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JULIAN ASSANGE - oklart rättsläge?

fem snabba med ANNA HÅRDSTEDT
LEGENDARISKA VECKAN behöver dig!

Schiess om KULTUR OCH KOMIK



MER ÄN BARA EN VÄSKA.
Säkert har du någon gång sett vår väska, kanske i föreläsningssalen  

eller på en flygplats i Indien. Kanske har du hört talas om oss, men visste 

du att vi är en av Sveriges ledande advokatfirmor? Att vi arbetar med 

allt från M & A till konkurrens och upphandling? Och att vårt erbjudande 

på sätt och vis kan jämföras med vår väska? Fullpackad med det man 

behöver för att ta sig hela vägen, både som kund och medarbetare.

RANKADE TOPP 3 INOM DET VI GÖR.
Vi är topprankade i Sverige inom de områden vi är aktiva inom;  

däribland fastighetsrätt, arbetsrätt och konkurrensrätt. Självklart  

är vi stolta över det. Vi ser det nämligen som ett tecken på att sam- 

spelet mellan medarbetare, kund och erbjudande fungerar hos oss.  

Tycker du att Cederquist låter som en spännande arbetsplats?  

Då vill vi också passa på att berätta att vi alltid är på jakt efter  

fler smarta medarbetare!

3 saker du inte visste
om Cederquist.

cederquist.se
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MED FOKUS PÅ MÅLET.
Vår devis är att det är lättare att skapa mätbara resultat om man 

har tydligt fokus på målet. En av våra målsättningar är att kunna 

erbjuda våra medarbetare en riktigt stimulerande arbetsplats. 

Därför satsar vi på sådant som är viktigt, oavsett om det gäller 

vidareutbildning och utveckling eller möjligheten att löpträna  

på lunchen. Eftersom övning och träning i alla sammanhang är  

en förutsättning om man vill vinna.
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Chefredaktören har ordet
Man kan fråga sig om man verkligen har något nytt att säga i en tid då det kommer ut en 
oöverskådlig mängd böcker och tidningsnummer och hela världen är fylld med infor-
mation. Når man ut till någon? Gör det man skriver någon skillnad? Kanske inte. 
Men behovet av att skriva har inte heller någonsin tidigare känts så här stort, 
eftersom det pågår så mycket. Samtidigt är samtiden fragmentiserad och svår 
att greppa. Efterfrågan på det skrivna ordet är väldigt stort medan chansen 
att synas är ganska litet eftersom det skrivs så otroligt mycket.

Men relevansen av en tidning som Press Judicata kan ändå inte på 
allvar sättas i fråga. Tänk bara på det här: sedan det senaste numret 
av PJ kom ut har Juridiska föreningen blivit en kår. Ett FN-organ 
har kommit fram till att Julian Assange är olovligen frihetsberövad. 
Kammaråklagaren Anna Hårdstedt har föreläst på Jontes stuga om 
sitt yrke och inspirerat ett tiotal nyfikna juriststudenter. En ny rec-
cevecka är på väg, och snart avslöjas vilket tema den ska ha. Klart att 
vi måste berätta om sådant för er!

I detta nummer har vi därför på olika sätt försökt reflektera de vikti-
ga händelserna som jag nämnt ovan. Professor Iain Cameron svarar 
på frågor om Assange-härvan i en mastig intervju. Kammaråklaga-
re Anna Hårdstedt berättar om sin studietid och åklagaryrket i Fem 
snabba. Det taggas inför den kommande recceveckan med några härliga 
texter från höstens kommitté om varför det är så kul och viktigt att en-
gagera sig i recceveckan. Ordföranden för JF (ska vi heta JK från och med 
nu? Det vore ju MÄKTIGT) och studierådet kommer med varsin text som 
bl.a. berör den nya kårstatusen och vad den innebär för oss. Dessutom: två nya 
texter av Jonathan Schiess, ett nytt recept i den alltid pålitliga matlådan och en ny, 
dråplig rapport från den alltid träffsäkra Lunchjuristen.

Enjoy!

