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Lag

Nr 679

om ändring av utsökningslagen

Given i Nådendal den 27 juni 2003

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i utsökningslagen av den 3 december 1895 (37/1895) 1 kap. 8 § och 5 kap. 53 §,
av dessa lagrum 1 kap. 8 § sådan den lyder i lagarna 197/1996 och 447/2001,
ändras 1 kap. 1 § och mellanrubriken före den, 2 §, 5 § 1—3 och 7 punkten, 15 § och
mellanrubriken före den samt 16 och 17 §, 3 kap., 6 kap. 23 §, 8 kap. 6 och 9 § samt 9 kap.
11 § 1 mom. och 15 § 2 mom.,
sådana de lyder, 1 kap. 1 § och mellanrubriken före den, 2 §, 15 § och mellanrubriken före
den samt 16 och 17 §, 8 kap. 9 § samt 9 kap. 11 § 1 mom. och 15 § 2 mom. i nämnda lag
197/1996, 1 kap. 5 § 1 punkten i lag 481/1999, 1 kap. 5 § 2, 3 och 7 punkten samt 8 kap.
6 § i lag 792/1996, 3 kap. jämte ändringar samt 6 kap. 23 § i lag 1586/1992, samt
fogas till 1 kap. nya 1 a—1 e §, en ny mellanrubrik före 2 §, nya 2 a och 18—35 § samt

en ny mellanrubrik före 24 § och före 30 §, till lagen ett nytt 2 kap. i stället för det 2 kap.
som upphävts genom lag 1055/1991, till 4 kap. nya 3 a och 13 a §, till kapitlets 15 § ett nytt
2 mom. och till 17 § ett nytt 2 mom., till 5 kap. 49 §, sådan den lyder i lagarna 168/1925 och
658/1987, ett nytt 3 mom., till lagen ett nytt 6 a kap., till 8 kap. 8 § ett nytt 2 mom., till 9
kap. 5 §, sådan den lyder i nämnda lag 197/1996, ett nytt 2 mom., till 11 §, sådan den lyder
i sistnämnda lag, ett nytt 4 mom., till 15 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 3 mom.
och till 18 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 3 mom., till 10 kap. 8 §, sådan den
lyder i sistnämnda lag, ett nytt 2 mom. samt till lagen ett nytt 11 kap. som följer:
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RSv 305/2002
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1 kap.

Allmänna stadganden

Tillämpningsområde och definitioner

1 §

Tillämpningsområde

I enlighet med denna lag verkställs följande
privaträttsliga skyldigheter och förbud som
förelagts i tvistemål eller brottmål och som
ingår i domar eller andra i denna lag avsedda
utsökningsgrunder:
1) skyldighet att betala i pengar eller varor
(betalningsskyldighet),
2) skyldighet att överlåta fast egendom
eller viss lös egendom till någon annan,
3) skyldighet att i någon annans besittning
överlåta fast egendom, en byggnad, en lä-
genhet eller annan lokal eller en del av en
sådan eller att flytta bort från den (vräkning),
4) skyldighet att göra någonting,
5) förbud att göra någonting och skyldighet
att tillåta att någon annan gör någonting.
I enlighet med 7 kap. i denna lag verkställs
kvarstad eller andra säkringsåtgärder som
avses i 7 kap. rättegångsbalken.
En skyldighet enligt 1 mom. som förelagts
genom förvaltningsprocessbeslut eller för-
valtningsförfarande verkställs i enlighet med
denna lag, om en utsökningsgrund enligt
denna lag föreligger och verkställigheten
förutsätter sådana åtgärder som avses i denna
lag.

1 a §

Förhållande till annan lagstiftning

I enlighet med vad som föreskrivs i andra
lagar iakttas förfarandet enligt denna lag även
vid verkställighet som avser
1) skatter, offentliga avgifter och andra
offentligrättsliga eller med dem jämförliga
penningfordringar,
2) böter samt vissa straffrättsliga påföljder
och staten tilldömda ersättningar,
3) vårdnad om barn eller överlämnande av
barn till vårdnadshavaren och umgängesrätt,
4) utomlands givna domar, skiljedomar
eller andra utsökningsgrunder,

5) domar och beslut av vissa institutioner
och organ inom Europeiska unionen,
6) genom avbetalningsköp sålt lösöre,
7) andra säkringsåtgärder än sådana som

avses i 7 kap. rättegångsbalken.

1 b §

Parter och utomstående

I denna lag avses med
1) sökande den som har ansökt om

verkställighet,
2) svarande den mot vilken verkställighet
har sökts,
3) borgenär sökanden vid verkställighet av

betalningsskyldighet och den som har rätt att
få betalning ur den utmätta egendomen,
4) gäldenär svaranden vid verkställighet av
betalningsskyldighet,
5) part en person som avses i 1—4

punkten,
6) utomstående någon annan än en i 1—5

punkten nämnd person.
Med person avses även sammanslutningar,

inrättningar och stiftelser. I fråga om en
person som ansvarar för sökandens fordran
endast med värdet av ett föremål som
personen äger gäller i tillämpliga delar vad
som bestäms om gäldenär.

1 c §

Sökandens fordran

Med sökandens fordran avses det i utsök-
ningsgrunden fastställda kapitalet, den ränta
som enligt utsökningsgrunden skall räknas på
kapitalet samt de kostnader som enligt ut-
sökningsgrunden skall betalas jämte ränta
eller den del av de ovan nämnda till vilken
sökanden har begränsat sin ansökan.

1 d §

Elektroniskt meddelande

Om inte annat bestäms i denna lag gäller
i fråga om elektroniska meddelanden det som
föreskrivs i lagen om elektronisk kommuni-
kation i myndigheternas verksamhet
(13/2003). Om det är oklart vem som är
avsändare av ett elektroniskt meddelande,
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skall utmätningsmannen försäkra sig om
meddelandets riktighet.

1 e §

Sändande av handling

En handling får sändas till utmätningsman-
nen per post på avsändarens eget ansvar.
Som ankomstdag betraktas den dag då
handlingen har kommit till utmätningsman-
nens verksamhetsställe eller postbox eller då
utmätningsmannen har tillställts ett medde-
lande om att försändelsen har kommit in till
ett postföretag.
Om det har bestämts en tidsfrist för
inlämnande av en handling, skall avsändaren
se till att handlingen kommer in till utmät-
ningsmannen inom tidsfristen.

Utsökningsmyndigheter

2 §

Utmätningsman

Utsökningsärenden behandlas av en utmät-
ningsman. Utmätningsman är häradsfogden.
En länsman som avses i 11 § 3 mom. kan
också vara utmätningsman.

2 a §

Domstol

De allmänna domstolarna är i utsöknings-
ärenden besvärsinstans så som bestäms i
10 kap. samt behandlar de utsökningsärenden
som enligt särskilda bestämmelser hör till
deras uppgifter.

5 §

Utmätningsmannens uteslutande behörighet

Utmätningsmannen skall själv
1) besluta om verkställighet av en icke
lagakraftvunnen utsökningsgrund enligt 2
kap. 8 §, återkallelseåtgärder enligt 15 § samt
kvittning enligt 22 och 23 §, om verkställighet
enligt 3 kap. 6 § 1 mom. i det fall att något
fordringsbevis inte finns, om godkännande av
säkerhet enligt 43 §, om utfärdande av pre-

stationsförbud enligt 92 § och om anlitande
av sakkunnig enligt 108 §, om förfarande
enligt 4 kap. 6 b § 3 mom. och 9 § 4 mom.
samt om verkställighet enligt 6 a kap.
12—17 §,
2) ge parterna anvisningar enligt 3 kap. 9 §,
3) besluta om föreläggande av hot om

hämtning enligt 3 kap. 59 § 1 mom. och om
framställande av hämtningsbegäran till poli-
sen,
— — — — — — — — — — — — —
7) påföra betalnings-, återbetalnings- eller

återställningsskyldighet enligt 2 kap. 16 §,
3 kap. 46 §, 4 kap. 9 b §, 5 kap. 9 § 3 mom.,
11 § 4 mom. eller 45 § 3 mom. eller 8 kap.
4 eller 7 §,
— — — — — — — — — — — — —

Jäv och krav på tillbörligt förfarande

15 §

Jävsgrunder

En utmätningsman är jävig, om
1) utmätningsmannen eller en närstående är

part i utsökningsärendet eller i egenskap av
utomstående har framställt en invändning
eller ett yrkande i ärendet,
2) utmätningsmannen är medlem av sty-

relsen, förvaltningsrådet eller något därmed
jämförbart organ eller är verkställande direk-
tör eller har motsvarande ställning i en
sammanslutning, en stiftelse, en offentlig-
rättslig inrättning eller ett offentligrättsligt
affärsverk som är part i ärendet eller som i
egenskap av utomstående har framställt en
invändning eller ett yrkande i ärendet,
3) ärendet kan väntas medföra nytta eller

skada för utmätningsmannen eller en när-
stående,
4) utmätningsmannen är motpart till en part

i ett ärende som behandlas vid rättegång eller
av en myndighet, utom om det är frågan om
ett tjänsteärende som ankommer på utmät-
ningsmannen eller om parten har anhängig-
gjort ärendet i syfte att skapa jäv eller annars
uppenbart utan grund,
5) utmätningsmannen har varit ombud för

en part i ärendet,
6) det mellan utmätningsmannen och en

part råder ett anställnings- eller uppdragsför-
hållande utanför utmätningsmannens tjänste-
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förhållande eller något annat sådant för-
hållande att det med beaktande av ärendets art
och omständigheterna som helhet finns grun-
dad anledning att ifrågasätta utmätningsman-
nens opartiskhet i saken.
En utmätningsman är jävig också om någon
annan omständighet som kan jämställas med
de omständigheter som avses i 1 mom. ger
grundad anledning att ifrågasätta utmätnings-
mannens opartiskhet i saken.

16 §

Närstående

I 15 § avses med närstående
1) utmätningsmannens make och tidigare
make,
2) utmätningsmannens barn, barnbarn, sys-
kon, föräldrar, far- och morföräldrar, den som
på något annat sätt står utmätningsmannen
särskilt nära och dessa personers makar samt
utmätningsmannens syskonbarn och föräld-
rars syskon,
3) utmätningsmannens makes barn, barn-
barn, syskon, föräldrar samt far- och mor-
föräldrar.
Med makar avses äkta makar och personer
som lever under äktenskapsliknande förhåll-
anden. Närstående är också motsvarande
halvsläktingar.

17 §

Inverkan av jäv

En utmätningsman får inte inleda verk-
ställigheten om han är jävig, och inte fortsätta
verkställigheten om han senare blir eller
konstaterar sig vara jävig. Utmätningsmannen
är inte skyldig att separat utreda jäv enligt
15 § 2 mom. i enkla ärenden med ett
schematiskt förfarande.

18 §

Invändning om jäv

Invändning om jäv för en utmätningsman
skall framställas så snart den som framställer
invändningen har fått kännedom om grunden
för jävet. Invändningen skall motiveras.
En invändning om jäv som uppenbart

saknar grund får utmätningsmannen avgöra
själv. Andra invändningar avgörs av den
utsökningsmyndighet som förordnar en ställ-
företrädare för utmätningsmannen. Om in-
vändningen om jäv godkänns, skall en ojävig
utmätningsman fortsätta handläggningen av
ärendet samt kontrollera tidigare åtgärder i
ärendet och eventuellt göra självrättelse.
Utsökningsmyndighetens beslut genom vil-

ket en invändning om jäv har förkastats kan
överklagas endast samtidigt som besvär an-
förs över en utförd verkställighetsåtgärd.
Efter det att utmätningsmannen har utfört en
verkställighetsåtgärd kan i fråga om den
åtgärden inte utan giltig orsak åberopas en i
15 § 2 mom. avsedd omständighet som
tidigare varit känd.

19 §

Krav på tillbörligt förfarande

En utmätningsman skall i sina tjänste-
åligganden förfara sakligt och opartiskt.
Verkställighetsuppgifterna skall utföras
snabbt, effektivt och ändamålsenligt utan att
svaranden eller utomstående åsamkas större
olägenhet än vad syftet med verkställigheten
kräver. Utmätningsmannen skall främja sva-
randens egen aktivitet och försonlighet mellan
parterna på behörigt sätt i utsökningsärendet.

20 §

Krav på öppenhet

En utmätningsman skall med anledning av
förfrågan och om han observerar att situatio-
nen kräver det på eget initiativ underrätta
gäldenären om dennes rätt att begära begräns-
ning av utsökningsbeloppet samt vid behov ge
parterna annan handledning i utsökningsären-
det och information om utsökningens skeden
liksom om andra omständigheter av betydelse
för parterna.

21 §

Förbud mot eftersträvande av vinning och
mot olämpligt förfarande

En utmätningsman eller en underordnad
tjänsteman som behandlar utsökningsärenden
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får inte med utnyttjande av sin ställning eller
information som erhållits i den verka för egen
eller annans vinning eller annars på ett
olämpligt sätt som strider mot någon parts
intresse eller som är ägnat att rubba för-
troendet för utsökningsväsendets saklighet
eller opartiskhet.

22 §

Begränsningar beträffande närings-
verksamhet

En utmätningsman eller en underordnad
tjänsteman som behandlar utsökningsärenden
får inte själv eller via mellanhänder
1) privat driva in fordringar för någon
annans räkning, om fordringsägaren inte är en
närstående som avses i 16 §,
2) för egen eller en närståendes räkning
förvärva fordringar för indrivning,
3) mot separat ersättning utföra sådana med
utsökningsförrättningar sammanhängande
uppgifter som på ett ändamålsenligt sätt kan
anförtros utomstående,
4) för egen eller en närståendes räkning
skaffa sig ekonomisk fördel av verksamhet
som avses i 1—3 punkten och som bedrivs av
någon annan.

23 §

Rätt att förvärva utmätt egendom

En utmätningsman får inte i ett ärende där
han har utfört verkställighetsåtgärder själv
eller via mellanhänder för egen eller någon
annans räkning förvärva egendom som har
mätts ut eller annars varit föremål för
verkställighet. Utmätningsmannen eller en
underordnad tjänsteman som behandlar ut-
sökningsärenden får inte heller i något annat
fall förvärva egendom som är föremål för
verkställighet, om detta kan anses olämpligt
på det sätt som avses i 21 §.

Utsökningsregistret

24 §

Utsökningens informationssystem och
utsökningsregistret

Utsökningens informationssystem är ett för

skötseln av utsökningsmyndigheternas upp-
gifter inrättat informationssystem som är
avsett för utsökningsmyndigheternas riksom-
fattande bruk och som drivs med hjälp av
automatisk databehandling. Justitieministeriet
sörjer för driften och utvecklandet av infor-
mationssystemet.
Till utsökningens informationssystem hör

ett utsökningsregister, som förs och används
med tanke på utförandet av utsökningsmyn-
digheternas uppgifter. Registret består av en
riksomfattande indexdel och registerdelar
som förs lokalt.
Syftet med informationssystemet och ut-

sökningsregistret är att främja en ändamåls-
enlig och gäldenärsbaserad behandling av
utsökningsärendena, elektronisk kommunika-
tion, utförande av lednings-, styrnings-, kon-
troll- och övervakningsuppgifter inom utsök-
ningsförvaltningen samt statistikföringen.

25 §

Registeransvariga

Utsökningsregistret förs av de lokala ut-
sökningsmyndigheterna tillsammans. Den
myndighet som har fört in uppgifter ansvarar
för att de införda uppgifterna är korrekta samt
för att registreringen och användningen sker
på lagligt sätt vid skötseln av de egna
åliggandena. Justitieministeriet sörjer för den
allmänna driften av registret samt meddelar
föreskrifter om hur uppgifterna tekniskt skall
föras in och behandlas.

26 §

Registrets datainnehåll

För utsökningsregistret får i de lokala
registerdelarna samlas och föras in
1) för hanteringen av utsökningsärendena

identifieringsuppgifter och kontaktinforma-
tion om parterna och deras företrädare samt
uppgifter om redovisningsadress, verkstäl-
lighetens eller fordrans art, sökandens for-
dran, verkställighetsåtgärder som vidtagits av
utmätningsmannen och tidpunkten för dem,
influtna och till sökanden redovisade belopp,
hinder för verkställigheten, anteckning som
passivfordran samt andra motsvarande upp-
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gifter om utsökningsärendet och verkstäl-
lighetsförrättningarna (ärendehanteringsupp-
gifter),
2) för ordnande av myndigheternas sam-
arbete uppgifter eller begäran om uppgifter
som gäller gäldenärens vistelseort eller egen-
dom (samarbetsuppgifter),
3) av parterna eller utomstående erhållna
och av utsökningsmyndigheten på annat sätt
inhämtade uppgifter i utsökningsärendet,
dock inte sådana känsliga personuppgifter
som avses i 11 § personuppgiftslagen
(523/1999), med undantag av uppgifter om
socialvårdsförmåner som gäldenären erhållit
och som kan påverka utmätningen (special-
uppgifter).
I registrets indexdel får föras in sådana
ärendehanteringsuppgifter som behövs för att
ärendet skall kunna hittas i de lokala regis-
terdelarna.

27 §

Rätt att behandla uppgifter

På behandlingen av personuppgifter som
har samlats in för utsökningsregistret och som
har förts in i det tillämpas personuppgifts-
lagen, om inte annat föreskrivs nedan.
Utmätningsmannen och dennes underord-
nade samt justitieministeriet, justitieförvalt-
ningschefen vid länsstyrelsen och dennes
underordnade får i utsökningsärenden eller
utsökningens förvaltningsärenden utan hinder
av sekretessbestämmelserna behandla upp-
gifter som avses i 26 §, specialuppgifter dock
endast till den del det är nödvändigt i ett
ärende.

28 §

De registrerades rätt till insyn

Om rätten till insyn enligt personuppgifts-
lagen skulle försvåra verkställigheten avse-
värt, kan utövandet av rätten till insyn skjutas
upp till behövliga delar tills behövliga ut-
mätningar eller andra verkställighetsåtgärder
har utförts och egendomen har tagits om hand
av utmätningsmannen, dock högst sex må-
nader från begäran om rätt till insyn.
Om utövandet av rätten till insyn har

skjutits upp, kan dataombudsmannen utöver
vad som föreskrivs någon annanstans, på
begäran av den registrerade kontrollera att
registrets uppgifter om den registrerade är
lagenliga.

29 §

Utplåning av uppgifter

Ur utsökningsregistret skall följande upp-
gifter utplånas:
1) ärendehanteringsuppgifterna 30 år efter

det att ärendet blivit anhängigt,
2) samarbetsuppgifterna när de inte längre

behövs, dock senast när ärendet inte längre är
anhängigt eller när tiden för passivregistre-
ringen upphör,
3) specialuppgifterna 10 år efter införandet

eller tidigare, om uppgifterna uppenbart inte
längre behövs.
Specialuppgifterna får förvaras i längre tid

än 10 år om det finns grundad anledning,
dock inte över 20 år från det de infördes.

Registeruppgifternas offentlighet och
utlämnande av uppgifter

30 §

Registeruppgifternas offentlighet

De uppgifter i utsökningsregistret över
vilka ett intyg enligt 31 § 1 mom. kan utfärdas
är offentliga. Övriga uppgifter i registret är
sekretessbelagda.

31 §

Intyg ur utsökningsregistret

Var och en har rätt att av den lokala
utsökningsmyndigheten ur utsökningsre-
gistret få ett intyg som gäller en namngiven
person i dennes egenskap av svarande i ett
utsökningsärende. I intyget antecknas föl-
jande uppgifter som införts under de två år
som föregår dagen för begäran:
1) sökandens och svarandens namn samt

svarandens födelsedatum och hemkommun,
2) utsökningsärendet, den tid ärendet har

varit anhängigt och registrering som passiv-
fordran,
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3) beloppet av sökandens fordran och det
belopp som redovisats till sökanden,
4) hinderintygets art och datum.
Intyget ges i form av en utskrift ur
utsökningens informationssystem. Om an-
teckningar som nämns i 1 mom. inte finns i
registret, ges ett intyg också över detta.
Intyget kan utfärdas för en tid av fyra år
före begäran, om den som begär intyget visar
att uppgifterna behövs för att trygga hans eller
hennes försörjning eller något annat vägande
privat intresse eller ett viktigt allmänt
intresse.
Innan intyget utfärdas skall i utsökningens
informationssystem föras in namnet på den
som begärt intyget, dennes yrke och bonings-
ort samt den centrala motiveringen enligt 3
mom. Den registrerade skall på begäran få
uppgifter om vem som under de senaste sex
månaderna har fått intyg om honom eller
henne ur utsökningsregistret.

32 §

Rätt att få information för kreditupplysnings-
verksamhet

Den som bedriver kreditupplysningsverk-
samhet har rätt att utan hinder av sekretess för
en tid av två månader före begäran få
ärendehanteringsuppgifter om sådana utsök-
ningsärenden angående verkställighet av be-
talningsskyldighet i vilka hinderintyg har
utfärdats.
Uppgifter om hinderintyg som gäller
begränsad utsökning får ges endast på det
villkor att den som bedriver kreditupplys-
ningsverksamhet helt och hållet utplånar dem
ur registret, om gäldenären betalar den skuld
som drevs in genom begränsad utsökning.
Om en fordran som avses i 1 eller 2 mom.
blir indriven i sin helhet vid utsökning efter
det att uppgifterna om den har getts ut, skall
utmätningsmannen på gäldenärens begäran
underrätta den som bedriver kreditupplys-
ningsverksamhet om saken. Om utsöknings-
grunden upphävs, skall utmätningsmannen på
begäran underrätta den som bedriver kredit-
upplysningsverksamhet om saken för avlägs-
nande av registeranteckningarna. Samma för-
farande skall iakttas om det framgår att
utsökningen av någon annan anledning varit
ogrundad.

