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L a g

100/2013

om rättegång i marknadsdomstolen

Utfärdad i Helsingfors den 31 januari 2013

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om marknadsdom-
stolens behörighet, om hur ett mål eller
ärende väcks och handläggs i domstolen och
om överklagande av marknadsdomstolens av-
göranden.

Bestämmelser om marknadsdomstolens
domförhet och verksamhet finns i lagen om
marknadsdomstolen (99/2013).

2 §

Konkurrens- och tillsynsärenden

Marknadsdomstolen handlägger som kon-
kurrens- och tillsynsärenden de ärenden som
hör till dess behörighet enligt

1) konkurrenslagen (948/2011),
2) elmarknadslagen (386/1995),
3) naturgasmarknadslagen (508/2000),
4) järnvägslagen (304/2011),
5) lagen om flygplatsnät och flygplatsav-

gifter (210/2011),
6) lagen om avskiljning och lagring av

koldioxid (416/2012),

7) lagen om Finansinspektionen
(878/2008).

Marknadsdomstolen handlägger som kon-
kurrens- och tillsynsärenden också följande
ärenden som hör till dess behörighet:

1) ärenden som gäller påförande av på-
följdsavgift enligt 122 § i kommunikations-
marknadslagen (393/2003),

2) ärenden som gäller påförande av på-
följdsavgift enligt 36 a § i lagen om televi-
sions- och radioverksamhet (744/1998),

3) besvär över Energimarknadsverkets be-
slut enligt 21 § 3 mom. i lagen om en effekt-
reserv som säkerställer balansen mellan el-
produktion och elförbrukning (117/2011).

3 §

Upphandlingsärenden

Marknadsdomstolen handlägger som upp-
handlingsärenden de ärenden som hör till
dess behörighet enligt

1) lagen om offentlig upphandling
(348/2007),

2) lagen om upphandling inom sektorerna
vatten, energi, transporter och posttjänster
(349/2007),

3) lagen om elektroniska auktioner och
dynamiska inköpssystem (698/2011),
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4) lagen om offentlig försvars- och säker-
hetsupphandling (1531/2011),

5) kollektivtrafiklagen (869/2009),
6) lagen om beaktande av energi- och mil-

jökonsekvenser vid offentlig upphandling av
fordon (1509/2011).

Som upphandlingsärenden handlägger
marknadsdomstolen också de besvär över
Energimarknadsverkets beslut enligt 21 §
2 mom. i lagen om en effektreserv som sä-
kerställer balansen mellan elproduktion och
elförbrukning som hör till dess behörighet.

4 §

Mål och ärenden som gäller industriella
rättigheter och upphovsrätt

Marknadsdomstolen handlägger som mål
och ärenden som gäller industriella rättighe-
ter och upphovsrätt de mål och ärenden som
hör till dess behörighet enligt

1) patentlagen (550/1967),
2) lagen om rätt till arbetstagares uppfin-

ningar (656/1967),
3) lagen om rätt till uppfinningar vid hög-

skolor (369/2006),
4) lagen om uppfinningar av betydelse för

landets försvar (551/1967),
5) lagen om nyttighetsmodellrätt

(800/1991),
6) lagen om ensamrätt till kretsmönster för

integrerade kretsar (32/1991),
7) varumärkeslagen (7/1964),
8) lagen om kollektivmärken (795/1980),
9) mönsterrättslagen (221/1971),
10) firmalagen (128/1979),
11) handelsregisterlagen (129/1979),
12) lagen om patent- och registerstyrelsen

(575/1992),
13) lagen om växtförädlarrätt (1279/2009),
14) lagen om domännamn (228/2003),
15) upphovsrättslagen (404/1961).
Som mål och ärenden som gäller industri-

ella rättigheter och upphovsrätt handlägger
marknadsdomstolen även tvistemål som hör
till dess behörighet enligt lagen om otillbörligt
förfarande i näringsverksamhet (1061/1978).

Marknadsdomstolen handlägger som mål
och ärenden som gäller industriella rättigheter
och upphovsrätt dessutom de mål och ärenden
som hör till dess behörighet enligt 7 kap. i

rättegångsbalken samt enligt lagen om säker-
ställande av bevisning i tvistemål som gäller
immateriella rättigheter (344/2000).

5 §

Behörighet i tvistemål som hänför sig till ett
mål som gäller industriella rättigheter eller

upphovsrätt

I samband med ett tvistemål som hör till
dess behörighet enligt någon lag som nämns i
4 § 1 mom. 1—10, 13 eller 15 punkten eller i
2 mom. får marknadsdomstolen pröva även
något annat tvistemål, om käranden väcker
talan samtidigt mot samma svarande eller
mot olika svarande och käromålen stöder sig
på väsentligen samma grund. Av särskilda
skäl kan marknadsdomstolen pröva ett sådant
annat tvistemål fastän talan inte har väckts
samtidigt. Talan måste i så fall väckas innan
förberedelsen enligt 5 kap. 28 § 1 mom. i
rättegångsbalken har förklarats avslutad eller
innan en utsatt tid enligt 5 kap. 22 § i rätte-
gångsbalken har löpt ut, om parten har före-
lagts en utsatt tid.

I samband med ett tvistemål som hör till
dess behörighet enligt någon lag som nämns i
4 § 1 mom. 1—10, 13 eller 15 punkten eller i
2 mom., får marknadsdomstolen pröva även
ett genkäromål som svaranden har väckt mot
käranden i något annat mål, om genkäromålet
gäller samma sak som huvudkäromålet eller
en sak som har samband med det målet.

Vad som bestäms i 1 och 2 mom. förutsät-
ter dock att något annat inte följer av ett avtal
om behörig domstol som parterna har ingått
eller av exklusiv behörighet för någon annan
domstol.

Marknadsdomstolen fortsätter att vara be-
hörig att pröva ett mål enligt 1 och 2 mom.
även om de omständigheter som behörighe-
ten grundar sig på förändras efter det att
målet inleddes.

6 §

Marknadsrättsliga ärenden

Marknadsdomstolen handlägger som
marknadsrättsliga ärenden de ärenden som
hör till dess behörighet enligt
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1) konsumentskyddslagen (38/1978),
2) lagen om Konkurrens- och konsument-

verket (661/2012),
3) lagen om tillhandahållande av tjänster

(1166/2009),
4) lagen om indrivning av fordringar

(513/1999),
5) betaltjänstlagen (290/2010),
6) lotterilagen (1047/2001),
7) lagen om andelslag (1488/2001),
8) lagen om reglering av avtalsvillkor

mellan näringsidkare (1062/1993),
9) lagen om betalningsvillkor i kommersi-

ella avtal (30/2013),
10) lagen om gränsöverskridande förbuds-

förfarande (1189/2000),
11) alkohollagen (1143/1994),
12) tobakslagen (693/1976).
Som marknadsrättsliga ärenden handlägger

marknadsdomstolen också följande ärenden
som hör till dess behörighet:

1) ärenden som gäller meddelande av för-
bud enligt 6 § i lagen om otillbörligt förfa-
rande i näringsverksamhet,

2) ärenden som gäller Kommunikations-
verkets beslut om förbud enligt 121 a § i
kommunikationsmarknadslagen samt ärenden
som gäller konsumentombudsmannens beslut
om att stänga ett nummer eller en tjänst enligt
121 b § i den lagen,

3) ärenden som avses i 36 § i lagen om
televisions- och radioverksamhet och överva-
kas av konsumentombudsmannen.