Karwan Osmani
Chefredaktör
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INSÄNDARE

Älskade uppsalastudenter! Som alla andra 
har även jag blivit superbra på det som man 
måste bemästra om man vill ta del av Uppsa-
las studentliv: att köa. Det jag ofta stör mig 
på när jag står och köar till ett släpp, till Sne-
rikes, eller för att beställa i baren är hur lite 
folk trängs. Varför trängs inte folk mer? Jag 
tycker verkligen att folk borde trängas mer. 
Det bästa jag vet är att vara mitt i en kökaos 
där alla trängs supermycket, helst så att man 

knappt kan andas!   

Har du något du vill säga?
Skriv till redaktion@jf-uppsala.se!

Hys misstro för dem hos vilka 
begäret att straffa är starkt

- Nietzsche
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Komik
text av Jonathan Schiess

Den bästa humorn är den som höjer sig över det bekväma tänkandet. Den som 
ger mig en chans att ta mig ur tanketräsken som suger ner mig i tomhetskäns-
lor och cirkelresonemang om alltings förgänglighet och meningslöshet. I detta 
katarsisliknande tillstånd tillåts jag paradoxalt nog distansera mig själv från 
min tillvaro och på samma gång närma mig den. Humorn har en förmåga att 
omstrukturera världen för mig och placera den i ett positivt ljus. Särskilt mörk 
humor.

Jag älskar mörk humor. Inte för att den på något sätt speglar en mörk själ, tvärt-
om. Jag älskar mörk humor därför att den ofta höjer min förståelse för mina 
medmänniskor.

I en rutin pratar komikern Louis C.K. om ett handjobb han fick av sin dåvaran-
de fru. De var småbarnsföräldrar vid tillfället. Efter flera månader av obefintligt 
sex insåg frun att om hon inte gjorde något snart skulle Louis explodera. Det 
var världens sorgligaste handjobb, berättar Louis. Under akten bläddrade frun i 
olika inredningskataloger och frågade ständigt om han inte kan komma någon 
jävla gång. Det var jobbigt att behöva röra armen så mycket. Han tappade suget 
och greppade i ren desperation tag i hennes hand och började runka av sig själv 
med hennes hand för att - till bådas lättnad - till slut få orgasm.

Jag vet ingenting om att vara småbarnsförälder. Sömnlösheten, försämrad 
sexlust, ständig irritation på den man en gång älskade villkorslöst. Jag kan ing-
enting om det där. Men det gör ingenting. Vad jag hör Louis berätta är att det 
är otroligt påfrestande att vara i förhållande som man inte längre är lycklig att 
vara i och att man gör väldigt mycket för att ändå få det att fungera. Jag kan se 
det hos människor i min närhet och hos mig själv.

Humor är en konstform som låter en, precis som med all konst, hitta sin egen 
mening i den. Hittar du den inte är det inte bra konst. För dig. Det är det avgö-
rande.

Ricky Gervais sa en gång att humor handlar om empati. Det tror jag är sant, 
oavsett om det handlar om ett sorgligt handjobb eller om att två tomater går 
över en väg (även om jag själv varken har svårt att se humorn eller empatin i 
den senare). 
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JURIDISKA  STUDIERÅDET

Se där, föreningen blev kår! Första 
glädjeyran har börjat lägga sig, och nu 
tränger funderingarna in. Vad händer 
nu? Och vad innebär detta för studie-
bevakningen?

Studierådet har länge befunnit sig 
i ett slags mellanläge, där det dels 
har utgjort ett utskott inom JF, dels 
bedrivit studiebevakningen på mandat 
och uppdrag av Uppsala studentkår. I 
praktiken innebär det att JF redan har 
stått för i princip all studiebevakning. 
Den direkta skillnaden blir alltså att 
den framöver bedrivs helt på föreningens egna mandat.

Men om vi lägger formaliteter och mandatfrågor åt 
sidan för en stund. Den egentliga frågan är väl hur 
studiebevakningen i realiteten kommer att påverkas av 
konsistoriets beslut? Än är det mycket som är ovisst och 
en noggrann planering kommer behövas framöver. Men 
det finns tre konkreta förändringspunkter som går att 
peka på redan nu.

1. Självständighet. Studierådet har periodvis haft 
problem med att få ett tydligt stöd hos kåren i en del 
hjärtefrågor. Ett exempel på detta är frågan om digitala 
tentor. Ett klimat med partipolitik och andra intressen 
har bland annat lett till att våra kärnfrågor hamnat långt 
ned på dagordningen. I framtiden blir det annorlunda. 
Nu kan juriststudenternas åsikter i olika frågor få direkt 
genomslag, utan att behöva traggla sig genom krångliga 
vägar dit. 

