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CHEFREDAKTÖREN HAR
ORDET
Oavsett om du sitter med ett rykande färskt exemplar i dina händer, eller om
du har hittat hit via en av de många platser som erbjuder vår tidskrift digitalt, vill jag önska dig varmt välkommen till årets första upplaga av Juridisk
Publikation. Oavsett om du är juriststudent, praktiker, forskare eller bara vill
ta del av vad som för stunden engagerar den juridiska världen, ska du veta att
det arbete som bedrivs av Juridisk Publikation sker med dig i åtanke. I våra fem
redaktioner engagerar sig juriststudenter från hela landet. Vår ambition är att
vara en plattform för tankar i juridikens framkant, något som inte minst visar
sig genom den spridning av rättsområden som behandlas i tidskriften. Vårens
nummer är i detta avseende inget undantag.
Inleder gör en same- och fastighetsrättslig artikel med utgångspunkt i det
dagsaktuella Girjas-målet, skriven av Malin Brännström. Under titeln
”Samiska markrättigheter i förändring? – Hovrättens dom i Girjas-målet
väcker frågor om innebörden av rättigheter till fast egendom” behandlas den
svenska samerättens historia och fastighetsrättsliga rättsliga ställning. Utifrån
detta utreds sedan det aktuella målet och dess möjliga rättspolitiska följder.
Från detta förflyttar vi oss sedan till arbetsrättens område. Sonia Bastigkeit
Ericstam presenterar i ”Arbete till vilket pris som helst? – En undersökning
av deportabilitetens invekan på arbetskraftsinvandrares rättsliga skydd på den
svenska arbetsmarknaden” arbetskraftsinvandrares situation på den svenska
arbetsmarknaden. Så väl arbetsrätt som migrationsrätt läggs till grund för
en redogörelse av arbetskraftsinvandrarens rättsliga ställning, och hur denna
skulle kunna stärkas.
Vårens tredje artikel, författad av Susanne Rassam, undersöker anhörig
ersättningen inom skadeståndsrätten. Genom studier av 150 underrätts
avgöranden där begreppet ”särskilt nära” har använts, framställs i ”Vem är
särskilt nära? – en undersökning av anhörigersättning enligt skadeståndslagen”
en analys av formuleringens rättsliga innebörd och vilka rekvisit som i käll
materialet använts, för den mycket öppna lagformuleringen i 5 kap. 2 § st. 1 p. 3
skadeståndslagen.
I vårens sista artikel presenterar Maria Refors Legge en högst aktuell
redogörelse för de normkonflikter som kan uppstå mellan religionsfriheten,
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diskrimineringsrätten och den svenska skolplikten. Så väl svensk som
europeisk rätt analyseras genom praktiska exempel i ”Religionsfrihet, skolplikt
& diskriminering i den obligatoriska grundskolan”.
Under kategorin Pedagogik ger Vladimir Bastidas Venegas läsaren sina tankar
om hur den EU-rättsliga konkurrens- och statsstödsrätten kan approcheras av
studenter vid instudering, för att lindra de svårigheter som dessa i detta riskerar
att möta. Lagstiftningens bakgrund och systematik, samt praxis framställs
i ”En kort not om instuderingen av EU:s konkurrens- och statsstödsrätt”.
Vi avslutar vårens upplaga med ett för oss kärt återseende i Dan Hanqvist.
I debattartikeln med titeln ”Rara temporum felicitate: åsiktsfriheten och
EU-förordningen om referensvärden” ger Hanqvist sin syn på i EU ny
benchmarkreglering utifrån ett legalitetsperspektiv. Såväl regleringen i sig som
dess tillämplighet problematiseras.
Granskningsprocessen som varje här publicerad text har passerat är en källa till
stolthet för Juridisk Publikations redaktörer. Förutom de minst fem separata
granskningarna som görs inom våra egna redaktioner säkerställs den höga
rättsvetenskapliga kvalitet ytterligare genom den engagerade och noggranna
granskning som sedan tidskriftens grundande har genomförts av Akademiska
rådet. Ett stort tack till rådets ledamöter och dess hedersordförande, f.d.
ordförande i Högsta domstolen Johan Munck.
Den stora mängd ideellt arbete som vår ständigt växande grupp redaktörer
utför är en förutsättning för vår tidskrifts själva existens. I Umeå, Göteborg,
Lund, Uppsala och Stockholm arbetar juriststudenter året runt för att framställa en tidskrift av hög kvalitet. Jag är oerhört hedrad av att ha tilldelats
förtroendet att företräda mina fantastiska kollegor under det kommande året.
Slutligen vill jag rikta ett stort tack till våra sponsorer: Gernandt & Danielsson,
Mannheimer Swartling, Lindahl, Vinge, Roschier och Norstedts Juridik. Ert
generösa stöd gör det möjligt att publicera en tidskrift som når ut till större
delen av Sveriges juriststudenter, och för redaktionerna att samlas under samma
tak fyra gånger per år.
Med hopp om god läsning

Christopher Hatt, Chefredaktör
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