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om ändring av 2 kap. i utsökningsbalken

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i utsökningsbalken (705/2007) 2 kap. 1 §, det inledande stycket i 26 § 1 mom. och

26 § 3 mom. samt 27 § 2 mom. som följer:

2 kap.

Utsökningsgrunder

1 §

Allmän bestämmelse

En förutsättning för att ett utsökningsä-
rende ska bli anhängigt och verkställt är att
sökanden har en utsökningsgrund enligt 2 §, i
vilken svaranden har ålagts en i 1 kap. 1 §
avsedd skyldighet eller en säkringsåtgärd för-
ordnats, och att den rättighet som nämns i
utsökningsgrunden inte har upphört på grund
av betalning eller preskription eller av någon
annan orsak. Om inte något annat följer av
2 mom. ska utmätningsmannen kontrollera
att fordran inte har preskriberats samt av
parterna begära en utredning, ifall det är
oklart om rättigheten har upphört.

Utmätningsmannen beaktar preskription
enligt 13 a § i lagen om preskription av skul-
der (728/2003) endast på grundval av invänd-
ning och framlagd utredning. Preskriptionsti-
den räknas från det att fordran enligt utsök-
ningsgrunden har förfallit till betalning, om
inte gäldenären visar att skulden förfallit till
betalning tidigare.

Bestämmelser om rätten för en innehavare
av säkerhetsrätt att få betalning utan utsök-
ningsgrund finns i 4 och 5 kap. Utmätnings-
mannen får utan särskild utsökningsgrund
verkställa skyldigheter som följer av utsök-
ningsförfarandet i enlighet med denna lag.

26 §

Förlängning av tidsfristen

En borgenär kan i domstol väcka talan mot
gäldenären och yrka förlängning av utsök-
ningsgrundens tidsfrist. Domstolen kan be-
stämma att tidsfristen förlängs med 10 år från
utgången av den ursprungliga tidsfristen eller
från den slutliga preskriptionen av fordran
med stöd av 13 a § i lagen om preskription av
skulder, beroende på vilkendera tidpunkten
som infaller tidigare. En förutsättning för för-
längning är att gäldenären väsentligt har för-
svårat borgenärens möjligheter att få betal-
ning genom att
— — — — — — — — — — — — —

Talan om förlängning av utsökningsgrun-
dens tidsfrist ska väckas senast två år efter
utgången av den ursprungliga tidsfristen eller
efter den slutgiltiga preskriptionen av fordran
med stöd av 13 a § i lagen om preskription av
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skulder, beroende på vilkendera tidpunkten
som infaller tidigare.

27 §

Preskription av fordran och dom om
förlängning av tidsfristen

— — — — — — — — — — — — —
I den dom genom vilken utsökningsgrun-

dens tidsfrist förlängs efter att den löpt ut
åläggs gäldenären den betalningsskyldighet
som gällde vid tidsfristens slut eller när for-

dran preskriberades slutgiltigt med stöd av
13 a § i lagen om preskription av skulder, om
inte något annat följer av att betalning skett
därefter eller av någon motsvarande omstän-
dighet. Gäldenärens betalningsskyldighet in-
träder genast och gäller tills den förlängda
tidsfristen löpt ut. En icke lagakraftvunnen
dom som gäller betalningsskyldigheten är
verkställbar så som föreskrivs ovan i detta
kapitel.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

Helsingfors den 19 december 2014

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Justitieminister Anna-Maja Henriksson

2 1125/2014

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET EDITA PRIMA AB / EDITA PUBLISHING AB ISSN 1456-9663 / 0787-3182 (tryckt)


