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Lag
om temporär ändring av utsökningsbalken

I enlighet med riksdagens beslut
ändras temporärt i utsökningsbalken (705/2007) 1 kap. 20 §, 3 kap. 21 §, 4 kap. 6, 51,

52 och 64 § samt 7 kap. 4 §, av dem 4 kap. 51 och 64 § sådana de lyder delvis ändrade i
lag 60/2018, som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

20 §

Krav på öppenhet

En utmätningsman ska med anledning av förfrågan och om utmätningsmannen obser-
verar att situationen kräver det på eget initiativ underrätta gäldenären om dennes rätt att
begära begränsning av utsökningsbeloppet samt vid behov ge parterna annan handledning
i utsökningsärendet och information om verkställighetens skeden liksom om andra om-
ständigheter av betydelse för parterna. Utmätningsmannen ska informera parterna om de
bestämmelser om begränsning av verkställigheten som utfärdas med anledning av covid-
19-epidemin eller de undantagsförhållanden som följer av den.

3 kap.

Allmänna bestämmelser om förfarandet

21 §

Krav på skyndsamt förfarande

En verkställighetsförrättning ska genomföras och övriga verkställighetsåtgärder utföras
utan onödigt dröjsmål. Verkställigheten får dock uppskjutas, om det kan anses vara i sva-
randens intresse, och uppskovet inte åsamkar sökanden särskild olägenhet. Det behov av
förlängd tid som beror på covid-19-epidemin eller de undantagsförhållanden som följer av
den ska beaktas när verkställighetsåtgärder vidtas eller tidsfrister utsätts för dem som an-
söker om utsökning eller för svarande. Om en tidsfrist har föreskrivits för förrättningen
ska den iakttas.
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4 kap.

Utmätning

6 §

Betalningstid

Om gäldenären inte betalar sökandens fordran senast den dag som anges i betalnings-
uppmaningen, förrättas utmätning. Utmätningsmannen får dock på begäran ge gäldenären
betalningstid, om gäldenären sannolikt betalar fordran efter att ha fått betalningstid. Be-
talningstid kan ges för högst sex månader, räknat från den i betalningsuppmaningen an-
givna betalningsdagen. Om gäldenären visar att sökanden har gett sitt medgivande kan
längre betalningstid ges, dock inte längre än tolv månader utan att ansökan förfaller. Vid
behov får utmätningsmannen under betalningstiden förrätta säkerhetsutmätning.

Utmätningsmannen får inte utan sökandens samtycke ge betalningstid om indrivningen
avser underhållsbidrag för barn.

Ett beslut om betalningstid får inte överklagas.

51 §

Väsentligt nedsatt betalningsförmåga

Om gäldenärens betalningsförmåga är väsentligt nedsatt på grund av sjukdom, arbets-
löshet, underhållsbidrag som gäldenären betalar, tillfälliga betalningssvårigheter till följd
av covid-19-epidemin eller de undantagsförhållanden som följer av den eller någon annan
särskild orsak, utmäts av lönen tills vidare eller under en viss tid ett mindre belopp än det
regelmässiga beloppet.

52 §

Grunderna för fria månader

Efter att utmätningen av lön har pågått oavbrutet eller nästan oavbrutet i ett års tid, ska
utmätningen avbrytas för en viss tid (fria månader), om

1) utmätningen har förrättats som inkomstgränsutmätning i enlighet med 49 § 1 mom.
1 punkten i detta kapitel,

2) gäldenärens nödvändiga boendekostnader eller andra levnadskostnader är höga i
förhållande till det belopp som återstår efter utmätningen,

3) gäldenären har orsakats tillfälliga betalningssvårigheter till följd av covid-19-epide-
min eller de undantagsförhållanden som följer av den, eller

4) det finns någon annan särskild orsak till avbrott.
Fria månader kan likaså beviljas en gäldenär som fått tillfälliga betalningssvårigheter

till följd av covid-19-epidemin eller de undantagsförhållanden som följer av den, trots att
utmätningen inte har pågått oavbrutet eller nästan oavbrutet i ett års tid.

64 §

Periodisk näringsinkomst för fysiska personer

Är gäldenären en fysisk person som bedriver näringsverksamhet, ska fem sjättedelar av
hans eller hennes periodiska näringsinkomst undantas från utmätningen. Gäldenären kan
få behålla

1) mer än fem sjättedelar, om gäldenären därmed kan fortsätta med näringsverksam-
heten, om gäldenären har blivit näringsidkare efter en lång period av arbetslöshet eller om
gäldenärens betalningsförmåga väsentligt har nedsatts av en tillfällig orsak som beror på
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covid-19-epidemin eller de undantagsförhållanden som följer av den eller någon annan
särskild orsak, eller

2) mindre än fem sjättedelar, om det kan anses skäligt med beaktande av gäldenärens
förmögenhetsställning eller om gäldenären väsentligt har försummat betalningsskyldighe-
ter i samband med näringsverksamheten.

Dessutom iakttas i tillämpliga delar vad som föreskrivs om skyddat belopp, förfarande
samt betalningsplan och betalningsavtal vid utmätning av lön.

Stöd som en fysisk person får av ett offentligt samfund för sin näringsverksamhet ut-
mäts i enlighet med 1 mom. Bestämmelser om förbud mot utmätning av vissa medel som
beviljats för ett särskilt ändamål finns i 19 § 1 mom. 6 punkten i detta kapitel.

7 kap.

Verkställighet av andra skyldigheter än betalningsskyldighet

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 ska dock verkställas inom fyra månader från det att ärendet anhängiggjordes,
om det inte på grund av covid-19-epidemin eller de undantagsförhållanden som följer av
den eller av någon annan särskilt vägande omständighet finns grundad anledning för ett
längre uppskov. Med sökandens samtycke kan vräkningen utan att ansökan återgår skjutas
upp högst tolv månader från anhängiggörandet. Utmätningsmannens uppskovsbeslut får
inte överklagas.

På sökandens yrkande ska den som vräks för hela uppskovstiden räknat från flyttnings-
dagen betala hyra till sökanden enligt tidigare villkor. Som villkor för uppskovet kan stäl-
las att hyran för uppskovstiden betalas i förskott, om detta kan anses skäligt för den som
vräks.

Om det är fråga om samlevnads upphörande enligt äktenskapslagen (234/1929) eller
någon annan jämförbar vräkning, ska vräkningen verkställas så snart det skäligen är möj-
ligt utan att en flyttningsdag sätts ut.

————
Denna lag träder i kraft den 1 november 2020 och gäller till och med den 30 april 2021.
Denna lag tillämpas också på sådana ärenden som avses i denna lag och som är anhäng-

iga när lagen träder i kraft.

Helsingfors den 29 oktober 2020

Republikens President

 Sauli Niinistö

Justitieminister Anna-Maja Henriksson
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