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CHEFREDAKTÖREN HAR 
ORDET
Varmt välkommen till ännu en upplaga av Juridisk Publikation. Sedan 2009 
har vi publicerat juridiska akademiska texter under mottot de omni jure re scibili 
et quibusdam aliis (om all vetbar rätt och ytterligare något). Det redaktionella 
arbetet drivs av juridikstudenter från hela landet, förenade i en nyfikenhet  
som når långt utanför den för tillfället erbjudna kurslitteraturen. 

Tidskriften inleds med en artikel författad av Sebastian Wejedal. Under 
rubriken ”Rätten till effektivt biträde i migrationsprocessen. En problema-
tisering av Migrationsverkets behörighet att förordna offentliga biträden” 
belyses processuella strukturer vid migrationsprocessen som författaren menar  
äventyrar rättssäkerheten. 

Därefter behandlar Lena Liljegren Victorin i artikeln ”Den nya 
 dröjsmålstalan – ett tillräckligt rättsskydd? – En undersökning av i vad mån 
förvaltningslagens dröjsmålstalan uppfyller unionsrättens krav på rättss-
kydd” den enskildas möjlighet att driva dröjsmålstalan med stöd av den nya 
 förvaltningslagen, och om huruvida processen uppfyller det rättsskydd som ska  
garanteras genom EU-medlemskapet. 
 
Från förvaltningsrätten rör vi oss ut i rymden. Svea Andersson ger oss  
i artikeln ”Protection for Dual-Use Satellites in International Armed Conflict: 
an Assessment of Space Law and International Humanitarian Law” en inblick 
i regleringen, eller kanske bristen på reglering, av krigshandlingar riktade mot  
så kallade dual use-satelliter. 

Väl tillbaka på jorden, i artikeln ”På nödfronten något nytt? – Reflektioner 
om nöd i ljuset av NJA 2017 s. 872”, redogör Dennis Martinsson för den  
i brottsbalken angivna nödbestämmelsen. Med avstamp i Högsta domstolens 
resonemang i målet ställs frågan om hur den vidare tillämpningen av para-
grafen ska tolkas. 

I årets sista artikel ”Anskaffarfrihetens gränser – brottsliga metoder eller inne-
hållsneutralitet?” av Mikael Ruotsi, utreds Högsta domstolen praxis gällande 
denna för journalister så centrala grundlagsskyddade rättighet. 
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Ett stort tack ska riktas till Akademiska rådet, vars ledamöter ställer 
sin tid och kunskap till förfogande för att säkerställa tidskriftens rätts- 
vetenskapliga kvalitet. 

Ett stort tack också till våra sponsorer: Gernandt & Danielsson, Mannheimer 
Swartling, Lindahl, Vinge, Roschier och Norstedts Juridik. Ert stöd möjliggör tid-
skriftens oberoende, och att vi kan nå ut till en stor del av Sveriges juriststudenter. 

Slutligen skulle jag vilja rikta ett personligt tack till de många redaktörer som 
jag under min tid i Juridisk Publikation har haft förmånen att få arbeta med, 
och till de vars entreprenörskap och kreativitet byggde upp den organisa-
tion som jag för snart tre år sedan fick en möjlighet att ansluta mig till. 
De erfarenheter som det redaktionella arbetet ger är ovärderligt och, som  
det sägs om ett bad, aldrig något man ångrar. 

Med hopp om givande läsning, 

Christopher Hatt, Chefredaktör


