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I FOKUS

Några ord från utbildningsbevakarna
Har du idéer om hur man kan göra vår utbildning bättre eller tycker du att undervisningen bedrivs 
på helt fel sätt? Har du blivit orättvist behandlad av en lärare eller stött på något annat problem du 
vill ha hjälp med? Då ska du inte tveka att höra av dig till Juridiska Föreningens utbildningsbeva-
kare. 

Vi är till för att hjälpa studenter och se till att vår utbildning blir så bra som det bara är möjligt. Stu-
dietiden kan vara jobbig och stressig på många vis och det kan vara bra att veta att det finns någon 
man kan vända sig till. Man kan alltid skicka ett mail till oss eller prata med en av våra representan-
ter som finns på varje termin. Vi träffas en gång i månaden och tar upp de problem vi stöter på och 
hittar sätt att lösa dem. 

Vanligtvis så börjar det med att en student framför en synpunkt till någon av oss och beroende på 
ärendets natur så har vi olika sätt att ta ärendet vidare. Är det en synpunkt på en enskild lärare bru-
kar vi ta upp det direkt med den läraren och om det inte fungerar så går vi vidare till kursansvarig. 
Är det en mer allmän synpunkt så brukar vi diskutera igenom den med våra klassrepresentanter 
och sedan föra fram det på utbildningsutskottsmötet.

Utbildningsutskottet består av bland annat programansvarig, studievägledare, olika lärare, ama-
nuenser och enhetschefen där man diskuterar hur utbildningen på de båda programmen ska se ut, 
och det är vi som för studenternas talan i utskottet. Oftast är alla väldigt måna om att studenterna 
ska komma till tals och vi får alltid möjlighet att föra fram våra åsikter. Man brukar också lyssna på 
vad vi har att säga och vår möjlighet att påverka är stor. 

Ett exempel på frågor som vi har fått igenom i utbildningsutskottet är att det bara ska finnas tre 
olika modeller för vilka hjälpmedel man får ha med sig på tentorna. Tidigare har läraren själv fått 
bestämma vilka hjälpmedel studenterna har på tentan, vilket har lett till missförstånd och sena 
ändringar. Studenterna har ibland fått reda på vilka hjälpmedel de får ta med sig endast en vecka 
innan tenta och har då pluggat på ett helt annat sätt än om de vetat det från början. Nu kommer man 
från början veta om det är inga hjälpmedel alls, lagbok, eller alla hjälpmedel utom kommunikations-
utrustning.

Så tveka inte att föra fram era synpunkter, det är bara tillsammans vi kan skapa en bättre utbildning!

Hevi Dawody
 Rättsvetenskap T6

Utbildningsbevakare för  
rättsvetenskapliga pro-
grammet 

 utbildningsbevakare.rattsvetenskapliga@jfo.nu

Joakim Runnerström
Juristprogrammet T6

Utbildningsbevakare för 
juristprogrammet 

utbildningsbevakare.juristporgrammet@jfo.nu
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Innan 1945 så debatterades det huruvida männis-
kans värdighet var någonting odiskutabelt, någon-
ting som helt enkelt var självexisterande – eller tvärt-
om; bara för att du var människa innebar det inte att 
du skulle inneha några särskilda givna rättigheter, 
att det här med mänskliga rättigheter var någonting 
påhittat av människan själv och att den var upp till 
staterna att besluta huruvida de vill ge sina invånare 
rättigheter eller inte. Staterna skulle dessutom inte 
lägga sig i hur andra stater behandlade sina egna 
invånare. Sen kom andra världskrigets förödelse och 
det börjades diskuteras än mer intensivt om det inte 
vore bäst att införa nationella och internationella 
regler som garanterar människor dess okränkbara 
rättigheter och som kan skydda dem från just – sta-
terna.

En rättighetskämpes och kanske folkrättsjurists 
högsta önskan är ju att bli sysslolös – men än finns 
det många orättvisor att bekämpa, vi är inte riktigt 
där än så att vi alla kan sitta i en ring och sjunga Kum 
ba yah. Trots att vi kommit långt i världens fri- och 
rättighetsarbete så finns det mycket kvar. Idéerna 
kring rättsstaten och demokratin har inte slagit rot 
över allt – och även där den har det är det inte bara 
rosa moln... USA, världens självutnämnda ”demokra-
tipolis” har fortfarande inte stängt ner sitt Guantá-
namo. 58 länder tillåter fortfarande dödsstraff, även 
där är USA en av dem. Världen över så diskrimineras, 
förföljs och torteras fortfarande människor på grund 
av deras etnicitet, politiska/religiösa uppfattning, 
sexuella läggning eller kön. Vi har kanske lämnat the 
dark ages men än är horisonten inte tillräckligt ljus.  
I detta nummer får ni läsare alltså ta del av vad vi i re-
daktionen finner vara intressant gällande ämnet fri- 

och rättigheter och vi har blandat både öst och väst: 
läs om rättighetskämparna i mellanöstern i artikeln 
om arabiska våren på s. 6-7 följt av rätten och ansva-
ret i att få bära vapen i USA på s. 8-9. I detta nummer 
har även föreningens kassör och utbildningsbeva-
kare vässat pennan – ta del av hur EU-rätten behand-
lar fri- och rättigheter på s. 12-13 och s. 20. Slutligen 
så har vi även äran att ha med en artikel på ämnet 
av Joakim Nergelius (professor i rättsvetenskap vid 
universitetet), på s. 10-11 där han delar med sig av sina 
tankar kring mänskliga rättigheter och omvärldens 
reaktioner.  

Slutligen vill jag även tacka för mig – detta är mitt 
sista nummer som chefredaktör för Prima Facie och 
därmed även min sista ledarkrönika. Hela fyra num-
mer blev det och det har varit en fantastisk resa! Jag 
hoppas att ni har uppskattat födelsen av JF Örebro’s 
alldeles egna tidsskrift. Den 1 juli tar nya styrelsen 
över och det ska bli himla kul att se föreningen och 
Prima Facie växa. Ha en riktigt skön sommar nu al-
lihopa – make some difference!

The Framers of the Bill of Rights did not purport to ”create” rights. 
Rather, they designed the Bill of Rights to prohibit our Government-

from infringing rights and liberties presumed to be preexisting.