2. Effektivitet. Att JF blir kår innebär att föreningen 
erhåller statligt stöd för varje medlem. Detta kommer 
innebära stora möjligheter för att effektivisera studiebe-
vakningen avsevärt. Planer om arvodering för ordföran-
den är i full gång, och detsamma gäller vice ordföranden. 
Dessa skulle då lägga ner all sin tid på att maximera 
föreningens verksamhet och vi kan därför förvänta oss 

ett klart lyft rent kvalitetsmässigt för 
studiebevakningen.

3. Samarbete med fakulteten. Som 
studentkår öppnas nya dörrar och ett 
närmare samarbete med fakulteten är 
att vänta. Under våren har relationen 
mellan JF och Juridicum utvecklats 
avsevärt och planer på ett närmare 
utbyte är i full gång. Att JF blir kår 
kommer innebära att medlemmar-
na kommer i än större kontakt med 
fakulteten på olika sätt – även utanför 
lektionstimmarna.

Sammanfattningsvis kommer kårstatus att innebära 
stora möjligheter för juriststudenter att vara med och 
utveckla sin utbildning. Men för att det ska bli så bra 
som möjligt behövs ert engagemang. Under majstämman 
kommer ett helt nytt studieråd att väljas. Sugen på att 
vara med och representera dina kursare och dina pro-
gramvänner gentemot universitetet? Sök till ledamot! Sök 
till vice ordförande, eller ordförande i Studierådet. Det 
blir kul, jag lovar!

Arash Moosavian
Ordförande i Studierådet 

Juridiska studierådet
informerar
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En hälsning från ordföranden
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Vi ska bli kår! 
Den 22 februari kom konsistoriet med sitt besked,
Juridiska föreningen i Uppsala ska bli kår från
den 1 juli 2016. Det är fantastiskt och vi är otroligt
glada. Idén att föreningen skulle söka kårstatus har
funnits i över 4 år och vi har nu nått vårt mål. Det
ligger många arbetstimmar bakom detta, inte minst
genom tidigare styrelser men framförallt genom
kårgruppen. Jag vill därför rikta ett särskilt tack till
dess medlemmar, Christina Odengran, Eric Lennerth,
Andreas Carlsson, Jonas Lårdh, Alice Aronsson,
Sophia Astberg och Fredrik Jonasson, vilka har gjort ett ovärderligt jobb. Det fortsatta 
arbetet med att förbereda föreningen för sin nya roll som studentkår är i full gång och 
vi ser fram emot kommande utmaningar. 

Våren har sakta börjat titta fram. Förra veckan bjöd på flera dagars sol och riktig vår-
känsla, medan jag denna måndag vaknade upp och världen hade återigen blivit vit. 
Snön smälte i och för sig snabbt bort och återgick till sitt gråslaskiga läge. Med lite tur 
så smälter snart all snö bort och våren tar ett ordentligare tag om Uppsala. Jag ser fram 
emot när man återigen kan börja hänga i solen på stadens många uteserveringar.

Vad har mer hänt sedan sist? Vi har haft flera måndagsföreläsningar som varit väldigt 
intressanta och populära. Bland annat har vi fått besök av Åklagarmyndigheten som 
berättade om arbetet som åklagare. Vi har haft en föreningsstämma där vi hade för-
sta läsningen av föreningens nya stadgar. Förslaget gick med vissa mindre ändringar 
igenom och andra läsningen kommer att ske på majstämman. Vidare har vi haft ett 
mycket lyckat CV-fotograferingsevent där det togs många porträtt på landets främsta 
juriststudenter.

Framför oss har vi fler intressanta måndagsföreläsningar. Den 29 mars bjuder även 
Cederquist alla på termin 6 och uppåt på bio och mingel. I skrivande stund är det även 
bara tre dagar kvar till P3-gasquen och när tidningen nått din hand har den gått av 
stapeln. Jag ser fram emot P3 väldigt mycket och är helt säker på att det kommer bli en 
magisk kväll. Gasque betyder även att jag ska hålla tal, vilket ska bli väldigt roligt. Detta 
år håller jag talet till ekonomerna och jag måste säga att jag är ganska nervös. 

