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TEOLLIS- JA TEKIJÄNOIKEUSASIOIDEN KESKITTÄMINEN MARKKINAOIKEUTEEN

Oikeusministeriö on kirjeellään 6.4.2010 pyytänyt Helsingin hovioikeutta an-

tamaan lausunnon Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittämistä markkinaoi-

keuteen koskevasta työryhmämietinnöstä (Oikeusministeriön mietintöjäja lau-

suntoja 28/2010). Lausuntonaan työryhmämietinnöstä hovioikeus lausuu kun-

nioittaen seuraavaa:

Tausta Helsingin hovioikeus on aiemmin antanut lausunnon aineettomia oikeuksia

koskevien asioiden (IPR) käsittelyä koskevasta työryhmämietinnöstä (2005 :2)

ja 9.4.2008 IPR-asioiden tuomioistuinkäsittelyn kehittämistä koskevasta työ-

ryhmämietinnöstä (2007:20). Hovioikeus lausunnoissaan kannatti ensisijaisesti

vaihtoehtoa, jossa asiat kattavasti keskitetään Helsingin käräjäoikeuteen. Tois-

sijaisesti hovioikeus kannatti nykyisen järjestelmän, jossa asiat on jo pitkälle

keskitetty, säilyttämistä ja kehittämistä. Hovioikeus toteaa, että nyt käsillä ole-

va mietintö ei anna aihetta arvioida teollis- ja tekijänoikeusasioiden käsittelyn
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kehittämistarpeita ja -vaihtoehtoja tai asioiden keskittämistä markkinaoikeu-

teen Helsingin käräjäoikeuden sijasta toisin kuin mitä hovioikeus on aiemmin

lausunut.

Yleistä Hovioikeus hyväksyy sinänsä mietintöön kirjatut tavoitteet immateriaalioikeu-

dellisten asioiden käsittelyn kehittämisestä. Immateriaalioikeuksilla on kasva-

va taloudellinen merkitys, joka asettaa vaatimuksia oikeusturvan saatavuudelle

ja tehokkuudelle. Viime kädessä oikeuksien nauttima suoja määrätään tuomio-

istuimessa.

Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittäminen markkinaoikeuteen

Työryhmän työn asetettuna lähtökohtana on ollut, että teollis- ja tekijänoikeu-

delliset asiat keskitetään markkinaoikeuteen. Tätä perusratkaisua koskeva har-

kinta ei siten enää ole kuulunut työryhmän tehtäviin. Kun työryhmän mietin-

nön perusteella voidaan havaita, miten IPR-asioiden käsittelyn keskittäminen

markkinaoikeuteen olisi tarkoitus toteuttaa, on perusteltua vielä kriittisesti ar-

vioida keskittämisestä saatavaa hyötyä ja keskittämisen toteuttamisvaihtoehto-

ja. Hovioikeus arvioi asiaa erityisesti nyt yleisissä tuomioistuimissa käsiteltä-

viäen riita- ja hakemusasioiden näkökulmasta ja toteaa, että mietinnössä val-

mistellun perusratkaisun vaihtoehtona on vielä vakavasti harkittava, tulisiko

ainakin puheena olevat asiat sittenkin keskittää markkinaoikeuden sijasta Hel-

singin käräjäoikeuteen ja että käräjäoikeuden IPR-osastolle taataan hyvinkin

itsenäiset resurssit.

Hovioikeus viittaa edellä mainittuun lausuntoonsa 30.9.2005, jossa on tuotu

esiin se yleinen lähtökohta, että minkä tahansa olemassa olevan käsittelyjärjes-
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telmän muuttamisen voidaan katsoa edellyttävän sitä, että järjestelmässä on

sellaisia epäkohtia, jotka aiheuttavat tarpeen järjestelmän muuttamiselle. Muu-

toksen edellytykseksi voidaan lisäksi asettaa se, että epäkohtia ei ole mahdol-

lista korjata itse järjestelmää kehittämällä ja erityisesti se, että koko järjestel-

män muuttamisella saavutettavat hyödyt ovat objektiivisesti tarkasteltuna niin

olennaiset, että uudistukseen kannattaa ryhtyä.

Teollis- ja tekijänoikeudellisten riita-asioiden keskittäminen markkinaoikeu-

teen merkitsisi markkinaoikeuden tämänhetkiset asiaryhmät ja asioiden käsit-

telyjärjestys huomioon ottaen perustavanlaatuista muutosta markkinaoikeuden

toimintaan. Se tarkoittaisi tosiasiallisesti uuden tuomioistuimen perustamista,

mikä käy ilmi jo mietintöön sisältyvästä ehdotuksesta uudeksi laiksi oikeuden-

käynnistä markkinaoikeudessa samoin kuin muutoksen aiheuttamista

1.200.000 euron arvioiduista nettokustannuksista (s. 180-181). Hovioikeus kat-

soo, että ensisijaisesti olisi harkittava, voitaisiinko uudistukselle asetetut ta-

voitteet saavuttaa kehittämällä yleisissä tuomioistuimissa nykyistä menettelyä

ja resurssointia vastaavalla taloudellisella panoksella.