          ~ Justice William J. Brennan, 1982

Angela Barisic
Rättsvetenskapliga programmet T4

Chefredaktör
Prima Facie 

Jag har en förkärlek till historiska filmer. De får gärna utspela sig under 
medeltiden och skildra hur dessa människor levde, älskade, hatade och 
krigade. Hur de kämpade mot tyranni och för  frihet. Det finns en anled-
ning till att perioden på engelska kallas just för ”the DARK ages” - och 
nog har vi väl kämpat oss till en ljusare tid? Vi har gått från ett öga för ett 
öga och de hemskaste  mest omänskliga tortyrmetoder till ett interna-
tionellt och hängivet samarbete kring människor och dess rättigheter. 
Det är just på fri- och rättighetsområdet som jag finner juridik vara som 
allra vackrast. Jurister har faktiskt suttit och skrivit konventioner och 
lagtexter i hopp om att dessa ska garantera oss de mest fundamentala 
rättigheterna.

Det är inte längre mörkt, men 
heller inte tillräckligt ljust  

LEDARE
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Verksamhetsåret som har gått har varit fullt av upplevelser. Jag har nästan 
kräkts av nervositet inför att skicka ut min första dagordning till vårt första 
styrelsemöte, jag har drämt klubban i bordet under både en årsstämma 
och ett valmöte, jag har träffat JF-ordföranden ifrån hela Norden, jag har 
hållit tal på vers, jag har hållit tal om viktiga saker och om blödiga saker, jag 
har, tillsammans med resten av Sveriges ordföranden, gett bort en hamster 
i gåbortspresent (det enda JF Lund fattades), jag har skrattat på kontoret 
under eftermiddagströtta styrelsemöten, jag har dansat natten lång i lång-
klänning i Köpenhamn, jag har försökt lära mig dansk folkdans på plats 
(vilket resulterade i en high five och en stukning), jag har skrivit att göra-
listor med för liten text för att själv kunna läsa dem, jag har haft lunchöp-

pet, jag har varit på work shop och jag har skakat hand, jag har krängt böcker på Bokbytardagen och 
tentakompendier på kontoret, jag har skickat inbjudningar till allt och alla (förlåt), jag har MAILAT.

Där stannar jag. Det jag egentligen vill säga 
under min sista krönika som ordförande för 
Juridiska Föreningen vid Örebro universitet 
är att tiden flyger när man har roligt. Det är 
sant. För inte så längesedan försökte jag och 
styrelsen att ha styrelsemöte via Skype. Att 
stundtals endast hälften kunde göra sig för-
stådda, och resterande fick svara via chatt, 
var en prövning i sig, men det resulterade i 
en introduktion för de nya studenterna där 
vi tipsade om alltifrån studieteknik till vart 
man dricker det godaste kaffet. Detta, följt av 
en fullsatt JF-PUB på kvällen, skedde alltså 
i slutet av augusti 2011. Det hade lika gärna 
kunnat vara för en månad sedan. Skillnaden 
mot idag är att vi numera håller skypandet 
till ett minimum och att vi har vuxit i våra, 
då, lätt skälvande kläder. 

Vi har uträttat så mycket under det gångna 
året och vi ska vara så stolta. Jag tänker inte 
be om ursäkt för detta påstående på klas-
siskt Jantelags-manér, utan jag vill att alla 
som har engagerat sig i JF Örebro under året 
ska se tillbaka på sin insats och klappa sig 
själva på axeln. Jag vill speciellt tacka styrel-
sen för ert helhjärtade engagemang, er lojali-
tet och er påhittighet. Utan er, Hevi Dawody, 

Joakim Runnerström, Angela Barisic, Karl 
Königsson, Hiba Zeydi, Christoffer Carlberg, 
Malin Persson, Giacomo Lindgren

och Emma Lampe, skulle detta verksam-
hetsår ha varit ogenomförbart. För att inte 
tala om tråkigt, oinspirerande och magsår-
sgrundande. Tack för att ni har varit med i 
denna bergodalbana kallad verksamhets-
året 2011/2012, tillsammans har vi lett JF 
Örebro uppåt och framåt!

Jag vill avslutningsvis passa på att önska alla 
medlemmar och vänner till JF Örebro en 
underbar sommar. (Jag kan även meddela 
att det där med att skriva dagordning visade 
sig vara tämligen odramatiskt). 

Ta det lugnt med paragraferna och ta vara på 
tiden. Tack för det här året!

Att åka berg- och dalbana 2011/2012

Emelie Svensson
Juristprogrammet T6

Ordförande 
Juridiska Föreningen  vid  Örebro  universitet 

LEDARE
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År 2011 – ett år som skulle komma att förändra livet för folken i Mellanöstern och Nordafrika. Ett 
år när miljontals förtryckta människor fick nog av korruption, maktmissbruk och våld och tog 
saken i egna händer. Den så kallade arabiska våren sammanförde människor från olika sam-
hällsklasser för en gemensam sak.

”Må ni vakna till en ny nation…”
Det hela började i en tunisisk småstad med den 26-årige grönsakshandlaren Mohammed 
Bouazizi, som greps när han vägrade betala muta för att få stå på torget och sälja sina grön-
saker. Som straff för sin vägran blev han av polisen spottad i ansiktet, örfilad och fråntagen 
sina grönsaker. Kommande dag ville han anmäla detta övervåld som han ansåg var felaktig 
myndighetsutövning – men ingen ville lyssna på honom. I protest och förtvivlan ställde han 
sig då utanför myndigheten, hällde bensin över sig och brände sig själv till döds. Allt filma-
des och på filmen, som ligger ute på internet, kan man höra Mohammed säga: ”Må ni vakna 
till en ny nation, må ni vakna till doften av krut”.

Folklig vrede
Det var som om Mohammed Bouazizi hade uttalat en profetia. Filmen lades ut på internet 
och de av förtryck och arbetslöshet märkta tunisierna reste sig i folklig vrede.  Demonstra-
tionerna avlöste varandra och upprorsandan spred sig i hela regionen. Diktaturer störtades 
inte bara i Tunisien, utan även i Egypten, Jemen och Libyen. Folket mötte dock hårt mot-
stånd innan detta kunde ske. De olika diktaturerna slog tillbaka med full kraft, till priset av 
många människoliv. Trots detta fortsatte den folkliga kampen. Människor som aldrig haft 
de fri- och rättigheter som för oss i västvärlden är att så självklara, gick samman och krävde 
dem.