Mycket kärlek och KBK – kår bara kår!

Felix Wideroth,
Ordförande Juridiska Föreningen i Uppsala
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med Anna Hårdstedt
FEM SNABBA
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Vad gör egentligen en åklagare? Och vad gjorde någon som numera är 
åklagare under sin studietid? Press Judicatas redaktion befann sig på före-
läsningen på Jontes stuga då kammaråklagare Anna Hårdstedt berättade 
om åklagaryrket, och vi blev inspirerade och sugna på att höra ännu mer. 
Nedan kan du därför läsa Annas kärnfulla svar på våra fem snabba frågor!

1 § Vad innebär ditt arbete som åklagare? Vad gör du i 
ditt dagliga arbete?

Jag leder förundersökningar, beslutar om åtal och proces-
sar i domstol. När jag är förundersökningsledare arbetar 
jag på åklagarkammaren och har en nära kontakt med 
polisen som utför utredningsarbetet. Man kan säga att jag 
jobbar som en slags projektledare där jag har ansvar för 
att anmälda brott utreds. Jag har möjligheter att använda 
tvångsmedel i detta arbete, såsom t.ex. anhållande och 
husrannsakningar. När utredningen är färdig beslutar jag 
om jag ska väcka åtal eller om förundersökningen ska 
läggas ner. Om jag väcker åtal skriver jag en stämnings-
ansökan där jag, förutom att skriva gärningsbeskrivning, 
även anger vilken bevisning som åberopas i domstolen. 
Jag arbetar med att processa i domstol i snitt ca två dagar 
i veckan. Resten av tiden är jag på åklagarkammaren.

2 § Hur kom du dit du är idag? Vilket universitet läste 
du på?

Jag läste juridik vid Uppsala universitet mellan åren 
1995-2000. Jag var Erasmusstudent i Frankrike och läste 
juridik i Toulouse mellan termin sju och åtta. Efter ex-
amen gjorde jag min tingsnotarietjänstgöring vid Norr-
tälje tingsrätt, därefter började jag på domarbanan och 
arbetade som fiskal en tid (dels vid Hovrätten för Nedre 
Norrland, dels som tingsfiskal, när man dömer själv, vid 
Östersunds tingsrätt). Därefter började jag arbeta med 
affärsjuridik på en advokatbyrå i Stockholm, men efter 
något år längtade jag tillbaka till rättssalen och domstols-
processen, och jag sökte mig då till åklagaryrket. Jag har 
nu jobbat som åklagare i tio år.

3 § Hur har du, och hur har du haft, användning för din 
juristutbildning?

Visst har jag haft användning för utbildningen – jag arbetar 
med straff- och processrätt och grunderna har jag med mig 
från juristutbildningen. Vidare har jag med mig metoden 
från problembaserad inlärning – den är mycket användbar.

4 § Vad har du för tips till studenten (angående studier, 
aktiviteter runtomkring osv)?

Passa på att engagera sig i nationer och föreningar (förut-
om att seriöst satsa på studierna förstås) – man får vänner 
för livet och mycket bra kontakter inför det kommande 
yrkesverksamma livet. Under studietiden var jag engagerad 
i ELSA och i Norrlands nation. Jag och sex andra kvinn-
liga uppsalajurister träffas fortfarande regelbundet och har 
vinprovningar. Vi är nu inne på 17:e året. Det är ovärderligt 
att ha sådana kontakter och vänner. Vi har haft mycket 
glädje och stöd av varandra under åren som gått – allt från 
jobbtips till yrkesmässiga samarbeten.

5 § Vad är ditt bästa minne från studietiden? 

Jag har många fina och bra minnen från studietiden så det 
är jättesvårt att plocka fram ett särskilt minne. Men ett bra 
minne är när vi i ELSA åkte på utbytesresa till Neapel och 
bodde hemma hos italienska studenter, eller när jag lycka-
des på en tenta jag pluggat hårt till, eller den där pampiga 
känslan som infann sig när man sprang till ett seminarium 
uppför trappan till universitetshuset och sedan klev in 
genom de tunga dörrarna. Akustiken var helt kass i klass-
rummen, men det gjorde inte så mycket.

Foto: Anna Hårdstedt



NU ÄNDRAR VI NAMN TILL DLA PIPER
Advokatfirma DLA Nordic integreras med DLA Piper och blir därmed

den största globala byrån på den svenska marknaden. Vi finns i över 30

länder i Amerika, Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien och Oceanien.