2 kap.

Handläggning av konkurrens- och
tillsynsärenden

1 §

Handläggning av konkurrens- och
tillsynsärenden

Bestämmelser om förberedelsesamman-
träde samt muntlig förhandling i konkurrens-
och tillsynsärenden finns i 4 kap. 10 och 11 §
samt 14 §.

Till den del något annat inte bestäms i de
lagar som nämns i 1 kap. 2 §, ska konkur-
rens- och tillsynsärenden i övrigt handläggas
i marknadsdomstolen på det sätt som före-
skrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

3 kap.

Handläggning av upphandlingsärenden

1 §

Handläggning av upphandlingsärenden

Bestämmelser om förberedelsesamman-
träde samt muntlig förhandling i upphand-
lingsärenden finns i 4 kap. 10 och 11 § samt
14 §.

Till den del något annat inte bestäms i de
lagar som nämns i 1 kap. 3 §, ska upphand-
lingsärenden i övrigt handläggas i marknads-
domstolen på det sätt som föreskrivs i för-
valtningsprocesslagen.

4 kap.

Handläggning av mål och ärenden som
gäller industriella rättigheter och

upphovsrätt

1 §

Kapitlets tillämpningsområde

Ett ärende som hör till marknadsdomsto-
lens behörighet enligt någon lag som nämns i
1 kap. 4 § 1 mom. 1 och 5—14 punkten
(besvärsärende) och gäller överklagande av
ett beslut av Patent- och registerstyrelsen el-
ler av någon annan behörig myndighet (regis-
termyndighet) ska handläggas i marknads-
domstolen på det sätt som bestäms i 2—16 §.

Ett tvistemål eller ansökningsärende som
hör till marknadsdomstolens behörighet en-
ligt någon lag som nämns i 1 kap. 4 § 1 mom.
1—10, 13 och 15 punkten och i 2 mom. (ett
tvistemål eller ansökningsärende som gäller
industriella rättigheter eller upphovsrätt)
samt ett tvistemål som avses i det kapitlets
5 § ska handläggas i marknadsdomstolen på
det sätt som bestäms i 17—24 §.

2 §

Handläggning av besvärsärenden
i marknadsdomstolen

Ett besvärsärende som gäller ett beslut av
en registermyndighet handläggs och avgörs i
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marknadsdomstolen på grundval av besvären,
det överklagade beslutet och övrigt skriftligt
rättegångsmaterial.

Handläggningen av ett besvärsärende kan
kompletteras genom förberedelsesamman-
träde, muntlig förhandling eller syn.

Bestämmelser om överklagande av regis-
termyndighetens beslut samt om vem som får
överklaga beslutet och hur besvär ska anföras
finns i de lagar som nämns i 1 kap. 4 §
1 mom. 1 och 5—14 punkten.

3 §

Inledande av förberedelsen

Förberedelsen av ett besvärsärende i mark-
nadsdomstolen börjar när besvären kommer
in till domstolen.

Marknadsdomstolen kan bereda en särskild
del av besvärsärendet eller en rättegångsfråga
separat.

4 §

Syftena med förberedelsen

Vid förberedelsen ska beroende på ären-
dets natur klarläggas

1) de delar av registermyndighetens beslut
som överklagas,

2) de yrkanden som framställs i mark-
nadsdomstolen och de grunder som åberopas
till stöd för yrkandena,

3) vad rättegångsparterna är oense om i
marknadsdomstolen, samt

4) de bevis som kommer att läggas fram i
marknadsdomstolen och vad som ska styrkas
med varje enskilt bevis.

5 §

Komplettering av besvären

På komplettering av bristfälliga besvär til-
lämpas 28 § i förvaltningsprocesslagen.

Av särskilda skäl får marknadsdomstolen
ge en ändringssökande vars besvär också ef-
ter komplettering är bristfälliga ett nytt till-
fälle att komplettera dem, inom den tid som
domstolen bestämmer.

Om ändringssökanden inte iakttar uppma-
ningen och besvären är så bristfälliga att de
inte kan läggas till grund för rättegång i
marknadsdomstolen, ska besvären avvisas.
Samtidigt som marknadsdomstolen uppma-
nar ändringssökanden att komplettera besvä-
ren ska den ange vilka påföljderna kan vara
om uppmaningen försummas.

6 §

Skriftligt bemötande

Marknadsdomstolen ska uppmana änd-
ringssökandens motpart att skriftligt bemöta
besvären inom den tid som marknadsdomsto-
len bestämmer. I uppmaningen kan mark-
nadsdomstolen bestämma vilken fråga mot-
parten särskilt ska yttra sig om i bemötandet.
I samband med uppmaningen ska marknads-
domstolen dessutom delge motparten besvä-
ren och de handlingar som fogats till dem.

Marknadsdomstolen får avgöra ärendet
även om ändringssökandens motpart inte har
inkommit med sitt bemötande inom den ut-
satta tiden. Samtidigt som marknadsdomsto-
len uppmanar ändringssökandens motpart att
bemöta besvären ska den ange vilka påfölj-
derna kan vara om uppmaningen försummas.

Bemötande behöver dock inte begäras om
besvären avvisas eller genast förkastas, eller
om det av någon annan orsak är uppenbart
onödigt att begära ett bemötande.

7 §

Bemötandets innehåll

I bemötandet, som ska ställas till mark-
nadsdomstolen, ska uppges

1) det ärende som bemötandet gäller,
2) motpartens åsikt om ändringssökandens

yrkanden och om grunderna för dem,
3) de grunder som motparten stöder sig

på,
4) de bevis som motparten tänker lägga

fram och vad som ska styrkas med varje
enskilt bevis.

På de uppgifter som lämnas i bemötandet
och på undertecknandet tillämpas dessutom
24 § i förvaltningsprocesslagen. Till bemö-
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tandet ska fogas de handlingar som motpar-
ten åberopar, om de inte har lämnats in till
registermyndigheten tidigare.

Marknadsdomstolen kan vid behov ge
motparten tillfälle att komplettera sitt bemö-
tande inom den tid som domstolen bestäm-
mer.

8 §

Registermyndighetens utlåtande
i ett besvärsärende

Marknadsdomstolen ska be registermyn-
digheten om ett utlåtande om besvären inom
den tid som domstolen bestämmer. Mark-
nadsdomstolen kan i sin begäran bestämma
vilken fråga myndigheten särskilt ska yttra
sig om i utlåtandet.

Marknadsdomstolen får avgöra ärendet
även om registermyndigheten inte har inkom-
mit med sitt utlåtande inom den utsatta tiden.
Samtidigt som marknadsdomstolen ber regis-
termyndigheten om ett utlåtande ska den
ange vilka påföljderna kan vara om utlåtande
inte ges.

Utlåtande behöver dock inte begäras om
det är onödigt.

Registermyndigheten ska i sitt utlåtande
lägga fram sin uppfattning om de yrkanden
som framställs i besvären samt om grunderna
för yrkandena. Registermyndigheten ska på
marknadsdomstolens begäran ge in de hand-
lingar som det överklagade beslutet grundar
sig på och övriga nödvändiga handlingar till
domstolen.