Fyra diktatorer
Under året tvingades inte mindre än fyra diktatorer att lämna ifrån sig makten. Tunisiens 
Ben Ali var den första att lämna sin post. Efter 24 år vid makten tog han sin familj med sig 
och flög till Saudiarabien. Hosni Mubarak, Egyptens president sedan 30 år, avgick efter om-
fattande protester mot sin regim. Trots att protesterna var fredliga dog hundratals männis-
kor i sammandrabbningarna mellan militär och polis. 

Mubarak vägrade lämna sitt land och ställdes inför rätta för bland annat korruption, för-
skingring och brott mot mänskliga rättigheter. Moammar Khadaffi, den libyske ledaren, 
slogs in i det sista, men avrättades slutligen av de rebeller som grep honom. Den sista av de 
fyra diktatorerna som lämnade sin post var Jemens president Ali Abdullah Saleh. I slutet av 
2011 gick han med på att lämna ifrån sig makten i utbyte mot full immunitet.

Vägen till demokrati
Tunisien har ratificerat ett flertal internationella fördrag om mänskliga rättigheter, t ex till-
läggsprotokollet till konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande 
behandling eller bestraffning. 

DEN ARABISKA VÅREN
TEMA | Fri- och rättigheter
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Dessutom har åtgärder vidtagits för en ökad pressfrihet. När president Mubarak avgick, 
övertog militären makten genom SCAF (högsta rådet för de militära styrkorna), som utlo-
vade bland annat trygghet till demonstranter och åsiktsfrihet. Vad som i praktiken hände 
var, att press- och yttrandefriheten begränsades än mer än tidigare samt att kravallpolis den 
19 november 2011 skingrade en sittstrejk på Tahirtorget i Kairo med så pass mycket våld att 
demonstranter dödades och skadades. Sedan dess har flera demonstrationer slutat med 
blodvite och dödsfall. Nya fackföreningar har bildats för att tillvarata de arbetandes rätt, 
men myndigheterna har förbjudit strejker. Lite drygt ett år efter att protesterna inleddes, är 
trots allt mycket fortfarande sig likt.

Libyen förklarades fritt i november 2011 
och en månad senare hade en ny regering 
bildats. Denna regering har mött många 
utmaningar i sin återuppbyggnad av 
Libyen, inte minst att ge upprättelse och 
skadestånd till de många offren för brott 
mot de mänskliga rättigheterna.  
Jemens nya president Abed Rabbo Man-
sour Hadi svor presidenteden i februari 
2012. Hans uppgift är att skapa stabilitet i 

ett land plågat av ekonomisk kris och brist 
på såväl vatten som olja. Han har i ett tv-
sänt tal utlovat kamp mot al-Qaida och an-
dra lokala väpnade rebellgrupper i landet. 
Ett antal blodiga strider har därefter stått 
mellan landets militär och terrorgrupper 
kopplade till al-Qaida.

Hur skapar man demokrati när diktatorn 
väl är död eller avsatt? Det är tydligt att 
det inte räcker med en fallen diktator 
för att demokrati ska råda. Den arabiska 
våren har inneburit ett uppvaknande, för 
folken såväl som för deras ledare. Men än 
är det lång väg kvar till fria och allmänna 
val, fri- och jämlikhet för alla 
medborgare och utrymme 
för allas åsikter.  

”Lite drygt ett år efter att pro-
testerna inleddes, är trots allt 
mycket fortfarande sig likt.”

Vinita Qvist
Juristprogrammet T4
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Klockan två på natten förväntar man sig inte att få se någonting annat på tv än 
såpoperor med avdankade skådespelare som inte vet namnet på.  Men ibland, 
om man har tur, kan man få se någonting som verkligen sätter hjulen i rull-
ning. Bowling for Columbine. Så hette filmen. Filmen som handlade om någon-
ting för Sverige så avlägset som en skolmassaker. Men det var inte det hemska 

Bowling for Columbine

Så hur kommer det sig att ett land som på 
så många sätt har ett så utvecklat för-
svarssystem inte anser det särskilt an-
märkningsvärt att två pojkar, varav den 
ena inte ens fyllt 18 än, kommer in i en 
affär och vill handla 900 kulor till halv-
automatiska gevär? För att rättigheten 

finns bör då inga frågor ställas? National 
Firearms Association (NFA) i USA ansåg 
att ungdomars rättighet att få bära vapen 
inte skall få överskuggas av det faktum 
att en del ungdomar, påverkade av tv och 
filmer, bestämde sig för att begå den här 
typen av handlingar. Och visst har de rätt 
i en del. Det är självklart inte rätt att en 
grupp människor skall omyndigförklaras 
för att en minoritet av dem inte klarar av 
att axla det ansvaret som fri- och rättig-
heterna att äga och bära vapen innebär. 
Men om den majoriteten tänker sköta 
sig, vad är det då för fel på en strängare 
bevakning av vad som händer?
Brottsstatistiken hjälper till att visa en 
bild som vissa lagstadganden skulle kun-
na förbättra. Men då det är svårt att jäm-
föra Sverige med USA, mycket på grund 
av att vi har lika många invånare i landet 
som i en amerikansk storstad, så har jag 
kollat på en undersökning gjord 2000 av 
Canadian Centre for Justice Statistics där 
man jämförde antalet polisrapporterade 
brott i USA och Kanada under 2000. 

Det visade sig att det i Kanada under 
2000 begicks 542 mord vilken är 1,8 
mord/100 000 invånare. Vilket kan kän-
nas som ett högt tal men som inte 
på långa vägar kan jämföras med USAs 
15 517 mord under året som innebär 
5,5 mord/ 100 000 invånare. Hur kom-
mer detta sig?

I Sverige ser det inte riktigt likadant ut. 
Här går rättigheter och skyldigheter hand 
i hand på ett sätt som de inte riktigt gör i 
USA. I Sverige har vi en rätt att försvara 
oss men även en skyldighet att inte skada 
människor mer än nödvändigt när vi gör 
det.  Vi har rätt till fri sjukvård när vi behö-
ver det men skyldigheten att betala skatt 
när vi jobbar för att finansiera sjukvården 
vi någon gång kan behöva.  

Det känns även ganska klyschigt när man 
drar parallellerna mellan rätten till vapen 
och antalet skolskjutningar i USA respek-
tive Sverige men det kan inte hjälpas att 
man undrar om det inte kan finnas något 
samband. Är det kulturen och traditio-
nerna i de respektive länderna  som leder 
till att händelser som den på Columbine 
inträffar eller är det de olika rättssys-
temen och synen på lag och ordning i 
allmänhet? Sverige har alltid varit bra på 
att lagstadga om skyldigheter. Så mycket 
att vi idag även funderar på att lagstadga 
om skyldigheten att hjälpa andra.

