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599/2018

Lag
om ändring av rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i rättegångsbalken 7 kap. 4 §, det inledande stycket i 15 kap. 17 § 1 mom. samt

17 kap. 13 § 3 mom. och 19 §,
sådana de lyder, 7 kap. 4 § i lagarna 119/2013 och 24/2016 samt det inledande stycket

i 15 kap. 17 § 1 mom. samt 17 kap. 13 § 3 mom. och 19 § i lag 732/2015, som följer:

7 kap.

Om säkringsåtgärder

4 §
Angående säkringsåtgärder enligt detta kapitel beslutar de allmänna domstolarna på an-

sökan. Ärenden som avser säkringsåtgärder handläggs av den domstol där rättegången i
den huvudsak som gäller sökandens yrkande eller rättighet är anhängig. Om behandlingen
av huvudsaken har avslutats och den tid inom vilken ändring ska sökas inte har löpt ut, ska
ärendet som gäller säkringsåtgärden handläggas av den domstol som senast behandlade
huvudsaken. Om en rättegång inte är anhängig, avgörs frågan om behörig domstol enligt
10 kap.

Om en allmän domstol inte är behörig att behandla en huvudsak som avses i 1 mom.,
fattas beslut om säkringsåtgärden av tingsrätten på motpartens hemort eller på den ort där
egendomen eller en betydande del av den finns eller där syftet med säkringsåtgärden an-
nars kan nås.

Med avvikelse från det som föreskrivs i 1 och 2 mom. ska marknadsdomstolen besluta
om en säkringsåtgärd, om huvudsaken är ett tvistemål som hör till marknadsdomstolens
behörighet enligt någon lag som avses i 1 kap. 4 § 1 mom. 1–10, 13 eller 15 punkten eller
i 2 mom. i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013) eller ett ärende som avses
i 1 kap. 6 § 2 mom. 1 punkten i lagen om rättegång i marknadsdomstolen och en rättegång
i huvudsaken pågår i marknadsdomstolen eller handläggningen i marknadsdomstolen har
avslutats och tiden för ändringssökande inte har löpt ut. Marknadsdomstolen ska besluta
om säkringsåtgärden också när rättegång i huvudsaken ännu inte har inletts.

Med avvikelse från det som föreskrivs i 1 och 2 mom. ska marknadsdomstolen besluta
om en säkringsåtgärd också när huvudsaken är ett tvistemål som avses i 1 kap. 5 § i lagen
om rättegång i marknadsdomstolen och en rättegång i huvudsaken pågår i marknadsdom-
stolen eller handläggningen av huvudsaken i marknadsdomstolen har avslutats och tiden
för ändringssökande inte har löpt ut.
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Om huvudsaken är ett tvistemål som avses i lagen om företagshemligheter (595/2018)
ska den allmänna domstol eller marknadsdomstolen, där rättegången i den huvudsak som
gäller den sökandes yrkande eller rättighet är anhängig besluta om säkringsåtgärden. Om
behandlingen av huvudsaken har avslutats och den tid inom vilken ändring ska sökas inte
har löpt ut, ska ärendet som gäller säkringsåtgärden handläggas av den domstol som senast
behandlade huvudsaken. Om rättegången i huvudsaken inte ännu har inletts, ska den dom-
stol som är behörig att behandla den huvudsak som gäller yrkandet eller rättigheten besluta
om säkringsåtgärden.

Vid sidan av marknadsdomstolen handlägger även den enhetliga patentdomstol som av-
ses i det i Bryssel den 19 februari 2013 ingångna avtalet om en enhetlig patentdomstol
(2013/C 175/01) ärenden som gäller säkringsåtgärder beträffande europeiska patent på det
sätt som anges i det avtalet.

Marknadsdomstolen får inte besluta om en säkringsåtgärd om ett mål som gäller säk-
ringsåtgärden eller en huvudsak som gäller den pågår i den enhetliga patentdomstolen.
Marknadsdomstolen får inte heller besluta om en säkringsåtgärd som enligt avtalet om en
enhetlig patentdomstol omfattas av den enhetliga patentdomstolens exklusiva behörighet.

Bestämmelser om kvarstad på fartyg samt om behörig domstol i vissa fall finns i 4 och
21 kap. i sjölagen (674/1994).

15 kap.

Om rättegångsombud

17 §
Ett rättegångsombud eller rättegångsbiträde eller deras biträden eller en tolk får inte

olovligen röja en enskild persons eller en familjs hemlighet eller företagshemligheter som
han eller hon har fått kännedom om

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

17 kap.

Om bevisning

13 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

En advokat, ett rättegångsbiträde som avses i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd
eller ett offentligt rättsbiträde får inte olovligen vittna om en enskild persons eller en fa-
miljs hemlighet eller en företagshemlighet som han eller hon har fått kännedom om i något
annat uppdrag än ett sådant som avses i 1 mom. Domstolen får dock ålägga personen att
vittna i ett mål där åklagaren utför åtal för ett brott för vilket det föreskrivna strängaste
straffet är fängelse i minst sex år, eller om skäl som är synnerligen viktiga med beaktande
av ärendets natur, bevisningens betydelse för avgörandet av målet och följderna av att be-
visningen läggs fram samt övriga omständigheter kräver det.

19 §
En person får vägra vittna om en företagshemlighet, om inte skäl som är synnerligen

viktiga med beaktande av ärendets natur, bevisningens betydelse för avgörandet av målet
och följderna av att bevisningen läggs fram samt övriga omständigheter kräver att han el-
ler hon vittnar.

————
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Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.
Bestämmelserna i 7 kap. 4 § 6 och 7 mom. träder dock i kraft vid en tidpunkt som före-

skrivs genom förordning av statsrådet.
På ärenden som blivit anhängiga före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestäm-

melser som gällde vid ikraftträdandet.

Nådendal den 10 augusti 2018

Republikens President

 Sauli Niinistö

Näringsminister Mika Lintilä
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