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Lag
om ändring av 15 kap. 12 § och 49 kap. 2 § i strafflagen
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen (39/1889) 15 kap. 12 §, sådan den lyder i lag 563/1998, och
fogas till 49 kap. 2 §, sådan den lyder i lag 1281/2009, ett nytt 2 mom. som följer:
15 kap.
Om brott mot rättskipning
12 §
Utomlands eller i en internationell domstol avgiven osann utsaga
Vid tillämpningen av bestämmelserna om osann utsaga avses med domstol också den
genom Förenta Nationernas stadga inrättade Internationella domstolen och andra av organisationen inrättade domstolar, den enhetliga patentdomstol som avses i det i Bryssel den
19 februari 2013 ingångna avtalet om en enhetlig patentdomstol (2013/C 175/01), domstolar i Island och Norge, Europeiska unionens domstol och domstolar i Europeiska unionens medlemsländer samt även andra utländska domstolar då dessa ger en finsk domstol
handräckning.
49 kap.
Om kränkning av vissa immateriella rättigheter
2§
Brott mot industriell rättighet
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
För brott mot industriell rättighet döms även den som i strid med bestämmelserna i avtalet om en enhetlig patentdomstol och så att gärningen är ägnad att åsamka innehavaren
av den kränkta rätten betydande ekonomisk skada, gör intrång i den rätt som ett europeiskt
patent som omfattas av avtalet medför.
————
Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet.
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