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Lag
om ändring av lagen om rättegång i marknadsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013) 1 kap. 1 § och 6 kap. 6 §

samt
fogas till lagen ett nytt 1 a kap. som följer: 

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1§

Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om marknadsdomstolens behörighet, om hur mål
och ärenden blir anhängiga och behandlas i marknadsdomstolen och om sökande av änd-
ring i marknadsdomstolens avgöranden.

Bestämmelser om marknadsdomstolen finns dessutom i domstolslagen (673/2016). 

1 a kap.

Allmänna bestämmelser om behandling av mål och ärenden

1 §

Marknadsdomstolens domförhet

Marknadsdomstolen är domför i en sammansättning med tre lagfarna ledamöter, om
inte något annat föreskrivs nedan.

2 §

Domförhet i patentmål och patentärenden

I ett tvistemål eller ansökningsärende som i någon lag som nämns i 1 kap. 4 § 1 mom.
1—6 punkten anges höra till marknadsdomstolens behörighet är marknadsdomstolen
domför i en sammansättning med tre lagfarna ledamöter och en marknadsrättsingenjör.
Om avgörandet inte förutsätter teknisk sakkunskap, är marknadsdomstolen domför även i
en sammansättning med tre lagfarna ledamöter.
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När ett tvistemål eller ansökningsärende som avses i 1 mom. samt något annat tvistemål
eller ansökningsärende eller ett marknadsrättsligt ärende behandlas tillsammans, är mark-
nadsdomstolen domför i den sammansättning som anges i 1 mom.

I ärenden som gäller besvär över beslut som Patent- och registerstyrelsen meddelat i frå-
ga om patent, nyttighetsmodell eller kretsmönster för integrerade kretsar är marknads-
domstolen domför i en sammansättning med en lagfaren ledamot och en marknadsrättsin-
genjör samt ytterligare en marknadsrättsingenjör eller en sakkunnigledamot som avses i
17 kap. 10 § 2 mom. i domstolslagen. Om alla marknadsrättsingenjörerna är förhindrade
att delta i behandlingen av ett ärende, är marknadsdomstolen dock domför i en samman-
sättning med två lagfarna ledamöter och en sakkunnigledamot som avses i 17 kap. 10 §
2 mom. i domstolslagen.

3 §

Domförhet med två ledamöter

I andra ärenden än tvistemål och ansökningsärenden är marknadsdomstolen domför i
en sammansättning med två ledamöter, om inte ärendets art eller omfattning kräver en
sammansättning enligt 1 § eller 2 § 3 mom.

I ärenden som avses i 2 § 3 mom. är marknadsdomstolen då domför i en sammansätt-
ning med en lagfaren ledamot och en marknadsrättsingenjör eller en sakkunnigledamot
som avses i 17 kap. 10 § 2 mom. i domstolslagen och i andra ärenden som avses i 1 mom.
i en sammansättning med två lagfarna ledamöter.

Om domstolen i en sammansättning med två ledamöter så beslutar eller om ledamöter-
na inte är eniga om avgörandet i ett ärende, ska ärendet hänskjutas till den sammansättning
som avses i 1 § eller 2 § 3 mom.

4 §

Domförhet med en ledamot i tvistemål och ansökningsärenden som gäller industriella 
rättigheter eller upphovsrätt

I tvistemål och i ansökningsärenden har marknadsdomstolen en sammansättning med
en lagfaren ledamot

1) i ett ansökningsärende vars behandling inte fortsätter i den ordning som föreskrivs
för behandlingen av tvistemål,

2) vid förberedelse,
3) när bevisning tas upp utom huvudförhandlingen, 
4) när ett ärende som gäller säkringsåtgärder som avses i 7 kap. i rättegångsbalken be-

handlas separat.
Behandlingen av tvistemål eller ansökningsärenden som avses i 1 mom. i denna para-

graf får fortsätta i den sammansättning som anges i 1 § eller 2 § 1 eller 2 mom., även om
målet eller ärendet under rättegången förändras så att det ska behandlas i den sammansätt-
ning som anges i 1 mom. i denna paragraf. Detsamma gäller om ett mål eller ärende som
har blivit anhängigt senare och som ska behandlas i den sammansättning som anges i
1 mom. i denna paragraf förenas med huvudsaken för behandling i samma rättegång.

I ärenden som avses i 1 mom.  är marknadsdomstolen domför även i en sammansättning
med två eller tre lagfarna ledamöter. 

