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CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET

Ett år har gått sedan det första numret av Juridisk Publikation utkom. Nya
redaktionsmedlemmar har tillträtt i såväl Stockholm som i Lund och Uppsala,
samtidigt som stora delar av den grundande redaktionen avträtt sina uppdrag
till förmån för arbetslivet. Jag som chefredaktör, tillsammans med övriga
medlemmar i den nuvarande redaktionen, är stolta över det uppdrag vi har
att driva tidskriftens fortsatta utveckling och med ambition att förvärva en
beständig plats i den juridiska doktrinen. Det är med stor glädje som jag, och
redaktionen med mig, kan presentera frukten av detta arbete. Det aktuella
numret innehåller artiklar från ett flertal rättsområden.
Inledningsvis skriver Caroline Lundström en skatterättslig artikel om huruvida
det finns en framtid för tax sparing-klausuler i dubbelbeskattningsavtal.
Denna åtföljs av den första engelskspråkiga artikeln som publiceras i Juridisk
Publikation, skriven av Carl-Christian Rösiö. I artikeln görs viktiga jämförelser
mellan svensk och engelsk sjöförsäkringsrätt. Daniel Svenssons artikel i
skiljemannarätt behandlar de nya reglerna om interimistisk skiljeman. I den
avslutande artikeln diskuterar Wiweka Warnling-Nerep huruvida de fri- och
rättigheter som människor besitter även kan åtnjutas av juridiska personer.
Under avdelningen Juridiska betraktelser problematiserar Gustaf Almkvist
den nyligen givna propositionen avseende öppenhet vid tillsättning av de
högsta domartjänsterna. Än en gång avslutas numret med den fristående
fortsättningen på krönikan ”Larry and the Law”, vilken illustrerar hur lagen
stundom får vika för vissa högtider. Vidare återfinns information rörande skrivoch granskningsprocessen, formaliakrav för den intresserade artikelförfattaren,
samt information om prenumeration och mecenater.
Juridisk Publikation är alltjämt en akademisk juridisk tidsskrift som drivs
ideellt av studenter vid Stockholms, Lunds och Uppsala universitet. Såväl
Lund- som Uppsalaredaktionen har ökat sitt medlemsantal, vilket möjliggör
än mer kvalitativa utgåvor av tidskriften i framtiden. Syftet med tidsskriften är
att främja den juridiska debatten genom att publicera artiklar av hög kvalitet
om spörsmål i juridikens framkant. Härigenom främjas juridikstuderandes
utvecklande av analytisk förmåga, argumentation och språkbruk.
Redaktionen vill tacka för allt stöd och engagemang som ständigt visas för
Juridisk Publikation. Ett särskilt tack riktas till våra grundande sponsorer som
fortsätter att stödja vår verksamhet. Tack också till medlemmarna i Akademiska
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rådet, under ledning av Mårten Schultz, för det omfattande arbete som utförts
i granskningsprocessen.
För intressanta reflektioner kring olika juridiska spörsmål besök Schultz
blogg; martenschultz.wordpress.com.
Vi hoppas att detta nummer bjuder på såväl upplysande som intresseväckande,
men även underhållande, läsning.

Marcus Erneholm, chefredaktör
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