättömyyttä tai peräyttämistä koskeva vaatimus on kohdistettu, on osoitettava, ettei mainittua 
oikeustointa voida peräyttää yleisesti kyseiseen oikeustoimeen sovellettavan lain (lex causae) nojalla. 
Tällaista vaatimusta käsittelevä kansallinen tuomioistuin voi katsoa, että vaatimuksen esittäjän on 
osoitettava mainitun 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 kansallisen prosessioikeuden mukaan tavanomaisesti sovellettaviin 
sääntöihin nähden, ettei asianomaista oikeustointa voida peräyttää saman lain nojalla.

EUT:n ratkaisun jälkeen asiassa tehtiin sovinto.



V Torjuntastatuutin soveltamiseen liittyvät 
näyttökysymykset

C-54/16 (Vinyls Italia SpA (konkurssissa) v. Mediterranea

• ” MKA 13 artiklaa on tulkittava siten, että se, missä muodossa ja määräajassa sen, joka on 
saanut etua velkojia vahingoittavasta toimesta, on esitettävä tässä artiklassa tarkoitettu väite 
voidakseen vastustaa kyseisen toimen peräyttämistä maksukyvyttömyysmenettelyn 
aloitusvaltion lain (lex fori concursus) säännösten perusteella, samoin kuin se, voiko 
toimivaltainen tuomioistuin soveltaa tätä artiklaa myös viran puolesta, myös asianosaiselle 
asetetun määräajan päätyttyä, on ratkaistava sen jäsenvaltion prosessilainsäädännön 
mukaan, jonka alueella mainittu asia on vireillä. Tämä lainsäädäntö ei kuitenkaan saa olla 
epäedullisempi kuin samankaltaisia kansallisen oikeuden piiriin kuuluvia tilanteita koskeva 
lainsäädäntö (vastaavuusperiaate) eikä sillä saa tehdä unionin oikeudessa annettujen 
oikeuksien käyttämistä käytännössä mahdottomaksi tai suhteettoman vaikeaksi 
(tehokkuusperiaate), mikä on ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen asiana selvittää.”

• 2) Asetuksen N:o 1346/2000 13 artiklaa on tulkittava siten, että asianosaisen, jolla on 
todistustaakka, on osoitettava, mikäli lex causaen mukaan velkojia vahingoittavaksi katsotun 
kaltaisen toimen peräyttäminen on mahdollista, etteivät maksukyvyttömyysmenettelyn 
aloitusvaltion laissa säädetyistä poikkeavat edellytykset mainitun toimen peräyttämistä 
koskevan kanteen hyväksymiselle konkreettisesti täyty.


