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OIKEUSTAPAUKSIA – RÄTTSFALL

Korkeimmasta oikeudesta – Från högsta domstolen
KKO:2019:90: Kilpailu – Kielletty kilpailunrajoitus – Vahingonkorvaus
A Oy oli ollut osallisena kartellissa, jonka johdosta kaupunki oli maksanut ylihintaa asfaltointitöistä. A Oy oli purettu vapaaehtoisessa selvitysmenettelyssä, jonka yhteydessä yhtiön liiketoiminta
oli siirtynyt yhtiön ainoalle osakkeenomistajalle V Oy:lle. V Oy oli jatkanut A Oy:n liiketoimintaa.
V Oy:n katsottiin olevan vastuussa vahingosta, jonka A Oy oli aiheuttanut kaupungille kielletyllä
kilpailua rajoittavalla menettelyllään.
SEUT 101 artikla
(D: S2016/953, T: 1810, ECLI:FI:KKO:2019:90)
KKO:2019:90: Kilpailu – Kielletty kilpailunrajoitus – Vahingonkorvaus.
Kommentti, Anssi Kärki.............................................................................................1/2020
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Korkeimmasta oikeudesta – Från högsta domstolen
KKO:2019:102: Ympäristörikos – Ympäristön turmeleminen – Laillisuusperiaate
Kaivosyhtiön jätevesipäästöissä oli ollut eräitä ympäristölle haitallisia aineita huomattavasti suurempia määriä kuin yhtiön ympäristölupahakemuksessa oli arvioitu. Yhtiölle myönnetyssä ympäristöluvassa ei ollut annettu määräyksiä kyseisten aineiden päästöraja-arvoista.
Korkein oikeus katsoi, että ympäristölupahakemuksessa esitetyt ja ympäristölupapäätöksen kertoelmaosaan kirjatut päästöjä koskevat tiedot olivat osa ympäristölupaa ja siten ympäristön turmelemisrikoksessa tarkoitettuja lupaehtoja. Useita kymmeniä kertoja lupahakemuksessa ilmoitettua suuremmat päästöt eivät olleet olleet viranomaisen ympäristölupaharkinnan kohteena, joten ympäristöön
oli päästetty haitallisia aineita myös ilman lupaa. Yhtiössä päätösvaltaa käyttäneet henkilöt olivat
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siten päästäneet ympäristöön ainetta lupaehtojen vastaisesti ja ilman laissa edellytettyä ympäristölupaa ympäristön turmelemisrikoksen tunnusmerkistössä tarkoitetulla tavalla. (Ään.)
RL 48 luku 1 §
RL 48 luku 2 §
RL 3 luku 1 § 1 mom.
KKO:2019:102: Ympäristörikos – Ympäristön turmeleminen
– Laillisuusperiaate. Kommentti, Kai Kokko.............................................................2/2020
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Korkeimmasta oikeudesta – Från högsta domstolen
KKO:2020:23: Kiinteistön kauppa - Laatuvirhe - Tarkastusvelvollisuus
Ostajille oli ennen kaupan tekemistä annettu vuonna 1960 rakennetusta asuinrakennuksesta laadittu
kosteusmittauspöytäkirja, jonka mukaan kosteutta oli rakennuksen kellaritiloissa mutta ei sen yllä
olevissa lattia- ja seinärakenteissa. Kaupan jälkeen kellarin betoniholvin yläpuolisissa alapohjarakenteissa sekä ulkoseinärakenteiden alaosissa havaittiin kosteus- ja mikrobivaurioita, jotka olivat
aiheutuneet kellarista johtuvasta kosteusrasituksesta sekä kosteuden tiivistymisestä kylmän betoniholvin ja lämmöneristeen rajapintaan.
Korkein oikeus katsoi, että ostajilla oli rakennuksen iän, rakennustavan ja kellarin kosteudesta saamiensa tietojen johdosta ollut aihe tarkastaa kellarin yläpuolisten rakenteiden kunto tavanomaista
perusteellisemmin. He olivat kuitenkin saaneet pitää riittävinä pöytäkirjasta ilmeneviä selvityksiä,
joissa kellarin yläpuoliset rakenteet oli myös poraten tehdyillä mittauksilla todettu kuiviksi. Ostajat
eivät olleet laiminlyöneet tarkastusvelvollisuuttaan, eivätkä he siten olleet menettäneet oikeuttaan
vedota kiinteistön virheeseen.
MK 2 luku 22 §
KKO:2020:23: Kiinteistön kauppa - Laatuvirhe - Tarkastusvelvollisuus.
Kommentti, Valtteri Laukkanen……………………………………………..….….3/2020
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Unionin yleisestä tuomioistuimesta – Från Europeiska unionens tribunal
Oikeustapauskommentti – Unionin yleinen tuomioistuin asiassa
399/16 CK Telecoms UK Investments Ltd v European Commission
– todistustaakka ja näyttökynnys yrityskauppavalvonta-asioissa,
Toni Malminen………………………………………………………………………4/2020
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Korkeimmasta oikeudesta – Från högsta domstolen
KKO:2020:33: Murha - Tappo - Rangaistuksen määrääminen - Rangaistuksen mittaaminen
A oli surmannut b:n mattoveitsellä tämän asunnon WC-tiloissa. B:llä oli ollut eri puolilla kehoaan
19 veitsellä aiheutettua vammaa, jotka olivat pinnallisia menehtymiseen johtaneita kaulan alueen
vammoja lukuun ottamatta.
Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein a:n syyksi luetun henkirikoksen tekotapaa
pidettiin erityisen raakana ja siihen katsottiin liittyneen myös eräitä julmuutta ilmentäviä piirteitä.
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Koska henkirikosta ei siihen liittyneistä erityisen moitittavista piirteistä huolimatta voitu pitää selvästi törkeämpänä kuin teräaseella tehtyjä, oikeuskäytännössä tappoina tuomittuja rikoksia, a:n katsottiin syyllistyneen tappoon.
Kysymys myös rangaistuksen mittaamisesta.
(D: R2018/615, T: 594, ECLI:FI:KKO:2020:33)
KKO:2020:33: Murha – Tappo – Rangaistuksen määrääminen –
Rangaistuksen mittaaminen. Kommentti, Mika Sutela ..............................................6/2020
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