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Enligt 25 §:n lag om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar
ger tingsrätten en offentlig redogörelse i ärendet R 17/1865

I ärendet är det frågan om ett par som fotograferat och publicerat bilder
på personer. Ärendet har fått stor publicitet i medierna.

Tingsrätten har dömt en 45-årig man och en 45-årig kvinna för 1)  grov
ärekränkning och 2) spridande av information som kränker privatlivet
och grovt spridande av information som kränker privatlivet. Båda
svarandena har dömts till ett 1 år 2 månader långt villkorligt
fängelsestraff och samhällstjänst 60 timmar. Gärningstiden har varit
8.5.2012 - 23.8.2016.

Svarandena har även ålagts att solidariskt ersätta sju målsäganden för
lidande sammanlagt 105.000 euro, för borttagande av bilder sammanlagt
14.616,50 euro, bevisningskostnader sammanlagt 1.090,48 euro och
rättegångskostnader sammanlagt 42.875,56 euro.

I ärendet har det styrkts att svarandena vilselett målsägandena vid
fotosessionerna. Målsägandena har kommit överens med svarandena
om hur bilderna får användas mao. har bilderna varit ämnade enbart för
målsägandenas egna valfria bruk. Målsägandena har låtit svarandena
använda de bilder målsägandena godkänt i sin egen portfolio, men dock
inte gett rätten att publicera dem. Trots det överenskomna har
svarandena godtyckligt satt ut bilder som målsägandena inte godkänt på
nätet och skickat till olika forum. I ärendet har det inte framgått att
svarandena strävat efter att nå ekonomisk vinning eller att deras
agerande förorsakat ekonomisk skada varpå åtalet för grovt bedrägeri
har förkastats.

Svarandena har ansett att de har upphovsrätt till bilderna, vilket enligt
svarandena har inneburit att de får göra vad de vill med dem.

Europadomstolen för mänskliga rättigheter har fastställt att en persons
identitet, personuppgifter, namn och bild hör till en människas privatlivs
sfär. En elementär del av skyddet är därmed rätten till egen bild, vilket
innebär rätten att besluta om användningen av den egna bilden och
rätten att förbjuda att bilden publiceras.

Gärningstiden har varit lång och pågått kontinuerligt. Svarandena har
varit medvetna om att deras verksamhet kränker målsägandenas
privatliv och deras ära. Gärningen har varit ovanligt grov.



Tingsrättens dom förutom domslutet och de tillämpade lagrummen har
förordnats hemlig i 60 år räknat från den dag då ärendet blivit anhängigt,
25.4.2017.

Huvudförhandlingen har skett utan att allmänheten är närvarande.

Avgörandet är inte laga kraft.

Tingsdomare Elise Salpaoja


