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Tingsnotarien Martin K-larin miLlet, varvid det konstateras att Lars Dahmdn

har begiirt att tingsriitten awisar

Zazzio har motsatt sig iletta.

Michael Zazzio som ombud i mAlet och aft Michael
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Tingsrtitten fattar f61j ande

BESLUT (att meddelas ,len 23 ember 2015)

som ombud i m61et.Tingsriitten awisar Mich ael

Skil fiir beslutet

Som ombud f6r enligt li!. kap. 2 $ stycket riittegingsbaiken inte brukas annan dn

den som riiffen med hiinsyn tiil insikter och tidisare verksamhet finner liimp-

lis som ombud i m61et. Ornbudetka ocksA behiirska svenska spr6ket. Visar ett ombud

oredlighet, oskicklighet eller o eller anses ombudet i annat fail olampligt ska

riitten enligt L2kap.5 $ fdrsta t riittegAngsbalken ar,'visa ombudet.

Lars Dahm6n har som grund for in begiiran anfort huvudsakligen fciljande. Tryckfri-

hetsm6l 16r komplicerade juri frigestiillningar bide med avseende pi p6stienden

farande som ett tryckfrihetsmil innebiir. De ;.ftran-

de som hittills har getts in i mAlet

kriivas i ett sidant m61 som nu iir r handen. Hans 1'ttranden ?ir vidlyftiga, ostrukture-

rade och till stora delar utan rel ns. Michael Zazzio tignar betydande delar av skrif-

omstiindigheter som inte har nigon direkt betydelsetema till att diskutera personer oc

fcir milet. En konsekvens av ar att det tir svA,rt for Lars Dahmdn att folia och f6r-

st6 vad Anders Sultan h2ivdar i . I det kompletterande svaromSlet har det pf,pekats

att vissa av de i stii p6talade uppgiftema inte forekommer i de aktuella

artiklama och att andra uppgifter felaktigt Atergivna. Michael Zazzio har i yttrande

och anser tydligen att uppgifterna fdrekommer,

dock utan att precisera var dessa s l1e 6terfinnas. Michael Zazziohar iiven gett in om-

faftande skriftlig bevisning av klipp av artiklar ffi.fr., jiimte egna kommen-

tarer, som till stora delar saknar

de omdomen som han llller om

lse for saken. Ett exempel pi det senare giiller

ombud. Till den deien kan liiggas att

Anders Sultan senom lWichael ios forsorg grundldst har anmiilt Lars Dahm6ns

ombud till polisen och mfundets disciplinniimnd for uppgifter som han i

om fortal men dven det sriirskrlda

av den 26 ol<tober 20I:5

isar att Michael Zazzto inte har de insikter som kan

egenskap av ombud har angett i svaromilet. Michael Zazzio har ocksi iberopat ett
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stort antal vittnen i tillag;g till de som redan har flberopats. I stora delar framstir upp-

giftema och bevisning som onodi och utan betydelse fdr mAlet. Vid itskilliga tillfiil-

len har vidare Michael Zazzio fo

bara for talan fdr Andersi Sultan,

rat yttrandena si att det framstAr som att han inte

iiven for sig sjiilv och bolaget Ion Silver, trots att

dessa inte tu parter i mAlet. F61j av processforingen iir att m6let riverbelastas av it-

som leder till att den forda talan biir oklar och m61-skillist som dr ovidkommande

et fdrdyras. Detta iiventyrar Lars dns riittssiikerhet.

Michael Zazzio har anfdrt vdsen igen f61jande. Det har inte framkommit nigot som

pekar pi nAgon oredlighet, oskic ighet el1er oforstind hos honom eller att han pi nbg-

ot annat siitt skultre vara oliimolis It vara Anders Sultans ombud i milet. Ett awisande

av honom skulle tviirtorn omoj en riittvis riitteging. Lars Dahmdn har inte visat

pi vilket siitt som Mtchael Zazzi y'ttranden skulle ha varit vidlyftiga el1er ostrukture-

rade eller utan relevans. Det ank pi Anders Sultan att det har blivit felaktigheter

i de specificerade aniclagelsema.Lars Dahmdn st6r i egenskap av ansvarig utgivare

etalad for srovt fcirtal a-,zseende olika tidningar som delar pA det redaktionella ma-

terialet. Vissa av oistf,endena rikat komma frin den andra tidningen. Sidant som

har liimnats utan avseende. I owigt justeras anlda-inte har Aterfunnits i tirlninearna

gelsema i yttrande av den 7 ber 2015. Den skriftliga bevisningen har samman-

stiillts av Michael Zazzio och A

hiinsyn till mAlets beskaffenhet

ers Sultan tillsammans. Vittnen har iberopats med

ch brottets art samt med hiinsyn till riittssiikerheten

sivtil for Anders SultarL som fcir

samfundet har inte giorts genom

Dahm6n. Anders Sultans anmiilan till advokat-

ichael Zazztos forsorg utan av Anders Sultan sjiilv.

