
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 8 februari 2013

L a g

117/2013

om ändring av lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet

Utfärdad i Helsingfors den 31 januari 2013

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet (1061/1978) 7, 8 och 11 §,

sådana de lyder, 7 och 8 § i lag 1532/2001 samt 11 § delvis ändrad i lag 481/2011, samt
fogas till lagen nya 7 a, 8 a, 10 a, 10 b och 11 a § som följer:

7 §
Det förbud som avses i 6 § kan även med-

delas temporärt, och förbudet gäller då tills
saken har avgjorts slutligt.

7 a §
Bestämmelser om ersättande av skada som

orsakats genom ett förfarande som strider
mot denna lag finns i skadeståndslagen
(412/1974).

8 §
När domstolen meddelar ett förbud som

avses i 6 § kan den ålägga näringsidkaren att
inom utsatt tid vidta en lämplig rättelseåt-
gärd, om detta ska anses nödvändigt på grund
av uppenbara olägenheter som handlingen
förorsakar. Åläggandet kan förenas med vite.

Domstolen kan på yrkande av sökanden
bestämma att beslutet i ett ärende enligt 6 §
som gäller förbud ska publiceras på svaran-
dens bekostnad i en eller flera tidningar eller
tidskrifter. I fråga om ett beslut som gäller
temporärt förbud kan det inte bestämmas att
beslutet ska publiceras.

8 a §
I ett tvistemål som gäller ett förfarande

som strider mot denna lag får domstolen på
yrkande av käranden ålägga svaranden att
ersätta käranden för de kostnader som denne
har av att vidta lämpliga åtgärder för att
offentliggöra information om en lagakraft-
vunnen dom där svaranden konstateras ha
förfarit i strid med denna lag. Ett åläggande
får inte ges om spridningen av informationen
har begränsats i någon annan lag. När dom-
stolen prövar om ett åläggande ska ges och
vad det ska innehålla ska den beakta den
allmänna betydelsen av offentliggörandet, in-
trångets art och omfattning, kostnaderna för
offentliggörandet och andra motsvarande om-
ständigheter.

Domstolen ska bestämma ett maximibe-
lopp för de skäliga kostnader för offentliggö-
rande som svaranden ska ersätta. Käranden
har inte rätt till ersättning, om uppgifter om
domen inte har offentliggjorts inom en av
domstolen utsatt tid räknat från den tidpunkt
då domen vunnit laga kraft.

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

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


10 a §
Ärenden som gäller meddelande av ett för-

bud enligt 6 § samt tvistemål som grundar sig
på denna lag handläggs i marknadsdomsto-
len.

Bestämmelser om handläggningen i mark-
nadsdomstolen av ärenden enligt 1 mom.
finns i lagen om rättegång i marknadsdom-
stolen (100/2013).

10 b §
Domstolen ska utan dröjsmål efter att ett

tvistemål enligt denna lag blivit anhängigt
sända en kopia av stämningsansökan till kon-
sumentombudsmannen för kännedom.

11 §
Åtal för brott och förseelser enligt 9 och

10 § handläggs i Helsingfors tingsrätt. Åkla-
garen får inte väcka åtal för en förseelse som
avses i denna lag, om inte målsäganden har
anmält föreseelsen till åtal.

Trots det som sägs i 10 a § får i samband
med ett åtal som avses i 1 mom. handläggas
ett skadeståndsyrkande som 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.

En domstol som handlägger mål enligt
1 och 2 mom. ska vid handläggningen av mål
som avses i 2 och 3 § ge konsumentombuds-
mannen tillfälle att bli hörd.

11 a §
När tingsrätten handlägger ett mål som

avses i 11 § får högst två sakkunnigledamöter
som avses i 7 § 2 mom. i lagen om mark-
nadsdomstolen (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
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.

Denna lag träder i kraft den 1 september
2013.

Ett ärende som har blivit anhängigt vid en
tingsrätt eller vid marknadsdomstolen innan
denna lag träder i kraft handläggs enligt de
bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

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

Helsingfors den 31 januari 2013
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