9 §

Skriftlig utsaga

Marknadsdomstolen kan uppmana en part
eller registermyndigheten att ge in en skriftlig
utsaga till domstolen inom den tid som dom-
stolen bestämmer. Marknadsdomstolen ska
då bestämma vilken fråga rättegångsparten
ska yttra sig om.

Marknadsdomstolen får avgöra ärendet
även om rättegångsparten inte har inkommit
med sin utsaga inom den utsatta tiden. Sam-
tidigt som marknadsdomstolen uppmanar en

rättegångspart att ge in en utsaga ska den
ange vilka påföljderna kan vara om utsaga
inte ges.

10 §

Förberedelsesammanträde

I samband med förberedelsen får mark-
nadsdomstolen hålla förberedelsesamman-
träde för att nå de syften med förberedelsen
som anges i 4 §.

Förberedelsesammanträdet kan också hål-
las per telefon eller med hjälp av någon an-
nan lämplig informationsförmedling där de
som deltar i sammanträdet kan tala med var-
andra, om detta är ändamålsenligt med hän-
syn till arten och omfattningen av de frågor
som ska behandlas vid sammanträdet.

11 §

Handläggningen av ett ärende vid
förberedelsesammanträde

Till förberedelsesammanträdet ska mark-
nadsdomstolen kalla parterna och en företrä-
dare för registermyndigheten vid äventyr att
utevaro inte hindrar att ärendet handläggs.

På delgivning av en kallelse och på proto-
kollföring vid förberedelsesammanträdet til-
lämpas 43 § 3 mom. och 45 § i förvaltnings-
processlagen.

12 §

Övriga åtgärder vid förberedelsen

Vid förberedelsen får marknadsdomstolen
besluta om ett sakkunnigutlåtande ska inhäm-
tas, en handling eller ett föremål visas upp,
syn förrättas eller någon annan nödvändig
åtgärd vidtas.

Vid förberedelsen får marknadsdomstolen
även besluta om muntlig förhandling ska hål-
las och om parterna ska höras personligen,
samt om vilka vittnen, sakkunniga och andra
personer som ska höras i bevissyfte vid den
muntliga förhandlingen.

Under förberedelsen ska marknadsdomsto-
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len göra en skriftlig sammanfattning av de
yrkanden som framställts i ärendet och grun-
derna för dem samt av bevisen och vad som
ska styrkas med varje enskilt bevis, om detta
anses främja förberedelsen. Parterna och re-
gistermyndigheten ska ges tillfälle att yttra
sig om sammanfattningen.

13 §

Tidsfrist för att lägga fram
rättegångsmaterialet

För att förhindra dröjsmål eller av någon
annan grundad anledning får marknadsdom-
stolen uppmana en part att inom en tid som
domstolen bestämmer

1) framställa sina yrkanden och grunderna
för dem,

2) uppge alla de bevis som parten tänker
lägga fram och vad som ska styrkas med
varje enskilt bevis,

3) lägga fram alla de skriftliga bevis som
parten åberopar.

Den uppmaning som avses i 1 mom. ska
ges vid äventyr att parten inte efter denna tid
får åberopa nya yrkanden eller omständighe-
ter eller uppge nya bevis, om inte parten gör
sannolikt att det finns giltigt skäl för detta.

Om en part önskar åberopa ett nytt yr-
kande eller en ny omständighet eller uppge
nya bevis efter att den tid som avses i 1 mom.
har gått ut, ska parten utan dröjsmål meddela
marknadsdomstolen detta och samtidigt redo-
göra för varför han eller hon inte har följt
marknadsdomstolens uppmaning.

14 §

Muntlig förhandling

På muntlig förhandling tillämpas 37 och
38 § i förvaltningsprocesslagen.

På handläggning av ett ärende vid muntlig
förhandling tillämpas 39, 40 och 43—50 § i
förvaltningsprocesslagen. Marknadsdomsto-
len får dock med samtycke av en part eller
registermyndigheten anförtro parten eller
myndigheten uppgiften att kalla ett vittne, en
sakkunnig eller någon annan som ska höras i

bevissyfte till den muntliga förhandlingen,
om domstolen anser att det finns grundad
anledning till det.

15 §

Underrättelse till registermyndigheten
i ett besvärsärende

Marknadsdomstolen ska genast underrätta
den behöriga registermyndigheten om att ett
besvärsärende har väckts. Underrättelse be-
höver inte göras i fråga om besvärsärenden
som hör till marknadsdomstolens behörighet
enligt de lagar som nämns i 1 kap. 4 §
1 mom. 10 och 11 punkten eller i fråga om
besvärsärenden som avses i 5 § 1 mom.
6 punkten i lagen om patent- och registersty-
relsen.

Marknadsdomstolen ska skicka en kopia
av beslutet i ett besvärsärende till den behö-
riga registermyndigheten och samtidigt med-
dela om beslutet har vunnit laga kraft.

16 §

Tillämpning av förvaltningsprocesslagen

Till den del något annat inte bestäms i
denna lag eller i de lagar som nämns i 1 kap.
4 § 1 mom. 1 eller 5—14 punkten, tillämpas
på handläggningen av besvärsärenden i
marknadsdomstolen vad som föreskrivs i för-
valtningsprocesslagen.

17 §

Tillämpning av rättegångsbalken

Om inte något annat följer av denna lag
eller, i fråga om ett tvistemål eller ansök-
ningsärende som gäller industriella rättighe-
ter eller upphovsrätt, av någon lag som
nämns i 1 kap. 4 § 1 mom. 1—10, 13 eller 15
punkten eller i 2 mom., tillämpas i tillämpliga
delar på handläggningen i marknadsdomsto-
len av de tvistemål och ansökningsärenden
som hör till marknadsdomstolens behörighet
enligt de lagar som nämns i det kapitlets 4 §
1 mom. 1—10, 13 och 15 punkten och i 2

6 100/2013



mom. samt av de tvistemål som avses i det
kapitlets 5 § vad som i rättegångsbalken före-
skrivs om handläggningen av tvistemål och
ansökningsärenden i tingsrätten.

18 §

Bestämmelser om tvistemål och ansökningsä-
renden som gäller industriella rättigheter

På handläggningen i marknadsdomstolen
av de tvistemål och ansökningsärenden som
hör till marknadsdomstolens behörighet en-
ligt de lagar som nämns i 1 kap. 4 § 1 mom.
1—10 och 13 punkten tillämpas i tillämpliga
delar utöver 17 § vad som föreskrivs nedan i
detta kapitel.

19 §

Skyldighet att anmäla och underrätta

Den som tänker väcka talan om att en
sådan registrerad industriell rättighet eller re-
gistrering av en industriell rättighet som av-
ses i någon lag som nämns i 1 kap. 4 § 1
mom. 1, 5—9 eller 13 punkten ska ogiltigför-
klaras, förverkas eller upphävas eller om att
rättigheten ska överföras eller tvångslicens
som gäller rättigheten i fråga ska meddelas,
ska anmäla detta till den behöriga register-
myndigheten och dessutom underrätta varje
licens- eller panträttsinnehavare som är an-
tecknad i registret om saken. Om en licensin-
nehavare tänker väcka talan om intrång i den
ensamrätt som en registrerad industriell rät-
tighet som avses i någon lag som nämns i 1
kap. 4 § 1 mom. 1, 5—9 eller 13 punkten
medför, ska han eller hon på motsvarande
sätt underrätta innehavaren av rättigheten om
detta.

