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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi konkurssisäännön 
väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain ja akordilain voimassa
oloajasta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Konkurssilainsäädännön uudistamisen ollessa 
kesken ehdotetaan esityksessä konkurssisään
nön väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 

samoin kuin akordilain voimassaoloaikaa jat
kettavaksi vuoden 1987 loppuun. 

PERUSTELUT 

Vaatimuksia konkurssilainsäädännön muutta
miseksi alettiin esittää pian nykyisen konkurssi
säännön antamisen jälkeen. Uudistuksen val
mistelu pantiinkin vireille jo viime vuosisadan 
puolella. Kokonaisuudistuksen viipyessä havait
tiin 1930-luvun alkupuolella välttämättömäksi 
tehdä mahdolliseksi pakkoakordi konkurssin yh
teydessä. Tätä varten säädettiin laki konkurssi
säännön väliaikaisesta muuttamisesta (55/32). 
Konkurssin ulkopuolisesta akordimenettelystä 
annettiin akordilaki (148/32). Molempien 
lakien voimassaoloaikaa, joka alunperin oli 
säädetty päättyväksi vuoden 1934 lopussa, on 
useita kertoja pidennetty, viimeksi vuonna 
1977 annetuilla laeilla (933 ja 934/77) kulu
van vuoden loppuun. 

Pakkoakordimenettelyä on käytännössä so
vellettu harvoin. Lakien tärkein merkitys 
on ollut suna, että pakkoakordin mah
dollisuus on saattanut olla omiaan edis
tämään sovintoakordien aikaansaamista. Siten 
on voitu eräissä tapauksissa estää konkurssin 
syntyminen ja selvittää velallisen maksuhäiriö
tilanne sekä velallisen ja velkojan että yhteis
kunnankin kannalta konkurssia edullisemmin. 

Konkurssilainsäädännön uudistustyössä on 30 
päivänä kesäkuuta 1978 valmistunut konkurssi
oikeuden kehittämiskomitean mietintö (ko
miteanmietintö 1978: 37), josta on saatu 
lausunnot yli kolmeltakymmeneltä viran
omaiselta ja järjestöltä. Oikeusministeriö on 4 
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päivänä maaliskuuta 1982 asettanut työryhmän 
valmistelemaan konkurssilainsäädännön koko
naisuudistusta. Valmistelutyössä on otettava 
huomioon konkurssioikeuden kehittämiskomi
tean ehdotukset ja niistä annetut lausunnot 
sekä konkurssioikeuden uudistamisen pohjois
maisessa lakiyhteistyössä hyväksytyt yhteiset 
periaatteet. Lisäksi työryhmän tulee olla yhtey
dessä muiden pohjoismaiden konkurssioikeuden 
uudistuksia valmisteleviin toimielimiin. 

Muissa pohjoismaissa konkurssilainsäädännön 
uudistustyö on edennyt seuraavasti. Tanskassa 
uusi konkurssi- ja akordilainsäädäntö tuli voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1978. Ruotsissa 
on tehty eräitä laajoja osauudistuksia. Uusi 
akordilainsäädäntö tuli voimaan vuoden 1971 
alussa. Uudistuksia valmisteleva komitea työs
kentelee edelleen. Norjassa konkurssi- ja akor
dilainsäädännön kokonaisuudistukseen tähtäävä 
hallituksen esitys annettaneen tänä syksynä. 

Konkurssilainsäädännön uudistamisen ollessa 
edellä selostetussa valmisteluvaiheessa, ja kun 
lisäksi on tarkoitus edetä työssä laajahkoin 
osittaisuudistuksin, ei ole perusteltua ryhtyä 
konkurssisäännön vähäisiin osittaisuudistuksiin. 
Kysymyksessä olevien väliaikaisten lakien voi
massaoloaikaa on siten syytä jatkaa. 

Edellä olevan perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi näin kuuluvat lakiehdo
tukset: 
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1. 

Laki 
konkurssisäännön väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimassaoloajasta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Konkurssisäännön väliaikaisesta muuttamises

ta annettu laki ( 55/3 2 ) on edelleen voimassa 
vuoden 1987 loppuun, minkä jälkeen sanotussa 
laissa muutetut pykälät ja 7 luvun otsikko tule
vat jälleen voimaan sellaisina kuin ne olivat 
ennen sanottua lakia. Kuitenkin on mainittua 

2. 

lakia senkin jälkeen sovellettava niihin kon
kursseihin, jotka ovat alkaneet lain voimassa 
ollessa. 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 19 
päivänä 

Laki 
akordilain voimassaoloajasta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Akordilaki ( 148/32) on edelleen voimassa 

vuoden 1987 loppuun. Kuitenkin on sanottua 
lakia sovellettava senkin jälkeen niissä akordi
asioissa, joissa hakemus akordikäsittelyn aloitta
misesta on tehty mainitun lain voimassa ollessa, 
sekä rikoksiin, jotka siinä laissa on säädetty 
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rangaistaviksi, jos rangaistava teko on tehty 
sen lain mukaan käsitellyn akordiasian yhtey
dessä. 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 19 
päivänä 

Tasavallan Presidentti 
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