Om ett ärende som avses i 1 mom. hör samman med ett tvistemål som avses i 2 § 1 eller
2 mom., är marknadsdomstolen dock domför även i en sammansättning till vilken utöver
det som föreskrivs i 1 eller 3 mom. även hör en marknadsrättsingenjör.
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5 §

Domförhet med en ledamot i övriga ärenden

I övriga ärenden än de som avses i 4 § får en lagfaren ledamot vid marknadsdomstolen
ensam

1) besluta om förberedelsesammanträde, muntlig förhandling eller sammanträde och
om andra åtgärder som behövs vid förberedelsen av ärendet samt hålla förberedelsesam-
manträde,

2) besluta om ett ärende som gäller förbud mot eller avbrytande av verkställighet eller
om något annat ärende som gäller verkställighet eller någon motsvarande interimistisk åt-
gärd,

3) besluta om ett ärende som avses i 26 § 2 mom., 36 § eller 45 § 2 mom. i konkur-
renslagen, 

4) träffa avgörande när besvär, en ansökan eller en framställning återtas eller när ett
ärende avvisas eller avskrivs, samt fastställa förlikning,

5) besluta om att bevilja eller ändra rättshjälp eller att rättshjälpen ska upphöra eller om
att förordna ett biträde, återkalla ett biträdes förordnande eller förordna ett nytt biträde i
marknadsdomstolen,

6) besluta om ersättningar till den som fått rättshjälp och om arvode och ersättning till
ett biträde, om bestämmande av självriskandelen och ersättningsskyldighet för rättshjälps-
tagarens motpart,

7) besluta om skyldighet att ersätta rättegångskostnader och bevisningskostnader i
ärenden som avses ovan i detta moment.

I ärenden som gäller besvär över beslut som Patent- och registerstyrelsen meddelat i frå-
ga om patent, nyttighetsmodell eller kretsmönster för integrerade kretsar får en marknads-
rättsingenjör ensam besluta om förberedelsesammanträde eller muntlig förhandling och
om andra åtgärder som behövs vid förberedelsen av ärendet samt hålla förberedelsesam-
manträde. I ett sådant ärende får en marknadsrättsingenjör dessutom ensam träffa avgö-
rande, om besvär återkallas eller ett ärende avvisas eller avskrivs, och får då även besluta
om skyldigheten att ersätta rättegångskostnader och bevisningskostnader.

6 §

Domförhet vid beslut om brådskandeförklaring

En ansökan om brådskandeförklaring som avses i 6 kap. 6 § avgörs av överdomaren el-
ler, om det finns anledning, av en marknadsrättsdomare med iakttagande av marknads-
domstolens arbetsordning.

7 §

Sammansättningens ordförande

Ordförande för marknadsdomstolen är överdomaren eller en marknadsrättsdomare. 

8 §

Sammansättningen vid hinder för en lagfaren ledamot

Om en lagfaren ledamot i den sammansättning som avses i 1 § eller i 2 § 1 eller 2 mom.
får förhinder efter det att huvudförhandlingen, den muntliga förhandlingen eller samman-
trädet har inletts, är marknadsdomstolen domför om de lagfarna ledamöterna är minst två. 
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9 §

Förstärkning av sammansättningen med en extra ledamot

Den sammansättning som avses i 1 och 2 § kan förstärkas med ytterligare en lagfaren
ledamot, om det ska anses motiverat med hänsyn till målets eller ärendets art eller omfatt-
ning eller av någon annan orsak. Under samma förutsättningar kan den sammansättning
som avses i 2 § 1 och 2 mom. förstärkas med ytterligare en marknadsrättsingenjör.

Överdomaren beslutar om förstärkning av sammansättningen med en extra ledamot en-
ligt 1 mom. 

10 §

Sakkunnigledamöter i sammansättningen

I den sammansättning som avses i 1, 2, 4 och 5 § kan det dessutom ingå högst två sak-
kunnigledamöter, om målets eller ärendets art kräver det. Sakkunnigledamöterna får dock
inte vara i majoritet i sammansättningen.

Ordföranden vid sammanträdet utser sakkunnigledamöter att delta i behandlingen på i
marknadsdomstolens arbetsordning närmare angivna grunder med beaktande av arten av
den sakkunskap som krävs vid behandlingen av ett mål eller ärende.

