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Grovt förtal / Grov ärekränkning

Händelseförloppet:
TryggHandel AS ( I fortsättningen TH) har på webbsidan
Trygghandel.no, publicerat grovt kränkande uppgifter om målsäganden. TH har där utpekat
målsäganden som brottslig och klandervärd. Publiceringen har fått stor spridning, eftersom
den är tillgänglig för alla, som är uppkopplade till internet.
Eftersom den publicerad på ett sätt som riktar sig till många, omfattningen är stor, kan
förtalet, ärekränkningen, klassificeras som grovt.
De publicerade uppgifterna är, vad avser de förtalsgrundande delarna i publikationerna,
ogrundade och osanna vilket TH bort inse. Då TH bort inse att så var fallet men ända
publicerade de osanna uppgifterna har TH gjort det med syftet att skada målsäganden.

Det finns således direkt uppsåt.
Grunden för THs brottsliga verksamhet kan vara att ”dra” trafik till de ovannämnda, och
kanske fler, webbsidor drivna av TH och THs företag. Brottet är alltså systematiskt varför det
kan bedömas som grovt.
TH har inte haft någon skyldighet att uttala sig som TH gjort, ej heller var der försvarligt att
uttala sig som TH gjort. TH har ingen officiell ställning och ingen auktorisation att uttala sig
som TH gjort och uppsåtet kan endast ha varit att skada målsäganden och samtidigt få
fördelen med ökad trafik på webbplatsen. Den uppgift TH menar sig ha i norsk
affärsverksamhet omhänderhas av Varslingslisten och där förekommer ej European
Economy Control AB, eftersom något klandervärt eller brottsligt ej har verkställts av det
bolaget.
Målsäganden är inte polisanmäld, har inte blivit dömd för något brott. Således skall
målsäganden ej utmålas som brottlig. Om målsäganden ändå blir det så är det förtal, och
som ovan beskrivits så finns det anledning att bedöma brottet som grovt.
Att någon annan person, fysik eller juridisk, än styrelsen och aktieägaren i European
Economy Control AB, skulle ha något inflytande i bolagets verksamhet eller drift, som TH
påstår, är uteslutet och en osanning.

Bevisning: Kopior av internetsidor visande information som lämnat till allmänheten via
internet med uppgifter vilka är osanna och grovt kränkande för målsäganden.
Målsägandens uppgifter.
Det finns ytterligare riklig bevisning på internet avseende den del av THs verksamhet där
som kan vara brottslig.

Särskilt målsägareyrkande: Målsäganden yrkar att Polismyndigheten, anklager, lensmann, i
detta ärende ombesörjer att de berörda webbsidorna interimistiskt avstänges intill dess
lagakraftvunnen dom föreligger. (Jmf; konfiskering av skrift)
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