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Juridisk Publikation är en akademisk juridisk tidskrift och är ett forum för
yrkesverksamma jurister och juriststudenter att närma sig juridiska problem
och uttrycka juridiska åsikter. Juridisk Publikations syfte är att främja juridisk
debatt genom att publicera artiklar av hög akademisk kvalité om spörsmål
i juridikens framkant och främja juriststudenters utvecklande av analytisk
förmåga, argumentation och språkbruk.
Svenska juriststudenter har länge saknat forum för att engagera sig i juridiska
frågor utanför utbildningen. Detta forum skapar goda möjligheter för studenter att utveckla juridiska färdigheter, uttrycka juridiska åsikter och bidra
till rättsutvecklingen. Att visa studenter att deras juridiska åsikter både är betydelsefulla och eftertraktade uppmuntrar förhoppningsvis till kritiskt tänkande och slår ett slag mot ”tystnaden i klassrummet”.
Till denna första upplaga har vi redaktörer och material från både Stockholm
och Uppsala. Då Juridisk Publikation är öppen för juriststudenter från samtliga juristprogram i Sverige, både vad gäller deltagande i studentredaktionen
och att publicera material, är förhoppningen att det i nästa upplaga kommer
finnas både redaktionellt engagemang och material från samtliga universitet
med juristprogrammet. Samtliga rättsområden bereds utrymme i tidskriften
för att på så sätt skapa en dynamisk och varierade läsning. Redaktionen granskar och godkänner allt material, medan akademiska rådet endast granskar och
godkänner artiklar.
Då Juridisk Publikation är en ideell förening och således saknar vinstintresse
finns inget intresse att konkurrera ut andra juridiska tidskrifter. Genom att
snarare verka sida vid sida med andra juridiska forum är förhoppningen att
öka intresset för den juridiska debatten och därigenom utvecklandet av svensk
rätt.
Många har visat intresse och engagemang för Juridisk Publikation. Redaktionen vill rikta ett stort tack till tidskriftens grundande sponsorer för deras
generösa finansiella bidrag och visat förtroende för redaktionens förmåga. Vi
är också ett stort tack skyldiga alla i det akademiska rådet, som lägger ner ett
omfattade arbete på att granska och revidera material. Särskilt vill vi tacka ord-
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förande Mårten Schultz som i ur och skur ställt upp för Juridisk Publikation.
Vi vill även tacka Johan Munck, Anne Ramberg, Ulf Bernitz, Jens Lapidus,
Carole Basri, Madeleine Leijonhufvud, Jan Kleineman, Hans-Gunnar Axberger, Patricia Shaughnessy, Rolf Höök, Marianne Levin, Jan Bjuvberg, Per-Jonas
Nordell, Maja Kirilova-Eriksson, Petter Asp, Wiweka Warnling-Nerep och
Said Mahmoudi som ställt upp med filmatiserade intervjuer, diskussion och
idéer. Er välvilja och ert engagemang för projektet är en inspiration i arbetet.

Robin Dangoor, chefredaktör
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