De uppgifter som avses i denna paragraf
kan lämnas ut i elektronisk form.

33 §

Utlämnande av uppgifter myndigheter
emellan

Utöver det som i någon annan lag före-
skrivs om en utsökningsmyndighets rätt eller
skyldighet att lämna ut uppgifter, har myn-
digheter och den som i övrigt sköter ett
offentligt uppdrag rätt att utan hinder av
sekretessbestämmelserna ur utsökningsre-
gistret få de ärendehanteringsuppgifter som
de behöver för skötseln av sina åligganden för
en tid av fyra år före begäran samt samar-
betsuppgifter. Uppgifterna kan lämnas ut i
elektronisk form, om mottagaren enligt be-
stämmelserna om skydd av personuppgifter
har rätt att registrera och använda sådana
personuppgifter.
Vad som bestäms i 1 mom. begränsar inte

utlämnande av uppgifter med stöd av 3 kap.
70 och 71 §. De mottagare av uppgifter som
avses i nämnda paragrafer har rätt att för
skötseln av sina i paragraferna nämnda
uppgifter utan hinder av sekretessbestämmel-
serna med hjälp av teknisk anslutning få
uppgifter också ur utsökningens informa-
tionssystems riksomfattande indexdel.
I fråga om utmätningsmannens rätt att på

eget initiativ lämna ut uppgifter och om
förbud mot utlämnande av uppgifter gäller för
uppgifterna i utsökningsregistret vad som
bestäms i 3 kap. 72 och 73 §.

34 §

Utskrifter till parterna

Till en person som är eller har varit
svarande eller sökande i ett utsökningsärende
skall på begäran ges en utskrift ur informa-
tionssystemet som innehåller ärendehanter-
ingsuppgifterna frånsett personbeteckning,
kontaktinformation och redovisningsadress
för de föregående fyra åren och vid behov för
en längre tid. Borgensmän och andra vilkas
betalningsskyldighet kan påverkas av for-
drans preskription och belopp har motsva-
rande rätt i fråga om denna fordran. Vad som
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här föreskrivs påverkar inte en parts rätt att
få uppgifter med stöd av lagen om offent-
lighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999).
Om det inte är uppenbart onödigt, skall till
parterna regelbundet ges uppgifter ur utsök-
ningens informationssystem om de belopp
som influtit respektive inte indrivits i utsök-
ningsärendet samt om andra motsvarande
omständigheter, enligt vad som bestäms
genom förordning av statsrådet. Uppgifterna
kan lämnas i elektronisk form. Om utsök-
ningsmyndigheten har tillgång till lämplig
utrustning skall parterna ges möjlighet att
följa behandlingen av ärendet i informations-
systemet med hjälp av de uppgifter som avses
i 31 § 1 mom.

35 §

Utlämnande av uppgifter med hjälp av teknisk
anslutning

Justitieministeriet kan besluta om in-
rättande av en teknisk anslutning och om
utlämnande av uppgifter ur utsökningsre-
gistret med hjälp av den, om den som tar emot
uppgifterna enligt lag har rätt att av utsök-
ningsmyndigheterna få uppgifter i elektronisk
form. Innan en sådan teknisk anslutning
öppnas skall den som tar emot uppgifterna
lägga fram en utredning om att uppgifterna
kommer att skyddas på behörigt sätt.

2 kap.

Utsökningsgrunder

Utsökningsgrund som förutsättning för
verkställighet

1 §

Allmän bestämmelse

Förutsättning för att ett utsökningsärende
skall 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
förordnats, och att den rättighet som nämns i
utsökningsgrunden inte har upphört på grund
av betalning eller preskription eller av någon
annan orsak. Utmätningsmannen skall kon-
trollera att fordran inte har preskriberats eller

att den tidsfrist för utsökningsgrundens verk-
ställbarhet som avses i 24 och 25 § inte har
löpt ut samt av parterna begära en utredning,
ifall det är oklart om rättigheten har upphört
eller tidsfristen har löpt ut.
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.

2 §

Förteckning över utsökningsgrunder

Följande handlingar utgör utsökningsgrun-
der:
1) en domstols dom i tvistemål eller

brottmål,
2) en domstols beslut om säkringsåtgärder,
3) en skiljedom som givits vid skiljeför-

farande enligt lagen om skiljeförfarande
(967/1992) eller någon annan lag, och genom
sådan skiljedom fastställd förlikning,
4) utmätningsmannens uppgörelseprotokoll

över avbetalningsköp, fastställda avtal om
underhållsbidrag samt sådana förbindelser
eller fordringsbevis om vilkas verkställighet i
den ordning som anges i denna lag finns
bestämmelser i annan lag,
5) beslut av en förvaltningsdomstol och

annan myndighet i förvaltningsprocessären-
den,
6) beslut av statsrådet, ett ministerium, ett

ämbetsverk som hör till statens centralför-
valtning och en länsstyrelse liksom andra
förvaltningsbeslut om vilkas verkställighet i
den ordning som anges i denna lag finns
bestämmelser i annan lag.
Vad som i denna lag bestäms om dom,

gäller i tillämpliga delar även en domstols
beslut, förordnanden och interimistiska för-
ordnanden i tvistemål och brottmål samt av
domstolen fastställd förlikning.

Domars laga kraft

3 §

Lagakraftvunna domar

En lagakraftvunnen dom verkställs utan
krav på att sökanden ställer säkerhet. Sva-
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randen kan inte förhindra verkställigheten
genom att ställa säkerhet.
Extraordinärt ändringssökande förhindrar
inte verkställigheten av en lagakraftvunnen
dom. Den domstol som behandlar den extra-
ordinära ändringsansökan kan dock förbjuda
eller avbryta verkställigheten med iakttagande
i tillämpliga delar av 9 kap. 14—17 §.

4 §

Domar som inte har vunnit laga kraft

Om inte annat föreskrivs i någon annan lag,
skall en dom som inte har vunnit laga kraft
verkställas på det sätt som anges i 5—10 §
utan hinder av att ändring sökts. Om en
domstol med stöd av lag har förordnat om
verkställighet av en dom som den har
meddelat innan domen vunnit laga kraft, skall
förordnandet iakttas.

5 §

Betalningsdom i tingsrätt

En icke-lagakraftvunnen tingsrättsdom
som gäller betalningsskyldighet får verkstäl-
las, om gäldenären inte ställer säkerhet för
sökandens fordran, utsökningsavgiften och
eventuella verkställighetskostnader. Även
partiell säkerhet kan ställas, om den tillsam-
mans med den utmätta egendomen täcker
ovan nämnda belopp.
Utmätt egendom får säljas utan gäldenärens
samtycke endast om egendomen är sådan att
den snabbt sjunker i värde eller medför höga
skötselkostnader och sökanden ställer säker-
het för skada och kostnader som försäljningen
eventuellt medför. Om sökanden inte ställer
säkerhet, kan utmätningen återkallas.
De influtna medlen får lyftas mot säkerhet.

6 §

Tingsrättsdom som förutsätter vräkning

En tingsrättsdom som gäller vräkning och
som inte har vunnit laga kraft får verkställas,
om sökanden ställer säkerhet för ersättnings-
skyldighet i det fall att domen upphävs eller
ändras, för kostnader samt för åtgärder för
återkallande av verkställigheten.

Bestämmelserna i 1 mom. gäller också en
sådan tingsrättsdom utan laga kraft enligt
vilken svaranden förpliktas att till sökanden
upplåta fast egendom eller överlämna ett
aktiebrev eller någon annan handling som
medför rätt att besitta bostadslägenheter eller
andra lokaler, om verkställigheten förutsätter
vräkning.

7 §

Tingsrättsdom som gäller skyldighet att
överlämna lös egendom

En icke-lagakraftvunnen tingsrättsdom en-
ligt vilken svaranden förpliktas att till sökan-
den överlämna viss lös egendom får verk-
ställas, om sökanden ställer säkerhet för
återlämnande av egendomen och för kost-
naderna. I annat fall skall utmätningsmannen
på sökandens begäran säkerställa att egendo-
men bevaras tills domen har vunnit laga kraft,
med iakttagande i tillämpliga delar av vad
som i 7 kap. bestäms om kvarstad på lös
egendom.

8 §

Tingsrättsdom som gäller andra skyldigheter

En icke-lagakraftvunnen tingsrättsdom
som gäller andra skyldigheter än sådana som
nämns i 5—7 § får verkställas, om inte
verkställigheten innebär att ändringssökande
blir onyttigt, och om sökanden ställer säkerhet
för ersättningsskyldigheten i det fall att
domen upphävs eller ändras, för kostnader
samt för åtgärder för återkallande av verk-
ställigheten.

9 §

Tredskodom

En tredskodom som inte har vunnit laga
kraft verkställs som en lagakraftvunnen dom.

10 §

Hovrättsdom

En icke-lagakraftvunnen hovrättsdom som
inte får överklagas utan besvärstillstånd verk-
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ställs som en lagakraftvunnen dom. De
influtna medlen får dock lyftas endast mot
säkerhet.
Beträffande en icke-lagakraftvunnen dom
som hovrätten har meddelat i första instans
gäller 5—8 §.

11 §

Interimistiska förordnanden av domstol

Ett interimistiskt förordnande enligt 5 kap.
7 § rättegångsbalken som gäller återställande
av besittning eller ett rubbat förhållande eller
någon annan åtgärd verkställs utan krav på att
sökanden ställer säkerhet. Svaranden kan inte
genom att ställa säkerhet förhindra verkstäl-
ligheten.

12 §

Av domstol fastställd förlikning

Förlikning som har fastställts av domstol
verkställs som en lagakraftvunnen dom.

Förordnande om avbrott och återkallande av
verkställighet

13 §

Förordnande om avbrott

En domstol kan med anledning av besvär
eller återvinningsansökan som den behandlar
förbjuda verkställigheten av en dom som inte
har vunnit laga kraft eller en tredskodom eller
förordna att verkställigheten skall avbrytas
(förordnande om avbrott). Domstolen kan
samtidigt vid behov förordna att en redan
utförd verkställighetsåtgärd skall återgå. En
verkställd vräkning kan förordnas att återgå
endast av vägande skäl. Beträffande medde-
lande av förordnande om avbrott gäller i
övrigt i tillämpliga delar bestämmelserna i
9 kap. 14—17 §.
Efter att ha fått meddelande om förord-
nandet om avbrott skall utmätningsmannen
iaktta bestämmelserna i 9 kap. 18 §.

14 §

Återförvisande av ärende

En fullföljdsdomstol kan när den återför-

visar eller överför ett ärende till en lägre
domstol förordna att redan utförd verkstäl-
lighet skall bestå till dess den lägre domstolen
har avgjort ärendet och verkställighet söks på
grundval av den nya utsökningsgrunden.
Den domstol till vilken ärendet har åter-

förvisats eller överförts kan av särskilda skäl
återkalla verkställigheten innan ärendet
avgörs. Om ärendet avskrivs, skall verkstäl-
ligheten återkallas.

15 §

Åtgärder för återkallande på grund av att
utsökningsgrunden upphävts

Om den dom som utgör utsökningsgrund
upphävs eller förfaller, är utsökningsärendet
inte längre anhängigt. Utmätningsmannen
skall då vidta de åtgärder som står till buds
när det gäller att återkalla verkställigheten,
även om den senare domen överklagas, om
inte domstolen har förbjudit återkallandet
eller förordnat att det skall avbrytas. En
vräkning återgår dock först när den senare
domen har vunnit laga kraft.
Om domen ändras till sökandens nackdel,

skall utmätningsmannen vidta behövliga åt-
gärder för att återkalla verkställigheten i
ärendet.

16 §

Borgenärens återbetalnings- och åter-
ställningsskyldighet

Om den dom som utgör utsökningsgrund
upphävs eller ändras, skall en sökande eller
borgenär som har lyft medel eller fått
egendom i sin besittning, återbetala medlen
med ränta och återställa egendomen med
avkastning till utmätningsmannen. Om inte
medlen återbetalas eller egendomen återställs,
skall utmätningsmannen på svarandens begä-
ran i enlighet med denna lag driva in medlen
av den som lyft dem eller ur den säkerhet
denne ställt eller hämta den i besittning tagna
egendomen.
På lyfta penningbelopp skall betalas ränta

enligt 3 § 2 mom. räntelagen (633/1982).
Räntan räknas från den dag då medlen inkom
till utmätningsmannen till dess att en månad
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har förflutit från den dag då den senare domen
gavs eller medlen därförinnan har återbeta-
lats. Efter nämnda tid skall ränta betalas enligt
4 § 1 mom. räntelagen.

17 §

Sökandens ersättningsskyldighet och
ersättningsrättegång

Om verkställigheten återkallas på grund av
att domen har upphävts eller ändrats, skall
sökanden ersätta svaranden för alla skador till
följd av verkställigheten och återkallandet av
den. Ersättningen bestäms med iakttagande i
tillämpliga delar av vad som föreskrivs i
skadeståndslagen (412/1974).
Ersättningstalan skall väckas vid den tings-
rätt inom vars domkrets verkställighetsåtgär-
den har vidtagits. Talan skall väckas inom ett
år från den dag då domen i ärendet som gällde
utsökningsgrunden har vunnit laga kraft och
verkställigheten har återkallats. Käranden
skall utan dröjsmål underrätta utmätnings-
mannen om att talan har väckts.

Verkställbarhet för andra utsökningsgrunder

18 §

Beslut om säkringsåtgärder

Bestämmelser om verkställigheten av ett
icke-lagakraftvunnet beslut om säkringsåtgär-
der finns i 7 kap. 14 § rättegångsbalken. Vad
som i 7 kap. i denna lag bestäms om säkerhet
gäller beslut om säkringsåtgärder, oberoende
av om beslutet har vunnit laga kraft.
I fråga om återkallande av verkställigheten
av beslut om säkringsåtgärder gäller vad som
bestäms i 13—15 § samt 7 kap.

19 §

Skiljedom

En skiljedom som tingsrätten har förordnat
att skall verkställas verkställs som en dom-
stols lagakraftvunna dom. En högre myn-
dighet eller domstol i vilken talan om
upphävande eller ogiltigförklarande av skil-
jedomen har väckts kan av vägande skäl
förbjuda verkställigheten eller förordna att

den skall avbrytas, med iakttagande i tillämp-
liga delar av vad som föreskrivs i 9 kap.
14—17 §.
Om en skiljedom upphävs eller ogiltig-

förklaras iakttas 15—17 § i detta kapitel.

20 §

Vissa andra handlingar

Beträffande verkställbarheten av uppgörel-
seprotokoll, avtal om underhållsbidrag, för-
bindelser och fordringsbevis som avses i 2 §
1 mom. 4 punkten gäller vad som särskilt
föreskrivs i annan lag.

21 §

Förvaltningsprocessbeslut och förvaltnings-
beslut

Ett i 2 § 1 mom. 5 eller 6 punkten avsett
ickelagakraftvunnet förvaltningsprocessbe-
slut eller förvaltningsbeslut om föreläggande
av betalningsskyldighet får verkställas med
iakttagande av bestämmelserna i 5 §. Om
andra skyldigheter har ålagts i beslutet, får
beslutet verkställas först när det har vunnit
laga kraft. Om det dock i beslutet med stöd
av 31 § 2 mom. förvaltningsprocesslagen
(586/1996) har bestämts att beslutet kan
verkställas innan det har vunnit laga kraft,
iakttas i tillämpliga delar 6—8 §. Om det i
någon annan lag finns andra bestämmelser om
laga kraft vid verkställighet av förvaltnings-
processbeslut eller förvaltningsbeslut i ett
visst slag av ärenden, skall dessa iakttas.
Beträffande meddelande av förordnande

om avbrott och andra motsvarande bestäm-
melser om verkställigheten gäller 32 och 66 §
förvaltningsprocesslagen. Om ett förvalt-
ningsbeslut eller ett förvaltningsprocessbeslut
upphävs eller ändras, gäller vad som bestäms
i 15—17 § i detta kapitel.

Kvittning

22 §

Gäldenärens kvittningsyrkande

Verkställighet får inte utföras till den del
gäldenären kräver kvittning av sökandens
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fordran på grundval av en sådan motfordran
beträffande vilken gäldenären före utmät-
ningen hade en lagakraftvunnen dom eller
någon annan utsökningsgrund som kan verk-
ställas som en lagakraftvunnen dom. Dess-
utom skall förutsättningarna för kvittning
också i övrigt ha uppfyllts före utmätningen.
Kvittningen träder i kraft när gäldenären
meddelar utmätningsmannen sitt kvittnings-
yrkande. Meddelandet skall lämnas senast när
gäldenären har fått kännedom om att utmät-
ning har verkställts. Utmätningsmannen skall
delge sökanden kvittningsyrkandet.

23 §

Utomståendes kvittningsyrkande

Om inte något annat föreskrivs någon
annanstans i lag, har en utomstående som har
delgivits ett betalningsförbud som gäller
utmätning av fordran rätt att kvitta gäldenä-
rens fordran med sin motfordran beträffande
vilken han då hade en lagakraftvunnen dom
eller någon annan utsökningsgrund som kan
verkställas som en lagakraftvunnen dom.
Dessutom skall förutsättningarna för kvitt-
ning också i övrigt ha uppfyllts före delgiv-
ningen av betalningsförbudet. Kvittning får
dock inte ske till nackdel för en borgenär med
bättre förmånsrätt.
Kvittningen träder i kraft när den
utomstående meddelar utmätningsmannen sitt
kvittningsyrkande. Meddelandet skall lämnas
utan dröjsmål när den utomstående har fått del
av betalningsförbudet. Utmätningsmannen
skall delge gäldenären kvittningsyrkandet.
Säljs fordran i utsökningsväg, har den
utomstående kvittningsrätt i förhållande till
köparen endast om han har meddelat utmät-
ningsmannen sitt kvittningsyrkande före för-
säljningen.

Tidsfrist för verkställbarheten

24 §

Tidsfrist

En utsökningsgrund enligt denna lag, i
vilken en fysisk person har förelagts en
betalningsskyldighet, är verkställbar i 15 års
tid. Tidsfristen är 20 år, om den i utsök-

ningsgrunden nämnda borgenären är en fysisk
person eller om en ersättningsfordran grundar
sig på ett brott för vilket gäldenären har dömts
till fängelse eller samhällstjänst.
Om gäldenären visar att fordran innan

utsökningsgrunden givits har överförts till en
fysisk person från någon annan än en annan
fysisk person, är den i 1 mom. avsedda
tidsfristen 15 år.
Har det inom den tidsfrist som avses i

1 mom. förrättats utmätning för indrivning av
fordran eller har fordran uppgivits vid för-
säljning som avses i 5 kap., hindrar det att
tidsfristen har löpt ut inte att betalning fås ur
utmätta medel.

25 §

Beräkning av tidsfristen

Den i 24 § nämnda tidsfristen räknas från
det att en tredskodom eller en lagakraftvun-
nen dom eller någon annan slutgiltig utsök-
ningsgrund har givits.
Om prestationsskyldigheten börjar först

efter den i 1 mom. nämnda tidpunkten, räknas
tidsfristen från det att skyldigheten inträdde.
I fråga om betalningsprogram som fastställts
av en domstol tillämpas dock 1 mom.

26 §

Förlängning av tidsfristen

En borgenär kan i domstol väcka talan mot
gäldenären och yrka på förlängning av den
tidsfrist som nämns i 24 § 1 mom. Domstolen
kan bestämma att tidsfristen förlängs med 10
år räknat från den tidpunkt då den ursprung-
liga tidsfristen löpte ut, om gäldenären under
den ursprungliga tidsfristen i väsentlig ut-
sträckning har överfört tillgångar till utlandet
eller på annat sätt väsentligt försvårat bor-
genärens möjligheter att få betalning och
förlängningen inte kan anses oskälig för
gäldenären. Talan skall väckas senast två år
från utgången av den ursprungliga tidsfristen.
En dom genom vilken tidsfristen har förlängts
får omedelbart verkställas, om inte full-
följdsdomstolen förbjuder eller avbryter
verkställigheten.
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3 kap.

Allmänna bestämmelser om förfarandet

Anhängiggörande av utsökningsärenden

1 §

Ansökan om utsökning

Utsökning söks
1) genom skriftlig ansökan till utmätnings-
mannen på svarandens bonings- eller hemort
eller till en annan lokal utsökningsmyndighet,
2) genom elektroniskt meddelande till en
sådan lokal utsökningsmyndighet som förfo-
gar över ett system för mottagande av
elektroniska meddelanden,
3) genom elektroniskt meddelande med
hjälp av en teknisk anslutning till utsök-
ningens riksomfattande informationssystem,
om justitieministeriet eller någon som mini-
steriet förordnat har beviljat sökanden till-
stånd till detta (informationssystemssökande).
En skriftlig ansökan skall undertecknas av
sökanden, eller om sökanden inte själv har
upprättat den, av den som upprättat ansökan.

