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L a g
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om ändring av lagen om kollektivmärken

Utfärdad i Helsingfors den 31 januari 2013

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om kollektivmärken (795/1980) 5 § 2 mom. och
fogas till lagen nya 6 a—6 e § som följer:

5 §
— — — — — — — — — — — — —

Talan om hävande får föras av var och en
som lider förfång av registreringen. Talan får
även föras av en åklagare och av en myndig-
het som arbets- och näringsministeriet be-
stämmer samt av en sammanslutning som
bevakar de berörda närings- eller yrkesidkar-
nas eller konsumenternas intressen.

6 a §
Tvistemål och ansökningsärenden som

grundar sig på denna lag handläggs i mark-
nadsdomstolen.

Bestämmelser om handläggningen av tvis-
temål och ansökningsärenden i marknads-
domstolen finns i lagen om rättegång i mark-
nadsdomstolen (100/2013).

6 b §
Åtal för ett sådant brott mot industriell

rättighet enligt 49 kap. 2 § i strafflagen som
gör intrång i en rätt till ett varukännetecken
samt för en förseelse som avses i 39 § 1
mom. i varumärkeslagen handläggs i Hel-
singfors tingsrätt.

Trots det som sägs i 6 a § får i samband
med ett åtal som avses i 1 mom. handläggas
ett gottgörelse- eller ersättningsyrkande en-

ligt 38 § 2 eller 3 mom. i varumärkeslagen
eller ett yrkande enligt 41 § i den lagen, när
yrkandet framställts med anledning av det
brott som avses i åtalet.

Domstolen fortsätter att vara behörig att
pröva ett yrkande enligt 2 mom. även om de
omständigheter som behörigheten grundar sig
på förändras efter det att yrkandet framställ-
des.

6 c §
På rätten för en domstol som handlägger

ett mål som avses i 6 b § att begära utlåtande
av registermyndigheten tillämpas vad som i
4 kap. 22 § i lagen om rättegång i marknads-
domstolen bestäms om marknadsdomstolens
rätt att begära ett utlåtande.

6 d §
När tingsrätten handlägger ett mål som

avses i 6 b § får högst två sakkunnigledamö-
ter som avses i 7 § 2 mom. i lagen om
marknadsdomstolen (99/2013) bistå rätten
som sakkunniga.

De sakkunniga ska ge ett skriftligt utlå-
tande om de frågor som tingsrätten ställt till
dem. En sakkunnig har rätt att ställa frågor
till parter och vittnen. Innan målet avgörs ska
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tingsrätten ge parterna tillfälle att yttra sig om
ett sakkunnigutlåtande.

På en sakkunnigs rätt till arvode tillämpas
vad som i 37 § i lagen om marknadsdomsto-
len bestäms om arvoden till sakkunnigleda-
möter.

6 e §
På skyldigheten för en domstol som hand-

lägger ett mål som avses i 6 b § att underrätta
registermyndigheten om avgörandet tillämpas
vad som i 4 kap. 23 § i lagen om rättegång i
marknadsdomstolen bestäms om marknads-
domstolens skyldighet att göra anmälan om
sina avgöranden.

Denna lag träder i kraft den 1 september
2013.

I fråga om sökande av ändring i ett beslut
som registermyndigheten har fattat innan
denna lag träder i kraft iakttas de bestämmel-
ser som gäller vid ikraftträdandet.

Ett tvistemål, ansökningsärende eller brott-
mål som har blivit anhängigt i tingsrätten
innan denna lag träder i kraft handläggs en-
ligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträ-
dandet.

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

Helsingfors den 31 januari 2013
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