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L a g

120/2013

om ändring av lagen om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella
rättigheter

Utfärdad i Helsingfors den 31 januari 2013

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till lagen om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter

(344/2000) en ny 7 b § som följer:

7 b §

Forum

Marknadsdomstolen beslutar om en säk-
ringsåtgärd i de fall som avses i 1 § 1 mom.
och 1 § 2 mom. 2 punkten samt om ett
åläggande om rätt till information enligt
7 a §, om en rättegång i huvudsaken pågår i
marknadsdomstolen eller handläggningen av
huvudsaken i marknadsdomstolen har avslu-
tats och tiden för ändringssökande inte har
löpt ut. Marknadsdomstolen beslutar om säk-
ringsåtgärden och åläggandet om rätt till in-
formation enligt 7 a § också när rättegång i
huvudsaken ännu inte har inletts.

I övrigt beslutar den behöriga domstolen
enligt 7 kap. 4 § 1 mom. i rättegångsbalken

om en säkringsåtgärd som avses i denna lag
och om ett åläggande om rätt till information
enligt 7 a §.

Denna lag träder i kraft den 1 september
2013.

Om huvudsaken har blivit anhängig i
tingsrätten innan denna lag träder i kraft,
tillämpas de bestämmelser som gäller vid
ikraftträdandet.

De bestämmelser som gäller vid ikraftträ-
dandet tillämpas förutom på det fall som
anges i 2 mom. även när ansökan om säk-
ringsåtgärd har gjorts eller en begäran om
åläggande enligt 7 a § har framställts innan
denna lag träder i kraft. Om en huvudsak som
har samband med en säkringsåtgärd som av-
ses i detta moment eller med en begäran om

RP 124/2012
LaUB 15/2012
RSv 158/2012

http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20120124


ett åläggande enligt 7 a § som avses i detta
moment dock anhängiggörs i marknadsdom-
stolen ska en talan om ersättande av skada

och kostnader enligt 7 kap. 11 § i rättegångs-
balken anhängiggöras i marknadsdomstolen.

Helsingfors den 31 januari 2013
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