2 §

Innehållet i ansökan om utsökning

I ansökan om utsökning skall anges
1) sökandens namn, personbeteckning eller
företags- och organisationsnummer, delgiv-
ningsadress enligt 38 §, telefonnummer och
vid verkställighet av betalningsskyldighet
redovisningsadress,
2) ombudets namn, adress och telefonnum-
mer, om sökanden anlitar ett ombud, samt
ombudets personbeteckning eller företags-
och organisationsnummer, om ombudet har
rätt att lyfta medel eller ta egendom i sin
besittning,
3) svarandens namn och svarandens per-
sonbeteckning eller företags- och organisa-
tionsnummer samt adress och telefonnummer,
om sökanden känner till dessa,
4) beloppet av sökandens fordran samt för
beräkning av räntan beloppen av amorteringar
som gjorts efter utfärdandet av utsöknings-
grunden eller efter föregående utsökning samt
datum för amorteringarna,

5) uppgifter för identifiering av utsöknings-
grunden, om den med stöd av 5 § 2 mom. inte
fogas till ansökan eller om den i enlighet med
7 § ges in i efterhand.
Om flera gäldenärer ansvarar för sökandens

fordran eller någon del av den och ett annat
utsökningsärende som gäller fordran redan är
anhängigt eller anhängiggörs samtidigt, skall
i ansökan anges vem som är ansvarig
biträdande utmätningsman i det andra ärendet
eller var ärendet behandlas eller vem som är
gäldenär i det andra ärendet.
Om sökanden vill nöja sig med begränsad

utsökning enligt 104 § skall detta uttryckligen
begäras i ansökan. Andra än den som ansökt
om begränsad utsökning kan i ansökan eller
senare så länge ärendet är anhängigt begära
passivregistrering av fordran enligt 101 §.
Om verkställigheten avser ett förvaltnings-
beslut, skall i ansökan nämnas det lagrum på
vilket verkställigheten grundar sig. Sökanden
kan ange att hans kontaktinformation är
hemlig.
Bestämmelser om sådana medellöshetsin-

tyg för gäldenärer som utfärdas utan ansökan
om utsökning finns i 98 §.

3 §

Sökandens skyldighet att meddela förändrade
uppgifter

Om en uppgift som nämns i ansökan senare
förändras, skall sökanden utan dröjsmål un-
derrätta utmätningsmannen om detta.
Sökanden är skyldig att underrätta utmät-

ningsmannen om betalningar som sökanden
har tagit emot på annat sätt än genom
utsökning. I annat fall kan utsökningen
avbrytas eller återkallas.

4 §

Rådgivning och komplettering av ansökan

Utsökningsmyndigheten skall vid behov ge
sökanden råd om anhängiggörandet av ären-
det. Om ansökan är bristfällig, skall sökanden
uppmanas att inom utsatt tid komplettera
ansökan, om detta är nödvändigt med tanke
på behandlingen av ärendet.
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5 §

Bifogande av utsökningsgrunden

Till ansökan skall fogas den utsöknings-
grund som avses i 2 kap. 2 § i original eller
kopia utfärdad av en myndighet, om sökanden
har fått en kopia som expedition. Verkstäl-
ligheten kan ske på basis av en annan kopia
eller ett telefax, om utmätningsmannen anser
att risk för upprepad indrivning inte före-
ligger. Svaranden skall höras vid behov. En
informationssystemssökande får ge in upp-
gifterna om utsökningsgrunden som elektro-
niskt meddelande, om detta är tillåtet enligt
tillståndet i fråga.
Till ansökan behöver inte fogas en dom
med en anteckning om detta eller en dom på
basis av vilken utsökningsärendet tidigare har
varit anhängigt, om inte utmätningsmannen
bestämmer något annat. Detsamma gäller
domstolens beslut om säkringsåtgärder.
Den del av domen som enligt domstolens
beslut är sekretessbelagd behöver inte fogas
till ansökan, om inte utmätningsmannen be-
stämmer något annat.

6 §

Bifogande av fordringsbevis

Ett löpande skuldebrev, en växel eller en
check som ligger till grund för betalnings-
skyldigheten enligt utsökningsgrunden skall
fogas till ansökan i original. Om verkstäl-
lighetens tillförlitlighet kräver det eller om
gäldenären begär det, skall utmätningsman-
nen omhänderta även ett enkelt skuldebrev.
Utmätningsmannen kan utföra verkställighe-
ten även om ett enkelt skuldebrev har
förkommit eller om det av andra orsaker inte
kan fogas till ansökan. Gäldenären skall då
höras före verkställigheten.
När betalningsskyldigheten är fullgjord,
förblir ett fordringsbevis som är i utmätnings-
mannens besittning hos utmätningsmannen,
om inte gäldenären ber att få det. Om
sökanden har fått behålla ett enkelt skulde-
brev, skall sökanden sända det till gäldenären
när skuldebrevets belopp har blivit betalt.
Utmätningsmannen får vid behov skjuta upp
redovisningen till dess att skuldebrevet har
sänts.

7 §

Ingivande av utsökningsgrunden och av
fordringsbevis i efterhand

Om ansökan har gjorts i elektronisk form,
men till den skall fogas en skriftlig utsök-
ningsgrund eller ett skriftligt fordringsbevis,
kan handlingen ges in i efterhand. Handlingen
skall tillställas den ansvarige utmätningsman-
nen eller en annan lokal utsökningsmyndighet
inom tre veckor efter det att ärendet an-
hängiggjordes. Samtidigt skall uppges till
vilken ansökan handlingen hänför sig.
Innan handlingen har inkommit får i

ärendet inte vidtas andra än interimistiska
åtgärder enligt 18 och 19 §.

8 §

Tidpunkt för anhängigblivande

Ett utsökningsärende blir anhängigt när
ansökan om utsökning inkommer till den
lokala utsökningsmyndigheten eller till utsök-
ningens informationssystem, om det inte
senare framkommer att det inte fanns förut-
sättningar för anhängiggörande.
Om en handling som skall fogas till

ansökan inkommer efter den tid som anges i
7 § men innan ansökningshandlingarna har
återsänts till sökanden, blir utsökningsärendet
anhängigt den dag handlingen inkom.

9 §

Oklarhet i utsökningsgrunden

Om utmätningsmannen finner att den dom
som skall verkställas är så oklar eller så
ofullständig att av den inte framgår vad
svaranden är förpliktad till, skall parten
anvisas att anföra klagan över domen. I fråga
om övriga utsökningsgrunder anvisas parten
att kontakta den som har givit utsöknings-
grunden.
Om utsökningsgrunden innehåller ett skriv-

eller räknefel, anvisas parten att begära
rättelse av felet av den som har givit
utsökningsgrunden.
Den utmätningsman som givit anvisningen

får vid behov på begäran av sökanden
förordna om säkringsåtgärder enligt 7 kap.
11 a §.
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Ombud och biträde

10 §

Rätt att anlita ombud och biträde

I utsökningsförfarandet får anlitas ombud
och biträde, om inte annat bestäms någon
annanstans i denna lag. Om en förrättning
hålls utan kallelse, skall svaranden på egen
begäran ges tillfälle att tillkalla sitt biträde,
om denne kan anlända utan dröjsmål.
Som ombud eller biträde godkänns inte den
som enligt 1 kap. 16 § är utmätningsmannens
närstående.

11 §

Fullmakt för ombud

En advokat, ett offentligt rättsbiträde samt
det ombud som en informationssystems-
sökande har uppgett i sin ansökan får
företräda sin huvudman utan fullmakt, om
inte utmätningsmannen bestämmer något
annat. Ett annat ombud skall visa upp en av
huvudmannen undertecknad fullmakt, om inte
rätten att vara ombud kan anses vara otvi-
velaktig. För att lyfta medel eller omhänderta
egendom skall alla ombud ha en fullmakt som
uttryckligen berättigar till detta eller denna
rätt anges i informationssystemsansökan.
En fullmakt kan även utfärdas genom
certifierat elektroniskt meddelande och en
fullmakt som berättigar till annat än att lyfta
medel eller omhänderta egendom även per
telefax.
Justitieministeriet eller någon som mini-
steriet förordnat kan på borgenärens begäran
besluta att fullmakten skall registreras i
utsökningens informationssystem i syfte att
utvisa ombudets rätt att företräda sin huvud-
man, om det är uppenbart att verkställighetens
tillförlitlighet inte blir lidande härav. Ombu-
det behöver då inte visa upp någon annan
fullmakt, om inte utmätningsmannen bestäm-
mer annat. På begäran av den som utfärdat
fullmakten skall justitieministeriet eller den
som ministeriet förordnat omedelbart åter-
kalla en i informationssystemet registrerad
fullmakt.

12 §

Ombud för sökande som inte bor i Finland

Om sökanden bor utomlands och inte har
meddelat någon delgivningsadress i Finland
eller utomlands, skall sökanden ha ett i
Finland bosatt ombud, som har rätt att på hans
eller hennes vägnar ta emot delgivningar som
gäller verkställigheten.

Gäldenärsbaserad behandling av
utsökningsärenden

13 §

Ansvarig utmätningsman

En och samma utmätningsman behandlar
alla utsökningsärenden som gäller en och
samma svarande (ansvarig utmätningsman).
En honom underordnad ansvarig biträdande
utmätningsman behandlar svarandens ären-
den. Dessa är behöriga i hela landet.
En inkommen utsökningsansökan skall så

snart som möjligt efter behövliga inledande
åtgärder dirigeras till den ansvarige utmät-
ningsmannen.

14 §

Bestämmande av ansvarig utmätningsman

Bestämmelser om de grunder enligt vilka
det avgörs vem som är ansvarig utmätnings-
man utfärdas genom förordning av statsrådet.
I grunderna skall beaktas svarandens bonings-
eller hemort eller svarandens övriga faktiska
möjligheter att bevaka sina intressen. Om det
finns flera alternativ som uppfyller dessa
förutsättningar, bestäms den ansvarige utmät-
ningsmannen beroende på var verkställighe-
ten kan ske på mest ändamålsenligt sätt.
Utsökningsärenden som kräver specialåtgär-
der kan koncentreras till vissa utmätnings-
män, som då blir ansvariga utmätningsmän.
Bestämmandet av ansvarig utmätningsman

eller biträdande utmätningsman får inte
överklagas.
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15 §

Byte av ansvarig utmätningsman

Den ansvarige utmätningsmannen skall
överföra ärendet till en ny ansvarig utmät-
ningsman om den i statsrådets förordning
nämnda omständighet på basis av vilken den
ansvarige utmätningsmannen bestäms föränd-
ras. En icke-slutförd förrättning eller en
verkställighet som annars snart upphör kan
dock slutföras i form av handräckning, om det
inte är ändamålsenligare att förrättningen eller
verkställigheten överförs till den nya ansva-
rige utmätningsmannen.
Om svaranden eller sökanden framställer
en motiverad begäran om byte av ansvarig
biträdande utmätningsman, kan utmätnings-
mannen överföra ärenden som gäller svaran-
den till en annan biträdande utmätningsman
eller behandla ärendet själv.

Samarbete mellan utmätningsmän

16 §

Ömsesidig handräckning

På begäran av den ansvarige utmätnings-
mannen skall andra utmätningsmän ge honom
handräckning och behövliga upplysningar.
Den ansvarige utmätningsmannen kan be om
handräckning, om detta är ändamålsenligt
med beaktande av utsökningens resultat,
avståndet mellan orterna och andra motsva-
rande omständigheter. Influtna medel får
dock inte redovisas genom handräckning.
Den som ber om handräckning skall se till att
det indrivna beloppet inte överstiger gälde-
närens betalningsskyldighet och i detta syfte
ge anvisningar som är bindande för de andra.

17 §

Samtidig utsökning

Om en utsökningsgrund eller ett fordrings-
bevis gäller flera gäldenärer, skall den ut-
mätningsman till vilken den gemensamma
utsökningsgrunden först inkommer för verk-
ställighet eller som har hand om fordrings-
beviset se till att det indrivna beloppet inte
överstiger gäldenärernas betalningsskyldighet

och i detta syfte ge anvisningar som är
bindande för de andra. Varje utmätningsman
skall själv redovisa de medel som han drivit
in.

Interimistiska åtgärder

18 §

Förutsättningar för interimistiska åtgärder

Om utmätning inte genast kan verkställas
på grund av att jäv föreligger, att någon skall
höras, att en handling saknas eller att oklarhet
beträffande äganderätten föreligger eller av
andra orsaker, får utmätningsmannen utföra
en interimistisk åtgärd, om detta är nödvän-
digt för att säkerställa den fortsatta verkstäl-
ligheten. En interimistisk åtgärd får inte
vidtas om det är sannolikt att gäldenärens
betalningsskyldighet har upphört. En interi-
mistisk åtgärd kan utföras i ett anhängigt
ärende eller ett ärende som antecknats i
passivregistret. En interimistisk åtgärd kan
även bestämmas vara villkorlig vid eftersök-
ning av egendom som tillhör gäldenären, om
det finns grundad anledning till en sådan
åtgärd.
En interimistisk åtgärd får inte i onödan

försvåra gäldenärens eller en utomståendes
näring eller försörjning. Den som berörs av
åtgärden skall underrättas om att åtgärden har
utförts eller återkallats.

19 §

Utförande av interimistiska åtgärder

Som interimistisk åtgärd kan utmätnings-
mannen ta egendom om hand, meddela
gäldenären eller en utomstående förbud mot
överlåtande av egendom, betalningsförbud
eller något annat motsvarande förbud, begära
att behövliga anteckningar skall göras i
register, ordna bevakning av egendom eller
utföra andra motsvarande åtgärder.
En interimistisk åtgärd får utföras också av

någon annan än den ansvarige utmätnings-
mannen eller biträdande utmätningsmannen
och även av en biträdande utmätningsman i
ett ärende där utmätningsmannen har ute-
slutande behörighet.
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En interimistisk åtgärd har samma verkan
som utmätning. I en interimistisk åtgärd får
ändring inte sökas.

20 §

Återkallande av interimistiska åtgärder

En interimistisk åtgärd skall återkallas
omedelbart när åtgärden inte längre är befo-
gad och senast tre veckor efter åtgärdsdagen.
Om åtgärden har bestämts vara villkorlig,
skall den återkallas senast en vecka efter det
att utmätningsmannen fick vetskap om en
fordran eller annan egendom som tillhör
gäldenären. Om den egendom som är föremål
för den interimistiska åtgärden mäts ut, anses
åtgärden vara återkallad genom utmätnings-
beslutet.

Verkställighetsförrättning

21 §

Genomförande av förrättning

En verkställighetsförrättning skall genom-
föras utan onödigt dröjsmål. Verkställigheten
får dock uppskjutas, om detta kan anses vara
i svarandens intresse, och uppskovet inte
åsamkar sökanden olägenhet som är större än
ringa. Om en tidsfrist har föreskrivits för
förrättningen skall den iakttas.
Att någon som kallats till förrättningen
uteblir förhindrar inte förrättningen.

22 §

Förrättningsplats

Om inte något annat föreskrivs, hålls
verkställighetsförrättningen i utmätningsman-
nens tjänsterum, på den plats där egendomen
finns, på den plats som är föremål för
förrättningen eller i någon annan lokal eller
på någon annan plats som utmätningsmannen
anser vara lämplig. Utmätningsförrättningen
kan hållas och en interimistisk åtgärd utföras
utan medgivande av svaranden eller en
utomstående i dennes bostad i enlighet med
vad som bestäms i 49 och 51 §, liksom även
en annan förrättning som avses i denna lag,
om detta är nödvändigt för verkställigheten.

Som förrättningsplats betraktas den lägen-
het eller lokal eller plats som avses i 1 mom.
med direkt anslutande områden, i den om-
fattning som behövs för att verkställigheten
skall kunna genomföras på behörigt sätt.

23 §

Offentlighet, närvaro och upprätthållande av
ordningen

En verkställighetsförrättning är inte offent-
lig, om inte något annat bestäms.
Svaranden, de som kallats till förrättningen

och utomstående vilkas rätt kan påverkas av
förrättningen har rätt att närvara vid den.
Om någon av de närvarande vid förrätt-

ningen hindrar att verkställigheten genomförs
på behörigt sätt, får utmätningsmannen upp-
mana denne att avlägsna sig från förrätt-
ningsplatsen, dock inte från hans egen sta-
digvarande bostad, utom i fall av vräkning.
Om uppmaningen inte iakttas, kan utmät-
ningsmannen begära handräckning av polisen
eller själv visa bort personen från platsen. Om
maktmedel bestäms i 83 §.

24 §

Skyldighet att uppge personuppgifter

Om det behövs för verkställigheten, får
utmätningsmannen utreda en persons identi-
tet. Var och en som finns på förrättningsplat-
sen är skyldig att på förfrågan av utmätnings-
mannen uppge namn och adress. Om dessa
uppgifter inte lämnas, kan utmätningsmannen
begära handräckning av polisen för att utreda
den berörda personens identitet.

25 §

Protokoll

Över förrättningen skall föras protokoll,
om det vid förrättningen framställs invänd-
ningar eller yrkanden eller om det annars
finns anledning till det. I andra fall skall
behövliga anteckningar göras om förrätt-
ningen.
I protokollet antecknas invändningar och

yrkanden, motpartens uttalande samt mot-
tagna utredningar, så att därav framgår de
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centrala omständigheter som påverkar parter-
nas och utomståendes rättigheter. Till övriga
delar görs de anteckningar som anses behöv-
liga med beaktande av ärendets art. I stället
för ett protokoll kan en ljudupptagning göras
över yttrandena. Vederbörande skall under-
rättas om ljudupptagningen innan den inleds.
I ett enkelt ärende kan protokollsanteckning-
arna göras på utmätningsbeslutet eller i en
annan handling.

26 §

Förrättningsvittne

Utmätningsmannen kan inkalla ett vittne
till förrättningen, om han anser det nödvän-
digt. I annat fall får förrättningen hållas utan
vittne, om inte en närvarande svarande begär
att ett vittne inkallas. I svarandens frånvaro
får utmätningsmannen inte utan vittne gå in
i svarandens bostad. Vad som här bestäms om
svarande gäller även utomstående vars rätt
kan påverkas av förrättningen.
Vittnet skall vara ojävigt. Vittnets namn
skall antecknas i protokollet eller i någon
annan handling.

27 §

Undertecknande av handlingar

Utmätningsmannen skall underteckna sina
protokoll, beslut, uppmaningar och medde-
landen. Underskriften kan vara maskinell, så
att på en handling som framställts med hjälp
av automatisk databehandling antecknas ifrå-
gavarande tjänstemans namn, tjänsteställning
och kontaktinformation.

Utmätningsmannens beslut

28 §

Skyldighet att ge skriftliga och motiverade
beslut

Utmätningsmannen skall i ärendet upprätta
ett skriftligt beslut, om så bestäms särskilt.
Utmätningsmannen skall dessutom upprätta
ett skriftligt beslut när han ålägger någon en
betalnings-, återbetalnings- eller återställ-

ningsskyldighet eller förelägger ett hot, om
han godkänner en säkerhet eller om ärendets
art annars förutsätter det. Om saken är oklar
eller lämnar rum för tolkning, skall beslutet
vara motiverat i enlighet med 29 §.
Ett motiverat skriftligt beslut skall upprät-

tas även när en invändning eller ett yrkande
förkastas och saken är oklar eller lämnar rum
för tolkning. I annat fall skall beslutet
meddelas muntligen den som framställt in-
vändningen eller yrkandet. Om invändningen
eller yrkandet dock framställs skriftligen, och
ett beslut begärs, skall utmätningsmannen
upprätta ett motiverat skriftligt beslut i saken.
Det skriftliga beslutet skall antecknas i en

särskild beslutshandling eller, om det är fråga
om ett enkelt ärende, i protokollet eller i
någon annan handling som upprättas vid
verkställigheten.

29 §

Innehållet i ett motiverat beslut

Ett motiverat beslut skall innehålla de
uttalanden och utredningar som inhämtats och
erhållits i ärendet, de fakta och bestämmelser
som ligger till grund för beslutet, en tillräcklig
motivering med beaktande av ärendets art och
betydelse för parterna samt slutresultatet.

30 §

Beslutstidpunkt

Ett beslut med anledning av en invändning
eller ett yrkande skall fattas utan dröjsmål
efter det att invändningen eller yrkandet har
framställts. Om invändningen eller yrkandet
gäller en viss verkställighetsåtgärd eller för-
rättning, kan utmätningsmannen skjuta upp
beslutet till dess åtgärden vidtas eller förrätt-
ningen äger rum. Om beslutet ges i förväg, får
det inte överklagas särskilt.
I fråga om invändningar eller yrkanden

som gäller redan fattade beslut eller genom-
förda åtgärder eller förrättningar iakttas ut-
över den ovan angivna skyldigheten att
motivera beslut vad som i 9 kap. bestäms om
avgörande av begäran om självrättelse.
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31 §

Inhämtande av utredning och beslutets
giltighet

Utmätningsmannen skall på tjänstens väg-
nar för sitt beslutsfattande inhämta sådan
utredning som skäligen kan fås i utsöknings-
förfarandet i den omfattning som ärendet
förutsätter. Den som framställt en invändning
eller ett yrkande skall lägga fram de hand-
lingar och övriga bevis som han eller hon
åberopar som motivering.
Utmätningsmannens beslut är i kraft i det
utsökningsärende i vilket det har givits.
Beslutet kan rättas på det sätt som anges i 9
kap.

Hörande och meddelanden

32 §

Hörande

Utmätningsmannen skall även i andra än i
särskilt föreskrivna situationer ge parterna
eller utomstående tillfälle att i förväg bli
hörda på lämpligt sätt, om ärendet bedöms
vara av stor betydelse för dem och hinder för
hörandet inte finns. De skall ges tillfälle att
bli hörda på nytt, om väsentligt ny utredning
fås i saken.

