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I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i patentlagen (550/1967) 61 § 2 mom., 63 § 3 mom. samt 64 och 67—70 §,
av dem 67 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 954/2010 och 70 § sådan den lyder delvis

ändrad i lag 392/2010,
ändras 26 § 1 mom., 27, 27 a och 50 §, 57 b § 2 och 4 mom., 65, 65 b och 66 §, 70 p § 1 och

2 mom. samt 72 §,
av dem 26 § 1 mom. sådant det lyder i lag 243/1997, 27 § sådan den lyder i lagarna

243/1997 och 896/2005, 27 a §, 50 och 65 b § sådana de lyder i lag 743/2011, 57 b § 2 och
4 mom. sådana de lyder i lag 684/2006, 65 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1695/1995
och 896/2005, 70 p § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 743/2011 samt 72 § sådan den lyder
i lag 896/2005, samt

fogas till lagen nya 66 a—66 d § samt till 74 §, sådan den lyder i lag 896/2005, ett nytt
4 mom. som följer:

26 §
Ett slutligt beslut av patentmyndigheten

med anledning av en patentansökan får över-
klagas av sökanden, om beslutet har gått
sökanden emot. Ett slutligt beslut av patent-
myndigheten med anledning av en invänd-
ning får överklagas av patenthavaren eller av
den som gjorde invändningen, om beslutet
har gått personen i fråga emot.
— — — — — — — — — — — — —

27 §
I de fall som avses i 26 § får ändring i

patentmyndighetens beslut sökas genom be-
svär hos marknadsdomstolen på det sätt som
föreskrivs i lagen om patent- och registersty-
relsen (575/1992).

Bestämmelser om handläggningen av be-
svär enligt 1 mom. i marknadsdomstolen

finns i lagen om rättegång i marknadsdom-
stolen (100/2013).

Vad som i 22 § 5 mom. bestäms om of-
fentligheten för en patenthandling gäller i
tillämpliga delar också handlingar som ges in
till marknadsdomstolen eller högsta förvalt-
ningsdomstolen.

27 a §
När patentsökanden söker ändring i ett

slutligt beslut av patentmyndigheten på en
patentansökan som har avfattats på engelska,
ska patentsökanden till marknadsdomstolen
ge in en översättning till finska eller svenska
av beskrivningen av uppfinningen, samman-
draget och patentkraven. Om ingen översätt-
ning har getts in tillsammans med besvären,
ska marknadsdomstolen ge patentsökanden
tillfälle att ge in en översättning inom den tid
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som marknadsdomstolen bestämmer. Om
inte patentsökanden ger in en översättning
inom den utsatta tiden, avvisas besvären.
Samtidigt som marknadsdomstolen uppma-
nar patentsökanden att ge in en översättning
ska den ange vilka påföljderna kan vara för
att iakttagandet av uppmaningen försummas.
De till finska eller svenska översatta hand-
lingarna ligger till grund för den fortsatta
handläggningen.

När patentsökanden söker ändring i ett
slutligt beslut av patentmyndigheten på en
patentansökan och beslutet har meddelats på
engelska, ska marknadsdomstolen be patent-
myndigheten ge in en översättning av beslu-
tet till finska eller svenska. Det till finska
eller svenska översatta beslutet ligger till
grund för den fortsatta handläggningen.

När ändring söks i ett slutligt beslut som
patentmyndigheten har meddelat med anled-
ning av en invändning, ska patenthavaren till
marknadsdomstolen ge in en översättning av
beskrivningen till finska eller svenska, om de
fullständiga patenthandlingarna inte finns till-
gängliga på finska eller svenska. Marknads-
domstolen ska vid behov ge patenthavaren
tillfälle att ge in en översättning inom den tid
som marknadsdomstolen bestämmer. Om pa-
tenthavaren inte ger in en översättning inom
utsatt tid, kan marknadsdomstolen vid vite
ålägga patenthavaren att ge in en översättning
eller låta göra översättningen på patenthava-
rens bekostnad. Samtidigt som marknads-
domstolen uppmanar patenthavaren att ge in
en översättning ska den ange vilka påfölj-
derna kan vara för att iakttagandet av uppma-
ningen försummas. De till finska eller
svenska översatta handlingarna ligger till
grund för den fortsatta handläggningen.