Asioiden keskittämistä seuraisi oletettavasti useamman vuoden siirtymävaihe,

jonka aikana markkinaoikeuteen rekrytoitu uusi henkilöstö saisi harjaannusta

immateriaaliasioiden käsittelyyn. Se, mistä tuomarit markkinaoikeuteen rekry-

toidaan ja miten mietinnön yhtenä kantavana ajatuksena toistuvasti korostettu

asiantuntemus sekä asioiden käsittelyn laadukkuus ja joutuisuus tämän siirty-

mävaiheen aikana turvataan, ei käy mietinnöstä ilmi (s. 180-184). Mietinnön

perusteella ei ylipäänsä voida tehdä johtopäätöstä, että tuomareiden ja valmis-

telijoiden tai esittelijöiden rekrytointi ja koulutus voitaisiin markkinaoikeudes-

sa j ärjestää mietinnössä väitetyin tavoin paremmin kuin käräjäoikeuksissa. On
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todennäköistä, että hovioikeudella säilyisi nykyinen tosiasiallinen rooli tule-

vien tuomareiden kouluttamisessa. Hovioikeus toteaa, että tälläkin hetkellä

suurin osa markkinaoikeuden jäsenistä ja esittelijöistä on hankkinut mietinnös-

sä peräänkuulutetun asiantuntemuksen ja erityisosaarnisen juuri Helsingin ho-

vioikeudessa tai Helsingin käräjäoikeudessa, joilla molemmilla on vuosikym-

menten perinteet ja myös niiden tuoma kokemus IPR-asioiden käsittelystä.

Teollis- ja tekijänoikeudellisten riita- ja hakemusasioiden sinänsä ilmeisille si-

sällöllisille yhteyksille mietinnössä lueteltuihin muihin IPR-asioihin on mietin-

nössä annettu ylikorostunut asema. Ei nimittäin voida sivuuttaa sitä tosiseik-

kaa' että sanotuilla riita- ja hakemus asioilla on yhtä lailla vahva yhteys varalli-

suus- ja sopimusoikeudellisiin kysymyksiin ja myös tiivis menettelyllinen yh-

teys muihin riita-asioihin, joiden tehokkaasta valmistelusta, suullisen pääkäsit-

telyn toimittamisesta ja asian ratkaisemisesta on yleisissä tuomioistuimissa

vahva kokemus ja osaaminen. Yhteys korostuu myös turvaamistoimiasioissa.

Huomiota on lisäksi kiinnitettävä siihen, että eri asiaryhmät limittyvät toisiinsa

ja yksittäisissä jutuissa rajanveto yleisessä tuomioistuimessa ja markkinaoikeu-

dessa käsiteltävän riita-asian välillä voi esimerkiksi toissijaiset kanneperusteet

tai sopimusoikeudellinen kokonaisuus huomioon ottaen olla oikeudellisesti

vaikeata ja aiheuttaa toimivaltaepäselvyyksiä mietinnössä ehdotetun oikeuden-

käynnistä markkinaoikeudessa annettavan lain 1 luvun 1 luvun 5 §:kin huo-

mioon ottaen. Tämä rajanveto-ongelma on tuotu esiin myös edellä mainitussa

hovioikeuden lausunnossa 9.4.2008.

Ongelmana voidaan edelleen pitää sitä ristiriitaa, että ehdotetusta keskittämi-

sestä huolimatta yleisten tuomioistuinten käsiteltäväksi jäisivät rikosasiat, joi-
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hin liittyy myöskin rikosoikeudellisina turvaamistoimina pakko keinot. Tältä

osin riita- ja rikosoikeudenkäyntien päällekkäisyyttä tai kokonaiskeston koh-

tuuttomuutta ei kaikissa tilanteissa voida välttää. IPR-oikeuksien haltijoilla

täytyy tulevaisuudessakin olla varteenotettava vaihtoehtona oikeussuojan saa-

minen myös rikosprosessissa, jossa ensisijainen selvitysvastuu on esitutkinta-

viranomaisella ja syyttäjällä, ja jossa oikeudenkäynnin aiheuttamista kustan-

nuksista vastaa ensisijaisesti valtio. Tämä koskee IPR-asioiden edellyttämän

tietotaidon ja kustannusten kannalta erityisesti pieniä yrityksiä ja yksityishen-

kilöitä. Myös jo koulutetut IPR-asioiden avainsyyttäjät ovat viittaavat siihen,

että asiaryhmää tultaneen ajamaan enemmänkin rikosprosessissa. Hovioikeus

toteaa lisäksi, että yleisissä tuomioistuimissa on oltava hyvät valmiudet tutkia

myös oikeudellisesti ja teknisesti vaativia, laajoja rikosasioita. Myös nämä sei-

kat puoltavat teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittämistä Helsingin käräjäoi-

keuteen.