33 §

Meddelande om anhängighet

När en ansökan har inkommit till den
ansvarige utmätningsmannen, skall svaranden
utan dröjsmål ges ett meddelande om att
ärendet har blivit anhängigt. Ett meddelande
behöver inte ges, om svarandens vistelseort
inte har kunnat redas ut eller om det finns
anledning att anta att meddelandet kännbart
försvårar verkställigheten. Meddelandet skall
innehålla
1) uppgifter om vilken dag ärendet har
blivit anhängigt och nödvändiga ärendehan-
teringsuppgifter,
2) uppgifter om den ansvarige biträdande
utmätningsmannen och hans kontaktinforma-
tion,

3) uppgifter om gäldenärens lagenliga rätt
att genom ställande av säkerhet förhindra
verkställigheten,
4) betalningsuppmaning, flyttningsuppma-

ning eller annan uppmaning att uppfylla den
i utsökningsgrunden utsatta förpliktelsen,
5) uppmaning att ta kontakt och möjlighet

att bli hörd,
6) meddelande om att utmätning av annat

än periodisk inkomst kan verkställas utan
förhandsmeddelande, och gäldenärens rätt att
anvisa egendom för utmätning eller eventuellt
förhandsmeddelande om utmätning och kal-
lelse till förrättningen,
7) annan information och andra meddelan-

den som anses nödvändiga.
Ett sådant meddelande om anhängighet

som innehåller uppgifter som avses i 1 mom.
1, 2 och 7 punkten ges också till sökanden,
om ärendet behandlas hos en annan utsök-
ningsmyndighet än den lokala utsöknings-
myndighet som sökanden tillställt sin ansö-
kan. Till en informationssystemssökande ges
ett meddelande om anhängighet eller annat
motsvarande meddelande i enlighet med
respektive tillstånd.

34 §

Förhandsmeddelande om utmätning och
kallelse till förrättning

Utmätning får inte förrättas utan för-
handsmeddelande till gäldenären. Ett medde-
lande behöver dock inte ges, om gäldenären
har fått meddelande om anhängighet och
saken inte gäller utmätning av periodisk
inkomst eller om gäldenären är närvarande
vid utmätningsförrättningen. Meddelande be-
höver inte heller ges, om gäldenärens vistel-
seort inte har kunnat utredas eller om det finns
anledning att anta att meddelandet kännbart
försvårar verkställigheten. Om innehållet i
förhandsmeddelandet bestäms genom förord-
ning av statsrådet. I förhandsmeddelandet
skall gäldenären samtidigt kallas till förrätt-
ningen, utom om förrättningen hålls i utmät-
ningsmannens tjänsterum eller om tid och
plats för förrättningen inte kan bestämmas på
förhand.
Sökanden kallas till utmätningsförrätt-

ningen om det behövs för inhämtande av
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upplysningar eller av annan orsak, till sva-
randens bostad dock bara om verkställigheten
kräver det. Om något hinder inte föreligger,
skall till förrättningen också kallas en
utomstående som har framställt en invändning
eller ett yrkande eller vars rätt annars
konstateras bli påverkad av förrättningen.
Om kallelse till andra förrättningar än
sådana som avser utmätning bestäms särskilt.

35 §

Sändande av protokoll

En kopia av protokollet skall ges vid
förrättningen eller i efterhand, om en part
eller en utomstående vars rätt kan påverkas av
förrättningen begär det. Om kopian ges i
efterhand skall den sändas utan dröjsmål och
i god tid innan besvärstiden löper ut. Om ett
protokoll inte behövt upprättas över förrätt-
ningen, skall utmätningsmannen ge motsva-
rande information. Protokollet skall även utan
begäran sändas till en utomstående vars rätt
konstateras bli påverkad av förrättningen.

36 §

Efterhandsmeddelande

I fråga om utmätning och andra beslut vid
en förrättning skall en kopia av beslutsdoku-
mentet eller ett efterhandsmeddelande som
innehåller motsvarande uppgifter sändas till
parten och till en utomstående vars rätt
konstateras bli påverkad av beslutet, om inte
en kopia av beslutshandlingen har givits vid
förrättningen.
Meddelande om andra beslut eller åtgärder
än sådana som fattats eller vidtagits vid
förrättningen skall ges i efterhand, om så
föreskrivs särskilt eller när ett skriftligt,
motiverat beslut har fattats med anledning av
en invändning eller ett yrkande eller om
utmätningsmannen annars anser att ett sådant
meddelande behövs.
Om gäldenären inte har fått något medde-
lande om anhängighet eller ett förhandsmed-
delande, skall gäldenären i samband med
efterhandsmeddelandet eller annars i efter-
hand ges tillfälle att anvisa annan egendom
för utmätning eller att ställa eventuell säker-

het. Efterhandsmeddelandet skall sändas utan
dröjsmål så att parten eller den utomstående
får tillfälle att i ett så tidigt skede av
verkställigheten som möjligt hos domstol
begära förordnande om avbrott eller söka
ändring.

Delgivning av handlingar

37 §

Allmän bestämmelse

Om inte något annat föreskrivs i denna lag,
skall i fråga om mottagare av delgivning i
tillämpliga delar iakttas det som föreskrivs i
56—58 och 68 § förvaltningslagen
(434/2003). Vid delgivningen skall strävas
efter att sekretessbelagda uppgifter hålls
hemliga.
En handling skall delges muntligen eller på

något annat lämpligt sätt, om det är känt att
mottagaren på grund av synskada eller annat
handikapp inte förmår ta emot delgivning av
annat slag.
Delgivning till utlandet verkställs enligt

denna lag eller enligt lagstiftningen i den
främmande staten, om inte något annat följer
av internationella avtal och förpliktelser som
är bindande för Finland.

38 §

Delgivningsadress

Sökanden, den som ställer säkerhet samt en
utomstående som har framställt en invändning
eller ett yrkande är skyldiga att för utmät-
ningsmannen uppge en postadress inom eller
utom landet och en eventuell e-postadress
eller annan adress under vilken alla hand-
lingar som gäller utsökningsärendet och ut-
sökningsbesvärsärendet får sändas till honom
(delgivningsadress). Om denna adress föränd-
ras, skall även detta meddelas. Den adress
som svaranden uppgivit kan med hans med-
givande användas som delgivningsadress.
En postadress som finns antecknad på en

skrivelse från en i 1 mom. nämnd person till
utmätningsmannen och en teknisk anslutning
som avses i tillståndet för informationssy-
stemssökande betraktas som delgivningsad-
ress.
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39 §

Vanlig delgivning

En handling delges så att den överlämnas
till mottagaren eller så att den sänds till
delgivningsadressen. Om ingen delgiv-
ningsadress finns, sänds handlingen till den
adress som finns antecknad i befolkningsda-
tasystemet, utom om det är känt att motta-
garen av delgivningen inte bor på den
adressen. I sistnämnda fall eller om motta-
garens adress inte finns i befolkningsdatasy-
stemet sänds handlingen till en eventuell
sådan annan adress inom eller utom landet
som har utretts på det sätt som avses i 48 §
2 mom. eller som annars är känd. I stället för
att sändas kan handlingen lämnas på en för
postförsändelser reserverad plats. Om delgiv-
ningen inte lyckas på annat sätt, kan hand-
lingen delges muntligen.
Om inte något annat visas, anses motta-
garen ha tagit del av handlingen när ett
elektroniskt meddelande har avsänts eller den
sjunde dagen efter det att försändelsen har
postats eller lämnats på en för postförsändel-
ser reserverad plats. På handlingen skall
antecknas vilken dag den har avsänts eller
lämnats för transport.

40 §

Bevislig delgivning

Delgivningen skall ske på ett av de
delgivningssätt som nämns i 41 §, om så
bestäms någon annanstans i denna lag och
mottagaren av delgivningen veterligen är
bosatt i Finland. Bevislig delgivning kan
enligt prövning utföras också i andra fall, om
det med tanke på senare verkställighetsskeden
eller för en part är av betydelse att frågan om
beslutets eller förrättningens laga kraft är
ostridig eller avgörs snabbt.
Om delgivning enligt 41 § inte lyckas inom
en med hänsyn till ärendet skälig tid, skall
handlingen delges som mellanhandsdelgiv-
ning med iakttagande i tillämpliga delar av
61 § förvaltningslagen.
Om delgivningen inte lyckas heller på det
sätt som avses i 2 mom., sänds en kopia av
den handling som skall delges under motta-

garens adress, om en sådan adress är känd.
Annan delgivning behöver inte vidtas. Hand-
lingarna förvaras därefter på den ansvarige
utmätningsmannens kansli, där mottagaren
kan få dem.

41 §

Bevisliga delgivningssätt

En handling som skall delges bevisligen
1) sänds med posten mot mottagningsbevis,
2) sänds som brev, om det kan antas att

mottagaren får vetskap om handlingen och
inom utsatt tid återsänder beviset om att
delgivningen har tagits emot,
3) ges till mottagaren eller dennes bud

personligen mot underskrift om mottagande,
4) delges mottagaren personligen i form av

stämningsdelgivning, eller
5) sänds med mottagarens samtycke som

certifierat elektroniskt meddelande.
Posten skall underrättas när delgivningen

mot mottagningsbevis senast skall ske. Del-
givning mot mottagningsbevis kan med mot-
tagarens samtycke också ske per telefax.
Delfåendet anses ha skett när mottagnings-
beviset har återsänts per telefax eller på något
annat sätt.
Om en part eller en utomstående har varit

närvarande vid en förrättning anses han eller
hon bevisligen ha fått del av förrättningen.

42 §

Delgivning av tredskodom

Om det är lämpligt skall utmätningsman-
nen i samband med verkställigheten på
begäran av sökanden delge svaranden en
kopia av en till ansökan fogad tredskodom
som inte har vunnit laga kraft eller en sådan
tredskodom som enligt en anteckning i domen
inte behöver fogas till utsökningsansökan.

Säkerhet

43 §

Godkännande av säkerhet

Om någon enligt denna lag skall ställa
säkerhet och motparten inte har godkänt den,
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skall utmätningsmannen besluta om godkän-
nande av säkerheten.
Säkerheten kan vara pant eller borgen.
Borgen skall vara proprieborgen och, om
borgensmännen är flera, solidarisk. En hos
utmätningsmannen ställd pant är i samma
ställning som en till motparten given pant.

44 §

Undantag från skyldigheten att ställa
säkerhet

Säkerhet krävs inte, om sökanden eller
borgenären är ett offentligt samfund eller en
offentligrättslig inrättning, ett egendomsför-
valtningsbolag enligt lagen om statens säker-
hetsfond (379/1992) eller ett sådant kredit-
institut eller en sådan försäkringsanstalt vars
kapitaltäckning är underställd offentlig tillsyn
i Finland eller någon annan stat inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
och inte heller av Pensionsskyddscentralen.
Utmätningsmannen har dock rätt att vid
behov kräva säkerhet av ett kreditinstitut eller
en försäkringsanstalt.

45 §

Förvaring och återställande av säkerhet

En pant skall överlåtas till utmätningsman-
nen eller om han så bestämmer deponeras i
ett kreditinstitut eller lämnas i förvar och vård
hos en tillförlitlig person. Intyget över depo-
sitionen och en borgensförbindelse skall
lämnas i förvar hos utmätningsmannen. Pan-
ten eller borgensförbindelsen skall återställas
till den som givit den när den rätt eller det
krav som säkerheten har varit avsedd att
trygga har uppfyllts eller förkastats genom
dom eller annars har upphört.

46 §

Uttagande av betalning ur säkerhet

Om
1) en borgenär som har ställt säkerhet för
återställande av lyfta medel eller av egendom
som han har fått i sin besittning,

2) en gäldenär som har ställt säkerhet för
uppfyllande av en betalningsskyldighet som
saknar laga kraft,
3) en köpare som har ställt säkerhet för

köpesumman, eller
4) någon annan som har ställt säkerhet

enligt denna lag,
blir återbetalnings-, återställnings- eller

betalningsskyldig enligt denna lag eller en
lagakraftvunnen dom, skall utmätningsman-
nen fatta beslut om denna skyldighet. Beslutet
skall delges den som ålagts skyldigheten samt
den som på hans vägnar ställt säkerheten.
Innan beslutet fattas skall personerna i fråga
vid behov ges tillfälle att bli hörda.
Utmätningsmannen skall uppmana den

som avses i 1 mom. att uppfylla sin återbe-
talnings-, återställnings- eller betalningsskyl-
dighet. Om skyldigheten inte uppfylls, får
utmätningsmannen sälja panten i enlighet
med 5 kap. och på begäran av den som är
berättigad till betalning driva in fordran hos
borgensmannen i enlighet med denna lag.

47 §

Uttagande av utdömd ersättning ur pant

Om någon har ställt pant för kostnader och
skador som motparten åsamkas av verkstäl-
ligheten och han genom dom har ålagts att
betala ersättning för dem, kan ersättningen på
mottagarens begäran tas ur panten med
iakttagande av vad som bestäms i 46 §.

Eftersökande av egendom och utrednings-
material

48 §

Skyldighet att söka efter egendom och att
utreda gäldenärens vistelseort

Utmätningsmannen skall i den omfattning
som omständigheterna kräver söka efter egen-
dom som tillhör gäldenären för att sökanden
skall kunna få betalning.
Om minimiåtgärder vid eftersökande av

egendom och utredande av svarandens vis-
telseort bestäms genom förordning av stats-
rådet. Om utmätningsmannens skyldighet att
göra en utsökningsutredning bestäms i 57 §.
Vid verkställighet av annan skyldighet än
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betalningsskyldighet skall verkställighetsob-
jektet eftersökas i den omfattning som det
med beaktande av ärendet som helhet kan
anses vara skäligt och med iakttagande i
tillämpliga delar av vad som nedan bestäms
om verkställighet av betalningsskyldighet.

49 §

Eftersökning som avser plats

Egendom får för utförande av utmätning
eftersökas i byggnader, förvaringsplatser, for-
don eller andra utrymmen inom- eller utom-
hus som tillhör gäldenären eller används av
denne. Det som här föreskrivs om gäldenären
gäller även en utomstående, om det finns skäl
att anta att det i utrymmen som tillhör eller
används av honom finns egendom som tillhör
gäldenären. Om maktmedel bestäms i 82 §.
Eftersökning får ske också i gäldenärens
bostad utan dennes samtycke, om det finns
grundad anledning att anta att där finns
utmätningsbar egendom och utmätningsman-
nen inte har fått vetskap om tillräckligt med
annan egendom som ostridigt tillhör gälde-
nären. Vad som här föreskrivs om gäldenären
gäller även en utomstående, om det finns
synnerligen vägande skäl att anta att det i den
utomståendes bostad finns egendom som
tillhör gäldenären. Den utomstående skall
först ges tillfälle att överlämna sådan egen-
dom, om inte omedelbara eftersökningsåtgär-
der kan anses vara nödvändiga.

50 §

Eftersökning som avser person

Utmätningsmannen får uppmana gäldenä-
ren att överlämna egendom av mer än
obetydligt värde som gäldenären bär på sig
eller i sina kläder. Om uppmaningen inte
iakttas, får utmätningsmannen omhänderta
egendomen, om han vet eller det finns
grundad anledning att anta att gäldenären bär
sådan egendom på sig eller i sina kläder och
omhändertagandet kan ske utan kränkande av
gäldenärens personliga integritet och utmät-
ningsmannen inte känner till tillräckligt med
annan egendom som ostridigt tillhör gälde-
nären. Utmätningsmannen får också vid vite

ålägga gäldenären att överlämna sådan egen-
dom som avses här. Om maktmedel bestäms
i 83 §.
Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller även

gäldenären tillhörig egendom som utmät-
ningsmannen vet att en utomstående bär på
sig eller i sina kläder.

51 §

Eftersökande och omhändertagande av
utredningsmaterial

Vad som föreskrivs i 49 § gäller i tillämp-
liga delar även eftersökande av utrednings-
material som nödvändigt behövs i ett utsök-
ningsärende.
Utmätningsmannen får omhänderta mate-

rial som han påträffar, med iakttagande i
tillämpliga delar av bestämmelserna om ut-
mätning. Materialet skall återlämnas så snart
det inte längre behövs i utsökningsärendet.
Genom omhändertagandet av materialet får
gäldenärens eller en utomståendes näring eller
försörjning inte försvåras onödigt.

Gäldenärens skyldighet att lämna uppgifter

52 §

Uppgifter som skall lämnas till utmätnings-
mannen

En gäldenär är skyldig att i ett utsöknings-
ärende sanningsenligt lämna utmätningsman-
nen följande uppgifter, när denne i syfte att
få upplysningar som behövs vid verkstäl-
ligheten ber om dem:
1) sina personuppgifter och kontaktinfor-

mation samt i utsökningsärendet behövliga
uppgifter om sina familjeförhållanden och om
personer som han försörjer,
2) uppgifter om sin egendom och annan

förmögenhet, sina inkomster och skulder samt
andelar i bolag eller medlemskap i andra
sammanslutningar som påverkar hans förmö-
genhetsställning,
3) uppgifter om förändringar som under det

följande året sannolikt är att vänta i de
omständigheter som avses i 2 punkten,
4) uppgifter om hur löneinkomst eller

annan periodisk inkomst bestäms samt upp-
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gifter om arbetsplats och kontaktinformation
för arbetsgivaren eller någon annan utbetalare
av inkomst,
5) uppgifter om var ett föremål eller en
handling som berörs av överlåtelseskyldighet
eller som enligt lag skall ges till utmätnings-
mannen finns,
6) uppgifter om avtal och förbindelser som
påverkar hans förmögenhetsställning samt om
egendom över vilken han förfogar eller som
han använder med stöd av fullmakt eller med
stöd av motsvarande grunder, arrangemang
eller avtal,
7) uppgifter om egendom som han mot
eller utan vederlag har överlåtit, betalningar
som han gjort och rättshandlingar som han
vidtagit, om uppgifterna behövs för utredning
av om egendomen kan förordnas återgå till
utsökning genom återvinningstalan samt upp-
gifter om förfaranden, arrangemang eller
andra åtgärder som till sina verkningar är
jämförbara med en sådan rättshandling,
8) andra motsvarande uppgifter som gäller
hans ekonomiska ställning och verksamhet.

53 §

Fysiska personer som är skyldiga att lämna
uppgifter

En fysisk person som är gäldenär är själv
skyldig att lämna uppgifter. Om gäldenären
har en intressebevakare enligt lagen om
förmyndarverksamhet (442/1999), är denne
skyldig att lämna uppgifterna till den del han
eller hon sköter gäldenärens egendom. Skyl-
dig att lämna uppgifter är även den som i
praktiken leder eller har lett gäldenärens
näringsverksamhet eller som sköter eller har
skött gäldenärens egendom.
Skyldig att lämna uppgifter om ett dödsbo
är den som har hand om boet. Om boet
omhänderhas av delägarna gemensamt, är
varje bodelägare skyldig att lämna uppgifter.

54 §

Skyldighet att lämna uppgifter på en
sammanslutnings vägnar

När en sammanslutning eller stiftelse är
gäldenär är följande personer skyldiga att
lämna uppgifter:

1) den som är medlem i styrelsen eller
motsvarande organ eller som är verkställande
direktör eller innehar motsvarande ställning,
2) den som är personligen ansvarig för

sammanslutningens förpliktelser,
3) den som har rätt att ensam eller

tillsammans med någon annan teckna sam-
manslutningens eller stiftelsens firma,
4) den som av omständigheterna att döma

i praktiken leder sammanslutningens eller
stiftelsens verksamhet eller sköter dess för-
valtning eller egendom.
Skyldig att lämna uppgifter är även den

som har innehaft en sådan ställning som avses
i 1 mom. under en tid av ett år innan
uppgifterna begärdes.
Om inga sådana personer som avses i 1

eller 2 mom. finns, är den som senast har
innehaft motsvarande ställning skyldig att
lämna uppgifter.

55 §

Gäldenärens anställda och revisor

Den som är anställd hos gäldenären eller
som är revisor för en sammanslutning eller
stiftelse är skyldig att vid förfrågan lämna
sådana uppgifter som avses i 52 § och som
hör till hans uppgiftsområde, om utmätnings-
mannen anser att uppgifterna är nödvändiga
med tanke på verkställigheten och inte kan fås
på annat sätt.

56 §

Sätt att inhämta uppgifter

Utmätningsmannen får av ovan nämnda
personer som är skyldiga att lämna uppgifter
begära uppgifterna i fri form eller genom att
göra en utsökningsutredning. I fråga om en
person som avses i 55 § får utsökningsutred-
ning dock göras endast av särskilda skäl. Om
denne vägrar att lämna uppgifter, får utmät-
ningsmannen vid vite ålägga honom att genast
eller inom utsatt tid lämna uppgifterna.
Den som är skyldig att lämna uppgifter

skall vid utsökningsutredningen och vid be-
hov även när uppgifterna inhämtas i fri form
påminnas om plikten att hålla sig till sanning-
en och informeras om att den som lämnar
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felaktiga uppgifter eller hemlighåller upp-
gifter kan dömas till straff.

Utsökningsutredning

57 §

Skyldighet att göra utsökningsutredning

Utmätningsmannen skall göra en utsök-
ningsutredning, om borgenärens fordran inte
blir betald till fullt belopp och gäldenärens
ekonomiska situation inte annars har retts ut
på tillförlitligt sätt. Om det innan ärendet blev
anhängigt sedan föregående utsökningsutred-
ning har förflutit
1) högst sex månader, behöver utsöknings-
utredning inte göras, om det inte är känt att
förhållandena har förändrats,
2) mer än sex månader men högst ett år,
skall utsökningsutredning göras, om detta
med beaktande av omständigheterna kan
anses befogat,
3) mer än ett år, skall utsökningsutredning
göras, om det inte är uppenbart obefogat.
Har gäldenärens lön eller annan periodisk
inkomst mätts ut skall utsökningsutredning
göras, om det är befogat på grund av nya
ansökningar eller av någon annan orsak.
Utmätningsmannen skall minst en gång om
året kontrollera beloppet av gäldenärens
periodiska inkomst, om det inte är uppenbart
onödigt.

