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chefRedaktören har ordet
Juridisk Publikations redaktion presenterar härmed tidskriftens andra nummer.
Materialet knyter an till aktuella rättsfrågor, i linje med ambitionen att publicera
material i juridikens framkant. Vi är hedrade att publicera justitierådet Johan
Muncks framförda tal på tidskriftens utgivningsfest den 26 maj 2009.
Numret inleds med en processrättslig artikel av Eric Bylander rörande
jävsprövningen i TPB-målet. I efterföljande civilrättsliga artikel analyserar
Carl Lidquist sakrättsliga frågor rörande bankmedel. Artikeln tar avstamp i
1400-talets renässans-Venedig och utmynnar i en analys av färska HD-domar.
Anders Öhlins straffrättsliga artikel analyserar det nya lagförslaget om olovlig
fotografering. I avdelningen Juridiska betraktelser skriver Dennis von Martens
om psykologiska aspekter avseende människors benägenhet att ingripa i
nödsituationer. I avdelningen Pedagogik skriver Petter Asp och Magnus Ulväng
om täckningsprincipen. Vinnaren av Juridisk Publikations pris för bästa
promemoria i kursen Civilrätt 2 vid Stockholms universitet vårterminen 2009,
publiceras i avdelningen Premierade promemorior. Numret avslutas med den
fristående fortsättningen på krönikan ”Larry and the law”. Vidare återfinns
information om Juridisk Publikation rörande skriv- och granskningsprocessen,
formaliakrav, ansökningsprocessen för att delta i redaktionen samt lite kort om
tidskriftens syfte och bakgrund.
Upplagan har ökat till 4000 exemplar och majoriteten av Sveriges
juridikstuderande får, tack vare sponsorernas generösa bidrag och den växande
skaran prenumeranter, tidskriften kostnadsfritt distribuerad hem till sig.
Förhoppningen är att till nästa nummer nå ut till ännu fler. Även redaktionen
har vuxit och består nu av redaktörer från Lund, Stockholm och Uppsala. Vår
förhoppning är att utvidgningen fortsätter även i detta avseende och vi har
låtit denna utveckling komma till uttryck genom en justering av tidskriftens
namn. Tidskriftens fortsatta framåtskridande förutsätter ett fortlöpande
tillflöde till redaktionen i takt med att befintliga redaktörer går vidare till nya
utmaningar efter studierna. Juridisk Publikation är alltjämt en studentdriven
tidskrift med syfte att främja juridisk debatt genom att publicera artiklar
av hög akademisk kvalitet om spörsmål i juridikens framkant. Härigenom
främjas juridikstudenters utvecklande av analytisk förmåga, argumentation
och språkbruk.
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Vi vill tacka alla i Akademiska rådet, som har lagt ner ett omfattande arbete på
att granska och revidera material. Särskilt tack till ordförande Mårten Schultz,
som dessutom inspirerar och bidrar till det juridiska Sverige genom sin blogg.
Vi ser med tillförsikt fram emot kommande nummer.

Robin Dangoor, chefredaktör
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