50 §
Tvångslicens meddelas av domstol, som

även bestämmer i vilken omfattning uppfin-
ningen får utnyttjas samt fastställer vederla-
get och övriga villkor för licensen. När vä-
sentligen ändrade förhållanden kräver det,
kan domstolen på yrkande av endera parten
upphäva licensen eller fastställa nya villkor
för denna.

Marknadsdomstolen är den behöriga myn-
dighet som avses i artikel 3 första stycket i
Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 816/2006 om tvångslicensiering av
patent för tillverkning av läkemedelsproduk-
ter för export till länder med folkhälsopro-
blem.

57 b §
— — — — — — — — — — — — —

Innan talan enligt 57 § 1 mom. väcks kan
domstolen på ansökan av patenthavaren med-
dela ett föreläggande om avbrytande, om det
finns förutsättningar för det enligt 1 mom.
och om det är uppenbart att patenthavarens
rättigheter annars allvarligt äventyras. Dom-
stolen ska ge den mot vilken föreläggande
begärs och den som påstås ha gjort intrång i
patentet tillfälle att bli hörda. Delgivning till
den mot vilken ett föreläggande har sökts kan
ske per post, telefax eller elektronisk post.
— — — — — — — — — — — — —

Ett föreläggande om avbrytande som med-
delats med stöd av denna paragraf får inte
äventyra tredje mans rätt att sända och ta
emot meddelanden. Ett föreläggande om av-
brytande träder i kraft när sökanden ställer en
sådan säkerhet hos utmätningsmannen som
avses i 8 kap. 2 § i utsökningsbalken
(705/2007). Bestämmelser om möjligheten
att befrias från att ställa säkerhet finns i
7 kap. 7 § i rättegångsbalken. Ett föreläg-
gande om avbrytande som meddelats med
stöd av 2 eller 3 mom. förfaller om inte talan
enligt 57 § 1 mom. väcks i domstol inom en
månad från det att föreläggandet meddelades.
— — — — — — — — — — — — —

65 §
Tvistemål och ansökningsärenden som

grundar sig på denna lag handläggs i mark-
nadsdomstolen.

I marknadsdomstolen handläggs även de
mål som gäller rätten till en uppfinning för
vilken har sökts europeiskt patent enligt den
europeiska patentkonventionen (FördrS
8/1996). En förutsättning för att ett sådant
mål ska handläggas i marknadsdomstolen är
att svaranden har hemvist i Finland eller att
käranden har hemvist i Finland och svaran-
den inte har hemvist i en stat som hör till den
europeiska patentkonventionen. Ett sådant
mål handläggs i marknadsdomstolen även i
det fallet att parterna i en tvist har avtalat att
marknadsdomstolen är behörig domstol i
ärendet.
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En tvist som avses i 2 mom. får inte tas till
behandling i marknadsdomstolen, om samma
tvistefråga mellan samma parter är anhängig i
en domstol i en annan stat som anslutit sig till
den europeiska patentkonventionen. Om be-
hörigheten hos denna utländska domstol har
bestridits, ska marknadsdomstolen skjuta upp
behandlingen av målet tills behörighetsfrågan
har avgjorts i den utländska domstolen ge-
nom ett lagakraftvunnet avgörande.

I övrigt bestäms eller föreskrivs det särskilt
om marknadsdomstolens internationella be-
hörighet.

Bestämmelser om handläggningen av tvis-
temål och ansökningsärenden i marknads-
domstolen finns i lagen om rättegång i mark-
nadsdomstolen.

65 b §
I tvistemål som grundar sig på denna lag

får domstolen, om den fullständiga patent-
skriften inte finns tillgänglig hos patentmyn-
digheten på finska eller svenska, förelägga
patenthavaren eller någon annan som för ta-
lan med stöd av en rätt som härleds från
patenthavaren att ge in en översättning av
patentskriften till finska eller svenska. Om
den förelagda parten är kärande i målet får
domstolen förelägga att en översättning ges
in vid äventyr att talan annars avskrivs. Om
den förelagda parten är svarande i målet får
domstolen förelägga att en översättning ges
in vid äventyr att patentskriften annars över-
sätts på svarandens bekostnad.

66 §
Åtal för ett sådant brott mot industriell

rättighet enligt 49 kap. 2 § i strafflagen
(39/1889) som gör intrång i den ensamrätt
som ett patent medför samt åtal för en patent-
förseelse som avses i 57 § 2 mom. och ett
brott som avses i 62 § i denna lag handläggs i
Helsingfors tingsrätt.