Den skyldighet att anmäla och underrätta
som avses i 1 mom. anses ha fullgjorts när
anmälan eller underrättelsen har postats som
en rekommenderad försändelse under den
adress som antecknats i det register där rättig-
heten i fråga finns införd.

Om det när talan väcks inte visas att anmä-
lan eller underrättelse har gjorts enligt 1 och
2 mom., ska marknadsdomstolen ge käranden
nödvändig tid till detta. Om käranden försit-
ter denna tid, ska talan avvisas.

20 §

Väckande av genkäromål om
ogiltigförklaring

Om det i ett mål som gäller intrång i den
ensamrätt som en industriell rättighet som
avses i någon lag som nämns i 1 kap. 4 §
1 mom. 1, 7—10 eller 13 punkten medför
görs en invändning om att registrerad indu-
striell rättighet eller registrering av en indu-
striell rättighet ska ogiltigförklaras, förverkas
eller upphävas, ska marknadsdomstolen, om
inte talan om detta har väckts, bestämma att
talan ska väckas inom en viss tid, vid äventyr
att invändningen avvisas. Ett yrkande om att
växtförädlarrätt ska förklaras förverkad ska
dock framställas hos Evira.

Marknadsdomstolen handlägger och avgör
den talan om intrång som avses i 1 mom. och
genkäromålet vid samma rättegång. Mark-
nadsdomstolen får dock av särskilda skäl av-
bryta handläggningen av talan om intrång
tills genkäromålet har avgjorts slutligt.

Vad som i 1 och 2 mom. föreskrivs om
industriella rättigheter som avses i de lagar
som nämns i 1 kap. 4 § 1 mom. 1, 7—10 och
13 punkten gäller i tillämpliga delar även
nyttighetsmodeller och kretsmönster för inte-
grerade kretsar. Yrkande på ogiltigförklaring
av registreringen av en nyttighetsmodell eller
ett kretsmönster för integrerade kretsar ska
dock framställas hos Patent- och registersty-
relsen.

Det som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller
också i tillämpliga delar när det i ett ärende
som gäller intrång i den ensamrätt som ett
inarbetat varumärke medför görs en invänd-
ning om att varumärket ska förklaras förver-
kat.

21 §

Fastställelsetalan

Vad som i 19 § föreskrivs om licensinne-
havarens skyldigheter när denne tänker väcka
talan om intrång i en industriell rättighet som
grundar sig på registrering och avses i någon
lag som nämns i 1 kap. 4 § 1 mom. 1,
5—9 eller 13 punkten, gäller i tillämpliga
delar också mål där en fastställelsetalan förs
om den ensamrätt som den industriella rättig-
heten medför existerar eller käranden åtnjuter
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skydd mot annan på grundval av den ensam-
rätten.

Vad som i 20 § 1 och 2 mom. föreskrivs
om mål som gäller intrång i industriella rät-
tigheter som avses i de lagar som nämns i
1 kap. 4 § 1 mom. 1, 7—10 och 13 punkten,
gäller i tillämpliga delar också mål där en
fastställelsetalan förs om den ensamrätt som
den industriella rättigheten medför existerar
eller om käranden åtnjuter skydd mot annan
på grundval av den ensamrätten. Ett yrkande
om att växtförädlarrätt ska förklaras förver-
kad ska dock framställas hos Evira. Vad som
i detta moment föreskrivs om industriella rät-
tigheter som avses i de lagar som nämns i
1 kap. 4 § 1 mom. 1, 7—10 och 13 punkten
gäller i tillämpliga delar även nyttighetsmo-
deller och kretsmönster för integrerade kret-
sar. Yrkande på ogiltigförklaring av registre-
ringen av en nyttighetsmodell eller ett krets-
mönster för en integrerad krets ska dock
framställas hos Patent- och registerstyrelsen.

Vad som i 20 § 4 mom. föreskrivs om mål
som gäller intrång i den ensamrätt som ett
inarbetat varumärke medför gäller i tillämp-
liga delar också mål där en fastställelsetalan
förs om den nämnda ensamrätten existerar
eller om käranden åtnjuter skydd mot annan
på grundval av den ensamrätten.

22 §

Registermyndighetens utlåtande i tvistemål
och ansökningsärenden

Marknadsdomstolen får be den behöriga
registermyndigheten om ett utlåtande i ett
tvistemål eller ansökningsärende som hör till
marknadsdomstolens behörighet enligt de la-
gar som nämns i 1 kap. 4 § 1 mom.
1—10 och 13 punkten.

I begäran om utlåtande ska marknadsdom-
stolen specificera de frågor som ska tas upp i
utlåtandet.

23 §

Anmälan till registermyndigheten
i ett tvistemål

Marknadsdomstolen ska skicka en kopia
av avgörandet i ett tvistemål som avses i de

lagar som nämns i 1 kap. 4 § 1 mom.
1—10 och 13 punkten till den behöriga regis-
termyndigheten och samtidigt meddela om
avgörandet har vunnit laga kraft.

Genom förordning av justitieministeriet fö-
reskrivs vid behov om marknadsdomstolens
skyldighet att göra anmälan om sina avgöran-
den i tvistemål som avses i 1 mom. genom att
registrera uppgifter om avgörandena i regist-
ret över avgöranden och meddelanden om
avgöranden i justitieförvaltningens riksomfat-
tande informationssystem eller genom att
överföra uppgifterna till Rättsregistercentra-
len för förmedling till den behöriga register-
myndigheten. På registreringen och överfö-
ringen tillämpas lagen om justitieförvaltning-
ens riksomfattande informationssystem
(372/2010) och vad som föreskrivs med stöd
av den.

24 §

Europeiskt patent och skyddssystemen för
industriella rättigheter inom Europeiska

unionen

Vad som bestäms ovan i detta kapitel om
handläggning i marknadsdomstolen av tviste-
mål och ansökningsärenden som gäller pa-
tent, tillämpas även på handläggningen av
ärenden som gäller europeiskt patent enligt
70 f § i patentlagen. Vad som bestäms i 19,
22 och 23 § om behörig registermyndighet
ska tillämpas på Patent- och registerstyrelsen.

Bestämmelser om handläggningen av ett
tvistemål eller ansökningsärende som gäller
gemenskapsformgivning eller ett gemen-
skapsvarumärke och som hör till marknads-
domstolen finns i rådets förordning (EG) nr
6/2002 om gemenskapsformgivning och rå-
dets förordning (EG) nr 207/2009 om gemen-
skapsvarumärken. På handläggningen av
dessa mål och ärenden i marknadsdomstolen
tillämpas dessutom i tillämpliga delar vad
som föreskrivs i 17, 18 och 20 § samt i 21 § 2
mom.