För mer information om oss och våra karriärmöjligheter besök dlapiper.se
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Varje generation upplever en identitetskris 
i sin tolkning av sin kultur. Den förra gene-
rationens avant-garde som rubbade sin tids 
status quo, och bidrog till att den tidigare ge-
nerationens definitioner bröts och utveckla-
des, är den vanliga människan i nutiden. Nu-
ets vanliga människa är konstig för många. 
För vissa framstår hon som en värderingsde-
kadent figur som övergett idealen från förr 
till förmån för romantiserad vilsenhet med 
blicken fäst mot teoriernas himlavalv. För 
andra framstår hon som en bakåtsträvare 
som håller kvar vid ett föråldrat nu och som 
är skeptiskt inför den oundvikliga framåtrö-
relsen. Båda tolkningar stämmer.

Kultur skapas ur vår kraftansträngning att 
röra oss bort från vår egen tid.

Och tiden är en obarmhärtig luftballong som 
suddar ut nuets detaljer. Den möjliggör för 
de kommande generationerna att skapa det 
som aldrig varit; nya myter, nya misstänklig-
göranden av människor, nya anledningar att 
försonas.

Kärna, m.m.
text av Jonathan Schiess

KULTURENS
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Knappt har tidsmaskinen hunnit landa efter vårens 
reccevecka, ”En recce i tiden”, innan det är dags att bör-
ja ladda inför höstens vecka! Höstterminens start kan 
ännu kännas långt borta, men samtidigt – längtar vi inte 
alla dit? Till sommarens sista dagar, reccedanser, grupp-
kramar, togafester och en hel nation full av gemenskap? 
Vi i reccekommittén har längtat och planerat ända sen 
JF:s decemberstämma, och nu har alla ni andra äntligen 
möjlighet att engagera er! Jag kan lova att det är en möj-
lighet ni inte vill missa!

Det finns många sätt att engagera sig i recceveckan. 
Som fadder får du den viktigaste rollen och den när-
maste relationen till reccarna. Det är ett stort åtagande, 
men det ger också otroligt mycket tillbaka! Som doma-
re gör du kanske det mest grundläggande jobbet under 
veckan genom att se till att dagarna fylls med lek, täv-
ling och glädje! Eller vill du kanske förgylla reccarnas 
första Uppsalagasque? Dra med en kompis och ansök 
till toastmasters!

För mig är det givet att på något sätt delta i varje ter-
mins reccevecka. Ja, förutom min egen då. Jag missade 
faktiskt större delen av min egen reccevecka, vilket mot-
satsvis fått mig att inse hur mycket recceveckan faktiskt 
betyder. Man klarar sig självklart bra utan den också, 
men den underlättar något enormt! Denna fartfyllda, 

LEGEN...  ... DARY
Kommittén om  recceveckan HT16
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intensiva och trygga start kickar verkligen igång studie-
tiden på ett grymt sätt. Jag har tidigare varit med som 
fadder och det har varit häftigt att få bidra till och se 
starka vänskapsband knytas på så kort tid. Att det på 
reccegasquen är ofattbart att dessa människor bara känt 
varandra i lite mer än en vecka – det är mäktigt! Att få 
skapa och stå bakom detta tror jag är ännu mäktigare, 
och därför sökte jag som recceförman! Vi har även otro-
ligt roligt och jag kan tänka mig att det bara blir ännu 
roligare ju mer veckan närmar sig! Jag vågar redan nu 
rekommendera att söka till nästa reccekommitté på JF:s 
majstämma! Det är fantastiskt ur alla perspektiv!

Att bestämma tema för en reccevecka visade sig vara 
svårt. Inte att komma på idéer och förslag, men att sät-
ta ned foten och slutgiltigt bestämma sig. Temat sätter 
verkligen ramarna och prägeln på hela recceveckan. Nu 
lämnar vi över den stafettpinnen till alla funktionärer, 
låter er forma lag, upplägg och tagg. Det är till stor del 
ni som avgör hur veckan blir, men det känns tryggt att 
lämna över det ansvaret. En sak är jag nämligen helt 
säker på. Det kommer bli… legendariskt!

Anna Svensson
Recceförman HT 2016

SÖK TILL FUNKTIONÄR!

