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Fyra frågor
som måste besvaras

om Assagne skall lämnas ut
BRITA SUNDBERG WEITMAN

Fd Lagman

Förhandlingen i High Court i London, som ägde rum den 12-13 
juli 2011, om överlämnande av Julian Assange till Sverige är spän-
nande. Frågor som visserligen togs upp i det tidigare förfarandet 
men som förbigicks av domaren Howard Riddle har blivit mer 
utkristalliserade.

FRÅGA 1. Får en europeisk arresteringsorder användas på ett 
stadium då det ännu är oklart om det överhuvudtaget kommer 
att bli ett åtal mot den som begärs överlämnad?

Domaren Riddle höll med Assanges advokater om ståndpunkten, 
att det måste finnas ett syfte att åtala, men han ansåg det klarlagt 
att överåklagaren Marianne Ny, som utfärdat arresteringsordern, 
hade ett sådant syfte: ”I have no doubt that this defendant is wanted 
for prosecution in Sweden.”

Detta uttalande framstår som högst tvivelaktigt med tanke på 
att såväl Marianne Ny som Nils Rekke hos Riksåklagaren efter 
utfärdandet av arresteringsordern offentligt och otvetydigt förkla-
rat att det ännu är en öppen fråga huruvida förundersökningen 
kommer att leda till åtal eller ej.

FRÅGA 2. Är Marianne Ny att anse som en ”judicial authority”? 
I annat fall är hon enligt engelsk rätt inte behörig att utfärda 
en europeisk arresteringsorder.

Frågan avfärdades av Howard Riddle men tas möjligen på större 
allvar i High Court. I vart fall påpekade en av domarna att en 
alltför vid definition av begreppet ”judicial authority” skulle kunna 
underminera allmänhetens tilltro till den europeiska arresterings-
ordern.  

Domstolen tog också upp frågan i vad mån arresteringsordern 
gentemot Assange har utfärdats av svenska staten snarare än av en 
oberoende domstolsinstans: ”how much the Assange arrest warrant 
was issued by an arm of the Swedish state, and how much by an 
independent judicial authority”. (Jag citerar från the Guardian’s 
fortlöpande rapportering)

FRÅGA 3. Har arresteringsordern utfärdats med respekt för 
proportionalitetsprincipen?

Denna innebär att en statlig tvångsåtgärd inte får vidtas, om det 
finns ett för den enskilde mindre ingripande alternativ att uppnå 
syftet med tvångsåtgärden. Till saken hör att det finns internatio-
nella regler om ömsesidig rättshjälp (”mutual legal assistance”). 
Enligt dessa regler kunde Assange ha hörts i England, och han 
erbjöd sig uttryckligen att medverka till det, på telefon, genom 

videoupptagning eller på svenska ambassaden. I Sverige har 
Marianne Ny offentligt lämnat olika förklaringar till varför hon 
inte använde reglerna om ömsesidig rättshjälp, bland annat att det 
inte skulle vara tillåtet enligt svensk och engelsk rätt, något som 
inte alls stämmer.

Problemet med proportionalitetsprincipen förbigick Howard 
Riddle genom att strunta i att Marianne Ny vägrade att inför den 
engelska domstolen tala om varför hon inte ville låta höra Assange 
i England. Riddle: ”A number of reasons have been speculated as 
to why she took that view. I am not in a position to say what the 
reason was.”

Ordföranden i High Court, Lord Justice Thomas, uttryckte 
viss irritation över att Sverige utfärdat arresteringsordern i stället 
för att höra Assange i England: ”Why are we precluded from acting 
with sense in this European Union when the commission talks about 
[judicial] co-operation?”

FRÅGA 4. Är påståendena i arresteringsordern om vad miss-
tankarna gäller en förvanskning av vad målsägandena sagt 
enligt polisrapporten?

På den här punkten förefaller Assanges advokater ha en hel del på 
fötterna. Försvaret har gjort en noggrann jämförelse mellan vad Ny 
påstår om misstankarna i arresteringsordern och vad som enligt 
polisrapporten verkligen sagts av de båda kvinnorna.
 
När jag skriver detta (den 13 juli 2011)är förhandlingarna avslu-
tade och enligt Guardian kan avgörandet väntas dröja åtminstone 
tre veckor.

Jag noterar slutligen att svenska massmedier alltigenom denna 
process har ställt sig på Marianne Nys sida. Så sent som idag 
upprepar DN:s Annika Ström Melin under rubriken ”Ge upp” 
det lika slitna som lögnaktiga påståendet att Assanges tidigare 
advokater ”svartmålat de kvinnor som anmält Assange”, och hon 
har dessutom den makalösa arrogansen att hävda att hon bättre 
än hans nuvarande advokat förstår den juridiska innebörden av 
vad som i England gäller om en giltig europeisk arresteringsorder: 
”Assanges advokat borde läsa på bättre”.

