JURIDISK PUBLIKATION 1/2012

chefRedaktören har
ordet
Vid starten av Juridisk Publikation 2008 uttryckte vår grundande chef
redaktör att tiden var mogen för Sverige att skapa sin första studentredigerade
akademiskatidskrift. Vi har sedan dess utkommit med två nummer årligen.
Redaktionen har genomgått flera generationsskiften och vid utgivningen av
nummer 1/2012 finns för första gången inte någon av de grundande redaktör
erna kvar. Såväl bidragen som ansökningarna till redaktionen är emellertid fler
är någonsin, vilket bekräftar att landets juridikstuderande både önskar och
behöver ett forum för debatt och analys av juridiska spörsmål. I linje med vårt
mål att ligga i juridikens framkant knyter innehållet i nr 1/2012 an till aktuella
rättsfrågor och nybildad praxis.
I artikeln Rätt ersättningsrätt? Ett grundlagsperspektiv på ersättningsrätten vid
rådighetsinskränkningar diskuterar Simon Bergdahl kompensation med anled
ning av den år 2010 tillkomna undantagsregeln i regeringsformen. Tove
Lindgren tar i sin artikel upp kravet på effektiva rättsmedel och frågan om
preskriptionstider av skadeståndsfordringar till följd av brott mot EKMR.
I numrets juridiska betraktelse undersöker Cornelia Edblad hur barnets
FN-stadgade intressen tillvaratas i den svenska medieregleringen. Därefter
behandlarJan Andersson förslaget om privata europabolag och aktiebolags
lagen mot bakgrund av användandet av lagstiftning som standardkontrakt.
Under avdelningen krönikor beskriver Kjell Å Modéer sina upplevelser kring att
skapa en rättsstatligt grundad juristutbildning i Vietnam. Slutligen reflekterar
Vladimir Bastidas Venegas över ett av EU-domstolens viktigaste konkurrens
rättsliga avgöranden förra året: Kommissionen mot Gibraltar.
Juridisk Publikation drivs på ideell basis och utgivningen av tidskriften skulle
inte vara möjlig utan stöd och hjälp. Redaktionen vill rikta ett stort tack
till Akademiska rådet med hedersordförande Johan Munck vilka med enga
gemang och entusiasm granskat och reviderat material. Ett stort tack riktas
även till våra grundande sponsorer Delphi, Hammarskiöld & Co och PwC
för generösa b idrag och för att ni från början trodde på tidskriftens potential.
Vidare vill vi rikta ett tack till Vinge, Norstedts Juridik, Nord & Co., Lindahl,
Gernandt & Danielsson och våra övriga sponsorer för stöd för vår publikation.
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chefredaktören har ordet

Juridisk Publikation distribueras kostnadsfritt till studerande vid Sveriges alla
juristprogram. Om du är student och inte redan får tidskriften – anmäl dig
på vår hemsida. För att underlätta förståelsen för hur författande och gransk
ning av tidskriftens material kan gå till har redaktionen tagit fram en handbok
för dig som önskar bli publicerad i Juridisk Publikation. I handboken, som
även den finns tillgänglig på hemsidan, finns bland annat ett schema som väg
leder dig som undrar om din text passar in i någon av våra olika kategorier av
juridiska texter.
Juridisk Publikation finns för att vi tror att studenter tillsammans med
etablerade jurister kan bidra till en vitalisering och utveckling av den svenska
rätten.

Vi ser fram emot ditt bidrag.
Patricia Otter, chefredaktör
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