Bestämmelser om handläggningen av ett
tvistemål eller ansökningsärende som gäller
gemenskapens växtförädlarrätt och som hör
till marknadsdomstolen finns i rådets förord-
ning (EG) nr 2100/94 om gemenskapens växt-
förädlarrätt. På handläggningen av dessa mål
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och ärenden i marknadsdomstolen tillämpas
dessutom i tillämpliga delar vad som före-
skrivs i 17, 18 och 20 § samt i 21 § 2 mom.

5 kap.

Handläggning av marknadsrättsliga
ärenden

1 §

Hur ett marknadsrättsligt ärende väcks

Ett marknadsrättsligt ärende väcks genom
att en skriftlig ansökan ges in till marknads-
domstolen.

2 §

Vem som har rätt att väcka ett ärende

Ansökan enligt 1 § får göras av
1) konsumentombudsmannen i ärenden

som avses i konsumentskyddslagen, utom i
ärenden som avses i 2 kap. 18 § i den lagen,
där ansökan får göras av näringsidkaren,

2) konsumentombudsmannen i ärenden
som avses i lagen om Konkurrens- och kon-
sumentverket,

3) konsumentombudsmannen eller den nä-
ringsidkare mot vilken konsumentombuds-
mannens förbud riktas i ärenden som avses i
13 § 1 mom. i lagen om indrivning av ford-
ringar och, i ärenden som avses i 13 §
2 mom. i den lagen, den näringsidkare som
ett förfarande som strider mot 4 , 4 a, 4 b
eller 7 § i den lagen riktas mot, eller en
registrerad förening som bevakar näringsid-
karnas intressen,

4) konsumentombudsmannen i ärenden
som avses i betaltjänstlagen,

5) en revisor som granskar sparkasseverk-
samhet eller en registrerad förening som be-
vakar medlemsplacerarnas intressen och av
vars medlemmar minst hälften är medlems-
placerare, i ärenden som avses i lagen om
andelslag,

6) en registrerad förening som bevakar nä-
ringsidkarnas intressen eller den näringsid-
kare eller upphandlande enhet mot vilken
tillämpningen av ett avtalsvillkor eller avtals-
praxis riktas, i ärenden som avses i lagen om
reglering av avtalsvillkor mellan näringsid-
kare,

7) en utländsk organisation eller myndig-
het i ärenden som avses i lagen om gränsö-
verskridande förbudsförfarande, enligt vad
som bestäms närmare i den lagen.

I ärenden som gäller meddelande av ett
förbud som avses i 6 § i lagen om otillbörligt
förfarande i näringsverksamhet får ansökan
enligt 1 § i detta kapitel göras av den närings-
idkare som ett i 1—3 § i den lagen avsett
förfarande riktas mot eller vars verksamhet
det kan skada eller vars affärshemlighet, tek-
niska förebild eller tekniska anvisning en an-
nan näringsidkare har utnyttjat eller röjt i
strid med 4 § i den lagen, eller av en registre-
rad förening som bevakar näringsidkarnas in-
tressen.

I ärenden som avses i 121 a och 121 b § i
kommunikationsmarknadslagen och som gäl-
ler meddelande av ett förbud eller åläggande
att stänga ett nummer eller en tjänst får ansö-
kan enligt 1 § i detta kapitel göras av det
teleföretag som Kommunikationsverkets eller
konsumentombudsmannens beslut riktar sig
mot, samt i ärenden som avses i 121 b § och
som gäller åläggande att stänga ett nummer
eller en tjänst även av den tjänsteleverantör
som tillhandahåller den tjänst vars använd-
ning hindras.

I de ärenden som avses i 36 § i lagen om
televisions- och radioverksamhet får ansökan
enligt 1 § i detta kapitel göras av konsument-
ombudsmannen.

En ansökan som gäller utdömande av vite
som ett förbud har förenats med får dock
göras av

1) konsumentombudsmannen i ärenden
som avses i 2 kap. 18 § i konsumentskydds-
lagen,

2) konsumentombudsmannen i ärenden
som gäller vite som konsumentombudsman-
nen förelagt i ärenden enligt 13 § 1 mom. i
lagen om indrivning av fordringar,

3) Kommunikationsverket i ärenden som
gäller vite som Kommunikationsverket har
förelagt i ett ärende som avses i kommunika-
tionsmarknadslagen samt, på motsvarande
sätt, konsumentombudsmannen i ärenden
som gäller vite som konsumentombudsman-
nen har förelagt i ett ärende som avses i den
lagen.

Bestämmelser om vem som har rätt att
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väcka ärenden som avses i lotterilagen, alko-
hollagen och tobakslagen utfärdas särskilt.

3 §

Subsidiär rätt att väcka ärenden

Om konsumentombudsmannen vägrar att
till marknadsdomstolen föra ett ärende som
avses i konsumentskyddslagen, lagen om
Konkurrens- och konsumentverket, 13 §
1 mom. i lagen om indrivning av fordringar
eller 36 § i lagen om televisions- och radio-
verksamhet och som gäller förbud mot en
marknadsföringsåtgärd, ett avtalsvillkor eller
ett indrivningsförfarande, får ansökan enligt
1 § göras av en registrerad förening som be-
vakar löntagarnas och konsumenternas intres-
sen.

4 §

Ansökan

I ansökan ska uppges
1) sökandens preciserade yrkande,
2) de omständigheter som yrkandet base-

rar sig på,
3) i den mån det är möjligt de bevis som

sökanden har för avsikt att lägga fram till
stöd för sin ansökan och vad han eller hon
har för avsikt att styrka med varje enskilt
bevis,

4) ett yrkande om ersättning för rätte-
gångskostnaderna i ett mål eller ärende som
gäller påförande av förbud enligt 6 § i lagen
om otillbörligt förfarande i näringsverksam-
het, om sökanden anser det befogat.

Om ärendet väcks efter ett myndighetsbe-
slut ska till ansökan även fogas beslutet i
original eller som kopia samt ett bevis över
dagen för delfåendet av beslutet.

I ansökan ska uppges parternas namn och
hemorter samt hur parternas lagliga företrä-
dare eller ombud kan nås och den postadress
samt en eventuell annan adress till vilken
kallelser, uppmaningar och meddelanden
som gäller målet eller ärendet kan sändas
(processadress). Marknadsdomstolen ska
också på lämpligt sätt meddelas hur parterna
kan nås per telefon och på något annat sätt.
Om någon av uppgifterna ändras senare, ska

sökanden meddela marknadsdomstolen detta
utan dröjsmål.

Ansökan ska undertecknas av parten eller,
om parten inte själv har uppsatt den, av den
som har gjort det. Denna person ska samti-
digt uppge sitt yrke och sin boningsort.

5 §

Förberedelse

Förberedelsen av ett ärende börjar när an-
sökan kommer in till marknadsdomstolen.
Förberedelsen kan vara skriftlig eller muntlig.

Vid förberedelsen ska klarläggas
1) parternas yrkanden och grunderna för

dem,
2) vad parterna är oense om,
3) vilka bevis som kommer att läggas

fram och vad som ska styrkas med varje
enskilt bevis.

6 §

Delgivning av ansökan

Marknadsdomstolen ska delge ansökan
den näringsidkare eller person som yrkandet
riktas mot. Om ansökan gäller ett beslut eller
ett föreläggande av en myndighet, ska ansö-
kan dessutom delges den myndighet vars be-
slut eller föreläggande ansökan gäller.