TEMA | Fri- och rättigheter
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”Det är självklart inte rätt att en grupp män-
niskor skall omyndigförklaras för att en 

minoritet av dem inte klarar av att axla det 
ansvaret som fri- och rättigheterna att äga 

och bära vapen innebär”

”Deras  fri- och rättigheter ligger så djupt 
rotade i landets konstitution att det ibland 

inte ens går att ifrågasätta dess existens”



I USA fungerar lagstadganden om skyl-
digheter på ett helt annat sätt. Deras 
fri- och rättigheter ligger så djupt rotade 
i landets konstitution att det ibland inte 
ens går att ifrågasätta dess existens. Men 
frågan är om det alltid gynnar befolk-
ningen eller leder det till att små grup-
per med åsikter som skiljer sig från hur 
den allmänna uppfattningen ser ut kan 
rättfärdiga det de tycker och det de gör 
enbart med att säga att det är en del av 
deras fri- och rättigheter?
  

Att alltid hävda att det är en del av ens 
fri- och rättigheter är någonting som har 
spridit sig som en löpeld genom många 
länder och det har ibland varit så att det 
används till att rättfärdiga annars orättfär-
digt beteende. Hur ska vi i Sverige tackla 
det faktum att det har blivit socialt accep-
terat att hänga ut människor på ett 

vanhedrande sätt i tidningar och på 
internet enbart för att väcka debatt, och 
enbart med det målet och yttrandefrihe-
ten som försvar för sina handlingar? 

Hur ska vi reagera när sexåringar skriker 
att deras mänskliga rättigheter har blivit 
skändade enbart för att de blir inskickade 
på sina rum? Vart väljer vi att sätta grän-
sen för vad som är en rättighet och vid 
vilken punkt man har missbrukat sin 
rätt? De här frågorna anses säkert vara 
bedömningsfrågor från fall till fall men 
jag tror att det är viktigt med en moralisk 
måttstock som hjälper oss att avgöra 
när en gärningsman har förbrukat sina 
rättigheter och inte längre förtjänar att få 
gömma sig bakom dem.

Anna Theodossiou
Juristprogrammet T2
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”Vart väljer vi att sätta gränsen för vad som 
är en rättighet och vid vilken punkt man 

har missbrukat sin rätt?”

”Hur ska vi  i Sverige tackla det faktum att 
det blivit socialt accepterat att hänga ut 

människor på ett vanhedrande sätt i tiding-
ar och på internet...”



TEMA | Fri- och rättigheter

I Kina visar turerna kring dissidenten Chen Guangcheng på nytt spänningen mellan västerländ-
ska och andra, i detta fall konfucianska synsätt kring grundläggande fri – och rättigheter (låt vara 
att den gode Chen själv tycks ha bidragit till förvirring kring sina egentliga önskemål). Och i Syrien 
ställs, sedan regimen med stor framgång lyckats driva gäck med FN:s olika fredsplaner, en helt 
annan fråga på sin spets: är denna typ av fredsplaner, som egentligen främst går ut på att låta en 
mycket blodsbesudlad regim sitta kvar i orubbat bo vid makten men ignorerar den väpnade op-
positionens inte orättmätiga önskemål, alltid av godo? Eller med andra ord: Är det verkligen fred vi 
vill ha, till varje pris, som ett välkänt proggband en gång undrade.

Utgången i Chenärendet är i skrivande stund lite oklar, men ärendet belyser otvivelaktigt och 
ovanligt tydligt frågan hur västvärlden bör förhålla sig till Kinas krav på att kunna kontrollera de 
egna medborgarnas, eller kanske snarare undersåtarnas, tanke- och rörelsefrihet. I ljuset av alla 
oklarheter som förevarit i samband med Chens vistelse på den amerikanska ambassaden i Peking 
i början av maj  i år yttrade sig en av världens främsta sinologer (Kinakännare), den frispråkige 
professorn och den mångårige ledamoten av Svenska Akademin Göran Malmqvist i Sydsvenskan 
den 4 maj på följande sätt:  ”- Har USA:s utrikesminister och ambassadör köpts av maffian? Skriv 
om detta, så att Kinavännerna i den svenska ankdammen får klart för sig vilka jävla banditer som 
styr och ställer i Kina. Fy fan för det packet!”

Det är lätt att här hålla med Malmqvist; alldeles bortsett från USA:s måhända dunkla agerande i 
ärendet så är Kinas krav på att kunna styra vad undersåtarna gör, vart de får bege sig, vad de får 
studera osv onekligen mycket stötande. Och den viktiga frågan på längre sikt är naturligtvis den-
na; är detta något som omvärlden kan och bör acceptera? Kina må vara en framväxande super-
makt, politiskt och ekonomiskt, kanske rentav på USA:s bekostnad, men får man för den skull bete 
sig hur som helst? Får man spärra in dissidenter, censurera internet, skjuta oppositionella utan att 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅSTE 
VARA GLOBALA

Våren 2012 erbjuder på nytt åtskilliga studiemöjligheter för alla som intres-
serar sig för de mänskliga rättigheternas globala ställning. Detta gäller både 
på nära håll och i fjärran länder. I Norge aktualiseras en mängd frågor om rätts-
statens motståndskraft mot politisk extremism av värsta sort i samband med 
Breivikrättegången; här är den politiska och rättsliga enigheten om att värna 
rättsstaten och göra motstånd mot mörkrets makter slående och imponeran-
de. Att detta sker till priset av att den omvärld som följer rättegången tvingas 
lyssna på en alldeles osedvanlig mängd politisk dyngpropaganda för att inte 
säga rent skitsnack från den tilltalade är då i ett bredare perspektiv ganska lätt 
att acceptera. 

”Kina må vara en framväxande supermakt, politiskt och ekonomiskt, kan-
ske rentav på USA:s bekostnad, men får man för den skull bete sig hur som 
helst?”

”Är det verkligen fred vi vill ha, till varje pris, som ett välkänt proggband 
en gång undrade.”

§10



omvärlden till slut reagerar (genom handelsbojkott, idrottsbojkott, ekonomiska sanktioner eller på 
andra sätt)? Och hur länge kan Kina slå ifrån sig all slags kritik genom att helt enkelt, som för unge-
fär hundra år sedan, helt enkelt hävda att omvärlden inte har någon rätt att lägga sig i ”landets inre 
angelägenheter”? Detta är nog faktiskt en av världens stora framtidsfrågor.