58 §

Kallelse till utsökningsutredning

Utmätningsmannen skall ge den som är
skyldig att lämna uppgifter en kallelse till en
utsökningsutredning senast två dagar före
utredningen. Den som är skyldig att lämna
uppgifter skall infinna sig personligen.
Utredningen kan med samtycke av den som
är skyldig att lämna uppgifter eller, om det
finns grundad anledning, göras utan kallelse.
Den som är skyldig att lämna uppgifter skall
även härvid ges tillfälle att på behörigt sätt
kontrollera riktigheten av de uppgifter som
lämnas.

59 §

Tvångsmedel för säkerställande av inställelse

Om det finns grundad anledning att miss-
tänka att den som är skyldig att lämna
uppgifter inte annars iakttar kallelsen och det
med tanke på syftet med verkställigheten är
nödvändigt att en utsökningsutredning görs,
får utmätningsmannen vid hot om hämtning
ålägga personen i fråga att infinna sig till
utredningen. Beslutet om detta skall delges
den som är skyldig att lämna uppgifter på det
sätt som föreskrivs i 40 och 41 §. Om detta
inte lyckas, får beslutet delges ett ombud, om
ombudet har fört talan i saken.
Om den som är skyldig att lämna uppgifter

inte infinner sig till utsökningsutredningen,
skall polisen på utmätningsmannens skriftliga
begäran hämta honom eller henne till platsen.
Utmätningsmannen får i stället för hämt-

ning vid vite ålägga den som är skyldig att
lämna uppgifter att infinna sig till utsöknings-
utredningen.

60 §

Hur utsökningsutredning skall göras

En utsökningsutredning görs så att ett
protokoll upprättas över de svar på utmät-
ningsmannens frågor som lämnas av den som
är skyldig att lämna uppgifter. Därtill kan den
som är skyldig att lämna uppgifter åläggas att
upprätta en förteckning över gäldenärens
egendom och förmögenhet, inkomster och
skulder eller att lämna de uppgifter som
behövs för en sådan förteckning. Närvaron av
ett biträde kan förbjudas eller villkor för
närvaron ställas, om biträdets närvaro känn-
bart skulle försvåra verkställigheten.
Protokollet eller förteckningen skall för

granskning ges den som är skyldig att lämna
uppgifter, och däri skall antecknas de rättelser
och tillägg som han eller hon begär. Den som
är skyldig att lämna uppgifter skall under-
teckna ett uttalande om uppgifternas riktighet,
vilket fogas till protokollet och förteckningen.
I ett enkelt ärende kan utsökningsutred-

ningen göras så att frågor per telefon eller på
annat lämpligt sätt ställs till den som är
skyldig att lämna uppgifter. Behövliga an-
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teckningar om utsökningsutredningen skall i
detta fall göras i en handling.

61 §

Utsökningsutredningens varaktighet och
uppskjutande av den

En utsökningsutredning får inte pågå
längre än vad som är nödvändigt för erhål-
lande av behövliga uppgifter och utan sam-
tycke av den som är skyldig att lämna
uppgifter inte längre än sex timmar i sträck.
Den som hämtats eller vid hot om hämtning
infunnit sig till utsökningsutredningen får
förhindras att avlägsna sig från utsökningsut-
redningen, om det med tanke på verkstäl-
ligheten är nödvändigt att utsökningsutred-
ningen görs. Även andra som är skyldiga att
lämna uppgifter kan förhindras att avlägsna
sig, om det med tanke på verkställigheten
finns synnerligen vägande skäl för detta och
förhindrandet inte med beaktande av omstän-
digheterna kan anses oskäligt.
Om utmätningsmannen bedömer att den
som är skyldig att lämna uppgifter, på grund
av sjukdom eller av någon annan motsvarande
orsak inte skäligen förmår fullgöra sin skyl-
dighet att lämna uppgifter, skall förrättningen
helt eller delvis skjutas upp till en senare
tidpunkt.

62 §

Skyldighet att överlämna bokföringsmaterial

Den som i sin besittning har material som
tillhör en bokföringsskyldig gäldenär eller
den som har rätt att bestämma över sådant
material är skyldig att på utmätningsmannens
uppmaning för en utsökningsutredning
överlämna
1) bokföringsböcker, verifikat och annat
bokföringsmaterial,
2) handlingar och andra upptagningar som
gäller en sammanslutnings eller en stiftelses
förvaltning och avtal,
3) övriga handlingar och upptagningar som
gäller gäldenärens rörelse eller yrkesutöv-
ning.

63 §

Vite vid utsökningsutredning

Om den som är skyldig att lämna uppgifter
vägrar att lämna uppgifter vid en utsöknings-
utredning eller om den som avses i 62 §
vägrar att överlämna material som nämns i
paragrafen får utmätningsmannen vid vite
förplikta honom att göra det genast eller inom
utsatt tid.

Skyldighet för utomstående och myndigheter
att lämna uppgifter

64 §

Allmän bestämmelse

Utöver vad som föreskrivs i någon annan
lag, har utmätningsmannen rätt att utan hinder
av sekretessbestämmelserna avgiftsfritt få
nedan angivna uppgifter, handlingar och
material, om de i ett enskilt utsökningsärende
är nödvändiga för verkställigheten. Utmät-
ningsmannen bedömer om uppgifterna är
nödvändiga. Uppgifterna kan lämnas via en
teknisk anslutning. Justitieministeriet kan be-
tala ersättning för kostnaderna för upprättande
och upprätthållande av en teknisk anslutning.

65 §

Känsliga personuppgifter och uppgifter om
utomstående

När uppgifter inhämtas hos en utomstående
skall det undvikas att utmätningsmannen får
tillgång till sådana i 11 § personuppgiftslagen
avsedda känsliga personuppgifter som inte
har samband med utsökningsärendet, frånsett
uppgifter om socialvårdsförmåner som gäl-
denären har mottagit.
Utmätningsmannen har rätt att få före-

skrivna uppgifter trots att fakta om en
utomståendes ekonomiska situation samtidigt
röjs, om uppgifterna inte kan fås på något
annat sätt.

2756 Nr 679



66 §

Skyldighet för utomstående att lämna
uppgifter

En utomstående skall på förfrågan meddela
utmätningsmannen
1) om han i sin besittning har eller annars
har bestämmanderätt över egendom som
tillhör gäldenären samt egendomens art,
2) om gäldenären har en fordran på honom
eller han har en fordran på gäldenären,
grunden för fordringarna och deras belopp
samt betalningsrörelsen på de konton som
gäller fordran och gäldenärens rätt att an-
vända kontona,
3) om han med gäldenären eller för denne
har företagit en sådan rättshandling som kan
vara av betydelse vid eftersökande av egen-
dom som tillhör gäldenären samt rättshand-
lingens innehåll,
4) uppgifter som han har i egenskap av
gäldenärens arbetsgivare eller annan utbeta-
lare av inkomst och som gäller gäldenärens
inkomst och naturaförmåner, arbetstider och
grunderna för betalningarna till gäldenären
samt gäldenärens kontaktinformation,
5) uppgifter som han har i egenskap av
utövare av tele- eller postverksamhet och som
gäller gäldenärens adress- och telefonuppgif-
ter samt annan kontaktinformation.
Vad som bestäms i 1 mom. 2 punkten
gäller även fordringar som i framtiden för-
faller till betalning, om en förbindelse har
givits eller någon annan rättsgrund har upp-
stått beträffande en sådan, liksom även
fordringar vilka till grund eller belopp är
oklara eller villkorliga. Vad som bestäms i 1
mom. 3 punkten gäller även förfaranden,
arrangemang eller andra åtgärder som till sina
verkningar är jämförbara med rättshandlingar.
En utomstående är skyldig att på uppma-
ning av utmätningsmannen visa upp avtal
eller andra handlingar som gäller sådana
omständigheter som avses i 1 mom. samt
annat material som har direkt samband med
dem. Utmätningsmannen har rätt att kopiera
handlingar och material. Kredit- och finans-
institut samt försäkringsanstalter får inte för
andra än myndigheter uppge om utmätnings-
mannen har gjort en förfrågan enligt denna
paragraf.

67 §

Skyldighet för myndigheter och dem som
sköter offentliga uppdrag att lämna uppgifter

Myndigheter och de som sköter offentliga
uppdrag skall på begäran meddela utmät-
ningsmannen alla uppgifter som de har om
1) gäldenärens egendom och förmögenhet,

inkomster, skulder och ekonomiska ställning
i övrigt samt bankförbindelse eller annan
motsvarande förbindelse,
2) gäldenärens anställnings- och tjänst-

göringsförhållanden, pensioner och ekono-
miska verksamhet,
3) gäldenärens adress- och telefonuppgifter

samt andra uppgifter som behövs för kontakt
med gäldenären.
Om den som är skyldig att lämna uppgifter

står i ett sådant förhållande till gäldenären
som avses i 66 §, är han skyldig att lämna
uppgifter även i enlighet med nämnda para-
graf.

68 §

Vite för utomstående

Om en utomstående som avses i 66 §
vägrar att lämna uppgifter, får utmätnings-
mannen vid vite ålägga honom att lämna
uppgifterna genast eller inom utsatt tid. Om
uppgifterna inte kan fås av den utomstående
på något annat sätt, får utmätningsmannen vid
vite ålägga honom att inställa sig i utmät-
ningsmannens tjänsterum eller på någon
annan lämplig plats för att lämna uppgifterna.

Utsökningsmyndighetens rätt att lämna ut
uppgifter

69 §

Allmän bestämmelse

Beträffande offentligheten i fråga om ut-
sökningsmyndigheternas handlingar gäller
vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet. Utöver det som
i nämnda lag eller någon annan lag föreskrivs
om utsökningsmyndigheternas rätt eller skyl-
dighet att lämna ut uppgifter, har utsöknings-
myndigheterna utan hinder av sekretessbe-
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stämmelserna rätt att lämna ut sekretessbe-
lagda uppgifter i enlighet med 70—73 §.
Uppgifter kan även lämnas ut till en annan
utsökningsmyndighet för handhavande av ett
utsökningsärende samt till justitieministeriet,
justitieförvaltningschefen vid länsstyrelsen
och dennes underordnade för handhavande av
administrativa uppgifter. Bestämmelser om
offentligheten i fråga om uppgifterna i ut-
sökningsregistret och om utlämnande av dem
finns i 1 kap.

70 §

Förundersökningsmyndigheter och vissa
andra myndigheter samt domstolar

En utsökningsmyndighet får i enskilda fall
på begäran ur en handling som finns hos
utsökningsmyndigheten lämna ut svarandens
identifieringsuppgifter och kontaktinforma-
tion samt uppgifter om svarandens ekono-
miska ställning och verksamhet till
1) en åklagar- och förundersökningsmyn-
dighet för utredning, förundersökning, åtals-
prövning och domstolsbehandling av brott
samt för förebyggande av grova brott,
2) centralen för utredning av penningtvätt
för utförande av i lag föreskrivna uppgifter,
3) en åklagarmyndighet för prövning av
förvandlingsstraff för böter,
4) skyddspolisen och huvudstaben för
omfattande säkerhetsutredning enligt lagen
om säkerhetsutredningar (177/2002),
5) en åklagar- och förundersökningsmyn-
dighet för undersökning som gäller medde-
lande eller förlängande av näringsförbud och
till polisen för övervakning av iakttagandet av
näringsförbud,
6) tullmyndigheterna för utförande av
uppgifter i enlighet med tullagen
(1466/1994),
7) konkursombudsmannen för utförande av
i lag föreskrivna uppgifter.
Utmätningsmannen får för domstol uppge
uppgifter som gäller ett utsökningsärende och
som behövs vid behandling av ärenden som
avses i 1 mom. samt av utsökningsbesvär,
verkställighetstvister och återvinningsären-
den. Bestämmelserna i 73 § hindrar inte
utmätningsmannen att för domstolen uppge
uppgifter som behövs för behandling av

utsökningsbesvär och verkställighetstvister,
även om uppgiftslämnaren åberopar sin rätt
att vägra vittna.
Med grovt brott avses i denna paragraf ett

brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare
straff än fängelse i fyra månader.
Uppgifterna enligt denna paragraf kan

lämnas ut i elektronisk form.

71 §

Skattemyndigheter och beviljare av offentliga
stöd

En utsökningsmyndighet får i enskilda fall
på begäran ur sina handlingar lämna ut
svarandens identifieringsuppgifter och kon-
taktinformation samt uppgifter om svaran-
dens ekonomiska ställning och verksamhet,
om uppgifterna behövs för
1) skattemyndigheterna för behandling av

skatteärenden, eller
2) en myndighet, ett offentligt samfund

eller en annan sammanslutning eller en
stiftelse som beviljar eller utövar tillsyn över
arbetslöshetsdagpenning eller andra offent-
liga understöd, bidrag eller andra förmåner,
för behandlingen av ett sådant ärende.
Uppgifter får inte utan särskilda skäl

lämnas ut, om det när uppgiften begärs har
förflutit mer än fyra år sedan handlingen
upprättades. Uppgifterna skall i första hand
lämnas ut ur utsökningsregistret på det sätt
som anges i 1 kap. Uppgifterna kan lämnas
ut i elektronisk form.

72 §

Utlämnande av uppgifter på eget initiativ

Om det finns skäl att misstänka att en
svarande eller en utomstående kan ha gjort sig
skyldig till ett under allmänt åtal lydande brott
i samband med utsökningsförfarandet eller ett
brott som annars väsentligt äventyrar verk-
ställighetens resultat, ett bokföringsbrott eller
något annat sådant brott för vilket inte är
föreskrivet lindrigare straff än fängelse i fyra
månader, får utmätningsmannen på eget ini-
tiativ lämna ut uppgifter till en i 70 § 1 mom.
1 punkten nämnd myndighet för det ändamål
som nämns i lagrummet.
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Utmätningsmannen får på eget initiativ
lämna ut uppgifter också till de myndigheter
som avses i 70 § 1 mom. 5—7 punkten för
de ändamål som nämns i respektive lagrum,
om det finns skäl att misstänka att svaranden
eller en utomstående kan ha gjort sig skyldig
till ett brott som underlyder allmänt åtal.
Utmätningsmannen får anmäla misstänkta
affärstransaktioner till centralen för utredning
av penningtvätt.
Utmätningsmannen kan på eget initiativ
lämna ut uppgifter till myndigheter, samfund,
sammanslutningar eller stiftelser som avses i
71 § om det finns skäl att misstänka att
svaranden eller en utomstående kan ha gjort
sig skyldig till en gärning som avses i 29 kap.
1—4 § strafflagen (39/1889) eller till miss-
bruk av offentlig förmån.
Den som fått uppgifterna skall förstöra de
uppgifter som avses i 2 och 3 mom. så snart
de inte behövs, om det inte finns grundad
anledning att förvara dem.

73 §

Förbud mot utlämnande av vissa uppgifter

Utmätningsmannen får inte lämna ut så-
dana uppgifter som till sina väsentliga delar
har inhämtats hos
1) en person som i förfarandet i fråga är
skyldig eller berättigad att vägra vittna om
saken i fråga, om inte den som har rätt att
vägra vittna samtycker till att uppgiften
lämnas ut,
2) gäldenären på förfrågan om sådana
omständigheter som avses i 52 § 6—8 punk-
ten, om det av svaret framgår att gäldenären
kan ha gjort sig skyldig till något annat brott
än ett brott i samband med utsökningsförfa-
randet och utlämnandet av uppgiften medför
risk för åtal i förfarandet, eller hos
3) en utomstående, om uppgiften gäller den
utomståendes missbruk.
Bestämmelser om utmätningsmannens rätt
att lämna ut uppgifter till en sökande finns i
91 §. Det ovan föreskrivna gäller oberoende
av om uppgifterna annars är sekretessbelagda.

Vite

74 §

Föreläggande av vite

Ett vite som utmätningsmannen förelägger
med stöd av denna lag föreläggs till ett fast
belopp eller så att dess storlek bestäms på
basis av tid (löpande vite). Löpande vite
föreläggs så att för vitet bestäms ett fast
grundbelopp och ett tillläggsbelopp för varje
i beslutet angiven tidsperiod (vitesperiod),
inom vilken utsökningsgrunden eller utmät-
ningsmannens beslut inte har iakttagits. Om
ett löpande vite föreläggs för den händelse att
ett förbud överträds, kan tilläggsbeloppet
bestämmas för varje gång förbudet överträds
i stället för på basis av tid.
Om inte något annat framgår av denna lag

eller av den utsökningsgrund som skall
verkställas, iakttas dessutom vid föreläggande
av vite i tillämpliga delar 6 § 3 mom. samt 7
och 8 § viteslagen (1113/1990).

75 §

Hörande och delgivning

Innan vite föreläggs skall utmätningsman-
nen ge den förpliktade tillfälle att bli hörd, om
inte detta märkbart försvårar verkställigheten.
Den handling genom vilken någon före-

läggs vite skall delges personen i fråga på det
sätt som föreskrivs i 38 § eller i 40 och 41 §.
Lyckas detta inte, får handlingen sändas till
en annan utredd adress eller delges ett ombud,
om denne har fört talan i ärendet. Ett vite får
dock inte dömas ut till den del det råder
oklarhet om den förpliktade delgivits före-
läggandet personligen.

76 §

Föreläggande av nytt vite

Utmätningsmannen får förelägga ett nytt
vite även om ett tidigare vite inte har dömts
ut. Det tidigare förelagda vitet förfaller dock,
om inte utmätningsmannen i sin delgivning
beträffande det nya vitet samtidigt meddelar
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sitt beslut att hos tingsrätten ansöka om att det
tidigare vitet skall dömas ut.

77 §

Sökande av ändring

Ändring i utmätningsmannens beslut om
vitesföreläggande får sökas genom besvär.
Ändringssökandet framskjuter emellertid inte
skyldigheten att iaktta utmätningsmannens
föreläggande. Utmätningsmannen kan rätta
sitt beslut med iakttagande av 9 kap. 1—3 §.

78 §

Ansökan om utdömande av vite

Den tingsrätt som avses i 10 kap. 2 § dömer
på ansökan av utmätningsmannen ut ett vite
som utmätningsmannen har förelagt. Om vitet
har förelagts i en utsökningsgrund som är
föremål för verkställighet, kan utmätnings-
mannen rikta sin ansökan också till den
domstol som har förelagt vitet.
Innan ansökan enligt 1 mom. görs skall
utmätningsmannen ge den förpliktade tillfälle
att bli hörd, om det är nödvändigt. Utmät-
ningsmannen skall underrätta den förpliktade
om sitt beslut att göra en ansökan.

79 §

Förutsättningar för utdömande av vite

Den domstol hos vilken utmätningsmannen
ansöker om utdömande av vitet skall på eget
initiativ pröva riktigheten av utmätningsman-
nens vitesföreläggande. Vitet döms ut om en
förpliktelse inte har fullgjorts eller om den har
överträtts utan giltig orsak. Vid utdömande av
vite iakttas dessutom i tilllämpliga delar 10 §
2 mom. och 11 § viteslagen. Om löpande vite
har förelagts så att ett tilläggsbelopp har
bestämts för varje gång ett förbud överträds,
förfaller tillläggsbeloppen för de gånger för-
budet har överträtts innan beslutet om utdö-
mande av vite fattades och till de delar de
överstiger ett belopp som uppgår till tre
gånger vitets grundbelopp.
Vitet kan dömas ut även om den utsök-

ningsgrund genom vilken vitet har förelagts
eller utmätningsmannens beslut inte har vun-
nit laga kraft.

80 §

Domstolsbehandling av vitesärenden

Vid domstolsbehandlingen av ett ärende
som gäller utdömande av vite iakttas i
tillämpliga delar 10 kap. 13 § 1 och 2 mom.
samt 17 §. Också tingsrätten kan bestämma
att verkställigheten av utmätningsmannens
vitesföreläggande skall avbrytas, med iaktta-
gande i tillämpliga delar av 9 kap. Om
utmätningsmannens ansökan förkastas kan
staten på den förpliktades yrkande åläggas att
ersätta dennes skäliga rättegångskostnader.
Innan vitet döms ut skall den förpliktade

ges tillfälle att bli hörd.

81 §

Verkställighet av beslut om utdömande av vite

Tingsrättens beslut genom vilket vite har
dömts ut kan genast verkställas, trots att det
inte har vunnit laga kraft, om inte full-
följdsdomstolen bestämmer något annat med
iakttagande i tillämpliga delar av 9 kap.
14—17 §. Egendom som har mätts ut får dock
innan beslutet vunnit laga kraft säljas endast
i de fall som avses i 2 kap. 5 § 2 mom. I fråga
om hovrättens beslut om utdömande av vite
gäller 2 kap. 10 §.

Maktmedel

82 §

Maktmedel för utförande av verkställigheten

I syfte att söka efter utmätningsbar egen-
dom, andra verkställighetsobjekt eller utred-
ning i ärendet eller att komma in i utrymmen
som berörs av verkställigheten har utmät-
ningsmannen rätt att öppna eller låta öppna
lås och dörrar samt för verkställigheten
använda andra motsvarande maktmedel i den
mån de med hänsyn till omständigheterna kan
anses motiverade samt att få handräckning av
polisen. Berörda personer skall dock ges
tillfälle att handla själva, om inte verkstäl-
ligheten äventyras på grund av det.
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83 §

Maktmedel mot person

Om utmätningsmannen möter motstånd
avsett att förhindra eller märkbart försvåra
verkställigheten har han rätt att få handräck-
ning av polisen. Utmätningsmannen får, om
han möter motstånd, även själv använda
sådana maktmedel som behövs för att bryta
motståndet, dock så att dessa med beaktande
av verkställighetsuppdragets art, motståndets
farlighet samt situationen i övrigt kan anses
vara försvarliga.
Bestämmelser om excess i samband med
användning av maktmedel finns i 4 kap. 6 §
3 mom. och 7 § strafflagen.

