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546/2019

Lag
om ändring av firmalagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i firmalagen (128/1979) 18 § 3 och 4 mom. samt 20 och 21 §,
av dem 18 § 3 och 4 mom. samt 20 § sådana de lyder i lag 110/2013, och
fogas till 18 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 110/2013, ett nytt 5 mom., till 19 §

nya 3 och 4 mom. och till lagen en ny 20 a § som följer:

18 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Förbudstalan får föras av var och en som lider förfång av firman eller dess användning.
I de fall som avses i 1 mom. får talan även föras av en sammanslutning som bevakar de
berörda näringsidkarnas intressen.

Talan om att döma ut vite får föras av den på vars yrkande förbudsdomen har meddelats.
Bestämmelser om förbud mot användning av en firma som gör intrång i ensamrätt till

ett varumärke finns i 62 § i varumärkeslagen (544/2019).

19 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Registrering av firma kan på den grund som anges i 1 eller 2 mom. hävas helt eller till
den del som det finns ett hinder för registrering.

Vid tillämpningen av 2 mom. 3 punkten beaktas inte sådan användning av firman som
har skett inom tre månader före det att ansökan om hävande gjordes eller talan om hävande
väcktes, om förberedelserna för bruket inleddes först efter det att innehavaren av firman
hade fått kännedom om att en ansökan eller talan om hävande kan göras.

20 §
Talan om hävande av en registrering av firma får föras av var och en som lider förfång

av registreringen. Talan får föras även av en sammanslutning som avses i 18 § 3 mom.,
om inte talan grundar sig på 10 § 2–4 punkten.

Den som lider förfång av registreringen får ansöka om hävande av registreringen av fir-
ma hos registermyndigheten på den grund som avses i 19 § 2 mom. 3 punkten. Register-
myndigheten ska dock inte ta upp ansökan till prövning, om ett mål som gäller samma fir-
ma är anhängigt mellan samma parter i domstol.

Handläggningen av en ansökan som gäller hävande av firma förfaller hos registermyn-
digheten, om ett mål som gäller samma firma blir anhängigt mellan samma parter vid en
domstol.

En talan om hävande av firma tas inte upp till prövning vid domstol, om det med anled-
ning av en i 2 mom. avsedd ansökan mellan samma parter som gäller samma firma har
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meddelats ett beslut i vilket ändring kan sökas eller har sökts och ärendet ännu inte av-
gjorts genom ett avgörande som vunnit laga kraft.

Om en ansökan eller talan om hävande av firma har avgjorts genom ett avgörande som
vunnit laga kraft, tas en ny ansökan eller talan om hävande inte upp till prövning, om ären-
det gäller samma parter, samma firma, samma yrkande och samma grunder, utom om för-
hållandena har förändrats väsentligt.

20 a §
Registermyndigheten avgör ett i 20 § 2 mom. avsett ärende om hävande av registrering

på basis av ansökan och de yttranden som getts med anledning av ansökan. Om innehava-
ren av firman inte har gett något yttrande i ärendet, hävs registreringen i enlighet med an-
sökan, om inte ansökan är uppenbart ogrundad.

21 §
Om registreringen hävs till en viss del ska registermyndigheten eller domstolen förord-

na att firman får kvarstå i registret under en viss skälig tid som behövs för att anmäla en
ny firma eller en annan ändring för registrering. Om registreringen hävs helt kan register-
myndigheten eller domstolen förordna att firman får kvarstå i registret under en viss skälig
tid som behövs för att anmäla en ny firma för registrering. När registreringen av en firma
har hävts genom ett lagakraftvunnet beslut eller en lagakraftvunnen dom och innehavaren
av firman inte har anmält en ny firma eller en annan ändring för registrering, ska register-
myndigheten avföra firman ur registret.

————
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2019. I fråga om firmor som registrerats före ikraftträ-

dandet av denna lag ska lagens 19 § 3 mom. och 20 § 2 mom. dock börja tillämpas först
när två år förflutit från ikraftträdandet. En innehavare av en firma som registrerats före
ikraftträdandet av denna lag kan inom två år från ikraftträdandet avgiftsfritt anmäla en pre-
cisering av verksamhetsområdet för registrering i handelsregistret.

Helsingfors den 26 april 2019
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