Maila ansökan till recce@jf-uppsala.se
senast 3/4.

Fadderlag
5-7 personer, minst 2 av varje kön.

Domarlag
3-5 personer.

Vidare info
se eventet Ansökan till recceveckan HT16
på facebook.

LEGEN...  ... DARY
Kommittén om  recceveckan HT16
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Det påstås att Assange aldrig har åtalats och att det därför inte 
finns någon laglig grund för att få honom utlämnad till Sveri-
ge. Stämmer det?

I svensk straffprocessrätt kommer det formella åtalet oftast på 
ett sent stadium: först blir man anhållen och sedan häktad. As-
sange har häktats i sin frånvaro. Det första beslutet togs den 18:e 
november 2010 och detta beslut har förnyats ett antal gånger. 
Den svenska domstolen anser att det finns tillräckligt med bevis 
för att häkta Assange. Därmed inte sagt att det finns tillräckligt 
med bevis att fälla honom för våldtäkt.

Är Assanges rädsla för att utlämnas till USA välgrundad? Är 
det överhuvudtaget en möjlig utgång att svenska staten efter 
förhöret med Assange skulle lämna ut honom till USA? 

Det är möjligt, men mycket osannolikt. Flera principer som reg-
lerar förutsättningarna under vilka en utlämning kan ske skyd-
dar honom. Om han överlämnas till Sverige från Storbritannien 
enligt arresteringsordern, innebär specialitetsprincipen att Stor-
britanniens tillstånd måste inhämtas om Sverige vill utlämna 
honom vidare till USA. Avtalet med USA kräver dubbelstraff-
barhet, och Sverige har ett långtgående skydd för meddelarfri-
heten. Assange är endast ”under utredning” och ännu inte åtalad 
för något. Det är därför oklart om han kommer att bli åtalad, 
och i så fall för vilket eller vilka brott. Om han blir åtalad är 
det sannolikt att det motsvarande svenska brottet skulle bli grov 
obehörig befattning med hemlig uppgift. Meddelarfriheten gäl-
ler inte för detta brott. Å andra sidan är spionage, och ipso facto, 
grov obehörig befattning med hemlig uppgift, politiska brott, 
och enligt 6 § UtlämningsL får inte utlämning medges för dessa 

brott. Militära brott undantas på samma sätt enligt 5 §.

Innebär FN-gruppens om olovliga frihetsberövanden 
(FN-gruppen) beslut att det nu är omöjligt för t.ex. Euro-
padomstolen att pröva Assanges påstådda frihetsberövande? 
Varför det i så fall, när FN-gruppen inte är någon domstol och 
dess beslut inte är bindande? 

Enligt artikel 35(2)(b) EKMR 2. gäller följande: ”The Court 
shall not deal with any individual application submitted under 
Article 34 that …b. is substantially the same as a matter that has 
already been examined by the Court or has already been submit-
ted to another procedure of international investigation or sett-
lement and contains no relevant new information.” Klagandena 
i båda fallen måste vara identiska. FN-gruppens beslut hänvisar 
endast till ”källan”, inte att Assange själv har anhängiggjort an-
mälan. Dock finns det nyare rättspraxis, Peraldi v. France (dec.) 
Application No. 2096/05, Decision 7.4.2009 som kommer fram 
till att FN-gruppen är ett sådant förfarande, trots att FN-grup-
pen inte kan fatta bindande beslut. Se även Professional Trades 
Union for Prison, Correctional and Secure Psychiatric Workers 
and Others (POA and Others) v. UK, Application no. 59253/11. 

Om gruppens beslut är felaktigt, vad innebär det då för tro-
värdigheten av FN som folkrättsligt organ? Den skiljaktiga i 
gruppen menar ju till och med att gruppen inte ens har man-
dat att pröva frågan eftersom Assanges vistelse i Ecuadors 
ambassad inte utgör ett statligt frihetsberövande.