Hur SVT på ett närmast löjligt partiskt sätt iscensatt ett försök 
till karaktärsmord på Assange har jag för övrigt beskrivit i en 
artikel i tidskriften DSM (DSM 3/2011).

_______________
Inlägget har tidigare publicerats på NEWSMILL.
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Urval kommentarer på 

NEWSMILL
till Brita Sundberg Weitmans inlägg

Kommentar 1
I beaktande av vad det här målet i sak handlar om - en kondom 
som gick sönder och en annan som glömdes bort - måste detta 
vara det mest groteskt överbevakade och rättsligt överprövade 
brottmålet i modern tid.
        
 MATS DAGERLIND

Kommentar 2
Precis vad ett mycket stort antal personer i Sverige anser och 
som både dagstidningar och TV aktivt döljer: nklagelserna mot 
Assange har för länge sedan slutat att handla om det sexuella 
beteende som var ursprunget. Numera handlar det om att smutsa 
ner och skandalisera Julian Assange och att se till att han inte 
kan använda Sverige som fristad för sitt arbete. Och det brittiska 
rättsväsendet funderar bl.a. över om åklagare Marianne Ny är 
en oberoende åklagare eller en den svenska statens förlängda 
arm. urligt nog är det brittiska rättssystemet verkligt oberoende av 
staten och de brittiska lagarna ger ett starkt skydd för individen.

     SANDHAMN

Kommentar 3
Befriande att ta del av balanserad information i den annars så 
skruvade bevakning svenska media står för.

 BJÖRN Gh

Kommentar 4
Det är fullständigt anmärkningsvärt att inte en enda av de fyra 
stora tidningarna eller SVT bitit sig ner i det här ärendet på allvar 
och ifrågasatt den svenska hanteringen.

Alla inblandade i Assangefallet känner varandra från kvin-
norna till polisen, advokater, åklagare, journalister och politiker. 
Alla har dessutom mer eller mindre kopplingar till Broderskaps-
rörelsen. Bara det vore väl en anledning att undersöka hur det 
förhåller sig.

Marianne Nys hantering av fallet är också så udda att bara 
det borde ge upphov till någon tung journalists kritiskt gran-
skande. ennes utfärdande av EAW står inte alls i proportion till att 
genomföra ett förhör av Assange för att se om det ev skulle leda till 
åtal. är finns lögner. Sverige och England accepterar inte förhör 

i annat land säger Ny. Det stämmer inte, det är ett regelmässigt 
förfarande. Assange har varit villig att förhöras på engelsk mark 
hela tiden, men det har Ny avböjt. Varför? Hennes enda ambition 
verkar vara att till varje pris få honom till Sverige. Varför?

Det är så många underliga turer i det här rättsfallet att man 
förväntar sig att någon som anser sig vara grävande journalist 
skulle ta det som sin uppgift att kartlägga händelserna. Men icke. 
Inte ett ord om Assange ens i Aktuellt igår.

Det är något ruttet som pågår i landet Sverige.

 CHRISTINA LUNDQVIST

Kommentar 5
Tack, Brita!

Så mycket galenskap som laddats upp i detta ärende ang Julian 
Assange och Wikileaks. Så många journalister som sluter sig 
samman i närmast vattentäta kluster och omformulerar sanningen, 
allt för en dold agenda - egna politiska syften.

Det är så skrämmande att se.
    nonPK

Kommentar 6
Utmärkt artikel. Ända sedan det ögonblick då Marianne Ny tog 
sig an det av den första åklagaren nedlagda ”fallet” har det hela 
utspelat sig som en bisarr fars.

Marianne Ny drivs av en ”radikalfeministisk” ideologisk 
agenda som borde vara oförenlig med hennes roll som opartisk 
åklagare.

Det är - precis som påpekas ovan - ytterst märkligt hur svenska 
massmedia backar upp denna åklagares ideologiska agenda och 
struntar i fakta. Det stinker, kort sagt. 

  KAI VIRIHAUR

Kommentar 7
Tack Brita Sundberg-Weitman för bra genomgång!

Det handlar alltså om en internationell arresteringsorder för 
att kondomen gick sönder eller bortglömdes under frivillig sexakt! 
Detta ser jag som politisk förföljelse som börjar bli allt vanligare i 
Sverige och försök till karaktärsmord på en viktig man.

Ny missbrukar de båda kvinnornas anmälan. De anmälde inte 
våldtäkt eller annat brott utan ville ha Assange testad för sjukdom, 
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efter vad jag förstått. Ny kan förhöra Assange i England om hon vill 
eftersom han, tydligen med fog, är rädd för att tvingas till Sverige.