Återvinning

84 §

Återvinningsgrunder och återvinningstalan

Rättshandlingar som kränker rätten för en
borgenär som ansökt om utsökning eller till
sina verkningar motsvarande förfaranden,
arrangemang eller andra åtgärder kan med
anledning av talan som sökanden väckt,
genom domstolens beslut återgå på de grun-
der som föreskrivs i lagen om återvinning till
konkursbo (758/1991). Som fristdag enligt
nämnda lag betraktas därvid den dag då
utsökningsärendet blev anhängigt. Den som
ansökt om utsökning och en utomstående kan
därtill yrka på ersättning, avkastning och
ränta enligt nämnda lag samt på återbetalning
av vederlag eller undanröjande av skyldighet
som gäller sådant. Om inte något annat
föreskrivs nedan, gäller i fråga om återvin-
ning i övrigt i tillämpliga delar vad som
föreskrivs i nämnda lag.

85 §

Återvinningsinvändning

Den som ansökt om utsökning kan yrka på
återgång av en rättshandling och undanrö-
jande av skyldigheten att återbetala vederlag
även genom att vid en verkställighetstvist
eller någon annan rättegång där en

utomstående yrkar på rätt till utmätningsob-
jektet framställa en invändning som gäller
återvinningsgrunden. Sökanden kan fram-
ställa en sådan återvinningsinvändning även i
ett utsökningsbesvärsärende där det yrkas att
en verkställighetsåtgärd skall upphävas på
grundval av en utomståendes rätt.
Vad som i denna lag föreskrivs om

återvinningstalan gäller i tillämpliga delar
även återvinningsinvändning.

86 §

Återvinningstalan medan utsökningsärendet
är anhängigt

Återvinningstalan kan väckas när ett ut-
sökningsärende har blivit anhängigt.
Om utsökningsärendet är anhängigt när

talan väcks, skall den som ansökt om utsök-
ning och som för talan till domstolen ge in ett
till domstolen riktat och av utmätningsman-
nen givet meddelande om vilken dag ärendet
blivit anhängigt och ett utlåtande om huruvida
betalning för kärandens fordran sannolikt
kommer att inflyta ur sådan egendom eller
inkomst som ostridigt tillhör gäldenären och
som kan mätas ut under de följande sex
månaderna. Om hela beloppet väntas inflyta
under nämnda tid, kan talan inte prövas.

87 §

Återvinningstalan när utsökningsärendet inte
längre är anhängigt

Återvinningstalan skall väckas inom sex
månader från det i 95 § 1 mom. avsedda
hinderintygets datum. Vid utmätning av lön
eller annan periodisk inkomst beräknas denna
tid från det att två år har förflutit från den dag
då ärendet blev anhängigt, om inte ett
hinderintyg har utfärdats före det. Om utmät-
ningen har överklagats, skall återvinningsta-
lan väckas inom sex månader från det att
beslutet om upphävande av utmätningen har
vunnit laga kraft.
Om det är frågan om avvittring, och inget

avvittringsinstrument har lämnats in till ma-
gistraten, får återvinningstalan väckas inom
sex månader från det att avvittringsinstru-
mentet lämnas in till magistraten.
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88 §

Återvinning samt insolvensförfarande som
har förfallit

Om en borgenär ansöker om utsökning
inom tre månader från det att förfarandet vid
konkurs, företagssanering eller skuldsanering
för privatpersoner har förfallit innan konkurs-
domen har givits eller sanerings- eller betal-
ningsprogrammet fastställts eller innan för-
farandet har upphört av en orsak som inte
beror på borgenären, fastställs fristdagen för
återvinning i enlighet med nämnda förfa-
rande.

89 §

Utmätning av återgående egendom

En utomstående är skyldig att till utmät-
ningsmannen överlämna egendom som är
föremål för en rättshandling som har förord-
nats återgå samt utdömd ersättning, avkast-
ning och ränta. Från ovan avsedda medel skall
först dras av ett belopp som enligt domstolens
beslut skall betalas till den utomstående. Av
de återstående medlen utmäts ett belopp som
motsvarar de fordringar för vilka sökanden
hade en utsökningsgrund när återvinningsta-
lan väcktes samt de rättegångskostnader som
tilldömts sökanden vid återvinningsrätte-
gången. Egendom som måste förvandlas till
pengar skall säljas på det sätt som föreskrivs
i 5 kap. Ett eventuellt överskott skall åter-
betalas till den utomstående.

90 §

Avbrytande av verkställighet

Den domstol som behandlar återvinnings-
talan kan förbjuda eller förordna om
avbrytande av verkställigheten i fråga om den
egendom som avses i talan. Beträffande
förordnandet gäller i tillämpliga delar 9 kap.
14—17 §.

91 §

Information till sökanden

Utmätningsmannen skall utan dröjsmål

underrätta en sökande för vilken detta up-
penbarligen är av betydelse med beaktande av
storleken på dennes fordran om omständig-
heter som utmätningsmannen observerat och
som kan ge anledning att väcka återvinnings-
talan, ansöka om försättande i konkurs eller
vidta andra motsvarande särskilda åtgärder
för indrivning av sökandens fordran. Sökan-
den skall också ges ett eventuellt protokoll
över en utsökningsutredning och övriga be-
hövliga handlingar. Utmätningsmannen får ge
sökanden också de uppgifter som avses i 73 §
1 mom. 1 och 2 punkten. Sökanden får inte
utnyttja uppgifterna för att kringgå rätte-
gångsbalkens bestämmelser om begränsning-
ar av skyldigheten att vittna eller i avsikt att
åtal väcks mot gäldenären. Utmätningsman-
nen skall påminna sökanden om dessa be-
gränsningar.

Betalningsförbud som gäller kreditgivning

92 §

Förutsättningarna för förbud

Om det konstateras att gäldenären uppen-
bart i syfte att undandra sig utsökning genom
att utnyttja ett konto med kredit eller andra
motsvarande krediter så att han lyfter kredit
eller tillläggskredit och dirigerar sina tillgo-
dohavanden eller sin inkomst till ett sådant
konto, får utmätningsmannen förbjuda gälde-
nären att till utsökningsborgenärens skada
återbetala eller annars betala en kredit som
lyfts efter det att förbudet meddelades. För-
budet skall omedelbart delges också kredit-
givaren. Ett betalningsförbud som har med-
delats gäldenären gäller sådan kredit eller
tilläggskredit som kreditgivaren efter att ha
fått del av förbudet har beviljat gäldenären
inom ramen för eller i form av ett konto med
kredit eller motsvarande krediter.
Gäldenären och kreditgivaren skall höras

innan ett förbud enligt 1 mom. meddelas, om
det är möjligt utan att verkställigheten störs.

93 §

Förbudets rättsverkningar

En betalning i strid mot förbudet i 92 § är
utan verkan. Kreditgivaren får inte heller
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använda betalningar som gjorts för återbetal-
ning av en i förbudet avsedd kredit för
kvittning till den del betalningarna motsvarar
en kredit eller tilläggskredit som beviljats
efter delfåendet av förbudet.
Kreditgivaren är skyldig att till utmätnings-
mannen redovisa de medel som inbetalats
genom en verkningslös åtgärd vid äventyr att
det icke redovisade beloppet kan utmätas hos
kreditgivaren med stöd av utmätningmannens
förbudsbeslut.

Ärenden som upphör att vara anhängiga till
följd av slutredovisning eller
verkställighetshinder

94 §

Ärenden som upphör att vara anhängiga till
följd av slutredovisning

Ett utsökningsärende som gäller betal-
ningsskyldighet upphör att vara anhängigt i
och med att utmätningsmannen redovisar de
influtna medlen (slutredovisning). Ärendet
upphör att vara anhängigt i fråga om de
belopp som har mellanredovisats. Om medel
har lyfts mot säkerhet, upphör anhängigheten
först när rätten till medlen slutgiltigt har
avgjorts. Detsamma gäller ett ärende i vilket
borgenären har befriats från att ställa säker-
het.
Över slutredovisningens belopp skall för
borgenären utfärdas ett av utmätningsmannen
undertecknat intyg separat eller i samband
med ett intyg över hinder. Intyget kan
utfärdas i elektronisk form.

95 §

Ärenden som upphör att vara anhängiga till
följd av intyg över hinder

Om full betalning inte har influtit för en
fordran (medellöshetshinder) eller om inte
gäldenärens vistelseort heller är känd (me-
dellöshets- och oanträffbarhetshinder) skall
ett intyg över saken utfärdas för sökanden.
Även när verkställigheten av betalnings-
skyldighet upphör på grund av något annat än
ett hinder enligt 1 mom. skall för sökanden
utfärdas ett intyg över saken.

Utsökningsärendet upphör att vara anhäng-
igt den dag intyget över hinder utfärdas.

96 §

Annan skyldighet än betalningsskyldighet

Ett utsökningsärende som avser annat än
betalningsskyldighet upphör att vara anhäng-
igt när utmätningsmannen har slutfört verk-
ställighetsåtgärderna eller utfärdat ett intyg
över hinder för verkställigheten.

97 §

Innehållet i intyg över hinder

Av intyget över hindret skall framgå de
centrala åtgärder som har vidtagits i saken.
Utmätningsmannen skall underteckna intyget
över hindret. Intyget kan utfärdas i elektro-
nisk form.

98 §

Medellöshetsintyg utan anhängiggörande

En borgenär som gör det sannolikt att han
har en fordran på gäldenären har rätt att utan
ansökan om utsökning få ett intyg över att ett
hinderintyg enligt 95 § 1 mom. har utfärdats
för gäldenären i fråga under de sex månader
som föregick begäran och att utmätning inte
har förrättats därefter. Intyget kan utfärdas i
elektronisk form. I utsökningens informa-
tionssystem skall registreras vem som har
begärt intyget samt fordran och grunden för
den.

99 §

Intyg över att ett ärende upphört att vara
anhängigt

För svaranden skall på begäran utfärdas ett
av utmätningsmannen undertecknat intyg
över att utsökningsärendet upphört att vara
anhängigt. I ett intyg som gäller betalnings-
skyldighet skall antecknas de belopp som
drivits in och de som blivit oindrivna samt om
fordran har registrerats som ett passivärende.
I intyg över andra utsökningsärenden skall
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antecknas orsaken till att ärendet upphört att
vara anhängigt.

100 §

Liten restfordran

Om det av sökandens fordran efter redo-
visning återstår högst ett ringa belopp som
anges genom förordning av statsrådet, får
utmätningsmannen avstå från indrivningen
och göra slutredovisning. Det som föreskrivs
här gäller inte underhållsbidrag för barn eller
dröjsmålsränta på sådant.

Passivfordran

101 §

Registrering som passivfordran

Om ett utsökningsärende som avser betal-
ningsskyldighet upphör att vara anhängigt på
grund av hinder enligt 95 § 1 mom., anteck-
nas ärendet på sökandens begäran i utsök-
ningsregistret som en passivfordran. Begäran
skall framställas i ansökan om utsökning eller
senare under den tid ärendet är anhängigt.
Anteckningen som passivfordran förlänger
inte utsökningsärendets anhängighet.
Registreringen av en passivfordran är i
kraft två år från datum på intyget över hindret.
Sökanden underrättas när giltighetstiden löper
ut, om han inte har begärt något annat.
Begäran om registrering anses omfatta alla
fordringar som utsöks samtidigt, om inte
sökanden återtar begäran för en viss fordrans
del. Giltighetstiden för registreringen räknas
vid samtidig utsökning från det sista intyget
över hinder.

102 §

Utmätning för indrivning av passivfordran

Utmätningsmannen är inte skyldig att för
indrivning av en passivfordran söka efter
egendom som tillhör gäldenären eller att reda
ut gäldenärens vistelseort. Om dock utmät-
ningsbar egendom påträffas, skall den mätas
ut till betalning av passivfordran, om det inte
finns hinder för detta. Ett utsökningsärende

som avser en passivfordran blir anhängigt
genom ett utmätningsbeslut eller en interi-
mistisk åtgärd. När ärendet har upphört att
vara anhängigt antecknas fordran på nytt i
passivregistret, om registreringstid återstår.
Egendom som har mätts ut enbart till

betalning av en passivfordran får inte säljas
och för betalningen av en passivfordran får
inte heller i andra fall redovisas medel förrän
passivfordrans belopp har kontrollerats.

103 §

Borgenärs anmälningsskyldighet

Sedan utmätning förrättats för betalning av
en passivfordran skall borgenären inom den
tid som utmätningsmannen har angett och på
det sätt som avses i 1 § anmäla beloppet av
sin fordran. I annat fall kan utmätningen
återkallas. Borgenären skall även annars på
utmätningsmannens begäran meddela be-
loppet av sin fordran. I annat fall kan fordran
strykas ur passivregistret. Borgenären är
skyldig att på eget initiativ underrätta utmät-
ningsmannen om passivfordran blir till fullo
betald.

Begränsad utsökning

104 §

Ansökan och föremål

Om sökanden vill nöja sig med begränsad
utsökning, skall detta uttryckligen begäras i
ansökan om utsökning. Om flera gäldenärer
ansvarar för samma skuld, kan begränsad
utsökning inte komma i fråga.
Vid begränsad utsökning kan utmätas

periodisk inkomst eller återbäring av skatte-
förskott samt annan genom förordning av
statsrådet föreskriven egendom som inte
behöver förvandlas till pengar. Utmätnings-
mannen skall söka efter sådan egendom
genom att kontrollera registeruppgifter om
gäldenärens förmögenhet och vidta motsva-
rande åtgärder, enligt vad som föreskrivs
genom förordning av statsrådet.
Gäldenärens vistelseort skall utredas, och

2764 Nr 679



till andra delar än vad som avses i 2 mom.
skall samma förfarande som i vanliga utsök-
ningsärenden iakttas.

105 §

Återtagande av begäran

Sökanden kan ur sin ansökan återta vill-
koret avseende begränsad utsökning, varefter
egendom som tillhör gäldenären skall efter-
sökas på samma sätt som i ett vanligt
utsökningsärende.
Om i ett annat ärende har utmätts egendom
som skall säljas och utmätningsmannen be-
dömer att den fordran som skall drivas in
genom begränsad utsökning skulle bli till
fullo betald eller att för den med beaktande
av bestämmelserna om förmånsrätt skulle
inflyta ett större belopp än det som anges
genom förordning av statsrådet, skall han
fråga sökanden om denne återtar villkoret
avseende begränsad utsökning.

106 §

Rättsverkan

När ett ärende som gäller begränsad ut-
sökning blir anhängigt har detta samma
rättsverkan som ett vanligt utsökningsärende.
I stället för ett intyg över medellöshetshinder
utfärdas ett intyg över hinder, enligt vilket hos
gäldenären inte har påträffats tillräckligt med
egendom som kan bli föremål för begränsad
utsökning. Om inte gäldenärens vistelseort
heller är känd, utfärdas dessutom ett intyg
över oanträffbarhetshinder. Efter begränsad
utsökning kan fordran inte antecknas som
passivfordran, och återvinningstalan kan inte
väckas.

Kompletterande bestämmelser

107 §

Handräckning av andra myndigheter

Polisen och andra myndigheter är skyldiga
att lämna utmätningsmannen sådan handräck-
ning som behövs vid verkställigheten.
En biträdande utmätningsman får begära

handräckning av andra myndigheter, om
ärendet är brådskande.

108 §

Sakkunnig

Utmätningsmannen får anlita sakkunniga
om så föreskrivs i denna lag eller om det finns
ett särskilt behov av detta för utredande av
bokföringsmaterial eller utförande av andra
motsvarande uppdrag.
Som sakkunnig får inte anlitas en person

som står i ett sådant förhållande till ärendet
eller en part i utsökningsärendet att det kan
anses äventyra den sakkunnigas opartiskhet
eller tillförlitlighet. Utmätningsmannen skall
vid behov påminna den sakkunnige om
dennes lagenliga tystnadsplikt.
Beträffande kostnaderna för anlitande av

sakkunniga gäller vad som föreskrivs i 8 kap.
Kostnaderna kan dock av särskilda skäl helt
eller delvis bäras av staten.

109 §

Skadestånd av statens medel

Justitieministeriet eller den som ministeriet
förordnar kan enligt prövning utan rättegång
betala skadestånd till en part eller en
utomstående, om statens ersättningsansvar
kan anses klart eller om det kan anses skäligt
att ersättning betalas. Om den som fått
skadestånd av staten kunde ha sökt ersättning
av någon annan, har staten rätt att kräva det
utbetalda beloppet av den sistnämnda.

110 §

Tolkning

Utöver vad som annanstans föreskrivs om
rätt till tolkning, skall utsökningsmyndigheten
enligt tillbudsstående möjligheter sörja för
tolkning, om en part eller någon annan som
enligt denna lag skall höras, på grund av sitt
språk eller syn-, hörsel- eller talskada inte kan
bli förstådd och tolkning behövs för att reda
ut saken eller för att trygga den berörda
personens rätt. Kostnaderna för tolkningen
skall bäras av staten.
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4 kap.

Om utmätning

3 a §
Om utmätning har verkställts i dödsbo för
den avlidnes skuld och borgenären inte hade
panträtt eller retentionsrätt till den utmätta
egendomen, får egendomen inte säljas förrän
en månad har förflutit från bouppteckningen
eller från utgången av den tid inom vilken
bouppteckning skall förrättas eller, om boet
förvaltas av en boutredningsman, förrän avtal
har ingåtts om betalning av skulderna. Egen-
domen kan dock säljas om boförvaltningen
samtycker till försäljningen eller om egendo-
men är sådan att den snabbt sjunker i värde
eller medför höga skötselkostnader. Om
lyftande av de influtna medlen bestäms i 6
kap.

13 a §
Utmätt egendom kan mätas ut även för en
annan borgenärs fordran fram till partsför-
handlingen eller, om ingen partsförhandling
hålls, tills försäljningen har förrättats. Medel
som inflyter av annat än försäljning skall
redovisas till de borgenärer för vilkas for-
dringar medlen hade mätts ut när de betalades
till utmätningsmannen.

15 §
— — — — — — — — — — — — —
Om egendom som tillhör gäldenären finns
utmätt för indrivning av en annan borgenärs
fordran och utmätningsmannen bedömer att
för sökandens fordran med beaktande av
bestämmelserna om förmånsrätt inte av den
egendomen skulle inflyta det ringa belopp
som fastställts genom förordning av statsrå-
det, ges sökanden ett intyg över hinder, om
det inte kan anses oskäligt. Vid utmätning av
periodisk inkomst nämnt minimibelopp be-
räknas för de följande sex månaderna.

17 §
— — — — — — — — — — — — —
Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom.
och i 14 § kan utmätningsmannen mäta ut
egendom trots att det inte är känt var den
finns, om den kan specificeras tillräckligt
noggrant utan att ha setts.

5 kap.

Om utmätt egendoms förvandlande i
penningar

49 §
— — — — — — — — — — — — —
I fråga om lämnande av handräckning

enligt 1 mom. gäller i tillämpliga delar vad
som i 6 a kap. bestäms om vräkning.

6 kap.

Om redovisning och fördelning av vad till
följd av utmätning influtit

23 §
När flera borgenärer yrkar på betalning ur

medel som influtit vid utmätning och det för
någon fordran inte kommer att inflyta en
utdelning som överstiger det ringa belopp
som fastställs genom förordning av statsrådet,
kan fordran lämnas obeaktad vid utdelningen.
Vid utmätning av lön eller annan periodisk

inkomst kan en relativt sett större andel av de
influtna medlen tilldelas en viss fordran, dock
högst det belopp som skulle inflyta för
fordran under sex månader, om detta med
tanke på indrivningsförfarandet är ändamåls-
enligt och de övriga borgenärernas möjlighe-
ter att få betalning inte uppenbart äventyras
på grund av detta.
Vad som föreskrivs i denna paragraf gäller

inte en fordran med förmånsrätt.

6 a kap.

Verkställighet av andra skyldigheter än
betalningsskyldighet

Vräkning

1 §

Vem kan vräkas

Verkställighet med stöd av en utsöknings-
grund som avser vräkning kan inledas både
mot svaranden och mot en person vars rätt att
bo i den lägenhet eller lokal som avses i
utsökningsgrunden eller annars använda den
bygger på svarandens rätt (den som vräks).
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2 §

Flyttningsuppmaning

I flyttningsuppmaningen skall anges den
flyttningsdag på vilken de som vräks senast
skall flytta från lägenheten eller lokalen och
vad som enligt lag skall göras med kvarläm-
nad egendom. Flyttningsuppmaningen
skickas till den som vräks både till den
lägenhet eller lokal som avses i utsöknings-
grunden och dessutom till en annan eventuellt
känd adress eller lämnas som slutet eller
öppet meddelande i den lägenhet eller lokal
som avses i utsökningsgrunden.

3 §

Meddelande till bostads- och social-
myndigheterna

Om utmätningsmannen vet att det i den
lägenhet eller lokal som avses i utsöknings-
grunden bor barn, och det är oklart hur deras
boende skall ordnas, eller personer i behov av
omedelbar omsorg, skall bostads- och social-
myndigheterna på orten utan hinder av
sekretessbestämmelserna så snabbt som möj-
ligt underrättas om att vräkningsärendet har
blivit anhängigt och om de omständigheter
som då framkommit.