Jurister ska tänka kritiskt, och det innebär att de ska analysera 
domskäl på ett kritiskt sätt. Detta gäller för domar från HD, 

Meningarna går isär om Julian Assange. Han kom till Sverige 2010 för att delta i några seminarier och 
hade sex med två kvinnor under denna tid. Han anmäldes av dessa kvinnor för våldtäkt och ofredande. 
Till följd av detta anhölls och häktades han i sin frånvaro för bl.a. misstanke om våldtäkt. Han åkte till 
England innan något gripande kunde ske. Där ansåg samtliga domstolsinstanser att han skulle utlämnas 
till Sverige för att förhöras angående de nämnda brottsmisstankarna. Så fort den brittiska högsta domstolen 
fastställde underinstansernas utlämningsbeslut tog Assange sin flykt till Ecuadors ambassad i London, där 
han är än idag. Själv menar han att han inte går med på utlämningen till Sverige eftersom han fruktar att 
Sverige kommer att lämna ut honom till USA. Ett FN-organ ansåg nyligen att hans vistelse i Ecuadors 
ambassad utgjorde ett olovligt frihetsberövande från den brittiska och svenska statens sida. Stämmer detta? 
Hur ska denna komplicerade historia egentligen förstås? För att reda ut saken ställde Press Judicata några 
frågor till Iain Cameron, professor i folkrätt vid Uppsala universitet.

- EN FÄNGSLANDE HISTORIA
JULIAN ASSANGE
PRESS JUDICATA / NUMMER 2 / 2016

Foto: Espen Moe
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HFD, Europadomstolen (ED) och EU-domstolen, och det gäl-
ler i ännu större utsträckning för ett FN-organ som har skapats, 
inte genom en traktat, utan genom en resolution av ett annat 
FN-organ (i detta fall, MR-rådet). FN-organets beslut är inte 
bindande, och ska istället ses som en tolkning av FN:s allmänna 
förklaring och FN:s konvention om medborgliga och politiska 
rättigheter. Är den då en saklig och välmotiverad tolkning? Man 
kan acceptera att FN-gruppen (likt ED) måste hävda en auto-
nom tolkning av vad som är ett ”frihetsberövande”. Annars kan 
en stat påstå att långtgående tvångsåtgärder inte bör ses som ett 
”frihetsberövande”. Så gruppen måste ges ett visst utrymme att 
tolka innebörden av ”frihetsberövande”. Men att argumentera, 
som majoriteten i Assange-fallet gör, att Assange har tvingats 
av omständigheter ta sin flykt till Ecaudors ambassad i London, 
och att hans tid i ambassaden därför bör ses som en förlängning 
av sin husarrest i London är helt enkelt inte övertygande. Att ens 
husarrest ska ses som ett frihetsberövande är inte heller överty-
gande. Enligt tidigare avgöranden av FN-gruppen har likande 
husarrest-åtgärder istället klassificerats som en inskränkning i 
rörelsefriheten. Det finns alltså all anledning att se mycket kri-
tiskt på motiveringen av detta beslut. 

På vilket sätt samspelar egentligen dessa folkrättsliga och eu-
roparättsliga element med varandra? Är inte otydligheten av 
huruvida man bör följa t.ex. FN-gruppens avgöranden skad-
lig för de internationella relationerna i allmänhet? Är t.ex. de 
svenska och engelska staternas attityd till FN-gruppens avgö-
rande ett problem?

Det finns ingen otydlighet här. Det finns ingen förpliktelse att 
följa FN-organets beslut, och detta gäller även s.k. ”Charter-ba-

sed organ”, när Sverige uttryckligen har accepterat organets 
kompetens att ta emot klagomål (t ex kommittén mot tortyr, Se 
t.ex. Justitieminister Beatrice Ask, svar på skriftlig fråga, Riksda-
gens protokoll 2007/08:330 Rättsliga åtgärder efter avvisningen 
av Alzery och Agiza). Däremot kan man säga att en viktig del 
av svensk utrikespolitik har varit att främja respekt för mänsk-
liga rättigheter. Detta kan tas som ett argument för att man ska 
noggrant läsa och begrunda kritik som FN-organ riktar mot 
Sverige, och funderar på allvar över om det ligger något i deras 
kritik. Men FN är en stor organisation, som arbetar ibland med 
begränsade resurser. Sådana expert-paneler bygger på att exper-
ter ställer upp frivilligt, och kvalitén på dessa experters insatser 
varierar mycket. I detta fall anser jag att det inte ligger något i 
just detta FN-organs kritik. 

Vad tror du Europadomstolen skulle säga om de fick pröva 
huruvida Assanges hans vistelse i Ecuadors ambassad utgör 
ett frihetsberövande? 

