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VAATIMUKSET
Vaadin Helsingin ulosottovirastoa oikaisemaan päätöksen 4731/607/11P, jonka johdosta
Helsingin käräjäoikeuden päätös H 11/20937 on tullut voimaan, siten ettei täytäntöönpano
loukkaa hakijan oikeutta lähettää ja vastaanottaa viestejä.
PERUSTELUT
Päätöksen täytäntöönpano perustuu selvästi väärään lain soveltamiseen ja rikkoo sekä
hakijan että useiden muiden henkilöiden oikeutta julkaista ja käyttää teoksia.
1. Täytäntöönpano estää Elisa Oyj:n asiakkaita käyttämästä hakijan The Pirate Bay
-palvelussa julkaisemaa teosta.
Hakija on julkaissut The Pirate Bay -palvelussa muiden henkilöiden kanssa yhteistyössä
suomentamansa elokuvateoksen, joka perustuu vapaaseen levitykseen annettuun teokseen.
Täytäntöönpano koskee virheellisesti myös tätä teosta, joka ei ole tekijänoikeuslain 60 c §:n
1. momentin tarkoittamaa tekijänoikeutta loukkaavaksi väitettyä aineistoa.
2. Täytäntöönpano estää hakijaa käyttämästä The Pirate Bay-palvelussa julkaistuja
teoksia.
Hakija on Elisa Oyj:n asiakas. Täytäntöönpano estää hakijaa käyttämästä The Pirate Bay
-palvelussa tekijöidensä itsensä tai vapaan lisenssin nojalla muiden palveluun lisäämiä
teoksia, jotka eivät ole tekijänoikeuslain 60 c §:n 1. momentin tarkoittamia tekijänoikeutta
loukkaavaksi väitettyjä aineistoja.
Tekijänoikeuslain 60 c §:n 4. momentin mukaan keskeyttämismääräys ei saa vaarantaa
kolmannen osapuolen oikeutta lähettää ja vastaanottaa viestejä.
3. Täytäntöönpantava oikeuden päätös perustuu selvästi väärään lain soveltamiseen.
Tekijänoikeuslain 60 c §:n 1. momentin mukaan tuomioistuin voi määrätä välittäjänä
toimivaa palveluntarjoajaa keskeyttämään ainoastaan tekijänoikeutta loukkaavaksi väitetyn
aineiston saattamisen yleisön saataviin. Nyt täytäntöönpantava päätös koskee myös
miljoonia muita teoksia ja useita Internet-sivustoja. Liite 3 sisältää esimerkkejä tällaisista
teoksista. Lisäksi täytäntöönpantava päätös koskee etukäteisesti myös kaikkia niitä teoksia,
jotka on lisätty ja joita lisätään The Pirate Bay -palveluun päätöksen jälkeen. Perustuslain 12
§ kieltää viestien vastaanottamisen estämisen ennakolta. Liite 4 sisältää esimerkkejä
tällaisista teoksista.

LAINKOHDAT
Ulosottokaari 10 luku 1 ja 4 §:t
Tekijänoikeuslaki 60 c §
Perustuslaki 12 §
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LIITTEET
1. Jäljennös oikaisuvaatimusta koskevasta päätöksestä
2. Jäljennös ulosottoviraston päätöstä koskevasta oikeuden päätöksestä
3. Täytäntöönpanon virheellisesti koskemia avoimia teoksia
4. Täytäntöönpanon etukäteisesti koskemia avoimia teoksia