Kina har också, tillsammans med Ryssland, en viktig roll i det syriska dramat. Här har båda dessa 
gamla - och kommande - stormakter gjort sitt bästa för att hindra ”det internationella samfundet” 
från effektiv handling, i FN:s regi eller på andra sätt. Nu är förvisso inte detta den enda orsaken 
till att omvärlden - förutom FN även USA, EU, Nato med flera – avstår från att ingripa mot Assads 
Baath-regim; detta har även andra, realpolitiska orsaker. 

Men det är ändå beklämmande att se dessa båda medlemmar av FN:s säkerhetsråd med sådan 
framgång lyckas slåss för och värna uråldriga föreställningar om att omvärlden inte ska blanda 
sig i ”staters inre angelägenheter”, också då detta som nu innebär att fruktansvärt grova övergrepp 
och människorättskränkningar tillåts fortgå medan omvärlden passivt tittar på.  

Tyvärr har även FN och den i Sverige ständigt omhuldade Kofi Annan bidragit till den stämning av 
resignation inför en brutal förtryckarregims grymma framfart som nu sprids över världen. Detta 
genom att lägga fram en fredsplan som i stort sett tillåter Assadregimen att sitta kvar vid makten, 
medan den trots allt starka oppositionen erbjuds att lägga ner vapnen, i utbyte mot, ja, vad? Möjli-
gen en plats vid bordet under förhandlingar som ingen definierat vad de ska handla om eller utgå 
från. Ingenting har sagts i denna plan om någon idé för att få regimen att dela med sig av eller avstå 
från makten (genom val, folkomröstning, grundlagsändring eller på annat sätt). Att oppositionen 
inte tycker detta är någon vidare bra lösning är inte ägnat att förvåna. I jämförelse behandlade om-
världen en annan brutal diktator med envåldsambitioner, Zimbabves Mugabe, betydligt tuffare. 
Och Khadaffis öde under 2011 är ju välkänt. Men Assadregimen tycks nu kunna sitta kvar länge än.

Slutsatsen är därför att omvärlden måste reagera hårdare än vad som nu sker på olika sorters 
grova MR-kränkningar och att sådana är lika allvarliga var de än sker. Hela idén om att enskilda 
stater självständigt ska kunna bestämma hur man vill behandla sina medborgare utan att detta 
angår omvärlden tillhör det förflutna, vilket ju också är grundvalen för kända MR-organisationer 
som Amnesty International eller Human Rights Watch. Diktatorer kan inte behandlas vänligt och 
varsamt av omvärlden. Upproren under den arabiska våren 2011 är inte mycket värda om de inte 
leder till bestående förbättringar på MR-området utan endast till att ett slags förtryck ersätts av 
ett annat. Detta må kallas kultur- eller värdeimperialism, men är enligt min mening 
– och troligen för flertalet jurister - att föredra framför ett relativistiskt betingat svas-
sande inför diktaturer i andra delar av världen, alla dagar i veckan, under 2012 mer 
än någonsin.

Joakim Nergelius
Professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet 

”I jämförelse behandlade omvärlden en annan brutal diktator med en-
våldsambitioner, Zimbabves Mugabe, betydligt tuffare.”

Diktatorer kan inte behandlas vänligt och varsamt av omvärlden. 
Upproren under den arabiska våren 2011 är inte mycket värda om de inte 
leder till bestående förbättringar på MR-området utan endast till att ett 
slags förtryck ersätts av ett annat. 
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TEMA | Fri- och rättigheter

Mänskliga rättigheter blir 
bindande inom EU
Europeiska gemenskapens grundfördrag 
(EEG) har saknat en hänvisning till skyddet 
av de grundläggande rättigheterna inom 
gemenskapens rättsordning. Det som kun-
de åberopas av grundfördraget vad bland 
annat principen om icke-diskriminering på 
grund av nationalitet och att arbetstagare 
hade vissa reglerade rättigheter. Det som 
saknades var en bindande rättighetskata-
log. Anledningen till att man inte skapade 
en rättighetskatalog i egentlig mening 
grundande sig på det primära syftet med 
gemenskapen, vilket var att uppnå ekono-
misk integration genom att inrätta en ge-
mensam marknad. Om man inkluderar en 
rättighetskatalog skulle konsekvenserna 
vara att katalogen på ett felaktigt sätt utvid-
gar EEG:s befogenheter.

Trots att det har varit bristande hänvisning till 
specifika rättigheter och reglerade bestämmel-
ser för skyddet av grundläggande rättigheter 
har det dock aldrig uteslutit behovet av att ha 
rättsligt skydd. Att ha rättsligt skydd inom EU 
har sin betydelse i vare sig en rättighetsstadga 
är bindande eller inte. EU-domstolen riktade 
svar till nationella myndigheter under 1969, 
att de grundläggande rättigheterna är enhetlig 
med de allmänna rättsprinciperna som dom-
stolarna har en plikt att göra gällande. Däref-
ter har EU-domstolen tolkat och kontrollerat 
giltigheten av EU-rättsakter utifrån de grund-
läggande rättigheterna inom unionsrätten. 
Detta påvisar att det rättsliga skyddet inom 
Europa har en betydande verkan, men trots 
detta saknades en gällande rättighetsstadga. 
Den 7 december 2000 ”antogs” närmare be-
stämt Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, vilket är igen-
känt under benämningen; rättighetsstadgan.