Att det inte är ett frihetsberövande. Vi pratar om en brottsutred-
ning om ett allvarligt brott i en stat som respekterar mänskliga 
rättigheter (i det stora hela). ED skulle inte göra någon skillnad 
mellan situationen där person X undgår utlämning från land Z 
genom att vägra att lämna en ambassad, och situationen där per-
son X undgår utlämning genom att gömma sig i ett land som 
inte har ett utlämningsavtal med land Z. I båda fallen skulle ED 
troligen säga att man frivilligt håller sig undan från rättvisa.  

PRESS JUDICATA / NUMMER 2 / 2016
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När den här tidningen kommer ut är det förhoppningsvis vår och ni 
läsare glassugna. Lunchjuristen har därför just för Din skull valt att testa 
en av GB:s nya glassar trots att det är svinkallt ute. Detta är en av anled-
ningarna till att jag valt att testa glass istället för lunch. Dessutom beror 
det, precis som förra gången jag testade glass, egentligen på tidspress…

Nu till det viktiga. Glassen som avsmakades var GB:s nya OREO-glass. 
Det är en typ av Sandwich fast rund och gjord på OREO-kakor och 
vaniljglass.

Det är något mer komplicerat att testa styckglass än vanlig literglass, 
eftersom man måste ta hänsyn till fler aspekter. Det räcker inte bara att 
glassen är god. Även storleken måste vara bra, glassen du köpt är glassen 
du får. Det finns ingen möjlighet att ta en andra portion. Vidare måste 
formen vara tilltalande och enkel att hantera. Självfallet är det så att 
smaken är det viktigaste, varför vi börjar där.

Redan första tuggan säger allt. Glassen är väldigt god! Kakan smakar 
som en blandning av Sandwich och Oreo. Det ska framhållas att OR-
EO-smaken är starkt framträdande, som sig bör. Det kändes som att äta 
en stor kall OREO. Vaniljglassen var väldigt len.

Glassen är rund vilket är en kul form. Den var också förhållandevis enkel 
att hantera. Enda nackdelen är att den smulade en del. Storleksfrågan är 
nog den svåraste och här krävs det från GB:s sida en noggrann avväg-
ning. Den har de lyckats ganska bra med. Det optimala hade varit att 
glassen var något större. Samtidigt ska sägas att den hade kunnat vara tio 
gånger större och att det fortfarande inte hade varit tillräckligt. Någon-
stans måste man dra gränsen.

Förutom storleken och en lite speciell eftersmak var glassen ypperlig.
Betyget blir AB-.

Lunchjuristen recenserar:

OREO-glass

Foto bakgrund: unsplash.com
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Matlådan.
SMASKING HONUNGSKYCKLING MED RIS

1. Lyssna på musik under matlagningen. Det förhö-
jer verkligen stämningen och gör de mindre roliga 
delarna av matlagningen dramatiska!

2) Krydda mycket. Experimentera med kryddor och 
andra ingredienser, se receptet som ett förslag som 
du alltid kan förbättra!

3) Försök att spara recept som du tycker om någon-
stans och utöka hela tiden den listan så att du slipper 
bekymra dig om vad du ska laga för mat nästa gång!

MINA TRE BÄSTA MATTIPS

Ingredienser
(4-6 portioner)

1 kg kycklingfilé (eller kycklinglår)

Ungefär 1 dl honung

4-6 vitlöksklyftor

Omkring 1 matsked olja

Salt och peppar

500 g ris

Så här gör du
Sätt ugnen på 225 grader.
Skär kycklingfilén i lagom stora bitar och släng allti-
hop i en lagom stor ugnsform.
Pressa/skär vitlöken i små bitar och släng det i for-
men (om du inte har en vitlökspress, skärp dig och 
skaffa en!)
Häll i honungen och sojan.
Krydda med salt och peppar (och ännu fler kryddor 
om du vill)
Blanda runt hela härligheten och stoppa sedan 
formen i ugnen tills kycklingen blir gyllenbrun (typ 
25–30 minuter)
Koka riset och servera det med den superhärliga kyc
lingen och eventuellt någon god sås.

Har du ett recept du vill dela med dig av?
Skriv till redaktion@jf-uppsala.se för 
att kunna vara med i nästa nummer!

- Chicken Little
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