Marknadsdomstolen ska i delgivningen
uppmana mottagaren att skriftligt bemöta an-
sökan inom utsatt tid. I bemötandet ska mot-
tagaren

1) yttra sig om sökandens yrkande och
grunderna för yrkandet,

2) nämna de fakta som bemötandet base-
rar sig på,

3) i den mån det är möjligt uppge de bevis
som mottagaren har för avsikt att lägga fram
till stöd för sitt bemötande och vad som ska
styrkas med varje enskilt bevis,

4) uppge ett yrkande om ersättning för
rättegångskostnaderna i ett mål eller ärende
som gäller meddelande av förbud enligt 6 § i
lagen om otillbörligt förfarande i näringsverk-
samhet, om mottagaren anser det befogat.

Marknadsdomstolen kan dessutom upp-
mana mottagaren att yttra sig om någon sär-
skild fråga.
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I delgivningen ska mottagaren uppmanas
att lämna uppgifter om hur mottagarens lag-
liga företrädare eller ombud kan nås och att
också uppge den postadress samt en eventuell
annan adress till vilken kallelser, uppma-
ningar och meddelanden som gäller målet
kan sändas (processadress). I delgivningen
ska meddelas att en handling kan delges par-
ten genom att den sänds till den processa-
dress som parten har uppgett i bemötandet.
Mottagaren ska också på lämpligt sätt med-
dela marknadsdomstolen hur mottagaren
själv kan nås per telefon och på något annat
sätt. Om någon av uppgifterna ändras senare,
ska mottagaren meddela marknadsdomstolen
detta utan dröjsmål.

I delgivningen ska dessutom meddelas att
ett bemötande ska undertecknas av parten
eller, om parten inte själv har uppsatt det, av
den som har gjort det och att denna person
ska uppge sitt yrke och sin hemort.

Delgivningen ska verkställas på det sätt
som bestäms i 11 kap. 3, 3 b och 4 §, 5 §
1 mom. samt 7—10 § i rättegångsbalken.

7 §

Delgivning av en ansökan som gäller medde-
lande av förbud enligt 6 § i lagen om otill-

börligt förfarande i näringsverksamhet

Marknadsdomstolen ska delge konsument-
ombudsmannen en ansökan som avses i 2 §
2 mom.

8 §

Delgivning av en ansökan i vissa andra fall

Marknadsdomstolen ska delge andelslagets
revisor som granskar sparkassan en ansökan
av en förening som avses i 2 § 1 mom.
5 punkten.

Marknadsdomstolen ska delge konsument-
ombudsmannen, Tillstånds- och tillsynsver-
ket för social- och hälsovården eller Kommu-
nikationsverket en ansökan av en utländsk
organisation eller myndighet som avses i 2 §
1 mom. 7 punkten i ärenden som hör till
respektive tillsynsmyndighet. Myndigheten i
fråga ska ges tillfälle att bli hörd, om inte
detta i onödan fördröjer avgörandet av ären-
det.

9 §

Handläggning av ett yrkande på temporärt
förbud

Ett yrkande på att ett temporärt förbud ska
meddelas får handläggas i skriftligt förfa-
rande.

Ett yrkande av konsumentombudsmannen
på att ett temporärt förbud ska meddelas i ett
ärende som avses i konsumentskyddslagen,
lagen om Konkurrens- och konsumentverket,
13 § 1 mom. i lagen om indrivning av ford-
ringar eller 36 § i lagen om televisions- och
radioverksamhet får avgöras fast yrkandet
inte har kunnat delges den som yrkandet rik-
tar sig mot.

10 §

Sammanträde

Marknadsdomstolen ska hålla samman-
träde i marknadsrättsliga ärenden.

Sammanträde behöver dock inte hållas till
den del ett ärende avvisas eller avskrivs eller
förlikning stadfästs i det. Marknadsdomsto-
len får även avgöra ett ärende utan att hålla
sammanträde, om ärendet är av sådan art att
ett sammanträde inte är nödvändigt för att det
ska kunna avgöras och ingen av parterna
motsätter sig att ärendet avgörs i ett skriftligt
förfarande.

Marknadsdomstolen får besluta att hand-
läggningen av ett ärende efter förberedelsen
ska fortsätta på det sätt som i 6 kap. i rätte-
gångsbalken bestäms om huvudförhandling i
tvistemål. I annat fall får ärendet vid sam-
manträdet handläggas så att endast någon
eller några frågor utreds. Efter sammanträdet
får handläggningen av ärendet då fortsätta i
kansliet eller vid ett nytt sammanträde.

11 §

Kallelse till sammanträde

Till marknadsdomstolens sammanträde ska
kallas sökanden och motparten samt övriga
personer och tillsynsmyndigheter i partsställ-
ning. Om ärendet har väckts på ansökan av
en näringsidkare enligt 2 kap. 18 § i konsu-
mentskyddslagen är konsumentombudsman-

11100/2013



nen den tillsynsmyndighet som ska kallas till
sammanträdet.

Om sökanden uteblir från sammanträdet,
avskrivs ärendet. Om motparten uteblir får
ärendet avgöras trots utevaron.

Kallelsen till sammanträde delges i enlig-
het med 11 kap. 3, 3 a, 3 b och 4 §, 5 § 1
mom. samt 7—10 § i rättegångsbalken.

12 §

Utredning av ärenden

Marknadsdomstolen får skaffa upplys-
ningar på eget initiativ i ett ärende och ålägga
en näringsidkare att lämna sådana uppgifter
som behövs för att ärendet ska kunna utredas.
Ingen får dock förpliktas att röja en affärs-
eller yrkeshemlighet om det inte finns sär-
skilda skäl. Ett åläggande kan förenas med
vite.

13 §

Förbud mot och avbrytande av verkställighet

Om det i en ansökan är fråga om en myn-
dighets beslut eller föreläggande får mark-
nadsdomstolen, när det finns skäl för det,
innan ansökan avgörs bestämma att myndig-
hetens beslut eller föreläggande inte tills vi-
dare ska verkställas eller att verkställigheten
ska avbrytas.

Ett ärende enligt 1 mom. som gäller förbud
mot och avbrytande av verkställighet kan
handläggas i skriftligt förfarande.

14 §

Beslut

Ett avgörande av marknadsdomstolen i ett
ärende som avses i detta kapitel är ett beslut.
I beslutet, som utformas som en separat
handling, ska anges

1) domstolens namn samt den dag då be-
slutet meddelas eller avkunnas,

2) parternas namn,
3) en redogörelse för parternas yrkanden

och bemötanden samt grunderna för dem,
4) en förteckning över de personer som

blivit hörda i bevissyfte och över övriga
framlagda bevis,

5) motiveringarna,
6) slutsatsen,
7) namnet på de ledamöter som har tagit

del i avgörandet av målet och deras tjänste-
ställning, och huruvida omröstning har skett.

Om beslutet har fattats genom omröstning
ska till beslutet fogas de skiljaktiga mening-
arna.

Om beslutet innehåller ett förbud eller ett
föreläggande att vidta en rättelseåtgärd, ska i
beslutet anges vem förbudet eller föreläggan-
det gäller och den tidpunkt från vilken förbu-
det eller föreläggandet ska iakttas.