Rättighetsstadgans utveckling
Med tanke på att utvecklingen av doktri-
nen om direkt effekt och EU:s kompetens 

i alltfler privata intressen, som berörde andra 
områden än nödvändigtvis den ekonomiska 
sfären, blev frågan allt större gällande änd-
ringen av det trettioåriga oförändrade grund-
fördraget. Med tanke på att det ursprungliga 
Romfördraget från 1950 inte hänvisade till 
mänskliga rättigheter, fastän unionen hade 
fattat politiska beslut att institutioner och med-
lemsstater skulle respektera grundläggande 
fri- och rättigheter, var tidpunkten inne för 
EU-domstolen att ta ansvar för att genomföra 
ändringar i grundfördraget. EU-domstolen spe-
lade en väsentlig roll i utvecklingen av mänsk-
liga rättigheter genom att utveckla en ständigt 
ökande katalog med oreglerade grundläggande 
rättigheter som fastslogs som allmänna rätts-
principer inom EU-rätten. Det primära syftet 
med EU-domstolens utvidgande av grundläg-
gande fri- och rättigheter var att fylla luckor 
med skydd för mänskliga rättigheter i fördraget.
Anledningarna till varför det ansågs vara nöd-
vändigt att konstruera en bindande rättighets-
stadga var bland annat problematiken med 
enskildas tillgång till rättvisa, de oreglerade all-
männa rättsprinciperna samt EU-domstolens 
och Europadomstolens motstridiga rättspraxis. 
Oroligheterna kring skyddet av mänskliga rät-
tigheter var oklarheterna kring vad skyddet 
omfattade i egentlig mening. Inom medlems-
staternas konstitutionella regleringar fanns 
det inga identiska skydd för de grundläggan-
de fri- och rättigheterna samt att staterna inte 
hade ratificerat samma internationella instru-
ment. Fastän om EU:s medlemsstater är parter 
till Europakonventionen är tillämpningen av 
konventionen inte identisk bland medlems-
staterna. Det har visat sig att flera medlems-
stater dels har lämnat reservationer och tolk-
ningsförklaringar till Europakonventionen och 
dels inte har ratificerat alla tilläggsprotokoll.

År 1999 – EU förklarades vara i behov av att 
införa en rättighetsstadga
År 1999 var året då Europeiska rådet uppmärk-
sammade att EU var i behov av att införa ut-
formning av Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, som skulle anses 
vara en kodifierad ”Bill of rights” stadga inom EU. 
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Det var inte EU:s institutioner som arbetade 
med utformningen av rättighetsstadgan, utan 
det var de nationella och europeiska parla-
mentsledamöter samt de nationella statliga 
representanterna som ansvarade för arbetet. 
Grundtanken med utformningen av stadgans 
innehåll var att rättighetsstadgan skulle bli en 
rättsligt bindande stadga. Rättighetsstadgans 
flexibla ram för dess mandat blev uppenbar 
under utformningen av stadgan, vilket bevisa-
des vara både en rättighetskatalog av grundläg-
gande fri- och rättigheter, som konstaterades via 
EU-domstolens rättspraxis, men även 
en katalog som införde skyddet av 
”nya rättigheter” på EU-rättslig nivå.

Rättighetsstadgans slutliga utformning och 
innehåll
Den slutliga utformningen av rättighetsstadgan 
blev en rättighetsstadga som innehöll 54 ar-
tiklar, som var indelade i sex avdelningar med 
substantiva rättigheter och utmärkta följande 
områden: värdighet, frihet, jämlikhet, solida-
ritet, medborgarnas rättigheter, och rättsskip-
ning. Den sjunde avdelningen behandlar ett 
antal av generella bestämmelser om tolkning 
och tillämpning av rättighetsstadgan, även kall-
lade horisontella allmänna bestämmelser. Rät-
tighetsstadgan utarbetades till att bli en katalog 
som sammanfattade alla rättigheter som redan 

existerade inom EU:s grundfördrag och rätts-
praxis. Ändamålet med rättighetsstadgans 
existens var att framhäva rättigheterna alltmer 
tydligare inom EU samt att garantera ett starka-
re skydd för unionsmedborgarna. Detta leder 
till att EU:s institutioner blir medvetna om vilka 
grundläggande rättigheter och principer som 
ska skyddas inom ramen av sina befogenheter 
samt att medborgare, myndigheter och natio-
nella domstolar 
ser tydligt vilka rättigheter medborgarna har 
inom ramen för unionsrätten.

Rättighetsstadgan blir bindande inom EU
Trots att det erhölls en klar konsensus att stad-
gan utgjorde en ökad medvetenhet om skyddet 
av grundläggande fri- och rättigheter inom EU, 
var medlemsstaterna inte överens om stadgans 
kommande ändamål: att bli rättsligt bindande. 
EU:s medlemsstater var inte redo att medge 
konsensus över frågan om stadgans bindande 
status, utan fick besluta i frågan under ett se-
nare tillfälle. I samband med utformningen av 
den Europeiska konstitutionen, omprövades 
frågan om hur rättighetsstadgan skulle kunna 
uppnå en rättsligt bindande status under EU-
rättslig nivå. Förutom detta påvisades även 
att Förstainstansrätten och EU-domstolen vid 
ett flertal tillfällen hade hänvisat till substan-
tiva bestämmelser i domstolens avgöranden. 
Domstolarnas var angelägna att betona att 
rättighetsstadgans existens illustrerade vikten 
av de rättigheter som etablerades på EU-rättslig 
nivå. Fastän rättighetsstadgan inte formulera-
des till en början som ett rättsenligt instrument, 
bedömdes stadgan ändå vara av väsentlig be-
tydelse då den tillhandahöll nödvändig vägled-
ning om hur grundläggande fri- och rättigheter 
skulle beskyddas inom EU-rätten. Genom Lissa-
bonfördragets ikraftträdande i december 2009 
blev rättighetsstadgan rättsligt bindande och 
fullgör idag en av de viktigaste enheterna inom 
unionens rättsordning.

§12

Hevi Dawody
Rättsvetenskap T6



TÄVLA I JURIDIK | Svenska studentmästerskapen

De Svenska Juridiska Mästerskapen är en rikstäckande tävling i pro-
cessföring inför svensk domstol. Juridikstudenter från universiteten i 
Uppsala, Stockholm, Lund, Örebro, Göteborg och Umeå är inbjudna att 

delta. Förutom chansen att vinna 10 000 kronor, får deltagarna också ett 
utmärkt tillfälle att skaffa sig processerfarenhet och visa upp sina kun-

skaper, samt få möjligheten att 
titulera sig

Sveriges bästa 
juriststudent

2012
Tävlingen består av en lokaltävling och en riksfinal. Tävlingsfrågan är ba-
serad på ett fiktivt fall författat av justitierådet Stefan Lindskog. Finalen 
avgörs i Högsta domstolen genom muntliga pläderingar inför en jury bestå-
ende av justitieråd.
 
När tävlingen är avslutad utser juryn bästa kärandelag, bästa svarandelag 
och bästa ort. De segrande lagen får – förutom titel och ära – vardera 10 000 
kronor. En vandringspokal går till det universitet vars båda lag sammanta-
get fått högst poäng av juryn. Mannheimer Swartling delar dessutom ut ett 
specialinstiftat processpris till en person för särskilt väl genomförd presta-
tion.
 
