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Full name and/or number of the statute (in original language):
Laki rajat ylittävästä kieltokannemenettelystä 21.12.2000/1189
Translation of the name:
Act on Cross Border Injunction Procedure
Reference in Official Journal (if appropriate):

Date of coming into force:
01.01.2001
Subsequent amendments:

__________________________________________________________________________
Text:
Yr 515 L rajat ylittävästä kieltomenettelystä

V: 1.1.2001 L, A: 21.12.2000, SK: 1189/2000

HE:178/2000; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/27/EY (31998L0027); EYVL
N:o L 166, 11.6.1998, s. 51; L 28.12.2001/1533 – LaVM:23/2001; HE:105/2001.
Vireillä olevat uudistukset: HE:122/2004.
Ks. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/27/EY kuluttajien etujen suojaamista
tarkoittavista kieltokanteista A:19.5.1998.
1 §. Soveltamisala. Tässä laissa säädetään:

1) ulkomaisen viranomaisen ja järjestön oikeudesta panna Suomessa vireille kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista kieltokanteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 98/27/EY, jäljempänä kieltokannedirektiivi, tarkoitettu kieltokanne, jos Suomesta
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peräisin oleva toiminta on vastoin 2 momentissa mainittuja direktiivejä sellaisina kuin ne on
kansallisesti pantu täytäntöön sovellettavaksi tulevassa laissa;

2) suomalaisen viranomaisen ja yhdistyksen oikeudesta panna vireille kieltokanne toisessa
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, jäljempänä ETA-valtio, jos tästä valtiosta
peräisin oleva toiminta on vastoin 2 momentissa mainittuja direktiivejä sellaisina kuin ne on
kansallisesti pantu täytäntöön sovellettavaksi tulevassa laissa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja direktiivejä ovat:

1) harhaanjohtavaa mainontaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten
määräysten lähentämisestä annettu neuvoston direktiivi 84/450/ETY;

2) muulla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta annettu neuvoston direktiivi 85/577/ETY;

3) kulutusluottoja koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten
lähentämisestä annettu neuvoston direktiivi 87/102/ETY;

4) televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY 10–21 artikla;

5) matkapaketeista, pakettilomista ja pakettikiertomatkoista annettu neuvoston direktiivi
90/314/ETY;

6) ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden mainonnasta annettu neuvoston direktiivi 92/28/ETY;

7) kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annettu neuvoston direktiivi 93/13/ETY;
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8) ostajien suojaamisesta kiinteistöjen osa-aikaisen käyttöoikeuden ostosopimuksen tiettyihin osiin nähden annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/47/EY;

9) kuluttajansuojasta etäsopimuksissa annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
97/7/EY;

10) kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevista tietyistä seikoista annettu
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 99/44/EY;

11) tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ("Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä") 2000/31/EY.
2 §. Ulkomaisen viranomaisen ja järjestön vireillepano-oikeus Suomessa.
Kieltokannedirektiivin 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun luetteloon merkityllä ulkomaisella
viranomaisella ja järjestöllä on oikeus vaatia 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun toiminnan kieltämistä, jos toiminta loukkaa viranomaisen tai järjestön suojaamia kuluttajien
yleisiä etuja.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun vaatimuksen käsittelee markkinaoikeus. Vaatimuksen 1 §:n
2 momentin 4 kohdassa mainitun direktiivin 14 artiklan sekä momentin 6 kohdassa mainitun
direktiivin vastaisen toiminnan kieltämisestä käsittelee kuitenkin Lääkelaitos siten kuin lääkelaissa (395/1987) säädetään ja momentin 5 kohdassa mainitun direktiivin 7 artiklan vastaisen toiminnan kieltämisestä Kuluttajavirasto siten kuin valmismatkaliikkeistä annetussa
laissa (1080/1994) säädetään. (V: 1.3.2002 M, A: 28.12.2001 , SK: 1533/2001)

Kuluttaja-asiamies voi toimia ulkomaisen viranomaisen ja järjestön oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana 1 momentissa tarkoitettua vaatimusta markkinaoikeudessa käsiteltäessä. (V: 1.3.2002 M, A: 28.12.2001, SK: 1533/2001)
Ks. L eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä 5 §, Yr 607; LääkeL 93 a §, So
508; L valmismatkaliikkeistä 14 a §, Yr 208; L Kuluttajavirastosta 1 §, Yr 510.

3 §. (V: 1.3.2002 M, A: 28.12.2001 , SK: 1533/2001) Kiellon ja oikaisun määrääminen. Markkinaoikeus voi ulkomaisen viranomaisen tai järjestön hakemuksesta kieltää, jos se on kuluttajansuojan kannalta tarpeellista, elinkeinonharjoittajaa jatkamasta 1 §:n 1 momentin 1
kohdassa tarkoitettua toimintaa taikka uudistamasta sitä tai siihen rinnastettavaa toimintaa.
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Kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se ole erityisestä syystä tarpeetonta. Kielto voidaan, jos siihen on erityistä syytä, kohdistaa myös elinkeinonharjoittajan palveluksessa olevaan tai muuhun, joka toimii hänen lukuunsa.

Kielto voidaan määrätä myös väliaikaisena, jolloin kielto on voimassa, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu.

Määrätessään kiellon markkinaoikeus voi velvoittaa kiellon saaneen elinkeinonharjoittajan
oikaisemaan lainvastaisen menettelyn, jos sitä kuluttajille aiheutuvien ilmeisten haittojen
vuoksi on pidettävä tarpeellisena. Määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla.

Asian käsittelystä on voimassa, mitä eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä
annetussa laissa (1528/2001) säädetään.
Ks. MarkkinaoikeusL, Yr 606; L eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä, Yr
607.
4 §. Vireillepano-oikeus toisessa ETA-valtiossa. Kuluttaja-asiamiehellä, Lääkelaitoksella,
sosiaalija
terveydenhuollon
tuotevalvontakeskuksella,
Kuluttajavirastolla,
Viestintävirastolla, Rahoitustarkastuksella ja Vakuutusvalvontavirastolla on oikeus
valvontavaltaansa kuuluvassa asiassa vaatia 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun
toiminnan kieltämistä, jos toiminta loukkaa viranomaisen suojaamia kuluttajien yleisiä etuja
Suomessa. (V: 1.3.2002 M, A: 28.12.2001, SK: 1533/2001)

Jos kuluttaja-asiamies valvontavaltaansa kuuluvassa asiassa kieltäytyy panemasta asiaa
vireille, oikeus vireillepanoon on kuluttajien etujen valvomiseksi toimivalla suomalaisella
rekisteröidyllä yhdistyksellä.
Ks. L Kuluttajavirastosta 1 §, Yr 510; LääkeL 93 b §, So 508; L sosiaali- ja terveydenhuollon
tuotevalvontakeskuksesta 1 §, 8.12.1994/1146; L valmismatkaliikkeistä 14 b §, Yr 208; L
viestintähallinnosta 2 §, Vi 119; L Rahoitustarkastuksesta 3 ja 5 §, Ra 114; L
vakuutusvalvontavirastosta 3 §, Ra 221.
5 §. Ilmoitusvelvollisuus. Oikeusministeriö ilmoittaa 4 §:ssä mainitut viranomaiset ja siinä
tarkoitetut yhdistykset sekä niiden tehtävät Euroopan yhteisöjen komissiolle
kieltokannedirektiivin 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua luetteloa varten.
6 §. Voimaantulo. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.
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