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Kysymys on asiasta jossa pariskunta on valokuvannut ja julkaissut kuvia
ihmisistä. Asia on saanut suurta mediajulkisuutta.

Käräjäoikeus on tuominnut 45-vuotiaan miehen ja 45-vuotiaan naisen 1)
törkeästä kunnialoukkauksesta ja 2) yksityiselämää loukkaavan tiedon
levittämisestä ja törkeästä yksityiselämän loukkaavan tiedon
levittämisestä. Molemmat vastaajat on tuomittu 1 vuoden 2 kuukauden
pituiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen sekä
yhdyskuntapalveluun yhteensä 60 tunniksi. Tekoaika on ollut 8.5.2012 -
23.8.2016.

Vastaajat on vielä yhteisvastuullisesti velvoitettu korvaamaan
seitsemälle asianomistajalle kärsimyksestä yhteensä 105.000 euroa,
kuvien poistamisesta yhteensä 14.616,50 euroa, todistelukustannuksina
yhteensä 1.090,48 euroa ja oikeudenkäyntikuluina yhteensä 42.875,56
euroa.

Vastaajien  on näytetty erehdyttäneen asianomistajia
kuvienottotilanteissa. Asianomistajat ovat vastaajien kanssa sopineet
miten kuvia saa käyttää, eli kuvat on tarkoitettu asianomistajien omaan
(oman valintaiseen) käyttöön. Asianomistajat ovat kuitenkin antaneet
vastaajille luvan käyttää hyväksymiään kuvia (ei ns. koevedoksia)
heidän omassa portfoliossa, mutta ei julkaista. Tästä huolimatta
vastaajat ovat omavaltaisesti laittaneet kuvia nimenomaan
asianomistajien ei hyväksymistä kuvista nettiin ja lähettäneet niitä eri
tahoille. Asiassa ei ole näytetty, että vastaajat olisivat tavoitelleet
taloudellista hyötyä taikka, että heidän toimintansa olisi aiheuttanut
taloudellista vahinkoa erehtyneelle, minkä vuoksi syyte törkeästä
petoksesta on hylätty.

Vastaajat ovat katsoneet, että heillä on tekijänoikeus kuviin ja sen
perusteella he saavat tehdä kuvilla mitä haluavat.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on kuitenkin määritellyt, että
yksityiselämän suojaan piiriin kuuluvat henkilön identiteetti,
henkilötiedot, nimi ja kuva. Tämän suojan olennainen osa on siten
oikeus omaan kuvaan, mikä merkitsee oikeutta päättää oman kuvansa
käytöstä ja oikeus kieltää sen julkaiseminen.



Tekoaika on ollut pitkä ja jatkuva. Vastaajat ovat tienneet, että heidän
toimintansa loukkaa asianomistajien yksityisyyttä ja kunniaa. Teko on
ollut harvinaisen törkeä.

Käräjäoikeuden tuomio on sovellettuja lainkohtia ja tuomiolauselmaa
lukuun ottamatta määrätty salassapidettäväksi 60 vuoden ajaksi asian
vireille tulosta 25.4.2017 lukien.

Pääkäsittely on toimitettu kokonaan yleisön läsnä olematta.

Ratkaisu on vailla lainvoimaa

Käräjätuomari Elise Salpaoja


