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SCHEIMAN 

En uppgift kan utgora fortal om den ar agnad att utsatta den som uppgiften 
avser for andras missaktning. Bedomningen av vad som ar en nedsattande 
uppgift ska goras fran den utpekades utgangspunkt och inte utifran allmant 
radande varderingar. Som sarskilda exempel pa uppgiftslamnande som 
uttrycker missaktning har i straffbestammelsen angetts att nagon utpekar 
annan som brottslig eller klandervard i sitt levnadssatt. Uppgifter av detta 
slag ar saledes typiskt sett agnade att utsatta nagon for annans missaktning, 
i vart fall om de tar sikte pa brottslighet eller klandervart levnadssatt av 
allvarligare slag. De ar med andra ord i sig sadana att kravet pa missaktning 
ar uppfyllt. (Se NJA 2014 s. 808 p. 8 med hanvisning till prop. 1962:10 s. B 
143.). 

De uppgifter som Pinar Dine har spridit om Umut Ozkirimli har inte varit 
sanna. Umut Ozkirimli har inte blivit falld for nagra sexuella trakasserier, 
vare sig av arbetsgivaren eller av nagon myndighet. Umut Ozkirimli har inte 
avskedats eller blivit uppsagd pa grund av att han utsatt nagon for 
trakasserier. Vidare noteras att Pinar Dine har fornekat att hon och Umut 
Ozkirimli har haft en relation, vilket har inneburit att omstandigheterna 
vinklats till Umut Ozkirimlis nackdel. Vidare har Pinar Dine lamnat felaktiga 
pastaenden om DO-utredningen och polisutredningen, vilket aven det fatt 
Umut Ozkirimli att framsta i an samre <lager ( se tweet 6 i bil. 13). 

Pinar Dine har medvetet gjort uppgifterna tillgangliga for ett mycket start 
antal personer. Pinar Dine har haft full insikt i att det var mojligt for andra 
att sprida uppgifterna vidare. Uppgifterna har genom sociala medier 
medvetet gjorts tillgangliga for 100 000-tals personer, bland annat med 
hjalp av Pinar Dines turkiska juridiska ombud, Feyza Altun (som har mer an 
500 000 foljare pa Twitter). Vidare har t.ex. det regeringstrogna 
twitterkontot @medyaadami , med 113 000 foljare, och det regeringstrogna 
twitterkontot @selmanogut, med 92 400 foljare, engagerat sig i fragan till 
stod for Pinar Dine, se t.ex. bil. 26. 

Spridningen har dessutom, fatt genomslag bl.a. i turkisk statlig TV och press 
och darmed har uppgifterna gjorts tillgangliga for miljontals manniskor 
(Turkiet uppskattas ha ca 80 miljoner invanare ). Uppgiftslamnandet har 
sale des varit i direkt motsats till att vara riktat till en mindre och fortrolig 
krets av personer. Med anledning av detta, och taget tillsammans med att 
uppgifterna har avsett allvarlig brottslighet som medfort Umut Ozkirimli 
allvarlig skada, ar brottet att anse som grovt. 

Aven med anledning av (i) den enorma spridning de fortalande uppgifterna 
har fatt (per dags data har t.ex. den forsta tweeten i slingan av nio tweets 
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fatt 1100 retweets oeh 3 300 "likes", for att inte tala om den mediala 
uppmarksamheten efterat), (ii) att Umut Ozkirimli kunnat identifieras 
genom fortalande uppgifter aven om han inte namngivits, (iii) att Umut 
bzkirimli numera namnges oeh att Pinar Dine inte tagit bort 
inlagget/inlaggen, (iv) att Umut Ozkirimli pekas ut som "sexual harassor", 
(v) att Umut bzkirimli i anledning av fortalet pekas ut som terrorist, (vi) att
Umut bzkirimli forlorar bokkontrakt pa grund av fortalet, (vii) att Umut
bzkirimli riskerar att forlora sin nuvarande anstallning pa grund av fortalet,
samt (viii) att Pinar Dine handlat som hon gjort trots varningsbrev ( dvs.
uppsatligen), maste brottet anses vara grovt.

Pinar Dine ska utge skadestand till Umut Ozkirimli 

Krankningsersattning 

Som ovan redogjorts for har Pinar Dine krankt Umut bzkirimli genom brott 
som innefattat angrepp mot hans ara. Pinar Dine ska darfor ersatta Umut 
bzkirimli for den skada som krankningen inneburit. 

Skadestand med anledning av krankning bestams efter vad som ar skaligt 
med hansyn till handlingens art oeh varaktighet, varvid det sarskilt ska 
beaktas bl. a. om handlingen varit agnad att vaeka allman uppmarksamhet. 

Uppgiftslamnandet har varit a.gnat att vaeka allman uppmarksamhet. Som 
ovan angivits har Pinar Dine medvetet gjort uppgifterna tillgangliga for ett 
myeket start antal personer. Den stora spridning som uppgifterna om att 
Umut Ozkirimli har gjort sig skyldig till klandervard brottslighet fatt ar 
darfor forsvarande for Pinar Dine aven vad galler skadestandets 
bestammande. 

Ersattning for sveda och vark 

Den som uppsatligen vallar personskada ska ersatta skadan. Skadestand for 
personskada omfattar ersattning for bl.a. fysiskt oeh psykiskt lidande av 
overgaende natur det vill saga ersattning for sveda oeh vark. 

Pinar Dines har genom sitt grova fortal orsakat Umut bzkirimli personskada 
i form av psykiskt lidande, se bil. 27-28. Hon ska darfor forpliktas att betala 
ersattning till honom for sveda oeh vark. 
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