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Den private organisation Julian Assange Defence Fund, c/o Derek Rothera & Com-

Alice Folker Bruun

pany, Chartered Accountants, Units 15 & 16, 7 Wenlock Road, London N1 7SL,

Jens H. Elmerkjær (H)

England, og hr. Julian Assange har anmodet om min bistand med indgivelse af en
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anmeldelse for strafbart forhold begået af Politiets Efterretningstjeneste (PET) og
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Gunnar Homann (H)

Østjyllands Politi.

Bjørn Dilou Jacobsen (ph.d)

Anmeldelsen vedrører nærmere PET’s og Østjyllands Politis formodede deltagelse i
eller medvirken til eller bistand til etablering af et eller flere møder mellem den
islandske statsborger Sigurdur Thordasons møde med Det Amerikanske Forbunds-

Frederik Bue Johnsen (L)
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Sysette Vinding Kruse, dr. Jur. (H)
Carsten Lang-Jensen (H)

politi (FBI) i 2011 og 2012 i Aarhus, hvor der blev indgået aftale om og gennemført

Gregers R. Lauridsen

overdragelse af harddiske til FBI mod betaling, der forudgående af Sigurdur Thor-

Thomas Monberg (H)

dason var blevet stjålet fra hr. Assange under et besøg hos denne i England.

Jesper Nørgaard
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Jeg skal herefter på mine klienters vegne indgive anmeldelse mod PET og Østjyl-

Poul Helmuth Petersen (H)

lands Politi for deres formodede deltagelse i eller medvirken til overdragelsen af de

Marie-Louise Pind

pågældende harddiske i Aarhus i 2011 og/eller 2012, eller forsøg herpå. Jeg skal

Cristina Poblador

således anmode Den Uafhængige Politiklagemyndighed om at indlede efterforsk-

Klaus Juel Rasmussen (L)

ning i sagen, da der må anses at være en rimelig formodning om, at et strafbart
forhold, som forfølges af det offentlige, er begået eller forsøgt begået, jf. retsplejelovens § 1020 a, stk. 1, jf. straffelovens § 290, jf. § 21, og § 23, stk. 1.
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Til støtte for at Den Uafhængige Politiklagemyndighed bør påbegynde en efterforskning i sagen, skal jeg henvise til følgende:
Hr. Assange fik i august 2011 frastjålet en række harddiske af den islandske statsborger Sigurdur Thordason, der på daværende tidspunkt var aktivist ved hr. Assanges organisation WikiLeaks. De pågældende harddiske blev ifølge det oplyste
efterfølgende mod betaling overdraget til FBI, og efter de oplysninger, der bl.a.
Homann er et kontorfællesskab mellem advokatfirmaer

fremgår af artikler bragt i The Copenhagen Post 15. august 2013 og i Journalisten
den 14. august 2013, skete den pågældende overdragelse den 18. marts 2012 i
Aarhus direkte til FBI-agenter. Kopi af artiklerne vedlægges til orientering.
Som det samtidig fremgår af de pågældende artikler, havde FBI indledningsvis
forsøgt at iværksætte møder med Sigurdur Thordason i Island, herunder på baggrund af de amerikanske myndigheders forudgående anmodninger om international
retshjælp. Det fremgår samtidig, herunder af vedlagte redegørelse fra bl.a. den
islandske Rigsadvokat, at de islandske myndigheder i forbindelse med sagen ikke
fandt, at møderne mv. inden for rammerne af den eller de fremsendte retsanmodninger kunne gennemføres.
På den baggrund fremgår det af artiklerne, at FBI gennemførte møderne mv. med
Sigurdur Thordason i Danmark, hvor overdragelsen af de stjålne harddiske ligeledes blev gennemført.
Jeg bemærker i forlængelse heraf, at justitsministeren i sine besvarelser af 13.
september 2013 af spørgsmål nr. 1058 (Alm. del) og spørgsmål nr. S 2315 har
oplyst, at hverken Justitsministeriet, Politiets Efterretningstjeneste eller Rigspolitiet
har noget nærmere kendskab til de ovenfornævnte møder mv., og at Justitsministeriet derfor ikke finder anledning til at foretage nærmere undersøgelser i sagen.
I lyset af den dokumenterede fremgangsmåde foretaget af FBI i forbindelse med
dets kontakt til de islandske myndigheder, er der imidlertid – uanset det af justitsministeren i sine besvarelser anførte – grundlag for at antage, at FBI også i forbindelse med etablering af møder mv. i Danmark har rettet henvendelse til danske
myndigheder under hensyntagen til bl.a. de gældende regler om international retshjælp mellem Danmark og USA, jf. bekendtgørelse nr. 22 af 12. marts 2010 af
aftale af 23. juni 2005 med Amerikas Forenede Stater om gensidig retshjælp. Der
må således anses at være en formodning om, at danske myndigheder har deltaget
i eller haft viden om FBI’s møder mv. med Sigurdur Thordason i Aarhus.
Med henvisning hertil gør jeg på vegne mine klienter gældende, at der i sagen må
anses at foreligge oplysninger, der skaber en rimelig formodning for, at danske
myndigheder, herunder særlig PET og Østjyllands Politi, har foretaget konkrete
handlinger, der kan indebære overtrædelse af straffelovens § 290, herunder i form
af handlinger, der kan medføre strafansvar for medvirken efter straffelovens § 23
eller forsøg efter straffelovens § 21. På baggrund af de foreliggende oplysninger
må det antages, at de foretagne handlinger henhører direkte under dansk straffemyndighed.
Til orientering kan oplyses, at jeg på vegne mine klienter ved brev af d.d. tillige har
indgivet en anmeldelse til Østjyllands Politi mod Sigurdur Thordasons og FBI´s
aktiviteter i relation til ovennævnte. Kopi af brevet vedlægges.
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