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ALKUSANA T

Insolvenssimenettelyn vaikutukset sopimussuhteisiin muodostavat kokonaisuuden, joka ei sijoitu ongelmattomasti mihinkään perinteiseen oikeudenalaan. Paras luonnehdinta lienee, että tuo kokonaisuus on keskeinen
osa materiaalista insolvenssioikeutta. Itseäni insolvenssimenettelyn vaikutukset sopimussuhteisiin ovat kiinnostaneet erityisesti niiden kosketuspisteiden vuoksi, joita tällä teemalla on esineoikeudelliseen velkojasuojaan. Esineoikeudelliset kollisionormit sääntelevät useimmiten juuri
sopimuksen oikeusvaikutuksia sopijapuolten piirin ulkopuolella, kuten
suhteessa sopijapuolten velkojiin. Kysymys konkurssipesän oikeudesta
vetäytyä velallisen sopimuksesta on esineoikeudellinen kollisio-ongelma
tämän käsitteen ydinmerkityksessä. Vastaavanlaisia sopimusosapuolen
ja toisen osapuolen velkojien välisiä sivullissuojaprobleemoja herää kuitenkin myös velkojien halutessa jatkaa sopimussuhdetta vastoin toisen
osapuolen tahtoa.
Olen käsitellyt konkurssin vaikutuksia sopimussuhteeseen aikaisemmin muun muassa teoksessa ”Vuokranantaja ja vuokralaisen konkurssi”
(1991). Tuon kirjan ilmestymisen jälkeen on lainsäädäntö kuitenkin
muuttunut perusteellisesti. Muuttunut lainsäädäntö on yhtäältä antanut
aiheen uuteen tutkimukseen ja toisaalta mahdollistanut tarkastelunäkökulman laventamisen entistä selvemmin yli erilaisten vuokrasopimusten
piirin.
Esillä olevan tutkimuksen käsikirjoituksen on lukenut ma. professori
Janne Kaisto, jonka kanssa olen voinut käydä innostavia ja perusteellisia
keskusteluja tästäkin aihepiiristä. Kiitän häntä taas kerran. Kirjan viimeistelyvaiheessa olen saanut erinomaista apua Antti-Pekka Hulkolta,
joka kustannuspäällikön tehtävistään huolimatta on ystävällisesti ottanut käsikirjoituksen luettavakseen. Esitän hänelle lämpimän kiitoksen
niin saamastani viimeistelyavusta kuin myötämielisyydestä kirjan kustantajan, Helsingin Kamari Oy:n edustajana.