Edellä sanottu huomioon ottaen puheena olevassa mietinnössä tai asian aiem-

massa valmistelussa ei ole esitetty vakuuttavia perusteita nyt kysymyksessä

olevan asiaryhmän siirtämiseksi yleisistä tuomioistuimista markkinaoikeuteen.

IPR-asioiden keskittäminen Helsingin käräjäoikeuteen on edelleen varteenotet-

tava vaihtoehto muun muassa sen edistämiseksi, ettei siviili- ja rikosasioiden

osalta synny epäyhtenäistä käytäntöä, joka ei ole asianosaisille ennustettavaa.

Keskeiset ehdotukset hovioikeuden kannalta

Muutoksenhaun järjestäminen

Mietinnössä on esitelty kolme vaihtoehtoa muutoksenhaun järjestämiseksi.

Hovioikeus kannattaa työryhmän enemmistön ehdottamaa ns. kolmatta vaihto-
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ehtoa eli muutoksenhaun järjestämistä valitusteitse Helsingin hovioikeuteen.

Ehdotus vastaa nykyistä muutoksenhakua käräjäoikeuksien ratkaisuun, eikä se

siten edellytä asiaryhmäkohtaisia menettelyllisiä erityissäännöksiä. Esitellyistä

vaihtoehdoista juuri tämä korostaa korkeimman oikeuden asemaa ja keskeistä

tehtävää ennakkopäätöksiä antavana tuomioistuimena. Valitustie hovioikeu-

teen turvaisi myös tosiasiallisesti laajimman muutoksenhakumahdollisuuden,

kun muut vaihtoehdot sitä vastoin merkitsevät muutoksenhakumahdollisuuden

rajoittamista.

Mietinnössä on varsin korostetusti arvosteltu sitä, ettei hovioikeustasolla rat-

kaisukokoonpanojen kuin myöskään hovioikeuden jäsenten kelpoisuusvaati-

musten osalta ole otettu huomioon immateriaalisoikeudellisen asiantuntemuk-

sen turvaamista. Hovioikeus toteaa, että Helsingin hovioikeudessa erikoistumi-

seen on immateriaalioikeudellisten asioiden osalta pyritty aiemmasta lausun-

nosta tarkemmin ilmenevällä tavalla keskittämällä asiat yhdelle osastolle tiet-

tyjen tuomareiden ja esittelijöiden käsiteltäväksi. Tuomarit ja esittelijät osallis-

tuvat kotimaiseen ja kansainväliseen koulutukseen. Hovioikeus on verkostoitu-

nut sekä pohjoismaisesti että kansainvälisesti (OHIM ja EPO). Näin ollen pel-

kästään muodollisten kelpoisuusvaatimusten perusteella ei voida päätellä,

omaako Helsingin hovioikeuden lainkäyttöhenkilöstö IPR-asioiden ratkaisutoi-

minnassa edellytettävän riittävän asiantuntemuksen. Hovioikeus viittaa sanot-

tuihin aikaisempiin lausuntoihinsa ja toistaa sen, että asiantuntemusta voitai-

siin lisätä käyttämällä Helsingin hovioikeudessa ainakin tietyissä teollisoikeu-

dellisissa asioissa teknillisiä asiantuntijoita, joille voitaisiin antaa oikeuden jä-

senen asema.
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Menettelysäännökset markkina- ja hovioikeudessa

Hovioikeus kannattaa mietinnössä omaksuttua (L oikeudenkäynnistä markki-

naoikeudessa 3 luku 18 §) lähtökohtaa, että riita- ja hakemusasioiden käsitte-

lyyn myös markkinaoikeudessa sovelletaan oikeudenkäymiskaaren säännök-

siä. Ehdotettu ratkaisu toisi markkinaoikeuden oikeudenkäyntimenettelyn

tueksi vakiintuneen oikeuskäytännön. Hovioikeudella olisi hyvät edellytykset

muutoksenhakuasteena arvioida paitsi markkinaoikeuden ratkaisun aineellista

oikeellisuutta myös kulloisenkin menettelyn asianmukaisuutta.

Yhteenveto Hovioikeus toteaa, että esityksen tavoitteet on saavutettavissa nyt ehdotettua

tehokkaammin keskittämällä teollis- ja tekijänoikeudelliset asiat markkinaoi-

keuden sijasta Helsingin käräjäoikeuteen tai joka tapauksessa pysyttämällä sa-

notut riita- ja hakemus asiat käräjäoikeuden käsiteltävänä. Hovioikeus kannat-

taa työryhmän enemmistön ehdotusta, jonka mukaan muutoksenhaku j ärjestet-

täisiin valitusteitse hovioikeuteen. Myös ehdotettu ratkaisu, että markkinaoi-

keus noudattaisi riita- ja hakemusasioiden käsittelyssä oikeudenkäymiskaaren

säännöksiä, on kannatettava.

Presidentti Mikko Könkkölä

Kansliapäällikkö
~-~-~
Kristina Kahlas-Capodistrias

Hovioikeuden lausunnon ovat valmistelleet hovioikeudenneuvos Juha Paimela

ja viskaali Wilhelm Norrman.


