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oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 4 ja 12 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 4 § ja 12 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat,

7 luvun 4 § laeissa 1065/1991, 235/1995 ja 707/2007 sekä 12 §:n 1 momentti laissa 1065/1991,
seuraavasti:

7 luku

Turvaamistoimista

4 §
Tässä luvussa tarkoitetusta turvaamistoi-

mesta päättää yleinen tuomioistuin hakemuk-
sesta. Turvaamistointa koskevan asian käsit-
telee se tuomioistuin, jossa hakijan vaati-
musta tai oikeutta koskevan pääasian oikeu-
denkäynti on vireillä. Jos pääasian käsittely
on päättynyt eikä muutoksenhakua varten
säädetty aika ole kulunut umpeen, turvaamis-
tointa koskevan asian käsittelee pääasiaa vii-
meksi käsitellyt tuomioistuin. Jos oikeuden-
käyntiä ei ole vireillä, toimivaltainen tuomi-
oistuin määräytyy 10 luvun säännösten pe-
rusteella.

Jos yleinen tuomioistuin ei ole toimivaltai-
nen käsittelemään 1 momentissa tarkoitettua
pääasiaa, turvaamistoimesta päättää sen paik-
kakunnan käräjäoikeus, missä vastapuolella
on kotipaikka taikka missä kyseinen omai-
suus tai huomattava osa siitä sijaitsee tai
missä turvaamistoimen tarkoitus voi muutoin
toteutua.

Turvaamistoimesta päättää 1 ja 2 momen-
tissa säädetyn sijasta markkinaoikeus, jos
pääasia on oikeudenkäynnistä markkinaoi-
keudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun
4 §:n 1 momentin 1—10, 13 tai 15 kohdassa
taikka 2 momentissa mainitussa laissa mark-
kinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaksi sää-
detty riita-asia taikka mainitun lain 1 luvun 6
§:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu asia ja
pääasian oikeudenkäynti on vireillä markki-
naoikeudessa tai sen käsittely markkinaoi-
keudessa on päättynyt eikä muutoksenhakua
varten säädetty aika ole kulunut umpeen.
Markkinaoikeus päättää turvaamistoimesta
myös, jos mainittua pääasiaa koskeva oikeu-
denkäynti ei ole vielä vireillä.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädetyn sijasta
markkinaoikeus päättää turvaamistoimesta
myös, jos pääasia on oikeudenkäynnistä
markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun
5 §:ssä tarkoitettu riita-asia ja pääasian oikeu-
denkäynti on vireillä markkinaoikeudessa tai
sen käsittely markkinaoikeudessa on päätty-
nyt eikä muutoksenhakua varten säädetty
aika ole kulunut umpeen.

Aluksen takavarikosta sekä toimivaltai-
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sesta tuomioistuimesta eräissä tapauksissa
säädetään merilain (674/1994) 4 ja 21 lu-
vussa.

12 §
Kanne 10 §:ssä tarkoitettujen kulujen kor-

vaamisesta silloin, kun pääasiaa ei ole saa-
tettu 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla
vireille, sekä 11 §:ssä tarkoitettujen vahingon
ja kulujen korvaamisesta on pantava vireille
siinä käräjäoikeudessa, jolla on toimivalta
tutkia 6 §:ssä tarkoitettu kanne, taikka, jos
kanne ei ole käräjäoikeudessa käsiteltävä, kä-
räjäoikeudessa sillä paikkakunnalla, missä
vastapuolen on vastattava sellaisessa riita-asi-
assa tai missä turvaamistoimi on täytäntöön-
pantu. Edellä 4 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoi-
tetuissa asioissa kanne 10 §:ssä tarkoitettujen
kulujen korvaamisesta silloin, kun pääasiaa ei
ole saatettu 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla
tavalla vireille, sekä 11 §:ssä tarkoitettujen

vahingon ja kulujen korvaamisesta on kuiten-
kin pantava vireille markkinaoikeudessa.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2013.

Jos pääasia on tullut käräjäoikeudessa vi-
reille ennen tämän lain voimaantuloa, sovel-
letaan tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleita säännöksiä.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
leita säännöksiä sovelletaan 2 momentissa
säädetyn lisäksi myös, jos turvaamistointa on
haettu ennen tämän lain voimaantuloa. Jos
tässä momentissa tarkoitettuun turvaamistoi-
meen liittyvä pääasia pannaan kuitenkin vi-
reille markkinaoikeudessa, kanne 7 luvun 11
§:ssä tarkoitettujen vahingon ja kulujen kor-
vaamisesta on pantava vireille markkinaoi-
keudessa.
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