15 §

Ersättning av statens medel

Till den som hörts i marknadsdomstolen
som vittne eller sakkunnig i ärenden som
avses i konsumentskyddslagen, lagen om
Konkurrens- och konsumentverket, 13 § 1
mom. i lagen om indrivning av fordringar,
lagen om gränsöverskridande förbudsförfa-
rande och 36 § i lagen om televisions- och
radioverksamhet betalas ersättning av statens
medel enligt vad som bestäms i lagen om
bestridande av bevisningskostnader med sta-
tens medel (666/1972).

Marknadsdomstolen kan i sitt beslut
ålägga en annan part än konsumentombuds-
mannen samt en utländsk myndighet eller
organisation som avses i 2 § 1 mom. 7 punk-
ten att ersätta staten för kostnader enligt 1
mom. som har betalts av statens medel.

16 §

Rättegångskostnader och avgifter

Parterna svarar själva för sina rättegångs-
kostnader i marknadsdomstolen i de ärenden
som avses i detta kapitel. I ärenden som
gäller meddelande av förbud enligt 6 § i la-
gen om otillbörligt förfarande i näringsverk-
samhet tillämpas dock rättegångsbalkens be-
stämmelser om ersättning för rättegångskost-
nader.

Bestämmelser om de avgifter som tas ut i
marknadsdomstolen utfärdas särskilt. Av par-
terna och av dem som har kallats att höras tas
expeditionslösen för protokollsutdrag eller
beslut inte ut.

12 100/2013



17 §

Tillämpning av rättegångsbalken

Till den del något annat inte bestäms i
denna lag eller i de lagar som nämns i 1 kap.
6 §, ska de marknadsrättsliga ärenden som
avses i detta kapitel i övrigt i tillämpliga
delar handläggas i marknadsdomstolen på det
sätt som i rättegångsbalken bestäms om
handläggning av tvistemål.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

1 §

Handläggning av tvistemål som gäller indu-
striella rättigheter och upphovsrätt i samma

rättegång

Tvistemål mellan samma eller olika parter
och som hör till marknadsdomstolens behö-
righet enligt de lagar som nämns i 1 kap. 4 §
1 mom. 1—10, 13 och 15 punkten samt i
2 mom. kan handläggas i samma rättegång,
om detta främjar utredningen av målen.

Marknadsdomstolen kan, om det finns or-
sak till det, avskilja de mål som avses i
1 mom. för att handläggas separat.

2 §

Handläggning av ett tvistemål som gäller
industriella rättigheter och upphovsrätt och

ett annat tvistemål i samma rättegång

Ett tvistemål som hör till marknadsdom-
stolens behörighet enligt någon lag som
nämns i 1 kap. 4 § 1 mom. 1—10, 13 eller 15
punkten eller i 2 mom. och ett tvistemål
enligt 5 § i det kapitlet ska handläggas i
samma rättegång.

Om talan enligt 1 kap. 5 § 2 mom. väcks
efter att förberedelsen i ett tvistemål som
avses i det kapitlets 4 § 1 mom. 1—10, 13
eller 15 punkt eller i 2 mom. har förklarats
avslutad i enlighet med 5 kap. 28 § 1 mom. i
rättegångsbalken, får marknadsdomstolen
handlägga tvistemålen separat, om de inte
utan olägenhet kan handläggas i samma rätte-
gång. Marknadsdomstolen kan förfara på
samma sätt om talan enligt 1 kap. 5 § 2 mom.

väcks efter att den tid som enligt 5 kap. 22 § i
rättegångsbalken har satts ut för en part har
löpt ut.

3 §

Handläggning av ett tvistemål som gäller
industriella rättigheter eller upphovsrätt och

ett marknadsrättsligt ärende i samma
rättegång

Ett tvistemål som hör till marknadsdom-
stolens behörighet enligt någon lag som
nämns i 1 kap. 4 § 1 mom. 1—10, 13 eller 15
punkten eller i 2 mom. och ett marknadsrätts-
ligt ärende får handläggas i samma rättegång,
om de har anknytning till varandra och kan
handläggas tillsammans utan olägenhet.

Efter att marknadsdomstolen har bestämt
att mål och ärenden som avses i 1 mom. ska
handläggas i samma rättegång, fortsätter
handläggningen på det sätt som föreskrivs
om handläggning av tvistemål. Trots detta
tillämpas vad som föreskrivs i 5 kap. 2 och
3 §, 6 § 1 mom. samt 7—9, 13, 15 och 16 §.

Om det finns orsak till det, får marknads-
domstolen skilja åt mål och ärenden som
avses i 1 mom. och behandla dem som olika
mål och ärenden.

4 §

Handläggning av marknadsrättsliga ärenden
i samma rättegång

Marknadsrättsliga ärenden mellan samma
eller olika parter får handläggas i samma
rättegång, om det främjar utredningen av
ärendena.

Om det finns orsak till det, får marknads-
domstolen skilja åt ärenden som avses i
1 mom. och behandla dem som olika ärenden.

5 §

Rättegångens offentlighet

Bestämmelser om rättegångens offentlig-
het i marknadsdomstolen i konkurrens- och
tillsynsärenden, i upphandlingsärenden samt i
besvärsärenden finns i lagen om offentlighet
vid rättegång i förvaltningsdomstolar
(381/2007). Bestämmelser om rättegångens
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offentlighet i marknadsdomstolen finns i öv-
rigt i lagen om offentlighet vid rättegång i
allmänna domstolar (370/2007).

6 §

En snabb rättegång, handläggningsord-
ningen och brådskande handläggning

I marknadsdomstolen ska målen och ären-
dena handläggas utan ogrundat dröjsmål och
inom en skälig tid.

Om inte något annat föreskrivs särskilt,
ska målen och ärendena i marknadsdomsto-
len handläggas i den ordning som de väckts,
om det inte finns orsak att avvika från denna
särskilt med hänsyn till hur länge handlägg-
ningen av målet eller ärendet varar, målets
eller ärendets art och dess betydelse för par-
ten.

På skriftlig ansökan av en rättegångspart
kan marknadsdomstolen besluta att målet el-
ler ärendet förklaras brådskande, om det finns
synnerligen vägande skäl för att handlägga
målet eller ärendet före andra mål eller ären-
den med beaktande av hur länge rättegången
pågår, målets eller ärendets art och dess bety-
delse för parten samt de övriga grunderna för
att förklara handläggningen brådskande. På
ansökan om brådskande handläggning och på
handläggningen av ansökan i marknadsdom-
stolen tillämpas i tilllämpliga delar 19 kap. i
rättegångsbalken. Bestämmelser om mark-
nadsdomstolens domförhet vid avgörande av
en ansökan om brådskande handläggning
finns dock i 18 § i lagen om marknadsdom-
stolen. Marknadsdomstolens beslut om att
förklara ett mål eller ärende brådskande får
inte överklagas separat.

7 §

Meddelande eller avkunnande av beslut
i förvaltningsprocessärenden

I konkurrens- och tillsynsärenden, upp-
handlingsärenden och besvärsärenden med-
delar marknadsdomstolen sitt beslut efter att
beslutsöverläggningen har avslutats.

