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tavaramerkkilain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan tavaramerkkilain (7/1964) 45 §:n 2 momentti sekä 48 ja 49 §, sellaisena kuin

niistä on 49 § laeissa 1715/1995 ja 393/2010,
muutetaan 42—44 §, 48 a §:n 2 ja 4 momentti, 51 ja 51 a §, 56 l §:n 2 momentti, 57 §:n

1 momentti sekä 58 §,
sellaisina kuin niistä ovat 42 § osaksi laeissa 996/1983 ja 1715/1995, 43 § laissa 716/1995,

48 a §:n 2 ja 4 momentti laissa 680/2006, 51 §, 56 l §:n 2 momentti ja 57 §:n 1 momentti laissa
1715/1995, 51 a § laissa 581/1992 ja 58 § osaksi laissa 1038/1992, sekä

lisätään lakiin uusi 43 a ja 43 b § seuraavasti:

42 §
Tähän lakiin perustuvat riita- ja hakemus-

asiat käsitellään markkinaoikeudessa.
Jäljempänä 57 §:n 1 momentissa maini-

tussa neuvoston asetuksessa tarkoitettuna yh-
teisön tavaramerkkituomioistuimena toimii
markkinaoikeus.

Riita- ja hakemusasioiden käsittelystä
markkinaoikeudessa säädetään oikeuden-
käynnistä markkinaoikeudessa annetussa
laissa (100/2013).

43 §
Syyte rikoslain 49 luvun 2 §:ssä tarkoite-

tusta oikeutta tavaran tunnusmerkkiin louk-
kaavasta teollisoikeusrikoksesta ja tämän lain
39 §:n 1 momentissa tarkoitetusta tavara-
merkkirikkomuksesta käsitellään Helsingin
käräjäoikeudessa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun syyteasian
yhteydessä voidaan käsitellä syytteessä tar-
koitetusta rikoksesta johtuva 38 §:n 2 ja

3 momentin mukainen korvaus- ja hyvitys-
vaatimus sekä 41 §:n mukainen vaatimus sen
estämättä, mitä 42 §:ssä säädetään.

Tuomioistuin pysyy toimivaltaisena tutki-
maan 2 momentissa tarkoitetun vaatimuksen,
vaikka toimivallan perustaneissa olosuhteissa
tapahtuu muutos vaatimuksen esittämisen jäl-
keen.

43 a §
Edellä 43 §:ssä tarkoitettua asiaa käsittele-

vän tuomioistuimen oikeuteen pyytää lau-
sunto rekisteriviranomaiselta sovelletaan,
mitä oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa
annetun lain 4 luvun 22 §:ssä säädetään
markkinaoikeuden oikeudesta pyytää lau-
sunto.

43 b §
Käsitellessään 43 §:ssä tarkoitettua asiaa

käräjäoikeudella voi olla apunaan asiantunti-
joina enintään kaksi markkinaoikeudesta an-
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netun lain (99/2013) 7 §:n 2 momentissa tar-
koitettua asiantuntijajäsentä.

Asiantuntijan on annettava kirjallinen lau-
sunto käräjäoikeuden hänelle tekemistä kysy-
myksistä. Asiantuntijalla on oikeus tehdä ky-
symyksiä asianosaisille ja todistajille. Ennen
asian ratkaisemista käräjäoikeuden on varat-
tava asianosaisille tilaisuus lausua asiantunti-
jan lausunnosta.

Asiantuntijan oikeuteen palkkioon sovelle-
taan, mitä markkinaoikeudesta annetun lain
37 §:ssä säädetään asiantuntijajäsenen palk-
kiosta.

44 §
Edellä 43 §:ssä tarkoitettua asiaa käsittele-

vän tuomioistuimen velvollisuuteen ilmoittaa
ratkaisusta rekisteriviranomaiselle sovelle-
taan, mitä oikeudenkäynnistä markkinaoikeu-
dessa annetun lain 4 luvun 23 §:ssä säädetään
markkinaoikeuden velvollisuudesta ilmoittaa
ratkaisusta.