Det svenska agerandet mot Assange får mig att skämmas för 
mitt land och skrämmer mig. Skämmigt även för kvinnorna som 
satte igång det hela, men mycket värre är åklagarens agerande för 
tilltron till vårt rättsväsende.

 INA HÖST

Kommentar 8
Mycket bra info i frågan! Om man läser mellan raderna vad som 
tidigare har uttalats om fallet Assange, får man en känsla av osak-
lighet. Ja, man kan t.o.m tala om en känsla av ”justitiemord”. Fallet 
är intressant med den vändning som verkar vara på gång, därför 
att man inte inom EU tycks vilja få en skandal på halsen genom 
att låta ”lössläppta” åklagare, efter eget skön, utfärda arresterings-
ordrar. Fallet kommer också sannolikt att bli prejudicerande för 
vad som kommer att bli praxis i liknande framtida fall inom EU. 
Mycket intressant!
        
 BJÖRN BOSTRÖM

Kommentar 9
Har inte följt turerna i Assange-fallet så noga eftersom jag tycker 
hela historien är sjuk och sådant ska vårt skattefinansierade rätts-
väsen hålla på med!

Men här bjuder alltså två kvinnor hem A i tur och ordning att 
stanna över natten. De delar säng och har t o m samlag - i varje 
fall i ett av fallen. Sedan blir de plötsligt livrädda för beröring av 
hans könsorgan fast de ligger kvar i sängen och anmäler sedan A 
för sexuellt ofredande. Var det inte så?

Vuxna kvinnor har alltså inget eget ansvar för vad som händer 
dem, trots att de kunde ha undvikit det hur lätt som helst?! Som 
naiva, små barn utan tankeförmåga?

Vissa kvinnorörelsefalanger börjar likna pest och jag skäms 
som kvinna

 INA HÖST

Kommentar 10
Assangefallet är en ögonöppnare för hur den svenska rätts-
apparaten och hur svensk media fungerar (nämligen inte 
alls). Dessutom är det ett talande exempel för hur politiska 
PK-värderingar i homogen konsensus mellan politik, rätts-
väsende och media påtvingas medborgarna i det toppstyrda 
statarsamhället Sverige.

    JÖRGEN TRAUNER

Kommentar 11
Kommentar Ina Hösts: ”Har inte följt turerna i Assange-fallet så 
noga eftersom jag tycker hela historien är sjuk och sådant ska vårt 
skattefinansierade rättsväsen hålla på med!”

Du har helt rätt att hela historien är sjuk och man behöver inte 
så mycket mer ingående kunskaper om man tänker hur relationen 
mellan Assange (tilltalad som ”gärningsman” senare) och dessa 
kvinnor har sett ur efter det tilltänkta brottet:

1. Den ena kvinnan har efter deras gemensamma natt i hennes 
lägenhet planerat att ordna en fest för sin gärningsmans ära. 
Detta finns dokumenterat på Twitter, dvs uppenbarligen har 
hon inte förstått ens då att hon hade blivit ett brottsoffer. 

2. Den andra kvinnan har reagerat på samma sätt och av allt att 
döma varit på god fot med gärningsmannen och även visat 
sådan generositet att hon gett sin nya bekanting pengar till 
en tågbiljett tillbaka till Stockholm eftersom gärningsmannen 
upptäckte att han inte hade några svenska pengar att betala 
biljetten med. 

Detta tycks vara faktiska händelser som ägt rum och sedan är det 
upp till var och en att dra sina slutsatser.
        
 CRISTOFER CATILAN

Kommentar 12
Och, är detta riktigt klokt?

Och, det är Sverige som iscensatt denna teater. Med represen-
tanter för Sveriges ledande rättsstyre. Sjukt.
    

CHRISTINA LUNDQVIST

Kommentar 13
Sverige har ett bilaterlt avtal med USA om ”conditional release” 
som tillåtter att personer ”lånas ut” till USA innan de avtjänar 
eventuella straff i Sverige. Det kom fram i och med Cablegate.

Läs mer här: ttp://www.swedenversusassange.com/US-
Extradition.html

    ANTON BERGQUIST

Kommentar 14
Tack för länken. Ja, då blir utlämningen till Sverige extra farlig för 
Assange med tanke på att dåvarande justitieminister Bodström 
lämnade ut två helt oskyldiga egyptier till Mubarak´s Egypten 
för att torteras.
    SVEN STROMITZKY

Kommentar 15
Det är inte ofta man läser en så välskriven och väl underbyggd 
artikel som den här. Kan också varmt rekommendera Brita 
Sundberg-Weitmans länk till DSM.

 JUNCTA VALENTA