Finaldagen avslutas med att alla blir vänner igen. Under gemytliga former 
får tävlingsdeltagare, domare och funktionärer äta och dricka gott samt 
delta i eller bevittna prisutdelningen. Örebro ska skicka iväg fyra duktiga 
tjejer med äran att få representera Örebro universitet, här är dem:

Lag 1
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Lag 1

Lag 2

PETRA ENMALM och IDA KARLSSON
Juristprogrammet, T6

AZRA SKORUPAN och SOFIA FALKNER
Juristprogrammet, T6

LOKALFINALEN
"Lokalfinalen var ganska avslappnad, inte alls 
jobbig eller läskig. Detta dels för att vi kände 
motståndarlaget och dels för att det redan var 
klart att vi skulle gå vidare. Då kunde man lik-
som slappna av lite och släppa pressen. Att få 
praktisera juridiken lite mer på riktigt var jätte-
kul tyckte vi! Det var också väldigt bra att vi fick 
möjlighet att prata med domarna efteråt och att 
vi då fick lite feed-back."

RIKSFINALEN
"Det ska bli jättekul att få representera Örebro 
Universitet i HD, en ära faktiskt. Givetvis känns 

det nervöst, det är inte varje dag man pläderar i 
HD inför justitieråd! Vi förväntar oss att det kom-
mer bli riktigt kul och att det kommer vara hög 
nivå på alla pläderingar."

TEAM
"Vi funkar jättebra ihop eftersom vi tänker och 
skriver väldigt lika. Det kan dock ibland vara 
negativt eftersom det kan göra att vi snöar in på 
saker och kanske missar andra perspektiv. Något 
annat som är positivt med vårt samarbete är att 
vi båda vågar säga till om vi inte håller med den 
andra. Vi tror att det är väldigt viktigt att man gör 
det i den här typen av samarbete."

REKOMMENDATION
"Inför nästa års tävling så rekommenderar vi 
verkligen att söka och att våga fullfölja även om 
det verkar knepigt! Man får en chans till en erfa-
renhet för livet som inte dyker upp allt för många 
gånger."

LOKALFINALEN
”Lokalfinalen var inte särskilt tävlingsinriktad 
eftersom det endast var vi och det andra laget, 
vi känner ju varandra sen innan och var väll alla 
lite nervösa men det blev en bra stämmning och 
var roligt att pröva på att få plädera i Tingsrät-
ten.”

RIKSFINALEN
”Det är klart att det känns bra att representera 
Örebro, men då vill man samtidigt göra ett extra 
bra jobb. Nu ligger fokus enkom på att få fram en 
bra plädering inför finalen, och vi harinte riktigt 
haft tid att bli nervösa ännu, men det känns väl-
digt nära nu med bara en vecka kvar. Vi har inga 
direkta förväntningar mer än på oss själva, vilket 
kanske räcker.”

TEAM
”I vårat samarbete så är det vissa saker som är 
lättare än andra, vi är båda väldigt väldigt no-
granna och detalj petiga. 

Men vi har 
ett väldigt bra 
samspel när vi 
jobbar ihop, vi 
kan sätta in oss 
i saker tillsam-
mans eller var 
för sig, men är sedan bra på att samla ihop allt vi 
har och göra en enhetlig sak av det, det känns 
tryggt att arbeta ihop.”

REKOMMENDATION
”Vill man delta i SM så tycker vi asbolut att man 
ska söka. ett tips är att läsa frågorna super noga, 
och gärna flera gånger. Man måste också komma 
ihåg att begränsa sig själv, det går ju att göra en 
utredning som är hur stor som helst men det är 
inte meningen! Framför allt: Ha kul och jobba 
ihop med någon som man trivs med både privat 
och samarbetsmässigt!”
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VIMMEL | Juridiska Föreningens tjejsittning
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VIMMEL | Juridiska Föreningens vårbal
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Linda Norberg. ordförande
Juristprogrammet termin 4 

Varför jag passar som ordfö-
rande 

Min ambition ligger i linje med 
vad föreningen behöver, ta 

vara på de traditioner vi har 
och samtidigt skapa nya fan-

tastiska påhitt. Dessutom är jag 
galet taggad!

Förebild
Scoutledaren Lina Ekfors

Intressen
Nu när scouterna ligger på hyllan tar jag gärna ett 

par drinkar på Lilla Örero, bjuder hem nära och 
kära på lite blueberry pancakes eller tar en sväng 

runt Oset. 

Anna Theodossiou, chefredaktör
Juristprogrammet T2

Varför jag passar som chef-
redaktör 
Jag har varit aktiv i politiska 
styrelser på nationell och 
lokal nivå i nästan sex år och 
har stor vana när det gäller 
styrelsearbete i olika former. 
Jag har även gått ett antal 
skribentutbildningar för 
opinionsbildare och tycker 
att det ska bli otroligt kul att få 
ta över som chefredaktör för Prima Facie. Jag har 
som ambition att bygga vidare på den grund som 
redan är lagt för att få tidningen att bli det bästa 
den kan bli.

Förebilder
Christine Lagarde, utbildad jurist, fransk politiker 
och före detta finansminister. Första kvinnliga 
direktören för Internationella valutafonden.

Intressen 
Politik, bakning och att läsa. 

Bästa kurslitteratur 
har inte hunnit med så mycket men den bästa hit-
tils är Civilrättsboken.

Linnéa Ekblad, Utbildningsbevakare 
för Rättsvetenskapliga programmet

Rättsvetenskapliga programmet T4 

Varför jag passar som utbildningsbe-
vakare

Jag vill genom mitt arbete i JF försöka 
förbättra studietiden för alla studenter, 
öppna upp för kontakter med närings-

livet och försöka förbättra dialogen 
mellan lärare och studenter för att på så 

sätt även höja kvalitén på utbildningen 
för framtiden.

Förebild
Anne Rice

Intressen
Läsa, träna och umgås med kompisar

Bästa kurslitteratur
The conflict of laws - McClean, David & Beevers, Kisch

Sofia Gullesjö,  utbildnings-
bevakare juristprogram-
met
Juristprogrammet, termin 4
 
Varför jag passarsom 
utbildningsbevakare
Jag är sedan länge intres-
serad av utbildningsfrågor 
på olika nivåer och ser fram 
emot att driva våra frågor 
samt engagera mig i de utvecklingsmöjligheter 
som finns inom juristprogrammet.