11 §

Hänskjutande av ett ärende till förstärkt sammanträde eller plenum

Ett rättskipningsmål eller rättskipningsärende kan i behövlig omfattning hänskjutas till
förstärkt sammanträde eller plenum, om det vid överläggningen om avgörandet i målet el-
ler ärendet eller en del av det visar sig att sammansättningens ståndpunkt i saken avviker
från den ståndpunkt som har intagits tidigare i rättspraxis. Även ett rättskipningsmål eller
rättskipningsärende som annars är av principiell eller vidsträckt betydelse får i sin helhet
eller till vissa delar hänskjutas till förstärkt sammanträde eller plenum.

Beslut om hänskjutande av ett mål eller ärende till förstärkt sammanträde eller plenum
fattas av överdomaren. 

12 §

Domförhet vid förstärkt sammanträde

Det förstärkta sammanträdet är domfört med sju lagfarna ledamöter. I ett mål eller ären-
de som avses i 2 § är det förstärkta sammanträdet dock domfört med sex lagfarna ledamö-
ter och en marknadsrättsingenjör.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. kan högst två sakkunnigledamöter delta i det för-
stärkta sammanträdet, om målets eller ärendets art kräver det.

När överdomaren beslutar att ett rättskipningsmål eller rättskipningsärende ska hän-
skjutas till förstärkt sammanträde ska överdomaren samtidigt utse de ledamöter och sak-
kunnigledamöter som ska delta i behandlingen av målet eller ärendet. De ledamöter och
sakkunnigledamöter som har deltagit i den tidigare behandlingen av målet eller ärendet
deltar i behandlingen av det också vid det förstärkta sammanträdet.

13 §

Domförhet vid plenum

Plenum är domfört med minst två tredjedelar av marknadsdomstolens ledamöter.
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Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. kan högst två sakkunnigledamöter delta i plenum,
om målets eller ärendets art kräver det.

När överdomaren beslutar att ett rättskipningsmål eller rättskipningsärende ska hän-
skjutas till plenum ska överdomaren samtidigt utse de sakkunnigledamöter som ska delta
i behandlingen av målet eller ärendet. De assessorer och sakkunnigledamöter som har del-
tagit i den tidigare behandlingen av målet eller ärendet deltar i behandlingen av det också
vid plenum.

14 §

Förberedelse och avgörande av mål och ärenden

För förberedelsen av ett mål eller ärende i marknadsdomstolen svarar en av dess leda-
moter. 

En beredare vid marknadsdomstolen får delta i förberedelsen med iakttagande av ar-
betsordningen. 

Vid marknadsdomstolens sammanträden avgörs målen och ärendena utan föredrag-
ning. 

15 §

Fördelning av mål och ärenden

Bestämmelser om fördelning av mål och ärenden vid marknadsdomstolen finns i 8 kap.
7 och 8 § i domstolslagen.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

6 §

En snabb rättegång, behandlingsordningen och brådskandeförklaring

Målen och ärendena i marknadsdomstolen ska behandlas utan ogrundat dröjsmål och
inom en skälig tid.

Om inte något annat föreskrivs särskilt, ska målen och ärendena i marknadsdomstolen
behandlas i den ordning som de blir anhängiga, om det inte finns orsak att avvika från den
ordningen särskilt med hänsyn till hur länge behandlingen av målet eller ärendet varar,
målets eller ärendets art och dess betydelse för parten.

På skriftlig ansökan av en rättegångspart kan marknadsdomstolen besluta att målet eller
ärendet förklaras brådskande, om det finns synnerligen vägande skäl för att behandla må-
let eller ärendet före andra mål eller ärenden med beaktande av hur länge rättegången på-
går, målets eller ärendets art och dess betydelse för parten samt de övriga grunderna för
brådskandeförklaring. På ansökan om brådskandeförklaring och på behandlingen av ansö-
kan i marknadsdomstolen tillämpas 19 kap. i rättegångsbalken. Bestämmelser om mark-
nadsdomstolens domförhet vid avgörande av en ansökan om brådskandeförklaring finns i
1 a kap. 6 §. I marknadsdomstolens beslut om att förklara ett mål eller ärende brådskande
får ändring inte sökas separat.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017. 
Om det någon annanstans i lagstiftningen hänvisas till en sådan bestämmelse i lagen om

marknadsdomstolen (99/2013) som gällde vid ikraftträdandet av denna lag, ska motsva-
rande bestämmelse i denna lag tillämpas i stället för den bestämmelsen.
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Helsingfors den 25 augusti 2016
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