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yhteismerkkilain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yhteismerkkilain (795/1980) 5 §:n 2 momentti ja
lisätään lakiin uusi 6 a—6 e § seuraavasti:

5 §
— — — — — — — — — — — — —

Kumoamiskannetta saa ajaa jokainen, joka
kärsii haittaa rekisteröinnistä. Kannetta saa
ajaa myös syyttäjä, työ- ja elinkeinoministe-
riön määräämä viranomainen sekä asian-
omaisten elinkeinon- tai ammatinharjoittajien
taikka kuluttajien etua valvova yhteisö.

6 a §
Tähän lakiin perustuvat riita- ja hakemus-

asiat käsitellään markkinaoikeudessa.
Riita- ja hakemusasioiden käsittelystä

markkinaoikeudessa säädetään oikeuden-
käynnistä markkinaoikeudessa annetussa
laissa (100/2013).

6 b §
Syyte rikoslain 49 luvun 2 §:ssä tarkoite-

tusta oikeutta tavaran tunnusmerkkiin louk-
kaavasta teollisoikeusrikoksesta sekä tavara-
merkkilain 39 §:n 1 momentissa tarkoitetusta
rikkomuksesta käsitellään Helsingin käräjäoi-
keudessa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun syyteasian
yhteydessä voidaan käsitellä syytteessä tar-
koitetusta rikoksesta johtuva tavaramerkki-
lain 38 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu kor-
vaus- ja hyvitysvaatimus sekä mainitun lain

41 §:ssä tarkoitettu vaatimus sen estämättä,
mitä tämän lain 6 a §:ssä säädetään.

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

6 c §
Edellä 6 b §: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.

6 d §
Käsitellessään 6 b §:ssä tarkoitettua asiaa

käräjäoikeudella voi olla apunaan asiantunti-
joina enintään kaksi markkinaoikeudesta an-
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.
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Asiantuntijan oikeuteen palkkioon sovelle-
taan, mitä markkinaoikeudesta annetun lain
37 §:ssä säädetään asiantuntijajäsenen palk-
kiosta.

6 e §
Edellä 6 b §: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.

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.
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