48 a §
— — — — — — — — — — — — —

Ennen 38 §:n 1 momentissa tarkoitetun
kanteen nostamista tuomioistuin voi tavara-
merkkioikeuden haltijan hakemuksesta antaa
keskeyttämismääräyksen, jos sen antamiselle
on 1 momentissa mainitut edellytykset ja jos
on ilmeistä, että tavaramerkkioikeuden halti-
jan oikeuksien toteutuminen muutoin vaka-
vasti vaarantuisi. Tuomioistuimen on varat-
tava sekä sille, jolle määräystä on haettu an-
nettavaksi, että sille, jonka väitetään loukkaa-
van oikeutta tavaran tunnusmerkkiin, tilai-
suus tulla kuulluksi. Tiedoksianto sille, jolle
määräystä on haettu annettavaksi, voidaan
toimittaa postitse taikka telekopiota tai säh-
köpostia käyttäen.
— — — — — — — — — — — — —

Tämän pykälän nojalla annettu keskeyttä-
mismääräys ei saa vaarantaa kolmannen oi-
keutta lähettää ja vastaanottaa viestejä. Kes-
keyttämismääräys tulee voimaan, kun hakija
asettaa ulosottomiehelle ulosottokaaren
(705/2007) 8 luvun 2 §:ssä tarkoitetun vakuu-
den. Mahdollisuudesta vapautua vakuuden
asettamisesta säädetään oikeudenkäymiskaa-
ren 7 luvun 7 §:ssä. Edellä 2 tai 3 momentin
nojalla annettu keskeyttämismääräys raukeaa,
jollei 38 §:n 1 momentissa tarkoitettua kan-

netta nosteta tuomioistuimessa kuukauden
kuluessa määräyksen antamisesta.
— — — — — — — — — — — — —

51 §
Muutosta rekisteriviranomaisen lopulliseen

päätökseen tavaramerkkiasiassa voi hakea
hakija, jos päätös on hänelle vastainen tai
asia on jätetty sillensä. Rekisteröintiä vastaan
tehdyn väitteen johdosta rekisteriviranomai-
sen tekemään lopulliseen päätökseen saa ha-
kea muutosta se, jolle päätös on vastainen.

51 a §
Rekisteriviranomaisen tämän lain nojalla

tekemään päätökseen haetaan muutosta valit-
tamalla markkinaoikeuteen siten kuin pa-
tentti- ja rekisterihallituksesta annetussa
laissa (575/1992) säädetään.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun valituksen
käsittelystä markkinaoikeudessa säädetään
oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa an-
netussa laissa.

56 l §
— — — — — — — — — — — — —

Päätökseen, jonka mukaan kansainvälinen
rekisteröinti on voimassa Suomessa tehdystä
väitteestä huolimatta, voi väitteentekijä hakea
muutosta.
— — — — — — — — — — — — —

57 §
Yhteisön tavaramerkillä tarkoitetaan Eu-

roopan unionin sisämarkkinoilla toimivan yh-
denmukaistamisviraston (tavaramerkit ja
mallit), jäljempänä yhteisön tavaramerkkivi-
rasto, yhteisön tavaramerkistä annetun neu-
voston asetuksen (EY) N:o 207/2009 nojalla
rekisteröimää tavaramerkkiä.
— — — — — — — — — — — — —

58 §
Tarkemmat säännökset rekisteröintihake-

muksesta, tavaramerkkirekisteristä ja sen pi-
tämisestä, kuuluttamisesta sekä rekisterivi-
ranomaisen tehtävistä annetaan valtioneuvos-
ton asetuksella.

Rekisteriviranomainen voi antaa tarkempia
teknisiä määräyksiä rekisteröintihakemuk-
sesta ja sen käsittelystä, rekisteröityä tavara-
merkkiä koskevista asioista, tavaramerkkire-
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kisteristä, kuulutuksista sekä muista niihin
verrattavista teknisistä seikoista.

Tämän lain mukaan perittävistä maksuista
säädetään erikseen.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2013.

Rekisteriviranomaisen päätökseen, joka on
tehty ennen tämän lain voimaantuloa, haetaan

muutosta noudattaen tämän lain voimaan tul-
lessa voimassa olleita säännöksiä.

Riita-, hakemus- ja rikosasia, joka on tullut
käräjäoikeudessa vireille ennen tämän lain
voimaantuloa, käsitellään noudattaen tämän
lain voimaan tullessa voimassa olleita sään-
nöksiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2013

Tasavallan Presidentti
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