Anmiilan iir for 6wigt lnte gru os utan baseras pe aft Ulf Isaksson har utpekat An-

ders Sultan som brottslig med a pA patientsiikerhetslagen trots att tidningen rr-

te har utpekat Anders Sultan brottslig i det avseendet utan enbart har reciterat

att d.et skulle kunna vara brottsligt. Ulf Isaksson harmyndighetsutovare som. har

dessutom vidhAllit sln anklage , vilken han nu pAstir vara Lars Dahm6ns &sikt. Det

har vidare inte visats 116 vilket som vittnesmilen skulle vara oviktiga for mfllet.

B  1890-15

Vittnesmilen iir med fdrr att en korrekt helhetsbiid av hela kedjan av hiindelser i
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milet. Michael Zazzios yttrandeni mAiet gdrs endast for Anders Sultans riikning. Att

begreppet "vi" anvdnds i sidana s anhang iir kubrm.

Ett ombud behover inte.ha nason uridisk utbildning eller i sitt arbete syssla med riitts-

liga fr6gor. Det iir emelk:rtid nodv ist att han eller hon har de insikter som kriivs uti-

frAn milets beskaffenhel;. I ett It och mindre omfattande m61 stiills siledes mindre

krav pA ett ombud iin pfr ett i ett mer komplicerat mii. I det nu aktuella m51et

driver Michael Zazzio fcir Anders ultans riiknins ett enskilt 6tal avseende tryckfrihets-

brott. Som Lars Dahme'.n har an rdr det sig om komplicerade juridiska frigestiill-

ningar bide med avseende pA om fcirtatr rnen dven det siirskiida forfarande

innebiir atI rcIativt stora krav f6r uppstiillas p&som ett tryckfrihetsmil innebtir.

den som upptriider som ombud i 1et.

Michael Zazzio har som ombud

de preciseringar som gjorts vid

domts kunnat laggas till. grund

format steimninssansokan i m61et. Denna har - efter

muntlisa forberedelsen den 24 a.usssti 2015 - be-

en rZitteging. Aven om det inledningsvis forekom-

mit brister i processforingen har

sen inneburit att Michae:l Zazzio

inte varit si stora att de i detta skede av proces-

lle vara oliimpiig som ombud i m61et. Vid fortsatt

skriftvtixiins har emellertid Mi L Zazzios yttranden varit vidlyftiga och ostrukture-

rade. De har ocks6, i vissa delar at omstiindisheter som helt synes sakna rele-

vans i m61et. Vid avsivande av visuppgift med angivande av bevis- och forhorste-

man har ytterligare bris;ter blottl

haft mycket svi'rt att arlgora om

. Dessa har varit sA allvarliga att tingsriitten har

delar av den Aberopadp bevisningen har betydelse i

mfllet el1er inte. Dessa trrister i forinsen bedoms vara sidana att trngsriitten ute-

sluter att ett kompletteringsforel nde skulle leda till en komplettering och precise-

ring av materialet som skulle processen framit.

Mot denna baksrund finner tin en att Michael Zazzio har visat en s6.dan oskickiig-

het eller annat oliimpligt

ska diirfor awisas som,ombud.

att han inte bor ffl upphiida som ombud i milet. Han
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Tingsriitten erinrar om att beslutet

gir i verkstallighet omedelbart.

enligt 30 kap. 12 $ forsta stycket 1 rdttegingsbalken

I{UR. MAN OVERKLIIGAR, sebilaga.

Beslutet f6r overldagas siirskilt i tre veckor fr6n den dag klaganden fick del av bes-

Iutet. Den som vill dverklasa besutet ska forst anmiila missnoje hos tingsriitten. An-

mZilan ska goras inom en vecka

Inte det, har han inte liinge rzitt

den dag klaganden fick del av beslutet. Gcir han

dverldaga beslutet.

t )

.  . - - ' , / ' .  , ' '  '  '  - :  '

Annika Friberg
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