Trots det som sägs i 65 § får i samband
med ett åtal som avses i 1 mom. handläggas
ett ersättningsyrkande enligt 58 § eller ett
yrkande enligt 59 §, när yrkandet 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.

66 a §
I ett brottmål som avses i 66 § får domsto-

len, om den fullständiga patentskriften inte
finns tillgänglig hos patentmyndigheten på
finska eller svenska, förelägga målsäganden
att ge in en översättning av patentskriften till
finska eller svenska. När det är fråga om ett
brottmål som drivs av åklagaren och där mål-
säganden för talan, får domstolen förelägga
att en översättning ges in vid äventyr att
översättningen annars görs på målsägandens
bekostnad. När det är fråga om ett brottmål
som drivs av målsäganden ensam, får dom-
stolen förelägga att en översättning ges in vid
äventyr att målet annars avskrivs.

66 b §
På rätten för en domstol som handlägger

ett mål som avses i 66 § att begära utlåtande
av patentmyndigheten tillämpas vad som i
4 kap. 22 § i lagen om rättegång i marknads-
domstolen bestäms om marknadsdomstolens
rätt att begära ett utlåtande.

66 c §
När tingsrätten handlägger ett mål som

avses i 66 § 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.

66 d §
På skyldigheten för en domstol som hand-

lägger ett mål som avses i 66 § att underrätta
patentmyndigheten om avgörandet tillämpas
vad som i 4 kap. 23 § i lagen om rättegång i
marknadsdomstolen bestäms om marknads-
domstolens skyldighet att göra en anmälan
om sina avgöranden.
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70 p §
I tvistemål som grundar sig på denna lag

och som gäller europeiskt patent får domsto-
len, om den fullständiga patentskriften inte
finns tillgänglig hos patentmyndigheten på
finska eller svenska, förelägga patenthavaren
eller någon annan, som för talan med stöd av
en rätt som härleds från patenthavaren, att ge
in en översättning av patentskriften till finska
eller svenska. Om den förelagda parten är
kärande i målet, får domstolen förelägga att
en översättning ges in vid äventyr att talan
annars avskrivs. Om den förelagda parten är
svarande i målet, får domstolen förelägga att
en översättning ges in vid äventyr att patent-
skriften annars översätts på svarandens be-
kostnad.

I ett brottmål som avses i 66 § och som
gäller europeiskt patent får domstolen, om
den fullständiga patentskriften inte finns till-
gänglig hos patentmyndigheten på finska el-
ler svenska, förelägga målsäganden att ge in
en översättning av patentskriften till finska
eller svenska. När det är fråga om ett brott-
mål som drivs av åklagaren och där målsä-
ganden för talan, får domstolen förelägga att
en översättning ges in vid äventyr att över-
sättningen annars görs på målsägandens be-
kostnad. När det är fråga om ett brottmål som
drivs av målsäganden ensam, får domstolen
förelägga att en översättning ges in vid även-
tyr att målet annars avskrivs.
— — — — — — — — — — — — —

72 §
Ändring i ett annat slutligt beslut som pa-

tentmyndigheten har fattat med stöd av denna
lag än ett sådant som avses i 26 § samt i
beslut enligt 42 §, 53 a § 2 mom., 53 d §
1 mom., 54 § 1 mom. samt 71 a eller 71 b §
får sökas genom besvär hos marknadsdom-
stolen på det sätt som föreskrivs i lagen om
patent- och registerstyrelsen.

Bestämmelser om handläggningen av be-
svär enligt 1 mom. i marknadsdomstolen finns
i lagen om rättegång i marknadsdomstolen.

74 §
— — — — — — — — — — — — —

Patentmyndigheten kan meddela närmare
tekniska föreskrifter om patentansökan, in-
vändningar, begränsning av patent hos patent-
myndigheten och upphävning av patent samt
behandlingen av dem samt om andra med
dem jämförbara tekniska omständigheter.

Denna lag träder i kraft den 1 september
2013.

I fråga om sökande av ändring i ett beslut
som patentmyndigheten har fattat innan
denna lag träder i kraft iakttas de bestämmel-
ser som gäller vid ikraftträdandet.

Ett tvistemål, ansökningsärende eller brott-
mål som har blivit anhängigt i tingsrätten
innan denna lag träder i kraft handläggs en-
ligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträ-
dandet.

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

Helsingfors den 31 januari 2013

Republikens President

SAULI NIINISTÖ
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