4 §

Flyttningsdag

Utmätningsmannen får inte utan vägande
skäl sätta ut flyttningsdagen tidigare än en
vecka eller senare än två veckor efter dagen
för delgivningen av flyttningsuppmaningen.
Flyttningsdagen kan skjutas upp, om detta
inte medför avsevärd olägenhet för sökanden.
Vräkningen skall dock verkställas inom två
månader från det ärendet anhängiggjordes,
om det inte finns särskilt vägande skäl för ett
längre uppskov. Med sökandens samtycke
kan vräkningen utan att ansökan återgår
skjutas upp högst sex månader från anhäng-
iggörandet. Utmätningsmannens uppskovs-
beslut får inte överklagas.
På sökandens yrkande skall den som vräks
för hela uppskovstiden räknat från flyttnings-
dagen betala hyra till sökanden enligt tidigare

villkor. Som villkor för uppskovet kan anges
att hyran under uppskovstiden skall betalas i
förskott, om detta kan anses skäligt för den
som vräks.
Om det är fråga om samlevnads upphö-

rande enligt äktenskapslagen (234/1929) eller
någon annan jämförbar vräkning, skall vräk-
ningen verkställas så snart det skäligen är
möjligt utan att en flyttningsdag sätts ut.

5 §

Verkställande av vräkning

Vräkningen verkställs så att de som skall
vräkas samt egendom som finns i den
lägenhet eller lokal som avses i utsöknings-
grunden avlägsnas därifrån.
Om det när vräkningen verkställs finns

sådana personer som avses i 3 § i bostaden,
får vräkningen inte verkställas innan bostads-
och socialmyndigheterna har getts tillfälle att
ordna en bostad eller reda ut behovet av
socialvårdstjänster.

6 §

Egendom som tillhör den som vräks

Om inte den som vräks har fört bort sin
egendom när vräkningen inleds, skall utmät-
ningsmannen se till att egendom som finns i
den i utsökningsgrunden avsedda bostadslä-
genheten eller i en lokal av annat slag samt
i dess omedelbara omgivning förs bort.
Egendom av mer än ringa värde tas om hand.
Värdelös egendom eller egendom som be-
döms ha ringa värde förstörs. Utmätnings-
mannen kan låta en utomstående förstöra
egendomen eller tillåta sökanden att om
denne så begär förfara med egendom som är
värdelös eller har ringa värde som han själv
vill.
Vräkningen kan även verkställas så att

egendomen lämnas kvar och den som vräks
förhindras att få tillträde till lägenheten eller
lokalen. Med egendomen skall inom en
månad förfaras på det sätt som anges i 1 mom.
Egendomen kan också säljas på platsen, om
inte den som vräks själv därförinnan vill föra
bort den. Egendom får inte lämnas i en
bostadslägenhet om det åsamkar sökanden
mer än obetydlig olägenhet.
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I fråga om djur, egendom som inte tål
förvaring eller som är farlig samt om obser-
verade och från den övriga egendomen
avskiljbara fotografier, dokument och mot-
svarande föremål skall utmätningsmannen
förfara på ett sätt som med beaktande av
omständigheterna kan anses vara skäligt.

7 §

Utmätning och försäljning av egendom

Egendom som är föremål för vräkning kan
mätas ut även om gäldenären skulle ha rätt att
undanta den från utmätning. Utmätt och
annan omhändertagen egendom säljs på det
sätt som föreskrivs i 5 kap. Den som vräkts
har dock rätt att avhämta egendom som ingår
i hans undantagsrätt samt egendom som inte
har mätts ut, senast dagen före försäljningen,
om han betalar kostnaderna för vräkningen
och utsökningsavgiften.
Ett eventuellt överskott av köpesumman
redovisas till den som vräkts, om hans
redovisningsadress är känd och deponeras i
annat fall för hans räkning.
Finns det kontaktinformation om den
vräkte skall han omedelbart efter vräkningen
underrättas om vad som har gjorts med hans
egendom.

8 §

Vite i samband med vräkning

Utmätningsmannen får vid vite ålägga en
svarande som han bedömer vara solvent att
flytta och föra bort sin egendom, om detta kan
anses vara mer ändamålsenligt än ovan
angivna förfarande, och svaranden kan anses
ha möjlighet att sköta bortförandet av egen-
domen.

Överlåtelseskyldighet

9 §

Verkställande av överlåtelseskyldighet

En utsökningsgrund genom vilken svaran-
den åläggs att till sökanden överlåta viss lös
egendom verkställs så att utmätningsmannen

hämtar egendomen och överlämnar den till
sökanden.
I uppmaningen att fullgöra överlåtelseskyl-

digheten skall svaranden uppmanas att genast
eller inom en av utmätningsmannen utsatt tid
överlämna egendomen till sökanden.

10 §

Överlåtelseskyldighet som förutsätter
vräkning

Om verkställigheten av en utsökningsgrund
som gäller en överlåtelseskyldighet förutsätter
vräkning, skall bestämmelserna i 1—8 §
iakttas i tillämpliga delar.

11 §

Verkställande av överlåtelseskyldighet genom
föreläggande av vite

En överlåtelseskyldighet kan av särskilda
skäl verkställas så att svaranden föreläggs
vite.

Fullgörelseskyldighet

12 §

Verkställande av fullgörelseskyldighet

En utsökningsgrund i vilken svaranden
åläggs att göra någonting vid äventyr att
sökanden kan utföra eller låta utföra det på
svarandens bekostnad (hot om tvångsutföran-
de) verkställs så att utmätningsmannen ger
sökanden tillstånd att utföra eller låta utföra
arbetet. Utmätningsmannen skall vid behov
ge sökanden handräckning.
I uppmaningen att fullgöra fullgörelseskyl-

digheten skall svaranden uppmanas att genast
eller inom en av utmätningsmannen utsatt tid
utföra den åtgärd som avses i utsöknings-
grunden.
Svaranden skall underrättas om att tillstånd

enligt 1 mom. har beviljats.

13 §

Föreläggande av hot om tvångsutförande

Om utsökningsgrunden inte innehåller nå-
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got hot om tvångsutförande skall utmätnings-
mannen först förelägga ett sådant. Före det
skall svaranden ges tillfälle att bli hörd, om
det inte finns anledning att anta att detta
avsevärt försvårar verkställigheten. Beslutet
om hot om tvångsutförande skall delges
svaranden på det sätt som anges i 3 kap. 40
och 41 §.
En svarande som innan hotet om tvångs-
utförande förelades har getts tillfälle att bli
hörd skall ges en uppmaning enligt 12 §
2 mom., om det kan anses nödvändigt.

14 §

Verkställande av fullgörelseskyldighet genom
föreläggande av vite

En fullgörelseskyldighet kan av särskilda
skäl verkställas så att svaranden föreläggs
vite.

15 §

Personlig fullgörelseskyldighet

Om endast svaranden kan fullgöra en
skyldighet, skall utmätningsmannen förelägga
vite för den händelse att skyldigheten inte
fullgörs, om inte vite har förelagts redan i
utsökningsgrunden.
En utsökningsgrund i vilken någon åläggs
att underteckna ett köpebrev eller någon
annan handling eller att ge sitt samtycke,
godkännande eller motsvarande förklaring
har sedan utsökningsgrunden vunnit laga
kraft samma verkan som fullgörandet av
skyldigheten.

Förbudsskyldighet

16 §

Verkställande av förbudsskyldighet

En utsökningsgrund i vilken någon vid vite
förbjuds att göra någonting eller åläggs att
tillåta att någon annan gör någonting, verk-
ställs så att utmätningsmannen ansöker om att
vitet skall dömas ut, om förbudet har över-
trätts, och vid behov förelägger ett nytt vite.
Om utsökningsgrunden inte innehåller något

vitesföreläggande, skall utmätningsmannen
först förelägga vite.
I uppmaningen att iaktta förbudsskyldighe-

ten skall svaranden uppmanas att omedelbart
iaktta den skyldighet som förelagts i utsök-
ningsgrunden.

17 §

Förhindrande av överträdelse av förbud

Kan utmätningsmannen på något lämpligt
sätt förhindra att svaranden på nytt överträder
ett förbud, skall han göra det, om svaranden
har överträtt förbudet. Svaranden skall där-
förinnan ges tillfälle att bli hörd, om det inte
finns anledning att anta att detta avsevärt
försvårar verkställigheten.
Svaranden skall underrättas om att åtgärder

enligt 1 mom. har vidtagits.

8 kap.

Om kostnad i utsökningsmål

6 §
Utmätningsmannen har rätt att av sökanden

kräva förskott för behövliga verkställighets-
kostnader. Vid verkställighet av en lagakraft-
vunnen dom genom vilken en betalnings-
skyldighet har fastställts, kan förskott krävas
endast i de fall som avses i 3 kap. 18 §, 4 kap.
17 § 1 mom. och 25 §, 5 kap. 17 § samt 7 kap.
10 §.

8 §
— — — — — — — — — — — — —
Ur en säkerhet som ställts i ett utsöknings-

ärende får med stöd av utmätningsmannens
beslut tas ut obetalda verkställighetskostnader
och kostnader för återkallande av verkstäl-
ligheten, om säkerheten har ställts även för
ersättande av dessa.

9 §
Kostnaderna för utsökningsåtgärder som

med anledning av självrättelse har blivit
onödiga eller som har föranletts av återkallade
interimistiska åtgärder, får inte tas ut hos
parten, om rättelse- eller återkallelsebehovet
har berott på en felbedömning i verkställighe-
ten eller om det annars kan anses skäligt.
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9 kap.

Självrättelse, verkställighetstvist och
avbrytande av verkställighet

5 §

Verkställighet av rättelsebeslut

— — — — — — — — — — — — —
Om ett beslut om rättelse av ett skrivfel
förutsätter återkrav av medel, skall utmät-
ningsmannen uppmana den som har lyft
medlen att återbetala de felaktigt erhållna
medlen. Om medlen inte återbetalas, får
utmätningsmannen driva in dem med stöd av
beslutet om självrättelse på det sätt som
föreskrivs om utmätning. Före det skall
rättelsebeslutet och uppmaningen att återbe-
tala medlen på det sätt som föreskrivs i 3 kap.
40 och 41 § delges den som erhållit medlen.
Bestämmelserna i detta moment gäller även
medel som av misstag har redovisats till fel
person.

11 §

Behandlingen av verkställighetstvister

En verkställighetstvist behandlas vid den
tingsrätt som nämns i 10 kap. 2 §. Tvisten
skall i alla rättsinstanser behandlas i bråds-
kande ordning. Ett till domstolen framställt
yrkande om att verkställigheten skall förbju-
das eller avbrytas skall avgöras genast.
Domstolen skall höra utmätningsmannen, om
detta inte kan anses onödigt.
— — — — — — — — — — — — —
Om en talan som väckts av en utomstående
godkänns, kan staten på den utomståendes
yrkande åläggas att ersätta hans skäliga
rättegångskostnader.

15 §

Innehållet i beslut om avbrytande

— — — — — — — — — — — — —
Av särskilda skäl kan det förordnas att en
verkställighetsåtgärd som redan har vidtagits
skall återkallas. Om den utmätta egendomen
är sådan att den snabbt sjunker i värde eller
om den föranleder höga skötselkostnader, kan

det i fråga om försäljning förordnas att
verkställigheten skall avbrytas endast om det
ställs säkerhet för ersättande av kostnaderna
och skada eller om det finns vägande skäl till
avbrytandet.
Vad som ovan i detta kapitel bestäms om

avbrott, gäller även utfärdande av ett sådant
förordnande i vilket återkallande av verkstäl-
ligheten förbjuds eller avbryts. Även den
domstol som givit avgörandet kan själv ge ett
sådant förordnande om förbud. Härvid förblir
förordnandet i kraft tills avgörandet i fråga
vinner laga kraft eller en högre domstol ger
ett nytt förordnande i ärendet.

18 §

Hur ett förordnande om avbrott inverkar på
utförda verkställighetsåtgärder

— — — — — — — — — — — — —
Om utmätningsmannen konstaterar att den

utmätta egendomen under avbrottet snabbt
sjunker i värde eller medför höga skötselkost-
nader, skall han vid behov underrätta den
domstol som har gett förordnandet om
avbrott.

10 kap.

Sökande av ändring i utmätningsmannens
förfarande

8 §

Besvärens inverkan på verkställigheten

— — — — — — — — — — — — —
Om utmätningen upphävs, skall utmät-

ningsmannen utan dröjsmål vidta åtgärder för
att återkalla utmätningen, om inte domstolen
förordnar något annat.

11 kap.

Särskilda bestämmelser

1 §

Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om hur förvaltning-
en av utsökningsväsendet skall ordnas och
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om annan verkställighet av denna lag utfärdas
genom förordning av statsrådet.

2 §

Anvisningar och föreskrifter

Justitieministeriet kan meddela administra-
tiva anvisningar och föreskrifter för verk-
ställigheten av denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2004.
I fråga om ärenden som blivit anhängiga
innan lagen träder i kraft tillämpas i stället för
denna lags bestämmelser om jäv för utmät-
ningsmannen, utsökningsregistret, utsök-
ningsgrunder, kvittning, anhängiggörande av
utsökningsärenden, ombud, meddelande om
anhängighet och förhandsmeddelande samt
begränsad utsökning de bestämmelser som
gäller vid ikraftträdandet. I fråga om ärenden
som blivit eller varit anhängiga före lagens
ikraftträdande lämnas de uppgifter som avses
i 1 kap. 31 § på något annat sätt än som
utskrifter ur informationssystemet. Som del-

givningsadress betraktas den adress som har
givits till utmätningsmannen i enlighet med
de bestämmelser som gäller vid ikraftträdan-
det.
Bestämmelserna i 2 kap. 24—26 § tilläm-
pas även på utsökningsgrunder som givits
innan denna lag träder i kraft och på
utsökningsärenden som är anhängiga vid
ikraftträdandet. Om dock en utsökningsgrund
som avses i 2 kap. 25 § har givits före den
1 mars 1993, räknas tidsfristen för verkställ-
barheten från nämnda datum.
Bestämmelserna i 6 kap. 23 § 2 mom. skall

i ärenden som är anhängiga när lagen träder
i kraft börja tillämpas senast ett år efter lagens
ikraftträdande.
Om det i denna lag eller i någon annan lag

eller i förordning hänvisas eller annars avses
bestämmelser som har ersatts med bestäm-
melser i denna lag, skall i stället för de
tidigare bestämmelserna tillämpas motsvaran-
de bestämmelser i denna lag.
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Johannes Koskinen
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Statsrådets förordning

Nr 680

om utsökningsförfarandet

Given i Helsingfors den 3 juli 2003

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med
stöd av utsökningslagen av den 3 december 1895 (37/1895):

1 kap.

Ansvarig utmätningsman

1 §

Allmän grund för bestämmande

En ansökan om utsökning som inkommer
till den lokala utsökningsmyndigheten eller
till utsökningens informationssystem dirige-
ras till utmätningsmannen på svarandens
bostads- eller hemort (ansvarig utmätnings-
man). Om svarandens bostads- eller hemort
inte är känd, är utmätningsmannen i det
utsökningsdistrikt som mottagit ansökan an-
svarig utmätningsman.
Med utmätningsmannen på svarandens bo-
stads- eller hemort avses i denna förordning
utmätningsmannen i det utsökningsdistrikt
inom vilket svaranden har sin adress i
Finland.
Om andra utsökningsärenden är anhängiga
för svarandens del, är den ansvarige utmät-
ningsmannen i de tidigare ärendena ansvarig
utmätningsman även i det nya utsöknings-
ärendet.

2 §

Särskild grund för bestämmande

Om förrättningarna i ett utsökningsärende
i sin helhet eller huvudsakligen hålls någon
annanstans än på den plats som avses i 1 §
och det inte finns några andra anhängiga
utsökningsärenden, är utmätningsmannen på
förrättningsplatsen ansvarig utmätningsman.

Om svaranden är en näringsidkare eller ett
bolag eller någon annan sammanslutning som
inte bedriver sin faktiska verksamhet i utsök-
ningsdistriktet för den utmätningsman som
bestäms enligt 1 §, är utmätningsmannen på
den plats där den faktiska verksamheten
bedrivs ansvarig utmätningsman.
Om flera ansvariga utmätningsmän skulle

kunna bestämmas för ärenden som gäller en
näringsidkare eller ett bolag eller någon annan
sammanslutning i vilka en och samma fysiska
person ensam eller i det närmaste ensam
utövar den faktiska bestämmanderätten, be-
stäms den ansvarige utmätningsmannen be-
roende på var verkställigheten kan ske på
mest ändamålsenligt sätt eller var svaranden
kan nås.

3 §

Ärenden som kräver specialåtgärder

Ett utsökningsärende som kräver specialåt-
gärder och som justitieministeriet har bestämt
att en viss utmätningsman skall sköta, skall
dirigeras till denne utmätningsman. Denne
utmätningsman är ansvarig utmätningsman i
svarandens alla ärenden.

4 §

Byte av ansvarig utmätningsman

Om det senare framkommer närmare upp-
gifter om svarandens adress, svarandens
verkliga möjligheter att sköta sina ärenden
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eller om sådana grunder som avses i 2 eller
3 §, byts den ansvarige utmätningsmannen så
som bestäms i 3 kap. 15 § utsökningslagen
(37/1895).

2 kap.

Minimiåtgärder vid eftersökande av
egendom och utredande av svarandens

vistelseort

5 §

Grundutredning

När en ansökan om utsökning inkommer
till den lokala utsökningsmyndigheten, utreds
de uppgifter om svaranden som finns i
utsökningsregistret.
Om det inte finns några uppgifter om
svaranden i utsökningsregistret eller om upp-
gifterna inte är uppdaterade, utreds med hjälp
av en teknisk anslutning i utsökningens
informationssystem de uppgifter om svaran-
dens vistelseort och egendom som har an-
tecknats i befolkningsdatasystemet samt i
skattemyndigheternas, arbetskraftsmyndighe-
ternas, Folkpensionsanstaltens och Pensions-
skyddscentralens informationssystem.

6 §

Fortsatt utredning

Utredandet av svarandens vistelseort och
sökandet efter svarandens egendom fortsätter
utifrån den information som erhållits vid
grundutredningen enligt 5 §, om det finns
anledning till det med hänsyn till omständig-
heterna. Utredandet av vistelseorten och
sökandet efter egendomen fortsätter genom
att svarandens adress och telefonnummer
utreds, svaranden kontaktas, ett sammanträf-
fande ordnas och en utsökningsutredning görs
samt genom att uppgifter som antecknats i
andra informationssystem än de som avses i
5 § eftersöks, och genom andra förfrågningar
och utredningar.
Utredandet av svarandens vistelseort och
sökandet efter dennes egendom avslutas när
det har blivit uppenbart att svaranden inte kan
påträffas eller egendomen hittas.

7 §

Föremålet för utsökningen och register-
utredningen vid begränsad utsökning

Vid begränsad utsökning kan utmätas
gäldenärens lön, pension, inkomst av när-
ingsverksamhet, utkomstförmån i pengar och
återbäring av skatteförskott samt annan egen-
dom eller andra fordringar som utmätnings-
mannen har kännedom om och som inte
behöver omvandlas till pengar.
På grundval av en ansökan om begränsad

utsökning som inkommer till utmätnings-
mannen eftersöks sådan inkomst och egen-
dom som avses i 1 mom. i utsökningsregistret
samt, med hjälp av en teknisk anslutning
i utsökningens informationssystem, i skat-
temyndigheternas, arbetskraftsmyndigheter-
nas, Folkpensionsanstaltens och Pensions-
skyddscentralens informationssystem.

8 §

Återtagande av ett villkor avseende
begränsad utsökning

Om utmätningsmannen för indrivning av
en annan fordran än en fordran som är
föremål för begränsad utsökning, har utmätt
egendom som skall säljas och utmätnings-
mannen bedömer att den fordran som skall
drivas in genom begränsad utsökning skulle
bli till fullo betald genom försäljningspriset,
eller att för den med beaktande av bestäm-
melserna om förmånsrätt skulle inflyta ett
större belopp än 1 000 euro, skall utmätnings-
mannen fråga sökanden om denne återtar
villkoret avseende begränsad utsökning.

3 kap.

Meddelanden

9 §

Förhandsmeddelande

Det förhandsmeddelande om utmätning
som ges till gäldenären skall innehålla
1) nödvändiga uppgifter om hanteringen av

ärendet,
2) uppgifter om tiden och platsen för
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utmätningsförrättningen samt den ansvarige
biträdande utmätningsmannens kontaktinfor-
mation,
3) uppgifter om föremålet för utmätningen,
de ärenden som skall fogas till utmätningen
samt, vid utmätning av periodisk inkomst,
enligt vilka grunder den del av inkomsten som
skall mätas ut och den del av inkomsten som
skall undantas från utmätning bestäms,
4) meddelande om att gäldenären kan
förhindra utmätningen genom att betala skul-
den eller att gäldenären kan föreslå annan
egendom för utmätning samt senast vid
utmätningsförrättningen ge de uppgifter och
utredningar som är nödvändiga för utmät-
ningen,
5) meddelande om att utmätningen kan
förrättas trots att gäldenären är frånvarande,
6) kallelse till förrättningen, om kallelse
skall ges enligt 3 kap. 34 § utsökningslagen.

10 §

Periodiskt meddelande

När indrivning har pågått den 1 mars i mer
än ett år i ett utsökningsärende som gäller en
penningfordran, skall till gäldenären årligen
ges ett periodiskt meddelande om ärendet
enligt situationen på nämnda dag. I det
periodiska meddelandet skall i fråga om alla
de utsökningsärenden gällande penning-
fordringar som är anhängiga för gäldenärens
del vid den tidpunkten antecknas
1) nödvändiga uppgifter om hanteringen av
ärendet,
2) den ansvarige biträdande utmätnings-
mannens kontaktinformation,
3) uppgifter om utsökningsärendet och
vilken dag det har blivit anhängigt samt det
belopp som sökandens fordran uppgick till
nämnda dag och det belopp som har drivits
in respektive det belopp som är oindrivet,
4) om fordran saknar laga kraft, uppgifter
om det ofördelade belopp eller den ofördelade
säkerhet som finns hos utmätningsmannen
och som har deponerats med tanke på
sökandens fordran,
5) uppgift om att det finns andra gäldenä-
rer, om flera gäldenärer ansvarar för sökan-
dens fordran eller någon del av den.
Det periodiska meddelande som ges till den

som har ansökt om utsökning innehåller
endast information om dennes ärende.
Periodiskt meddelande ges inte till en part

som har meddelat att han inte vill ha något
sådant meddelande.
Om ett underhållsbidrag drivs in så som

anges i 15 § lagen om underhållstrygghet
(671/1998), skall det periodiska meddelandet
som lämnas till gäldenären innehålla upp-
gifter om det belopp som har redovisats till
det kommunala organet utan uppgifter om
beloppet av sökandens fordran eller det
belopp som inte har drivits in.

