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ulosottokaaren 2 luvun muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulosottokaaren (705/2007) 2 luvun 1 §, 26 §:n 1 momentin johdantokappale ja

3 momentti sekä 27 §:n 2 momentti seuraavasti:

2 luku

Ulosottoperusteet

1 §

Yleinen säännös

Ulosottoasian vireilletulo ja täytäntöön-
pano edellyttävät, että hakijalla on 2 §:ssä
tarkoitettu ulosottoperuste, jossa vastaajalle
on asetettu 1 luvun 1 §:ssä tarkoitettu vel-
voite tai määrätty turvaamistoimi, eikä siinä
tarkoitettu oikeus ole lakannut maksun, van-
hentumisen tai muun syyn vuoksi. Jollei 2
momentista muuta johdu, ulosottomiehen on
tarkistettava, ettei saatava ole vanhentunut,
sekä pyydettävä asianosaisilta selvitystä, jos
oikeuden lakkaamisesta on epäselvyyttä.

Ulosottomies ottaa velan vanhentumisesta
annetun lain (728/2003) 13 a §:ssä tarkoite-
tun vanhentumisen huomioon vain väitteen ja
esitetyn selvityksen perusteella. Vanhentu-
misaika lasketaan siitä, kun saatava on ulos-
ottoperusteen mukaan erääntynyt, jollei velal-
linen osoita velan erääntyneen sitä aikaisem-
min.

Vakuusoikeuden haltijan oikeudesta saada
maksu ilman ulosottoperustetta säädetään 4 ja

5 luvussa. Ulosottomies saa ilman eri ulosot-
toperustetta panna täytäntöön ulosottomenet-
telystä johtuvia velvoitteita niin kuin tässä
laissa säädetään.

26 §

Määräajan jatkaminen

Velkoja voi nostaa tuomioistuimessa kan-
teen velallista vastaan ja vaatia ulosottoperus-
teen määräajan jatkamista. Tuomioistuin voi
määrätä määräajan jatkumaan 10 vuotta las-
kettuna alkuperäisen määräajan päättymisestä
tai saatavan lopullisesta vanhentumisesta ve-
lan vanhentumisesta annetun lain 13 a §:n
nojalla riippuen siitä, kumpi näistä ajankoh-
dista on aikaisempi. Edellytyksenä jatkami-
selle on, että velallinen on olennaisesti vai-
keuttanut velkojan maksunsaantia siten, että
hän on:
— — — — — — — — — — — — —

Kanne ulosottoperusteen määräajan jatka-
misesta on nostettava viimeistään kahden
vuoden kuluttua alkuperäisen määräajan
päättymisestä taikka saatavan lopullisesta
vanhentumisesta velan vanhentumisesta an-
netun lain 13 a §:n nojalla riippuen siitä,
kumpi näistä ajankohdista on aikaisempi.
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27 §

Saatavan vanhentuminen ja määräajan
jatkamista koskeva tuomio

— — — — — — — — — — — — —
Tuomiossa, jolla ulosottoperusteen määrä-

aikaa sen päättymisen jälkeen jatketaan, ve-
lalliselle asetetaan maksuvelvollisuus sellai-
sena kuin se oli määräajan päättyessä taikka
saatavan vanhentuessa lopullisesti velan van-
hentumisesta annetun lain 13 a §:n nojalla,

jollei sen jälkeen tapahtuneesta maksusta tai
muusta vastaavasta seikasta muuta johdu.
Velallisen maksuvelvollisuus tulee voimaan
heti ja on voimassa jatketun määräajan päät-
tymiseen saakka. Sitä koskeva lainvoimaa
vailla oleva tuomio on täytäntöönpanokelpoi-
nen niin kuin edellä tässä luvussa säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

2 1125/2014

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ EDITA PRIMA OY / EDITA PUBLISHING OY ISSN 1455-8904 / 1237-3419 (painettu)


