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Marknadsdomstolen i Finland 
De första sex månaderna som 

immaterialrättsdomstol  

En ny marknads- och immaterialrättsdomstol 

Marknadsdomstolen – några milstolpar 

1978  MD inrättades som marknadsföringsrättslig specialdomstol  

 
2002  behörigheten utsträcktes till konkurrens- och 

 upphandlingsärenden  

 
2013  behörigheten utsträcktes till IPR-tvistemål och 

  -besvärsärenden 
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Marknadsdomstolen blir en IPR-domstol  

”Behandling av ärenden och mål som gäller immateriella rättigheter” 
Justitieministeriets arbetsgruppsbetänkanden 2005:2 
  
”Koncentrering av domstolsbehandlingen av IPR-ärenden” 
 Justitieministeriets arbetsgruppsbetänkanden 2007:20 
  
”Koncentration av mål och ärenden som gäller immateriella 
rättigheter till marknadsdomstolen” 
Justitieministeriets betänkanden och utlåtanden 28/2010. 
  
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om 
marknadsdomstolen och rättegång i marknadsdomstolen  
RP 124/2012 rd 
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•  RP kuvana  
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IPR-mål/ärende före 1.9.2013 
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Helsingfors tingsrätt 
(patent-,  
Varumärkestvistemål 
mm.) 

Samtliga tingsrätter 
(upphovsrättstvistemål) 
 
 

Patent- och registerstyrelsens 
besvärsnämnd (patent-, 
varumärkesbesvärsärenden 
mm.) 

Helsingfors hovrätt 
 

Samtliga hovrätter 
 

HFD 
 

HD 
 

HD 
 

Besvärstillstånd  
(= prövningstillstånd) 

Direkt överklagande 
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IPR-mål/ärenden efter 1.9.2013 
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Marknadsdomstolen 

 
 

Tvistemål 
 

Besvärsärenden 
 

HD 
 

HFD 
 

Besvärstillstånd  
(= prövningstillstånd) 

Besvärstillstånd  
(= ändringsdispens) 

Inkomna IPR-mål/ärenden 
september 2013 - mars 2014 

Besvärsärenden 
−  Besvär gällande patent         29 
−  Besvär gällande varumärke      230 
−  Besvär gällande mönsterrätt          2 
−  Besvär gällande registering av firmanamn        - 
−  Besvär gällande annan registering i handelsregistret       2 
−  Besvär gällande annan industriell rättighet        6 
−  Besvär gällande domannämn          2      271 *) 

         

 
*) varav 239 överförda från Patent- och registerstyrelsens besvärsnämnd 
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Tvistemål- och ansökningsärenden 
−  Tvistemål gällande patent          3 
−  Tvistemål i enlighet med lagen om arbetstagares rätt  

till uppfinningar                1 
−  Tvistemål gällande varumärke        14 
−  Tvistemål gällande mönsterrätt          - 
−  Tvistemål gällande firmanamn          4 
−  Tvistemål gällande annan industriell rättighet        - 
−  Tvistemål gällande upphovsrätt          1 
−  Skadestånd            2 
−  Säkringsåtgärd                5 
−  Annan ansökan gällande industriell rättighet (UpphovsrättsL 60 a §)       - 
−  Annan upphovsrättslig ansökan        41   71 

 

Sammanlagt IPR-mål/ärenden      342 
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Inkomna IPR-mål/ärenden 
september 2013 - mars 2014 

Inkomna mål ärenden 2014 – 
en uppskattning 

•  Konkurrens- och tillsynsärenden              5 
•  Upphandlingsärenden       600 
•  Marknadsrättsliga ärenden        35 
•  Mål och ärenden som gäller  
      industriella rättigheter och upphovsrätt    200 ? 

       840 
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Marknadsdomstolens 
lagskipningsorganisation 

Sektion I Sektion II Sektion III 
 

ordförande 
7 marknadsrättsdomare 
sektionens sekreterare 

 
ordförande 

7 marknadsrättsdomare 
sektionens sekreterare 
 

 
ordförande 

6 marknadsrättsdomare 
2 marknadsrättsingenjörer 
sektionens sekreterare 
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−  överdomaren deltar i lagskipningen på samtliga avdelningar 

−  6 marknadsrättssekretare (= ”föredragande”) bistår domarna 

−  sakkunnigledamöter (bisyssla) som utses av ordföranden för sammanträdet/ 

mål eller ärende 

Marknadsdomstolen 
Banbyggarvägen 5 

00520 Helsingfors, Finland 
Tel: +358 (0) 29 56 43300 
markkinaoikeus@oikeus.fi 
www.marknadsdomstolen.fi 
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