4 kap.

Små fordringar

11 §

Liten restfordran

Om det av sökandens fordran som avses i
3 kap. 100 § utsökningslagen efter redovis-
ning återstår ett belopp som är högst 10 euro,
får utmätningsmannen avstå från indrivning-
en och göra slutredovisning.

12 §

Minimibeloppen av de medel som inflyter

Om utmätningsmannen bedömer att det vid
utmätning enligt 4 kap. 15 § 2 mom. utsök-
ningslagen med beaktande av bestämmelserna
om förmånsrätt skulle inflyta ett mindre
belopp än 40 euro för sökandens fordran, ges
sökanden ett hinderintyg, om det inte kan
anses oskäligt.
Om det vid fördelningen av medel enligt 6

kap. 23 § 1 mom. utsökningslagen inflyter ett
belopp som är högst 40 euro för en fordran,
kan fordran lämnas obeaktad vid utdelningen.

5 kap

Ikraftträdande

13 §

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 mars
2004.

2774 Nr 680



Genom denna förordning upphävs i utsök-
ningsförordning av den 31 oktober 1896
(37/1896) 37 § 1 mom. och 39 §, sådana de
lyder i förordning 1074/2001.
Det första periodiska meddelandet som
avses i 10 § ges enligt situationen den 1 mars
2005.

Vid tillämpningen av denna förordning
iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms i
övergångsbestämmelserna i lagen om ändring
av utsökningslagen (679/2003).
Åtgärder som verkställigheten av förord-

ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 juli 2003

Justitieminister Johannes Koskinen

Äldre regeringssekreterare Marja-Liisa Tolvi

2775Nr 680



Statsrådets förordning

Nr 681

om upphävande av vissa bestämmelser i utsökningsförordningen

Given i Helsingfors den 3 juli 2003

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs:

1 §
Genom denna förordning upphävs i utsök-
ningsförordningen av den 31 oktober 1896
(37/1896) 1, 1 a—1 c, 2, 6 och 7 §, 10 § 2
mom., 11—13, 27, 29 och 32 §, 34 § 2 mom.
samt 36 och 40 §, dessa lagrum sådana de
lyder, 1 och 2 §, 10 § 2 mom. och 11 § i
förordning 854/1996, 1 a—1 c och 13 § i
förordning 1017/1985, 6 § i förordning
825/1982, 7 § i förordningarna 162/1985 och
1176/1995, 12 § i förordning 1637/1991, 27 §
i förordning 852/1993, 29 § i förordning
950/1986, 32 § och 34 § 2 mom. i nämnda

förordning 162/1985, 36 § i förordning
1132/1988 och 40 § i förordning 1590/1992.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 1 mars

2004.
Vid tillämpningen av förordningen iakttas

i tillämpliga delar övergångsbestämmelserna
i lagen om ändring av utsökningslagen
(679/2003).
Åtgärder som verkställigheten av förord-

ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 juli 2003

Justitieminister Johannes Koskinen

Äldre regeringssekreterare Marja-Liisa Tolvi
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Statsrådets förordning

Nr 682

om upphävande av vissa bestämmelser i förordningen om indrivning av skatter och avgifter
i utsökningsväg

Given i Helsingfors den 3 juli 2003

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs:

1 §
Genom denna förordning upphävs i för-
ordningen den 29 juni 1961 om indrivning av
skatter och avgifter i utsökningsväg
(368/1961) 2, 7 och 11 §, 12 § 1 mom., 16 §
2 och 3 mom., 17, 20, 21, 29, 32 a och 33 §,
av dem 2 § sådan den lyder i förordningarna
304/1974, 951/1986 och 138/2000, 11 §
sådan den lyder i förordning 1131/1988, 12 §
1 mom. sådant det lyder i nämnda förordning
951/1986, 16 § 2 och 3 mom. sådana de lyder
i förordning 188/1981, 17 § sådan den lyder
i förordning 476/1977, 20 och 21 § sådana de
lyder i förordning 163/1985, 29 och 33 §

sådana de lyder i förordning 689/1973 samt
32 a § sådan den lyder i förordningarna
194/1984 och 382/1988.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 1 mars

2004.
Vid tillämpningen av förordningen iakttas

i tillämpliga delar övergångsbestämmelserna
i lagen om ändring av utsökningslagen
(679/2003).
Åtgärder som verkställigheten av förord-

ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 juli 2003

Justitieminister Johannes Koskinen

Äldre regeringssekreterare Marja-Liisa Tolvi
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Lag

Nr 683

om ändring av 2 och 3 § lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg

Given i Nådendal den 27 juni 2003

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 29 juni 1961 om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg
(367/1961) 2 och 3 § som följer:

2 §
Om inte något annat föreskrivs i denna lag,
iakttas vid utsökning av fordran i tillämpliga
delar bestämmelserna i utsökningslagen
(37/1895).

3 §
Ansökan om utsökning av fordran görs på
det sätt som föreskrivs i 3 kap. utsöknings-
lagen. Till ansökan behöver inte fogas den
handling som utgör grund för betalningsskyl-
digheten, men handlingen skall specificeras
och uppgifter om den ges i ansökan. På

begäran av utmätningsmannen är sökanden
skyldig att ge in handlingen i fråga.
Ett penning- eller kreditinstitut, ett indriv-

ningsföretag eller något annat ombud kan inte
i ett skatteutsökningsärende uppträda som
sökande på uppdrag av en borgenär.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2004.
Lagen tillämpas med iakttagande i tillämp-

liga delar av vad som föreskrivs i ikraftträ-
delse- och övergångsbestämmelserna i lagen
(679/2003) om ändring av utsökningslagen.
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Johannes Koskinen
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Lag

Nr 684

om ändring av 11 och 24 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Given i Nådendal den 27 juni 2003

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
11 § 2 mom. 5 punkten och 24 § 1 mom. 23 punkten som följer:

11 §

En parts rätt att ta del av en handling

— — — — — — — — — — — — —
En part, hans ombud eller hans biträde har
inte den i 1 mom. avsedda rätten
— — — — — — — — — — — — —
5) när det är fråga om uppgifter i ett
utsökningsärende förrän utmätning har för-
rättats och egendomen omhändertagits, om
utlämnandet av uppgiften märkbart skulle
försvåra verkställigheten, inte heller när det är
fråga om andra handlingar än sådana som
gäller gäldenärens ekonomiska ställning, om
uppgifterna inte behövs för väckande av
återvinningstalan,
— — — — — — — — — — — — —

24 §

Sekretessbelagda myndighetshandlingar

Om inte något annat föreskrivs särskilt, är
följande myndighetshandlingar sekretessbe-
lagda:
— — — — — — — — — — — — —
23) handlingar som innehåller uppgifter om

en persons årsinkomster eller totala förmö-
genhet eller inkomster och förmögenhet som
ligger till grund för stöd eller förmåner eller
som annars beskriver hans ekonomiska ställ-
ning, utsökningsmyndighetens handlingar till
den del de innehåller uppgifter som införda i
utsökningsregistret skulle vara sekretessbe-
lagda enligt utsökningslagen (37/1895), samt
uppgifter om fysiska personer som utsök-
ningsgäldenärer och utsökningsutredningar,
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2004.

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Johannes Koskinen
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Lag

Nr 685

om ändring av lagen om utsökningsavgifter

Given i Nådendal den 27 juni 2003

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 13 januari 1995 om utsökningsavgifter (34/1995) 2 § 1—3 mom., 3 §
2 mom., 4 § 4 mom. och 5 § 2 mom. som följer:

2 §

Utsökningsavgifter

Utsökningsavgifter vid verkställighet som
gäller penningfordringar är tabellavgift, be-
handlingsavgift, försäljningsavgift och redo-
visningsavgift.
Vid utsökning av en penningfordran skall
gäldenären betala tabellavgift och borgenären
redovisningsavgift.
När anhängigheten av ett utsökningsärende
upphör i och med att ett i utsökningslagen
avsett intyg över hinder utfärdas eller i och
med att sökanden återtar sin ansökan, skall
sökanden betala behandlingsavgift. Behand-
lingsavgiften vid begränsad utsökning är lägre
än avgiften vid vanlig utsökning. Om sökan-
den har begärt att fordran skall antecknas i
utsökningsregistret som en passivfordran,
skall denne betala ett tilläggsbelopp till
behandlingsavgiften.
— — — — — — — — — — — — —

3 §

Avgifternas belopp

— — — — — — — — — — — — —
Behandlingsavgiften, försäljningsavgiften,

verkställighetsavgiften samt intygs- och ko-
pieringsavgiften bestäms till ett fast belopp
och motsvarar högst de genomsnittliga total-
kostnader som prestationen medför. Redovis-
ningsavgiften bestäms till en procentuell del
på högst två procent av det redovisade
beloppet.
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Uppbörd av avgifter

— — — — — — — — — — — — —
Genom förordning av statsrådet kan be-

stämmas att verkställighetsavgiften samt in-
tygs- eller kopieringsavgiften skall betalas i
förskott. Genom förordning av statsrådet kan
även bestämmas om en tid inom vilken
behandlingsavgiften, redovisningsavgiften,
verkställighetsavgiften samt intygs- eller ko-
pieringsavgiften skall betalas samt om en
dröjsmålsränta eller en fast dröjsmålsavgift
som skall uppbäras för underlåtenhet att
betala en avgift.
— — — — — — — — — — — — —
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5 §

Avgiftsfria prestationer

— — — — — — — — — — — — —
Behandlingsavgift eller redovisningsavgift

uppbärs inte hos en målsägande som i ett
brottmål har tilldömts en ersättning.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2004.
Redovisningsavgift uppbärs från den 1

september 2004.

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Johannes Koskinen

2781Nr 685



Lag

Nr 686

om ändring av 20 och 25 § lagen om borgen och tredjemanspant

Given i Nådendal den 27 juni 2003

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 19 mars 1999 om borgen och tredjemanspant (361/1999) 20 § 1 mom.
och 25 § som följer:

20 §

Säkerhet i stället för borgen

En enskild borgensman befrias från bor-
gensansvaret gentemot en kreditgivare, om
kreditgivaren i stället för borgensförbindelsen
ges en annan borgensförbindelse eller någon
annan säkerhet som bedöms vara tillräcklig
för att täcka huvudförpliktelsen. Kreditgiva-
ren är dock inte skyldig att godkänna någon
annan borgen än borgen av ett sådant samfund
som avses i 3 kap. 44 § utsökningslagen
(37/1895).
— — — — — — — — — — — — —

25 §

Enskild borgensmans rätt att betala huvud-
förpliktelsen enligt det ursprungliga avtalet

Om huvudförpliktelsen har sagts upp till
följd av gäldenärens betalningsdröjsmål, har
en enskild borgensman rätt att betala huvud-
förpliktelsen till kreditgivaren i enlighet med
de betalningsvillkor som skulle ha gällt om
inte skulden hade förfallit till betalning i

förtid. Ett villkor för detta är att den enskilde
borgensmannen betalar det försenade be-
loppet inom en minst en månad lång frist som
kreditgivaren bestämmer och att sådan annan
borgen eller säkerhet ställs för huvudförplik-
telsen som bedöms vara tillräcklig för att
täcka huvudförpliktelsens kapital. Kreditgi-
varen är dock inte skyldig att godkänna någon
annan borgen än borgen av ett sådant samfund
som avses i 3 kap. 44 § utsökningslagen. Det
som sägs ovan gäller också om huvudför-
pliktelsen har sagts upp till följd av befarat
dröjsmål hos gäldenären eller någon annan
jämförbar orsak.
Huvudförpliktelsen anses ha förfallit till

betalning för gäldenären och andra borgens-
män fastän en enskild borgensman i enlighet
med 1 mom. betalar huvudförpliktelsen enligt
betalningsvillkoren för det ursprungliga av-
talet.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2004.
Lagen tillämpas också på borgen eller

tredjemanspant som ställts före lagens ikraft-
trädande.

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Johannes Koskinen
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Lag

Nr 687

om ändring av 9 och 16 § lagen om avbetalningsköp

Given i Nådendal den 27 juni 2003

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 18 februari 1966 om avbetalningsköp (91/1966) 9 § 3 mom. och 16 §,
av dessa 16 § sådan den lyder i lag 199/1996, som följer:

9 §
— — — — — — — — — — — — —
I fråga om handräckning av utmätnings-
mannen gäller i tillämpliga delar vad som i
3 kap. 33 och 34 § utsökningslagen (37/1895)
bestäms om meddelande om anhängighet
samt förhandsmeddelande och kallelse.

16 §
En fordran som grundar sig på en uppgö-
relse som verkställts av utmätningsmannen
får, om ändring inte har sökts i uppgörelsen,
jämte dröjsmålsränta enligt räntelagen
(633/1982) räknat från uppgörelsedagen ut-
sökas med stöd av uppgörelseprotokollet i den
ordning som gäller för verkställighet av en
dom som har vunnit laga kraft, om det i

protokollet bestämts att ränta skall betalas på
fordran med stöd av ett yrkande som parten
har lagt fram i ansökan om uppgörelse.
Köparens fordran betalas dock härvid i första
hand ur den deposition som nämns i 4 §
1 mom. Om uppgörelsen inte har vunnit laga
kraft gäller om utmätning av fordran på
grundval av uppgörelsen 2 kap. 5 § utsök-
ningslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2004.
I fråga om ett ärende som har anhängig-

gjorts innan lagen träder i kraft tillämpas i
stället för denna lag de bestämmelser som
gäller vid ikraftträdandet.

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Johannes Koskinen
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Lag

Nr 688

om ändring av 7 kap. rättegångsbalken

Given i Nådendal den 27 juni 2003

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i rättegångsbalken 7 kap. 1 och 2 §, 3 § 1 mom. och 6 § 1 mom.,
sådana de lyder i lag 1065/1991, som följer:

7 kap.

Om säkringsåtgärder

1 §
Om sökanden visar sannolika skäl för att
han har en fordran för vilken motparten kan
åläggas betalningsskyldighet genom ett avgö-
rande enligt 2 kap. 2 § utsökningslagen
(37/1895) och det är fara för att motparten
gömmer, förstör eller överlåter sin egendom
eller gör något annat som äventyrar sökan-
dens fordran, får domstolen bestämma att
motpartens lösa eller fasta egendom skall
beläggas med kvarstad i den utsträckning som
behövs för att fordran skall kunna säkerstäl-
las.

2 §
Det får också bestämmas att ett föremål
eller viss annan egendom som finns i mot-
partens besittning skall beläggas med kvar-
stad, om sökanden visar sannolika skäl för att
han har bättre rätt till föremålet eller egen-
domen och denna rätt kan styrkas genom ett
avgörande enligt 2 kap. 2 § utsökningslagen
och det är fara för att motparten gömmer,
förstör eller överlåter föremålet eller egen-
domen eller gör något annat som äventyrar
sökandens rätt.

3 §
Om sökanden visar sannolika skäl för att

han har någon annan rätt gentemot motparten
än vad som nämns i 1 eller 2 § och den kan
styrkas genom ett avgörande enligt 2 kap. 2 §
utsökningslagen, och det är fara för att
motparten genom att göra, påbörja eller
underlåta något eller på något annat sätt
förhindrar eller försvagar sökandens möj-
ligheter att göra sin rätt gällande eller
väsentligen minskar dess värde eller bety-
delse, får domstolen
1) vid vite förbjuda motparten att göra eller

påbörja något,
2) vid vite förelägga motparten att göra

något,
3) berättiga sökanden att göra eller låta

göra något,
4) bestämma att motparten tillhörig egen-

dom skall överlämnas i en sysslomans be-
sittning och förvaltning, eller
5) bestämma om andra åtgärder som

behövs för att trygga sökandens rätt.
— — — — — — — — — — — — —

6 §
När en ansökan enligt 5 § 1 mom. har

bifallits skall sökanden inom en månad från
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det beslutet gavs väcka talan i huvudsaken vid
domstol eller få huvudsaken prövad genom ett
annat förfarande som kan leda till ett verk-
ställbart beslut enligt 2 kap. 2 § utsöknings-
lagen. Om en säkringsåtgärd för att garantera
en fordran gäller en fastighet som utgör pant
för sökandens fordran som inte har förfallit
till betalning, räknas den frist som nämns i
detta moment från förfallodagen. Har talan
inte väckts eller ärendet inte anhängiggjorts

inom utsatt tid eller avskrivs detta, återkallas
säkringsåtgärden enligt 7 kap. 13 § utsök-
ningslagen.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2004.
I fråga om ett ärende som har anhängig-

gjorts innan denna lag träder i kraft tillämpas
i stället för denna lag de bestämmelser som
gäller vid ikraftträdandet.

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Johannes Koskinen
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Lag

Nr 689

om ändring av 45 § lagen om skiljeförfarande

Given i Nådendal den 27 juni 2003

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 23 oktober 1992 om skiljeförfarande (967/1992) 45 § som följer:

45 §
Vid verkställigheten av en skiljedom skall
sedan domstolen meddelat förordnande där-
om iakttas 2 kap. 19 § utsökningslagen
(37/1895).

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2004.
I fråga om ärenden som har anhängiggjorts

innan lagen träder i kraft tillämpas i stället för
denna lag de bestämmelser som gäller vid
ikraftträdandet.

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Johannes Koskinen
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Lag

Nr 690

om ändring av 37 § lagen om företagssanering

Given i Nådendal den 27 juni 2003

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 25 januari 1993 om företagssanering (47/1993) 37 § 2 mom. som följer:

37 §

Återvinning på yrkande av en borgenär

— — — — — — — — — — — — —
Om en eller flera borgenärer yrkar åter-
vinning, skall i tillämpliga delar 3 kap. 84, 89
och 90 § utsökningslagen iakttas. Vad som

med anledning av borgenärens talan bestäms
att skall överlåtas eller ersättas skall utan
hinder av denna lag användas till betalning av
kärandens fordran.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2004.

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Johannes Koskinen
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Lag

Nr 691

om ändring av 53 och 60 § lagen om skuldsanering för privatpersoner

Given i Nådendal den 27 juni 2003

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 25 januari 1993 om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) 53 §
2 mom. samt 60 § 3 mom. som följer:

53 §

Inhämtande av utredning

— — — — — — — — — — — — —
Om det för erhållande av utredningen är
nödvändigt, kan domstolen på eget initiativ
eller på ansökan av borgenären begära att
utmätningsmannen gör en sådan utsöknings-
utredning om gäldenären som avses i 3 kap.
57—63 § utsökningslagen eller lämnar andra
uppgifter som är nödvändiga för att beslut i
ärendet skall kunna fattas. Domstolen kan
samtidigt bestämma att utmätningsmannen,
utan hinder av sekretessbestämmelserna, har
samma rätt som gäldenären att få upplys-
ningar om gäldenärens bankkonton, betal-
ningsrörelse, avtal och förbindelser samt om
gäldenärens förmögenhet, beskattning och
övriga omständigheter som gäller gäldenärens

ekonomiska ställning. Utmätningsmannen
kan också kallas för att höras i ärendet.

60 §

Återvinning i skuldsaneringen

— — — — — — — — — — — — —
I fråga om återvinning gäller i tillämpliga

delar vad som bestäms i 3 kap. 84, 89 och
90 § utsökningslagen. Det som med anled-
ning av borgenärens talan bestäms att skall
överlåtas eller ersättas kan utan hinder av
denna lag användas till betalning av käran-
dens fordran. En talan om återvinning skall
väckas inom sex månader från det att
borgenären fick kännedom om att skuldsa-
nering inletts.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2004.

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Johannes Koskinen
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Lag

Nr 692

om ändring av 6 och 25 § konkursstadgan

Given i Nådendal den 27 juni 2003

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 6 § konkursstadgan av den 9 november 1868 (31/1868), sådan detta lagrum lyder
i lagarna 57/1923, 637/1984 och 1585/1992, ett nytt 3 mom. och till 25 §, sådan den lyder
i lag 1027/1993, ett nytt 2 mom. som följer:

6 §
— — — — — — — — — — — — —
Vad som bestäms i 5 § och ovan i denna
paragraf tillämpas inte på en fordran i fråga
om vilken verkställbarheten för utsöknings-
grunden har upphört enligt 2 kap. 24—26 §
utsökningslagen.

25 §
— — — — — — — — — — — — —
I en konkurs får en borgenär inte bevaka
en fordran i fråga om vilken verkställbarheten
för utsökningsgrunden har upphört enligt
2 kap. 24—26 § utsökningslagen. Om fordran

medan utsökningsgrunden var verkställbar
har bevakats i en konkurs, hindrar det att
tidsfristen löpt ut inte att betalning fås ur
tillgångar som avträtts till konkurs.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2004.
Denna lag tillämpas också på fordringar i

fråga om vilka utsökningsgrunden har givits
innan lagen träder i kraft, med iakttagande i
tillämpliga delar av vad som bestäms i
3 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen
(679/2003) om ändring av utsökningslagen.

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Johannes Koskinen

RP 216/2001
LaUB 34/2002
RSv 305/2002
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