Intressen
 Musik, politik, teater

Bästa kurslitteratur 
Rättegång av Ekelöf

Lucy Casson, sekreterare
Juristprogrammet T4

 
Varför jag passar som sekre-

terare
Med massor av idéer att sätta i 
verket hoppas jag kunna bidra 
till en ännu bättre studietid för 

jurist- och rättsvetarstuden-
terna vid Örebro universitet. 

Är självklart också en baddare på att skriva protokoll!

Förebild
Mina systrar, Sanna och Sophie

Intressen
Sena kvällar i musikhuset och JF-pub.

Bästa kurslitteratur
Lagis såklart!

NYHETER | Presentation av JF:s nya styrelse
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Emir Nuredini, Ekonomiansvarig
Juristprogrammet, T2 

Varför jag passar som ekonomi-
ansvarig
Eftersom jag studerar ekonomi 
parallellt med mina studier inom 
juridik tror jag att jag kan tillföra ett 
perspektiv, karakteriserad av en 
särpräglad 
företagsekonomi i organisationen. 
I kombination med det, kommer 
min hängivenhet och pragmatism 
medföra en vidareutveckling och 
effektivisering av organisationen. 
Ställt på sin spets utmynnar detta, 
i förening med övriga styrelse-medlemmars 
insats, 
till att JF får en större ekonomisk handlingsfri-
het som vi tillsammans kan utnyttja för våra 
medlemmars bästa.

Förebild
Min far.
 
Intressen
Träna, politik, läsa artiklar inom ämnet histo-
ria och ekonomi.
 
Bästa kurslitteratur 
Givetvis Sveriges rikes lagbok

Erik Lind, marknadsansvarig
juristprogrammet, termin 4

Varför jag passar som mark-
nadsansvarig
För att jag är Engagerad, Re-
korderlig, Initiativrik, Kreativ, 
Lyhörd, Intresserad, Noggran och 
Driven. Jag kommer göra allt som 
står i min makt och mer därtill, 
för att få JF att blomstra ytterli-
gare.

Förebild 
Mormor Ragnhild

Intressen
Sport, lösa juridiska spörsmål, lugna skogspro-
menader och ”klubba”.

Kurslitteratur
Sveriges rikes lag 2012, utgiven av Johan 
Munck

Christoffer Carlberg, Layoutansvarig
termin 4 Juristprogrammet

Varför jag passar som 
layoutansvarig 

Jag drivs av ett stort intresse 
för design och kreativt ska-

pande, ett intresse jag har 
haft sedan länge. Nu när jag 

suttit med i styrelsen som 
vice ordförande i föreningen 
i ett år, känner jag att jag kan 

bidra till JF genom att an-
vända mig av dessa kunska-

per. Dessutom tycker jag att det är riktigt roligt!

Förebild
Mikael Mellqvist (han skrev en kommentar till 

en dom om vårdslöshet i trafik på vers)

Intressen
Design och formgivning, det är riktigt kul!

Kurslitteratur
Sakrättens grunder av Göran Millqvist

Joel Salamon, Studie-
socialt ansvarig

Juristprogrammet 
termin 2 

Varför jag passar som 
studiesocialt ansvarig 

För att jag har ett brin-
nande intresse av just 

de aktiviteter som 
denna post innefattar. 

Jag tycker om att pla-
nera och delta i pubar 

och sittningar. 

Förebild 
Min far

Intressen
Film, spel, teknik och matlagning

Bästa kurslitteratur
Fordran & Skuld av Mikael Mellqvist och Inge-

mar Persson
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TEMA | Fri- och rättigheter

Dipomatic Assurances 
– a breach of article 3 of 
the European Conven-
tion on Human Rights?
Recently, some of the European States has 
started to rely on the notion of diplomatic 
assurances in order to escape their obliga-
tions under the prohibition of torture. This 
has resulted in many legal discussions where 
the central question is whether diplomatic 
assurance per se breaches Member States 
obligations under the Convention. Thus, the 
European Court of Human Rights has been 
forced to tackle this problem.

Diplomatic assurance is a notion developed 
by states in connection to their obligations un-
der art 3 of the European Convention on Human 
Rights (ECHR). This concept is concerned with 
when governments seeks to return individuals 
to their country of origin despite the real risk of 
being faced with torture, on the basis of an assu-
rance from the receiving country as to their sa-
fety. The governments arguments are that these 
assurances are enough and there is therefore no 
violation of their human rights obligations.

There has been several of cases before the Eu-
ropean Court of Human Rights where the Court 
seems to take a case-to-case approach to dip-
lomatic assurances. The most important cases 
concerning diplomatic assurances within art 3 
ECHR are the Saadi v Italy case and the Chahal 
v U.K case. In the Chahal case, the Court first 
looked at whether there was a sustained real risk 
of being faced with torture if returned to India. 
The existence of a real risk could be determined 
by reference to the human rights situation in 
the receiving state in accordance with different 
reports coming from NGO, governmental and in-
tergovernmental bodies.  If there would be gross 
human rights violations taken together with 
other factors then that could be sufficient to 

establish the real risk and therefore a breach 
of art 3 ECHR if deportation was conducted. 

The Court did not doubt the Indian 
government’s good faith in providing with diplo-
matic assurances (did not have any other under-
lying reason behind it) but it appears according 
to the material before the Court that despite the 
efforts of the Indian authorities to reform and 
bring an end to the human rights violations, 
such violations by members of the security force 
(which was a threat against the applicant) is still 
occurring due to the lack of control of it.

Concerning Saadi v Italy case, the Italian go-
vernment had received  assurance from India in 
the sense that they promised not to torture the 
person that would be deported. 
The Court would still have to examine, as they 
put it: “whether such assurances provided, in 
their practical application, a sufficient guarantee 
that the applicant would be protected against 
the risk of treatment prohibited by the Con-
vention”. The weight to be given to assurances 
accordingly from the receiving state depends, 
in each case, on the circumstances obtaining at 
the material time such as e.g. the general human 
rights situation in a county and the personal 
circumstances of the applicant.

The conclusions of the Courts jurispru-
dence concerning diplomatic assurances is 
that the Court refuses to allow the sending state 
to discharge responsibility under art 3 ECHR 
simply by claiming to have received diplomatic 
assurances. However, it is not prohibited to rely 
on that but there comes certain other factors 
that one must look upon. One could  question 
whether the approach taken by the Court is re-
ally in line with the aim of the European Conven-
tion and thus the prohibition of torture.

Hiba Zeydi
Rättsvetenskapliga programmmet 
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