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Laki
oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 1 ja 2 § sekä 3 §:n 1 momentti, sellaisina

kuin ne ovat laissa 707/2007, seuraavasti:

7 luku

Turvaamistoimista

1 §
Jos hakija saattaa todennäköiseksi, että hänellä on saaminen, joka voidaan määrätä

maksettavaksi ulosottokaaren (705/2007) 2 luvun 2 §:n 1–4 kohdassa tarkoitetulla ratkai-
sulla, ja on olemassa vaara, että vastapuoli kätkee, hävittää tai luovuttaa omaisuuttaan
taikka menettelee muulla hakijan saamista vaarantavalla tavalla, tuomioistuin voi määrätä
pantavaksi vastapuolen irtainta tai kiinteätä omaisuutta takavarikkoon niin paljon, että
saaminen tulee turvatuksi.

2 §
Vastapuolen hallussa oleva esine tai muu tietty omaisuus voidaan määrätä takavarik-

koon myös silloin, kun hakija saattaa todennäköiseksi, että hänellä on sanottuun esinee-
seen tai omaisuuteen parempi oikeus, joka voidaan vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:n
1–4 kohdassa tarkoitetulla ratkaisulla, ja on olemassa vaara, että vastapuoli kätkee, hävit-
tää tai luovuttaa sanotun esineen tai omaisuuden taikka menettelee muulla hakijan oikeut-
ta vaarantavalla tavalla.

3 §
Jos hakija saattaa todennäköiseksi, että hänellä on vastapuolta vastaan muu kuin 1 tai

2 §:ssä tarkoitettu oikeus, joka voidaan vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:n 1–4 koh-
dassa tarkoitetulla ratkaisulla, ja on olemassa vaara, että vastapuoli tekemällä jotakin, ryh-
tymällä johonkin tai laiminlyömällä jotakin tai jollakin muulla tavoin estää tai heikentää
hakijan oikeuden toteutumista tai olennaisesti vähentää sen arvoa tai merkitystä, tuomiois-
tuin voi:

1) sakon uhalla kieltää vastapuolta tekemästä jotakin tai ryhtymästä johonkin;
2) määrätä vastapuolen sakon uhalla tekemään jotakin;
3) oikeuttaa hakijan tekemään tai teettämään jotakin;
4) määrätä vastapuolen omaisuutta pantavaksi toimitsijan haltuun ja hoitoon; tai
5) määrätä jostakin muusta toimenpiteestä, joka on tarpeen hakijan oikeuden turvaami-

seksi.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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