I ärenden där marknadsdomstolen håller
muntlig förhandling, får beslut trots det som
sägs i 1 mom. även avkunnas efter att beslut-

söverläggningen har avslutats. När beslutet
avkunnas ska motiveringen till det och ut-
gången i ärendet meddelas, om det inte är
nödvändigt att beslutet avkunnas i sin helhet.
Om parterna samtycker till det kan motive-
ringen då uppges endast i huvuddrag. Om det
har röstats om beslutet, ska detta meddelas
när beslutet avkunnas.

Det slutliga beslutet ska meddelas inom
30 dagar efter att den muntliga förhandlingen
avslutades. Om beslutet av särskilda skäl inte
kan meddelas inom denna tid, ska det medde-
las så snart som möjligt. När ett ärende av-
görs utan att det hålls muntlig förhandling,
ska beslutet meddelas utan dröjsmål.

På delgivning av beslut tillämpas 55 § i
förvaltningsprocesslagen.

8 §

Avkunnande eller meddelande av avgöranden
i andra mål och ärenden

I tvistemål och ansökningsärenden som
hör till marknadsdomstolens behörighet en-
ligt de lagar som nämns i 1 kap. 4 § 1 mom.
1—10, 13 och 15 punkten och i 2 mom., i
tvistemål enligt det kapitlets 5 § och i mark-
nadsrättsliga ärenden avkunnas marknads-
domstolens avgörande efter att beslutsöver-
läggningen har avslutats eller meddelas i
marknadsdomstolens kansli. Ett avgörande
som har avkunnats dateras dagen för avkun-
nandet och ett avgörande som har meddelats i
kansliet dateras den dag då det finns tillgäng-
ligt för parterna.

När avgörandet avkunnas ska motive-
ringen till det och domslutet eller slutsatsen
meddelas, om det inte är nödvändigt att avgö-
randet avkunnas i sin helhet. Om parterna
samtycker till det kan motiveringen då upp-
ges endast i huvuddrag. Om det har röstats
om avgörandet, ska detta meddelas när avgö-
randet avkunnas.

Domen och det slutliga beslutet ska med-
delas inom 30 dagar från den dag då huvud-
förhandlingen eller sammanträdet avslutades.
Om avgörandet av särskilda skäl inte kan
meddelas inom denna tid, ska det meddelas
så snart som möjligt. När ett ärende avgörs
utan att det hålls huvudförhandling eller sam-
manträde, ska avgörandet meddelas utan
dröjsmål.
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Marknadsdomstolen ska sända ett exemplar
av sitt avgörande till alla parterna. Dessa
exemplar får sändas med posten, om inte
något annat delgivningssätt anses nödvändigt.

7 kap.

Sökande av ändring i marknadsdomsto-
lens avgöranden

1 §

Sökande av ändring i konkurrens- och
tillsynsärenden och upphandlingsärenden

Ändring i ett beslut av marknadsdomstolen
i ett konkurrens- eller tillsynsärende eller
upphandlingsärende får sökas genom besvär
hos högsta förvaltningsdomstolen på det sätt
som bestäms i de lagar som nämns i 1 kap.
2 och 3 §.

2 §

Sökande av ändring i besvärsärenden

Ändring i ett beslut av marknadsdomstolen
i ett besvärsärende får sökas genom besvär
hos högsta förvaltningsdomstolen endast om
högsta förvaltningsdomstolen meddelar be-
svärstillstånd. Besvär ska anföras inom
30 dagar från delfåendet av marknadsdom-
stolens beslut.

Om ändring inte kan sökas inom föreskri-
ven tid i ett ärende som avses i 1 mom. på
grund av laga förfall eller av något annat
godtagbart skäl, ska marknadsdomstolen på
ansökan sätta ut en ny tid för ändringssö-
kande. Ansökan om ny tid ska göras skriftligt
hos marknadsdomstolen innan den ursprung-
liga tiden har löpt ut. Till ansökan ska fogas
en utredning om det förhinder som drabbat
sökanden eller om annat skäl för ansökan.

På anförande av besvär tillämpas i övrigt
vad som föreskrivs i förvaltningsprocessla-
gen.

3 §

Handläggning av besvärsärenden i högsta
förvaltningsdomstolen

På handläggningen i högsta förvaltnings-
domstolen av ett ärende som avses i 2 §

tillämpas i tillämpliga delar 4 kap. 13 § och
15 § 2 mom.

4 §

Sökande av ändring i tvistemål och ansök-
ningsärenden som gäller industriella rättig-
heter och upphovsrätt samt i marknadsrätts-

liga ärenden

Ändring i ett avgörande av marknadsdom-
stolen i ett tvistemål eller ansökningsärende
som hör till marknadsdomstolens behörighet
enligt någon lag som nämns i 1 kap. 4 §
1 mom. 1—10, 13 eller 15 punkten eller i
2 mom., i ett tvistemål enligt 1 kap. 5 § samt
i ett marknadsrättsligt ärende får sökas ge-
nom besvär hos högsta domstolen, om högsta
domstolen meddelar besvärstillstånd med
stöd av 30 kap. 3 § i rättegångsbalken.

Besvärsskriften, som ska innehålla till-
ståndsansökan och de besvär som anförs, ska
tillsammans med marknadsdomstolens avgö-
rande lämnas in till marknadsdomstolens re-
gistratorskontor. På förfarandet vid sökande
av besvärstillstånd och behandlingen av ären-
det tillämpas i övrigt vad som i 30 kap. i
rättegångsbalken bestäms om fullföljd i ären-
den som hovrätten handlagt i andra instans.

Marknadsdomstolens avgörande verkställs
på det sätt som föreskrivs om verkställighet
av en lagakraftvunnen dom. Högsta domsto-
len kan emellertid bestämma att ett avgö-
rande inte får verkställas tills vidare eller att
en påbörjad verkställighet inte får fortgå.

Vid extraordinärt ändringssökande som
gäller ett mål eller ärende som avses i denna
paragraf iakttas i tillämpliga delar vad som i
31 kap. i rättegångsbalken bestäms om tviste-
mål, dock så att även klagan ska anföras hos
högsta domstolen.

5 §

Handläggning i högsta domstolen av tviste-
mål och ansökningsärenden som gäller indu-

striella rättigheter

På handläggningen i högsta domstolen av
ett tvistemål eller ansökningsärende som av-
ses i 4 kap. 18 § tillämpas det kapitlets 20 §,
21 § 2 och 3 mom. samt 22—24 § i tillämp-
liga delar.
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8 kap.

Ikraftträdande

1 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 september
2013.

Genom denna lag upphävs lagen om be-
handling av vissa marknadsrättsliga ärenden
(1528/2001).

Om det i någon annan lag eller i förord-

ning hänvisas till lagen om behandling av
vissa marknadsrättsliga ärenden, ska motsva-
rande bestämmelse i denna lag tillämpas.

2 §

Övergångsbestämmelser

Ett mål eller ärende som har blivit an-
hängigt i marknadsdomstolen innan denna
lag träder i kraft handläggs enligt de bestäm-
melser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 31 januari 2013

Republikens President

SAULI NIINISTÖ

Justitieminister Anna-Maja Henriksson
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