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Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1970:417) om 
marknadsdomstol m.m.;

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1970:417) om mark-
nadsdomstol m.m. 

dels att 15 a §2 skall upphävas, 
dels att 1, 11, 13, 14, 15, 19 och 20 §§ skall ha följande lydelse.

1 §3    Marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden enligt
1. konkurrenslagen (1993:20),
2. marknadsföringslagen (1995:450),
3. lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, 
4. lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare,
5. lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende avseende of-

fentlig upphandling,
6. lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndighe-

ter och konsumentorganisationer.
Bestämmelserna i 14, 15 och 16–22 §§ tillämpas inte i mål eller ärenden

enligt konkurrenslagen eller marknadsföringslagen. I mål enligt marknads-
föringslagen tillämpas inte heller 13 a §. I stället gäller vad som föreskrivs i
dessa lagar.

11 §4    För frågor om marknadsföring och frågor om avtalsvillkor i konsu-
mentförhållanden finns en konsumentombudsman. Ombudsmannen utses av
regeringen för viss tid och skall vara jurist.

13 §5    Ansökan görs skriftligen om förbud eller åläggande enligt 1 § lagen
(1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, 1 § lagen (1984:292)
om avtalsvillkor mellan näringsidkare eller 3 § lagen (1994:615) om ingri-
pande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling. Av ansökan
skall de skäl framgå på vilka ansökan grundas och den utredning som sökan-
den åberopar.

1 Prop. 2003/04:80, bet. 2003/04:NU13, rskr. 2003/04:224 och prop. 2003/04:121,
bet. 2003/04:LU29, rskr. 2003/04:241.
2 Senaste lydelse 1993:22.
3 Senaste lydelse 2000:1176.
4 Senaste lydelse 1992:1519.
5 Senaste lydelse 1995:452.
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SFS 2004:452 14 §6 Sökanden och hans motpart skall beredas tillfälle att vid samman-
träde inför Marknadsdomstolen lägga fram sina synpunkter och förebringa
den utredning de vill åberopa.

I mål enligt lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden
skall Konsumentombudsmannen kallas till sammanträde, även om han inte
är sökande. Vidare skall den som medverkar enligt 13 a § kallas till sam-
manträde. I mål enligt lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt bete-
ende avseende offentlig upphandling skall Konkurrensverket kallas till sam-
manträde, även om verket inte är sökande.

Före sammanträde kan muntlig eller skriftlig förberedelse äga rum i den
utsträckning domstolen bestämmer.

15 §7 Mål får avgöras utan sammanträde enligt 14 § första stycket, om till-
fredsställande utredning föreligger och part inte begär sammanträde. Ansö-
kan som uppenbart inte förtjänar avseende får avslås utan sådant samman-
träde.

Fråga om förbud eller åläggande enligt 6 § lagen (1994:1512) om avtals-
villkor i konsumentförhållanden eller 4 § lagen (1994:615) om ingripande
mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling får prövas utan
sammanträde enligt 14 § första stycket.

Förbud eller åläggande som avses i andra stycket får inte beslutas utan att
den som förbudet eller åläggandet avser fått tillfälle att yttra sig i frågan, så-
vida det inte finns anledning anta, att han avvikit eller eljest håller sig undan.

19 §8    I Marknadsdomstolens dom varigenom mål avgörs skall de skäl
anges på vilka domen grundas. Domen och ett sådant beslut som avses i 15 §
andra stycket skall sändas till parterna och till den som medverkar enligt
13 a § samma dag som domen eller beslutet meddelas.

20 §9    Skall ansökan, kallelse eller föreläggande tillställas en part eller nå-
gon annan, sker det genom delgivning. Detsamma gäller dom eller beslut
som sänds enligt 19 §. För andra handlingar får delgivning användas om det
anses erforderligt.

Delgivning av sådana domar eller beslut av Marknadsdomstolen, som
innefattar vitesföreläggande enligt lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i kon-
sumentförhållanden eller lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan närings-
idkare, får inte ske enligt 12 § delgivningslagen (1970:428), om det inte
finns anledning att anta att den sökte har avvikit eller på annat sätt håller sig
undan.

6 Senaste lydelse 1995:452.
7 Senaste lydelse 1995:452.
8 Senaste lydelse 1993:22.
9 Senaste lydelse 1995:452.
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SFS 2004:452
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om mål som vid ikraftträ-

dandet är anhängiga vid Marknadsdomstolen.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST
Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)
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