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om ändring av 7 kap. 4 och 12 § i rättegångsbalken

Utfärdad i Helsingfors den 31 januari 2013

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i rättegångsbalken 7 kap. 4 § och 12 § 1 mom., sådana de lyder, 7 kap. 4 § i lagarna

1065/1991, 235/1995 och 707/2007 samt 12 § 1 mom. i lag 1065/1991, som följer:

7 kap.

Om säkringsåtgärder

4 §
Angående säkringsåtgärder enligt detta ka-

pitel beslutar de allmänna domstolarna på
ansökan. Ärenden som avser säkringsåtgär-
der handläggs av den domstol där rätte-
gången i den huvudsak som gäller sökandens
yrkande eller rättighet är anhängig. Om be-
handlingen av huvudsaken har avslutats och
den tid inom vilken ändring ska sökas inte
har löpt ut, ska ärendet som gäller säkringsåt-
gärden handläggas av den domstol som se-
nast behandlade huvudsaken. Om en rätte-
gång inte är anhängig, avgörs frågan om be-
hörig 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 tingsrät-
ten på motpartens hemort eller på den ort där
egendomen eller en betydande del av den
finns eller där syftet med säkringsåtgärden
annars kan nås.

Med avvikelse från det som föreskrivs i
1 och 2 mom. ska marknadsdomstolen be-

sluta om en säkringsåtgärd, om huvudsaken
är ett tvistemål som hör till marknadsdomsto-
lens 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 mark-
nadsdomstolen (100/2013) eller ett ärende
som avses i 1 kap. 6 § 2 mom. 1 punkten i
den lagen och en rättegång i huvudsaken
pågår i marknadsdomstolen eller handlägg-
ningen i marknadsdomstolen har avslutats
och tiden för ändringssökande inte har löpt
ut. Marknadsdomstolen ska besluta om säk-
ringsåtgärden också när rättegång i huvudsa-
ken ännu inte har inletts.

Med avvikelse från det som föreskrivs i
1 och 2 mom. ska marknadsdomstolen be-
sluta om en säkringsåtgärd också när huvud-
saken är ett tvistemål som avses i 1 kap. 5 § i
lagen om rättegång i marknadsdomstolen och
en rättegång i huvudsaken pågår i marknads-
domstolen eller handläggningen av huvudsa-
ken i marknadsdomstolen har avslutats och
tiden för ändringssökande inte har löpt ut.

Bestämmelser om kvarstad på fartyg samt
om behörig domstol i vissa fall finns i 4 och
21 kap. i sjölagen (674/1994).
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12 §
Talan om kostnadsersättning enligt 10 § i

de fall då huvudsaken inte har anhängiggjorts
i enlighet med 6 § 1 mom. samt ersättning
enligt 11 § för skador och kostnader ska
väckas vid den tingsrätt som är behörig att
pröva ett käromål som avses i 6 § eller, om
talan inte ska behandlas av en tingsrätt, vid
tingsrätten på den ort där motparten ska svara
i ett sådant tvistemål eller där säkringsåtgär-
den har verkställts. I de mål och ärenden som
avses i 4 § 3 och 4 mom. ska talan om
ersättning för kostnader enligt 10 § i de fall
då huvudsaken inte har anhängiggjorts i en-
lighet med 6 § 1 mom. samt talan om ersätt-
ning enligt 11 § för skador och kostnader
dock väckas vid marknadsdomstolen.
— — — — — — — — — — — — —

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 en
säkringsåtgärd har gjorts innan denna lag trä-
der i kraft. Om en huvudsak som har sam-
band med en säkringsåtgärd enligt detta mo-
ment dock anhängiggörs i marknadsdomsto-
len ska en talan om ersättande av skada och
kostnader enligt 7 kap. 11 § anhängiggöras i
marknadsdomstolen.
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