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L a g

112/2013

om ändring av lagen om patent- och registerstyrelsen

Utfärdad i Helsingfors den 31 januari 2013

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om patent- och registerstyrelsen (575/1992) 5 §, sådan den lyder delvis

ändrad i lag 714/2005, samt
fogas till lagen nya 5 a och 5 b § som följer:

5 §

Sökande av ändring i Patent- och registersty-
relsens beslut i ärenden som gäller industri-
ella rättigheter och i handelsregisterärenden

Ändring i Patent- och registerstyrelsens
beslut får sökas genom besvär hos marknads-
domstolen på det sätt som föreskrivs i för-
valtningsprocesslagen (586/1996), när genom
beslutet har

1) avgjorts en patentansökan eller något
annat ärende som gäller patent,

2) avgjorts en ansökan om registering av
mönster eller något annat ärende som gäller
mönster,

3) avgjorts en ansökan om registering av
kretsmönster för integrerade kretsar eller nå-
got annat ärende som gäller kretsmönster,

4) avgjorts en ansökan om registering av
nyttighetsmodell eller något annat ärende
som gäller nyttighetsmodell,

5) avgjorts en ansökan om registering av
varumärke eller kollektivmärke eller något
annat ärende som gäller varumärke eller kol-
lektivmärke,

6) vägrats registrering av en anmälan till
handelsregistret.

När ett beslut som avses i 1 mom. överkla-
gas ska besvär anföras inom 60 dagar från
delfåendet av beslutet.

5 a §

Sökande av ändring i Patent- och registersty-
relsens beslut i andra ärenden

Ändring i andra beslut av Patent- och re-
gisterstyrelsen än de som avses i 5 § får, om
inte något annat föreskrivs någon annanstans,
sökas genom besvär hos Helsingfors förvalt-
ningsdomstol på det sätt som föreskrivs i
förvaltningsprocesslagen.

Bestämmelser om sökande av ändring i ett
beslut av Patent- och registerstyrelsen i ett
ärende som avses i företagsinteckningslagen
(634/1984) utfärdas dock särskilt.

5 b §

Begränsningar i rätten att söka ändring

Den som inte inom utsatt tid har framställt
en invändning eller ett yrkande med anled-
ning av ett meddelat patent eller ett registre-
rat varumärke eller mönster får inte söka
ändring i det beslut som fattats i ärendet.
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Den som inte har yrkat på ogiltigförklaring
av en registrering av en nyttighetsmodell el-
ler ett kretsmönster för integrerade kretsar får
inte söka ändring i det beslut som fattats i
ärendet.

Denna lag träder i kraft den 1 september
2013.

I fråga om sökande av ändring i ett beslut
som Patent- och registerstyrelsen har fattat
innan denna lag träder i kraft iakttas de be-
stämmelser 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
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